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Dfta 29. nonmbra 1988 sa v Bratislave uskutofnllo zakladaj6ce podujatie ZDRU!ENIA PRE STARO HUDBU pri 
Slovenskej hudobnej spolofnostl. Jeho vznik je odpoveďou na stále sa prehlbujúci spant6nny z6ulem kult6r
aej verejnosti a badnaty mlnulastl v hudobnej oblasti ako jeden z prejavov hladanla trvalfch hodnOt 8 ist6t 
, dJidn.el situácii všeobecného ohrozenia. Na slá vnostnom večere v Moyzesovej slenl SF sa zúčastnlll vedúci 
predstavitelia slovenského hudobného !lvata, členovia novozato!eného zdrul enla a d'al&t záujemcovia. Pozdrllv
né slová predniesol úvodom predseda Slovenskej hudobnej spoločnosti 18Sl. um. prof. Mllol Jurkorii!, o úlo
b6ch a cleloch Zdrulenla pre starú hudbu prehovoril jeho predseda dr. PAVOL POLAK; CSc. (jeho prejat 
prln6iame niUie v plnom zneni). V druhe! i!asU zakladajúceho podujatia vysttípU stíbor Musica aeterna 
(umeleck( vedúci Pavol Baxa a Ján Albrecht, sóllstl Kamila Zajlčková, Marta Beňai!ková a Pavol Baxa), Brati
slavská komol'ná harmónia (umeleck:f vedticl Ján Budlák) a organiltka Katarlna Hanzelová v projlrame 
101tavenom z diel S. Marckfelnera (Preambulum, Aliud I), J, Francisciho (Prel6dlá d mol a C dur), J, s. Kusse
ra (Ouvertúra č. 41. S. Caprlcnrna (Venite ad ma omnes z Opus musicum), P. Rolkonkého (moteto De re
•urrectione) , H. I. F. Blbera (Sonata ll l In B) a J. Dru!eckého (Partita ln Dia) . 

Váženl pr!t·omni, 
skutočnost, že sa dnešným dňom us tanovuje záujmové 

Združenie pre star(! hudbu ako samostatná zložka Slo
venskej hudobnej spoločnosti , Iste poteši a us poko j[ 
pr!atetov a pr!az.n!vcov s ta rej hudby a m!lovnlkov hu
dobného umenia vôbec. Jeho založenie, ktor ým sa zaplňa 
Istá medzera v našom bohatom kultúrnom živote, je vý
razom vetkorysej a komplexnej s tarostlivos ti našej so
cialisticke j spoločnosti o kultúrne dedičstvo minulosti. 
Treba sa podakrovať vše.t•kým Inš titúciám , zložkám a oso
bám, ktoré sa pos tara li o vzn•k tohto združenia. Meno
vite Ml•nls terstvu kultúry Slovenskej socla l!s ticke j repub
liky, Zväzu sloven ských sklada telov a koncertn~ch umel
cov a jeho 'Predsedovi zas!. um. doc. dr. Ladtslavovl 
Burlasov!, DrSc .. ktorý tejbo otázke venoval nemalťí po
zornosť, l'lodltelovl Slovenskej filharmónie doc. dr. La
dislavovi Mokrému, CSc., ktorý projekt podporil cen
n~ml ,radami a všestra nnou pomocou, Predsednlctvu ÚV 
SHS, predovšetkým jej predsedovi, rektorovi VSMU, 
zasl. um. prof. M~lošov! Jur·k OVlč ovl. ktorý sa zaslú~ll 
nielen o vznik tohto združenia, a le a j o z-abezpečenie 
teho organizačných o·bsahových zákla dov. 

Stará hudba sa v dnešneJ dobe s táva faktorom, .ktorý 
z roka na rok nadobúda väčšiu váhu. V naše \ preds tave 
zahtňa vyše poltlsicročnú históriu hudobnej kultú ry od 
raného stredoveku po rozhr anie 18. a 19. storoči a. Z hl cJ 
diska expan zie záujmu o s tarú hudbu sa súčasná hudob
ná kultfira vyznačuje určitým para doxom, ktorý je v 
dejlnách hudby ojedinelý. Kým v minulých storočl u ch 
bola aktuálna takmer výlu čne sfič asná tvorba prlslušnel 
doby - poslucháč! chcel! počuť vždy če·rstvl1, novú pro
dukciu a nejavili záujem vypočuť s l nejaké die lo druM 
krát, ešte menej tvor bu starších epoch - . za tial je dnes 
situáciu skôr opačná. Pre našu do bu je chara kteris tic
ká koexistencia rozmanitých štýlov. Jedným w sprie
vodných znakov súčasne( hektickej , pretechnizovane j, 
zamorenlm životného pros tredia poznačenej civilizácie 
je aj orientácia na hodnoty dávno zašlých s toroči. Sta
rá hudba je fenomén, ktorý sa so svo jlml osobitými 
problémami hudobnohlstorlckého a teoretického muzl
kolog!ckóho výskumu: p rlpravy korektného -notového tex
tu, oživenia a s pristupnenla vymyká z bežne j praxe 
sQčasne j hudobnej kul t\1ry. V dnešne l 'lnterpretačne l praxi 
sa prlstupy k stare j hudbe polarlzujú do dvoch dlver
JIU jQctch spôsobov [cielom je buď realizácia m oderného 
alebo hlstorlzu júceho zvukového obrazu l . medzi k torými 
Jestvu je nlekolko medzistupňov. Každý z n ich má svo
Uch zástancov a krltl.kov. svoje a rgumenty pre .é) prot! 

a každý ma svoje opods tatnenie a oprávnenie, hoci sú 
časné tendencie vo svete 1nkllnujťí viac k hl adanlu do
bového pôvodného zvukového obra·zu. To je však Iba jed. 
na z početných otázok, ktoré u nás nie sú primerane 
osvetlené. Prutom má záujem o hud·bu staršich epoch 
v pos ledných rokoch aj u nás vzrastajťícu tendenciu, 
takže založenie Združenia pre starú hudbu nevzniká 
vo vzducho'Prázdnom pries tore. Máme viacero vynika
júcich súborov, ktoré s·a venujú s tarel hudbe, nemenej 
zá služné a významné sťí aktivity našich hudobných hls
tor!·kov. Z tlei\a hudobnej his tórie vynášajú na denné 
svetlo mnoho umelecky vzácnych a hodnotných diel , 
ktoré po stáročia drlemaU v zaprášených archlvnych 
fondoch a prácne Ich pripravujú k znovuoživeniu. Stará 
hudba má a j svoje poslucháčske zázemie, teda je na 
čom budova ť. Napriek tomu však stará hudba nezastávn 
v našej hudobnej .kultúre také m ies to, a ké zodpovedá 
je j významu. Usta novenlm Združenia pre sta rO. hudbu sa 
vytvá ra organizácia, ktorá bude mat vo svojom progra 
m e všestra,nnú staros tllvost •o špecifické otázky s tar el 
hudbv a m ala by sa stať platformou ďalšieho rozvolft 
a z!ntenzivnenla všestranných aktlvlt na tomto pold. 

Hoci sa sta rá hudba s tala samos tatným článkom hu· 
dobného života, neznamená to , že sa uzatvára do ulity. 
Úlohou z.d ruženta nebude VYltvorenle rezervácie ore sta
rú hudbu. Na opak, jeho úsilie bude smerova ť k oboha 
ten iu n ášho plura listického hudobného života ďalšou. 
nle bezvýznamnou razetou. V tých kra jinách a spo !oč· 
nos tiach, kde sa s tará hudba teši primeranej úcte a je j 
všestranné pestovanie je na zodpoveda jťíce j úrovni. le 
a j záujem voči výdobytkom novej hudobne j tvorby n 
je j recenzia je spontánnejšia - napriklad v Polsku ale
bo vo Velkej Br itánii. 

Stará hudba nie je .,Iná" hudba; je to m ožno a lterna
tlvna hudba, ak márne na mys li praktlky súčasného hu· 
dobného živo ta. Nie je však s tará a zá jdená pa tinou v 
pejora tlvnom zmysle, na ()'l)a k, z aspektu dnešnej rene· 
sancle je zároveň mladá l a ktuálna. Casové hranice jed
notlivých vývojových obdob! tot<lž nemožno apriórne 
st<J tožnlť s hra nicami kval!tatlvnych kritérH j nemožno 
n aprikla d nad radiť umeleckú hodnotu sta re j hudby nad 
novú a naopak 1. 

Zdr uženie pre s tarl1 hud bu bude rozšlrO'Va( a prehl
bova ť zna lost! o slovenske j a európske j hudbe star šich 
obdob! a snažiť sa prepá ja( prácu odbor nikov so záu i
maml amatérov. v tomto zmys le vyzývame dobrovotn!kov 
z radov profesioná lov 1 laikov, abÝ sa prihlásili na ~ek -

{ PokNlčovanle na 8. s tr. l 

ROCNIK XXl . 

3,- Kta 

4. l . 1989 

Snfm kn: A. Pnlnckn 

Nosu spolafnosl prllilva v súčunosll alolltf a niroč
ný proces prestavby nielen v hospod6rskej sfl!re, ale 
aj v spoločenskom živote. Sme svedkami úsilia o pre
konanie stagnácie o loovlicie spaločenskfch ltruktúr. 
ollvenla procesu demokratizácie, prehodnocovania na. 
lieh dejln a pod. l nliil časopis chce prispieť k vytvo· 
realu atmosféry zdravej otvorenosti, kritickosti a lnlcia
tfvnosU pri riešeni záJdadných otázok naset hudobnej 
kultúry, a preto sme sa obrátili na popredné osobnosti 
nUho hudobného !ivota s anketou. ktoré obsahovala 
nasledujúci okruh otázok: 

1. Co očakávate od nového roku 1989 9 ilvote nášho 
zväzu, oko by sa mail podla vášho názoru premietnuť 
v praxi Idey prestavby do nUho hudobného l iv.otu? 

2. Kt·oré hudobné diela, interpretačné vfkony, muzl · 
kologlcké diela čl udalosti dotera jšieho povojnového 
vfvoja naieJ hudobne! kultúry zanechali 90 vb presved · 
čenie trvalfch hodnôt, inšpirujúcich podnetov posúva
j6clch oU hudobný v:fYol dopredu a zaslCíila sl sťístaV'
nejllu pozornosť koncertných umelco.v, muzlkológov, hu
dobnfch lnštitCícH, vydavatelstle9 a pod.? 

3. Ako zaobchádzame s dávnou l nedávnou minulos· 
ťou našej hudby? V čom 11ú rezervy, biele 111iesta a eo 
čaká au urfchiené riešenie? 

Nár. umelec ANDREJ OCENAS, skladatof: 

1. Ná~ huóobn~ život, čl už vo zväze a lebo v ce1111 
spoločnost!, .musr byt nlečim viac, ako len .,dobovým 
prlveskom na krku s lečien, pozláten~m krúžkom alebo 
nápadnou bižutériou pre plesov~ čas" . Jeho clet a 11č e l 
je: pravdivo obnažlt his to rickú .podobu hudobného du
c ha fudu , s ta t sa dokumentom. ktor ý načiera. do hlbkv 
uda los ti pr! zápasoch l radostiach národa. 

2. V každom umeni sa muselo odrazU utrpenie aj ru· 
dosť zo SNP a tak ani hudba nie je výnimkou. Súčas
pos t vždy odzrkad fovala a snáď l budl1cnost bude vždy 
odzl'kadfova t a žlt z te jto hls torli:kei udalos ti. A•ko? -
To musia vždy spoločne v kvantite t v kva li te posúva ŕ 

všetky tie zvä7iové zložky, ,ktoré s l1 v ná rode ustanove 
né. A zvllz ich pozná ! 

3. Hudobná minulosť a sťíča snost tvoria v každom čH 

se jednotu. Ak sa na to~o telo ducha. čiže hudobnosť 

národa pozerám e cez pokrivené zrkadlo. cez subiekt!vne 
nálady alebo cez .,kvázl zaznávanost" čl n ad radenosť 

formálnych zna kov, vše tko sa pomätene zneucti a zájde 
ples i'l ou. Ľud n ám dal dôveru [zväz l. že pri odkrývan• 
hodnôt budeme zaobchá dza ( tak, aby vec!, ktoré potre 
bujú zreštaurovanie. našli svoj.!ch majs trov .a t omu. 
čo t·rebu dnes opatrovať . bola dopria ta n a jvHčš!a sta
rostlivost. A viem, že vo zvllze má už dnes •každá pro· 
res!a odborne prlprnvených znalcov. s úcich na t11to orn· 
eu u ma jficlch dos! lásky ku kultúre. 

1 Pokračovanie nu 6. s tr 



S. 1. U14 au.nl SNp..._ Raoal Pupo, 
f....Uuky ekladatef a kluirlata, 
wydal diela r . Cbopbaa (aer. 23. l. 
taS2) - 71. yfrolle 

f . 1. 1a74 Duodil A leakf aladataf Joaef Su 
(IO.ani 21. S. 1135) - 115. yfroeie 

1. 1. 1111 aarodtl aa HaDa Helarich E11•~ 
reobt, yfaaamaf aeaackf aulllro-: 
161, lpeclalista aa oblas( della bad· 
by obdobia 1'811eaaacla a baroka -
70. yfrvele 

7. l . t• UI'Odli aa fnaatlalky akladetef 
rnaaola Poalaaa (loiiiNI 31. l. 
1913) - 90. y:frollla 

l. 1. lllf aarodll aa americlrf tauoyt hadob
Dflr Kaaay Clarka - 75. ytroele 

l. 1. 1a39 aarodil aa Joba Kaowles PaiDa, 
.. erickt alrladater a peda161, pro· 
reaor badby aa Hanarduet IUIInr~ 
lite, ledea 1 pnfcb Yysolrollrol· 
skfcb hudobafcb pedaR6ROY Y USA 
(mmrel 25. 4. 1901) - 150. yfro· 
Ilie 

11. 1. 1151 aarodll sa rreaceaco d'Aadrade, 
portaaaa,kt operaf a lroacertaf 
spedlr, aaAmy pred.taritaf tltalael 
tloby Moaart09bo DoDe otmaul· 
ho (aomrel l . 2. 1121) - 131. 'f:fro· 
lia 

U. l. 1171 aoarel lle8kf tuorista )IDdHab BI•· 
lllelr, 6spelat iaterpret opier B. 
Saetaaa e A. DYofAka (aar. 24. 5. 
Jal) - ta. yfrcN!Ie 

14. 1. lat 101aral tallaaalry or•aal .. a, aklade· 
ter a or1aa6r Coaataa1o ADt81•11 
(aar. l. 11. 1549) - 315. •:froll• 

14. 1. tMI • .,.rele lleakt opera6 apey611ra Ma· 
ria Mallloy6 (aar. lf. 2. 1112) -
IO. •trollle 

15. 1. 1• urodil sa Oeae Krapa, aaericlrf 
laDOyf badobaflr, dlboroiDf IPOID• 
brAl B. Ooodmuaa - 80. yfrcN!Ia 

1. U11 aoarel Jaroala-. Jere1Di61, llelkf 
uladater a kleririlta (aar. u. a. 
1111) - 78. ytroeie 

1. 1. 1114 1oaral Aatoa Schladler, aeiiHGilf 
dlrileat a badobllf splaotatef, apo
lollaflr L. Y. a..tbo-.eaa • polled· 
atoh 12 ·rokoab IIYote a prYf Bee· 
tbneDOY 11-.otoplaaa (aar. 13. l. 
1711) - 125. yti'Oiie 

7. 1. 1H9 a&rodll sa rraatllek Herold, l!aellf 
Of18Doi6R a YflkDIDDik Y Obla.ai 
Yfroby b&dobafcb DA.afOIOY - 1•. 
•frollle 

7. 1. 11104 •rodil u Huul TbeiD, lleakf ba· 
lisla a rellaér, aul. aaelec (loa· 
rei 30. 12. 1974) - 15. ytrollle 

7. L 11114 aarodll sa llaskf taaorlata a peda.-
161 Joeel valka (aomrel 2. s. 1911) 
- as. ytrollte 

ll. 1. 1134 aoarel laellf bufoyf ........ Ota· 
kar SeYIIIk ( aarodll sa 22. S. 1as2) 
- 51. yfrolle 

U. L 1111 aarodU sa l!elkf akledatef Kani 
Matejoqo - 1011. ytrollle 

u. 1. 1ISI urodil aa Bobuall Pudirek, llelkf 
badobaf aalrladater. blbU.,.rel a 
skledater, • apolaprtci a bntoa 
frutillrom yydal IYato-.6 badolla4 
ltlbUoaraflu .. uDI-.enai·Hudbacb 
der Malikllter•tar (Vledell, 11114-
1910), 10Glrell7. 5. 1919- 150. Yf• 
rollle 

a 1. 1114 aarodil sa Pa-.ol Oalko, ,.. .. , •• 
altaraaJ.ter speyollola Tatraa • 
uprBYnater fado•fch pl ... f pre 
lbory (IOIDNI 13. a. 1914) - 105. 
yfrol!le 

a 1. 1114 aomrel Jaa Ryabllk, lleuf sklada· 
ter a teoretik (aar. 27. 4. 1111) -
25. yfrolle . 

21. L 1919 aomral Marc Bllbateia, amertclrf 
uladatef, llak A. Schllabaraa, Y 
IYorbe prad .. ariter ,.budoiNiébo dl· 
Yadla" (aar. 2. 3. 1905) - 20. yt. 
roll a 

. 1. 1929 IOIDrel Adolf Brodakll, raaf halfo
yf Ylrta61 plaoblacl ., uhraDII!f 
(Dar. 21. 3. 1a51) - 80. •froole 

23. 1. 1104 aarodll n Theodor Schaefer, i!ulrf 
alrladatel a peda•6• (aomrel 11. 3. 
1919) - a5. yfroi!la 

23. 1. 1919 10111.1'81 luo.!BY KPlllka, i!eskf skla· 
dater, dlrlRaDt a pada•6R ( aar. 
27. a. 1112) - 20. Yfrollle 

25. 1. 1141 IDIDral Emil Ali .. D, i!nkf sklada· 
tar a archl-.ar, dlhorooat sprA-.ca 
hadobaébo arcbiYa Narodalbo ma· 
•• • Prahe (aar. 3. l. 1117) - 40. 
•trolle 

27. 1. 1949 IOIDNI Boris VladiiDii'DYIII AnfleY, 
yfaaaaat aorietalry malilto16• a 
akl.,ater (Dar. 21. 7. 1al4) - · 40. 
yfrollle 

21. 1. 1814 1oarela l!ask6 operaA IIPftillka a 
berel!ke Tereale Ladarei'OYA (Dar. 
11. 1. 1144) - 75. •frcNI le 

• 1. 1814 aarodil aa Otakar Hollmua, te8kf 
lclarirlsta. ktorf u aapriek ltrete 
pra-.et raky yypracoYal • lada6bo 
1 •IYIIIIIch klntraycb Ylrtll61oY 
(1oaral 9. S. 1917) - ll. yfrolle 

• • 1. ~. aarodll sa )osaf TomaiUII:, lelkf 
hadobaf peda16• a 1bormaJ.tar 
(aomrel 11. l. 1912) - 90. yfrollle 

Rokovali orgány ZSSKU 
V závere roka 1988 ( 12. 12. ) rokovalo Predsednfctvo OV 

Zväzu slovens,k9ch skladatelov a koncertn9ch umelcov a v 
jeho, nadväznostd Ostredn9 v9bor ( 19. 12.). Pod veden! ro 
svojho predsedu <loc. dr. Ladislava Burlasa, DrSc. preroko
va lo Správu o činnosti .Predsedn!ctva ZSSKU za uplynulé ob· 
doble ( v9ta.h z te jto správy prtnesleme v HZ). dr. Tatjano 
Oka pcová oboznámila pr!tomn9ch s ma teriá lom Spoločenské 
uplatnenie súčasnej hudobnej tvorby o koncertného umenia 
[ pods.tabntl čast to·hto ma teriálu tiež prinesieme nn strán
.kach HZ). Očastn!ci oboch rokovan! vzali na vedomie stav 
prlprav 14. ročn!ka prehliadky Novej slovenskej hudby, Jn· 
formáciu o pr!prave a dramaturgii Prehliadky mlad9ch kon· 
certn9ch umelc•ov v Trenčianskych Tepliciach a Návrh plánu 
činnosti orgánov zväzu na rok 1989. Predseda Slovenskej hu
dobnej spoločnosti zhodnotil doterajšiu činnos t jednoročnej 

e Dňa 21. 12. 1988 odondall predseda Vfboru Sloveaského 
hudobného fondu Hanul Domanskf a Ja.ho riaditel dr. Milan 
)alko osobitnú cenu SHF dr. Etela Cárskej, dr. Mariánovi 
Pauarovl a Ing. Pavlovi Hanzelovl za rozhlasovú kompozlclu 
Chvála poi:tybu, ktoré zlskala 2. cenu v Medllnárodnal rol· 
hlaaovej aúťafi Prls mualcal da RacUo Brno za rok 1988. 

-mt-

e Dňa lZ. ·a. 13. decembra 1988 u zllll v Bratislave na 
IYojom kaldoroonom pracovnom atretautl i!eskl a aloveaakl 
hudobnl .kritici, aby sa nájomae oboza6mlll s vfsledkaml 
tvorby za post8dné obdobie. Na základe prehrhky skladieb 
sa rozprúdila llvá diskusia, vfmeu aá1orov slovenakfch 
kdtlkov aa i!e.tté aklad.by a opai!ne. Ceskl ltoleRovla 1 pred· 
lolen~ého vfberu na.jposltlvaetlle boclootill skladby R. Ber
gera (Esodus) a J. Beneia (Soaata pre vloloai!elo sólo) a 
slovenald k~tlcl aase skladbu V. Kui!eru Erupcie a Slai!lkové 
kvarteto i!. l V. RJedlbaucha. -mt-

e Hosťom ZIUnského llllelaného zbon )Jol Mleilaat spe
vácky zbor Slagkrels Porcia z rakúskeho mesta Spittal. Sú· 
bol, zalolenf v roil:u 1951, ja ..,oluusporladatefom avetovet 
prehliadky apevackyc.h 1borov na zámku Porcia a v Ceako
slovenaku vystlípll po prvf ru. Po úapelaom koacerte v Tur
i!lanskych Tepl~lach sa 11. 10. 1988 predltavll at IIIIDakému 
obeceaatvu. Jeho reperto6r zahfňa skladby vletkfch ltflO· 
vfch obdobi, ale t'allNo tvoria diela ltarfch maJstrov, ktor6 
boli Hradené rclo prveJ polovice .koacertu. Druhú i!ast' tvorUI 
úpravy ludovfch .plesal 1 Rakúska a J,Dfch kralfa. SIDRkreis 
sa predsta-.11 ako zbor na vysoke( umeleckej úrovni ; zavial 
aatmii kultlvovaao.ťou pretavu a lahkosťou t6nu. -BB-

Pomoc pre Arménslm 

existencie tohto v9znamného záujmovflno zd ruženiu , vyzdvl .. 
hol najmä Gspešnt\ činnost Hudobnej mládeže a vznik no· 
v9ch združen!, úspešn9 priebeh Konferencie o hudobnej v9· 
chwe v Nl~re a predinlesol plán činnosti SHS na rok 1989. 
Pr!tomnf vz.a l1 tiež na vedomie prvO variantu Festivalu čes· 
koslovenskej hudby v Bratislave v roku 1990. Predsednfctvo 
l Ov ZSSKU sa zaoberali tiež formami inlclat!vnej .pomoci 
Arménsku po teho ničlvom zemetrasenf. · 

K prednesen9m materdálom sa rozprtldlla akt!vna diskusia 
s vlacer9mi cenn9ml podnetmi. Za jednu z najdOležltetšlch 
Oloh vedenia zväzu v nastáva.ttlcom obdob!, okrem zabezpeče· 
nia plánovarn9ch a;kcH, t>reba pova~ovat dalšle, dôkladnejšie 
rozpracová,vanie a analyzovanie sQčasného s tavu ná!lho hu· 
dobného ži>vota a jeho perspekt!vy. -mj-

Zaber 1 ,.uzbeckého" koncertu v BraUalan. V popredi ). Ko
walskl. Snfm.ka : ]. LaUr 

Koncert z diel 
uzbeckých skladateľov 

Pedagoglck9 Ostav mesta Bratislavy v spolupráci s Mesr-
ským domom kuHtlry a osvety usporiadal 29. novembra 1988 
v Mozartovej sieni originálne podujatie, n a k torom v podanf 
žiakov braUsl.avsk9ch ludov9ch škOl umenln zazneli skladby 
au torov z Uzbekistanu. Podnet k uskutočneniu tohto oje· 
dlnelého a v9nimočného podujatia vzišleJ z náv.rhu a inlc1u-
tfvy skladate ra a peda góga JťiHusa Kowalského, ktor9 počas 
svo jho študijného pobytu v UzbeckeJ SSR zozbieral notov9 
materiál a obohatil t!lik repertoár hudobneJ UteratQry:....=Ľ:.:::S-=U'----

0 originálne Inšt rumentálne s kladby pre deti a mlAde! % pe· 
ra uzbeck9ch s.kladatefov N. Norchodlajna, l. BerliDa, A. 

Podla 1Pr6Y, ktorf ama do.tall do redakcie, viaceré ume- 0-.orkiaa, R. Abdula8'fe, N. Zacblron, J. f&DOYského a C. Va
lecké teleú a, lnJdt6cle 1 oblutl aal ej hudobael kult6ry relan. V programe koncertu zazneli skladby pre husle, vla· 
nojou aktivitou a flnani!nou pomocou prispeli do foadu na 
pomoc arménskemu rudu, postihnutému Dii!lvfm lema· l ončelo, spev a kllavlr. Z väčšiny kla v!l\nych skladieb zaujala 
traseafm. Slovenskt budobaf fond, tak IJ)Oukanl i!laatku 30 000 najmä Fantázia pre klavlr od N. Záchlrov~ v predvedenl Pav· 
korún a zároveň sa• zavla1al, le pozve dve p08tihauté arméa- la Sulku (1. roč. 2 st. ĽSU Dlbrovo nám. ), a kO' aj V'l;r.tuózne 
aka rodiny na dvojmeni!nf ,pobyt v tvori.vom 1arladenl v podan9 U7lbeck9 tanec od C. Varelasa v Interpretácii klavl· 
Omienl ; Sloven.akt .ocbranat zväz 8utorakf uvorun pre tdto rlstky Llvie LaJfrovej (6 roč ĽSU L Novomeskéh 1 z 
prflel itost' čiastku 100 000 Ki!s. Do Arménatta bol ~aslant at · · · 0 · VO• 
vfťažO'k l koncertu (IB 300 Ki!s). rktort 13. decembra uspo- . kálnej tvorby vyznela poetická Pleseň prvok.Jasnlka od I. Ber· 
rladal Slovenakf komoraf orchester v spolupráci • Cs. tele- ll;; v pred veden! žiačok Miroslavy KalaeroveJ a Rity Jlugovej 
vfllou a Cs. roshlaaom. A Dapolton treba ~Spomenúť apevAcky l U Obrancov mieru). Dielo uzbeck9ch skladatelov preclz· 
lbor Technik SVST, ktorý prlpravU 20. decembra baaefli!at ne n aštudovali so žla;kml pedagóg,ovla z Ľudových škOl ume· 
.Zborovt kou~ert pre Arménsko. nla na Dlbrovom nám .. Obrancov mieru, Hálkovej, SOtažnet. 

Exnárovej a Novomeského. Reprfza koncertu sa uskutočnila 
Vilatkfm, at aupomenutfm darcom. vyslovuJeme v mene t pre publlrkum v Samorfne. 

aal eJ hudobnej obce srdei!nú vďaku. Redakcia 

Vouec sa nedivlm orchestró.lnym hrál!om, ak poddvata dnes 
priemern~, l!i podpriemern~ výkony. Nie, že by boli zle 
platenl - to nie, al e proslm vó.s, pre koho matti hrať? Pre 
to zl~ a mdM publikum? Pozrite sa len na tak~ho futbalis
tu - ako reagufe na feho výkon publikum. Každý chybng 
krok sprevó.dza plskante a nevôla, každd vydarend akcia ;e 
odmenenó. potleskom. A l!i sa stalo v koncertnef sieni, aby 
vydarený sólový vstup hobo;istu odmenili posluchdl!i potles
kom, alebo l!i sa stalo, aby nepozorn~ho hornistu za ;elto 
kiksy vyplskalll Nie. Posluchdti len mll!la a tvó.ria sa, že sa 
nll! nestalo. Len zopó.r nad~encov pokrO.ti hlavami, aby tým 
ostatným ukdzall, že sa v tom vyznafO. a hrd sa ďalef. Po
l ožme sl otó.zku, l!i sa vôbec finančne stimulovant hrdl!i za 
to, ako hrajú? 

Dostane fagot/sta Erasmus Prel!ner skrdten~ odmeny za 
t o, že v Rachmaninovovom Klavlrnom koncerte l!. 1 vedome 
Iritoval sólistu, kto·rý ho po koncerte za tento nehordzny l!in 
vyfackal ? Alebo, nezlahl!uje sl timpanista Aristofanes Pokor 
ný svofu funkciu, keď v zdsade ddva prlzvuk na lahkO. do· 
bu? 1Kde sa sankcie - finančn~ tresty? Predstavte sl, že by 
violista lnfanterist Chomtak musel namiesto platu doplatiť 
Kl!s 500 do pokladnice symfonlck~ho orchestra len zato, ze 
počet technických prehre~kov prepol!ttaný podla stanoven~ho 
koeficientu ďaleko prevy~ute prtpustnú mieru nepresnosti. 
Keby sa zaviedla talcdto mzdovó. sústava, som presvedčený, !e 
by sme mali orchester na arovni Bostonskei filharmónie. Nuž 
a dirigent - to te osobitnd kapitola. Existufe vôbec flnanl!nd 
taxa pre chybný ndstup? fe zvýhodnený l!len orchestra, kto-

BO!ENA DLIIAF.lOVA 

r ý predsa len nastúpi, 1 keď dirigent na neho O.plne zabudol ? 
A už by ~tó.b ekonómov a ergonómoiJ mal zasiahnuť. Dirigen
tovi strhnú( určitý obnos a priplsa( ho k dobru tomu, kto 
zachránil situáciu a celý kO!JCert. Veď l futbalista, ak strelt 
gól, vie presne, to za to, ak faulufe, l!akd ho napomenutie, 
Utd alebo l!ervend karta. A l!l sa stalo niekedy v koncertnef 
sieni, aby rozhorte"ný posluchal! zakričal na flautistu "Co 
to piska~, ty trúba , alebo .,. ...... .... . /" Nie, hudba 
nemd fanú§lkov, len alibistov. Posluchó.l!l rad~ef z koncertu 
odldu, ak mafú hrať dielo skladatela PSVST, alebo MRVKF, 
len aby nebol/ svedkom fiaska. Nu'!. a l!o. Nezaslúži si ten 
autor ani to, aby ho ludia poriadne uyplskall? Preto pri pre
mi~re diela nekril!ia hudobnl fanú~kovta na autora a hrd· 
l!ov: " Hef, vy tam v sló.l!ikoch, nechatte už to stredn~ pds· 
mo na pokoji". Alebo "l!o robi~ s tou t~mou, naul! sa tn§tru
mentovat, to te Presta, ty funebrde, atď. Hudobný kritik 
by tieto pozndmky l en pretlmol!ll do odbornef terminológie 
a prosim - obfekllvna lzudobnd kritika fe na svete. Len'f.e 
verefnost sa .stdle diva s re~pektom 1 na tých, t o po ka!de}, 
časti nadšene tlieska/ú, neuvedomufúc sl, 1.e te t o spontdnny 
pretav ic·h nadšenia. Rad~ef vyl!kťwafú, ako to ďalef dopadne, 
aby neriskovall, že sa unó.hlta. A talc, /ceď odchó.dzame z 
koncertu, ani nevieme, ak~ to bolo. Co ostdua posluchdl!ovi 
In~, ako l!akat na kritiku, ktord ho potom totó.lne zdezorten 
tute. A .treba povedať, '!.e pró.vom. Zaslúži st taký poslucltó.č, 
aby vedel pravdu? Takže, žiadne ohlady na posluchdl!a -
nechafte ho ldpat v neistote, keď sa nechce prefavit. Ale 
rád by som predsa len na adresu posluchdl!ov povedal fed
no: Zhnit~ ovocie a kvety na pódium patria. Nosme Ich so 
sebou na koncerty. Pomôžeme t!ím kritike, Interpretom l au 
torom. Vyprovokufeme tým v~etk!íCh k maxtmd/nemu tvor i· 
v~mu nasadeniu. A o to ndm predsa idei - BIRD-
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k ou eleguncwu. <.l olwnulým zvlltdnUtl•m zložlte,l part! 
túr·y, prehladom o dl.tn l v orchestri, 1 umeleck~ nad 
h!udom. Niekomu možno chýba lo vlne temperamentu 
všuk ten , kto j e oboznámený s dirigentským profilom 
dr . Ľ. Rajtet·u, sotva mohol oča káva ť Iné, akq, zazne lo. 
Pl a t! IO v rovnakeJ miere o llvodne j s kladbe koncertu. 
o Finále pre velkf orchester Ota Ferenczyho, no na jma 
o 4. symfónii Johannesa Brahmsa, ktorá •Odznela v dru 
hej časti programu. Bra hms a Rajrer - to te v podstu 
te nerozlučná dvojicu. ktore( tvorivú ,.symbiózu" sme 
už neraz obdivova l!. Raj terovmu naturelu te hudba se
veronemeckého v.ledenčana obzvláš t bllzka; bra hmsov 
ská požiadavka absolútne j dlsclpllnovrunos tl a v9razo · 
vei striktnos ti Ra(terovl nahrá va a otvára mu boha té 
pole pôsobnost!. Relatfvny srolcký pokoJ prvej , baladlc· 
kosť u drsnosť druhej časti , kontrolovaná buJar osť prvé· 
ho symfonlckóho Scherza a bra hmsovsky vjgnlvý pátos 
passacnglie vo finále odzneli celkom samozrejme, bez 
akéhokofvek rozvírenia ma testátnych vin Brahmsovho 
vefdlela. Svedomitý <a koncentrovaný výkon podali v 
prlebel1u celého koncertu a t hráči orchestra Slovenske! 
filh armónie a ro~nnkou mierou participova li na pek · 
nom zážitku. IGOR JAVORSK~ 

[1] V rámc! dvoHce abonentných koncertov 
Slovenskej f!Jha t·mónie sa l. a 2. decembra 
predstavil bra tislavskému publiku nestor 
s lovenského dirigentského umenia . dr. Ľu· 

clovft Rajter. Z dramaturgického hladiska Išlo o zauUma· 
vé koncertné podujntle, ktoré obohatilo štandardný re
pertoár na~ich orchestrov zásluhou uvedenia Koncer
tantných variácii na Beethovenovu tt'ímu pre k1avlr a 
orchester bratislavského tOdáka Franza Schmidta. Ľudo· 
vrt Ra jter sl v rámci svoje j dirigents kej činnost\ vytý
čil úctyhod né ciele zamerané na oprošovanle a znovu
uvádzanie kompozlcl! nie bezvýznamných predstavltelov 
neskorého romantizmu Franza Schmidta a Ernesta von 
Dohnányiho. Niet vari lepšieho spôsobu ako poukázať 
na umelecké tradfcle Bratis lavy, ako zabrániť falšovaniu 
delfn - nielen hudobných. Kompletná nahrávka Schlmd
tových š tyroch symfónii pre vydavatelstvo Opus bolo 
prv9m rozhodným krokom umelca k reallzácL\ teho plá· 
nov. Spolupráca s poprednou slovenskou planlstkou Da· 
oielou Rusó priniesla ďalš! plod v podobe uveden!.! 
koncertantnej skladby tohto autora. Pôvodnú verziu 
K•oncertantných va rláci1 na Beethovenovu tému určen6 
pre ravú ruku, upravil do dvojručnej podoby klaviristu 
Friedrich Wťlhrer a v tomto tvare skladbu uviedla al o a. 
nlela Rusó. Treba konštatovať, že pianistka mala n a ná
cvik obtiažnej kompozfcle enormne krátky ča s, predsa 
sa však zmocnila h ustej pozdnoromantlckej faktúry s 
prfslovečnou suverenitou a ne2'1Bváhala. Napriek nepo
pleratelnému kompozličnému m a jstrovstvu Franza 
Schmidta sa ml jeho Koncertantné variácie na tému 
Scherza z Beethovenovej Jarnej huslovej sonáty zdali 
byť viac ako nevďačnou prfležltosfou pre sólistu. 
Schmidt sa .totiž nevzdáva spomfna net hustoty neskoro· 
romantickej fak tt1ry, hudobn ý proces sa vyvlla v mno· 
hých prlpadoch vo viacer ých vrstvách. je popretkávaný 
virtuóznou polyfónlou, no predsa len - všetko llsllle 
pianis tu ostéva akoby ut:a je né, zvuková výslednica nie 
te adekvátna vynaloženej námahe. Daniela Rusó volila 
vzhladom k chara kteru kl avfrneho partu skôr opa trný 
a tro§ka dlš tan covaný pristup - čo samozrejme, nechá· 
pem v negatlvnom slova zmysle. Klaviristka hra la z n Ot 
(čo le pochopitelné l a sústredila s a na modelovanie 
každého oblÚ'ka, každej frázy, no napriklad v oblasti dy
namiky, agogiky a celkovej v9razovos tl ostáva la umier
nená, disciplinovaná Schmidtova skladba ta k lfladobudla 
viac klaslclzujúcl ráz, neskor omantlcký pátos os tal eli· 
mlnovaný. Vý1kon D. Rusó bo.J skutočne obdivuhodný. 
tudovlt Rajter sa predstavil presne v takom svetle, v 
&kom sme ho vidavall pred dlhšfm tvorivým odmlčanlm . 
Reprezentant klasickej dirigentske j školy za uja l ty plc 

Do kron iky tvorivých konta,ktov L. Peško s orchestrolD 
SF pribudne ďalši počin v podobe •koncertov 8. (cyklus 
Ml a 9. (cyklus B l decembra. Plltavos t tohto s tretnu tiu 
priam organicky podčiarkla l dramaturgia , k·torá v 12r 
vých dotykoch s tónn'll začala vykreslovať zázračný svet 
Debussyho hudby, konkrétne jeho Nokturná (Oblaky. 
Slávnosť, Sirény) pn trlace k nn Ikra lšfm plátnam a ké 
vzišli kedy z pera skladatero. Nocturná v podsta te sú 
prelúdlaml o prchave( pomlnu telnostl a o rados ti zo žl
vota. 'Oblaky plynúce ako čas, čl mors ké vlny v Slré 
nach sll len výrečné premeny obrazov toku žl vota. Sláv
nosť te malou eplzó,: ou zabudnutia, no l tu sa preháiia 
labký vietor. aby pr.pomenul hod iny času a prchavost 
chvfle. A tak Debussy nakresli len fa rebné plátno (za 
spolullčastl ženského zboru v Sirénach ], ale l priepastné 
hlbky myšlienok. Nerob! to však nikdy so zdvihnutým 
prstom. ale s farebným štetcom a s nádychom úžasu. 
Tlétk.to pristupova l k tejto opojne vrúcnej a medltatlv
net hudbe l L. Pešek. Vyhýba l su a kýmkolvek krajnos
tiam čl explozlvnejšlm momentom. Nechával hudbu ply
núť v matnom opare nálad hladajllc pastelové a jemné 
farby a odtienky. Po Debussyho hudobných v!zlách sme 
sl vypočuli Rapsódiu - Koncert pro violu a orche,ter 
B. Martinu v interpretácii znamenitého sólistu L. Malého. 
Interpret! dokázali zjedno tiť a stmellt svojskll polyštýlo
vos t a vďačnú osciláciu medzi minul osťou a prftom
nostou, český kolorit s volnnlm sve ta do výpovede, v 
ktorej dominova la nehu, vrúcn ost Tá bola opoprer ývaná 
len koncertantnýml ep izódami, ktoré sa neraz ocitli v ro
mantickom. čl barokovom svete, akoby za blúdili kde sl 
v spomienkach. Náhle návra ty do prltomnostl boli ako
by pr cbuden!m sa zo sna. V hnl.'monlckom pozad! vy
kresluje Martlnft neraz j anáčkovské väzby. No melodic
ké tkanivo je jeho, na prosto originá lne. l svet ubklopu
lúcl túto hudbu nesie znaky ne lahkého odlúčenia skla· 

Dirigent Libor Pešek. Snlmku: A Palacka 

Pozaunový recitál 
Zriedkavú mo!nosť vypočut sl pozau· 

nov9 recitál ponúkol mllovnlkom hud
by 23. n ovembra 1988 v Moyzesovej slo· 
nl SF, mladý, ta lentovaný poslucháč 
2. ročnlk<a VSMU Albert Hrubovčák. 

Ani jedna z programovaných skladieb 
nebola "oddychová". Všetky sl vyžado· 
vall výbornú, všestranne rozvinutú tech
niku a citlivú muzikalitu. 

úvodom koncertu zazneli dve časti 
(Menue btt a Glgue) z l. vlolončelove j 
suity G dur BWV 1007 J. S. Bacha Ná
ročnos ť frázovania, úzko splltého s dý
chanlm, s me sl uvedomovali v menue te, 
vzápätl sme však obdivovali ve lmi clob· 
re vystihlflutý charakter glgy umocnený 
dynamickými kontrastmi. Interpretácia 
Balady Fra nka Mart ina sa vyznačovala 
ojedinelou farebnosťou a bezchybnou 
technikou, k9m pozornosť poslucháčov v 
Concerte Ferdinanda Davida upú tala 
hlavne myšlienková výs tavba druhe! čas· 
U (Marcla funebre). Klavfl'ny part tu má 
v pravom slova zmysle char akter sprie
vodu, a preto by sl bol vyžadoval zo 

s trany klaviristky Márie Mirekovej v!lč
šlu citl ivosť. Albert Hrubovčák s pltll al 
vše tky požiadavky, ktoré do svojej Trom
bonetty vložil Jli'l Pauer: efektnos ť. 
presnosť, vysokú technickú zdatnosť, kon· 
krétnosť výpovede. 

Súčasný švédsky skladatel Fol ke Rdbe 
vo s vojej skladbe Basta pre s ólovú po· 
zaunu predpisuje in terpretovi, aby na 
javisko pribehol, akoby chcel niečo po· 
veda(, alebo zves tova(. To, čo pros tred
nfctvom svojho nástroja interpret pove
ctal. bolo presvedčivé a jasné. 

Na l ávf'r koncertu zazneli dve ptrsne 
pre tri pozauny ( Fellctty a Eplsodr l o ct 
wmer!ckého skladutela Reimoncl it Prem
ru. Part druhého a tretieho trombónu 
prevza li Michal Motýl a Ľubomlr Horil k, 
taktiež poslucháči VSMU. Na klavlr i 
s prevádzala už spomfna ná Mária Mh·eko· 
vá . 

Skoda, že takýto ojedinelý v9kon sl ne
vypočulo viac poslucháčov. TI, čo prišli, 
odchádza ll na plneni radosťou a krásou. 

KATARINA LINNOVA 

Slávnostný koncert 
bratislavského konzervatória 

Bratislavské konzervat6rlum už roky vstupuje do povedomia vere jnost i aj kon· 
certnýml podu jatiami. Jedným z posledných bol slávnostný koncert. ktor~ sa ko· 
na l v koncertnej sieni Slovenskej filha rmónie ( 20. ll. l pri prllcžltostl 70. výročia 
vyhlásenia samostatného š tátu Cechov a Slovákov a 20. výročia schválenia ústavné· 
ho zá,kona o československej federácii. Bredstavll sa no ňom spevácky zbor a sym 
fonický orchester študentov konzervatória. 

Výkon speváckeho zboru, 'ktorý dirigoval Dušan Bill, sl zaslúži uznanie natm!l pre 
kultlvovanosf prejavu a cit pre mieru. V dramaturgicky zaujímavo zostavenom pro· 
grame ukázal zbor presvedčivo svoju hlavnú devfzu - mladistvý zápal, podopretý 
solldnym naštudovanlm d(el. Standard né skladby zborového repertoáru ( E. Suchoň -
Aká sl ml krásna. M. Schneider-Trnavs ký - Ho j, vlasť moja l. ktoré velmi vhodne 
zapadli do slávnostne ladeného programu, doplňa li skladby M. I. Gtlnku, A. Ovo
fákn, L. Janáčka. l. Hrušovského, R. Twardowského, J. Tandlera , K. Seldmanna 
a T. Schnltzero. 

Al program symfonického orchest-ra, ktor9 výborne pripravil a d1r1goval A. Vy
kydal , korešpondoval so základnou myšlienkou večera - hudbou osláviť historické 
udalost! našich národov. Hudbu predohry Naše Slovens ko M. Moyzesa bola mladým 
hudobnfkom očividne bllzka nielen technickou prfstupnosťou, a,le a ( svojim hudob· 
no-myšlienkovým posolstvom. V dobrom s vetle sa predstavil a( sólista večera Mar· 
Un Varglc. ktorý predviedol známy a poslucháčsky efektný Koncert •pre trúbku a or
chester A. Arufuňana . 

V~kon o boch telies zanechal u publlka, ktoré pri šlo už t•radično v hojnom počte. 
dobrý doJem. Ve rime. že l dalšie podujatia študentov bra tislavského konzerva
tória splnia naše očakávania <1 budú tok verným odrazom práce jeho pedagógov. 

RUDOLF BREJKA 

datela od sveta, v ktorom bol tvorivo zakorenen9. In· 
te rpretácia bola výsostne kompetentná, vyrozprávaná s 
autobiogra fickou dôslednos ťou. Toto hladanle stopy vo 
vibrácii citov bolo a~ dojemne úzkostlivé a pútavé. Ved 
keď niet v interpretácll Is tej dávky pokory pred die
lom, stáva sa hra sebapredvádzanfm a nie pohladom do 
tváre sklada·tef.a. Takýchto nás trah sa .Interpreti dôsled
ne vyvarovali azda i preto, že lflad hudbou uvažovali 
ovela s kôr než Ju zač.ali stvárňovať. 

Po pres távke sme sa stre tli s Beethovenovou 5. symfó
niou c mol op. 67 - Osudovou - ktorej hudobn9 1 
mlmohudobný výklad pos unul Pešek do svojsky prec(te. 
ných rovin. Iná bola na prikla d proporčná vyváženosť 
hudby s romant lckejšfm výkladom, s citovým podfarbe· 
nim detailov, s v/lčšfmi dynamickými výkyvml. Ten to 
rozmer bol zároveň spýtavejšf. pole.mickeišl, nastolil vlne 
otáznikov, llvah. Akoby nanovo pátra l po ta jomstvách. 
T-ok hudby bol v~ac rozvrásnený a Pešek do nej vtiahol 
viac nepokoja a drámy. Pešek teda pohol veca mi usté·· 
lenýml, konvenčne zafixovanými. To je dobré a správne, 
pretože v našom vedomi sa neobohráva nič viac ako 
ustálený názor. IGOR BERGER 

Z džezových str· d . 
Pr avidelné s tretnutia v Klube prlate

rov teske l kultúry v Bratislave pokra
čovali koncer.taml Petra Lipu s Petrom 
Breinerom, Jazz Qulnteta, Gabriela Jooá· 
ša s kvartetom, Jany Koubkovej. Adrie· 
ny Bar tollovej so skupinou Seat a T + R 
bandu. Vyst\lpenle Petra Lipu bol o opa
kovaným programom z predchádza jl1co
ho mesiaca, pretože bolo treba "zasko
člf" za s kupinu Sea t so speváčkou Ad
rienou Bartošovou. Produkcia klav iristu 
Ga briela Jonáša s kvartetom bola tiež 
záskokom (za skupinu Song) . Náhrad
né vystúpenia s ll Iste spojené s omnoh~
ml organizačnými pr oblémami. Dovollm 
sl však otázku čl v prfpade Pe·tra Lipu 
( klavlrne duo s Petrom Breinerom) by 
ne bolo bývalo lepšie ponuku odmietnuť. 
Koncert bol totiž tri dnl po skončenf 
Bratislavs kých džezových dni, ktor é sú 
pro Petra Lipu zvlášť náročné. Bolo zrel
mé, že jeho hlas trpl únavou, je zachl'fp. 
nutý, bez dosta t očného hlasového rozpa. 
tla. Prejavilo sa •to n ajm!! vo vyššfch po
loMch, v ktorých nedokáza l technicky 
\I VSPievn ť jednotlivé pasáže. Napriek to
mil publikum ocenilo snahu s peváka u 
klilvirlstu. 

I.ep~le vyznelo vystúpenie klaviristu 
Gabriela Jonáša. Vlastne len namiesto 
skupiny Song sa táto osobnos t sloven
ského džezu znova objavila na koncert
nom pódiu a hecl koncert kvarteta bol 
jam sesslonom so štandardným repertoá· 
rom za hri\u lúclm skladby T. Monka, M. 
Davisa, A. C. Joblma, H. Hancocka, J. 
Coltrana a Iných autorov (s tradičným 
uvedenfm témy l potešilo nás , že sa v 
kvartete s tretol Gabriel Jonáš s blfzky.m 
a rovnocenným partnerom v os obe gi
taristu Matúša Jakabčica. Hudobné .. Po· 
r ozumenle" oboch sólistov sn prejavilo 
vo chvfla ch. ked nn otázku klaviristu 
pohotovo odpovedal peknou lnvenčnou 
frázou gitaristu ( prlnclp ca ll and res
ponsel. Svoje sóla však rozvija jú odliš
ne. Gabriel Jonlíš s ledu je skôr dynamic
kú lfnlu témy, ktorú sa snaž( dodržať 
v Improvizáciách, znásoblf, pripadne po
ruši ť v sllvlslom slede rytmických fráz. 
Matťíš Jakabčic "vyčkáva" na vhodný 
moment. a by mohol do ha rmonicko-ryt
mlckého základu vniesť n ap!ltle svotfm 
nápadom , ktorý má s témou zdanlivo 
málo spoločných prvkov. Takto vznlknu· 
té samos tatné morfvy sll prerušované 
krátkymi pauzami navzájom prepoteným! 
rytmickou rrázou. Zauj fmavý by mohol 
byt koncert týchto dvoch hudobnfkov v 
clu u 

.Úa lšf členovia kvarteta - kontrabasis
ta Jozef Brls uda a hráč na blcfch ná· 
s trojoch Peter Szapu zotrvali v priebe· 
hu večera vačšlnou v úlohe rytmického 
pozadia a prejavili sa len málo. (U bl· 
cfch nástrojov ml prekážala nedosta· 
točná uvolnenost.) 

Horúcou džezovou a tmosférou bol na
plnený koncert Jnnv Koubkovej. Jej vý
kony sú zárukou dobrej ná lady. 

Sprievodnú skupinu vytvori'! gitarista. 
Slávek Jan.da a perkus lonlsta )a romfr He
teš le. V podan! komornej zostavy zazne· 
la hudba blfzka klas ickému blues, a le aj 
černošským hollero.m, samozreJme, na 
spôsob Koubkovej. ~peváčka vie tom; 
jednoduchým! pros triedkami ( tromi l:i 
štyrmi akorda ml, krá tkymi motfvml, kto
ré vie zaspievať desia timi spôsobmi 1 qo
s lahnuf maximálny účinok. O využit! nle· 
kofk ých akordov na Improvizác iu_. čerpa· 
nf z blues!'v som sa zmienila už v ml· 
nulostl v súvislosti s Mlrkou Kťlvánko
vou, označiac to za typicky českú š pe. 
clnlltu. Myslfm totiž. že pa tr! k 11rvkom, 
ktoré pomáha jú vytvoriť \ Cechách d~e 
zovú tradfc lu . . . Druhá čast večera s 
Ad.-lenou Bartošovou a ·sk up inou Seat bp· 
la pokračovanfm nadšene! a tmos féry, s 
menšf•m posunutfm hudby do oblasti ~oc
ku, popu, džezu. regga e (nielen s typtc· 
kým rytmom, a le a r zvukom l s využit fm 
pentatonlk prlpomlna (úclml orientálnu 
hudbu. V9sledkom týchto fúzii bola tro
chu exoticky pôsobiaca hudba. Jej autor · 
kou te speváčk a. Druhý typ s klad~eb bol 
vluc pop d~ezový a pochádza z pera Pav 
la Kvašaya (klávesové n ástro je 1 a Ju ra
ja Buriana (gitara). 

Vo výkone speváčky sú badate lné ve!· 
ké pokroky. Jej prejav je ls te(šl. zámer 
a orientácia vykryštalizované, sóla ~tl 
pekne vystava né. Stále tel však ch9ba 
pohotovosť a schopnost Improvizácie n a! · 
m!l n a velkej ploche [a j vtedy, ak sólo 
nie je pripravené) . Oa lšle možnosti roz
vfjanla sa pretavllt na jmä v záverečnom 
duu Bartošovej s Koubkovou. 

A ešte n a záver s l dovolfm pozname
nať. ~e to. čo sm e počuli u ďalšieh só
listov v skupine Seat - gitaristu Juraja 
Burluna a saxofon istu Pavla P.oláčka, by 
malo bv t odrazovým mostfkom pre d a l· 
šle štúdium [napr . na Berklee School or 
Music v Bostone). Tak sa totiž vyhneme 
prácnemu samoš tlldlu ka~dého z .nlcb , 
znovuobjavovanla ut dávno objavené 
ho . . YVETTA LA.BSICA 



Koncerty súčasnej. hu b 
AGON opäť v Bratislave 

Už po tretfkrát sa tento pozoruhodný 
l)ra žský s úbor preds tuvll bru tlstavskému 
publiku - tentoraz n a oficiálneJ pôde v 
rámci pravidelného cyklu p re súčasnú 
hudbu v Moyzesove j sieni Slovenskej fll· 
h armónie (9. ll.). Ak bol nlekolkokrát 
spomlna ný problé m návštevnost i toh to 
cyklu, AGON pritiahol početné publikum. 
ktorého väč šiu časť tvorili mladi luclla . 

Možno sl ooložlť otázk u , prečo práve 
AGON sa teš i takej popularite? Koniec
koncov produkuje hud bu, kt orá kladie 
nemulé nároky na poslucháča . 

Jednou z odpoved! môže byt v ýnlmoč· 
nos( repertoáru. Plltrlo do neho s kldd· 
by a merických 1 euró pskych .. mln imulls · 
tov" [sk lodnterov mlntma t u repet ltlv 
mus lc l. konce pc tt tzv. medltutlv mus te, 
ale aj európskej l severoamerick eJ a vant· 
gardy i staršich s merov moderny. Na· 
prlek tomu, že reprezentanti týchto li· 
nll pa tria k sve tove 1 S pič ke, u nás Je 
ich tvorba väčš~nou neznáma. Spomeň
me uspoň niektorých - S. Reich, T. Rl· 
Iey, Ph. Glass, M. Feldman, G. Scelsl, 
L. Berlo, J. Cage, Ch. !ves, G. Crumb, 
L. Harrison, E. Varése, K. Stockhausen 
a 1., k torých diela v podan! skupiny 
AGON zazneli ako československé p re
m iéry. Súčasťou repe rtoáru to hto s úbot·u 
sú vša k aj diela domácich autorov, pre
dovšet kým skladaterov n zároveň členov 
ansámbl u [Petra Kofroňa, Miroslava Pud· 
lá k a, Martina Smolku]. AGON teda uvá
dza s kl adby u nás málo známych k om po
zičných orientác ii, ktorých genéza s lil· 
ha d o obdobia od začlo tku storočia [na· 
priklad Nezodpovedaná otázka od Ch. 
Ivesa vznikla v roku 1908 ] až podnes. 

Ťažisko tvoria diela , za radlte lné do naj-

n ovsleho historicko -vývoJového celku 
tzv. postmode rny, kto rá preberá dom! 
nantnú úlohu v e urópskom a severoame· 
r!ckom kontex te približne v 70-tych 11. 
80-t ych r-ol< och n a úkor tvorby z okruhu 
Novej hud by a povo tnoveJ avantga rdy 
vyras to júclch s merov. 

Zrejm e tu niekde možno vidiet prlč l
ny zvýšené h o záujmu o tento súbor. Pub
likum po prlbHžn e dvadsaťročnom vákuu 
dychti po poznani skutočne súčasne j pro · 
dukcle, l die l, k toré ich anticipovali. 
AGON tý m však n a seba be rl e al urč i tO 
rizi ka, spojené s presudzovanfm sa ,.no
vého". Zmenu .,paradigm y" sprevádza 
vždy konflikt, ktorý je obsiahnutý o. 1. 
v často cltovo,nej výmene generélciL Stra
vinského v ýrok - .,mali by sme sa po· 
kúsl ( hiadať veci nové, pre kto ré mo~no 
novú generáciu označiť ako »novú «" -
je nanajvýš platný. A tak Je len PJ· 
choplte lné, že sa AGON stretáva s ohla· 
som, chorakterlzovateln~m celou š kálou 
názorov od nadšeného a kceptovan ia až 
po rezolútne odmietnutie. Zas távanie po· 
zle!! s ta rel .,pa radigmy" , odmieta nie n o· 
v ých zmien a premien spôsobu Je v ko
nečnom dôsledku s t agnáciu. O to viac 
treba podporovať každé úsilie , k torého 
výs ledkom le dynamizácia d ejinného pr o· 
ce su . 

Na uvedenom koncerte odzneli Dve 
Iluzórne konštrukcie r pre vio lončel o, 
klarinet a kl a vfr, 1984 1 od mladéh o po l
ského autora Pawla Szymalíského [nar. 
1954 ]. ktoré svoj im v~razom patria do 
okru hu postmoderny. Obe skladby cha
rakterizu Jú PI'Vky mi ni ma ! a repetltlv 
mus ic, ale a 1 a kýsi druh neotonallty, čl 
návratu k minulosti. Tex t p rogramového 

Večer gruzínskej hudby 
V rámci cyklu koncertov SF pre st1· 

časnú hudbu odznel 7. decembra 1988 
program z tvorby súčasných gruzinsk ych 
skladatel ov. Poduja tie bolo súčasťou vý
mennéh o projektu medzi slovenským i a 
gruz!ns kyml hudobným i Inštitúciam i (SF, 
ZSSKU - Zväz gruzinskych sklada te
fov l. ktorého cielo m je vzá jomná pre 
zentác ia tvorby za pria mej účas ti auto· 
ro·v uvádzaných diel. Gruzfnska hudba 
nie je vďaka d lhoročným oficiá lnym 1 
osobným kontaktom u nás n eznáma -
naopa k, jeJ najvýra:zmejšf preds tavitelia 
[ K ančell, Gabunlja, Nasldze) neraz n nv· 
štlvlll Bra tislavu pri p rlležltos tl uvede· 
nl a svojich skladieb, ktoré sa vžd y te
s i l! pozornosti a priazni hudobneJ vereJ · 
nosti. 

Program uvedeného koncer tu [zosta· 
vený Zväzom gruz!nskych sk lada terov) 
však tvorili diela u nAs zatia l málo, čl 

vôbec nef rekventovaných a u to rov rôz
nych vekových ka tegóri! - počnúc od 
dlnes 82- ročného A. Balančlvadzeho po 
38-ročného G. Saverzašv!llho [s v ý nim· 
kou p rvé h o z oboch menovanýc h s a 
os ta tn! s kladatelia, ktorých diela v Bra
tislave zazne li, na koncerte zúčas t nili). 
Všetkých pä( s kl adieb, ktoré sme po
čuli, svedči o vyzretých , vyhra nených 
s kladtllelsk ýc h oso bnos ti ach, reprezentu
júcich rozma nité kompozičné prúdy, ne
vyboču lúclch vša k z r ámca tradičných 
koncepclf. Kým ú vodná trotčas tová Ki ll· 
vfma sonátn Andreja Balančlvadzeho 
( 1906 l z ro ku 1983 zachováva klasickú 
formovú schému s rachmantn ovsky dra 
vou a humou kla vfrno u f ak túrou, roz
vila Savleg Sllaka dze [1940) s voju Jed· 
nočas(ovú Sonátu-Baladu pre sól ové hus

le na principe va rláclf v kombinácii s 

RNAVA '88 

Ani p us leuna mesluce roku HHH! Trnú· 
va 'neprestdlo žlť v znamen! svo lho jubl· 
lea. K poduja tiam, ktoré pris pel i k zvý
~enlu slávnostnej al dôstojnej atmosfó· 
ry osláv, so prldružll dvojdňový (30. no
vembra a l . decembra) muzikologic ký 
seminár o hudobnej reglonalls tlke, uspo· 
•·lnd oný Zv11zom slovenských s kl adate l ov 
a koncertných umelcov. Slovens k ou hu· 
do bnou spol očnosťou - Združen!m M. 
Schneidra-Trnavského Západos lovenským 
múzeom v Trnav e. Domom kultú vy ROH 
a Mestským kultúrnym s tredi skom v Tt' · 
nave . Význam a podla! osobnosti na roz
voji hudobné ho ! Ivota re$!i6nu bol titul 
l tema tick é určenie seminá ra, a traktfv. 
neho nielen p re špecia lizovanú ;muzlko· 
logic kú obec, a le al p re počet záuJemcov 

" nadšencov. Dvojdňové podujatie bol o 
vzor ovo organizačne pripravené a zvlátl· 
nutó [ o krem p rednáškovej časti sa us ku · 
točn lll ,.prid ružené" a k cie - výrpčná 
schôdza KPH v Trnave, koncert súboru 
Musica aeterna, expozlcle, vtdeopremle· 
ta nie v ullc loc h m es ta l a n av yše, bolo 
n a k·aMom kroku c!tlt, že nie je .. trpe
ným" podu la t! m, lk onaným n iekde v ú stll'a
n!, a le je plne podporené zá u jmom ok
resnýc h a mestských orgánov 1 osobný 
pr!vet pre dsed u MsNV, prija tie účastni
kov sem inára n a trvnavskom NV 1. 

Pred ná~ková čus ( bola účelne r ozdele
ná do dvoch čas tf - n a všeobecn ý u 
obslahle jš! historický blok. Prvý, ktorý 
viedol O. Elschek, systémovo osvetlil 
predmet hudobnej regionalis tiky, a k o 
jedneJ z muzlkologlckých dlsclpl!n. Vy· 
čerpá va jú ca bola charakteristika s ná čr· 
tom vývofových tendenclf a mo! nostl v 
slovenskej reglonallatlke sústredená v 
r eferá te L. Burlasa. Vstup J. Fukača bol 
akousi konfl'ontačnou bázou, s expono· 
vanlm xáaadnfch charakteristik českeJ 

bul letinu [au tori - č l enovm AGONul 
upozorňuje na ana lógie s koncepcia mi vý
tvarného umen ia - napr iklad Eschera, 
Molgrettea , z ktorýc h prvý navodzu je !lú· 
zlu nekonečna a d r uhý narušova nie lo 
glky vn fma n la. 

Ideovým poz!clám tej to sku piny mia· 
dých u melcov vyhovuJe hudba Giaclnta 
See l sl ho [ 1905-19881. Tento pod l vin s 
dobrodružným životopisom. nekonvenč
n ými názormi na umenie l posla nie 
umelca vzbudzuje záujem práve v súčas
nost i, v dobe rúcania sta rých noriem. 
Jeho tvorba 1e a kási .. chvál a Izolácie", 
.,forma extázy" l bulle tin ]. Ko-Lho pre 
fla u tu a klarinet 119661 a Ixor pre kl u· 
rlnet [1956] predstavujú akoby do se
ba uzavretý svet. No Izolácii u e ma ncipá
cii zvuku, na n a rušeni logik y s ledu s tu
vla a l Mor ton Feldman [1926-1987 ] . 
Oprot i prekompllkova ným štruk túra m a 
zvukovo zahusteným .. a gregá tom" ex.);!O· 
nule osamotený tón, ticho ( pauzy] a n a 
m inimum zos labenú dynamickú rovin u. 
VIola v •mojom živote II. III [ 1970]. dve 
zo štvorice vy tvoren ých skladieb. pred · 
stavulú takýto .. bol" o ticho. 

Hudba Arva Pär ta [ 1935) je kvázi m l
nlmallstlckou redukciou na základné 
fundamentálne prostriedky tonálnej hu t! · 
by, pričom sa často obmedzuJe na sle d 
nlekolkých kvlntakordov a na dla tonlcký 
stupn lcový sled tónov. Zahmlievanie .. ne· 
čistými tónmi". z aspektu romantickej 

š týlovej ka tegórie nelog!c kýml postupmi 
a tvrdošijné zotrvávanie l návrat k vý
chodiskoveJ polohe prezr ádzaJú odlišný 
výrazový svet - svet súčasnos ti. Sku
pina AGON u viedla jeho Cantate Domino 
Cantlcum Novum [19771 pre variabilný 
k om orný ansám bel, tenor [Z. K azda 1 u 
bas [A. Krestovský ). 

Súčasťou programu boli dve skladby 

tempovým a výrazovým kontrastom s bo
hatým využ!vanfm chromatických postu
pov. Važa Azar ašvll l (1936] koncipoval 
svoju trotčastovú Son á tu pre dvoje hus· 
li a klavir z roku 1975 ako p r irodzenú 
syntézu gruzinskych národných hudob
nýc h prvkov s tradfclou sovietskej k id· 
s lky 20. storoč i a. Jednočas t·ové Klavlrne 
kvin teto GeorgiJa Saverzaš vlllho [19501 
z r oku 1986 zauja lo lapldárnostou a 
zdanlivou Jednoduchos ťou prost r iedkov. 
sled u júc kompozičné trendy súča snosti. 
Najosobltejšou skla dbou večera bolo ne
spol'ne Sláčikové kva rteto Josi fa Barda
našvlllho (19481. naplsané v roku 1985: 
tá to skutočnos t bola zjavná napriek to · 
mu, že na koncerte zaznela len d ruhá 
čas( dvojčas tového diela , ktorá svojou 
zvláštnou poetikou. redukciou a extreml· 
zovun!m skladobn ých prost r ied kov bola 
schopná upútať maximálnu pozornosť 
poslucháčov napriek, ž ia r, všeobecne J a 
nepoch opltelnej fragmentárnostl Inter
pretác ie (Fllhal'monlcké kvarteto 1. 

koncepcie danej disclpllny. Ob ja vnými 
parame tt·aml sa vyznačova l ná črh meto· 
do lógle prednesený Ľ. Ballovou (Význam 
osobnosti na vytvárani profilu hudob· 
n é ho života lokality) . Aplikáciou n a ak 
tuálny sociologický fenomén demonštro 
val prispevok M. Blahynku, o.ple ra júcl 
sa o konkrétne výskumy [bratislavská 
mládež a Jel vz ť ah k n on artlflclálne l 
hudbe l - K otázka m hudobnosoclolo
glckého výskumu re~l6nu. Praxou pouče· 
ný bol re ferát A. Kováfovej, hovoriac i o 
hlst6rll a súčasnosti foriem miestnej kul 
túry a kruhov priaterov hudby. Z reálu 
a dôkladného poznania problé mov vzišleJ 
prls oevok E. Bug'alovej (Význam hudob
nohlstorické ho výskumu pre aktivizova · 
nie snáh o súčasný kultúrny rozvo! re· 
gl6nu ) , ktorý vyvo la l živú disku
siu .1na otvot·enel scéne". 

O tvár hudobnej ku ltúry minulosti ~a 
s nažilo množstvo osôb u osobn ost!. Ich 
vklady, či už zásadné, a lebo mene j vý
t·uzné, sú pre celkový a kom plexný náčr t 
jednotlivých h istorických etáp - ako 
zdôraznili bez rozd ielu všetky referáty 
historického b loku - nesmierne vážne . 
Hudobníí Trn avu minulých storočr ref· 
lektoval fundovaný pt•fspevok L. Kačica 
(Hudba a hudoblllcl trnavského kláitora 

Ciel om koncertu bolo zoznámiť vereJ
nost ·s tvorbou s kla date lov , ktor! pôso· 
bill v Trnave, a lebo ktorých sklodby s a 
zachovali v n otových zbierkach trnGv
ského múzea, svoJho času teda pravde· 
podobne zaznievali v ok ruh·u Trnavy. Sťl 
to väčšinou skladatelia z obdobiu g a la n t· 
n ého štýlu alebo r an éh o- klasic izmu. K 
z·námelš lm predstavlt e lo m v T1mave d o· 
kumentovaneJ kultúry pa tri Leopold F lo~ 
riá n Gassmann, ktoré ho triá pre fl a utu, 
husle a violu s a nachádza jú vo väčšom 
počte v rukopise čl opise v uvedenom 
notovom a rchive. Divertimento pre flau
tu, husle, violu a vi ol ončelo Leopolslo 

Koncert súboru Musica aeterna 

Hofmanna prezrádza skúseného sklada 
tela, ktorý vedel aj Inštrumen t ačne obo· 

bacova t skl ad obnú fak túru . JAn lgnác 
Danlk le autor. ktorý pôsobil svojh o ča 
su u 1 v '.J1rnave. Jeho Salve reg ina pre 
sop1·án , sláčiky a basso continuo od zr 
kadluje auto rovu Invenčnosť a majst i'OV 
s tvo. Z fak túry Tria ex g pre prvé, dru· 
hé hus le a basso, pochádza júceho z tr 
n avs kého arch!vu, Je zrejmé, že autor 
sa s velkýrn záujm om venoval problé -

mOJu kon trapunktu. K :z:ná m ym majs trom. 
k tor~ch činnos ť na Slovensku je doka 
zaná o ktorých die la sa nachádza jú v 
•·ukoplsných opisoch patr! Johan n Mo· 

thlas Sperger. V r ámci progrumu zazno
la jeho Aria p re soprán. s l áčiky a basso 
continuo. Hunga resa a nonymného skla
datelo pochádza zo z bie rky P. Domon · 
kosa, dokumentuje spoločenskO hudbu 
18. sto ročia. Za u j(mavé Je. že v h a!'mo· 
nlckej palete s a nachádzajú l s poJe c h o· 
rakter ls tlc ké pre vlachlasnú s lovenskú 
Inš trumentálnu hudbu. Ján Matejovič, o 
ktorom vieme, že pôsobil a l v Trnave , 
patr i k proCIIovanelš lm regionálnym 

skla da tefom. Jeho rukopis nere p rod uku le 
le n š týlové c ha rakteris tiky doby, ole no-

od spomlnanýc h sklodutelov č lenov 
s kup iny AGON - Petra Kofroi'l a [1955 1 
a Martina Smolku [1959 1. Predovšetkým 
upúta la (vyslovujem svoj názor] skla LI · 
b a P. Kofroi\n Roz za ži vot pre vlol on · 
čel o o syn tezátor (1985 J. kde kompo
nova l [ako vyplýva zo skladaterovej au · 
toreflexle) závery k rôznym neexistu jú· 
clm skladbám a potom Ich zoradil za se
bou. Opäť tu dochádza k rozporu m e
dzi náznakom s ta ršich hlstortcko·vývojo
vých fáz hudby [romantická kan tiléna l a 
spôsobom m otivick eJ a evolučnej práce 
[obrátená logik a, nepredvfdatelné postu· 
pyJ , ale a j medzi zvukom .J<Iaslckého" 
r violončelo l a n ovodobého [ syntezá tor l 
nástroja . Pozoruhodná bola najmä ná
paditosť v spôsobe konfrontácie oboch 
nástroJov 11 ce lkový výrazový svet, vzbu 
dzujúcl predstavu mystického sveta . 
Smo lkov11 Hudba pre oreladené nástroje 
[ 1988] zapadá do au to rovej konfesie -· 
.. Zpomalenost, stolatost Na hran ici bd1!· 
lého spánku. Cas le zapomenut, lldé u 
svi!t vzdá lenL Predstavuj! vice vzpomln 
ku než skutečnost . To te v m ém poje tf 
Ideálni svi!t h udby . . . " Cte ro m pre lade · 
nln nás trojov le .. st ra ta Ich v!Hstnej Iden
tity, oby splynuli d o noveJ jedn oty." 
Vznika lú t.a k zvu kové Ilúzie - sláčiky 
sa podobajú flaut e , flauta sláčikom, 
prepnrovaný klavlr zvonom , pizzicatu 
sláč ikov, atď. Celá s kl adba [ trvanie a si 
25 min. l le akoby Ilustráciou rozhá· 
ranostl, nepokoja vnú torné h o duševného 
sveta, nemožnosti nájsť orientačný bod, 
pocit Istoty. 

Na záver so ml žiada ešte odcltova t 
jednu z ch ara k teristik súboru AGON z 
propagačného materiálu: .,vzn ik ol v r o

ku 1983 oko platforma noveJ generácie. 
v ktoreJ znov u ožila túžba h la dat" . 

ZUZANA MARTINAKOVA 

Ostatné Interpretácie večera s a vyzna · 
čovall svedomitosťou a umeleckou ak rl· 
blou naštudovania. Mik uláš Skula hrdl 
Balančlvadzeho Sonátu spamä ti a s PI· 
ným nasadenlm. Alexander fablokov St · 
lakadzeho skladbu so sebe vlastnou mu· 
zlk a lltou, manželia Anna a Quido Hô l· 
bllngovcl interpretovali Azarašvll!ho So
nátu pre dvoJe husli s klavlrom s rut! · 
nou a Ideá lnou súhrou ( klav!r O. Rusó] , 
Moyzes ovo kva r teto Saverz.ašvll lho Kv ln· 
te to s velkou dávko u e lánu a zodpoved 
ného pris tupu. Ai s nimi spolupracovala--
Daniela Rusó, ktorá opä( dokázala, že je 
špičkovou s lovensk·ou klavlrlstkou: všet· 
ké mu, čo .. vezme do rúk" dodáva p o· 
pr i prislovečnel muzlka llte, ul logiku 
tva ru, pevnosť a zrete lnos( frázovania. 
Je hudobn!čkou. ktorá vďaka nezvyčaJnej 
Inteligencii a lnt.u!c ll vždy vie. o čo 

ide. A je o to nepochopltelnejšle, že ne· 
dostáva častejšie a atra kt!vnejšle prlležl-
tost!. A. RAJTEROVA 

franll i kánov ) , na ·charakterist iku nedáv
n e j minulos ti s u za mera l M .. Bulla (Vf · 
znam osobnosti M. Schneidra-Trnavského 
pre rozvoj trnavských hudobnoumelec
k ých s polkov) . Vzájomný vzťah a osob· 
n é priaterstvo M. Schneldra·Troavského 
a A. Albrechta boli ús tre dno u témou 
J. Albrechta. Bratisla va 19. storočia a tel 
plesňová tvo rba sa stala cent rom pozor· 
nosti referátu ). Lellgovej, o hudobnom 
živote Bardejova. v rokoc h 1918-38, ak· 
centu lúc vk lud českej Inteligen cie , ho· 
vorlla S. Fecsková . Monograficky zame • 
rané prlspevky osvetlujúce viaceré kon 
texty o hlstot·lcké súv is los ti doku men . 
tovall dôslednú bádatelskú prácu M. Bár· 
diove j (Výskum osobnosti A. ). Hlraya j, 
Ľ. Cervenef (Podiel já na Egry ho n a rOl· 
voji hudobnej kultúry Bonskef Bystrice 
v druhe j polovici 19. storočia ) a V. Ful· 
ku l Oaolmost' Ľudmily Lehotskei·Krl!ko· 
vej) . 

Seminá r nemal poradové o~načen i e . Po· 
važu jeme h o zn prvý, po ktorom budtl 
na sledova( ďalšie. Ich p redmet má šan
cu sta t sa s a tisfa kcio u za roky minulé 
1 poprie ť onen trpký a forizmus o tom. 

že Slováci h is tóriu ma jú, len pamät ma 
jú krátku.. . L. DOHNALOVA 

sie l mnohé Indiv iduá lne zn a ky. FraD · 
lli ka Xavere Budinskéh o pova žu Jeme za 
jednéh o z naJvýznamnelšich skladatelov 
západos lovenského regiónu. Bol často 
hra ným autorom s voje j do by, Kantáta 
pre soprán, sláčlky a basso continuo 

O Deus, meus svedč i o a u torovi, ktorý 
ovláda l perfek tne s k ladate l ské remeslo, 
n evyh ýbal sa odvážnelš fm postupom, r oz

š irujúc hudobnú reč n l o chromatické 
pos tu py , 

O rea lizáciu prameňov sa zas lúžili E. 
Buga lová , O. Múdra, L. Kačlc. P. Za j!ček, 

P. Baxu a f. Albrecht. 
JAN ALBR•ECHT HŽ 
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..... Znovuuvedtmie muzikálu Pobozkaj ma, Katurlua je i ianca pre celú jedno 
nufú, mladt generáciu. Sanca v dobre naplsanom a dobre hratelnom i spieva· 
refnom diele. Tak nech sa mu dari ta k, ako pri jeho prvom uveden!." - napi 
sal du bulletinu pred pre miérou tohto diela (21 . a 22. októbra 1988 v Dome 
kullúry Rulinov) dramaturg Spevohry Novej scény dr. Dalibor Heger. Tento 
,téle prlťailiv:f', svetoznámy, dnes už klasický- muzikálový- titul skladatefa Co
'" Portera a libretistov Belly a Samuela Spewackovcov z r . 1948 iiance poskytuje 
- ntézkou zostáva, ako sa využijú . 

Ak jeho prvé uvedenie na javisku No 
vej scény pred dvadsiatimi piatimi rokm r 
botu u nás mimoriadnou diva delnou ud n. 
h>sťou , dnešné naštudovanie (a j keď ne 
možno pot'ovnávut dobové, kultúrne o 
Iné s úvislosti l nesplnilo mnohé očaká · 
vonia. Svojim spOsabom je d iskutabilná 
UJ jeho drama turgická volba - v ro . 
pertoút•i súboru sa v krá tkom časovom 

pozornovanle na tle Isté nedostat ky nie 
je nijako po tešu júce ... 1 

Op!lť sa teda " skúšalo, čo to uro bi", 
vyššie spomenuté zásady uvádza ni u mu
zikálu neboli dodrža né a výsledkom bol 
priemerný, kva lltotlvne nejednotný a n e
vyrovnaný tvar. Táto ne jednotnos ť sa 
týkalo uko niektorých sóllstlokých vý
konov, ta k hudobného naštudovania, ole 

* 
Nesúrodos t konoCnéh o Javil> kovčhu 

1voru Inscenácie svoj im spôsobom spätne 
poznačilo aj n iektoré d ielč ie výkony. 
resp. postupy. Azda najviac boli tým to 
ja vom "poškodeni" režisér - znač ná 
čast jeho Osllla ev identne vychádza la 
nazmar - a sólista súboru zas!. um. 
Jozef Benedik - jeho kreácia dvojpostil 
vy Fred-Petruccio vyžadovala tvorivej
šf a rovnocennojšl dia lóg zo s tra ny hl uv
nej predstavlte lky, resp. partnerky. Ňou 
bolo na l. premiére Mérla Andralovano
v6. V dvojúlohe Lllli-Katar!n a pOsobiiH 
vizuálne (a spočia tku sa zda lo, že aj 
typovo) vhodne, u však posadenlm hla . 
su, spôsobom tvorenia tónu l pale tou 
vy)adrovaclch pros t.l'iedkov je táto só· 

Romanélk. A. Grál . 1. Rymarenko, J. Hras 
ko, S. Hod ol, B. Olouhj'. Na jlepšie s·' 
pritom pr!lzentovall v ntektor9ch spo 
ločn9ch člsl ach f na pr. Romančlk. R) 
marenko, Ožvál, Hlttnerová 1 a so s pe 
váckym zborom (zboNnajsterka Naďa 
Rakov& 1 1 bale! om v ansamblov9ch scé· 
nuch, kto·ré bol! ,,muzlkálovo" najčtste) · 
š le. 

Záverom opä ť o täzka : bolo naozaj 
nutn li obetovať v prospech prlemel·né
ho výsledku . za cenu nlekofkých kom· 
promlsov námahu, čas, prácu a snaženia 
súboru - najm!!, ak bolo už vopred 
viac než zjavc11é, že INAK by to bolo lep
šie a ko TAKTO ... ? Naoza j sl to tak 
rnáJ'.notratne môžeme dnes dovoli! ... l? 

EVA BARTOVICOVA· HOLUBI\NSKA 

ertoári spevohry Nove 
ods tupe objavujú dva tituly toho Is tého 
au tora ( Kank~n. r. 19861 , čo je pri dvoch 
premiérach ročne značný luxus. Pri uvá 
dzanl muziká lu v .,nešpeclollzovanom" 
súbore je dôležité uvedomenie sl vlast· 
nfch schopnosti a molnostl o Ich plné 
vyulltle, podriadené hlavnému cielu -
čo na jkva litnejš lemu výs ledku. V opli · 
kócll na súbor NS to znamená využit 
v obsadenl titulných postá v najvhodnej 
šie kombinácie "unlverzáJ!nych" typov 
spevohercov .. schopných splniť požlodav· 
ky operetného a,j muzikálového divadlo 
l oko napr. zaŠL um. J. Benedik, ). Hltt· 
nerová, G. Sve roelová l; v hudobnom na . 
š tudovali! schopc11ost d irigentov .,vyťažiť" 
z orchestra maximum, najmä z aspe ktu 
~týlovej interpretácie. Ak v poslednom 
obdobi súbor dokáza l. že vie s dobrým 
výsledkom realizovať muzikál (napr. 
Ospešné Inscenovanie už spomlnaného 
Porterovho Kankánu - v predlohe m i
mochodom poskytujOceho menšiu šancu 
a ko Kiss me, Katy), prečo potom expe
rimentova ť ? Nojmll , ok to znamená kvo
lltotlvny krok spä t . . . ? (Nehovoriac o 
rom, že oj úsilie krit ika, systematicky 
sledujtíceho smerovanie s úboru, vychá
dza navn ivoč - neustále, pravidelné u-

Prešovská spevohra l naďa lej sys te· 
motlcky a ciefavedome sprostredkováva 
svojmu ná·vš tevnlkovl svetovú muziká lo. 
vú tvorbu. Tentoraz to bol americký rnu
zLkél tvorcov ). S ty n a (hudba ). P. Sto · 
neho a Mm·lll u (libreto) Niekto to r6d 
hor6ce (Slovenské premiéra 7. a 8. 10. 
191111). 

Predloha muzikálu s prevlekovýrn mo
tlvom patri do ok·ruhu tém, ktoré ne
starnú a sú u divá kov vždy úspeš né. 
V našom prlpade sú to postavy joea 
alias jozeflny o Jerryho alias Dafné, kto
rých zástoj v muzikáli útoči na divá . 
kovu bránicu. Libreto je ta kmer klaste
kou ukážkou drama turgicky uceleného, 
dy namického textu. Dokumentuje to napr. 
zmysluplná pointlzácia scén l výs tu pov, 
v ktorých vrchol l stredová os sú auto r
ml odhadnuté vefm! presne. 

Prácu hos ťujúceho ro!iséra Stanislava 
Regata so sólistami a č lenmi sprevohry 
DJZ pravdepodobne determinovalo pre
svedčenie, že vtipná a dynamická pred 
loha je dostatočnou zárukou (rspešnej 
inscenácie, čo je Jen sčasti a kceptobll· 
né. Ináč sl totiž tažko vysvetliť, prečo 
koncovky niek torých komických scén ne
boli diferencovane vystupňované, resp. 
neboU .,zastrešené" z nadhfadu režisé 
ra. Réžia oboch premiérových predsto
venl bola velkorys~ v obrysoch. Chýbal 
jej však konzekventn9 dOraz na prácu 
s detailmi, ta kže podstil'tná časť javls· 
kovej inlclatlvy ostala len v r ukách só
listov. U väčšiny účinkujúcich sa preja
vila v sympatických, pre väčšinu s tvár. 
nených postáv aj charu ktenl.stlc kých po
lohách. jadrom scény bola nadúrovňová 
konštruk·cla, trojrumenný .,most". Au to
rom návrhu bol hosťujúci Jil'l Procházka. 
V réžii v'ša k toto premostenie scény ne
bolo zohlodnené (až na nepodstatný vý
stup googstrov l- Ospe1mejš!m článkom 

réfle bola d iferencovaná práca so s ve
telným parkom. 

Ozvučovacia technika bola nesporne 

aj choreografie (Jozof Sobovi!lk). A tuk 
sa popri sebe vyskytli ve lmi dobre (ba 
až výborneJ) Interpretované hudobné čis
ta. resp. vystavané ma lé kompaktné cel
ky (napr. kuplet je sparno dnes; Och 
Bill, buď dobrý už raz ) s miestami s la b· 
š!ml, resp. nesprávne Interpre tovaným! čl 
pochopenými ( Wunderbor, )a dobijem 
tvoj hrad - choreografia, atď. ). Ich 
vzá jofficllú nevyrovnanú kvalitu (na oboch 
premiérach rozdielnu v jednotlivostlac·h) 
spá.jall' v jeden celok predovšetkým tri 
reallzačno-tvorivé roviny: dynamizmus 
preferujúca, premyslen á réžia Petra J. 
Oravca, dômyselne prepájujúca dva s.ve
ty (svet renesančného divadla o svet 
d ivadla v divadle ) v spolupráci s dvoj
účelovým , _pritom prostým rlešenlm scé
ny Petra Caneckého, v nápaditých kos
týmoch Ing. arch. Judity Kováčovej, zau· 
jlmavo komblnujúclch fa rby, materiály, 
dobové i súč.asné prvky. 

Hudobné naštudova nie diela pod ve
denlm dirigenta zasl. um. Zdenka Ma· 
ch6čka postráda lo potrebnú fahkost, ťah : 
avšak do určitej m iery botu tá to s ku · 
ročnosť aJ vecou orchest r a. Základné re
meselné chyby (laden ie, nástupy, ryt· 
mus, synkopovunle , utd. l dokazovali , že 
teleso je od podstaty hudby C. Por tera 
tentoraz značne vzdialené. 

výda tným pomocnlk·om sólis tov, l ked, 
a ko so ukáza lo, nie vždy stopercentným. 
Niekedy absentoval (napr. vo vs tupnej 
plesni Sue u oboch sólis tiek) dôverný 
kontakt s mikrofónom. V tomto prlpade 
bola potrebná preclznejšla spoluprácu 
zvukára, režiséra (dirigen ta ) a s ólistiek. 

Poz ltlvnym rysom Inscenác ie bo lo pod 
riadenie výkonov väčšiny sólis tov 1 čle· 

nov zboru vedomej kontrole , č im tieto 
výkony zlskoll ucelenosť a opodst8itclle
nost. Všet<ky hlavné úlohy boli alterno
va né - vyžaduje sl lo n ielen zájaz
dový cha ra kter d ivadla , a le a j umelecké 
požiado•vky na sólistov muzikálov, vylu· 
čujúce s tereotyp charakterov. Potvrd il 
to Slavomlr Benko v p t·vom obsadenl 
(Dafné) . Komick10Sť jeho ženske j posta
vy molu cel1kom prirodzený, nenás llný 
základ a jeho exkurz·la do Inej cha ra k
terovej a hluvc11e výrazovej polohy bola 
pre vyššie spomlnané tvrdenie prlznoč

ná. Už nie tok pohotovo sn s polohou 
svojej posta vy (d r uhé obsadenie Jozefi· 
ny l vyrovnal Ladislav Suchola. Niektoré 
dobré záblesky v jeho výkone a v ne tra
dičnom zástoj i herca-komik u naznačova

li možnost posunu smerom k hlbšiemu 
preprncovonlu postavy, ktorej zalia l 
predsa len chýbala výrazová jednoli a
tosť . V prvom obsudenl bol je j výstiž
ným predstavltelom Stefan Jenlk - je· 
ho výkon bol plynule vygradovaný, s 
dobre rozloženými vrcholmi. Stefan Sen. 
ko sa v žens ke j úlohe neocitol po p t•vý 
raz. K ús pešnej Ch1:1rlleho tete teraz 
pribudla pos•tava Dafné (druhé obsade
nie), v k Iore) Senko dobre uplatnil svo
ju osobitos ť o doménu he rco· komlko. 
Anna Bankové bola roztomilá o dôverči

vá Suga r - jej kreáciu bolo presved 
č ivá , naplnená šarmom l rozletom. Sug nr 

Ustka predurčená k vytváraniu operet· 
ných, nie muziká lových postáJv. Zas!. u· 
molkyňa Božena Polónylové ( 2. premlé· 
ra 1 presvedčlvejšl a, s menšou dávkou 
tea trálnosti, š irš ou škálQu výrazu o vl! č
š!m ukcentowmlm rozdielov medzi dl· 
vadlom o skutočnosťou - bola vhodnej· 
šou partnerkou J. Benedlkovl, ktor9 no· 
prlek uvedenému ha ndicapu najpresved
čivejšie, priam m a jstrovsky rozohral nte. 
ktoré sólové výstupy. V tejto súvislosti 
sa opäf n otls•ka otázka neobsadenia G. 
Svercelovej - na jvhodnejšej sólistky sú 
bor u do práve spoml.na nej t itulnej úlohy. 

Po všetk ých strá nkach vynikajúca v 
dvojposta ve Lols-Bianco bola Jarmila 
Hittnerová - š týlovo, Intonačne, rytmic
ky, pohybovo l h erecky. Kva litou ucho
penia postavy a jej hudobným s tvárne
nlm ď11leko prevyšovula celkový priemer. 
Podobné konštatova nie - o výkone sice 
v menšej úlohe - možno vyslo\o"i( o 
Zdeňkovi Sychrovl, kto•·ého Paul bol n ie
le n milý, výborne .,americky" zaspieva· 
ný, ale aj výtvarne výst ižný a zaujlmavý 
(maskova nie) .' Sta ndurdne su svojich 
pos táv zhostlll osta tn! č lenovia súboru 
- A. BalU, Z. Lenskt, O. Gallová , Z. 
Maďarová, I. Ofvát, F. Malatinec, l . Hel 
ter, L. Mliikovič, S. Tkáč, L. Fecko, J. 

Eleny Kuinierovej s l žloctulu , napriek 
solldnemu v9konu sóli s tky , v lne odušev
nenostl. SlacLkú Sue obdurn a Júlia Kor
péiové dobre voleným temporytmom. 
Zaslúžilý umelec Július Piussi so v postu 
ve Blensrocka nezaprel oko zasväte n ý. 
znalec herecke j drobnokresby. Sladká 
Sue Heleny Horváthovej (v prvom obso 
denlj mola sv oj dynamický vrchol hned 
na zač i atku, z čoho vyplynul a koby jed· 
nost.runový p rejuv só l!s.tky. v ďa lšieh 

úlohách sa. prezentovali V. Timoi!ko a 
C. Kapec (Ps ia Dečka). Z. Leskovec (1. 

Fle ldlng), B. Vo lat ( Spárodlo l. Zaujal z 
nich najmä výkon Milana Gerjaka v po
s tave O. Fleld inga. Niektor! sólis ti h lav 
ne v druhom obsadenl osiali d lžnfkml 

Zusl. um. Jozef Henedlk a MAria Andro• 
~ovanov6 na snlmke l. Telucha . 

textu v jeho plynulosti ( paml!tové vs· 
pa dy ). a tým l jeho v·nťitorne i súd rť 
nosti. 

Zbor v hudobnom naštudova n! Ivana 
Pacanovského bol v hereckých akciách 
živou súčasťou javiska na oboch pre
miéra ch, '110 s pevne ( lntocllačne, ry tm IC · 

kyJ lepš! na prvej. Vý kon orches! rtt 
pod veden!m dirigenta Jana Bedtlchu 
bol výrazovo rezervovaný. Prltužllvou S<l 

ukáza la parafráza na motlvy mOdy 30 . 
rokov, a ko ju vo svojich kostýmoch 
uplatn11a hos ťujúca Ružena Svocové. Vý
razne a k tlvnym č lánkom Inscenácie bol 
bulllt v choreogro f11 Josefa Staros tu . 

DITA MARENCINOVA 

Zfava : Stefan je nlk (JoaeUnat a Sl8'Vomlr Benko 1 Dafné l v záh en z predstnenia. 
Sntmk u. l: Moril 



Významový svet 
p 

J]~~~ ~11ffili1~©001ľ~ 
7. januára t. r . sa doflva 70. narodenln Ján Albrecht, jeden z najvýraznejšlch 

reprezentantov hudobného života Bratislavy, hudobnfk, estetik, pedagóg, za· 
klada ter súboru pre starú hudbu Musica aeterna. Jeho dom v srdci starej Bra
t isl avy, vyžarujúci atmosféru tradlcie, kultúry, umenia, otvorenost i i priatel . 
atva, bol a je Mekkou l irokej obce mllovnfkov umenia i profesionálov, naj
mä viak každej novonastupujúcej mladej generácie, ktorá k profesorovi Albrech 
tovi chodi čerpať vedomosti , ale súčasne sa učiť zvedavost i , túžbe po novom 1 aj 
v dávnom - a naopak) , rešpektu pred partnerom, ale i neformálnostl v lud
ských vzt'ahoch a schopnosti nezaťažene pozerať, počúval' a prijlmat' zázraky 
tohto sveta. Ncuveritelne mladému sedemdesiatnikovi srdečne blahoželá aj re 
dakcia HZ. 

Myšlienk ový a významový svet Jána 
Albrechta odr <lžn diachronlcké a syn · 
chronické súvislos ti kultl1ry v takom 
rozsa hu a pestr os t i . aké sn človeku doi'l 
prcnikajúcemu javia až neuverl te!né. Ro. 
df sa v poly fón li umeleckých, vedeckých. 
praktick ých a každodenných činnost! , v 
dialektike pra xe a reflexie a tvori t rv a
lú súčasť kultúry p1·e c1 ov ~ot kým svoj im 
int egľujúc im charak ter om , ktor ý mu clo· 
dáva pečat modernosti, t. j. adekvátnosti 
historickému ty pu kultúry koncu 20 . sto
ro~ ia . Nevyhnu tnou súčusťou procesu 
kry~tallzácl e Alhruchtovho význam ového 
svetu je však aj poly lóg niel en rôznych 
oblast! kultúry a Joj h istorických ty pov 
a podtypov, alo aj národného a med;r,i
nár odného aspekt u. Toto čerpunie z hlb
k ových pram el1ov umožiJUje Albrechtov i 
vi die ť ·r odiace a budúce. 

Významov ý svet j án Albrech ta nachá· 
dza svoj výraz v jeho hudobnoln terpre
tačneJ, dramaturgickej a muzikologickej 
činnosti , v pfsom nom záznume estetic· 
kých úvah a reflexi i vý tvarného u l!t e· 
rámeho umeniu, v ži vote množstva od
chovancov a priute!ov a v neposlednom 
rade v nevyčerpn te rnej podnetnosti jeho 
osobného prejavu. 

Významový svet j ána A lbrechta má 
dial ektick ý a materi alistick ý charak ter, 
je výsledkom orgo n icky propojeného u · 
meleck ého a ved eck ého zápasu s histo
ricky sa meniacou hudobnou, výt varnou 
a td. m ŕl t érlou. Tukto vykresAvané význo 
my ~ polupôsobtn pri Alb rech tovom oži
vovani diel domácej a svetovej rene· 
sančnej a barokovej hudby so súborom 
Musica ae terna, od hafu júc mi nulost slo· 
vensk ej a európskej hud obnej kultúry 
(Copricornus, Ro~ko vsk ý, Gabriel! , 
SchUtz, Speer, et c.], dôkladnejšie zvi di
teW ujú diel a výtvnrnej moderny ( Nolde, 
Matisse, Kok oschka a 1. ]. intenzi[ikuiú ve
domie kr!zy utilltárnotechnick ého typu 
racionolity ( štúdi e n Th. Mannovi, A. 
Mamŕtuovl, B. Ba r tókovi. R. M. Rtl kern 
a pod.) a p r i sp ievajú k nášmu pocho
pen iu nevyhnutnosti nástupu nového, dlo
lektickomaterialisNck ého typu r acionali
-ty , v ktorom zaniká priepasť m edzi emo. 
cionálnym a ra cionálnym, medzi intul
t!vnym a disku i'Zivnym, m edzi verbálnym 
a neverbálnym, medzi vážnosťou a hu
mor om, umen!m a vedou, zodpovednos
ťou n hravosťou , teóriou íl p r axou, osob
ným životom a spoločnosťou. 

Literá rna podoba tohto významového 
univerza j e slovensk ému čita te!ovi sprf
stupnená v za tia r najucelenejšom súhr
ne v Ese já ch o umeni (Opus Bratislava, 
1986). Autor v nich synteNzuje svoje 
rozsiahle vedecké a odborné skúsenosti, 
pricom myšlienkovým zá1kladom je onto
lógia kultúrneho výtvoru. Albrecht dla
lektl ck omater iallstlcky formuje Ideu 
funkčného prfstupu, ktorá sa zrodila pre
k onávu nlm atomlstického náhradu na 
ku ltúrne výtvory a úspešne sa aplikuje 
pri poznávani rozprávky, mýtu, čl do
konca v teórii umel ej Inteligencie pr i 
budovan! zna l ostných báz súčasných ex
pertných systémov. (Pojem funkčnosti v 
na~e j um enovede pod netne tematlzo.val 
Jozef Kresánek, najmä v úvahách o so
ciálnom kontexte hudobného diela.) D la
l ekti ck ost Albrechtovho myslen ia spočf · 
va p r edovšetkým v tom, že neh y.posta · 
zuje u neabsolutizuje pojem funkčnos 
ti, alo popri uznávan! prvotnostl kvali t 
materlll \u kultúrneho diela a m ateriál-

Sn fmka: A. Palacko 

nych procesov a č innost! sl uvedomuje 
jej podmienenosť ,. javmi, vzn i ka júc imi 
iba ako od raz v na som veclomf" ( s. 121 ). 
Funkčnosť interpretuje Albr ech t navyse 
na pozad! h is toricky sa vyv!jajúcej osvo
jovacej (v danom prlpade umeleckej) 
situácie. Pojmov ý apar át. ktorý ak t ivi
zuje v procese estetickej a umenoved· 
ne j reflexie diel u, napl1'í a obsahom čer
paným z prvej ruky , z osobnej k on fron 
tácie s výtvamýml a hudobnými diela 
ml, tak že - ako by sám " nevdojak " 
priznal - t·ozvlja dialektickom aterialis
tické myslen ie s účasn ej epochy: j eho 
kfúčový pojem funkčnos ti odráža roz
porné polia umeleck éh o zobrazovaci eho 
procesu vo vzťahu negovoných a negu
júcich sú časti , plynulé p r elínan ie sa voči 
sebe o tvorenej afirmácie a negácia v 
nedopovedanej podobe (s. 124). Skúma
júc ontológiu umelec kého diela si Al · 
brecht jasne uvedomuje d ia lektiku sub
jektlvneh o a objektfvnoho, m ateriálneh o 
a ideálneho. otvorenosti a uzavretost i 
každej jedno.tky kultúrnohistorick ého 
procesu. Podla neho ,.neexistu je nijak ý 
konkrétny objekt, konk rétna p r edstava 
ak o uzavretý tvar ový renomén, k tor ý by 
zodpovedal význumu syntetického tvaru 
a ktorý by bol ekviva len tom umeleck,ej 
Idey. Ideou n ie je objekt ,dopoveduný 
tvar', ale výrok, ktorého formulác ia vy 
žaduje ok t!vne tvorivé chápan ie jeho 
výwamu na rovine r ozporných p r edstu
vových rovi n do nového celku. Tento 
ce lok nemôže byť ntč!m iným ako funk
čnou hodnotou dosadených rozporných 
rovin '' (s. 125). I keď sa Albrechtova 
dikcia dá ďalej upresi1ovaf, svedč! o 
tom, že sl uvedomuje potrebu tematl· 
zovať tek toniku proth·eč,ivost l kultúme
ho v ýtvoru (jeho pol yloglck ost , ako ho
vori Albrecht) l o tom, že sa táto pro
tirečlv ost týk a vždy viacerých po\arft. 

Albrechtova úvah y o osvojovace j sl
tuácil m anifestujú aj jeho spol očenskú 
angažovanosť, k torA obzvlášť účinne pO
sob! v súčasnom prestavhovom úsil! : 
zm ysel všetkých jeho snažen i spočlv a 
vo všestrannej kultivácii spoločenského 
tndlvfdua, predovšetk ým v rozvoji jed· 
ného z hlavných pa r ametrov dialektic
komateria l is tick ého typu rac ionality, 
ktorý označujeme al<o reflexlvnosť. Vzrast 
reflexfvnostl podru Albr echta podmieľ\u
je skvallt1'íovanle spo l o~enského prostre
dia, skvallt11ovania dialektickej väzby 
lndlv fdul, čim su rozširu je ,.ambLtus 
uplat1'íovan la Individuálnej ln lciat!vy" 
(s. 135) . V tomto smere j án Albrecht 
neprestajne orientuje svoju pedagogickú 
ako aj ostatnú kultúrnu aktivitu, real ! · 
zujúc tým dnes tak prepot,rebnú jednotu 
sl ova a čl nu. 

V kryštalizačnom procese významové
ho sveta j ána Albrech ta, ktorý sa zača l 
( auto) reflexiou umeleckej praxe, pokra
čov'al v šesťdesiatych t•o.k·och úsilfm teo
reticky fo rmulovať najnov~i e tendencie 
um enia nášho s toročia a vyústil do syn
tézy albrochtovsk ého esejizm11, Ša zrkad
li zrenie osobnosti spá jajúcej v sebe na 
jednej strane nlekofko· generácii kultúry, 
na st-rane druhej jednotlivé so zvláštnym 
a všeobecným - čiže bratislavsk é so 
sl ovenským a medzinárodným. Preto nám 
kontakt s n !m otvá1·a výh!ad k najhlb· 
šlm žriedlam kult(u•nosti , humanizuje, 
uč! tolerantnosti, pla stickej seba1·eflexl! 
i tvorlvostl na nn jvysšej úrovni. 

JOZEF PJACEK 

Anketa 
[Dokončenie z l. ~ tr . J 

nár. umel ec Poter DVORSKÝ. sóli~t o 
opory SND 

l . Dúfam a verfm, že sn k onečne pre
stone teoretizovať, tá rať " schôdzova ť , 
a že začneme rozmýsfa ť s otvorenou 
hlavou, že začneme poc t ivo pracova ť, 
čoh o výsledl<om bude spokojnosť v nn· 
šom národe. Tak isto chcem veriť, že sn 
buclem!l , vi ac venovať hudobnej výchove 
a pozdvlhneme ju na v yššiu úrove1'\ vo 
vyučovacom procese. 

2. Hudobné diel o národ ného umelca 
Eugena Sucho1'1 a, obzvlá šť jeho vok álna 
tvorba. Na prvom mieste opera Krútl'tu
va, uk o aj Svlltopluk a plesi1ové cykly. 
Tento sk ladu ter je a zostane stále pre 
m 1'ia nojkraj~fm skvostom českosl oven
ského hudobného umen ia. 

3. Odpoved nn túto otlízku je velmi 
zložl t ll. Celý problém spoč!va už v po 
čla tkoch - v r od ine a v celk ov ej vý
chove mladého č l oveka k lásk e k hudbe. 
N a druhej stra ne sa n aše školstvo ne
d os ta toč ne venuje hud·obnej výchove, ne
máme fundovm•~ch a dobre priprave
ných u č lterov, ktorí by sn dostatočne 
venovali deťom a výučbe. Našl hudobnl 
pred,kov la boli trpezllvej šf il výchove de
t! k hudbe venovuli viac času . 

zasl. umelec ILJA ZELJENKA, .skladater 

Oclpovecle na otázky vašej ankety by 
sl žiodall ozaj h lbok é analýzy. Pravdu 
povediac, bojlm sn t·oho pr lverkého sús
ta, tej "žuvačky" , ktorú žujeme už dlh o. 
Myšlienkou prestuvby bo l som posadnu tý 
už v 50. rokoch (veď bolo čo prestovo
vaf l. Bolo to viac-menej súkr omné pre
žúvanle v obdobi stolinských deformácii. 
Najviac su o obrode spol očnosti hovori
lo v 60. rokoch (po XX. zjazde KSSZ) . 
Demokratizácia, socia listický p luralizmus 
boli privftané velkou iniclotlvou Tud l. 
Sk oda , že v závere toh to obdobiu su 
vylialo z vaničky l dieťa. Povedul by 
som ( s Vá lkom ) že . . . išlo o racionll\ne 
politické a ekonomick é tlaky, o potrebu 
r efot1iem a t ie bolo treba vidiet a sta 
r ost livo diferencovať. . . V 70. ro i<Och 
bol l náš žl·vot ovplyvnen ý b r ežnevovským 
obdobfm stagnácie. Dno~né revolu~né re. 
formy socializmu v ZSSR nám dáva jú 
vefkú šancu. Som presvedčon9, že cesta 
sp!l ť je nemožná, Jeho by t.namenala ku 
ta s t roľu. M. S. Gorba čov to i::usto zdd· 
razi> u je nupriek m nohým ek onomickým. 
politickým a najm!! národ nostným korn 
pllkáclám perestr oj ky. Priznám sa. zo 
som uz trochu unuven ý tak d lhým .,pre 
žúvaním .. l presilou slov nnd skutku ml 
ČO jB tal< trochu nu$!m národným spec i~ 
fil< om. Chcem veriť mlad 9m goneráciúm. 
ich ener gii u túžho uskutočniť sen 

Nu pr.·v(r otázku nechcem prlver;ni rr 
J ozo ľovuť, ul e l>yi čo možno naj konln ér · 
n ejšf. Né:!jclôluzítejš!a ~innosť č lenov zvll 
zu je Ich i ndividuálna tvorivá akti v itu. 
Zv!lz ako i nšti túcia je p1·e členov a ma l 
by vy tvá1·ut nuj lepšle podmienky pre ICh 
profesionálnu či nnost. Z11 velmi podstut
né považujem In ! cla tfvy zvtlzu v k on· 
certnom živo te ( týždel1 NSH, zväzové 
k oncerty a pod.) , l debuty o tvorbe. 
Pr eto by sa malo vy tvori ť silné koncen 
né a p t·opagHčné centrum, obsadené pln
tenýml profesioná lnymi pn1covn fkrnl s 
plnou kompetenciou, na če l e s dt' am a
tu rgorn. Struktúru, ak o. dosia l rungu je 
[a myslfm, že ]Jreberá akýsi všeobecný 
i nšt itucionálny model ), je pre ta k ma lý 
zväz, ako je naš, neúnosná. Schôdze a 
jednani a TKS, K ruhu m ladých, Dram n
tll'rglckej komisie, OV Predsod nfctva Ov 
OV federá lneho zväzu, 'Predsedn!ctvo f ede: 
t'á lneho Ov - to všetko je pre vole
ných funkcionárov (pok laT chc Ct a j k om. 
ponovél ť) nesmi ema byro lna tlcká z á ťaž. 
Preto st m yslfm , že ťažisko práce by 
m alo spočfvať nél p leciach plateného apa
rá tu (chýba jú najmä ma nažéri, r ealizá 
tori). 

Za posledný r ok , od k edy sa ,,zmie
tam·' v kompllkOvé:!nej schôdzovej pavu 
čine , môžem zodpovedne poveda ť že som 
n evidel u nikoho zo zvo\enýoh funkcio
nárov prejav snáh uškodiť nle~omu , a
l ebo nle·komu. Chyby vyplýva jú z neujas
nenosti, a lebo zasta r anosti štruktúry o 
najma z únavného "preschOdzovanla sa". 
Preto zdOrazi'lujem ú lohu platených od
borných pracovnikov. Ich prácu nem!lžu 
zastut volené orgány (sk ladater má k om 
ponovať, intet,pret koncertova t, teoretl k 
báda ť) . Tie by sa mali schádza( čo naj · 
menej a vyjadrova t sa k najdOJežltej 
šfm veciam (samozrejme v súlade s 
mienkou väčšiny pléna , k de treba pri
stúpH k pr.axl hlasovania o viac<er ých 
a !terna l! vach ) . 

K dr uhej otázke ankety, týka júcej su 
trva l ých hodnOt povojnového vývoja v 
n ašej hudobnej kultúre chcem svoju od
poved obmeclzlf na oblast skladby. Ne
bude to obje·ktfvny zoznam - skOr vy 
menu jem to, čo ml zostalo za p!sa né 
v pamäti duše [a asi to bud e l sk r l\ 
ten ý zoznam diel l au tot·ov ) : 

E. Such o11 - K•r útňa va, j . Cikker -
Vzkriesenie, A. M oyzes - V I I. symfóniu , 
D. K ardoš - SiovA.k ofón lu, A. Očenáš -
Donkichotsk á su ita, L. Bur\as - Planctus, 

R. llerger l::: >..otlu~ . M. Bázl l k - Ep!J 
c hé, P. KoJmun Monumentu pe r 
6.000.000. l. Pnrl k - Fragmenty z bu 
let u, j. Malove~.: Ortogcnez ls, T. Sa lvt~ 
- P i nč. l. ll n1 ~0vs ký - S\óčlkové kvar 
teto, J. \Ju trík - Ponorená hudba, V. 
Godár - Da rit~ ~angin sad, J. Beneš -
Sonáta pre čel o, J. Sixta - Sláčikové 
kvnrteto. 

Tret ia otázk u sa týk ll minulost i. Je 
u nás tak ý nešvá·r , že sa málo mysli n ;J 
to čo bolo i nu budúcnost. Nnučlli snu! 
sa plniť .,prfkazy dl1a"I Ale strom bez. 
koreiíov je iba trstinou ·vo vetre. Bez 
vedomia k on tinuity s minulos ťou st rlícu 
zmysel 1 budúcnos ť . Náš nedostatočný 
vz tuh k m inu losti (nielen hudobnej) so 
negatl vne odráža 1 v eti ke. Vážili sme 
si A. Moyzesa kým žil a h ra li sme ho. 
To, že ho teraz menej h ráme. znač!, že 
si ho m enej vážime? To su t9 k a Bell u, 
A lbrechta, Grešiíka a t·az i nás žij(t 
cich . V ldl sa mi, že myslen ie dnešného 
indust rilílneho č l oveka su r iadi n ielen 
v ekológi i filozortou " po nás potopa" . 
Zamoren! " oba \o.vou technikou'· [obal 
p r ecllivut) za búdame na zaba lené ,. j adro 
vect·'. Alo ved myšlienku nie je na jed
norazovú použitie. A hudbu je m~šllen
k ll, nlizor , skúsenost hlavy i srdca, most 
z minulosti do budúcnosti. 

Nupálm e tieto m osty. oni s túžbou 
posta viť nové. Ked budeme po nich pre· 
chádzať, uvid íme pod sebou hŕby ne· 
potrebných obalov. 

Vladimir BOKES, skladator 

Moll by sme sl pripomenúť, uko v ob · 
lasti umonia začala prestavba v Soviet· 
skom zväze. Začu li sa zvereJľlova t knihy , 
divadelné hry, filmy, vý~varné diela a 
skl<~d by, k toré pred tým r oky č l desA ť 
ročia l eža li v "supllkoch" ak o zlé, a lebo 
závadné. Dnes obdivujeme Ich otvore
nosť a pravdivos ť. Kedy sl uvedoml me, 
že u nás je takisto viac podobných .,u \la. 
jovun ých" ume\ec l<ých diel ? Kedy sa zve . 
rejnla? Kto vysvet lf prlčlnu, pre~o sa 
doteraz nezverejnili? K to zverejn ! d isku 
sie, kt orú okolo nich vznikli? Až potom 
milžeme h ovorlt o prestavbe v našom 
umeni. 

Zdá sn mi. že v kruhoch oko l o tzv. 
vážnej hudby. zavládol str·ach z budúc
nosti: čo bude s nami. kto nás uživ!, 
ked sa dnes stálo viac hovor! o sam o· 
financovu nf'? VcclfiCI šté tni 11 strnn!ck l 
preds tuvlto l ía ná ~ uhezpe~uj (r. že výda v
ky n <t kullú r u sa zmen~ovo ľ nebudú , 
z r.n~ t itúcrí všRk pnchádzajt'l spre~-~----"ól 
ho d 1'L1hu. Kecl ysl nn akomsi ~kolerl '' Om 
Sil dozvede l , čo je krátkclobé\. str~lno-
clohtí u dlhodobá investlcia. Umenie, u 
to najm i:i súčasné . podľa m!'10 pa t ri do 
oblast i tllhodobych i nvestlclf. pretože 
ono samo, ale 1 !>porv okolo neh!J 
vplýva iú na rozvot tak často dnes spo
m! nunóho tvonvóho myslen ia. To je ka · 
pitlíl n evy~fslito f ný v k orunll ch. Obruz . 
ne puvocluné. korunu vložená do probJe. 
matického avuntgurdného diela sa nie· 
kofkonásobne vr (1t! vo ť01·me menšfch 
výdavkov za vn n cl u !l zmus, č i lle~bu nar-
k om ánie [ m inister Válek: na kultúr u 
sa plat!, na kultúrnosť so dopláca). Mys. 
Hm, že UJ tieto veci by sa mali pre jed · 
návuť verejne. 

Oclpovecte n u 2. a 3. otázku sú v kom · 
petencil l ných. Bielych m iest v h is tór i i 
l sú~asnostl nusej hudby je dosť. 

Igor DIBAK, sklada ter 

Mo lu by stC1pnu t autorito o pozlcta 
ZSSKU v nasoj hudobnej kul túre, najmll 
vo vzťahu k i nstll tlciám ak o sú MK SSR, 
MS SSR, Sl ovkoncer t. rozhlas u te levfzta, 
OPUS, a td. Väčšiu zaangažovanosť ZSS KU 
no pol l p ropagácie slovensk eJ hudby 
dom o 1 v zahra ni č!. Ďalej by sa m Al 
zvilz vohcmentno jslo znsodzovaf 0 roz 
š!ren io výučby hudobnej výchovy na zli 
k ladnych !>k olách. 

Filmové sprll l.:Ov unle opel'llýCh diel sl o
vensk ýCh sklaclu terov - ). L. Bellu, j . 
Cikkera a E. Such or"1u, k tor é sa dosta li 
na obrazov ky m nohých k rajin. Oale! to 
boH 1n terpre tu~né výkony dirigentov, k l e
rf stáH pri zrode a [orm ovuli SF, SOCR, 
a SFZ - Ľ. Raj tera. L. Slováka, j . M. 
Dobro<ilnského, ako aj výkony w arch a· 
lovcov. Myslfm sl, že by bolo potrebné 
zhodnotlf štv rťstoročie pôsobenia Sloven
sk ého kvarteta pod vedenlm A. Móžlho, 
čl dlhoročné In terpretačné u pedago
g ické pôsobenie S. a R. M ocudzlnských, 
čl manželov Kafendovcov. Snahou str ed
nej a ml adej I nterpretačnej ~<:enerácle by 
mali by ť nové, vzorové naštudovania na
prikl ad vrcholných symfonických diel 
A. M oyzesa, D. Kardoša, J. Ci kker a a 
ďalšieh, a tak neustále dokazovať tch 
hodnotu a stále miesto n ielen v histó
r ii, al e aj na súčasných k oncertných pó
diách. 

Chýbajú dejiny slovenskej hudby, zá· 
kladné m onografické práce o sklada te
J och a Interpretoch, ktor! sfce už ak 
tlvne nepôsobia, a le bez ich činnosti by 
sme ten rozmach slovensk ej hudobne j 
kult úry nedosia hl i. 

( Pokručuvo n1 e na 8. srr .) 
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Dr. Maurlzlo Ro.lto, ktorý pripravuje 
taliansky daplnen9 preklad svetoznáme
bo t<ranctlzske'ho encyklopedického slov
nika Larousse de la mustque, požiadal 
prostrednlctvom CHF o s poluprácu Hu· 
dobné tnformaooé stredisko SHF. HIS 
zasla lo blO(Iraflcké ddale o detkfch ll· 
j6clch adi!uafch •lo.aaakfch lklad1lte· 
loch od !'Oku 1910 do •u 1988. 

Peter BralDer dkigovnl v auguste a 
septembr.! 1988 vo VIedni koncerty VIe· 
denského mozartovského orchestra so sO
listami z Rakllska a USA. ·pný z koncer
tov (19. 8. 19881 ,ktorých programy bo· 

ll zostavené z tvorby W. A. Mozarta , za· 
znamenala a j americká televlzna spoloč· 

nos( CBN. 

MoysNOYo kvarteto uskutočnilo počas 
turné po Svédsku [19. 10. - 2. 11. 19881 
7 koncertov, na k>torS'ch o. l. odznelo 
3. sláčikové kv•arteto Ladis lava Burlasa 
a 3. sláčikové .kvarteto Jána Cikkera Do· 
movlna. Obe skLadby nahrali a j pre švéd· 
sky rozhlas. 

Na pozVIBnle Spol.očnosU pre hudobné 
divadlo uV'ledla PhDr. VIera Polakovli!o
d , CSc., vedO.ca HIS v novembri 1988 
vo V.Ledni, prehrhku roshlasovej kvadro· 
16aael opery Tade61a Salvu Plai!, na kto· 
rei sa ztlčestnlll popred.nl PTedsta vltella 
rakt\skeho hudobného žtvooo. -pol· 

v dňoch 16.-17. 11. 1988 sa v priesto· 
roch SHF uskutočnilo plea6rDe 11818dau· 

-tla l!a.....äupúay IAML ( Medztnár.odná aso· 
cl4cia hudobn9ch knižnlc, archlvov a 
dokumentai!n9ch stredisk 1. Tradičn9 pô
dorys podujatia bol obohatenS' o schO· 
dzu pracovnej skupiny spolupracovnlkov 
RISM. Rokovanie viedol PhDr. J. Hulek 
a Jeho hlaYaou a6plftou bola priprava 
aecbla6rodaet koalenmcle IAML 1911 
' CSSR. SO.časť·ou stretnut·!& bola 1 mo· 
darované prehrávka z tvorby mladS'ch 
slovensk9ch sklnda telov. 

Jú Zimmer rnavštlvH v auguste 1988 
americké štO.d,Uné s tredtsko Salzburg 
Semlnar - Schloss Leopo'lds kron v Ra· 
kt\sku [v roku 1949 tam ako štipendista 
Harvardskej unLvarzHy študova l sO.časnO. 
amerlcktl hudbu a Utera tO.ru l a venoval 
teJto ln!ltltO.cU svoJu skladbu Tri sonety 
o 16ske pre soprán, barytón a klnv!r 
op. 111 na s lová amerického básnika 
Johna Craceaa Browna . -JS-

sOTA!E 
Na 45. medllabodad 1pedcku a6ťal 1r 

leaate sa mOžu prihlásiť sllťažlacl všet· 
k9ch národnosti, naroden! po l . 9. 1954. 

Vstupné je 220 SFr., uzávierka prihlášok. 
20. l . 1989. Adresa a podrobnos ti v HIS 
SHF. 

Festival sCU!amet hudby, ktor9 sa u· 
skutočn! pod záštitou Ga udeamus Founda 
tion a Rotterdam A·rts Foundation 5.-
12. 2. 1989 v Rotterdame, bude venova nS' 
s6i!amel ldavlrDel tvorbe. Jeho sO.časťou 
bude vS'stava [9.-12. 2. 19891 vyše 100 
vyda va te ls tlev sO.časnej hudobnej lltera
hlry a Medlln6rodn6 loterpretai!n6 sCUill 
a6i!amel hudby a61latov 1 anúmblov ao 
lpecl6loou cenou pre oatlepl1eho klavi
ristu. Pod,mlenky so.ť.aže a adresa v HIS 
SHF. 

Evian laternatloaal Strlag Quartet 
CompaUtion s a uskutočni 2.-7. 5. 1989. 
Na stlťažl sa mOžu zO.častniť sláčikové 
kva rtetá všet:k9Ch kra jin. Podmienkou je 
veková hranica 39 rokov, pričom prle· 
mern9 vek ~Jenov kva rteta nesmie pre· 
sla hnuf k l . 5. 1989 33 rokov. Vstupnä 
čiastka pre s kupinu je 600 FF. Prlhláslt 
sa možno do 20. 2. 1989. Ad resu a po
drobnosti v HIS SHF. 

11. Concorao Plaalatlco lateraazlonale 
Ettore Poszoli sa koná 11.- 20. 9. 1989 
v Teatro S. Rocco, Seregno, provincia Ml· 
!áno. St\ťaže sa mOžu zO.častniť klaviristi 
vše tk9ch národnos ti naroden! po l. l. 
1957. Vs~upná čiastka je 50 000 Hr, pri· 
hlásiť sa možno do 15. 7. 1989. P·r·lhláška 
a podrobnosti v HIS SHF. 

4. lateraatloaal Plano CompetlUoa. 
Llut s a uskutočni 22.-30. 9. 1989 v Par 
me. Zllčastnlf sa mOžu kla viristi vše t· 
kS'ch národnosti od 16 do 32 rokov. 
Vstupná čiastka je 70 000 !Ir, uzávler.ka 
prihlášok je 30. 5. 1989. Adresa a po
drobnosti v HIS SHF. 

Nadácia Johna Phil-Ipa Sousa prlpravu· 
je na rok 1989 4. medzla6rodDd riťal 
komposlcll pre dychovf orchea1er (sp on· 
zorml stl Luis a VIrginia Sudler. Chica
go, USA J. určenO. s klada.telom všetk9ch 
krb jln ; podmienkou je kompozfcla pre 
štanda rdné nástrojové obsadenie dycho· 
vého or chestra krajiny, z ktoreJ au·tor 
pochádza. Uzávierka prihlášok Je 30. 10. 
1989. Podrobnejšie Informácie v HIS SHF. 

v dňoch 5.-23. 5. 1989 sa pod zášti· 
tou MTV Budapešť, v spolupráci s Inter
koncertom uskutočni l . medllaúodai 
dirl~eatsk6 all ťal la memoriam J6aoa Fe
reacslk, na ktorej sa môžu ztlčas tnlt 
dlrlgentl všetk9ch ná rodnos·t! na rrodenl 
po 1. 1. 1954. Vstupné je 150 dolárov. 
Uzávierka prihlášok je 31. l . 1989. Po· 
drobnosti o podmienka-ch s~faže v HIS 

"SHF. 

Spoločnos( sO.časnej hudby v Polsku 
or~antzuje v roku 1990 3. medziairodad 
akladaterakd 16ťal Kazlmlena Sarockého. 
!llepredvedené, nepubllkované diela v tr· 
van! 10- 25 .mtntlt pre komornS' orches· 
ter v poč-te 15- 30 hráčov treba posluf 
na sekretariát stlťaže do 15. 11. 1989. Po· 
drobnosti a adresa v HIS SHF. -JS-

14.-22. jdaa 1989 1a ' Lipsku pod 
umeleck9m vedenl•m hlavného dirigenta 
Lipského rozhlasu prof. Maxa Pommera 
uskutočni medlla61'odDf aemiaár dlrlgen· 
tov llli!aaaej hudby zamer nn9 na Komor
ntl symfóniu op. 9 A. Schônberga, pred
pokladá sa zna lost Bergove j ana lS'ZY a 
Webernove j O.pravy tohto diela. SO.čas
fou podujatia bud \1 l pracovné dnJ a tvo
rivé diskusie s llpsk9ml sklada telml. 
NajO.speš.ne jšl O.čast.nlk bude dirigovať v 
rámci verejného koncertu Schenkerov 
kontrabasový koncer t. Seminár Je urče· 
ný dirigentom a skladate lom s vtacroč· 
nou praxou a znalosťou stlčasne j hudby, 
v9mlmočne l nndan9m študentom dlctgo
vanln. Veková hranica je 35 rokov, pr i· 
hlášky sa prl jlmnJ\1 od 15. novembra 
1988 na adrese: Dtrektlon tur Theate r 
und Orchester. Grelfs wa lder s tr. 199, 
DDR Berlin 1055. Podrobne jšie lnformá· 
cle v HIS SHF. 

e VJANOCN/1 KONCERTY v decembrovom koncertnom pl tlne ko§lcke/ Sttlt nej 
filharmónie ma/tí už dlhorol!ntí tradlclu. Na tohtorol!nli koncerty okrem tradil!ných 
skladieb f. f. Rybu a E. Paschu, pripravil dir tgel}t Karol Petróczi k oncertntí premM· 
ru vtanoc'!ne/ om§e Mlkuld§a s c·hneidra-Trnavsk(jho Alma nox. ,s orchestrom Sttltne/ 
filharmónie spolutíl!lnkovall sólist i So v !Košiciach fana HtUJranovtl, Soňa Váradiovtl, 
Alo/z Harant, Frantl§ek Baltín, organista I van Sokol a spo/en(j zbory: Ko§ick(jho 
spwdckeho zboru uc'!ttelov ~ Collegia technika. Okrem Koštc sa tieto koncerty usku
t~nllt a/ v Bardejove a v Splšske/ Nove/ Vs /. - Ja -

KONKURZY 
o.kaa Pad1101lckel fakulty 1r Nitre vypisuje kookurz aa ob~&daale vora.tch mlnt: 
- Z odb. aeilteatov pre hudobno-teoretické jpredmety. 
Poladotaa6 ndaleale: VS odbor hucklba6 veda, hudoba4 te6rla alebo ltompozl· 

._ PrlblUky dololeaAi dotamlkom, dokladom o ndelaal prlalulaého smeru a dote· 
rellal prali 11 prlllmald do 4 tfldftov opo uvere)aeal ko.akunu na o ddeleni k6droval 
a pei'IOD61ael price PedagogickeJ lakult~ ."'. Nitre, Lomoaoaovova 1, 949 Ol Nitra. 

Koazenat6rlum 1r Bratlal&Ye, Tolstého 11, vypisuje koa•kun na obsadenie volafch 
aJeat: 

- ul!ttara hudDbaaj teórie, 
- al!itera alachDYel eaalfzy. 
II:Y.UUkal!a6 predpoklady: vysokoikolaké ndelanle prislui a ého smeru a peda•o

.... prel. PredPI*Jadaaf a6atup do interného, prlp. externého zamestnania te 
L leltnira lUB, po IChtilaal koakurmou komisiou. Prlhl61ky • dotazalkom, li.voto· 
••· otareatat dokladmi o ndelanl a pralll mol ao podat· do ltyroch tfldňov 
.. aterelaeala koakunu ae adresu Koozervat6rla v Bratisla ve. 

Rudolf Vanek, dlhoročný organizátor slovenskej hudobnej kultúry. 
oslávil 1. januára t. r. sedemdesiate plate narodeniny. Pri tejto p.-f
le!ltosti uverejňujeme gratuláciu nár. um. Ladislava Slováka, ku kto
rej sa radi pripájame. 

Drahý priatel, milý Rudko, 

poná hlam sa stisnúť TI pravicu, oblnt 
Ťa a zaželať TJ stále zd ravte k TvQ.J!!lu 
životnému jubHeu. Pri tej to prlležltostl 
nemôžem nespomenúť našu dávnu spolu· 
prácu, Tvoju cJt.Jivll pomoc pri moJich 
začiatkoch, l Tvoje mtldre otcovské r ady 
v rozhlase. 

Is te st pamätáš, ako som po oslobo
deril a absolvovan! šttldla dir igovania 
prišiel do ro:z.hln'Su a h or livo som sa 
hlásil u prof. Moyzesa, vteda jš ieh o šéfa 
hudobného vys lela nl:a - že chcem dlr l· 
govatl No pán profesor Moyzes, m údr y, 
skllsen9 uč lt·el. m ysliaci vždy dopredu. 
ml povedal : .,Syn ku, to by chcel každS' 
hned dlrlgov.af. Pô jdeš pekne na pár ro-

kov do hudobnej réžie. kde budeš môcť 
študovať partlt~ry a dobre sa zoznámiť 
s orchestrálnym zvukom. T·am uvldlš a 
počuješ a ká Je práca s orchest-rom, kto
rá je nakoniec .prvoradá, na jvi-ac potreb· 
ná pre dirigenta. Kolká to mtldros fl 

V.tedy sl bol šéfrežlsérom a so zatlča· 
rum pri režisérs kom pulte začalo 1 naAe 
prlntelstvo, hoci sme sa pozna li už skôr 
- pri organe. Tv<Jja nesmler:na dobrota. 
t rpezlivos ť pri r.ozštrovan l a dotváranl 
mô jho umeleckého talentu bola v t9ch 
d·obách pre mňa mimoriadne dôležl•tá. 

P·nm ätám sa, <a ko sl ml pomáhal us ku
točniť m Oj zámer znložlf zbor, ako sL ml 
umožňoval s kllšať dolu v tel-ocvični a 
m al radosť z počlatoč.nS'ch m alS'ch tlspe. 
chov. 

Neskor šie sme spoluprecova ll - a to 
ve lmi O.zko, vo Zväze s kladate lov. Ty, 
a ko tajomnlk a In ll"ko predseda sekcie 
koncertn9ch umelcov. Kolka neúnavne! 
agHnostL sť ma l pri zakla da ni Klubu mia · 
dých k.oncer~n9ch umelcov, kde sl sa 
neus tá le st.a.ra l o Ich upla tn enie v Slov
koncerte. 

No T•voja na Jväčšia zásluha je v zakla 
da•n! Sp~.kov .prla teluv hudby. Bol sl ne· 
smlerne tvorlvS' pri Ich vytvárani, vš.J · 
de s l za ne horltl, por iada! s l koncertv. 
vysvetloval a propagova l vysoké umelec
ké hodnoty slovenske j hudby. 

Som š tastný, Rudko. že sa TI môžem. 
pri že lnnl všet.kého dobrého. poďaJ<ova ť 
za Tvoje prl nte lstvo, ktoré oboh a tllo m Ol 
um eleck9 život, vyzdvlhnO..ť Tvo ju odda · 
nosť s lovens kej hudbe, Tvoj zapálený 
post·oj k novému rodloacemu sa umeniu 
- patri l sl k tým nadšencom, čo sa po 
osloboden! vrhli nezištne do budovania 
naše J hudobnej ku ltúry. 

Nes mierne sl vážim Tvoje prla.te lstvo, 
k·toré bolo vždy c hlapsky úprimné, no 
hlavne čisté. často ochra ňu jdce, múdre. 
otvorené. 

Nuž. živio Rudko! Vďačne Ťa ob jima 
Tvot LACO SLOVAK 

nový dvojtýždenník 
Zväzu slovenských 

dramatických umelcov 
.Divadelné, fllmové, televlxae a rozhlasové umenie vo viietkfch podob6ch, 
druhoch a žánroch doma i vo svete. Zaujlmavoatl, it6dle, 6vahy, rozhovory 
1 poprednými umelcami, recenzie, poznámky, ,pohlahy do tvorlvfch dlahu 
apola s fotojlrafiaml a iluatr6clami. Od ja nuára 1989 spoloi!nlk prla(efDY 
dramatických umeni. ' · 

most medzi tvorcami, divákmi 
a poslucháčmi 

OBJEDNAVKA TLACE V PREDPLATNOM 

Caaopb l Poi!et výtl. l Dátum l Kat. i!fslo 

Olal6Jt l l l l 
Maao a prlenlako 

ul . 

i! IS. posch . i!. bytu 

PSC poJ ta 

D6tum: Podpis: 



Stradivariho odkaz v súčasnej Cremone 
Máloktoré ta llan ske 

mestečk o zohra lo v de
iinách ll udobného !!Ivo
ta takú významnlí úlo
hu a ko· Cremona. Tu sa 
narod ll u študova l Cl au
dia Monteverdi (1567-
1643 ), velký hudobný 
revoluc ionár na prelo
me renesancie o baro
ka a prvý protagonis ta 
vted y nového hudobné
ho nástro i tl - husie!, 
tu vznikli v prvej po
lovici 16. storočia prvé 
známe husle [Andrea 
Ama tiho ) a tu pôsobi li 
a i vše tci na ]význam ne t

ší klasickí tn ltnns kl husl iari z rodu Ama tlovcov, Stra
dlva r lovcov 1 Guar neriovcov. 

Koncom 18. storočia husllar ska sláva Cremony značne 
upadla, bohaté m esto v strede Pádskel n!!!lny sa orien
tova lo najmll na polnohospodárstvo, chov dobytka a 
obchop. Renesancia takmer zabudnutého umeleckého 
remesla sa začala a!! v ro.ku 1937, keď sl mesto spolu 
s celým kultúrnym svetom prtpomenulo 200. výročie 
úmrt•ia svojho najvýznamne jšieho občana- Ant-on1a Stra
dlvmlho (1644- 1737). Mussolini [sám dobrý huslista 
a ma liter Armatiho husie l) využil túto pr!ležlt-osf na pro
pagáciu s vo jho uladenla a v Crermone sa konali velko
le pé slávnos!'!. Poz.va ll na ne a t svetoznámych huslových 
21nalcov na čele so s tuttga r.ts kým husliarom Frldollnom 
Hammam, ktor! vys tavili na zaslané vzácne klasické 
talianske nástro je posudky o Ich pravosti. Taliansky roz
hlas vysiela l z C.rermony jedLnečný ·orches trálny koncert. 
In terpretovaný výlučne n a takýchto nástro joch . Do mes
ta sa poschádzali z celého sveta nielen hus lia ri a hudob
níci, ale a 1 stovky obdivova-tel ov a milovníkov ta lian
s keho husllarstva. Z takmer 2000 zaslaných .,stradi
vá rok " bolo však Iba 401 pravých. Treba ale pozname
na ť, že z Velkej Británie vera bohatých zberaterov ne
zaslalo svo je nás troje z politického protestu a chýball 
desiatky nástrojov pa triac ich špičkovým umelcom z ce
lého sveta. 

Podni-kavr Cremončania využ111 tťíto pr!ležltosf a ako 
me sa mohli presvedč!t .pred nlekol.kýml týždňami, táto 

Investícia sa postupne bohato vrátila. Už v roku 1937 za. 
!ožili v meste medzinárodnú hus llarsku š kolu a mest
ské múzeum bolo obohatené o ta kmer všetky pôvodné 
pr<tcovné nástroje, výkresy, šablóny a formy zo Stradl· 
varlho dielne. Mestu ich da rova l významný ta ll&nsko
nemecký husliar Giuseppe FLorin!. S.kola ziskava la dob
r9ch ped agógov u po druhej svetovej "Vojne sa na ňu 
za ča li hrnúť za hraničn! študenti z ce lel Európy. Stvor
ročné náročné štúdium v ~vrdei medzinárodnej konku
rencii, nudv!lzuj úce n a najlepšie t rad!cle kl·aslckého 
talianskeho huslinrs tva fv š kole sa používajú Stradlva
r iho pracovné metódy). postupne vytvorllo z ústavu špič
kové európs ke uči lište a jeho a bsolventi zretelne vyni
kajú noel mnoh9m l mltadýml domácimi l zahran1čnýml 
konkurent mi. Mnoh! z nich sa natrvalo usadili v Cre
ma ne a svojimi nástro jmi dôsto jne nadväzujú na dve
storočnú tradiclu svoj ich slávnych predchodcov. 

Anketa 

Dnes v sotva devä!des la ttlsicovej Cremona pôsobi ~ty. 
rldsať samostatných m a jstrov husliarov. sláčlkárov a 
výrobcov husllarskeho pr!slušens tva. väčšinou s dlplo 
mam miestne j husliarskej školy. Okrem Talianov sú me 
dz! nimi Francúzi, Holanďania , Maďari. Nemci, Rakúšn 
nla. Svédl. n o l Američania, Japonci a Austrálčani a. 

Kým do roku 1945 štúdium nu škole ukončil'! len trn!11 
[Talian, Maďar a )uhoamerlčan ). v roku 1987 (pri ptl ( 
desiatom výroč! svojho založenia l sa v Cremone mohl 1 
pochvállt už 284 cJI.plomova nýml husliurmi u husliurkn 
ml zo všet-kých svetadielov. 

Od roku' 1976 sa v Cremona •k!aždý treti rok usporadú
va a j medzlnárodná husllarska súťaž : Concorso In terno 
zlona le dl liuterla Antonio St radl,va rl. Už na pt·vej z nich 
ziska ! po talianskom vi!azovl (Giorgio Cé) náš mladý 
husliar Tomáš Pllar za husle s triebornú med<t llu a je 
doposla f naš im jediným laureá tom tejto pravdepodobne 
najnáročne j šej medzinárodne 1 hus liars kej sfiťaže. 

Do posla l na ]bohatšie oboslaná súťaž [ 734 .nás tr o jov ·;: 
29 štátov tr och kontinentov l sa uskutočnil a v septembr i 
roku 1988. Desaťčlenná [prevažne talia nsko l medziná· 
rodná porota (predseda. päť Inštrumenta listov a štyria 
husliari) udelila po zredukovaní počt u hodnoten9c;:h na 
s trojov na 197 ( 118 husle!, 48 vl ol, 26 čiel a 5 kontra · 
basov ) štyri prvé cen v 14-9 mil. llr l a zlaté medaily 
vše tky ziska ll cremons kl hus lia r i 1 Marcello Ive, Dan tP. 
Fulvto Lazza rl, Plerangelo Balzu.rini a Marco No Il i 1. 
medzi ďa l šim1 finalis tami a d-ržltelml s trlebot,ných me
dali! [19) boli aj husliari z USA, CĽR, NSR, Francúzska 
a Japonska. Bronzové meda ily sa po prvý·krát neudero
vall, n lekolko' ďalšieh nástrojov obdržalo dlplomv. 
Z CSSR s ú fa žilo sedem nást rojov l pä! husle l a dve v to
ly), no o·krem huslef Rudolfa Fischera z Dasnlce ( lubsk ý 
odchovanec). ktorý prešiel prvou selekciou a zo 118 
s Qta'žlaclch skončil .na 113. mieste, sa nedos ta l ani je
den .nástroj do h odnotenia (:každý husliar mohol súťažiť 
s dvoma huslami a jednou violou ). 

Všetkých 197 nástrojov bolo po skončeni sťíťaže vysľJ · 
vených v kultúrnom. stredis ku mesta Cremony. Hádam 
a ž .pr fH.š ve lká výsta-va neumo!!nllra vytvori! sl ucelene j
ši názor na jednomvé nástroje: hus le, violy, čelá l ikon
t.rabasy boli nahustene Inš talované v zle osvetlených 
zasklených vttrlnach. Sťíčasf expozlcie tvorila aj nesú
ťažná prehliadka 115 majstrovských sláčikov 35 sláči

kár ov a sláčlkárok z 12 štátov (lubský sláčlkár Milan 
Oubrecht vystavoval dva huslové sláčiky) a velmi efekt
ne 'nš talovaná výstava z doteraz najlepšieh strunových 
nástro jov pos.Jucháčov cremonskel hus lia rskej školy, do
plnená názorným! ukážkami vyučovanLa v lednotllvých 
triedach. 

Slávnostné ovzdušie v m este značne podporila najma 
reprezentačná výstava 22 st.a rotallanskych husrov9ch ná
s tre tov zo Státnej zbierky unUkátnych hudobných .nástro
jov ZSSR pri Moskovskom konzerv.a tó·r iu a piatich po
dobných 1nás trojov z m ajetku m esta Cremony [ 20. 9. -
8. 10.) v prek.rásnych sá lach star obylého Palazzo Co
munale. S nástrojmi pricestova la šesťčlenná delegácia. 
vedená pracoVInftkom Ministerstva kultťíry ZSSR a ria
dltelom zbierky, prof. Vladimfrom Michallovlčom Kuli
kovom : zo štyroch moskovských husliarov spomeniem 
aspot'\ reštaurátora zbierky A. Kočerglna a A. Krylovu 
l absolventa cremonskej huslia r skej školy, výborne h o
voriaceho po taliansky) . 

Prezident súťaže Marco Tlella so sovletskyll'll husiJarmL 
Snlmky z a rchtvu autora 

V his toJ·ickej zasa dacej s lenl mestského se ná tu sa ko
na l a j m edzinárodn ý seminá r [Tavota !'Otonda 3. 10.), 
za boha tej účnstl domliclch l zahrantčn9ch odbornikov. 
Diskutova li sme hlavne o problemat ike reš taurovania 
vzácnych sta rýc h n list rojov v ZSSR a Iných kra llnách, 
no <t j o na jrôzne jšfc h husll<trskych, muzikantských a 
zbera telských problémoch v súčasnos ti. Medzinárodný 
kultúrny význa m podobných podujat! vyzdvihol n a s láv· 
nostnej recepc ll <~l prezident lom bar ds kej provincie, kto
rý ukcent u lú c dôleži tos ť prlaters tvo medzi národ mi. ude· 
lll pozvan9m. ,l(ene rálnym konzulom a zástupcom m no
hých kra jin pu mä tné medaily mesta. Ma l som čes t byt 
medzt nimi. 

Ako jediný hos ť zo Slovenska. tešil som sa mlmorlad· 
ne j pr iazni prof. Ma rca Tle llu, prezidenta súťaže 1 vše t·· 
k9ch fesrtvolových poduja ti. Spr os t.redkova l m l pri jatie 
u rladil ela medzinárodnej huslia rske j š koly arch. Ser· 
gia Renza , návštevu školy , depozitára mests kého mťí
zea - kde uchováva jťí pôvodn9 náhrobný kameň A. Stra. 
d iva ri ho a pozva l ma na >koncer t renesančnej a baroko
vej hud by do na jstaršieho miestneho kostola zo 7. sto
ročia . 

No mojou na jdôležltetšou filohou bolo z poverenia 
predsedu ZSSKU dr. Ladislava Buľ'lnsa, DrSc .. zistiť mož
nosti prija tia budťíclch husllarskych a deptov zo Sloven
ska na medzinárodnú husllarsku školu. S radosťou som 
opúšťal p.racovňu rladltela s dvomn prihláškami už na 
bud_úci §kolský rok. Sk·ola te štátna. neplat! sa za škol· 
né, no Q stravu a byt sa musi. každý poslucháč pas ta· 
r ll t sám. 

Na záver slítaže usporiadali v Cremone 5. medzi
národnú komerčnú výs.tavu nás trojov a husllarskych po
trieb [ 7.-9. 10.). V 34 stánkoch domácich t zahrani č· 
ných huslia rov, sláčlkárov, obchodnlkov s hudobnými 
násbro jm l a tch prislušenstvom, akustlckýlmi drevinami, 
pracovnými nástrojmi 1 i<'n!hkupcov su dalo kúpiť všet· 
ko, čo v husllars tve exis tuje. 

Po je j skončen! sa Cremona opäť vráUla ku každo · 
dennému všednému životu. Str adlvarlho však podnes 
prtpomina jeho diel ňa. vys tavená v mes tskom múzeu, 
pôvodný náhrobný kameň a dvoJposchodový c;io.w.....JI-.JLI.u....-~ 
r om majster žil v rokoch 1667-1680. 

MIKULAS KRESAK 

f Dokončen i e zo 6. st r .) 
FrnntJlleJ< MATOS, muzlkol6g 

l. V novom roku 1989 očakávam, po
dobne <tko celá n11 šu hudobn á verejnost, 
nové a lnš ph·.a t! vnejšle impulzy v oblasti 
hud obnej tvorby H zásadné prebudovanie 
mecha nizm ov. spros treclkujúclch prenos 
umeleckých hodnôt do hudobnokul túrne j 
praxe. Požioda·vkn na e fekt!vnejšie a 
kvali tnejšie vs tupy hudobného umenia 
clo sociáln ych procesov dneška nie je 
možná bez konkré tnej identi[lkácte tých 
javov u Ich nosi terov. ·ktoré vyvolali ne
vyhnutnos t s účasne j prestavby. V náväz
nos ti nn v9s ledky tejto identifikácie sa 
č rtá nlišmu zväzu možnos ť prtjimať kon
krétne a úči nne jšie opa trenia na pre
budovanie foriem u metód Iniciovania 
d hoclno ten lo tvorivej aktl.vity č l enov a 
prenosu výs ledkov tejto o}< ttvtty do vedo
m ia ši rokej vere jnosti. Očakávam, že Hu
dobný život su stane účinným pomocn!· 
ko m ZSSKU v prest.a vbe a demokratlZÍi· 
eli hudo tmúho života na Slovensku, pruž
nou a JJO hotovou Ideovou platformou, no 
ktore! s u !Jude v.t esť (}tvor ený, kritický 
a udresny dialóg v záu jme rozl! šenia 
umeleckých hodnôt a pahodnôt, kvaltfl· 
kuvunóho u nekvalifikovan ého riadenia 

hudobnej kultú.ry, zodpovedných a ne
zodpovedných pr!stupov k rozvoju a rtl
flclálnel hudby a k celému radu ďal
šieh otázok. Malo by sa to diať v celo
slo-venskom a nie úzkom, lokalitnom 
kon texte, s· vyh1čenim Individuá lnych, či 
skupinových záujmov. 

nJša hudobná tvor ba s muzikologický
ml, edičnými a ďalšfmi pr!spevkamt? Na 
ktorom mieste európskeho či svetového 
rebrička sa nachádzame? Aké sú pričl· 
ny daného stavu, kto te za to zodlJOVed
ný? Tu sa žiada .otvorene Informovať ši
rokú vere jnost, neobchádza! tie to a mno
hé dalšie problémy mlčaním . Ro·vnako 
nlll It. možné zakrýva ť nedosta tky v ob
lasti riadenia hudobne! kultúr y. V mno· 
h9ch inš titúciách vše tk ých stup ľ\ov. zad· 
povedných za je j r ozvo j, pôsobia v ria
diac ich funkc iách ludla, ktorých su úlo
hv prestavby ešte .nedotkli a ktor! vzhla 
dom na vžité spôsoby riadenia a zabeh
nuté mechanizmy, velmi úspešne ellmi· 
nu jú všetko, čo by m ohlo d ať prestavbu 
do pohybu. 

sl, že existencia týchto a ďalšieh otázok . 
svedči o našom zaobchádzani s dávnou t 
nedávnou minulos ťou nielen našej hudby 
dosť výrazne. Evokáciou týchto otázok 
v žiadnom pr!pade nemám v úmysle ne. 
govaf dosiahnuté výsledky v edičnej po
litike, v spracovani a vypubllkovaní mno· 
hých pozoruhodn9ch prác z hudobne! 
estetiky, teórie. dejln, etnomuzlkológ!e, 
súčasnej hudobne ! vedy a ďa l šieh odbo· 
rov. Nuopak, chcem upozorniť, že popr i 
všetkých . pozltrvach, ktoré zaz,namenala 
nošu hudobná veda o edičná politika, je 
tu rad nevyužitých šanci vo výchove k 
his torizmu a vo formova ni hudobného 
vedomia prost rednlctvom ťíčlnných lnfor · 
mačných zdrojov o hudbe a je i tvor
coch. Riešenie vldlm v reštruk turalizácii 
existujúce j muzikologickej základne. v 
prehodnotenr a Integrácii výskumných. 
plánov a kademlckých a ~sokoškolských 
pracovisk, v rozš lren! a ďalšom skvallt· 
ňova nl výchovy mladých. talentovaných. 
vedeckých kádrov - u ktorých pre za
radenie do vedeckej v9chovy bude roz
hodu jQc lm Iba ta len t a pracovné vý
sledky, v ďa lšej náročne jšet profesion a
lizácii muzLkol oglckých výskumov .a v 
neposlednej mle t·e zrušenlm výskumného· 
monopolu jedného muzlkologického cen· 
tra u vytvorenim podmienok pre zdravú, 
profes ionálnu. konkurenčnú partlctpáclu 
ďalš ieho s lovens kého regiónu na rozvoll 
nélšel muzikológie. v zmys le niekof.kých 
zjazdových uzneseni ZSSKU. 

2. Tvorivé aktivity, ktoré dali sloven
skému · hudobnému životu v povojnovom 
hudobnom vývoU európske ba a!! sveto
vé parametre. sa .nedajú zhrnúf nlekol
ký.ml vetami. Na čelnom mieste sú hu
dobné diela národných umelcov Eugena 
Suchoňa, Alexandra Moyzesa, Jána Clk
ket·a. zaslúžilých umelcov l!ju Zeljenku, 
Ladislava Burlasa, muztkologické práce 
Jozefa Kresánka, Richarda Rybartča, La
dislava Burlasa. Oskara Elscheka, Inter
pretačné výkony národných umelcov Pet
ra Dvorského, Bohdana Warchala, La
dislava Slováka, a le aj mnohé ďa lšie. 
Tým, ktoré národ jednoznačne prijal a ko 
umelecklí hodnotu, sme pov.lnnr venovať 
sfistavnú pozornosť. Otázkou je, a ko sa 
dokJ!žeme týmito akt lvHami presadtt v 
európskom a s vetovom kontexte a zotr
vať v ňom. Vynikajúce ús pechy našich 
popredných Interpretov a Ich mies to 
v uvedenom .kontexte poznáme a sme na 
ne hrdl. Ako sa však v ňom upla,tňuje 

Zelená tJľ8 starú hudbu 
l Pokračovanie z l. str. ) cer i renomovan! sÓlisti. 

3. Pozrime sa·. kolka p-ozornos ti veno
vali doter a l š le edičné plány r gramopla t
nl, knih, hudobnin l skladu telskému od· 
kazu na jstaršej generácie s lovenských 
sklada telov? Kolka m onografii popred
ných slovenských a európskych s klada· 
te lov máme k dispozicii? Kolka kva lit
ných učebnlc (na prik lad dej(n eUl'óps ke j 
hudby, dej(n ruskej a sovie tskej hudby, 
delfn hudby Iných európskych národ ov, 
hudobne j estetiky, hudobných fo ri em , 
atď. ) dosta la do rúk n<tša študu júca mll.\
dež? Kolka o u~kých hudobných encyklo
pédii, slovn!kov, ontológii a lných poho· 
tových o pr epotrebných pomôcok máme 
n a t>r hu? Ako d lho o ťažko sa rodia De
jiny hudobne j kultQry nn Slovensku a 
mnohé Iné pod,ne tné projekt y? Myslím ( Pukračovanie v ďalšom člsle. l 

térov a mládeže v oblos tl s tarel hud by, ra c.l fc a pomá
h ať tm v ich činn osti. poki ur to bude v našich s ilách. 

retn•·lá te SHS ( Z-ochova l, Bratislava). Výbor Združe
nia preroku te všetky konštruktívne návrhy, každá po· 
mocnl\ ruka bude v!taná. Združenie bude spolupracovať 
so Spoločnosťou pre starú hudbu pri Ceskej h udobnej 
spoločnos ti u perspekt!vne sn vynasnaž[ nadvazovať kon
ta,kl y so ~o hraničnými organizác iami podobného zame
rania. 

2. Prednášky, Ilustrované zvukov9 mt uká!!kélml a s po je 
né s besedami, napriklad na témy: Otázky raného ba r o
ka na Slovensku ; Premeny zvukového obrazu f. S. Ba· 
cha v priebehu 20. storoč ia; Hudbu pre klá vesové ná
stroje na Slovensku v 17. a 18. storoči ; Recepcia diela 
W. A. Mozarta vo svetle Interpretačných praktik na~e l 
doby. 

V jednotlivých kr<qoch Slovenska sa bud ú môcť konar 
podu jatia, vyp lývajúce zo ~oe c l flckých danosti tel-ktore! 
oblast i. . Výbor zd ruženiu bude tie to akcie koordlnova t , 
nie reglementova ť. R iadiť bude tba akcie ce losloven
s kého významu. Niektoré poduj<t tla . ktoré sa budú ko· 
na ť v Bratis lave. chceme vša k r eorlzovaf a i v dalšfch 
s lovens kých mestách. 

Tento precl bežn 9 plán. kiOI'Ý lllmožst vom akcii presa
huje obdobie jednéh o kalendá rnel1o roka. môže byt pod
ra okolnosti modifikova ný. Nemálo zálež! na spoluprác! 
s Lnýml organizáciami. na Ich .pochopeni a mo·žnost l·ach 
Sekretariát SHS bude č l enov združenifl Informovať a pi
somne .pozýva t .na jednot livé a k cle. 

Združenie pre sta r fi hudbu p lánuje organizovať podu
Ja tia rôzneho druhu a to: 

l. SpeciaHzované koncerty so sprievodným slovom v 
s poluprác i so SF, MDKO. Slovkoncel'l om, BHS, atd. Vy
~t úplét na nich súbory Musica ae terna, Sl·ovenský ko
morný orchester, Musa ant iqua Slovenlae, Musica anti· 
qua Praha u niektoré ďalšie . Zo zahraničia máme v 
úmysle pozva ť s Qbory, ktoré ooužlva tú hlst·orlcké hu· 
dobné nástro te 1 Cappella Sa va ria z Maďarska. Cappella 
Bydgost lensls z Polska , Cappella Fldlclnla z NDR a 
Lap pella ' Academtca z Rakúska ). K tomu prls tuputQ vid · 

3. Interpretačné semináre a s tretnutia so špičkovými 
európskym i expertmi v oblas ti stut·et 11udby. Plánujeme 
pozvať čemballstku Zuzanu Rítžičkovú z Prahy, husHstu 
Eduarda Melk usa z VIedne, d·lrlgenta Andrewa Parwt ta z 
Londýna. muz!'kológa a ·dirigen ta dr. Hansa GrOssa z LIP· 
ska a dirigenta Helmutha Rlllinga zo Stuttgartu. 

4. Trojdennú muzlkologlckú konferenciu s medzinárod
nou účasťou v spolupráci s dalšlmi organizáciami. Pred
bežný te11min konania ko.nferencie le z.ačtatok decem· 
bra 1989. -

5. Snahou združenia bude tiež podchytiť záufmy umo· 

Snah ou Združenia pre s·tarú hudbu bude stimulovat 
záujem ·verejnosti o otázky sta rel hudby na územi celé· 
h o Slovens ka. Vyjadrujeme pr eto nádel. že slovenská 
kultúrna ve re jnost prUme t1eto snažen ia nie len ako prls· 
pevok k obohateniu nášho 'hudobného života , ale a i ako 
prlspevok k Integrácii s taTe ! hudby do komplexne chá
panej s ocia list lcke l hudobneJ kultúry . PAVOL POLÄIC 


