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Vo deobecnostl sa kon§tatuje, že konfrontačných prehliadok mladých
lnterpretol' a kapiel je na Slol'ensku málo. Ak budeme objektíml, l')'slol'f·
me s týmto názorom súhlas. Napokon stručný \'ÝpoČet jestrujúclch mož·
ností sa pri akomkoľl'ek rátaní zredukuje na Hudobný festil'al mladých
(uskutoční sa ako bienále?), folkol'é Zaprá§ené cesty, čl SFPP l' Martine.
(0 Úl'ahách hlamého organizátora týchto podujatí SÚV SZM, ktoré by
mali systémol'o rldlť now koncepciu festll'alol' a prehliadok l' rámci
zvt sa nebudeme zmleňol'ať).
Doba, v ktorej žij eme je nesmierne d ynamická a zložitá. J e len prirodzené , že potreba
tvoriť , s timulovať a profilovať umenie odrážajúce spo ločens ké pohyby a procesy je dnes
aktuálnejšia ako kedykoľvek predtým . Rovnako aktuálne je vytvárať podmienky pre
možnosť širokej prezentácie a konfro ntácie
prejavu umelecke j tvorby vo všetkých jej
žánroch , pre možnosť stretávania sa tvorcov
a interpretov s cieľo111 vzájo mne sa ovplyvňo
vať a obohacovať. V našom prípade ide o festival, o ktorom sa každoročne v prvých
dňoch februára diskutuj e a treba poznamenať , že z rôznych uhlov pohľadu. Sede mnásť
rokov sa hlavný organizátor SÚ V SZM a ďal
ších 19 spoluorganizátorov snaží profilovať
a vyl epšovať SFPP v Martine na fórum , z ktorého v podo be piesní má šancu mladá generácia vys lov iť sa ku všetkému , čo sa jej bytostne dotýka , vyslov i ť sa k svetu, v ktorom

bana a M. Višnického Zázemia slov a najcennejšiu prvú, skladba autorov P. Zajačka
a A. Skovleru Mláddl pristupná v Interpretácii Beáty Kristanovej.
Popularitu festivalu celkom prirodzene
spoluvytvárajú aj vystúpenia zahraničných
i domácich hostf. Výbe r a dramaturgia sme-.
rom k zahraničn ý m hosťo m ne bola to hto roku veľmi presvedčivá . Výnimkou nebo la ani
sovietska skupina Zemľa, kto rá priniesla na
pódium síce zaujímavý repe rtoár v esperante , no pod ľa nášho n ázoru nezodpoved á svojou úrovňou súčasnému dianiu v tomto žánri.
Sovietska folková , rocková i meta lová scéna
disponuje dnes širokou ponuko u vynikajúcich ko lektívov . A tak napo kon jediným dôstojným partnerom našich súbo rov bol heavymetalový Achate zo Sofie. Výborný spevák , drive i neošúchané hudobné nápad y pri-

vy). Po kratšej i nt e rp ret ačnej odmlke zasvietila už zná ma Eva Wolframová z Brezna into n ačno u istotou a klenutou kantilénou. Príjemným prekvapením bola a dobrým výkonom zauj ala nitrianska fo rmácia Kolovrat,
kto rá dokázala, že n á ročn e ponímaný fol k
môže vyu žíva ť aj niektoré džezové p rvky.
Verdikt poroty napokon rozhodol, že laureátmi SFPP '89 v Martine sa stali skupiny Vietori, Kolovrat , Junior a Hurikán.
V kuloároch sa diskutovalo a názory na
jedno tlivé vystúpenia sól istov i skupín neboli
v žiadno m prípade jed notné. Žial', odborný
seminár, na ktorom by sa oficiálne hodnotili
výsledky a hľadali východiská, sa nekonal.
Pre autorov, účinkujúcich, odborníkov i organizátorov je to prinajmenej premárnená
šanca. Tlačov k a po~ l úžila v podstate informácii o za hran i čn ýc h účastníkoch a o novej
koncepcii festivalu .
Lepšia inštrume ntálna úroveň jednotlivých
skupín patrila nesporne medzi kvality
t oh toroč n é h o Martina , no v globále po hudobnej stránke ne priniesol ni č výraznejšie.
Z h ľadiska obsahu piesní alebo ich myšlienkového posla nia možno vyslov i ť názor, že
texty sa pohybovali v dimenziách od naivity
cez neúprimný pátos až po pokusy vyjadril'
sk utočný osobný názor č i generačnú výpoveď.
členov

SFPP je už J7 ro kov príležit osťo u či štartovacou plochou p re nových , mladých hudobn íkov, skupiny i spevákov. Je barometrom,
ktorý, hoci relatívne, no p redsa podáva informácie o muzikalite , stupni ich inštrumen tálno-vokálnej vyspelosti i o súčasnom stave
a smerovan í tohto hudobného žánru. Pravda , iná otázka je, akú má martinská tvorba
ž i votnosť, a to nie iba u svoj ich autorov a interpretov, ale aj v našich masmédiách , a lebo
či účasť na tomto festivale nezn ačí len povinnú prestupnú stanicu k popu larite a in ým hudobným mé tam.
V súlade s ce l ospo l oče n ským úsilím tvorivo a aktívne pri s tupovať k riešen iu nahro mad ených problémov je rovna ko d ôležité inovovať a h ľadať nové orga ni zač n é formy
a hlbší obsah pre budúce ročníky martinského festivalu. Je na všetkých kompetentných,
aby problémy, s ktorými zápasia jedno tlivci
i skupiny, pomáhali postupne rieš i ť.
Verme, že po novom , no ni c bez toho, čo
bolo dobré a overe né, budú sa v Martine
stretávať ďalší mladí hudobníci, sólisti i skupiny, aby po svojom a čoraz úprimnejšie
v piesňach vypoveda li o sebe a o svete, v kt oro m žijeme. Aby sme nezostal i ľa host aj nými.
A to je dôvod , pre ktorý by tradícia SFPP
v Martine mala pokračovať.

ALOJZ LUKNÁR

Politická pieseň - Martin 1989
žijeme. Našťastie hlavný organizáto r nepod!ahol náladám , kto ré vytvárali priestor pre
rozhodnutie uko n čiť históriu martinských
festivalov jeho 16. ročník o m . Sedemnásty
ročník teda bol , konal sa tradične v prvom
febru árovom týždni a o je ho priebehu
a úrovni sa o päť diskutuje .
Základným cieľom diskusie - dialógov
i sporov o vec by mal byť ďa lší pozitívny vývoj , v našom prípade týkajúci sa Martinského festivalu. Pam ätníci azd a budú s úhlasiť
s tvrdenfm , že od prvých roč níkov sa už
v príprave a výbere piesní kládol dôraz na to,
aby obsah bol spätý s formou, aby text ne bol
suplovaný plagáto m, a by chápanie angažovanosti spoč íval o v širšej ge n e račnej výpovedi
a námety aby sa če rpali t bežného života,
z medziľudský~h vzťahov a všedných problémov mladých ľud í. Zdá sa, že toto ú silie
(i keď nepatrne , ale predsa) posúva sedemnástym ročníkom festivalu latku náročnost i
o stupienok vyššie. Systém výberu bol aj tohto roku tradičný: Po o bvodných a okresných
prešli súbory, interpreti i skladby sito m krajských prehliadok až do martinského fin ále.
Ukázalo sa, že v práci okresných i krajských
porôt sa viac ako v minulosti akcentoval
prvok n áročnosti, a tak môžeme kon štatovať ,
že 17. ročník SFPP bol te maticky a žánrovo
v porovnaní s vlaňajšk om o čos i pestrejší.
Treba však povedať , že často sme sa stretli
s nevyváženosťou piesní tsiabý text - lepšia
hudba n opačne). To však , žiar, pl atí i pre
mnohé prfspevky do autorskej s úťa že. Je j bol
venovaný posledný festiva lový koncert a odznelo na ňom 9. piesní. Vo väčšin e prípadov
ich sprevádzal TOCR s dirigento m V . Valovirom. Aj tohto roku presvedčili TOC R-áci
o svojom vzťahu k festivalu a prezentovali sa
výrazne kvalitnejšie , než m alé skupiny interpretujúce súťažn é skladby.

Autonká súfai priniesla v podstate rôzne
kllllty hudobné, Interpretačné i textárske. Po
pnvde vlak treba povedať, ie jej úroveň u i
tlie rokov osciluje medzi priemerom a podčo nie je najlepšia vizitka pre
profesioúlnych tvorcov. Rozhodnutie poroty
llpOiton prisúdilo tretiu priečku považsko~tj skupine Vabank a skladbe M. Koria 1 D. Strechu Dobrá rada nad zlato, drulielltrodencom Urbanovcom a piesni J , Ur-

,.._rom,

viedli mladých Bulharov k ú spechu u publi ka. Latinsko-americké Andlno svojou úrovňou nepresved čilo a avizovalo, že v budúcnosti bude potrebné dramaturgii za hra nič
ných vystúpení venovať podstatne viac pozornosti.
Sólisti A. Bučková zo ZSSR, I. Nedzlelska
z PĽR a K . Katona z MĽR predviedli profesionálny štandardný výko n s výborným sprievodom TOCR-u Bratislava. (Z hľadiska koncepcie a poslania festivalu však neznam enali
výraznejší dramaturgický prínos). Z do m ácich hostí zaujal presvedčivým výkonom,
ktorý má vždy pečať civilnej i filozofickej výpovede, zaslúžilý umelec P. Hammel. Tublatanka s textami M . Sarvaša hra la s pln ým zanietením a programovo plne zapadla do dramaturgie festivalu . Skupina Vidiek priam
s detskou radosťou z hry, spŕška mi irónie
a na dhľa du pôsobila ako jeden z dramaturgických vrcholov večera. Scénicky i hudobne
zaujímavo sa v Martine pred stavil brnenský
Progres. Budovateľské piesne z 50. ro kov
s recesis.tickým nábojo m inte rpretova l so
správnou mierou nadhľadu . No jeho vystúpenie nebolo prijaté j ednoznač n e. K vrcholo m festivalu nesporne patrilo vystúpenie
Adriany Bartošovej a skupiny Seat. Výbo rne
spievaj úca a scatujúca Bartošová presvedčil a
op äť o svojom výn i močnom talente a muzikalite.
Prvý festivalový veter vyhradila dramaturgia rocku . Ako sa ukázalo , väčš in a rockových kapiel už nemá starosti s najzákladnejšími umeleckými problémami. Pres n osť , raza ntnosť , inton ačn á čistota spolu s primerane
technicky a hudobne zvládnutým prejavom
tvorili základnú char akteristiku väčšiny vystúpení súťažných skupín . Skupiny Hartus,
Metelica, Karbon z Bratislavy, If z Ivanky pr i
Nitre, Hurikán z Michaloviec . no naj mä Victori z Hlohovca sa zaslúžili o solídnu úroveň
a dobré pos luc h áčs k e zážitky. Ich hudba mala výrazné znaky mladosti . generačnej výpovede a tvo rive j energie.
Dram aturgia druhého festivalového večera
akcentovala nároky poslu cháčov ihklinujúcich k džezu a fo lku. Hoci na tomto koncerte
zaznel i hard rock i metal (Dereš z Bratisla-

Skupina Kolovrat, jeden z laureátov SFPP '89 v Martine
Snfmka: P. Španko

Muzikologické sympózium mladých
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Hudobné
kalendáriu'In

Už po šiestykrát sa us kutočnilo sympózium
mladých muzikológov, usporiadané v spolupráci Zväzu slovenských skladaterov a koncertných umelcov a Filozofickej fakulty UK
v Bratislave v rámci prehliadky Nová slovenská hudba. Dvojdňové stretnutie muzikolo 1 gickej mládeže preb iehalo v dňoc h 13. a
14. fe bruára t. r. a bolo v po radí už tretím celoštátnym podujatím. Z celkového počtu
81 účastníkov bolo 7 muzikológov z Ciech ,
112 z Mo ravy , 62 zo Slovenska. Všetkých
23 referátov sa vi ac-menej pridržiavalo hlavnej témy sympózia Hudba- poslucháč - spo·
1ločnost' (včera, dnes a zajtra), pričom jej
v podtitule naznačený historický ambitus bol
naozaj maximálny; siahal od p rehistó rie až
po problematiku dneška. S nepatrnou výnimkou sa všetky re fe ráty priblížili k predmetu
svojej ko nkrétne j témy z hľadi s k a sociologic, ké ho , sociálneho, recepčného . Nej eden
z príspevkov mladých absolventov alebo ešte
pos luc h áčov muzikológie priniesol zauj ímal vé podnety a j pre početne prítomných
l "ostrieľanýc h " reprezentan tov čes kej a slove nskej hudobnej vedy a estetiky (o. i. dr.
J aro mír Černý, CSc. z FFUK Prah a, dr. Oskár Elschek - UÚ SA V Bratislava, d r. Jifí
Fuk ač - FFUJEP Brno, dr. Naďa Hrčková ,
CSc. a Teodora Kuklinková, DrSc. - FFU K

l l l l l l l l l l l l l l l l l l

l. 4.1944 ZOIIlftl MllwW Moyzes, slomtský sldadater (nar. 6.l.l87l)4S.~e

5. 4.1784 narodil sa nemeck# skbldater,
husUsta a dlrlaent Louis Spolar,
dnes mÚly predcmetk1m svoJimi
husrcn1ml skladbuala ikolou
hry na tomto ústroji (zoarel
ll. IO. 1859) -185. vtroae
5. 4. 1869 narodil sa fnnelizsky sldadater
Albert Roussel (zonarel ll. 8.
1937) -130. výrOOle
7. 4. 1909 narodil sa Ivan BaUo, slovenský
hudobný kritik a publldsta (zo.
mrel ll. 4.1977)- 81. ~e
7. 4. 1899 narodil sa Robert Caudesas,
franeúzsky klavirista, vynlludéd
Interpret diel W. A. Mozarta
- 90. výrOOle
8. 4. 19l9 narodil sa Jacques Brel, svetozú.
my fnneúzsky bnsonWr- 61. vý-

l

~le

8. 4. 1889 narodil sa an&lic:ký dirl&ent
Adrlan Boult, propaptor aqlloo
kej hudby a autor A Handbook
on the Tedutlque of Coaduetlq

Bratislava, dr. Pavo l Polák - UÚ SA V ,
dr. Richard Rybarič, CSc. - U Ú SA V ,
dr. Stanislav T esaf - SČSKU Praha, dr. Igor
Wasserbe rger - Čs. televízia) , kto rých aktívna, kolegiálna a pre prítomných mladých
adeptov tiež neraz podnetná (I čas ť patrila
k počet n ý m pozitívam tohto v každo m smere
sympatického podujatia. Novinko u sympózia
bolo zaradenie blo ku o p roblematike rockovej a džezovej hudby , ktorú mladí vedci ne·
môžu a isto ani nechcú obch ád zať. Treba dúfa ť , že otázky z tejto o blasti sa stanú trvalým
pred metom záujmu práve nastupujúcej muzikologickej generácie. čím aj veda prisp eje
k odstráneniu neopodstatneného predelu
medzi tzv. vážnou a populárnou hudbou,
resp. neraz e litárneho postoja predstavi tel'ov
arteficiálnej hudby voč i po pulárnym žánro m
masového d osahu.
V äčši n a prednesených referátov d okumentovala dôkladnú p rípravu autorov a neraz
bola výsledkom mravčej bádateľskej práce
i dôk ladnej znalosti proble matiky. Mnohé
z nich ne p rek ro čili hranicu púheho konštatovania, čo sa vzhl'adom na cha rakter jednotlivých tém, na mlad ý vek autorov, ale i na nedos tupn osť pra meňov a za hran ičn ých vedeckých výsledkov u nás nedalo ani oča k ávať.
Zdá sa, že práve to to sympózium mladých

muzikológov prispeje nielen k vzájomnému
poznávaniu sa mladých vedcov, k toľko p roklamovanému znovuzblfženiu a informovanosti čes kej a slovenskej hudobnej vedy, ale
bude súčasn e stimulom k neustále mu zvyšovani u latky n áročn os ti nielei1 odbo rnej príp ravy mladých muziko lógov, ale aj ich všeobecného vzdelania a rozhrad enosti.
Dvojdňové zasadanie oživili aj dve koncertné produkcie mladých - akože inak - interpretov, a to hudbou historicky tiež hra nič 
nou: komorná skupina pre starú hudbu p ri
súbore Mladé srdcia, kto rá uviedla populárnu ( t a n ečnú a piesňovú) hudbu renesancie
a raného baroka svetovej i domácej proveniencie sa predstavila ako u nás za ti aľ takmer
neznáme združenie , plné am bícif , dobrého
štýlového ef ten ia a vysokých náro kov, majúce dobré predpoklady za priaznivých podmienok stať sa vážnym konkurento m nemnohých podobných zoskupenf u nás. Druhý
ko ncert z opačn éh o historického konca bol
venovaný naj novšej tvorbe najm ladších slovenských skladatel'ov- poslucháčov VSM U v
podan í súboru p re sú čas n (I hudbu Ven i (p ro gram bol o p_akovan ím časti programu , ktorý
odznel v rámci ateliéru mladých na prehliadke NSH 89).

.Ja.
hfad,vané, o

Polemika

-IOO.výrOOie
9. 4. 1844 narodil sa Roman Nejedlý, t!esk:ý
sldadater a pedq6a (zoMrel ZS. l.
1910) -145. výroBe
9. 4.1889 narodU sa Efrem Zlmballst, aaaerlcký huslista a husrový pedaa6l
ruského pôvodu -100. výroBe
IO. 4.1864 narodil sa Euaen d' Albert, aemeeký sldadater a klavirista, úpelný ~ml ako Interpret diel
L v. Beethovena, v skladatersb,l
tvorbe predstaviter nemeckého
verizmu -125. výroBe
IL 4.1889 narodil sa Nick La Rocka,...,.
rlcký dlezový hudoblúk. OJIIIIdzátor, zasi.UU sa o popularizáciu
džezu (zomrelll.l.l961) 100. výrOOle
ll. 4.1814 zomrel Charles Burney, an&lickt hudobný historik, aator deJfn hadby A Geaenl Hlst~ of
Music (1. diel vyllel v rokli 1776),
ktorými polotil základy vedeeUho hudobno-historického Wdaala (IW'. 7. 4. 17l6)-175. ~
14. 4.1759 zomrel Geora Frledrktl Rllldel.
nemeckt skladater, predltaviter
hudobného vrdtolného baroka
ll. l. 1685) -130. vtroae
15. 4.1889 narodil sa Anselm Huahes, anallcký hudobný historik, lpeclaUsta na výskum stredovekej hudby, zasi.UU sa o Jej ollvovanle

SW som pri zrode nahnivky a uvahqem,
il uviesť v6bee nie&» na jej obranu. Vari to,
•le diela prezentovan" na spomfnanej aramoplatnl sú neodmysUtdnou sú&st'ou hudobného dedlätva a atakovať leb ako ~ 8
samoliälný výstrelok je p~menej nenáleftté! že stali letmý pohrali do katalóaov
svetových IP1Uft0fónovýeh firiem, aby sme
zlstUI, le nabnivky kritizovaných diel nie sú
Hadnou popoluikou! že huslista Ruaero
IUeel, ked' pred desiatimi rokmi s 01'\lhestrolll Radla Laxe•buq s úspechom nUral
takmer I"'VDĎý repertolir, voalwneom svoj•u reaomé neublflll, sUr naopak! že David Olstraeh l Leonid Kopn s obrubou hrávan Clnlballstovu fantúlu na Korsakovovho
lJatébo kohútika, bez ob,v, le to mevtillcb
vel'ké lnterpretaälé u•enle? (V spoebybnenf Korsakovovho spoluautorstva diela motao dať kritikovi za pravdu, LP Opusu sa
riek ~lerala o sovietsku vydavaterskú
prax.) 'b transkripcie operných 'rif v úprave pre rtzae s6loft ústroje sá aa trba vy.

Z

-IOO. výroae
17. 4.1764 zomrel Johann Mattheson, nemecký hudobný teoretik a skladater, autor diela "Der VoUkommene Capellmelster" (1739) - eaeyldopédle dobovej hudobnej praxe,
ktoni patrí dnes k ~nej
ifm prameňom tejto doby (aar.
28. 9. 1681) -115. výroBe
18. 4. 1899 narodil sa ZdenEk Cbalabala, &so
ký dlrlpnt, núodný umelec (zo. :
mrel4. 3. 1963) - 90. výroBe
·
19. 4.1789 narodU sa Martin HamuQak, slovenský vydavater a oqanizát~
kultúrneho llvota, zaldadater
Spolku mllovnikov mY a Utentúry slovenskej (zomrel31. 3.
1859) - 200. výrOOle
l6. 4.1879 zonarel Andrej RadUnský, slovenský núodný budlter, redaktor,
novlnlir, splsovater, publicista a .
osvetový pracovnfk (nar. 8. 7.1817) l
-no. výroBe
l6. 4. 1909zomrel ~tefan F._,nor, slovenský ·
n'rodný budlter a skladater (aar. '
16. l. 1844) - 81. výroBe
18. 4.1964zomrel Jaroslav Pohaaka, t!esk:ý
muzlkolóaa oqanizátor • ....._
nébo llvota (nar.l9. 6.1914)15.výr00le
19. 4.1899narodll sa Duke EUlnpon, svet&mÚly amerlc:ký džezový badobnfk (zomrell4. 5. 1974) - 90. výr&-

redakčnej

Pred tohtoročným 14. ročníkom prehliadky No vá slovenská hudba uskutočn il Zväz
slovenských skladateľov a koncertných umelcov viacero besied skladateľov so žiakmi a pedagógmi vybraných bratislavských .fkôl a zamestnancami rôznych inštitúcii. Jedna z takýchto besied bola pred niekoľkými dňami aj
na ĽSU Exnárova ul. , kde besedu viedol riaditeľ školy Július Murgaš.
V neformálnej výmene názorov u čitelia tejto školy prediskutovali s pritomným i skladateľmi Dušanom Martinčekom, Tadeášom Salvarn, Jurajom Tandlerom a Stanislavom Hol cite/om celý rad problémov, ktoré bránia tomu, aby sa súčasná slovenská hudobná tvorba dostala v čo najväčšej miere do povedomia
poslucháčov a do repertoáru žiak ov ĽSU.

rady

Ako najväčši problém sa javí nedostatok
notového materiálu skladieb, ktoré už existujú, väčšinou však iba v rukopisných origirrá/oclr. tiadali by sa teda účinnejšie kroky zo
strany vydavateľstie v, nakoľko - ako sa opäť
na besede potvrdilo- o súčasnú slovenskú hudobnú tvorbu je zo strany učiteľov i žiakov
ĽSU vcelku solídny záujem. (Dôka zom to/ro
je i niekoľko k onkrétnych objednávok nových
skladieb, na ktorých sa prítomní autori s jednotlivými pedagógmi školy dohodli).
ĽSU pociťujú už dlhší čas nedostatok prednesovej literatúry nielen pre spev a sólové nástroje, ale postrádajú materiál i pre kolektivne
činn osti. Pri rôznych súťa ž iach si vypomôžu
skôr skladbami českých skladateľov, kde je
väčš{ výber a aj ponuka bohatšia. Via cerl čes-

napríklad svedif nahniv-

lnltrumentallstov? že titul Opusu sa, napriek kritlkovým pochybnostiam, ~ml do
zahranlila slulne pred,va? že prlamlv' recenzia, uverejnen' na stránkach Ruchu muzyczneho 1/89 edičný čln Opusu ani slovom
nespochybňuje? To vietko zrejme plsatera
recenzie nepresvedčf, on musi aqumenty na
podporu vydania LP umelo konitruovať
a vzápltf leh ako neudrt.atefné zavrhnúť.
Pritom sa ponam4bal zbytočne, staiilo
predsa jednoducho napfsať: mne, I1orovi
Javorskému, uvedený titul nevyhovuje, nemÓl k hudbe tohto typu vzt'ah a usudzujem,
le tak4to LP nem v rePJoch lf&IDOpredJQnf čo hradať. Punktum. Na takto formulované stanovisko riek treba rea10vať. Vtiený
recenzent, viac tolerancie a sebaumlemenostl. Paleta umeleckého zálltku je llrokli.
Nie vietko, čo sa nÚl nepozd,va, musf byt
bez hodnoty. t\1 v hudobnej spisbe plati etlt>
U zásada: ak k dielu nemÚl vzt'ah a v problematike sa n41ellte nevymút, ndiej o vecl nepfiem. N._,ml nie tónom VllnQúeeho arbitra.
IVAN MARTON
kí autori udržujú písomné kontakty s vytypovanými ĽSU, ktorým zasielajú svoj notový
materiál s otázkami kde a kedy sa ich skladby
interpretujú a aké sú potreby pre budr.íce obdobie. Besedujúci u čitelia dávali konkré111e
návrhy, aké skladby by radi so žiakmi hrali,
hoci samozrejme netvrdia, aby skladatelia
tvorili na základe vkusu žiakov a učiteľov, ale
aby bolo pôsobenie obojstranné. Radi by interpretovali také skladby, kde by bolo cftiť
slovenskú melodiku a spevnosť a ktoré by
spf,!ali dosť náročné kritériá rôzn)'Ch stí ťaží.
Na záver strelllwia bolo jednomyse/ire vyslovené želanie, aby sa v podobných pracov·
nýclr komaktoch medzi sk la dateľmi a učiteľmi
ĽSU pravidelne (p ribližne raz do roka) pokračovalo.
GABRIELA BADLfKOVÁ

Výzva
lli,luril·k~ tí,la\ ,,.,, l'll'kdw n;írud·
ndw mtÍ/l'a 11l;inujl·' ruku I'J'Jflu'IJUriadal '~'la\ltllól tónu ".0\ 1·.'\"\ \Ili UU\\ h.\IUh.\lfiH \ \'lh.UOIÚII .
l'ri ll'.ih• llrÍil·íih"li \~/\\ónlll' \\l·l k\dt
/óllljl'llll'll\, ktorí' lól,llliól mólll·rioih k ll'.i·
lu l''IIU/Íl'ii 01 miliu il'h / a lwii(·óll. ah~ " '
uhralili 11rianw na lli,luril· k ~ u'lól\
' " " (llra lhhn'k~ hrad. Icl. .ll-' .lllll,
dr. \lad i mír (iii k). \ lwdm' malni;il'
hudl'llll' 11uhlikmal 01j 1101 'lr;inkadt 11/.
Rl·dakciól

l
l

e Sekretariát Hudobnej mládele SF usporiadal v dňoch 3. - S. marca v Pldťanoch
stretnutie zástupcov klubov Hudobnej mládele. Náplňou podujatia boli 2 koncerty,
ktoré sa uskutočnili ,. Dome umenia SF. Na
prvom účinkoval 1:.: ProcUc (violončelo)
a Tom'~ Gaál (klavfr), na druhom homlstl
J. lllé~ a M. ~tevove a klaviristka S. l:ápová.
V nimcl podujatia sa uskutočnila beseda
s akad. maliarom Danielom Fischerom
a účast n.ícl si prezreli proiJ'am pripravený
klubom HM vo Vranove n!fopfou.

ae

19. 4.1914narodll sa Lulli Nono, tallauky
sldadater- 65. výroBe
30. 4.1854narodU sa Miloslav Franelsd, sl&venský sldadater, povolanúnleklir
(zomrell9. 1.1916) -135. výroBe
30. 4.1914 zonarel Ludevft Pazdfrek, t!esk:ý
naldadater a hudobaý skladater
(nar. ll. 8. 1850) - 75. výroBe

čom

ka trúbklira. M. Andrébo a Iných vrcholných

Wilhelm Busch: Virtuózi

Snfmka: arehfv HŽ
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17. február (21. a 22. február)
A. Vivaldi: Concerto madrigalesco
C . Ph. Bach: Koncert pre organ a sláčiky Es
[ ] ] dur
·
.
G . Carissimi: .Baltazár
·
Musica aeterna, dirigent Pavol Baxa, sólisti: Kamila Zajíčko
vá, Simona Saturová, Marta .Beňačková, Peter Oswald, Ladislav Neshyba, Anna Zúriková-Predmerská.
17. febru ára v abonentnom cykle B a 21. a 22. februára na
dvojici abonentných kon certov pre závody v cykle C - D srne
sa stretli so súborom Musica aeterna (dramaturg Ján Albrecht) : s umeleckým vedúcim a dirigento m Pavlo m Baxo m ,
kon certným majstro m Petrom Za jí čkorn , vlastnými i h osťujú 
dmi sólistami a novozaloženým (za tiaľ aj s externými výpo mocami) zborom voviedol svojich početn ých priaznivcov do hudby raného i nesko rého baro ka i ga lantného štýlu.
Dramaturgia koncerto v príkladne podč i a rkla Albrechtovo
ko nštatovanie v programovom b ulle tine o pestrosti žánrov
tohto obdobia: úvodom zazne lo Vivaldiho Concerto madrigalesco, ďalej vokálno-i nštrumentálna ka ntáta Laudate pueri
toho istého skl a dat e ľ a (sólistka Kamila Zajíčková) ; Ko ncert
Es dur pre organ a sláčik y C arla Philippa Emanuela Bacha (sólistka A nna Predmerská-Zúriková) a po prestávke nielen ako
vrcho l veče ra, ale i s kutočn ý hudob ný skvost orató rium p re sóla, zbo r, o rchester a basso continuo Bal tazár od Giacoma Carissimiho ( Kamila Zajíčková a Simo na Saturová - soprán,
Marta Beňačková - alt , Pe ter Oswald- tenor, Ladislav Nesh yba - bas). Dirigoval a na histo ricko m. tzv. p úťovom pozitíve
z roku 1720 hral Pavol Baxa.
Pri počúva ní dvoch ko ncertov (piato k a uto ro k) - pri širšom
poznan í tvorby 17. a 18. stor., uplatiíovaní rôznych interpretačn ých názorov n a historickú, či súčasnú ,.št ýlovosť" a napo ko n a j pri sledovaní umeleckých výsled kov súboru Musica
aeterna mi prišli na um myšlienky týkaj úce sa p ráve týchto
otázok. Vivaldiho Concerto madrigalesco je napríklad dielo,
ktoré j e prij atcl'né aj bez typickej barokovej pompéznosti. Výrazovo je strohej šie, i nter pr e tač n e ho možno u ch op i ť aj v
apartnejších zvukových polo hách . Moja pripomienka sa netýka zaradenia tohto diela vrcholného baro ka do repertoáru telesa (hoci sme. v súvislosti s Musicou aetern a boli zvyknutí viac
na rané baro ko) , ale jeho piatkovej interpretácie : .pri zdôrazňovan í taktového č l e neni a Concerto utrpelo v zmysle jednoliatosti hudobného toku. Na margo utorkového ko ncertu však
už táto pripomienka nepa trí. Tu azda ko rigovalo teleso zvukový výsled o k svoj ich inte rpre tačn ýc h predstáv. Práve v tej to súvislosti som si uvedomila, že skúška na koncert , a kokoľve k
svedomitá, málo kedy nahradí živý ko ntakt s pub liko m (i akustiku p lne j sály). Podobné inte rpre tačné k orek cie boli evidentné aj v C. Ph. E. Bacho vi : zatial' čo na piatkovom koncerte pôsobilo toto dielo ,.u ž" galantného štýlu nie dosť výrazne a ,.samostatne", v u ro tok bola ko ncertná zložka o rgana evidentná.
Nielen v korektnejšom pritlmení sp revádzajúcich nástrojov,
ale aj v suverénnosti sólového n ástroja ( nejde o technické dispozície sólist ky, t ie boli zjavné aj na predošlom koncerte),
najmä vo využití inštrumentálnych zvukovo-farebných mož-

s~k

Kapacita obsadeni a orchestra ŠF Košice limituje do iste j
miery možnosti d ramaturgie
programov. Skladby s väčším obsade ním ( najmä symfo nicko-vokálne)
vyžadujú zvýšené organizačn é úsilie . Výberom opusov na ko ncert ve novan ý 180. výročiu narodenia romantického klasicistu Felixa
Mendelssohna Bartholdyho takýto problé m
nenastolil. Pre túto prí l ežit osť angažovali
hosťa z NDR - šéfdirigenta Štátneho symfonického orchestra Thťiringen z Gothy - Lothara Seyfartha. Počas svojich š túdií na Vysokej hudobnej škole v Lipsku dokázal zrejme veľa p rija ť z atmosféry i tradície prostredia , v ktorom žili a tvorili autori programovaní na jeho košicko m vystúpení - jubilujúci
Mendelssohn i J . S. Bach.
U nemeckých dirigentov sme zvyknutí n a
ale i stroh osť a azda i príliš vymed7cnú dávku fantázie. Tento všeobecne
a zrejme dosť neop rávnene zafixovaný názor
sa Seyfarthovi j ed n ozn ačne pod arilo vyvrát iť. Je síce d isciplinovaný, no citlivý a zdravo
temperamentne tvoriaci hudobn ík . Jeho gestá sú zre teľn é, tem pá pevné, koncepcia dôkladne zvážená a zrej me už viackrát overená
na koncertno m pódiu, preto vykryštalizovaná, definitívna - ťaž ko nepadn uteľn á. Svojím
osobnostným vklado m si dokáže dirigent získa ť poslu cháča , opa ntať ho svojou živou interpretáciou, ale najmä nadchnúť precíznou
hrou dobre prip raveného telesa.
Moje stretnutia s orchestrom ŠF Košice sú
sporad ické, sú to skôr sondy pri rôznych príležitostiach (na vystúpeniach v Bratislave , na
Prehliadke koncertného umen ia v Žiline , či
na IS v Banskej Bystrici a pod .). Prizn ávam,
že nie vždy som si z jeho vystúpe ní odnášal
najlepší dojem. O to viac som sa potešil kvalite koncertu, na ktorom som bol v Košiciach
9. februára.
O koľko stúpla úroveň tohto telesa! CÍtime
to v celkovom zvuku, ktorý s merom k vyváženej jed noliatosti tutti urobil už kus cesty
vďa ka kvalitnej súhre nástrojových skup ín,
či zvláč n elých s l á čikov , alebo mäkkých harmónií dychov (len plechy sem tam _i ntonačne
zakolísali , ale to sa stáva i tým na jvysp elejším hracom lesných rohov). Mendelssohnova
hudba je značn e chúlo stivá na interpretáciu.
Ťažko mi je posúdiť mieru zásluh z priaznivého dojmu výkonu telesa: či prevažovala poho tovosť h ráčov , alebo dô kladnosť p rípravy
pre s n os ť ,

ností. S n á ď iba Vivaldiho kantáta Laudate pueri a Carissimiho
o ratórium Baltazár bo li u ž na prvom koncerte pred ostreté vo
vyriešenom -nanajvýš akceptovate ľn om 11 neskôr nemenenom
interpretačnom tvare. Kamila Zaj íč ková dostala príl ežitosť v
oboch dielach . Vivaldiho, aj p ri náročnej , ťaži skovej úlohe
sopránového partu , uviedla nana jvýš pôsobivo; v Carissimiho
orató riu svietivejšiu far bu jej sopránu vhodne dopÍňal kovovejší lc~k (najmä vo výškach) sopránu Simo ny Saturovej, ktorá v sl!O:asno sti ko nč í štúdiá na bratislavskom konzervatóriu a
jej oficiálny debut možno hodnoti ť nanajvýš priaznivo. Sympatický je jej interpre tačn ý prejav - spomínanú vokálnu devízu po dpo ruje dobrá technika i prirod zená muzikalita. Jej zač lenenie do súbo ru b y bo lo obojstran ným prínosom. Aj k eď
nemožno ni č vy tknú ť ani ďa l š ím členom vokálneho kvinteta
Carissimiho Baltazára (všetci potvrdili lepšiu stránku svojej
vo kálnej i umelecke j povesti) pripomenúť treba, že L. Neshyba v rámci svojho bratislavského pôsobenia čoraz viac od h a ľu
je nielen vokálny talent , ale popri operných aj ďalšie dimenzie
prejavu s jasným náznakom schopnosti stvá rňovať vo kálnu literatúru rôznych sto ročí. Interpretačn e boli sólisti Zaj íčková
Šaturo vá- M . Be ňačková- O swald- Nesh yba zohratým kole ktívom, ktorý v spolupráci s inštrumentálno u zložko u súboru
Musica aeterna i novopredstaveným zborom si radi vypočuje
me na koncertných pódiách v takejto forme - i hudo bnej literatúre čast ej šie .
Nemožno ne spom e núť zámer dramaturgie predostrieť svojim abon entom nielen hudobnú - ale aj myšlienkovú
a etickú stránku uvádzaného hudobného diela . Preklad textu
Carissimiho Baltazára (J . K rčm éryová) so svojím etickým posolstvom (v p arafráze - budovať na pominute ľn ej sláve n ie je
najtrvalejším základom pre život) vhodne do plňuj e v bulletine
tradič n é slovné ko mentáre k uvádzan ým dielam .
VIERA REŽUCH OVÁ
x x x
23. a 24. február
A. Vivaldl: Koncert pre 2 huslí, violončelo a basso continuo
G. B . Pergolesi: Concertino Es dur
K. Kohout: Koncert pre kontrabas a sláčikový orchester D dur
B . .Bartók: Rumunské tance
D. Šostakovič: Komorná symfónia op. UO bis
Slovensk ý ko morný o rchester , dirigent Bohdan W archal. sólisti: Bohdan Warchal, Petr Maceče k , J uraj Alexander, R adoslav Šašina.
Netrvalo dlho a bratislavskému pu bliku sa v rámci dvo jice
abone ntných koncertov Slovenske j filharmó nie (23. a 24. fe bruára} opäť predstavil Slovenský komo rný orchester pod umeleckým veden ím Bo hdana Warcha la. Ako by ani toto podujatie nechcelo vybočiť z tradície jubilejnej sezóny SF, ktorá
sa vyzn ačuje zmenami a záskokmi . T entokrát bo l vopred avizovaný Londo n Festival Orchestra , vystúpenie warchalovcov
bolo náhradným riešením - hoci aj j ednozn ačne vydareným.
Prvým impulzom k p eknému zážitku bolo predvedenie Ko ncertu pre 2 huslí , violo nčelo , sláčiky a b. c. A nto nia Vivaldiho. Dielo, pochádzaj úce z cyklu L'Estro urmonico nesie p eč a ť rýd zo vjvaldiovskej poetiky, ktorá p režíva. v .našich

dirigenta, do akej miery p riaznivá ko nšte lácia atmosféry, pohody a pod. So zaujatím
som sa však nech al un áša ť už ko ncertno u
p redoh rou Hebridy (Fingalova jaskyňa), ktorej program je vtesnaný ešte do pôdorysu
klasickej sonátovej fo rmy a je už akýmsi
p redobrazom symfo nicke j básne , k akej d ospeli neskôr novoromantici. O uvertúra sa
niesla v po lo hách ušl'achtilej krásy, osobité ho
zvukové ho o paru a stala sa skve lo u vizitkou
svo jich inte rpretov - dirigenta i orchestra.
Sklada teľský odkaz jubilanta-auto ra reprezentovala ešte Symfónia č. 4 A dur op. 90 Talianska. V Hebridách vo výraze dominovala
malebná zvukovos ť podčiarkujúca prírod nú
scenériu . Aj v 4. sym fó n ii jej náladový jas
a o ptimizmus sú odrazom prírody i náladových do jmov , ktoré doliehali n a Mendelssohna počas pobytu v T aliansku. Pocit optimistického jasu a radostného vzruchu Mendelsso hn vyj adruje o . i. aj p rostredníctvom výrazne j rytmizácie použitých spevných tém .
Už samotný obsah i idea tohto opusu je pre
Seyfartha tým najideálnejším priestorom na
sebarealizáciu. Z re jme sa o pieral o starostlivú minucióznu prácu i o po trebnú schopnosť
dok ázať h ráčov in špirovať k maximálne konce ntrovanému výkonu . Kantilén a tém v nástrojových skup inách mala najmä u dychov
vysoké p arametre vypracovania - plastick osť , pastelové odtienky, tónovú kvalitu
a technickú isto tu~
So záujmo m som sledoval ú roveň i koncepciu rytmicky exponovaných tanečných
častí Talianskej symfónie (menuetu - Con
mo lto moderato i saltarella - Presto) . Nielen
skl ada t e ľov i , ale aj tlmočiteľo m ideového zámeru sa podarilo zn amenite vystihnúť špecifikum talianskej zeme, a v príp ade saltare lla
n avod i ť strhujúci obraz ľud ové ho veselia .
V to mto symfo nicko m finále a v prekonávan í
jeho skrytých úskalí som sa presvedči l nakoľ
ko vyrásto l orch ester východoslovenskej met ropoly za posledné ro ky.
Na záver prvej p olovice programu o dznela
Suita h mol .BWV 1067 od J, S. Bacha interpretovaná vážne , zdržanlivo , ale i s živším ,
lež disciplinovaným pulzom. Niektoré úseky
vďa ka to muto prísnemu p rístupu vyzneli
možno priakade micky, ale Suita ako celok
zaujala. Nemalou mierou sa na presvedči
varn d ojme podielal dobre dispo novaný nau- :
tista Miloš Jurkovič, ktorý odovzdal košickému publiku výkon n a p lnej výške svojich
možností.
VLADIMÍR ČÍŽIK

časoch obdivuho dne dlhú konju nktúru záujmu. Pôso bivos ť Vivaldiho sklad by vždy umocní kvalitný muzikantský výko n- taký , aký odviedli traja sólisti a hráči orchestrálneho tutli SKO .
Programový b ulletin SF a kosi pozabudol na mená skupiny sólistov , čo p rekvapuje vzhľadom k náročn os ti a efektnosti ich
partov. Bohdan W archal, Petr Maceček a Juraj A lexander
mali dostatok p riestoru za muzicírovať si v doslova filigrá nskej
spleti virtuóznych pasáží typickej barokovej fa ktúry. Skúsenejšie ucho isto tne postrehlo odlišnosti v kvalite tónu obidvoch huslistov; v hre P. Macečka ešte chýba sýtosť a ve ľk ory
sé gesto skúseného majstra , sústredil sa skôr na vypracovanie
technických p roblémov, ozdôb, stupnicových sledov. Napriek
to mu vyznel celok presvedčivo a uspokoj ivo . Po iskrivom Vivaldiho Ko ncerte zaznelo v podaní SKO graciózne Concertino
Es dur Giovanni Batlistu Pergolesiho. Slovenskému komorné1'1U orchestru patrí vďaka už ,.len" za to, že častejš ie o bracia
pozurnosť k dielu to ho to polozabudnutého ma jstra , ktoré
svedčí o procese p rerodu dvoch štýlových o bdobí. Štvorčasťo
vé Concertino vytvorilo elegantné intermezzo v kontexte sólisticky zamerane j p rvej časti programu SKO . Výko n hudobn íkov v ničo m n evyboči l z vysokého štandardu a Pergolesiho
hudba p reletela cez ko ncertnú si eň doslova ako vánok sviežosti a radosti z hudby. Radoslav Sašina, takisto člen SKO, mal
teda vynikajúco prip ravenú pôdu p re svoje vystú penie v Kon trabasovom koncerte D dur od Karla Ko houta. Predvedenie
tohto diela je v pod state raritou a priamym prejavom ambícií
mladého -sólistu e ma ncipovať kontrabas v rodine sólových nástrojov. J eho hráčska suverenita pre miía nebola žiadno u novin kou , naopak , len potvrdila moje predstavy a predpo klady.
P redsa však v p rvej časti Ko ncertu bol zvuk Sašinovho kontrabasu či ast očne eliminovaný svietivosťou tutli, čo spadá na konto samotného n ástroja, nie umelca. Kon trabas môže pl n iť
fun kciu sólového nástroja veľm i sugestívne, no vytvorenie
vho dného , terénu vyžaduje značnú skúsenosť a kompozičnú
citli vosť. Usilia R. Sašinu by sa moh li stať výzvou pre slovenských sklad atcl'ov, pre kto rých by mohol byť kontrabas vhod·
no u inšpirácio u.
Počas prestávky ,.warchalovského" večera uplynulo takmer
dvesto ro kov a oddýchnuté p ubli kum malo možnosť do tvoriť
zážitok z ko ncertu najprv zásluho u B artó kových Rumunských
tancov, ktoré zmo bilizovali sústredenos ť a naladili percepčnú
frekvenciu na záverečné číslo programu , na Komo rnú symfóniu Dmitrija Šostakoviča op. 110 b is. Na pódiu sa odohrávala
dráma - nádherná a zdrvuj úca zá roveň. Dráma, kto rá cez
všetky peripetie a kataklizmy vyplynula do odzbroj ujúceho závečerného morenda. Šostakovičova kompozícia v podaní SKO
bola jedným z najsilnejších zážitkov sezóny. Z celého radu inte rp re ta čnýc h skvostov spomeniem vari jeden - majstrovské
oscilovanie med zi ko mo rným a symfo nizujúcim prvko m ukrytým v autorskej úprave 8 . sláčikového kvarteta. Komorná
symfó nia sa dá zahrať aj masívnejšie, no iste by v tako m prípade nevynikli detaily mikroštru ktúry diela. Prístup SKO považujem za optimálny a opodstatnený. Q lho doznievajúci zážitok je najspoľahlivej š ím meracím aparátom hodnoty to hto večer a.
IGOR JAVORSKÝ
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Interpretačnej súťaži

Interpretačná
súťaž
SSR,
založená
v r. 1977 , p rezentovala v j anuári po druhý raz
organistov , a to na novom organe ŠKO Ž ilina. Pri pomeňme, že prvá podobná sú ťaž sa
konala v roku 1983 v Pi ešťanoch , kde ceny
získali l. Szabó , J . V. Michalko a E . Dzemjanová. Všetci traja sa úspešne zaradili do koncertného života, okrem toho ako pedagógovia konzervatórií , resp. VŠM U vychovávajú
d nes ďalší dorast.
V súvislosti s terajšou sú ťažo u treba veže o. i. mala určiť slovenskú reprezentáciu pre Medzinárod nú sú ťaž Pražskej jari '89 .
Prihlásilo sa osem kand idátov - traja z bratislavského konzervatória a piati z VŠM U
(jedna konzervatoristka p re chorobu s ú ťa ž
neabsolvovala). Súťaž prebiehala v dvoch kolách , repertoár bo l stanovený aj so zreteľom
na sú ťaž PJ. Sk utočnosť, že sa neprihlásil a ni
jeden absolvent vysokých škô l, n az n ačovala,
že aj u n iektorých odchovancov VŠMU chýba odhodlanie využ i ť každú príleži tosť na
konfrontovan ie svojich síl v rámci otvoreného zápo lenia (v dn ešn ej konkurencii nevyhnutná podmienka) . Takto sa IS SSR stala
prakticky školskou súťažou (v zm ysle podmieno k je IS SSR urče ná pre umelcov s najvyššími ko ncertnými ambíciami , pri čo m posluch áči umeleckých škôl majú možnosť zúčastniť sa).
d i eť,

Výsledk y I. ko la neprekvapili: vypadli najmlad ší, ted a dvaja posl uch áči ko nzervatória.
Poki a ľ však ide o hlavné kritériá hodnotenia
(muzikalita, technická vyspelosť, psychické
dispozície), výkon y sa ani zďaleka nedržali
.,papierovej" formy. Jediná relatívne presne
stanovená súťažná ukážka (časť jedne j z Bachových triových sonát) sa tu stala skúšobn ým k a meň om , demonštrujúcim všetky špecifické úskalia organovej interpretácie. Nijaký iný hudobn ý nástroj nevyžaduje od interpreta taký u rputný zápas s mechanizmo m
n ástroja , j eho osobitos ťa m i, s a kustiko u, nek ladie také n ároky na s účas né sledovan ie
množstva čisto technických aspektov. Triové
sonáty: d va jednoduché manuálové hlasy
a jeden nepro blémový pedálový hlas . Toto

SSR

všetko spo lu však vyžaduje d okonalé fungovanie psycho mo torického aparátu , imunitu
voči všetkým rušivým vnemo m. A k sa tu vyskytne poruch a, interpret sám seba vyl úči
z boja o prvenstvo. Funkciu pevn ých nervov
tu zd ô razňuje m p reto , lebo napo ko n poprehadzovala oča k ávan é poradie: v L i Il . kole
posunula dopredu poslucháčov naj nižších
ročníkov VŠ MU p roti ostrieľanejším ko legom z vyšších ročn ík ov.
Oproti p rvej o rganovej súťaži tu chýbali
také zrelé výkony, aké svojho času podali
I. Szabó a J . V . Michalko . Porota p reto neudelila prvú cenu. Druh ú dostala poslu cháč
ka l. ročníka(!) VŠMU Monika Bucko vá,
ktorá v obidvoch kolách podala najvyrovnanejší výko n. Jej umelecký životopis prezrádza , že už ako posl ucháč k a košického konzervatória úspešne absolvovala rad súťaží,
takže jej umiestne nie nebolo čis to náhodné.
T retiu cenu získal Peter Re i rr e r s (II . ro č
ník VŠMU) syojím nebojácnym prístupom
k n áročný m dielam a imponujúcou istotou
p rednesu. čestné uznanie dostali dve organ istky, ktoré sa p redstavili už na s ú ťaži v rok u 1983: Zuzana Jan áč ko vá a Júlia Cs i ·
bov á. J an áčková sa teraz pripravila o cenu
ind ispozíciou v l. ko le, Csibová zase zakolísan ím v ll. kole. Čestné uznanie získal aj Bo·
ris Mi č e k , u ktorého sme postrád a li výraznejšie členenie úsekov , teda dramatický
vzruch. Cenu SHF za naj le pší prednes slovenskej skladby udelila porota J úlii Csibovej
(Oče náš: O rganové pastely).
Vzhľadom n a spomín anú medzinárodnú
súťaž PJ bo lo žilinské zápolenie organistov

len predohro u k ovel'a n á ročnej š i e mu podujatiu, ktoré ešte dôkladnejšie preverí schopnosti n ašich mladých talentov a ich šance
v silne j medzinárodnej konkurencii.
Závereč ná poznámka: To, že nový organ
a nádherne rekonštr uovaná sála SKO sú veľ
kou atrakciou p re Ž ilinu a o ko lie , potvrdil aj
záverečný laureátsky koncert , ktorý bol vypredaný dávno pred otvorením súťaže.

LADISLAV DÓSA

Dielo Oliviera Messiaena len veľmi pomaly preniká na koncertné pódium. Ešte pomalšie sa k nemu prepracováva pos lucháč. Možno je zatiaľ viac výsado u intelektuálov. Nie
tak svojou podstatou , ako výsledkom. Nároč
ným hudobným mysJením skladateľa , vedomo sťami z oblasti zdanlivo vzdialených zákonitostiam hudby . Kompoz ičný štýl Oliviera
Messiaena sice vychádza z tesného spojenia
s minulosťou (je dedičom tradícií francúzskej
organovej hudby , proklamovanej jeho učite
ľom Marcelom Dupréom , Charlesom Tournemireo m), ale vý nim oč ný je novátorstvom

v odliš~ých interpretáciách ako na gramonahrávkach so sklad atefovou autenticko u
predstavou či originalitou rukopisu nemeckej
organistky Almut Rôssler, ktorá premiérovala a má v stá lom repertoári Messiaenove organové skladby. Do malého počtu "svojich
interpretov", považovan ých skla dateľom za
najvernej ších a najbližších jeho predstave,
patria popri už spomínanej organistke - Jenifer Nate, Gaston Litaize , Lois Thirry, Thomas D. Schlee i náš Ferdinand Klinda. V interpretácii posledných dvoch organistov zazneli v Bratislave dve posledné, možno pove-

KOMPLETNÉ ORGANOVÉ DIELO

Oliviera Messiaena
jazyka, vymanením sa zo zaužívaných metrorytmických princípov i neopakovateľnou fa rebnou i nvenčnosťou. Messaiaenove organy
- podobne ako B achove v jeho dobe - presvetlili int e rpretačný štýl; o d čias Francka zazneli úplne novým .s pôsobom. Celá Messiaenova o rganova tvorba ďa l e ko prekračuje
konvencie liturgického charakteru nástroja .
V podstate vyrastá z princípov viery - v Boha, č l oveka , prírodu, život. Jeho dielo priam
šokuje výrazovým bohatstvom ; vyžaruje z
neho spe ktrum odtieňov radosti , ale aj neobsiahnutefných meditáci í. Bo hato prito m využíva gregoriánsky chorál, stavia ho do kontrastu so symboliko u prírody (spev vtákov) ,
kultúrou gréckou i hinduisticko u rytmikou .
• U nepripraveného poslucháča Messiaenova
hudba skôr navodzuje obrazotvornosť a len
výnimočné prípady hlbokej interpretačnej
kontemplácie vystihnú jej pravú podstatu.
Organ sa stal pre Messiaena ideálnym prostrednf.ko m - ,.výrazotvorco m" jeho hudobného sveta, napriek tomu, že nepatrf medzi
nástroje rýchlo podliehajúce technickým novátorstvám. Messiaen z klasického typu nástroja v kostole Saint Trinité (hrá na ňom
takmer 60 rokov) vye liminoval prvky , ktoré
v súlade s k ompozičn ý m myslením XX. storoči a rozvinul do originálneho , jedin ečného
výsledku. Iba čas dokáže, č i Messiaen je "la, buťou piesňou o rgana " (André Hodeir) alebo p,ríde následník, ktorý ešte; posunie a vyťaží z nevšedných možností a kombinácií
to hto kolosálneho nástroja ďalšie farby, dynamiku , nepoznané odtiene zvuku, registráciu.
Interpretácia organového d iela Oliviera
Messiaena je však bezpodmie nečne spojená
s typom francúzskeho nástroja, bohatého na
farebné registre a vi acpoče tné kombinácie
manuálu i pedálu . Alikvotné tóny, s ktorými
tak rád ~racuj e a fascinuje posluch áča, sa
u našich organov nedokážu tak výrazne
upl a tniť. Každá hudba však podlieha naturelu interpreta a nemene j je závislá od charakteru nást roja, špecifickosti rukopisu jeho stav it e ľa . Bratislavské o rgany nesú teda tiež istý
ruko pis , ktorý musia re šp e ktovať interpretačné koncepcie organistov. Hudba Oliviera
Messiaena znela na verej ných koncertoch

dať

najvýznamnejšie ko mpozície sk l adate ľa.
Méditations sur le Mystere de la Sainte Trinité ("1969) a československá premiéra poslednej organovej ko mpozície Messiaena Livre
du Saint Sacrément (1984).
Súborné predvedenie organového diela Oli·
viera Messiaena sa realizovalo v dňoch ll. 19. decembra 1988 (pod patronátom Slovenskej filharm ónie , československého rozhlasu
v Bratislave, Mestského domu kultúry
a osvety v Bratislave a Vysokej školy muzických umení) predovšetkým zásluhou Ferdinanda Klindu , neúnavného šíriteľa jeho o rganového d iela u nás i vo svete. Pre nie početn é publikum - niekoľkých zasvätencov , či
náhodných obj aviteľov Messiaenovho organa - oplatilo sa vytvoriť takýto nevšedný projekt. Stali sme sa iste ojedinelým miestom ,
kde sa vzdala úcta i hold jeho umeniu.
V rámci piatich koncertov sa na súbornom
predvedení o rgano vého diela Oliviera Messiaena podieľalo desať organistov a jeden zahra ničný ho sť.

Ako zh odnotiť takúto v e ľkolepú akciu?
Predovšetkým ako nevšedný dramaturgický
čln celej bratislavskej koncertnej sezóny
a neporovnateľnej Interpretačnej aktivity
všetkých zaangažovaných umelcov - vrátane
poslucháčov VŠMU .
Nemá tu význam vysl ovovať súdy, špeciálne hodnotenia, prípadne konfrontácie so
spomínanými nahrávkami. Išlo fU o nie čo
viac. Každý úči nkujúci s maximálne serióznym prístupom , väčšinou pre túto príležitosť ,
naštudoval nesmierne náročné partitúry skladate ľa . Navyše viaceré z nich sú pre bežné
koncertné pódium " nepoužite(né" . Týka sa
to najmä rozsiahlych partitúr z 50-tych rokov , kompo novaných abstraktnou seriálnou
technikou. 42-minútovú Llvre ď orgue, ktorá patrí k vrcholom konštruktivizmu tohto
obdobia, naštudoval v perfektnej technickovýrazovej dimenzii Imrich Szabó. O niečo
prístupnejšej Messe de la Pentecôte vt l ač il pečať svoj ho profesionálneho a umeleckého
nadhfadu Ján Vladimir Michalko. O interpretáciu skladieb raného tvorivého obdobia
Messiaena , nadväzujúce na vynikajúcu francúzsku organovú tradíciu , reprezentovanú
ko mpozíciami Le banquet céleste, cez Dlpty-

O. Messlaen

~

Sl'ojej

minuloročnej

bratislavskej nálitevy.
Snúnka R. Polák

que, L' Apparltlon de Léglise Éternelle, Verset pour La Fete de la dédicate sa podelili poslucháči VŠMU. So serióznym pdstupom l •
názorovou zaangažovanosťou sa ich ujali Peter Reiffers, Boris Miček, .Júlia Csibová, Zuzana Janáčk ová. S vynikajúcim interpretač
ným nadhľadom zrelej hudobničky sa zhostila stvárnenia L' Ascension Eva Kamrlová
a veľmi starostlivo sl prepracovala n ároč n ý
part 9-dielneho cyk lu La Nativité du Seigneur
Emilia Dzemjanová. 7- časťový Les Corps
Glorieux v poslednej chvíli naštudovala (za
cho rú Zúrikovú) prváčka z VŠMU Monika
Bucková. Bol to výkon hodný gratulácie!
Cyklus uzatvárali už spomínané d ve kompozície, kto ré znamenali vyvrcholenie celého
projektu: Méditations sur le Mystere de la
Sainte Trlnité, preniknuté Messiaenovou hudobno u filozofi ou u F. Klindu a če skosl oven
ská premiéra 1 8-časťovej Livre du Saint Sae. rément s i n te rp re t ačne mno hovrstevnou výrazovo u prepracovanosťou Thomasa Daniela
Schleeho z Viedne. Skladba svojou kontemplat ívno u podstatou nemá v súčasnej lite ratúre obdoby. Porovnanie sa natíska iba
s Umením fúgy J. S. Bacha alebo s Missa
choralis F. Liszta. V týchto sklad bách totiž
moment kontemplatívno-modlitebný (meditatívny) evokuje "rozhovor s Bohom" . Iba
13. a 18. časti možno prisúd i ť virtuózne efekty - inak plynie ako hlbo ká vnútorná spoveď
auatora. O rgan sa stal je j sprostredkovate-

ľom . Popri o rgane samozrejme interpretácia.
Preto iste prístup každého ume lca bude pozn ače n ý originalitou vlastného precíte nia,
ľudskej i umeleckej zrelosti. Preto si vyžaduje , napokon tak ako celé Messiaenovo dielo,
interpreta nesmierne vzdelaného vo vše tkých
oblastiach hudby a iných d ruhoch umenia fil ozofie, teológie , prírodovedy, orientálnych
kultúr - čiže ovládajúceho etiku a estetiku
ko mpletného Messiaenovho hudobného
myslenia. Pretože Messiaenove reflexie na
tému svet - náboženstvo - prírod a sú jedineč n ými reflexiami autora.
A navyše Messiaen píše svoje organove
diela pre ,.svoj" nástroj v chráme St. Trinité
a teda chrámová akustika je jedným z najzávažnejších či niteľov autentickosti interpretačného myslenia sk l adateľa . Preto i vyššie
uvádzané nahrávky napriek pomalším tempám udržiavajú napätie , bijú pulzo m Messiae nových rytmov a obsahujú introvertnú
hfbku diela vzdialeného lacnej exaltovanosti,
čo koncert ná sieň nikdy nemôže nahradiť.
Kompletné uvedenie organového diela
O livicra Messiaena priblížilo teda hudbu dosial' vcelku nepoznanú , dávkova nú dúškami
vzácneho elixíru najmä prostredníctvom
umenia Ferdina nda Klindu . Nájde ďa l ších
od daných pokra čovateľov v šŕre ní kompozič
ných i umeleckých transformácií .. . ?

ETELA ČÁRSKA

Na slovíčko s Róbertom Rudolfom
Rlihl·rt Rudulf (nar. 12. 2. 11J6.\ ' Hral Í\laH·). ah\nhl·nt 1.:~ mn:i1ia (llaraldlll' tmjrw:·n:í llľÍIIrma u .1. llatril..:1). 1\un/l'nall', ria' Hrati\l:tH' \ trÍl'dl' .J. 1'11\·
11í\ila. ,m,lndJ:ii· :'. rm:·nil..a \ ~'ul..l·j i,l,.ul\ lllUIÍl'l..~l·h Ullll'lll' Urali'>laH·' trÍl'dl· l. llru\m\l,dw: ' ml..u IIJS:' ah,uhmal 1mlru(·n' \tmlijn' 1111h~t ' l•ariíi
u (Jmľ. ( aira. ' ll'll' 11JSX \a IIÍÍ':I'>Inil na ,I,.Jadatd,l,.um l..urll'' Uarm\tadtl'
a l..urll' l'll·ktmaJ,u\tÍl'l..l·.i hu db~ ' Pu l ,l,. u: 1 J•anía '>Í 11rh Íl'"'' l'l'llll \ku(\ 1:1
'kl:ulhu SuluiiiHiľ \ddainl'. na tm•dJin:imdm·.i \IÍI aii dd, l m :lku,ticl..l·.i hudh~
\ Hnllľl.:l' '' rul.. u 11JXX ,j,l,.al/a ,!,.lad hu '\il·(·u IIUH·dat llľH; mintn., u\ ar\a\l'
IÍ\I..al1a tu i,ll; dido \ lmn Í'>lom ruku l'l''tnl; IIIIWIIÍl'.
V. Po l akovičová: Mnohf z n~lch skladaterov
dnešnej strednej generácie sa zúčastnUI na
darmstadtských kurzoch v 60-tych rokoch.
Ako to vyzerá dnes?
- V Darmstadte je v poslednom čase evidentná snaha konfrontovať dnes už etablovaných predstaviteľov avantgardy 50-tych
a 60-tych rokov s predstavitermi najrôznejších hudobných s kladateľsk ých tendencií vo
svete , zabezpečiť myšlienkové napredovanie,
ktoré sa môže p re m ietnuť neskôr do tvorby
mlad ých autorov, svedkov týchto debát,
stretnutí. Ide o prednášky, koncerty a kurzy,
ktoré majú ve ľmi široký záber. Prezentujú sa
najnovšie diela sklad a teľov s rozbormi, pričom sa okrem technických otázok riešia i estetické problé my , ďalej prebieha súbor kurzov, ktoré sú viac otvorené debatám a výmenám názorov a v neposlednom rade cyklus
koncertov, ktoré sa konajú v období kurzov.
Mal sl možnosť prezentovať v rámci kurzu

tvoje dielo Niečo povedať, ktoré získalo ocenenia na dvoch medzinárodných súťažiach.
S akým ohlasom sa stretlo v Darmstadte?
- Moja skladba nezapadla do atmosféry
v Darmstadte , mal som preto dosť obavy, ale
myslím si , že reakcia sa dostavila: uspokojila
ma a navyše i potešila.
- Sl ešte Iba pred ukončenim vysokoškolského štúdia a už máš za sebou zopár pekných
a dokonca l úspechom korunovaných "výletov" do zahraničia. ť:o to znamená pre študenta, je to prfležltosť pre väčší rozhfad oproti iným kolegom?
- R ozhodne . Možnos ť pracovať v elektroakustickom štúdiu v Štokholme, ktorá vyplynula z ocenenia skladby na súťaži v Bourges,
je pre mňa veľmi cenná a vkladám do nej veľ
ké nádeje-:- Bude to práca s neznámym kolekt ívom, čo znamená istý stres , .ktorý ale môže
vyprovokovať k výkonu , k inému prístupu,
pre tože, pochopiterne , sa budem pohybovať

v štúdiu, kto ré funguje na možno podobných. ale predsa len v niečom odlišných princípoch. Mám na mysli princíp organizácie
práce , princíp prístupu k elektro nike, celkovú atmosféru štúdia a v neposlednom rade
i atmosféru krajiny.
V Parfžl sl upútal skladbou, ktorá nepatrila
do rodu elektroakustických; v poslednej dobe
akoby sl sa však venoval výlutne tomuto druhu.
- Som toho názoru, že treba skúsiť všetko
a podľa to ho aj pristupujem k e le ktroakustike. Nepovažujem sa za špecialistu, snažím sa
iba pochopi ť celý systém, ktorým tvorba prebieha a z tohto hľadiska sa vlastne približnjem k tomuto problému - nezaťažený vedomosťami získanými teoreticko u cestou, ale
obohatený predovšetkým o vedomosti nadobudnuté v praxi. Rád by som to ilustroval:
skôr, než som dostal príležitosť pracovať
v elektroakustickom štúdiu v Bratislave , navštevoval som toto štúdio , vyše roka som sledoval prácu či už na hudbe a lebo rozhlasových hrách, snažil som sa absorbovať všetky
podnety.
- Stretol sl sa s viacerými osobnosťami hudobného sveta. Ktorá z nich najviac ovplyvni·
la tvoje myslenie, názory, tvorbu, krédo, ktoré sl postupne vytvár~?
- To j e veľmi zložitá otázka a ja nie som
v podstate scho pný na ňu od povedať. Stre to l
som vera ľudí , ktorí boli pre mňa veľkým

Snímka: archív Hž
podneto m a dúfam , že ich aj v budúcnosti
stretnem. Myslím , že med zníkom bo l môj
pobyt v Paríži, ale to je len môj subjektívny
názor , nemusí sa zakl ad ať na objektívnej
pravde. Nazdávam sa , že každý č l ovek, ktorý
má otvorenú hlavu a čisté srdce je podnetný,
ak nie z profesionálneho, tak z ľud skéh o hľ adiska .
Pripravila: VIERA POLAKOVIČOV Á

TTri>
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myslím si však , že by takto inovovaná interpretácia Svietnika dostatočne zotrela určitú
.,patinu", ktorú táto téma nadobudla vďaka
každodennému , často i prázdnemu omiefaniu.
Groteska pritom n e protirečí Dibákovej
hudbe ; je j sila je v charakterizačnej funkcii,
v organickej spätosti jednotlivých štylizovaných druhov so spol očným me novatefom neo klasicizmom. Orchestrálna i vokálna faktúra sami osebe podporujú navodenú atmosféru grotesky , pôsobia ako jednoliaty, no
meandrovitý prúd , ako .,didaktické" perpetuum mobile i ako výsek zo života, pozn ače
né ho našimi sl abosťami. Predložený insce novaný variant opernej grotesky má svoje
ozv l áštňujúce príznaky , ale i zopár nadbytoč
ných .. gagov" , privefmi zavá ňajúcich polopatizmom.

L Neshyba (vľavo) aJ. Ďurdlak v lnscenácU
Gerlho Skrine

Koncepcia grotesky prirodze ne zjednotila
chápanie i výklad jednotlivých postáv opery.
Juraj Ďurdiak stvárňuje prefíkaného delikventa Sašu so všetkými pozitívami svojho hereckého talentu, vo vokálno m prejave však
uňho ešte badať isté technické nedostatky.
H erecky mu v úlohe Dr. Košefkova kontroval Ladislav Neshyba suverénnymi hlasovými

l. Dibák- Svietnik. (Zľava) E. ~nlglová, L Neslayba aJ. Neshybori

Snímky: D. Jurkovll

Slovenská groteska a satira v opernom šate
Uvedenie d voch komických o perných jednoaktoviek na scéne Ko mornej opery SF
(v rámci prehliadky Nová slove nská hudba)
nebolo pre milovníkov opery síce objavom ,
ale potvrdilo, že obe diela .- Svietnik Igora
Dibáka , ako aj Skriňa Rudolfa Geri ho sú pozoruhodným prínosom pre našu hudobnodramatickú produkciu.
Svietnik patrí medzi prvé kompozície svojho autora a na bratislavské javisko sa vracia
takme r po dvanástich rokoch (po televíznom
spracovaní a po moskovskom n aštudovan í
súborom Nemiroviča Dan če nka) . Táto ,.britká" miniopcra je inšpirovaná Čech ovovou
povieclko u U melecké dielo , podl'a ktorej si
Dibák sám napísa l li breto . Námeto m príbehu je odveký ,.prejav vďaky' ' , ktorý stároč ia
mi nadobudo l obludné rozmery ko rupcie .
Čechovovskú , v pod state neškodnú iróniu sa
realizáto ri usilovali ak tua lizovať, a tak - popri manipulácii so ,. v~ imným i " bankovkami svietnik plní nielen funckiu gýčového daru ,
ale slúži zároveň ako kradnutý a ko mpromitujúci predmet. Dibákova bu ffo-aktovka sa
najmä režijným výkladom Blaženy Ho n čari 
vovej a. h., posunula d o polohy o pe rnej grotesky. Výrazne to potvrdila aj úvodná naháňa čka, p ripomínajúca zlatý vek americkej
grotesky, väzenské mundúry hrá čov orchestra, po licajná rovno šata dirigenta a pod . Ne-

dispozíciami a príjemnou basbarytónovou
farbou. Advokáta Uchova šikovne , no s urči
tými problémami vo výškach naskicoval Ľu
bomír Kizek a Peter Šubert interpretoval
herca Šaškina s výrazom ťažkopádneho
.. klauna".
Tvorivý tím Komornej opery vedený hosťuj úco u režisérkou sa síce s Dibákovou jednoaktovkou p opasoval statočne , ale výraznejší podiel adresnosti, väčšia n á pad i tosť
a zosú lade nosť realizátorov je badateľná až
v druhej časti veče ra - v inscenácii Skrine
Rudolfa G eriho. (Vyplýva to už zo "spolutvorby" s kladateľa s režisérkou , ktorá je zároveň- spolu s Milanom Jažíkom - autorkou
li breta , napísaného na mot ívy poviedok sovietskeho dramatika G . Gorina.)
S kriňa je Geriho prvým opusom a v štúdiu
VŠMU bola uvedená už pred dvo ma rokmi
ako školské predstavenie. Skladateľ ju však
prepracoval a vtlačil jej svojrázny hudobný
rukopis so scénicko-revuálnym cítením, ktoré koncentroval do výrazových prostriedkov ,
čí m posilnil satirický kontext hudobnodramatickej výpovede . Vznikla tak interesantná
.,op erná satira" , charakterizovaná v bulletine
ako .,zámerná koláž rozmanitých prvkov klasicke j opery i muzik álu , v prekvapivých strihoch a kontrastoch". Táto citácia skutočne
vystihuje podstatu G eriho d iela, kto ré i na-

priek spevohernej tendencii , napriek svoj im
.,h ito m", rytmom evokujúcim latinskoamerické tance , napriek vtipným dramatickým
dialógom ostáva síce príznačne petradičnou,
ale predsa len komicko u operou. l vo svojej
žánrovej rôznorodosti má švih a primerané
napätie . S prísnym úsmevom pranieruje byrokratické mechanizmy a ich antihumánne
symptó my v odcudzujúcom prostredí. " Narastal)ic administratívy'' (regálov zo šanónmi) vtipne a nápadito vyjadruje aj výtvarné
rieše nie Jánom H onča rivo m a . h ., ktorý navrho l i mobilnú scénu pre meniace sa interiéry vo Svi.::tniku .
~koda len , že sa tvo rcovia znílili k niektorým .. ruko lapným" po pisnosti am. Napríklad
celé intermez.w Ducha poctivého úradu otupuje provokatívne ostne tejto satiry ; k aždý
predsa vie , že " úrady majú fuďom sl úžiť a nie
ľudia Úradom", ako pripomenul už pred vyše
sto ro kmi Ján Pa lárik.
Väčšia pohoda - v porovnaní so Svietniko m - sa prejavila i v súhre protagonistov.
Vďa ka operetné mu charakteru diela moho l
lepšie rozvinúť dramatické schopnosti aj
J. Ďurd iak v úlo he hlavné ho šéfa. Druhého
šéfa herecky i vokálne znovu príťažlivo kreoval L. Neshyba. Napriek zdravotnej indispozícii dobrý výko n podala Mária Eliášová ako
Druhá upratovačka a pod obne i Ivica Neshy-

bová ako Druhá úradníčka. V úlohe Stránky
i Druhej upratovačky sme mali možnosť vypočuť si pekný hlas Jany Ďuriačovej ; jej prejavu však trochu vadila dôsledná "operná"
tvorba tó nu . Postavu Prvej úradníčky alternovali Eva Šeniglová a Miroslava Marčeko
vá. Obe ju - ako úradom deformovanú
"osôbku" - vykreslili velmi živo, no Marče 
ková v niektorých momentoch zbytočne
" prehrávala" a karikovala . Hlasovo boli obe
predstaviteľky približne na rovnakej úrovni ,
ale viac zaujal sýtejší soprán Seniglovej.
Napo ko n si pochvalu zaslúži aj dobre pripravený ko morný orchester, ktorý sa pod vedením dirigenta Mariána Vacha pri oboch
operäch podiel'al na celkovom, pomerne vyrovnanom interpre tačn o m výkone. Iba na
niektorých miestach by sa žiadala menšia intenzita zvuku, ktorý pohltil pointu dialógov
či "songov".
Zaradenie dvoch slovenských komických
hudobnodramatických diel do repertoáru
Komornej opery SF nemožno teda chápať
iba ako povinnú daň prezentácii pôvodnej
tvorby , ale musíme v ňom predovšetkým vidieť a oceniť úsilie inscenátorov o nadviazanie dialógu aj s priemerným "diváckym posluch áčom " , hoci, ako som pripo menul, netreba ho natoľko podceňov ať.
ĽUBOR

HALLON

MLADA- DLHO OČAKÁVANÁ PREMIÉRA VEĽKÉHO DIVADLA
Na plagátoch Veľkého divadla v Mosk ve sa
objavil nový titul: 4-dejstvová opera-balet
Mlada . Toto rozsiahle a dosial' neznáme dielo
nie je vôbec nové. Vzniklo bezmála pred sto
rokmi, v roku l 892 a jeho autorom nie je nikto men! {, net N. A . Rimsktj- Korsakov. Fragmemy z tohto diela majú v rep ertoári najlepšie
symfonické orchestre, a ich hudba uchvacuje
výrazovou h fbkou a bohatou farebnost'ou.
Napriek svojim hudobným kvalitám bola
Mlada inscenovaná iba trikrát (naposledy
v 20-tych rokoch v Leningrade) a je paradoxné, te sa t ivot týchto inscenácif obmedzil iba
na niekoľko predstaven{.
Vo Veľkom divadle v Moskve sa Mlada nehrala ešte nikdy. Uviesť ju na scénu sa rozhodol 43-rot ný A lexander Lazarev, ktorý sa
v minulej sezóne stal šéfdirigentom a umeleckým vedúcim divadla. Dirigenta v tomto úsill
podporil i operný ret isér Boris Pokrovskij,
ktorý vo svojich 77 rokoch prekypuje energiou a svoj t i vol si nevie predstaviť bez odváfllych experimentov. Zástancom myšlienky sa
stal i Valerij Levental, kwrý sa v tejto sezóne
stal hlavným scénickým výtvamfkom. Pridal
sa i baletný majster Andrej Petrov, ešte nedávIlO sólista Veľkého divadla. ktorý však td mal
na tejto scéne niekoľko vlasmých inscenácii.
.,Tajomstvo Mlady musi byť odhalené" takto sformuloval hlavnú myšlienku spo loč
nej práce Boris Pokro vskij. Toto tajomstvo
našiel ukryté v sujete opery, základom ktorého sú večne platné myšlienky o boji s{/ dobra a zla, o protikladoch reality a tútby, agreslvneho egoizmu a obetavej lásky. Pokrovskij
ich výstitne charakterizuje ako prejav. .,nad-

časového, nesmrteľného citu pre pravdu a vieru, vlťa z iaceho nad /tou a násillm ".
Samotný sujet je vlak p om erne prostý, statický a navyše čerpá z dávnej minulosti,
z 9. storočia. Postavami opery sú príslušnlci
starobylého kmerla polabských Slovanov.
Vojs/ava, dcéra knietaťa Mstivoja, otrávi na
otcov popud priateľku Mladu, aby tak ziska/a
lásku a zároveň i bohatstvo jej tenfcha Jaro mira. Postava Mlady v opere nie je reálna, je
to len duch, vlzia, ideál.. . No vfťazl práve
ona - Jarom ír ostáva verný svojej láske.
Pokrovskij inscenuje predstavenie metódou
"divadla v divadle". Takto pred nami otíva
v dvornom cárskom divadle staroslovanská
legenda o Mlade. Dnešný divák pri vstupe do
hľadiska vidí pred sebou starobylú oponu, na
ktorej je namaľované súsošie, dodnes krášliace prid e/ie Veľkého divadla: boh Apolón
a Mli:,r na voze so štvorzáprahom kon l ... (je
to akýmsi zázrakom zachovaná pôvodná
opona predrevolučn ého Veľkého divadla) .
Na proscéniu sa pohybujú doboví lokaji, ktorl sú aktfvne zapojeni do celého predstavenia:
vltajú hosti, volajú a vyprevádzajú hercov,
pomáhajú pri výmene dekorácif a rekvizlt,

atď.

Od samého začiatku je takto navodená atmosféra hry, ktorá je plne vyut itá i v samotnej
opere. Nachádzame tu veľkolepé obrazy ľu
dových slávnosti, p ohanských hier, rituálnych obradov, veštieb, ča rovných snov, fantastických proroctiev.. . Vý tvarnfk umocnil
,,scénickosľ' deja poutitlm bábok - veľkých
i malých. Sú to modly i dvojnlci f ivých osôb,
ich symboly i znaky, m etafory ich charakterov.

herecké úlohy, všetci
neľahkých scénach.

účinkujú

v pohybovo

Všetko dianie na javisku usmmluje astmeOrchester znie tak farebne a plasticky, te sa zdá, akoby sa hudba "prelieva/a"
na scénu a vtelila sa do farebných, zrak priťa
hujúcich obrazov. Výstitne to naplsala sovietska tlač: Lazarev ako ozajstný divadelný dirigent talentovane diriguje nielen orchester, ale
celé predstavenie.
ľuje hudba.

Z kompozičného hľadiska je Mlada dielo,
v ktorom sa spája minulosť a súčasnosť opernélw umenia. Hudba Mlady anticipuje naše
20. storočie, - hovori Lazarev a pokračuje Rimskij-Korsakov vytvoril jedinečné dielo,
ktorého nitky siahajú k p ohanskej hudbe StravinSkého i k Prokofjevovej Skýtskej suite, nachádzame v nej dokonca predzvesti niektorých wagnerovských intonácií.

Morena- nár. um. RSFSR G. l. Borlsova
Snúnka:APN

Dej opery je nabitý tivotom , doslova omraSkutky hlavných hrdinov, ich vzťahy, všetky pohyby sú prejavom
prekypujúcej pohanskej vášne. A to je kľúč
k ďalšiemu tajomstvu Mlady: k presnému vymedzeniu jej tánru. Nie je to opera s baletnými vsuvkami, ale zlotitejšf fenomén: operabalet, reprezentovaná neroz lučno u jednotou
spevu, slova a tanca. Niet tu nikoho, kto by
bol pasfvny: jediného zboristu, .ftatistu, o sólistoch už ani nehovoriac. Všetci majú svoje
čujúcou dynamickosťou.

Mlada zjednotila a úspešne reprezentovaia
tvorivé sily celého súboru mosk ovského Veľ
kého divadla. Úlohu hlavnej hrdinky Vojs/avy naštudovala svetoznáma sopranistka Makvala Kasrašviliová (účinkovala na scéne Metropolitnej opery, Covent Garden a iných).
V ďa/šfch ťatiskových úlohách sme videli popredných sólistov- Galinu Borisovovú v úlohe Moreny a Borisa Morozova ako knieta
Mstivoja. V roli Jarom/ra sa publiku predstavil talentovaný tenorista, státista divadla Oleg
Kuľko . Zložitý a mnohotvárny obraz Mlady
stvárnila hviezda Veľkého divadla v Moskve
Nina Ananiašviliová.

SANUA DA VLEKAMOVOVÁ
divadelná krltit!ka APN

Eugen Suchoň: Rapsodická suita pre klavír a orchester
Impromptu s variáciami pre klavír, bicie nástroje a sláčikový
orchester z cyklu Kaleidoskop (č. 6)
Elégia a toccata pre klavír , sláčikové a bicie nástroj e
Klá ra Havlíková, klavfr
. Symfonický orchester Československého rozhlasu , dir. O . Lenárd
OPUS Stereo 9310 2075. Digitálna nahrávka
Ž ivotné jubile um -osemdesiatiny národného umelca E u geňa Suchoňa dali podnet k mno hým podujatiam n a m ajstrovu
p očesť i k viacerým edičným činom našich vydavateľs ti ev . Hu-

dob né vydavateľstvo OPUS, ktoré v m inulých rokoch vydalo
na gramoplatniach takmer všetky väčšie autorove diela, prispe lo o. i. reprezentat ívnym výberom je ho klavírnych skladie b , všetky vo vcrái pre klavír a orchester.
S prvými dvoma skladbami, ako i s Toccatou (bez Elégie,
kto rá vznikla neskôr) sme sa už prostredníctvom gr amofónovej nahrávky mohli zoznámiť dávnejšie, a le nová nahrávka prináša vždy niekoľko pozitívnych momentov. Na jednej st rane

samotný fakt, že platne spred ni c.koľkých rokov už dnes vóbec
nie sú dostupné (tento problém treba znovu a znovu n asto ľo
vať , pretože ~a dotýka nielen gramoplatní, ale hterahíry v<
)bec, ktorú si mnohí - a. !i a ľ , su medzi nimi práve tí kompetentn í- mýlia s če rstvý mi rožkami: čo sa hneď nepredá, treba
zlikvidovať, prié<Jm nemyslia na m'ndú. nastupujúcu geneníciu
mil qvní~ov umeni,l), Na druhej strane ~ a práve tieto skladby
n eobjavujú na koncertných pódiách prfliš často (najmä Rapsodická suita ; lmp10mptu s variáciami či E légiu a toccatu môžemc občas poču ť vo verzii p1e klavír sólo). Dalším pozitívom je
mož n osť získať ucelený poh ľad na Suchoňov hudobný jazyk
v určitej oblasti, v určitom období (Rapsodick á suita, Kaleidoskop i Toccata patria do jedného tvo rivé ho o bdobia - Rapsodická suita vznikala v rokoch 1964- 65, klavírna verzia Kaleidoskopu sa datuje od r. 1967- 69) orchestrálna 1971 (a Tocéata je z roku 1973), ktoré je charakteristické v kompozičnej
zložke overovaním ~i a rozvíjaním spôsobu tónového usporiadania, kto ré autor teoreticky zdôvodni l vo svo jej práci Akordika od trojzvuku po dvanásťzv uk (OPUS 1979). Vo výrazovej
stránke kladie dôraz na exp res ív nosť a na motorike a drsnej
zvukovosti postavený vnútorný dynamizmus , kto rý však ko mpenzuje uvoľne ným i , nostalgickými p lochami . A práve tu je
jediná výhrada, ktorú voč i nahrávke mám : myslím si, že práve
dyna mického kon t ra~t u tu je vefmi málo, i lyrické stíšené polohy sú príliš nervné , bez vnútorného kľudu ; tiež hravé , groteskné miesta by nezaškodilo ešte viac nadrahčiť. Ž iada sa to
tým s kôr, že práve v jednotnosti druhu a štýlu vybraných skladieb sa skrýva nebezpečie prílišnej jednotvárno~ti i pre erudovaného hudobníka. nieto ešte pre bežného pos luch áča.
Technická kvalita nahrávky JC dobrá , grafické riešenie
i spr ievodný text na solídnej úrovni .
EVA ČUNDERLÍKOVÁ

ného obrazu , konfliktn osť , extrémne výrazové polohy , svojrázna zv ukovosť orchestr álneho aparátu založená opäť na dialektickej jednote princípov tutti - sólo , to všetko "nahráva do
karie t" O. Lenárdovi, to všetko sa spolupodiel'a na vzniku
symbio tického výsledné ho tvaru. Duchovne obzv l ášť spríbuznené kompozície špecifikuje dirigent skôr pomocou ak tivizovania spomínaného dramatického elementu . V Baladickej suite prevláda a dominuje passiona to, mladícka maximalizácia
jednotlivých výrazových polôh. Nemenej strhujúce sú Metamorfózy. avšak tie prinášajú viac polemiky, viac konfrontácií.
O ndrejovi Lenárd ovi sa v spolupráci s hráčmi SOCR-u pouarilo de ifrovať fi lozofické premisy ukryté v dokonalej h udobnej
štruktúre obidvoch suitových cyklov. Predklada ná platňa má
okrem in terpretač n ej aj iné devízy- napríklad sugestívny desing s po užitím ma ľby Martina Benku, s majstrovským slovným komentárom prof. Kresiinka a Igora Vajdu i s uvedením
minutáže čas tí skladieb. Náročnejš í diskofil môže mať výhrady
voči zvukovej realizácii Baladickej suity (nahrávka je prevzatá
z proclukc1e Ceskoslovenského rozhlasu) , ktorá je p lochá, málo p lastická a nedosahuje úroveň záznamu Met amorfóz. Táto
výhrada je v r6mci gr amorece nzic istotne závažná; môže zn íž iť
m ieru estetického zážitku z počúvani a. Napriek tomu však treba oceni ť dramaturgický prínos titulu spočívaj úci v oživova ní
nášho kultúrneho povedomia pumocou p ripomínania t rvalých
hodn ôt ~lovcnskcj hudobnej kuitu1y.
IGOR JAVORSKÝ

* * *

vyhrávať i prehráva ť- ale ne ..:as t ať. ísť ďalej ... Na takomto
sympatickom kréd e vyrástlo aj Simultánne kvarteto pre syn.tetizátor , trombó n , bicie , klavír a gitaru (1987, interpretačne
spolu s autoro m zaangažovaní členovia súboru YEN!). Z vukovo apartná inštrumentálna zostava rozvíja na báze troch
čas ti akýsi vnútorný monológ, zdanlivo nezávislý a nesúvisiaci
dej popri sebe paralelne p lynúcich línií. Zdá sa, že Burlasove
úsilie synt ézy (prvky prebraté i vyabstrahované z minima!, repctitiv, pop , džezu a tď... ) v te jto sklad be vyspelo do stupň a
originality hudobnej fo rmulácie. So zreteľnou textú ro u výzvy ,
ale aj naliehavej po treby sí1časnf ka - " n iečo povedať ... "
Iris Szeghyová a jej C anto triste pre trombón a klavír (1986
- T . Winkle r a z. Poulová) predstavuj(• inú vln u . Je to skladba
stíšeného výrazu: smutný, tklivý hlas prichád zajúci .. odkiaľs i "
je tu konfrontovaný s introvertne ladeným komentáro m. Celá
kompozícia prebehne na stlmenej melancholickej amplitúde.
Imponujúca je krehká su bt íl nosť, s akou dokáže autOrka narábať s mate riálom na p loche približne desaťm iníllovcj kompozície. Nezľahčuj e si p ritom samo ú če l ný mi páčiv ý mi sentimentálnymi ,.pomôckami". Skladba je ko mpaktná. narysovana pevne a logicky. Za mimoriadn u považujem sch op no~ť traktovať
práve prostredníctvom trombó nu (ná~ troja s nic prfliš gracilnou zvukovou vizážou) krehký p ôvab, miestami až éterickej
poézie.
Víťazoslav Kubička v Ko ncerte pre če mbalo a sláčikový orchester (1986 - M . D obiášová, Musica aeterna s P. Baxom)
pok račuj e v nastúpenej ceste, p1chlbujúc výraz a oboh acujúc
šktrukturálny arzenál svojeJ reč i. Kubi čka je autor, ktorý sa
n eobracia k experimentom . Vsádza na spoľa h livý, tradíciou
overený základ a n a ňom buduje. Koncert pre čembalo, skladba so zreteľn ou neobarokovou inklináciou nekladie poslucháčovi filozofické o tázky, vyžaduje len sí1 ~tre de n o~ť- na umne
skoncipovaný pr úd hudby . Spontánnej , zhovievavej a sviežej.
Vym ykajúc sa z predchádzajúceho kontextu, kolekci~ uzatvára Balada p re 12 sláčikových nástrojov (1974- SKO Zilina
s J . Valtom) od Tadeáša Salvu. Veľa sa už povedalo na margo
sk l adateľových balád , jeho balad i cko~ ti i kompo7ičných parametrov, odvodených z folklórneho tkaniva ... Myslím , že jednou z najdemonštratívnejších ukážok Salvovej hudobnej originality je práve táto sláčiková balada. Tu Je skoncentrovan á
v priam ese nciálnej podobe jeho scho pnosť hovo riť jedným d ychom rečou "univen:álnou" i jazykom, " ktorom sú zakódované elementy ľudovej hudobnosti. Je tu rudimentárna zemitosť
spolu s pokorou a bázi\ou prijímaných ,.u šl'achtilých" hudobných tvarov, tých , ktoré vymodelovali tvorcovia nedávnej
i dávnej e urópskej minulosti. Je to Salvovo umelecké vierovyznanie- bez príkras a štylizovania . Preto znie pravdivo a čis
to- a to pocíti aj pos luc h áč.
A namiesto závereč n é ho starého zaužívaného zaklínadla
(" . .. myslím , že plati\a sa stt~ nc súčasťo u di~kotéky každého
disko fila ... ") opozičný hlas (myslim , že sa nestane) - pretože:
žijeme v reálno m svete, s reálnym stavom poslucháčske ho zázemia ... Táto platňa mä iné poslanie: pre n eveľkú fa mfliu sledovateľov novej tvorby os t ať živým dokumentom pohybu slovenskej hudby. V jednom z jej čaoových hodov.
·
LÝDIA DOHNALOV Á

Ir is Szeghyová - Martin Bu r las -Víťazoslav KÚbička - Tadeá§
Salva
OPUS Stereo 9111 2115
Rok sa zišiel ~ rokom a vzorka, reprezentu júca prehliadku
Cecil Forsyth: Concerto for Viola Orchestra in G minor
Nová slovenská hudba '88 zásluhou gramoplatnc z vydavater- Ralph Vaughan W illiams: Flos campi
stva OPUS uzrela svoje znelé svetlo sveta . Obsiahla skladby
Lubom ír Malý - viola
štyroch auto rov: M. Burlasa, l. Szeghyovej, V . Kubi č ku
Prague Symphony Orchestra (Miloo Konvalinka; Prague Radio
a T . Salvu (mená suplujú i titul gram oplatne). To, že som
Ch or us) Pavel Kiihn
identifikovala spoloč ného menovateľa p re zúčast n e n ých sklaJ>ANTON Ster eo 757-1031 Digital Recording
dateľov - preh liadku novej tvoťby 1988 ( kedy všetky štyri
, 'k lad by premiérovo odzne li) nic je náhoda. Patrím do nie príT áto gramoplatňa z produkcie vydavate ľstva P'ANTON priliš rozkošatenej famílie s ledovateľov slovenskej hudby . Preto spieva k poznaniu violového repertoáru 20. storočia a prezensom bez námahy vyriešila jednu z dramaturgických hádanie k týtuje diela , ktoré širšej verejnosti nie sú také známe ako frekkajúcu sa zrodu te jto gramoplatne. N~ H '88- táto šifra je teda
ventované violové koncerty autorov - Martinu, Hindcmitha,
zdôvodnením ďa l š ieh o e dič né ho " luxusu'· vydava te ľs t va . Ako Milhauda a B artóka. Z pera anglických autorov poznáme presi márne hradám krúč k riešeniu druhej hád anky - auto rskej
dovšetkým Koncert Williama W altona, ktorý Primrose p resazostave. Zišli sa tu v pohode traja tridsiatnici, vedľa nich s tojí
dil z r egionálnej literatúry na svetovú verejnosť, poznáme azda
náhodný (i keď vhodný) zástupca pokolenia päťdesiatnikov.
ešte Brittcnovo dielo Lachrynae. klaclby vystih ujú úroveň anZdá sa, že stačilo málo: dotiahnutejšia textová príloha, resp.
glickej literatúry pre vio lu .
o balová adJustácia mohli hmlisté dohady pádne poi ntovať . Vy- ·
Koncerty Cecila Forsytha a Ralhpa Vaughana Williamsa nechádzajúc tre bárs zo stan!ho dobrého sloganu .,všetko so všetboli našej verejnosti v takej miere povedomé ako spomínané
kým s ú v i ~í" dal by sa šikovne obhájiť tento trochu aleatorický
diela. Napriek tomu si však zasluhujú pozornosť. Forsyth, ktovýber z po núkanej bohatšej žatvy ...
rý popri R. Vaughanovi Williamsovi stál trocha v pozadí , pôZvláštne pôsobia vedľa seba nahrávky skladieb troch rovessobil ako významný muzi kológ, ko mponujúci len sporadicky.
nlkov. Stoja tu v pozícii, ktorá m imovoľne ponúka ko nfronVládne pritom pozo ruhodnou výrazovou paletou , ktorá však
ta čnú o pti ku. Ide o tri cie ľavedome vy t ýčen é programy. Tri
nepre kr ačuj e jazykovú a štýlovú hranicu novoromantizmu, inrozdielne poetiky.
vo lvujúcu aj elementy impresio nizmu. Napriek tomu však dieJe tu Burlasova tichá revolta , n erv nepo koja v h ľadan l. Jeho
lo pre svedčí dô myselnou a vydarenou fa ktúrou, výrazovým zavcheme ntn ~ vsádza nie i odvaha riskov ať- prichádzať s .,vlastE u gen Suchoti: Baladirká suita; Metamorfózy. Symfonický ormeraním a jasnom dikciou. Cí tiť, že sám pôsobil ako violista a
n ou kožou", niekedy aj provokujúcim gestom . Pripraveného
chester čs. rozhlasu v Bratislave, dirigent Ondrej Lená rd.
že napísal toto dielo kvázi pre seba.
OPUS 9310 1949. Digilálna nahrávka.
H ud obný a výrazový obzor Ralpha Vaughana Williamsa je
však v mnohom zaujímavý a progresívny. Skutočnosť, že sa
Záslužným č ino m slovenské ho hudobného vydava teľstva
ako súčasník klasikov mo derny nepustil do radikálnejších rev uplynulo m roku bolo obsiahlejšie zmapovanie tvorby náro dfo riem vlastnej hudobnej reči , n evylučuje fakt, že syntetizoval
ného ume lca Eugena Suchoňa. Jedným z efektných článkov
hudo bnú reč 20. storočia s elementmi starého anglického hutohto edičného reťazca je nahrávka dvoch symfonických opu dobného fo lkló ru, s prvkami rudového prejavu, zachovan ého
sov, ktoré sa už stali akoby syno nym om pojmu slovenský symz tudo rovskej epochy. N a rozdiel od s(Ičas ník a Forsytha, je žifonizmus. Baladická suita aj Metamorfózy tvona skutočne ten
votné d ielo R. Vaughana Williamsa reprezentované mnohými
n ajzdravší základ a jadro v tejto oblasti tvorivosti na Sloveno riginálnymi skladbami. Viole venoval ešte ďal 1e skladby. Jesku. V dnešnej dobe ich možno považovať za overené a trvalé
ho výrazová paleta je svieža a onginálna, a napriek tomu , že
hodnoty našej hudobnej kultúry. k toré silou svojej pôsobnosti
nezravuj e z náročnos t i je ko munikatívna a ľa hko osvojitefná.
prerástli hranice Slovenska(- nielen tým , že partitúra Baladiclnštrurnentuje majstrovsky, vyutívajúc i nezvyklé fareb né
kej suity je majetkom vydavateľstva Universal Edition A . G. ,
účinky, čoho dôkazom je aj prezentovaný koncert.
Wien). Preto každý kontakt s ich hudobným svetom je mimoPopredný český violista Lubom ír Malý sa už milovn íkom
riadne inšpirujúci pri hľadaní pozície našej kultúry v širšom,
gramoplatní predstavil viacerými nahrávkami. Okrem iného
e uróps kom kontexte. V ed i čn om katalógu OPUS-u n ic je Bapoznáme jeho skvelú interpre táciu Rub insteinovej Sonáty,
ladická suita ani Metamorfózy novinko u , predsa však ich najjednu platňu venoval i vzorovej in terpretácii klasických končerstvejšia r ealizácia je výrazným obohatením celkovej procertov violové ho repertoáru , používané ho hlavne na ško lách.
dukcie. P re dirigenta Ondreja Lenárda sú obidve kompozície
Kvalita jeho tónu, timbre a moclulovanie fa rebnej kvality invhodnou platfo rmou pre d emonštráciu jeho vzťahu k rozmerterpretovanej hudby patrí k najpríťažlivej~ím momentom jeho
ným dramatickým symfo n ickým projektom. Kategória dramaprejavu , nem ožno však zabudnúť na muzikantský prístup , ktotična je pre Lenárda jednou z východiskových pozícií v procerým formuje interpretované dielo.
se modelovania koncepcie prístupu a v následnej realizácii.
Aj prezentované ko ncerty anglických autorov sú jasným
príkladom umeleckých kvalft Lubo míra Malého . Prijíma te ľ či
Naštudovanie suc h oň ovských partitúr op äť potvrdzuj e základné črty Lenárdovho interpretačné ho profilu , čo v tomto prípamajiteľ tejto platne si iste príde na svoje.
JÁN ALBRECHT
de znamená jed n označný prínos. Dualistická podstata hudob-
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SLOVENS KÁ A ČESKÁ 1VORBA
V BULHARSKOM ROZHlASE. Sofijská
rozhlasová stanica Orfeus, ktorá sa orientuje na náročnej§le hudobné programy, z lnlclatfry redaktorky A. A. Katemarldu zarad ila do ryslelanla v novembri m. r. cyklus relácií o Eugenovi Suchoňol'i. Odzneli komorné, orchestrálne skladby l ukážky z opier
skladateľa. V januári tá Istá stanJca pri príležitosti jubilea Petra Ebena zaradila d o rysielania profil skladateľa, dokumentovaný
nahrávkami skladieb.
-Id-

e

SÚČASNÁ BULHARSKÁ 1VORBA.
Od 2. do ll. februára sa konala prehliadka
súčasnej bulharskej tl'orby Nova bulgarska
muzika '89. Porladateľom podujatia je Zväz
bulharských skladateľov. V rámci IS koncertov odzneli nové komorné, orchestrálne, vokálno-symfonické a zborové skladby, kompozície pre deti a mládež. (K podujatiu
sa nátlme v jednom z nlijbUHích čísel
UŽ.)
-Id-

e

KLUB FERENCA LISZTA v Bratislave
vyvíjal lij v minulej sezóne 1987/88 bohatú
činnosť, pričom

viaceré podujatia boli venované životu a dielu Ferenca Liszta. Zo zaujímavých aktivít spom eňme napríklad rozbor
Llsztovho orató ria Legenda o Svätej Cecllll,
rozprávanie spojené s premietaním diapozitívov o náučnom uijazde Po stopách Ferenca Liszta do Kalocse, Weimaru, Eisenachu
a Wartburgu, predná~ky o nlijstariích a nsijvýznamnej ~ích historických organoch vo
svete i v ČSSR, o význame organovej tl'orby
F. Liszta, program Jal'iskový svet Richarda
Wagnera v ukadle storočia pri príležitosti
17S. výročia narodenia skladatel'a, trojd ňový
výlet za umeleckými pamätihodnosťami
Prahy - Po stopách F. Liszta, B. Smetanu
a W. A. Mozarta, spoločné náv§tevy l'iacerých koncertov a premietanie umeleckých
dokumentárnych filmov v bratislavskom Filmovom klube (Vystúpenie Slovenskej filharmónie v Japonsku, Hudobný portrét organistu Ferdinanda Klindu, Umelecko-pamiatková obec Szentendre a Výstava sochárskych diel maďarskej keramickej sochárky
Margity Kovácsovej).
-Sch-

e

AKORDEÓNOVÝ RECITÁL. V rámci
komorných pondelkov pripravila Štátna filharmónia v Ko§iclach recitál českého akordeonistu 1ijúceho v NDR lvanll Kovala
a Vladimíra Čuchrana. V pnej polovici koncertu predniesol Ivan Koval diela Johanna
Cilen~eka, Jana Rybáfa, Georga Katzera
a cyklus Po zarostlém chodníčku Leob Janáčka. N~mä Interpretácia tohto cyklu, pôvodne komponovanom pre harmónium d okázala dokonale pretlmočiť predstavu skladateľa a potndila umelecké kvality interpreta ovenčeného l'iacerýmllaureátskymi titulmi. Na vysokej interyretačnej úrovni sa
prezentovali Vladimír Cuchran, tlel laureát
niekoľkých medzinárodných súťaží. Uviedol
skladby Antonia Solera (spoluúčlnkovalo
l\1~ické kvarteto) a §védskeho skladateľa
1 orbjoma Lundquista (s Frantl§kom M~
cherom, ktorý hral na bicích nástrojoch).
Koncert sa konal pri príležitosti súťaže slovenských konzervatórií.
-ja-

e

ZO ŽIVOTA SWVENSKEJ FILHARMÓNIE. Orchester Slovenskej filharmónie
a Slovenský filharmonický zbor u skutočnil
21. - 23. februára 1989 uijazd do Rakúska,
kde pod taktovkou Edgara Seipenbuscha
ul'iedli oratórium bratislavského rodáka,
rakúskeho skladatera Franza Schmidta
Kniha so siedmimi pečaťami (pri príležitosti SO. výročia úmrtia skladateľa (1874 1939). Sólistami boli Wolfgang MUller-Lorenz (NSR), Ľudovít Ludha a Peter Mikulá~
(tSSR). Organové medzihry v oratóriu Interpretoval Vladlmfr Rusó.

e

FIUIA.RMOMCK.É KVARTETO absol- l
vovalo začiatkom tohto roku turné po §panlelskych mestách. Na koncertoch interpretovalo diela J. Haydna - Sláčikové kvarteto
č. S D dur op. 76, W. A. Mozarta- Sláčikové
kvarteto č. 14 G dur, KV 387 a Sláčikové
kvarteto č. 21 D dur, KV 575, F. SchubertaSláčikové kvarteto c mol č. 14, op. posthum,
B. Bartóka - Sláčikové kvarteto č. 6 a I. Zeljenku - S. sláčikové kvarteto.

e

KONCERT UČITEĽOV ~U. Ľudová
§kola umenia v Komárne prlpral'ila 13. feb-·
ruára 1989 koncert v Mestskom kultúrnom
stredisku, na ktorom sa predstavili učitelia
§koly. V pnej polol'ici koncertu, zostavenom
prevažne z diel populárnych skladatefov baroka, klasicizmu a romantizmu, vystúpili
učitelia ako sólisti; v druhej časti účinkoval
komorný orchester ~U a Mestského kultúrneho strediska. Učitelia pred naplneným
a spokojným hfadiskom preukázali schopnosť lij takýmto spôsobom, popri svojej kaž..
dodennej práci, §írlť hudobnú kultúru a napomáhať rozvoju estetickej výchovy.
B. M.

l

mená už šiestich národných umelcov. Jediný
pre ds t avitcľ basového odbo ru medzi nimi ,
O ndrej Malachovský, slávi v tomto kalendárnom ro ku dve jubileá: životné ( naro dil sa
S. aprila 1929), i pracovné (od l. septe mbra
1959 je sólisto m ope ry SND). Dnes má jubilant na svojom konte vyše pä ťdes i a t úspešných o perných postáv, pričom niektoré
z nich vytvoril vo vi ace rých rozlič n ých inseenáciách. K to mu treba prirát ať pohostinské
vystúpenia na iných významných scénach,
umelecké zájazdy do cudziny (NDR, NSR,
Taliansko, ZSS R , MĽR ) , dvojročné pôsobenie v Ko líne nad Rýnom , ko ncertné vystúpenia v orató rnych die lach, gramofónové nahrávky, spo luúčinkova nie v hudo bných fi lmoch ... Prirodzene ani oficiálnych ocenení
nebolo málo : udeleniu naj vyššieho umeleckého titulu predchádzalo až šesť rôznych vyznamenaní a cien.
Cesta O ndreja Malachovského k umeniu
nebo la priama . Narodil sa v Badíne pri B anskcj Bystrici , no prostredie , v kto rom rásto l,
mu poskytovalo príležit osť k pestovaniu jeho
záujmov. Už v školsko m veku spieval, hral
divadlo a recitova l. Po sk onče n í priemyslovky pracoval istý čas ako technický úradník
a bol už aj o tcom rodiny, keď sa na odpo rúča nie sklada te ľa A . O čenáša a basistu J . Hadrabu st. rozhodol pre umeleckú dráhu. Dodnes mám v živej pamät~ ako sa predstavil
talentovej komisii na V:SMU , ktorú vtedy
tvorili o . i. J . Stre lec, A . Korínska a l. God in. J eho prekrásny bas ich doslova omrá-

poznal no ty a preto ho usmernili na konzervató rium . Tu však už mali prijímacie skúšky
uzavreté a boli ocho tní ho vypočuť len v tom
prípade , aby by išlo o te nor.
.
,.A tak som sa raz v živote stal teno ro m,"
s úsmevom si spo mína na te nto svoj nevinný
úsko k O. Malachovský. Základy speváckeho
umenia si osvojil hlavne pod vedením prof.
T. Tesslera.
Po absolvovaní ško ly (1959) nasledovalo
angažovanie d o o pery SND s takmer bezprostredným "skokom" do ve ľk ých basových
úloh: po Cigá ňovi v Soroč ins ko m j armoku
hn eď v prvej sezóne spieval Dona Basilia
v Barbierovi zo Sevilly a zača l štud ova ť titulnú postavu v S uchoňo vom Svätoplukovi. Nasledovali ďa l š ie- a vari niet takej významnej
úlo hy v basovom odbore , ktorá by bo la
O . Malachovského za dote raj ších tridsať rokov je ho pôsobenia o bišla. K jeho najlepším
kreáciám v talianskom repertoári patrí Filip,
Ve ľký inkvizítor, Páter guardián a Ferrando,
v českom - Kecal, Vo dník , Cert Marbuel
a C hrudoš, v rusko m - Končak , Bo ris Godunov a Gremin. V nemeckom repertoári vytvo ril tri d ôležité wagnerovské postavy He rmanna , Dalanda a Heinricha. Najcennej ším umeleckým prínosom O . Malachovského je však stvárnenie ve ľkých i menších
postáv (dovedna trinástich) v slovenských
operách . Najvýznamnejšie z nich sú Stelina
a Svätopluk v die lach Euge na Su choňa.
V nich predovšetkým uplatnil svoj mimoriadny hlasový fo nd , vzácne krásnu slovenčinu,
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že International Competition for Musica!
Composition , kto rú o rganizuje Ženeva a Radio-Televisio n Suisse Romande , je v roku
1989 kompozícia pre ve ľk ý orchester. Súťaž
je urče n á sk l a date ľo m všetkých národností
bez vekového obmedzenia. Nepredvedené
a nepublikované skladby v dfžke od 15 do
40 minút prijímajú na sekretariáte s úťaže do
30 . 9. 1989.

l l l l l l l l . l ••• l l . l . l l . l l l . l . l . l •• l .

Súťaže

21. Medzinárodnú spevácku súťaž " Toti

dal Monte" o rganizuje od 26. 6 . do 2 . 7. 1989
Ente Teatro Comunale Treviso v spo lupráci
s Teatro Sociale di Rovigo. Témou sútaže sú
titulné ro le o pery Don Giovanni W. A . Mozarta, zúčas tniť sa môže sú ťažiaci všetkých
kraj ín v dvoch vekových kategóriách, podľa
obsadenia . Uzávie rka prihlášok je 12. 6.
1989
Témo u medzinárodnej sklad ateľskej sút'a-

A ktivita zasl. umelca Josefa Boháča (25. 3.
1929) sa uberá paralelne dvoma dráhami: popri kompo novaní sa B o h áč venuj e aj organizáto rskej činn ost i. Pôsobil - i pôsobí , na via-

Josef Boháč
60-ročný

cerých významných postoch. Riadil prácu
v Cs. te levízii v Prahe , kde o. i. presadil realizáciu niekofkých projektov. Málokto dnes
vie , že populá rnej Hudbe z respíria stál pri
zrode ako ideový pôvodca práve Josef Boháč . Vo vysielaní televízie presadzoval väčš(
podie l arteficiálncj hudby (ako nositera estetických noriem u posluch áča - d iváka): zaslúžil sa naj mä o rozšírenie špecifických kreatívnych televíznych hudobnodramatických diel
i televíznych adaptácií hudobných skladieb.
Zači atkom 70. ro kov pôsobil Josef Boh áč
ako riadite r vydavaterstva C HF PANTON,
od konca 70. ro kov pôsobí vo funkcii tajo mníka fede rálneho Zväzu českos l ovenskýc h
skladate ľov a ko ncertných umelcov a súbežne ako podpredseda náro dného Zväzu čes
kých s kladateľov a koncertných ume lcov.

V kompozícii je Boháč absolvento m brnenskej JAMU (v triede V. Petrželku). Najskôr sa venoval tvorbe piesní (najmä estrádnych a masových), úpravám pre rudové súbory i pre d ychové orchestre . V do te rajšej Boháčovej tvorbe pozorujeme sústrede nosť na
skladby vokálne; o rientáciu na zborové dru•
hy vystriedali skladby komo rné , ko ncertantné i hudobnodramatické . Preferovanie vokálnych žánrov v Bo háčovej tvorbe je determinované a inšpirované umením skladate rovej manželky (sopranistky M. Boháčovej) napríklad cyklus piesní Kvčty j asmínu , monod ráma Z ní loutna má ... , o pe rná tvorba televízna opera Oči , Námluvy, Goya (vyznamenaná Št. ceno u K . Go ttwalda). Príležitostne sa venuje i kompozícii iných , hlavne komorných žánrov a druhov (Sl áčikové trio 1
Koncertantné e tudy pre basklarinet a klavír,
husrový Ko mo rný ko ncert, So nne tti per Sonatori. .. ) .
· Id-

xxx
Kurzy
VII. Early International Music Course bude pre bie h ať v dň oc h l. - 10. 8. 1989 v Perdenone (Taliansko). Na programe je hudba v

S nímka: A. Palacko
naplno rozvinul svoje ch a ra kteri zač n é herecké umenie a doda l im tak punc pravej, nefalšovanej slovenskosti. Prispel k to mu vari aj
umelcov stredoslovenský pôvod , jeho láska
k svojeti a hlbo ká úcta ku kultúrnym tradíciám vlastného národa.
LJUBA MAKOVICKÁ
Spanielsku a Taliansku v 16. storočí, inštrumentálna technika a die la skladaterov tohto
obdobia. Podrobné informácie na adrese:
Carlo Mayer, via Ancillotto 2, 33 !70 Pordenone - h aly.

x x x
Miguel Jan Andrés, dirigent speváckeho
zbo ru Niňos v Jóvenes Cantores de Bari loche
(Argentína) zaradil do repertoáru tohto telesa slovenskú ľudovú pieseň Počúvajte bratia
a prejavil záujem aj o ďa l šiu slovenskú zborovú tvorbu . T ext piesne vyšie l v španielsko m preklade v Navidad Coral XXI (1988)
v Bariloche ( Rio Negro, Argentína) .
-JS-

e

Blaholeláme
Siro ký akčný rádius jubilujúceho Bohuslava Trnečku (nar. 21. 3. 1924) zahrňuje interpre t ač n é , skladaterské , ped agogické a spoloče ns ké aktivity v o blasti hudby vážnej , džezovej i populárnej . Od roku 1949 bo l takmer
štyridsať ro kov pozaunisto m Slovenskej filharmó nie, súčas n e sa od z ači a tku svoje j profesio nálnej činnosti orientuje a j na d žezovú
a populárnu hudbu. Spolupracoval s mnohými po prednými džezovými orchestrami ako
interpret, aranžér a skladater. Viaceré ocenenia získal za svoje po pulárne piesne s angažovanou te matikou . Významné je tiež jeho
pedagogické pôsobenie na bratislavskom
ko nzervató riu , kde v yu čuj e aranžovanie
a skladbu populárnej hudby a vedie big band
posluch áčov ko nzervatória.
-H-
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KONKURZY
Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici prijme lhned' do zamestnania:
- odborného pracovnfka na literatúru,
- odborného pracovnfka na hudbu.
Poiadované VŠ vzdelanie príslu§ného smeru. Wormácie osobne alebo telefonicky na
č. 534 28 a 236 90. Žiadosti s dololeným dotazníkom a životopisom zaslellijte na adresu:
LHM, Lazovná ul. č. 44, Banská Bystrica.

•••
Riaditeľ Slovenského národného divadla v Bratislave vypisuje konkurz na obsadenie vof-

ných miest • orchestri opery a baletu SND:
- hráčov na husliach,
- ~vnakontrab~
- hráčov na bicích nástrojoch.
Podmienkou prijatia je absolutórium VŠMU, AMU, JAMU alebo konzervatória. Konkurz
sa koná dňa 27. 4. 1989 o 13.00 hod. v budove Opery SND Bratislava, Gorkého č. 2. Veková
hranica je JS rokov. Písomné žiadosti s krátkym životopisom a popisom praxe posiellijte nlijneskôr do 21. 4. 1989 vedeniu Opeey SND Bratislavy, Gorkého 2, PSČ 815 86. Cestovné hradíme len prijatým uchádzačom.

•••

Okresný národný výbor- odbor lkolstl'a v Senici prijme k l. 9. 1989 učitefov na ~U:
- učiteľa hry na klavíri na ~U Skalica, HoUč, Gbely,
- učiteľa tanca na ~U Gbely, Holíč, Skalica,
- učiteľa hry na trúbke na ~U Skalica,
- učitefa hry na gitare na ~U HoUč.
Taktiež prijme riadltera pre ~U Gbely. Podmienky: konzervatórium - odbor hudobný,
nlijmenej 3 roky praxe v riadiacej práci.
BUHie Informácie l ohľadom bytu poskytne s. Pláteníková, OŠI pre kádroní prácu O NV
- odbor §kolstl'a č. tel.: 2851 kl. 269; s. Vicen, ved. odb. §kolstva ONV Senica, č. tel.: 3336.

Eri Klas
Eri Klas, šéfdirigent divadla Estónia
a štokholmskej opery, je známy v mnohých
krajinách: vystupoval s rôznymi orchestrami,
dirigoval predstavenia, spolupracoval so sólistami sveto.vej triedy. Jeho čas j e rozvrhnutý
dopredu, doslova na mesiace, týždne, dni.
Uveďme len niektoré z najzaujímavejšlch nedávnych udalostí: na jeseň 1987 - premiéra
C hova nščin y v naštudovaní divadla Estónia
v Moskve; koncerty v parížskej Pleyelovej sále; v New Yorku skúšky opery Porgy
a Bess s černošským ensemblom, neskôr
predstavenia tejto opery v Moskve a Helsín·
kách. Na jar 1988 divadlo Estónia predviedlo
Parížanom Borisa Godunova - dirigoval Eri
Klas; potom vystupoval na festivale vo Wies·
badene za pultom Švédskej kráľovskej ope·
ry ...
Ako možno zvládnuť tak nezvládnute ľné?
- Cím viac pracujem , tým je to zaujímavejšie, zdravšie a o bčas i ľa h šie.
Eri Klas pochádza z hudobnlckej rodiny.
J eho matka bola známa klaviristka, mnohí sa
ešte pamätajú na klavírne duo Anna Klasová
-Bruno Lu kk. Atmosféra v rodine, nasiaknutá hudbou, zohrala rozhodujúcu úlohu vo for·
movaní mladého chlapca, v tom, že hudba sa
mu stala nielen zamestnaním, no i povolaním.
Eri Klas je typickým predstaviteľom hu·
dobnlka- umelca nového typu: j e energický,
pracovitý, neúnavný, dokáže dokonale využi·
vat' čas, je prístupný rozumným kompromi·
som. Podľa môjho názoru j e zosobnením toho
najlepšieho·, čo spájame s pojmom inteligent je vzdelaný, má mnohostranné záujmy, je
zodpovedný za každý svoj čin. Ďalšími jeho
vlastnost'ami sú: poriadkumilovnost', dobro·
prajnost', jemnost', tolerantnost' voči odlišné·

- umelec nového typu

mu názoru - pravda, pokiaľ nejde o naruše·
nie mravných či etických noriem, v takých
prípadoch je neúprosný. A z jeho dôverne
znejúceho hlasu je citit' vodcovskú osobnost'.
Preto i jeho odpoveď na moju otázku, aký má
vzt'ah k momentá lne prebiehajúcemu divadel·
nému experimentu, poskytujúcemu umelec·
kým kolektívom úplnú voľnosť - tvorivú
i ekonomickú, znela nasledovne:
- Fi n a nč n ý expe riment je jedna vec- tvorivý- druhá. Divadlo môže teraz, n ašťa stie,
samo rozho do v a ť o svojich plánoch a nemusí
sa d o prosovať povolenia na ministerstvách.
No divaqlo musí praco vať tak, aby de nne
upútavalo záuje m publika, aby bolo plné hľa
disko. A poviem otvorene - nie som prívržencom názoru , aby sa všetky problémy
riešili kolektívne. Som p res ved če ný, že divadlo potrebuje vodcovské osobnosti. Bez nich
sa nič ne podarí , nezavládne demokracia, ale
anarchia. Áno, máme umeleckú radu , ale le n
s poradným hlasom, nie rozhodujúcim.
Co zo súčasného operného repertoáru púta
Vašu pozornosť? Nezdá sa Vám, že repertoár
sovietskych divadiel je v tomto smere chudob·
ný, že potrebuje principiálne zmeny?
- Odpoviem krátko: ve ľmi sme zaostali,
mám na mysli hudobné divadlo. Vrchol obtiažnosti pre nás predstavujú diela Prokofieva a Šostakoviča. Publikum vôbec nepozná
die la takých sklad ate ľov ako je Pe nderecki
alebo He nze a mnohých iných. Ani s domácimi dielami nenarábame ako dobrí hospodári:
uvádzame taientované opery Sčedrina, ale
ne uvádzame Denisova, Snitkeho. Ich hudba
sa hrá na západe. No nie v ZSSR ...
Prečo by ste nemohli v tomto smere preja·
vit' iniciatívu?

Bystrík Režucha v
Šéfdirigent Slovenskej fi lharmónie zasl.
um . Bystrík Režucha po dvanástich rokoch
opäť hos ťova l v hlavnom. meste Ve nezue ly Caracase. Kontakty s touto kraj inou na seve·
re Južnej Ame riky sa rozvíjajú na základe
dobrých vzťa hov nášho Slovkoncertu a vene·
zuclskej agentúry Contemporanea Production Artistica v Caracase. Jej vedúca, pani
Anna Llanos, už dlhšie spolupracuje s východoeurópskymi kraj inami a so ZSS R. Pro·
stredníctvom nášho ve ľvysl an ectva nadviazala pracovné styky aj so Slovkoncertom . Po
ú č inkova ní SĽ UK- u (r. l 986) v krajinách
Strednej a Južnej Ameriky sa ďa l š ím reprezentantom slovenskej hudobnej kultúry stal
dirigent Bystrík Režucha , ktorý v Teatro Teresa Carreno dirigoval v j anuári 1989 dva
koncerty so Symfonickým orchestrom Simona Bolivara. V programe prvého zaznela Ravelova suita č . 2 z Dafnis a Chloe, Husľový
koncert e mol op. 64 F. Mendelssohna Bartholdyho so sólistkou Adelou Pe ňaovou
a 4. symfónia op. 29 od C. Nielsena. Do druhého koncertu zaradil B. Režucha l . koncert
pre husle a orchester g mol op. 26 od Maxa

Brucha so sólistom Rómulom Be navidesom,
árie z opie r Be lliniho , Thomasa a Mozarta
v podaní sopranistky Cecilie Núnez, ako aj
Sostakovičovu l l. symfóniu 1905. Úspešné
h osťova nie nášho dirigenta potvrdzuje opätovné pozvanie do Venezuely.
Symfo nický orchester Simona Boliva ra je
jedným zo štyroch orchestrov v Caracase
a patrí k naj lepším v Južnej Ameriky. O rozvoj hudobného života v tejto rýchlo sa rozvíjajúcej a e konomicky prosperujúcej krajine
sa o . i. sta rá inštitúcia O rquesta National Juvenil de Venezuela , ktorá riadi Hudobnú
mládež i ďa l š ích vyše 80 hudobných organizácií v celej krajine (z toho je asi 15 hudobných knižníc, laboratóri!, 75 orchestrov, ktorých č le nmi sú nie len mladí ľud i a ale aj dospelí hráči ). Ve nezue la sa po rokoch, kedy
bola odkázaná na import umelcov z cudziny,
rozhodl a rozv íj a ť svoj vlastný ume lecký potenciá l. V roku 199 1 si budeme môc ť počas
BHS vypočuť práve Symfonický orchester Si·
mona Bolivara , ktorého č le nmi sú mladí hráči do 30 rokov, väčšinou odchovanci konzervatórií v Londýne, Paríži a v New Yorku .

V Prahe predviedol tento 47- roč ný hudobník 3 zauj ímavé diela: vlastnú skladbu There
is singularly nothing (bola to vlastne iba časť
rozsiahlej Kot íkovej práce z roku 1971, ktorej jednotlivé party možno hrať bu ď sólovo,
alebo súč asn e s viacerými sólistami) , Equal
Distribution - typickú ukážku súčasné h o mi·
nimalizmu od ame rického sk l ada te ľa J ona
Gibsona a na záver skladbu lntegrated Solo,
k inte rpretácii ktorej si Kotík prizval svojho
1 6- ročn éh o syna Jana, hrajúceho na tamburínu . Autor v nej funk čn e využil i možnosti sú·
čas n ej e le ktroniky zapoje ním mikrofónu cez
e fekt Delay (zn. Yamaha) , čí m sa mu z jemných zvukov flauty a neustá le pulzujúceho
tepu tamburíny podarilo vy t vori ť nádhe rný
harmonický a rytm ický kánon.
Kotík počas pražského vystúpenia presvedčil prítomných divákov, že patrí k naj lepším pred s tav it e ľom súčasn ej svetovej
avantgardy. Kvalitou svoj ho umeleckého
prejavu dokázal zaujať milovníkov novej
hudby troch generácií a zá rove ň svojím vystúpen ím oboz n á m i ť s jedným zo smerov vývoja zaoceánskej hudby posledných rokov.

PET E R MACHAJDfK

e V novej budove Káhirskej opery, otl'orenej v októbri minulého roku, úi!inkovaU popri viacerých ljznamných svetol'jch ensembloch ~ baletní umelci z Bratislavy. V tomto "zázraku
techniky" s kapacitou 1050 divákov, ktorý pre Káhiru postavili japonské spoločnosti, uviedli
v rámci ôsmich predstavení dva programy; zostavovateľom a retisérom oboch bol sólista baletu SND Libor Vaculfk.

- Hlavnou úlohou šéfdi rigenta divadla Estónia je prefe rova nie súčasnej estónskej hudby: hráme najmä diela Ta mbc rga, Tormisa ,
Kangra, Sumera , Rätsa. Nedávno som sa
zoznámil s Pe ndcrcckim , on ma zasa zoznámil so svojou operou Cierna maska. Je to
krásna, hlboká hudba. Snívam o tom, že by

Pripravila: FA RIDA FACHMIOVÁ

zahraničí

Petr Kotík v Prahe
Začiatko m januára navštívil naše hlavné
mesto avantgardný s kl ad a t eľ a flautista Pe tr
Kotík , žij úci v New Yorku. J e absolventom
pražského konzervatória a A MU. Studoval
i na Státnej vysokej hudobnej škole vo Viedni u Hansa Reznicka , Karla Schieskcho , H ansa Jelinka a Friedricha Ccrhu . V šesťdesia
tych rokoch bol spolu zak lad a teľo m pražských súborov pre sú čas n ú hudbu Musica viva pragensis a QUAX, ktoré na čes kos l oven ·
skej scéne uvádzali diela Johna Cagea, Mortona Feldmana, Christiana Wolffa, La Monte Younga a ďalš íc h . V roku 1970 založil
v Spojených štátoch a merických S. E. M. E nsemble , s ktorým usporiadal i n ie ko ľko zá·
jazdov do Eu rópy. V roku 1974 naštudoval
súborné hudobné dielo Marcela Duchampa
a s programom z jeho skladieb, spojeným
s prednáškami o Duchampovi-hudobníkovi ,
precestoval západnú Európu a USA. V súčas n ost i sa Kotík venuje predovšetkým pred·
vádzaniu a merickej hudby. V roku 1982 napríklad premiérova! Song Books Johna Cagea, v rokoch 1983 - 84 napísal Cage pre Kotíka novú verziu Cheap lmitation pre flautu .
V roku 1986 bol Kot ík na programe i u nás
známej maďa rsk ej Skupiny 180, koncertoval
v Holandsku a nahrával gramofónové platne
v NS R .

Hlavný dirigent Štátneho akademického divadla opery a baletu ESTONIA, nár um.
ZSSRÍ:rl Klas
Snímka: APN

som ju raz dirigoval. Takže kroky k rozšíreniu s ú čas n ého repertoá ru tu sl'1 a budú.
Spory týkajúce sa režírovania hudobného
divadla existovali vždy, no v súčasnosti sú mimoriadne ostré. Co si o tom myslite?
- Ope ra bez režiséra nemôže ex i stova ť .
Dôležité však je , aký je to režisér. Naj lepším
typom je talentovaný, s vrúcnym vz ťa h om
k sklad a t eľov i , ncsnažiaci sa u pútať všetku
pozo rnos ť len na seba. Takýto režisér stojí
najbližšie k autorovi, k jeho zámeru. No takých režisérov, ž iaľ , nie je mnoho .
Posluch áči Vašich symfonických koncertov
Vás považujú za apologétu súčasnej sovietskej
hudby...
- A v prvom rade Šostakoviča. Považujem
ho za jedného z naj väčšíc h sk l adat eľov. Je mi
ve ľm i blfzky. V ZSS R i v za hra ni č í som dirigoval jeho Trinástu a Štrnástu symfóniu ,
v divadle Estónia operu Katarína lzmajlovová. Co ma uchvacuje a priťahuje v jeho hudbe? Najživotnejšia súčasnos ť , so všetkými
svojími nuansami. Taktiež mi imponuje jeho
mimoriadne vysoká hudobná kult úra a jeho
vzťl\ h . ako obča n a, k umeniu. Takže je tu č ím
sa n adc h ý n ať.
A Vaša pozoruhodná tvorivá záľuba v hudbe Alfreda Snitkeho?
- Spriate lili sme sa ešte v mladosti, ľuds ky
i tvorivo. Naše pr i a t e ľs tvo vzni klo v Mosfi lme, Snitkc písal hudbu pre fi lmy, ja som ich
dirigoval. Potom sa objavili jeho symfó nie ,
komorné diela, inštrumentálne koncerty.
T iež som ich dirigoval. Som p resvedče n ý , že
Snitke je jeden z najväčších symfo nikov
dnešných čias.

Pre za uj ím avosť- pán Abreu , ktorý sa zaslúžil o intenzívny rozvoj spomínanej organizácie Orqucsta National Juvenil de Venezuela
sa v novej vláde Carlosa A ndrésa Péreza (vymenovanej 2. 2. 1989) stal ministrom kultúry.
Z ďalších hosťovan í B. Režuchu doma
i v zah ra n ičí spo m eň m e jeho di rigovanie vo
Vi ľňuse (26. a 27. 2.), kde uviedol Brahmso·
ve Variácie na tému J. Hayd na a kantátu Rinaldo pre tenor. mužský zbor a orchester;
hos ťova n ie v Aténach (7. 3.) s Dvofákovým
Karnevalom, Bcethovenovou 5. symfóniou
c mol a Dvorákovou 8. symfóniou; 8. 10. apríla úč i n kuje na koncertoch v Rostocku , kde o. i. diriguje Musorgského Kartinky,
16. apríla si ,.zreprízuje" otváracf koncert
Štátnej filh armónie v Košiciach spred dvadsiatich rokov (Beethoven: Lconora III , Cikker: Spomienky, Haydn : Symfó nia G du r,
Oxfordská, Liszt : Les Préludes) a 24. 26. apríla uvedie v Sofii taktiež so Státnou filharmóniou Haydnovu Symfóniu D dur č. l 04
a Beethovenovu 7. symfón iu A dur.
-uy-
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zahraničia

• Známy americký hudobník Joel Spiegelman, ktorého syntezátorovo ladená nahrávka Goldbergol'jch variácií J . S. Bacha vyšla
v minulom roku za oceánom pod názvom
'New Age Bach' (Bach nového veku), sa
v apríli zúčastní niekoľkých koncertov
v Sovietskom zväze. Vrcholnými podujatiaml by mali byť vystúpenie s Litovskou filharmóniou vo Vlľnuse, kde sa pod jeho vedením uskutoční sovietska premiéra 3. symfó.
nie Aarona Coplanda, predstavenie Mozartovej opery Don Giovanni v moskovskom
Malom divadle a program zostavený z diel
l:~kovského, Stravinského, ŠOstakoviča
a niektorým súčasným lenln,gradských skladatel'ov s Leningradským filharmonickým
orchestrom. Zároveň v USA vychádza album, prezentujúci sovietsku súčasnú hudbu, ktoní so Splegelmanom nahral New
York Philharmonie Orchestra s dirigentom
Leonardom Bernsteinom.
• Juhoamerická klavírna virtuózka Belkiss Carnel.ro de Mendoncaová vydala dvojalbum, nazvaný The Brazlllan Plano: Nlneteenth Century (Brazílsky klavír devätnásteho storočia). Mendoncaová, ktorá j e riaditeľkou Hudobnej fakulty Golsovej spolkovej
univerzity, venuje väBinu svojej umeleckej
energie predodetkým Interpretovaniu diel
brazílskych skladateľov. J ej n~norila nahrávka obsahuje skladby P aulina Chavesa,
Alberta Nepomucena, Carlosa Gomesa, Leopolda Mlgueza a mnohých ďal~ích m~strov
mlnulého storočia.
-P. M.• Th. W. Adorno - skladateľ. V novembri
1988 prvýkrát zaznelo na koncerte vo Frankfurte!M. kompletné kompozičné dielo The-
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odora W. Adorna (1903- 1969) - filozofa, sociológa, estetika, hudobného kritika
a apologéta Novej hudby. V kompozícii fia\{
B. Seklesa a A. Berga :lil v období fa~izmu
v emigrácii, od roku 1949 opäť v Nemecku,
počnúc rokom 1956 pôsobil ako profesor na
frankfurtskej univerzite. Bol hudobným poradcom Th. Manna pri tl'orbe románu Doktor Faust; z j eho početných filozofických
a muzlkologických prác pripomeňm e aspoň
Filozofiu Novej hudby (PhUosophle der
Neuen Musik), Pokus o Wagnera (Versuch
iiber Wagner), Mahler, Disonancie, Hudba
v spravovanom svete (Dissonanzen, Musik
In der verwalteten Welt). Koncertné uvedenie jeho rozsahom neveľkej kompozičnej
norby sa stretlo s mimoriadnym záujmom
odbornej verejnosti. Adornova hudba je
vzdialená od akejkoľvek chladnej " lntelektuáli!iny", naopak, prekvapí sýtou zvukovosťou; 'j ediným spoločným menovatel'om jeho
skladieb je záľuba v malých formách; z hľa
diska charakteru hudobného jazyka a vol'by
kompozičných prostriedkov Ide skôr o akoby zámerný - heterogénny prejav. Zreteľné názvuky na Brahmsa (nlijmä v piesňach a zboroch), ale ~ na H. Wolfa,
R. Straussa, A. Schonberga, A. Weberna, ba
dokonca na I. Stravinského (ktorého neúprosne odmietol vo svojej Fllozof!i Novej hudby), oscilácia medzi populárnost'ou, tonalitou, atonalltou a expresionizmom charakterizujú toto miniatúrne celoživotné dielo,
ktoré sa zmestilo do rámca jedného v~era
(33 plesní s klavírom -o. l. na texty G. T rakla a S. Georgeho, ale ~ nenáročné úpravy
francúzskych l'udol'jch plesní - dva kusy pre
sláčikové kvarteto, ~st' orchestrálnych kusov, tri plesne pre ženský zbor a cappella,
~esf orchestrálnych úprav zo Schumannovho Albumu pre mládež a dve plesne s orchestrom pre plánovaný Sln gsplel podľa M.
-laTwalna).

JIIH FUKAČ
re autora ako moravského muziko lóga
je nepochybne lákavá možnosť zásadne sa vys l oviť k téme " hudobná veda na Morave" na stránkach slovenského hudobného
časopis u . Akonáhle však začn e zhromažďo
va ť fa kty, spriad ať m yšlie nky a hľa d ať vhodné fo rmulácie, napadne mu nevyhnutne rad
pochybností: aký zmysel má vôbec takáto
"mo ravská seba re nexia" pre mimomo ravského a do ko nca práve slovenského čit a t e ľa?
Môže m a ť moravská muzikologická pro dukcia iné než iba region álne špecifiká? A neznamená v tomto prípade slovo " regionálny"
vlastne " provinčný"? Naviac sa tu vnucuje
jedna skut očne kardinálna o tázka: Je vô bec
správne v úvahách o nejakej vede v idieť ju
o čami o hra ni če néh o regió nu? Takýto postup
je s n á ď ako-tak legitimný, ak uvažujeme
o bádaní , ktoré sa realizuje na báze ne jake j
národnej kultúry , či v rámci toho-kto ré ho
štátu . Co iného však môže vzísť z pohľadu na
muzikológiu, ktorá sa pesto vala a p estuje
v podmie nkach rýdzo histo rického, správne
nezjednoteného a de facto ani po liticky neexistujúceho teritó ria, než konštatovanie torzovitosti, závislosti bádania na radoch cel-
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bom súvisel so snaho u či už vtedy živou potrebo u nejakým spôsobom art i k u l ovať vlastnú moravskú kultúrnu a hudobnú špecifick osť . Na pozadí oboch nájdeme vedomie
pro blému, že Morava je súčasťo u zväzku čes
kých zemí a spo luvytvára ich kultúrny ko ntext , avšak práve z histo ricko-kultúrneho
hľadisk a je o blasťou " nárazníkovou" či "prechodnou", svojho druhu kultúrno u križovatkou atď . V prvo m rade tu máme na mysli Jan áčkov u hudobno teoretickú a hudobno fo lklo ristickú činn osť (teda predsa len ono
"vzd orné" j anáčkovst vo!). J a n áče k u rčite nepracoval muziko logickými metód ami, aj keď
- ako zdôraznil viackrát J . Volek - patril
k teoreticky najvzdclanejším čes kým skladateľs kým osobnostiam vôbec (v to m sa m u
sn áď vyrovná len A. H ába- napoko n pôvodo m tiež Moravan -, aj keď bol ako hudobný
teo retik vo svete úspešnejší a mal väčš í vplyv
ako J a n áče k ). Ko niec-koncov Janáček iným
spôsobo m ako Hostinský do kázal upl a tniť ešte na sklonku 19. st o roči a n iekto ré vtedy aktuálne výsledky hudo bnej psychológie a estetiky, jeho folklo ristické myslenie, naväzujúce na utochto nnú mo ravskú tradíciu (danú
menami F. Sušil a F. Bartoš) ho priviedlo
k umnej analýze a k objavu špecifickosti tzv.

..,

nikým n cspoch y bňova n ej (vývoj dal zapravdu aj tým He lfe rtovým kritickým myšlienk am , za kto ré bo l ešte pred takými tridsiatimi ro kmi mimo Brna kritizovaný a prij ímaný
s rozpakmi) a o becne známej postavy ko nkrétne poved a ť ? S n áď iba to, že muzikologicky vyrastal v tom pražskom prostred í, ktoré
nemo hlo alebo nechcelo vi di eť hudobné šp ecifiká Mo ravy, obzv l ášť tie Ja n áč k ovs ké. Nevidel ich teda ani mladý Helfert a otvorene to
priznal v predho vo re k svoje j nedoko nče n ej
j a n áčkovs kej mo nografii, kde píše, že až po
príchod e do Brna sa n a učil vy hm atávať kultú rno-histo rické
moravské
špecifiká.
O všem aj v jeho raných omyloch sa kde-tu
skrývali zárodky sp rávneho poznania. Vezmime hoci o nu pasáž z jeho d ielka Naša hudba a český štát (1918), kde H elfert predpovedá, že jedine Brno sa môže st ~ ť hudobným
centro m "výcho dnej skupiny zemí čes kého
štátu" a potrebno u protiváho u české ho pragocentrizmu . H elfe rtovo vtedajšie neporozumenie slovenskej vývojovej proble matiky je
urč ite zarážajúce. Nie je však napo kon dôležitejšie , že práve rozvíj ajúca sa mo ravská
tvorba bola pre hlásená za "východný" typ č i
pó l česk ej kultúry? Nedáva tu Helfertovi za
pravdu nielen J a n áček , ale celý súhrn kvalit-

ffži a hlavne v Sliezku . Na to mto mieste dodajme , že n e poče tní opavsk í a ostravsk í hudobní histo rici dokázali spracovať tematiku
hudobných silesiacií lepšie n ež ich ko legovia
v Po ľs ku . Nie je to určite vina našich regionálnych severo moravských pracovníkov, že
sa nemo hli so svojimi výsledkami upl at ni ť
v za hra nič í , kde je dnes táto te matika šlágrom a kde potom vavríny zbie rajú bádatelia
iní , čas tokrá t v dane j problematike mene j
fund ovaní.
Po oslo bo dení rozkvitla na Morave okolo
K . Vette rla hudobná fo lklo ristika , typovo
prerastujúca do serióznej etnomuzikologicke j ko ncepcie. Vlna ko njuktúry ovšem o padla, zosta li len významní pracovníci typu
D . Ho lého , J . Gelnara , O. Hrabalovej a ďal 
ších , dnes už nie práve najmladších (otázka:
stretne muziko lógiu na Morave osu d odbo ru
v Cechách , alebo tu po dá po mocnú ruku Slovensko?). V mo ravských podmienkách sa
vážne, aj ke ď zásluho u jedno tlivca, pracuje
na po li hudobnej este tiky , hudobnej psycho lógie, hudobne j sociológie a hudobne j pedagogiky. Nemnohí jednotlivci h ľadajú účinn é
pracovné spoje nia s Prahou (tu mimochodo m aj s Mo ravanmi , fo rmovanými h elfertovskou tradíciou , napr. s l. Poled ňá kom)
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ko m vonkajších determinujúcich (a hlavne
nep rfjemne limitujúcich) oko lností a pod .?
Aleh(l -, n áď máme predvies ť epické hrdinské
rozp rava nie o tom , ako sa hfstka moravských
junákov j an áč k ovs ky derie na svetlo a k čes
koslovenským i svetovým muzikologickým
métam napriek to mu , že sa v priebehu posledných dvoch desaťročí na Morave nepod arilo za ložiť ked ysi p lánovanú odboč ku muzikologického pracoviska CSA V, zatiaľ čo sa
paralelne s tým "pod arilo" zredukovať poče t
univerzitných moravských muzikologických
pracovísk z dvoch na jedno , pričom ani tomuto sa päť dlhých , predlhých ro kov neprid eľova li smerné č ís l a?
Dosť však už bo lo pochybností, ich ďa lš i e
reťazeni e by nás nevyhnutne viedlo ku stupň ova niu lamentózneho tónu! Téma bo la zadaná a treba sa k nej vyj adriť . Sn á ď môže byť
naozaj zaujímavé s l edovať , ako možno či nemožno pestovať vedu v regióne. Zauj ímavé
je tu napoko n predo všetkým to , že sa o Morave ako ko mpaktnom teritóriu hovorí štyridsa ť rokov po j ej administratívno m zrušení
a že fakto ry , ktoré nás vedú k tomu , sú výluč
ne kultúrnej , presnejšie poved ané kultúrno-h istorickej a kultúrno-morfo logickej povahy. Pokúsme sa ted a zi s tiť , či z analýzy stavu
muziko lógie na Morave sa p redsa len ned ajú
vyčít ať urč it é špecifiká.
Aspoň na ch v iľu sa musíme obrátiť do histórie, t. j . prakticky pred rok 1919, kedy do
Brna prichádza mladý a výbojn ý pražský muziko lóg V . H e lfe rt , aby tu založil svoju vedeckú ško lu. Dejiny odboru na Mo rave však
obšírnejšie líči ť nebudeme: podrobnú
reko nštrukciu jeho staršej , nedávne j a vlastne aj celkom sú časn ej histó rie nájde slovenský čit a te ľ v l. zväzku kolektívneho čes kého
zborníka Hudobná veda (práca vyšla na p relo me minuléh~ a tohto roku) , pok ia ľ j e ovšem v slovenských kn íhkupectvách dostupný
(iba tak mimochodo m: nebo la by slovenská
zn alosť českej a mo ravskej pro blematiky
v a ko mkoľve k o dbore, a podobne, česk á
a moravská z n a l osť slovenských kultúrnych
výsledkov na o mnoho vyššej úrovni , ke by
náš knižný obchod na fede rálnej úrovni fungoval skutočn e normálne?!). Celko m strano u
necháme také zistenie , že napríklad aj moravský terén prispel k vývoju česk é ho hudo bnoteoretického myslenia v premuziko logickom štádiu (napr. dielo m J . Blahoslava) , alebo že z Mo ravy vyšli mno hé významné osobnosti rakúskej , resp . nemeckej muziko lógie
(R . G: Kiesewe tter , G. Adler , R. Wallaschek , A . Koczirz, P. Stefan a ďa lší) . Zostáva tiež faktom , že v dobe , kedy sa už formovala novodobá muziko lógia , na Mo rave podmienky pre jej konštituovanie prosto neboli ,
a to ani na platforme tunajšieho čes ké ho kultúrneho života, ani v miestnom kontexte nemecko m. Nemcov , kto rí mali záuje m o serióznu prácu v odbore , pr iťah oval a predovšetkým Viedeň , eventuálne Praha , čo dokazuje nielen o su d Adlera , ale aj prípad pre
muziko lógiu významného fyzika E . Macha .
Ceskf adepti odboru (n apr. H . D oležil
a F. Axman) začali okolo ro ku 1900 o dchádza ť za štúdiom k O. Hostinskému a Z. Nejedlému do Prahy a až do vzniku republiky
bolo ťažko myslite ľn é, že b y mohli vyv íj ať regulérnu bádat e ľskú prácu v mo ravskom teréne.
Napriek tomu priamo v moravských po dmienkach , prakticky nezávisle n a "o ficiálnom" muziko logicko m dianí (a v každ om
prípade mimo neho vznikli dva svojrázne koncepty. Každý z nich n ejakým spôso-

východného typu ľud ovej p iesne a znamenalo z nejednej stránky pozoruhodnú anticipáciu muzikologicky urči te legitímnejšie ho bádania Bartóka.
V dr uho m rade je potrebné p ri po m e n úť
zjav brnenského verejného činit e ľa a usilovného pest ovat eľa povestnej rakúskej "štatistickej histo riografi e" Ch. F. ď Elverta. Pre
jeho prácu Geschichte der Musik in Mähren
und Oesterr. -Schlesie n ( 1873) nedo kázala
česká muziko lógia (vrátane H elfe rtovej školy) n ájsť iné , než nevšímavé či povýšenecké
slová. A predsa- táto práca je nielen s kutoč
nou studnicou fa ktografických údajov o hudo bnej Morave, ale aj neobyčaj n e po dnetným meto do logickým vzoro m.
Pedantne a "štátne" mysliaci historik , zamera júci sa na rôzne stránky moravskej mi-

nej hudobnej tvorby súčas n ýc h s klad a teľov
z Brn a a Ostravy?
S mo ravskou te matikou (aj keď nie iba
onou "výcho dnou") sa H elfert stretol napoko n už pred príchodo m na Mo ravu, ko nkrétne p ri výskume ja ro m čri ckej zámockej kultúry. T u sa prejavili zasa jeho iné kvality, práve
tie , kto ré sa snažil d a ť do vienka svojej ško le.
Nik z českých hudo bných histo rikov tej do by
nedokázal domácu látku tak začl e niť do p resne videného európske ho ho rizont u a vyloži ť
skutoč n e na úrovni dobového svetového muzikologické ho poznania ako práve Helfert.
V týchto inte nciách mali pokračovať (a snáď
zavše po kračova li) na Mo rave pôsobiaci hudobní histo rici, H e lflertovi žiaci a nasledovníci. A ešte jedna cnosť: zo všetkých Hostinského významných žiakov bol H elfert najuž-
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nulosti i sú časn osti , si ako muzikológ vymedzil prístu p k téme dej ín hudby v moravsko-sliezskom teritóriu p rosto tak , že pred hlavnou témou teleskopicky predostrel pohľad na
dejiny euró pskej, stred oeu rópskej (v jeho
chápan í nemeckej) a naostatok českej hudby
( resp . hudby českých zemí) . Napod iv sa mu
z toho vylúpil plastický obraz hudobnej Moravy . A iba na o kraj : keď sme spolu s J . Vysloužilo m približne 110 rokov poď Elvertovi
začali v rámci štátnej výskumnej úlohy pripravovať bád a te ľs ký projek t Morava v dejinách hudby (o dejinách mo ravskej h udby
sme si nedovolili uvažovať , p retože adjekt íva
typu čes ký, mo ravský a pod . sú vo vede zavše
zradné) , museli sme nako niec da ť v mnohom
zap ravdu svojmu váženému , aj k eď mimo
nášho odbo ru pracujúcemu predchodcovi
(k tomu porovnaj špeciálne "moravské" č íslo
časopisu Ústerreichische Musikzeitschrift

4/1987).
Malá slovná hračka nám te raz pomôže
historický skok : napriek podo bn osti mien je o d ď E lverta k Helfertovi naozaj ďa leko. Ním ( totiž tým druhým) sa o tváraj ú dejiny serióznej muzikologickej práce
n a Morave (a prípadne aj v našom zbytku
h isto rického Sliezska) , presnejšie povedané
dejiny českej muziko logickej aktiví!)' v čes
kom kultú rnom živote Mo ravy. Co však
v tejto chvíli o tejto slávnej, dnes u ž vskutku
urobi ť ve ľk ý

šie špecializovaný. Tento histo rik - špecialista však vedel, že svoju b rnenskú univerzitnú
školu (nedostat ku kapacity ktorej si bo l vedo mý, takže za o kupácie uvažoval o to m, že
po oslobodení prejde do Prahy) musí orient ovať pok i aľ možno k celej aktuálnej muzikologickej systematike. Z je ho žiakov a n ím
p riamo ovplyvnených bád a te ľov sa preto
K. Vetterl čo s k oro obrátil k hudobne j sociológii , R . Smetana k hudobnej fo lkloristike
a J . Burjanek k hudobne j psycho lógii. Sám
H elfe rt bol nútený aspoň čiastočne reagova ť
na rozvoj mo ravskej hudobno folkloristickej
p ráce v poj an áčkovsko m štádiu a epochálnym spôsobom zasiahol d o vývoja hudobnopedagogického myslenia . Brne nská klíma
o plodnila čos k oro aj iné veľké osobnosti ,
konkrétne muziko logicky orientovaných estetikov O. Z icha a M . Nováka , takže ani
predmetovo mierne vágne po le hudo bnej estetiky nezostalo l ežať celko m lado m.
Ďalší , t. j . pohelfe rtovský a bezmála pols toročn ý vývoj muzikológie na Mo rave sa o do hral p odľa he lfe rtovského plánu. V O lomouci prosperovala niekoľko desa ťročí zásluhou R. Smetanu ďa l ši a mo ravská univerzitná platforma odboru , ko rene ktorej boli
nedávno necitlivým zásaho m podťaté. Heu ristická p ráca hudobných historikov našla dôležité opory aj mimo brnenského Mo ravského múzea. VeTa práce sa vyko nalo v Krome-

a so Slovensko m. Snaha n estr at i ť celkové videnie predmetu muzikológie a i tak po kračo
va ť v he lfertovskej línii 50 - 80. rokov
viedla k tomu , že brnenské muziko logické
pracovisko sa stalo centro m česk ej hudobnej
lexikografi e (v náväznosti na V. Helfe rta ,
G. Cernušáka a B . Stčdroňa) a že bola neustále inovovaná helfertovská muzikologická
proped eutika (známe "úvody do hudobnej
ved y" J. Racka a auto ra tejto state , výrazný
,,moravský" podiel na citovanom novom
zbo rníku Hudobná veda).
Vedomie o Mo rave ako " prechodnom kul túrnom te réne" č i križovatke , o teritó riu ,
ktoré je špecificky priklonené vo všetko m ku
svojim susedom a zároveň od nich nejako odklonené (čo platí aj o vzťahu k Cechám), vedie k tomu , že celok čes kej hudby či hudobnej kultúry českých zemí je niektorými moravskými hudobnými historikmi (kto rí sa ovšem zhodnú s n iektorými ko legami z Ciech)
hodnotený ináč, než - aby sme p arafrázovali
vžitý bo nmot - ako bývalo dos i a ľ v če s k ých
krajinách zvykom . Dô raz sa kladie na štruktúrne ch ápanie d ej ín a na to, že kul túru urči 
tého regiónu i národ a možno defin ova ť iba
spoje ním videnia jej vnútornej štruk túry s videním jej začlen e ni a do väčších celkov a jej
pre kríženosti s okolitými celkami. Sprvoti
podvedo má , postupne však stále viac uvedomelejšia snaha hrať n aďa lej úlo hu takejto
križovatky, viedla brnenských muzikológov
v roku 1966 k vytvoreniu inštancie medzináro dných hudobnovedných kolo kvií. Keď sa
prerušili naše kon takty s Medzinárodnou
spoločn osťou pre hudobnú vedu , tieto kolo kvia zostali až do založenia obdobne koncipovaných " pražsko jarných" odborných ko nferen cií prakticky jediným výraznejším čes
kým spojením s aktuá lnym medzinárodným
muziko logickým dianím .
Poved ali sme prakticky, pretože j edno želiezko v ohni sme na Mo rave predsa len mali :
J a náčka , kto rého ambície vo svete neustále
rastú , takže popri Dvofákovi sa stal najdôležitejším čes k ým kultúrnym vyslancom. Starostlivosť o J a n áč kov odkaz (dnes už starostlivos ť edi čná) razí rad ám mo ravských muziko lógov cestu do sveta a na brnenskú univerzitu prichádzajú o d 60. ro kov š tudovať či zav ršova ť erudíciu mlad í muziko lógovia z rôznych krajín a svetadielov. Vďa k a to mu má
dnes má Brno spojenie s radom inštitúcií.
Brno teda funguje ako najvýznamnejšie
muziko logické centru m po P rahe. V samotnom Brne a moravskom teréne muzikológov
nepribudlo, skô r ich nie kde ci t e ľn e u búda.
Brne nská unive rzitná muziko lógia svojimi
absolventami výdatne sýti aj Prahu a iné
miesta v Cechách, vinou rozmarné ho prideľova ni a smerných č ísel však n est ačí saturovať
potreby mo ravského terénu. Tam si už na absenciu muziko lógov zvykli : kvalifikované
miesta možno p redsa ľahko obsadiť aj ne kvalifikovane. "H e lfe rtovská" šírka muzikologického záberu sa ud ržuj e vďa k a obrovskému vypätiu snáď tucta p racovníkov , nú tených pestovať mnoho krát prílišnú polytematickos ť . Tí najmladší dnes majú o kolo päťde
siatky. Pre ďa lš í osud muzikológie na Morave môžu byť takéto úkazy čos ko ro zhubné.
A tak sa aj Mo ravania- muziko lógovia tešia n a zväzovú celo štátnu konfere nciu, ktorá
sa má ko nať v Prahe na svätého J uraja a tiež
o deň neskôr. Za tieto dva dni sa síce nič nevyrieši, ale sn áď sa nájdu cesty k riešeniu .
Bo la by ško da , keby na križovatke menom
Mo rava dospel náš odbor po roku 2000 do
svojho p redhelfertovského štádia .

•
áto stať si nekladie za cieľ pojednať o uvádzaní Pucciniho opier na slovenských operných javiskách vyčerpá·
vajúco, a to jednak z dôvodov priestorových (jedná sa o vyše
50 inscenácii) , no hlavne metodologických. Pri hodnotení inscenácii by som to tiž nemo hol dodržať jednotný postup : popri
tých, ktoré hodnotím na základe vlastnej skúsenosti, by som
sa vo väčšine pripadov musel utiekať len k názorom
,.z druhej ruky" t.j. novinovým a časopiseckým recenziám , čo
platí najmä pre inscenácie v SND do roku 1955 a pre väčši u
časť inscenácií mimobratislavských divadiel. Napriek parciálnosti tohto po hfadu sa domnievam , že tento príspevok môže
byť neform álnym p ripomenutím· s kladateľa, ktorého diela tvoria dnes v rovine interpretač n ej významnú sú časť jednotlivých
operných kultúr , a teda aj opernej kultúry slovenskej a česko
slovenskej.

T

PUCCINI A DRAMATURGIA
Hoci v porovnaní s dnešným stavom sa v období prvej republiky dramaturgia opery SND popri českýc h dielach orientovala skô r na francúzsku než na taliansku operu (pomer uvedených diel týchto dvoch národných kultúr bol v rokoch 1920 39 vzácne vyrovnaný), Pucciniho opery sa dostali na repertoár
SND od prvej sezóny. Prirodzene, najprv trojica Tosca- Butterfly - Bohéma, až v sezóne 1927/28 dvojica opier z Triptychu
(Plášť a Gianni Schicchi) , v sezóne 1929/30 Dievča zo západu
a o dve sezóny neskôr aj Turandot.
Obdobne aj v rokoch po II. svetovej vojne sa v SND a potom aj v opere S o v Košiciach a spevohre DJGT vB. Bystrici
najprv uvádzala trojica najznámejších s kladateľových opier,
objavovanie ďa l ších Pucciniho diel prišlo až neskôr: v sezóne
1958/59 Manon Lescaut v Bratislave, v Košiciach postupne Tu. randot (1964/65), Dievča zo západu (1968/69) a Sestra Angelika ( J969nO). VB . Bystrici objavili Pucciniho o perný western
až v roku 1978 a o desať rokov neskôr, zato v česko slove n skej
premiére uviedli Edgara. Dosiaľ dramaturgia našich operných
domov nenašla odvahu (zrejme oprávnene) uvi esť skladateľo
vu prvotinu Víly a tiež Lastovičku. Táto (pôvodne zamýšľaná
ako opereta) by podľa nás mala celko m reálne šance uplatniť
sa vo vidieckych divadlách so zázemím operetného publika
( Košice , B. Bystrica), p ričom vrelo súhlasíme s B. Kriško m
(viď hodno tenie v jeho monografii G. Puccini, Supraphon,
Bratislava 1970), že nejde o najslabšie Pucciniho dielo.

znávaný odborník na Pucciniho B . Kriška. Ten po prvom zoznámení sa s Pucciniho skladateľsk ým ru kopisom na pôde So
v Košiciach realizoval v SND päť pucciniovských inscenácií
v tímovej spolup ráci s dirigentom T . Frešom a scénografom
L. Vychodilom , pri čom za jednoznačné umelecké výhry možno označiť ich Turandot (1965/66) , Pl ášť a Gian ni Schicchi
{1967/68) a Bohému (1976n7).
Pri labutej piesni sk ladateľa- Turandot - tento úspech spočíva l vo vyváženej pozornosti medzi zobrazením exaltovaných
vášní hlavných hrdinov a účinn ou charakteristikou prostredia
predovšetkým skrze výtvarnú zložku (a tiež vyváženým akcentom na reálne a symbolické v príbehu), v ďa l š íc h dvoch spomínaných inscenáciách k to mu pristupuje aj úspešná kresba atmosféry prostredníctvom hereckej zložky. V Kriškovej Bohéme bola práve táto (najmä vďaka J . Hurbantovi a S. Kopčá ko 
vi) tak nevtieravo akcentovaná , že sme premiéru nevdojak označili ako Scény zo života bohémy, teda názvom Murgerovej
predlo hy a nie Pucciniho opery , ktorá dnes len presúva ťažisko
na ľúbos tn ý príbe h Rudolfa a Mimi . A určité nedocenenie práve he reckej prepracovanosti epizódnych úloh v inscenácii Tosky {1972n3, obnovenej v sezóne 1986/87) vedie {po pri iných
sporných zložkách inscenácie) k menej presvedčivému výslednému dojmu .
V budovaní pôsobivej atmosféry dosiahli režiséri dobré výsledky aj v niektorých obrazoch či celkoch v mimobratislavských inscenáciách, čo platí napr. o Bargárovej Bohéme z roku 1972 či Fischerovej Toske z roku 1975.
Okrem realistického rozohrania ko lízie medzi hrdinami
zmietanými váš ňami a okrem budovania účinnej atmosféry
prostredia možno na Pucciniho operách uplatniť aj ideový výklad a zámer. Presvedčil nás o to m J. H ertz, keď s jeho inscenáciou pôvodnej verzie Butterfly h osťova l v SND súbo r Komickej opery z Berlína . Hoci jeho pokus nemožno prijať celkom bez výhrad , predsa jeho chápanie sentimentálneho príbehu oklamanej Japo nky ako stretnutie dvoch kultúr - japonskej
a americkej a tragického osudu gejše ako odplaty za zradu
vlastnej kultúrnej identity malo svoju logiku a výraznú pôsobivos(. Pl ášť a Bohéma zasa ponúkajú možnosti sociálneho výkladu (Kupfferova Bo héma) , Tosca výkladu jednoznač n e politického a na opere Gianni Schicchi pokračoval vtedy ešte košický režisér M . Chudovský vo svojom ,.obrazoborecko m hnutí" proti starooperným konvenciám .

PUCCINI A SCÉNOGRAFL\
PUCCINI A PUBLIKUM
Popularitu skl ada teľovýc h opier u slovenského publika netreba osobitne zd ôrazňovať . P latí to však predovšetkým o trojici najznámejších diel. Posledná bratislavská Butterfly sa hrala 14 sezón so 127 reprízami, Kriškova inscenácia Tosky len

o jednu sezónu menej (pri 102 reprízach) a po dvojroč n ej prestávke sa obnovila s novým dirigentom . Inscenácia Bohémy sa
v SND hrá nepretržite tiež 13 sezón, pričom jej relatívne nižší
po če t repríz nesúvisí s nižším záujmom publika, ale s problémami obsadenia hlavnej tenorovej úlohy. V Košiciach mala
predposledná inscenácia Bu tte rfly za 7 sezón viac repríz, než
populárna Bizetova Carmen za deväť a po dvojročnej pauze prišiel súbor s novou inscenáciou .
Pravda , už menej nadšene sa správa publikum k ostatným
Pucciniho dielam . U melecky úspešná inscenácia d vojice diel
Pl ášť - G ianni Schicchi (Bratislava 1967/68) mala svoj ume lecký život sk rátený nielen odchodom niektorých só listov a prechodom súboru do provizória vo H viezdoslavovom divadle,
ale aj vďaka nezáujmu publika. Nadbytok návštevníkov nemalo ani banskobystrické spojenie týchto dvoch opier v roku 1983
(6 repríz) , košická Sestra Angelika či spojenie Pucciniho buffy
s Novákovou Prestávkou v SD (6 repríz). Opäť sa potvrdzuje:
ľudia milujú to , čo poznajú.

PUCCIM A RÉŽIA
V počiatkll uvádzania Pucciniho diel v o pere SND, ale i neskô r sa za režisérskym pultom často objavujú speváci. Popri
J . Munclingerovi (SND Bohéma 1922) , ktorý sa pravda od začiatku profi toval aj ako úspešný režisér, to platí oJ. Peršlovi
(Butterfly 1922) , Z. Knittlovi (Tosca 1924) a R . Hiibnerovi
(v rokoch 1925 - 30 štyri réžie Pucciniho) a v rokoch päťdesia 
tych o ďal šo m tenoristovi (ale aj libretistovi , pre kladateľovi,
dramaturgovi , pedagógovi a publicistovi) S. Hozovi (Tosca
1957, Bohéma 1959). Aj keď tu istú úlohu zohrávala s kutoč
nosť , že pri počiatkoch budovania našej o pernej kultúry bola
núdza o režisérov-špecialistov (speváci Z . Knittl, Z . R. Markov a A. Flôgl režírovali aj iné opery) , afinita medzi spevákmi
a pucciniovskými réžiami má zrej me iné korene . Jednak odráža podceňujúci vzťah k pucciniovskému repertoáru , jednak
v minulosti prevládajúci a dodnes či astočne opod statnený názor, že in scen ovať Pucciniho, to znamená pred ovšetkým viesť
speváka k prirodzenému, neafektovanému a veristicky pravdivému výkonu.
Túto predstavu popri režírujúcich spevákoch a v ojedinelom
prípade réžie zo strany čino hern é ho herca (Dibarborova réžia
Plášťa v SND vr. 1944) zväčša napfňajú aj režiséri - špecialisti ,
či už č i no h erní , ako B. Gavella (SND Tosca 1964), T. Rakovský (SND Butterfly 1955) alebo operní: M. Fischer {SND Manon Lescaut 1958 - spolu s banskobystrickou Toscou z roku
1975 - jediná pucciniovka tak plodného režiséra!) , K. Hájek ,
D. Bargárová , P. Dôrr , K. Jerne k a tď . , no predovšetkým u-

G. Pucclnl - karl.k atúra P. Mascagniho
k ideálnej interpretácii priblížila nielen vďaka citovému podaniu a lahodnému lyricko-mladodramtické mu sopránu , a le
s úlohou malej Japo nky ideálne ko rešpondovala aj typovo ,
ľud sk y. Rovnako úspešne sa potom zmocnila úlohy prostej parížskej grizetky Mim i, dodnes v SND neprekonanej. Pred praho m vstupu medzi historické kreácie zostali (v prvom prípade
len tesne) jej Liu a G iorgetts. Jediná slovenská inscenácia Mano n Lescaut mala dve pozoruhodné titulné predstaviteľky:
M. česányiovú a neskoršiu wagnerovskú hviezdu svetového
formátu L. Dvofákovú. Z množstva slovenských predstaviteliek Tosky dávame prednosť M. Blahušiakovej - veristickému
sopránu per excelence. V košickej inscenácii D ievčaťa zo západu sa strhujúco zaskvel dramat ický soprán E . Smálikovej.
A bratislavská Turandot mala titt.tlnú p redstavi t eľku , ktorá potom v tejto opere slávila úspechy vo Veronskej aréne .

i•~s\Ulcb

o~ens~~~!'"' "' .. ,,..,,;,

s\

Ak M . Lajcha vo svojej monografii o L. Vychodilovi hodnotí jeho pucciniovské scénografie, najmä tam , "kde predlo hy
priam viedli k nežiadúcemu iluzívnemu d eskriptizmu , až takmer k naturálne vieryhodnej filmovo poňatej dekorácii {Bohéma 1977)" ako menej významné oproti jeho špičk ovým prácam, má pravdu len čiastoč n e. Diktát veristlckej poetiky skladateľa j e to tiž naozaj neúprosný a scénogra fia je úspešná tam ,
kde sa mu v rozumnej mie re prispôsobi. Kde sa jej však pokúsi vzop rie ť (Butterfly 197ln2 v SND) , d ôjde k to mu , na čo
upozorňuj e B. Kriška v už spomínanej monografii : ,. .. . mno hí
inscenátori vyči stili javisko nielen od zastaralých dekorácií , ale
aj od atmosféry a prostredia , bez ktorého sa Pucciniho hrdinovia nezaobídu" . Preto atmosféra prvého d ejstva bratislavskej
inscenácie Butterfly z roku 1955 s popisne iluzívno u scénou
z. Ko láfa pôsobí emotívnejšie a dielu adekvátnejšie, než na
princípe ko láže (úspešnom v d ielach iného štýlu) postavená
Vychodilova scéna z inscenácie rokov sed emdesiatych. Týmto ,
pravda , nevoláme po superiluzívnosti , akú nám v minulom d esaťročí ponúkli inscenácie Bohémy a Tosky v Budapešti.

PUCCINI A DIRIGENTI
Podceňujúci vzťa h k Puccinimu sa prejavoval aj za dirigentským pultom . Inscenácie jeho diel zväčš a pripadali tzv. prevádzkovým dirigentom (napr. v SND dvadsiatych rokov
Z . Folprechtovi). K. Nedbal, dirigent-progresivista nielenže
vo svojej ére v SND nij aké dielo tohto sk l adate ľa nenaštudoval, ale v posledných siedmich sezónach ani nanovo nezaradil
do dramaturgického plánu . Náš najlepší operný dirigent súčas
nosti {bohu ži aľ len s nie koľko roč nou praxou v operno m divadle) O. Lenárd sa k Pucciniho partitúre dostal len v nahrávacom
štúdiu Opusu (kompletná nahrávka Bohémy) č i pred budapeštianskym obecenstvom . V SND posledných desaťročí prevzal
úde l dirigov a ť Pucciniho T. Frešo a vo väčšin e insenácií dokázal, že vie , aký má byť pucciniovský orchester. K zaujímavému
účinku došlo v poslednom Frešovom naštudovaní Bo hémy,
kde jeho trocha jednostranná zá ľuba v rýchlych tempách spolu
so spomínaným režijným prístupom viedli k odsentimentalizovanému pohľadu na príbeh.

PUCCINI A SPEVÁCI
Aspoň t íto sa za svoj vzťah ku skladate ľovi nehanbia . Dáva
im vďačné možnosti , nevyžaduje supertechniku autentického
belcanta , ale citovosť, expresivitu, farebnú príťažlivosť
a e fektn é výšky ( hoci nezabúda ani na kantilénu). Pre tieto
vlastnosti , ako aj pre spevácku i hereckú prirodzenosť ako condi tio sine qua non sa pucciniovskými hviezdami nestali ani takí
majstri belcanta ako C. Bergonzi či M. Caballeová. Z nepreberného množstva kreácií slovenských spevákov spomenieme
aspoň tie najvýznamnejšie. Legendou zostáva Čo-čo-san H .
Bartošovej i rozšafná Musetta M. Kišoňovej-Hubovej , k torou
dokázala zatieniť vtedajšieho pravidelného hosťa z Talianska.
T . Menottiovú v úlo he Mimi. V rokoch päťdes iatych sa zo zboristky a epizodistky medzi najpoprednejšie só listky vyšvihla
práve vďaka kreácii Butterfly A. Martvoňová , ktorá sa
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noristov. V prípade J . B lahu , G. Pappa , A . Kucharského,
l. Jakúbeka, J . Zahrad níčka , J. Kondera i ďa l š ích vždy nájdeme úlohy z opier iných s k l adate ľov , ktoré čo do významu
a kvality kreácií p red č ia ich výkony v Pucciniho. operách.
A tak nám zostáva spomenúť len jedného z n ajvy hľadávanej
ších Rudolfov súčasn osti - P. Dvorského.
Z hľadiska užšie {skôr lokálne) vymedzených kritérií by bolo možné vypichnúť aj väčší počet pucciniovských kreácií z mimobratislavských divadiel (napr. niektoré kreácie S. Váradiovej, E . Pappovej, E . Murgašovej č i A . Dvorskej). Z h ľadisk a
celoslovenského by sme tým však ukrivdili viacerým sólistom
SND , ktorých kvalitné výkony v Pucciniho operách sa nám
medzi historické kreácie ncpo mestili.
Osobitno u kapitolou sú Pucciniho epizódne postavi čky ,
vždy skô r kolorujúce než dejotvorné (na rozdiel od verdiovských poslov). Z nich spomenieme aspoň dve: No uzovského
Collina , starnúceho , ľud sk y chápavého filozofa-bohéma a vokálne perlivého potulného pes ničkára Jacka W.allacea v podaní S. Babjaka .
.
Do Pucciniho opier sa s ob ľubou cho dí hosťovať . Z a tri posledné desaťročia v SND nám utkvel v pamäti predovšetkým
N. Nikolov ako (nie celko m disponovaný) Kalaf, exportná
Butterfly G . Cipollovej , budúce medzinárodné triumfy, predznačujúca kreácia A. Tomovej-Syntowej v tejže opere , dnes vo
svete vyhľadáva ná Mimi l. Tokodyovej a jej krajani a, kvalitne
interpretujúci úlohu Rudolfa P. Kelen a O. Gulyás), vtedy ešte technicky perfe ktný a hlasovo svieži Pinkerton V . Norej ku ,
kritikou nie celkom jednoznačne prijatá kreácia Tosky v podaní S. Sasovej či veľký vzor T . Gobbiho v úlohe Scarpiu, dnes
už nebohý barytonista K. Nurmela.
Na základe hodno tenia pucciniovských inscenácií na slovenských operných javiskách podľa jednotlivých insce načn ýc h
zložie k je ťažké dospieť ku zovšeobecň uj úce mu pohľadu na insce n ačné celky. Pravda kvalitatívne rebríčky a po radia patria
skôr do športových rubrík . Kto systematicky sleduje divadel-no-opernú prax , vie , že k ideál nej súhre všetkých zložie k prichádza skôr výn imočne . Nie len z tohto dôvodu , ale najmä
vzh ľadom na svoje postavenie v repertoári sezón y a dramaturgické zámery sa inscenácie Pucciniho opier spravidla nestávali
kulm inačnými vrcholmi či uda losťami slovenských operných
sezón . Jednou z mála výnimiek bola napr. banskobystrická
Butterfly z konca 70. rokov. Nie pre pôsobivú kreáciu Čo-čo
· san, kvalitné orchestrálne naštudovanie , solídnu réžiu či pre
účasť atraktívnych hostí v alternáciách M. Blahušiaková, J . Zahrad níček) , ale pre tvorivú a nadšenú atmosféru , ktorá sa okolo toho všetkého vytvorila . Aj tá by mohla byť lie kom proti pohodlníckym a rýdzo rutinným prístupom k inscenovaniu opier
majstra z Luccy.
Mi nuloročné stotridsiate výroči e narodenia G . Pucciniho
nie je natoľko okrúhlym a výrazným , aby sme v j eho d ôsledku
museli požadovať o d našich operných súborov premiéry skladateľských diel. Za súčasnej neradostnej situácie v návštevnosti najmä mimobratislavských operných divadiel a s ohľa
dom na nebezpečnú tendenciu ,.stárnutia" operného publika,
by sme však mohli toto výročie využ iť aspoň výchovne , na popularizáciu operného žánr u. Aj cez Tosku môžeme budovať
záujem o Webera či Stravinského . Len sa nesmieme n ech ať
uk olísa ť predstavou , že Pucciniho u nás každý pozná (mimo
javiska a éteru aj vďaka Bokayho monografickej beletrizácii
života sklad a teľa v edícii Osudy slávnych) , alebo predstavou ,
že vnímavého poslucháča nám vychová ktosi iný.

HŽ

PETER KRB At A

PSYCHOLÓGIA HUDBY
A ŠVÉD KV SPÔSO.
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mozaike re prezentačných teórií, ko ncepcií i metód
psychológie hudby sa v súčas nej svetovej odbornej literatúre čast o cituje švédska psychoakustická ško la. Jej protagonistom je psychológ, muzikológ, znalec počítačovej techniky, klavirista a o rganista Alf Gabrielsson , . pôsobiaci na
Uppsalskej univerzite . Počas môjho pobytu som mal príležitosť sa s ním osobne zoz n ámiť. St retávali sme sa pracovne
v psychoakustickom laboratóriu katedry muziko lógie {lnstitutionen fiir musikvete nskap) ako aj na Inštitúte psychológie
(Psychologiska institutionen) Uppsa lskej univerzity. Náš kontakt bol umocnený i spoločný mi návštevami kultúrnych podujatí, výletmi do fascinujúcej prírody , diskusiami o premenách
súčasného Švédska, športovaním a muzicfrovan{m v jeho rodinnej vile , ktorá sa nachádza v Storvrete , neďakelo Gamla
Uppsaly. Fyziognomicky i vlastnosťami typický Švéd - uzavretejší. skromný, korektný, s p ríkladnou životosprávou, sebadisciplínou a hú žev nat osťou . Osob n osť par exce llence, z ktorej
vyžaruje ľuds ký , vedecký i hudobný entuziazmus. Neraz mi
priateľsk y hovoril o atribútoch umenia žiť a pracovať, ilustrujúc to aj na švédskych histo rických súvislostiach; na výchove k
hlbokej úcte k pamiatkam minulosti , ale aj k ume leckým dielam i vedeckým objavom súčasnost i. Presvedč il som sa, že
Švédi majú d obrodružnú nezávislosť a húževnatosť svojich Vikingských predkov, múdrosť kráľov , ale i skromnosť obyčaj 
ných spravidla mimoriadne zr učn ýc h ľud{ , ktorí sa odd ávna
dokázali popasovať s drsno u, ne hostinnou a zá rove ň podmanivo krásnou prírodou. Nie náho do u sa Svédi dožívajú v priemere vysokého veku ; muži vyše 75 ro kov a ženy až 80 ro kov!

V

ny hudobných štruktúr i parametrov, ktoré sú nahrané na diske te) . Skúsenosti Alfa Gabrielssona v inej rovine výskumu dokazujú , že vnfmanie hudby je aktívny proces. Prostredníctvom neho sa uskutoč ňuje výber z celkového toku stimulov,
hľad anie štruktúr, sché m , aranžovanie a interpretovanie podľa
rozličných princípov. Do kladom jedinečnosti hudobného zážitku sú aj individuálne rozdiely medzi ľuďmi a rôzne posluc háčs ke typy. Je pre to nezmyselné hovo riť o urči tých výlu č
ných či žiadúcich spôsoboch reakcie na hudbu. Pod ľa švédskych skúsenost í sú nasledovné možnosti aplikácie výsledkov
výskumu: v oblasti hudobnej pedagogi ky popri efe ktívnej metodike je potrebné pos k yt n úť žiakom a študento m "good-sounding"- čo najlepšie znej úci zvuk - i ovláda teľn é hudobné
nástroj e (pri tom nie drahé) , zabezpeč i ť akusticky optimál ne
prostredie ( miestnosť na vyučovanie), kvalitné zvukové záznamové i re produkč n é techn ické zariadenia. V hudobnej tvo r be
je ve ľmi dôležitá experimentácia a skúmanie nových kmito vých štruktúr vo varírovanom čase i priestore. I hudobný nástroj by mal byť konštruovaný tak , aby produkoval požadovaný timbre a aby interpret mohol na ňo m kreatívne upl atni ť celú škálu svoj ich možností. To mu umožní odh aliť v hudbe viac
a pocho piť zároveň , že in í jedinci môžu vnfmať hudbu odlišne.
Závisí to tak od bio logickej konštitúcie č l ovek a, jeho všeobecnej i hudobnej skúsenosti (ontogenetické zvláštnosti), kultúrneho prostredia , povedo mia, hudobného prostredia v minulosti i teraz, ako aj od momentálneho psychologického a fyziologického stavu, rozl ičných s it uač n ých podmienok atď. Treba
však poz nam e n a ť , že medzi pe rcepčn é info rma čné kanály okrem sluchového systému člove ka- patrí aj veľm i dôležitý vizuálny systé m (účinkujú ci, prostredie), ďal ej tiež dotykový
zmysel (vibrácie, rezonancie a i.), kinestetické poc i ťovanie polohy a pohybu rozli č n ých častí te la a "informácie" o stupni napätia a uvoľn e n i a svalov, d ýchania a pod.
Pre nás je zaujímavý názor Alfa Gabrielssona, podľa ktorého sa estetická výchova začína tam , kde sú predpoklady pre
spo ntánnos ť a vznik asociatívnej obrazotvornosti a fantázie- v
mno ho tvárnej prírode . Evokovanie emócií údi vu, prekvape-
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dium). Pravda, kontakt s realitou života im p rináša často aj dezilúzie , sklamania, čo časť rieši aj únikom k drogám , tým skôr,
že rodina stratila svoju pôvodnú funkciu. V akademickom prostred í, najmä v univerLitných mestách ako sú Stokholm , Lund ,
Omca, Gôteborg a Uppsa la sú tieto zjavy menej typické. Čím
to je? V krátkosti uvediem príklad z najstaršej unive rzity v
Uppsale, založenej v roku 1477.
Uppsalská univerzila
Studuje tu asi 20 000 študentov a na 150 katedrách pôsob!
4 000 pedagógov a zamestnancov. Priestorovo i vybavením vysokonadprieme rná ú roveň. U niverzita má popri modernej
audiovizuálnej technike t. č. celkove 2200 počítačov a k nim
náležiacich zariadení. V o bl asti info rmatiky sú napojené na rezortnú , celoštátnu i medzinárodnú sieť informačných stredísk.
Celkove je motivácia šrudentov k štúdiu nesmie rne vysoká .
Časový limit na dokončenie štúdia prakticky nejestvuje. Studenti zbierajú určit ý počet bodov z jednotlivých kurzov. Prijatí sú všetci , avšak už v n á roč no m prvom roč níku mnohí zo štúdia vypadnú. Atmosféra je vyn ikajúca i po spo l očen skej stránke. Na univerzite sa traduj e stredoveká hierarchia, k torá delí
študentov na tzv. senio• .:s, juniores, recentio nes, zvýraznená i
oblečením , rôznofarebnými baretkami , stuhami a lemovaním .
Prekvapila ma masovo rozšírená a spo ntánna tradícia zborového spevu, od folklóru cez klasické i moderné skladby, až po
americké spirituály, swing a pod. Niet s náď jedného študenta,
ktorý by na uviverzite nebol organizovaný v nejakom taneč
nom , divadelnom alebo hudobnom združení. Existujú v rámci
trinástich ,.nationer clubov" - národných kl ubov, sú tu však aj
celouniverzitné zborové telesá , uppsalský univerzitný symfonický orchester, študentské džezové súbory i big-bandy. Dramaturgia amatérskych i profesionálne pôsobiacich telies je nesmierne mnohotvárna , pestrá. A po k iaľ ide o športovanie , za
symbo lick ý poplatok môžu študenti plávať , zahra ť si tenis a iné
športy vo výborne vybavených krytých halách . O úrovni bývania, všade udržiavaného poriadku a čistoty sa nám môže iba

Švédsky hudobno-psychologický výskum
Švédska psychológia hudby nemá dlhú histó riu . V počiat 
koch bola orientovaná psychoanalyticky. Týka sa to p redovšetkým vysvetlenia pojmu archetyp i úč inkov hudby v Pontvikovej muzikoterapeutickej koncepcii. Neskôr sa rozvíjala aj
v intenciách tvarovej a kognitívnej psychológie , tak ako ich
rozpracovali vo svoj ich teóriách štruktúry hudo bných schopností H. G . Holmstrôm, v dlhodobom výskume hudobníkov
D . Magnusson, v o blasti biomuzikológie a ne urofyziológic
N. L. Wall in a v posledno m d esaťročí i rad muziko lógov a psychoakustikov ako napríklad T . Thorsén , l. Bengtsson, L. Wedin, B. Sundin , J. Lindquist, B. Lindblom a ďa l ší. Alf Gabrielsson je v s ú čas n ost i naj uznávanejšou osobn osťou v oblasti výskumu hudobnej interpretácie, rytmu a percepcie. J e autorom
vyše 30 pozoruhodných vedeckých štúdií a knižných publikácií, pôsobí ako vedúca osobnosť v rôznych výskumných tímoch, organizuje významné semináre, poduj atia a vedecké
konferencie s medzinárodnou účasťou . Podľa neho je predmetom psycho lógie hudby štúdium hudobného zážitku a širšie ponímané správanie sa čl oveka, ktorý je v kontakte s hudbou.
Vo švédskom výskume sa v prvej fáze skúmajú akutistické
zvukovohudobné feno mé ny a parametre procesu ich vzniku,
dynamického priestoru , čas u i prenosu cez rôzne technické
prostriedky do percepč né ho systému č love ka. Na túto analýzu
využívajú v psychoakustickom laborató riu mimo riadne zložité
nahrávacie, prehrávacie, vyhodnocovacie zariadenia, mozgom
ktorých je počít ačový systém (New England Digital Sample·to-Disk System). Inými slovami - štúdium akustických javov
prispieva k poznaniu vnímania , emocionálnych reakcií , schopností a vlastností ako aj celého senzomotorického subsystému
človeka. Okrem u nás známych metó d psychologického škálovania hudobného zážitku Svédi modifikovali a vyvinuli novšie
techniky sémantického diferenciálu, určen é najmä pre výskum
rytmickej skúsenosti . Vzhľadom na problém verbálnej registrácie v procese vnímania hudby tieto metód y d oplnili aj neverbálnymi technikami , medzi ktoré patria napríklad tzv. tappingové ("vyťu kávacie") techniky , registrácie reprodukcie rytmov, zaznamenávanie fyziologických i emocionálnych zmien
(dýchanie, zmeny pulzu, EEG, EMG a i.) a v poslednom čase
aj celkom nová metóda austrálskeho vedcaM. Clynesa- sentografia (sentography), ktorá snímaJôzne pohybové, tlakové,
priestorové a iné zážitkové procesy obsiahnuté vo vertikálnych
i horizontálnych pohyboch i mikrotenziách ruky, prstov
a pod.
Vo švédskom experimentálnom výskume hudobného zážitku sa kombinuj e teoretická analýza hudobne j štruktúry s akustickou, kvalita zvukovo-hudobných procesov je opísaná terminológiou percepčných dimenzií v kategóriách štrukturálno-poznávacích, pohybových a emocionálnych. Presné hranice medzi nimi a vzájomné vzťahy sú veľmi zložité. Podstané je, že
hudobný zážitok obsahuj e širo kú varietu psychologických javov, ktoré možno ovp l yvniť a študovať takmer n e konečným
počtom spôsobov. V experime ntálnom výskume to dokážé počítač napojený na klávesový syntezátor (modifikovanie a zrne-
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snívať.

N!Qstarila ~édska katedrála v Uppsale
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nia vedie postupne k zvedavosti, záujmu a neskôr i poznaniu.
Od to hto primárneho zdroja estetických vnemov vedie transferná cesta aj k rôznym druhom umenia, a teda i k h udbe. Aj
ta le nt je schopnosť vid ieť , počuť , vyjadriť , pochopiť a precítiť
to, čo le n s ťažkosťami dokážu iní. Ze by sme sa od Svédov pou čili a deti nevychovávali v prevažne uzavretých "sk leníkoch"
škôl? Estetická a hudo bná výchova n espočíva v zabezpečení
prednášok a seminárov o hudbe , dokonca ani vo formálnych
návštevách koncertov a kultúrnych podujatí.
Výchova na švéd sk y spôsob
Svédske d eti sú už od malička vede né fo rmou hry a neskôr i zámerného učen ia k poznaniu mno hotvárnosti prírody a predovšetkým k tímovej spolupráci. V školách sa neznámkuje . Príklado m sta rostlivosti o de ti je napríklad aj predpis nosiť pri športovaní plastikové helmy . Švédsky sociálny systém uplatňuje
ve ľmi tvrdé sankcie voči rod i čom, kto rí deti fyzicky trestajú .
Okrem intenzívneho kontaktu s prírodou je mládež od raného
veku obklopená aj e lektronikou a po čítačovou technikou. Je
vôbec švédsko u vládou všemožne podporovaná (napríklad
možnosť výhodného cestovania, štipendiá , p~žičky na š~ú-

Uppsala sa utvárala dlhým historickým vývojom. Gamla
Uppsala bola rezidenciou po hanských švédskych k ráľov , dodnes tu stoj { niekoľko ,,)<urganov", umelo vyvýšených kopcov-hrobov s p rastarým k resťanským kostolíkom . Runové kamene s obrazovým písmom sú svedectvom vikingských dôb. Od
ro ku 1164 síd lil v Uppsale arcibiskup. V Do mkyrkane- majestátnej gotickej katedrále - sú o. i. pochovaní prvý švéd sky
svätec Erik, kráľ Gustav Vasa , C. von Li nné. A. Celsius,
O . Rudbeck a iné osobnosti. V Uppsale prežil svoje detstvo
I. Bergman, študoval tu i dnešný švédsky kráľ Carl XVI. Gustav. Univerzitná knižnica Carolina R ediviva je unikátnym kultúrnym pamätníkom; zbierka knižných zväzkov, rukopisov
a časop i sov zahtňa cca milión exemplárov . Zámok Gustava
Vasu , Linného botanická záhrada , Gustavianum (konali sa tu
prvé ľuds ké pitvy)- to sú kultúrne dominanty , formujúce historické povedomie študentov i pedagógov.
Aj keď sa súčasná tvár Svédska oproti 50-tym a 60-tym rokom (tzv. švédsky zázrak) podstatne zmenila, organizácia spoločenského života je stále vysoká, prfkladná. Vo vede je charakteristická tímová spolupráca s vedúcimi osobnosaťmi na če
le. Hoci sa v posledných rokoch preberá americký štýl života,
v hierarchii ho dnôt je na prvom mieste stri edmosť a opovrhovanie negatívnymi spo l očenskými javmi- alkoholizmom , narkomániou, krádežami, rôznymi druhmi násilia. Badať narastanie odmietavého postoja voči cudzincom , naj mä farebným
prisťahovalcom. Na strane druhej Švédi sa snažia vymaniť
z d lhodobo tradovanej kultúrnej i umeleckej izolovanosti;
v rámci týchto trendov preniká v posledných rokoch na švédske koncertné pódiá i čes k á a slovenská hudba.
O Svédsku, švédskej psychológii hudby, ľuďoch i prírode by
sa akiste dalo napísa ť omnoho viac. Moje skúsenosti a zážitky
smerujú k lapidárnemu záveru : Svédska krajina je fantas tická
a Švédi- neobyčaj ne praco vití a kultúrne vyspelí. Osobne ma
teší, že Alf Gabrielsson prejavil záujem v najbližšej dobe navštíviť i Československo.

Stretnutie s vietnamskými

sklad ateľmi

v Hanol

Ukážka z opery ~ialená lena v predvedení sólistov l'udu•cj opery CHEO

Vietnamské impresie
MARIÁN JURÍK
trellwtie s /'uďm i a umen fm Vietnamu
nepatrí k všedným zálitkom. Táto, pre
nás vzdialená krajina na pobrelí ju hočínske
ho mora. kde dve tretiny ú zemia tvoria ťa l ko
dostupné hory a len zvyšok je úrodná rovina,
lije z pohl'adu stredoeurópana stále v duchu
stáročn ých tradícií, čo sa odzrkadl'uje predovšetkým na spôsobe l ivota. Veď dodnes
molno Vietnamskú socialistickú republiku
charakterizovať ako krajinu, ktorá je ešte len
na ceste k industrializovanej spo ločn osti. Vo
vielllamskej ekonomike prevláda malovýroba
a iba v poslednom desat'ročf sa začali sta vať
väčšie priemyselné závody a podniky. Dlhoročná nadvláda koloniálnych ve/'m ocí nerozvíja/a pochopite/'ne vzdelan os ť vietnamského
/'udu, ktorý bol p re vykorist'o vatel'sk é vlády
predovšetkým dobrou a najmä lacnou pracovnou silou a teda aj otázky rozvoja kultúry
a umenia neboli v popredí ich záujmov. Dnes
však vidno rap ídny pohyb vpred. Národ , ktorý dlhé roky bojoval za svoju nezávislost", nem al čas ani podmienky bu dovať nadstavbovú
sferu wk, ako by si to dnešn f predsta vitelia
kultúry a umenia le/ali. Súčasnost" je tu preto
poznamenaná dychtivou nílbou a úsillm po
zfskavanf akýchkoľvek informáci{, vedom ost(, stykov, konfrontácií so svetovým kultúrnym a umeleckým dianím. Tak ako v ekonomike, kde Vielllam doslova preskočil etapu
vývoja kapitalizm u, aj v k ultúre badáme snahu o skok od tradíci{ pevne zviazaných s /'u dovou tvorivosťou do súčasnosti. Na čele tohto procesu stojí aj Zväz vietnamských skladate/'ov, ktorý vda ka kultúmym dohodám so so. cialistickými krajinami a ich umeleckými
zväzmi má p rakticky jedinú m oln osť kontak tov so svetovými umeleckými metropolami.
"Vašu hudbu powáme prostredníctvom ná vštev vašich skladate/'ov u nás a našich skladateľov vo vašej krajine" - z a čína po privítaní
na pôde Zväzu vietnamských umelcov predseda Zväw vietnamských sk ladateľov Huy
Du. "Zdroje našej súčasnej hudby tkvejú predovšetkým v národnej hudbe, v spájanf
prvkov /'udovosti s výdobytkami európskej
hudby". Vietnamskí hostitelia k ladú v prvom
rade vetký dôraz na p'.lmoc Sovietskeho zväzu, ktorý viacerým vielllamským skla dateľo m
a pedagógom poskytol seriózne profesionálne
hudobné vzdelanie. Ba dokonca sovietsky
školský systém je 111 aplik ovaný takmer
v plnom rozsahu.
Strelllutia s vietnam skými sklada teľm i
a m uzikológmi boli ve/"mi l ivé, plné otázok
o našom hudobnom l ivote. Niektorí skladatelia sa intenzívne hlásia k prame1lom európskej hudobnej avantgardy, podl'a dostupnosti
notových materiálov, k torých m ajú akúmy
nedostatok. šw duiú hudbu poľskú, bulharsk ú

S

i českoslo vensk ú . Podľa slov lluy Du existujú
v súčasnosti vo vietnamsk ej hudobnej kultúre
tri základné trendy: a) vedomé udrl iavanie
a rozvíjanie celej národnej hudby i hudby jednotlivých m enšinových národností v jej primámej podobe b) osvojovanie si zahranič
ných kompozičných techn fk c) úsilie o syméZLI národných prvkov a modem ej hudobnej
reči európskej proveniencie. "Našim cie/"om je
- zdrôraz1iuje Huy Du - presadzo vať v hudbe
dom áce im'piračn é zdroje ako základnú chamkteristiku nášho ľudu i celej krajiny. Je nám
však jasné, le ak m á viemamská hudba prenikn úť do s veta, musí jej jazyk vyja drovať nás
- Viemam cov, musím e teda nájsť taký spôsob
vyjadrovania, ktorý nebude opakovaním alebo napodobovaním ul známeho, ale čímsi
no vým , čo bude charakteristic~é iba pre vietnamskú hudbu. " Riaditel' konz ervatória
Trong Bang k tomu dodáva: ..Na našom konzervmóriu sa adepti k ompozfcie učia všetkým
komp ozičným technikám, pochopite/"ne s dôrazom na vyulfvanie národných prvkov. Súčasná generácia skladateľov totil ešte len vytvára základný fond klasickej hudobnej kultúry Vietnamu. Žiaľ, jej rýchlejšiemu napredovaniu a uvádzaniu do livota bráni nedostatoč
ne rozvintllý koncertný život. Máme jeden
symfonický orchester, ten však vzhladom na
n fzku úro veri hudobného vz delania oby vateľ
stva môže skladby sú časných aworov hrať
iba sporadicky".
Názory vietnamských skladateľov sme si
mohli overiť na počemých stretnutiach so
l iakmi hudobných škôl, i na prehrávk e
z tvorby domácich skladateľo v. 1/oci predvedené skladby nemohli poskytnúť úplnú informáciu, výstižne dokumentovali súčasný stav
vietnamsk ej hudby. Tak naprfklad v S viatoč
nej predohre Trong Banga cftiľ evidentné
vplyv_, a vzory ruskej k lasickej literatúry
(Gil'•,ka). Trio pre husle, violo nčelo a klavír
Rozprá vka o červenej rieke Huy Du, reprezemuje onú spom ínanú syntézu národných
kore1lov s pozdnoron.umtickou európskou
hudbou na vyspelej prof esionálnej kompozič
nej úrovni. Kon ečn e, Huy Du - vyšk olený
v Pekingu a Paríži - suverénne ovláda skladateľskú prof esiu a vyz načuje sa aj pozoruhodnou originálnou invenciou. 1-/oang Van, vyškolený v Bulharsku a Ctne, je autorom vtipného charakteristického dueta pre f agot a klavfr Slony ťahajú drevo. In ven čn e svieža, inštrumená/n e dobre nap fsaná skladba by zrejme našla up latnenie aj v iných hudobných
k ultúrach. Dam Linh, odchovanec moskovského k on zervatória, v Rapsódii pre husle
a klav fr prezrádza sfce prok ofievovské vplyvy, no bola to jedna z najlepšie vypracovaných skladieb, ktoré som tam počul a poukawje na výrazný kompozičný talent. Ukazuje sa
le vo Vietname o talenty nie je núdza a o nie-

~kolský orchester Strednej umeleckej školy v Hanol

kol'ko rok o v sa iste presadia aj v m ed zinárodných reláciách. Podla m ôjho pozorovania
perspektívy viemamskej hudby však treba
v súčasnosti hľadať v rozsiahlom a dobre zorganizovanom hudobnom školstve, ktoré dnes
predsw vuje obrovskú liahe11 wlentov. Práve
školy tvoria jadro hudob ného l ivota, pôsobf
tu drvivá väčšina v.§etkých prof esionálnych
umelcov a lti je aj najrozvinwejšf koncertný
l ivot. Ako som u ž spomínal, systém hudobného šk olstva je v podstate prevzatý zo Sovietsk eho zväzu. Sirok á zák/ad1Ta talentov získava všeobecné a hudobné vzdelanie na Strednej
umeleck ej šk ole, kde sa študuje hudba, dram atick é a výtvarné umenie. Najviac je zastúpená hudba. Tá spočfva v štúdiu národnej
hudby (spev a hra na ľudových nástrojoch),
ďalej v hre na európskych hudobných nástrojoch a napokon sa tu vyučuje aj kompozícia,
dirigovanie a teória (vrátane kritiky). llanoisk á Stredná umeljcká šk ola, ktorá je n aj väč
šou vietnamskou ~k olou tohto druhu (má teraz okolo 500 žiakov). vznikla v roku 1967
a po dľa jej VZQru boli posw pne zriaďo vané
podobné školy aj v ďa/šfch viió'ích mestách.
Stúdium tu trvá Il rok ov (7 + 4) a po maltlrite prechádza do vyšších tried cca 40 žiakov.
Prevažná časť absolvemov tejto školy odchád za do jednotlivých fHOvin ~·ií, kde pôsobia
v rôznych súboroch, divadlách a pod. Poslucháči s učiteľskými amb fciami absolvujú ešte
trojročn ú pedagogick ú šk olu a tf najta/entovanejšf po kračujú v štúdiu na konzervatóriu.
Mal som m ožnosť na vštfviľ všetky stupne tamojšieho hudobného šk olstva a je obdivuhodné, le v wk prostých, pre nás nepreds w viteľ
ných podmienkach, sa hudobne vzdeláva také
množstvo mladých ľu df, že tu vyrástli a rasrrí
wlem y, z ktorých už nejeden zfskal m ed zinárodné uz nanie. Túlba po vzdelan í je al dojímavá. Nehovoriac o tom , že doslllpn osť hudobného nástroja je pre súkromníka iluzórna. A wk sa cvičí po hotlinách v škole, na
školských nástrojoch (ktoré už tiež dačo pamätajú) a po cvičen í vo večerných hodinách
cestujtí deti niekoľko k ilometrov dom ov najlacnejším a najdoswpnejším prostriedkom bicyklom . A ráno opäť do šk oly ... bicyk lom ... Na tvárach detí som nikde nevidel únavu, ale dychtivú zveda vos ť, kto k nim prišiel,
aké budrí nové k ontakty s ich hudobným l ivolom . Popri nedostatku hudobných nástrojov najbolestnejšfm problém om je hudobná literaníra: Niet l iadneho obc/rodu s hudob ninami a tak komakt s 1íou umolllujú iba vlastné rozmnoleniny a pom oc socialistických hudobných zväzov. A ké bolo naše prek vapenie,
keď pralský skladatel' Ivo Bláha odovzdal na
zväze jeden exemplár s vojho cyklu pre gitaru
Zverinček a ul po týždni nám mladí gitaristi
na kon zervatóriu zpamäti zahrali jednotlivé
skladbičky. Poznajú aj Suclro110ve inštruk tív-
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ne ll..ladby, no chceli by ich powať oveľa
viac. Cesw spoznávania hru/by vedie cez pedagogick o-inštruktívne, prednesové, k om orné skladby. Stále čakajú na dávno prisf'úbené
noto vé zásielky ... A tak ma napadlo, že kým
doma máme problém y s odbytom hudobnín a
radšej cenné duchovné hodnoty šrotujem.e "lebo sme pribohat f", azda bolo by múdrejšie
d arovať

h udb u

ako intemacionálnu pomoc, za ktorú by bolo
vcľačných stovky a tisícky po hudbe túžiacich
viemamskych žiakov. Ekonomická situácia
Vietnrmru nie je rulová, s tým sa naši hostitelia vôbec netajili, ba priamo nás prosili o pomoc. Co nám bráni túto prosbu vyplniť? .. .
Ž ia/", nepodarilo sa nám doswľ do Saigonu,
teraz 1/o-či- Minovho mesw . Banovali sme
nielen kvôli atraktívnosti m esta samotného,
ale údajne w veľmi dobre pracuje hudob né informačn é stredisko, ktoré m á dobré kontakty
s Prahou. Náhradou nám bo/1/aifong, dô/el itý prfstav, vzdialený asi 100 kilometrov východne od t-lanoia. Je tu nem ocnica Česko
slovensko-vietnamsk ého priateľst va , Obuvnícky závod spolupracujúci s naširn Svitom ,
je ILI veta našich expertov. Haifong sa však po
hudobnej stránke m ôže poch vá liť iba Strednou umeleckou školou, k torá je jediným producentom hudobnej k ultúry v meste. t-laifong
m al pred IO rokmi symfonický orchester, ale
ten zanikol z finan čných dôvodov. Tamojšia
po bočka z viiz u skladateľov m á asi 30 člen o v 
preval ne autorov populámej, dychovej a ľu 
dovej hru/by. Aj tu radi uvítali naše notové
materiály z hudby spomfnaných ž ánrov.
Hoci sme preval mí časť pobytu venovali
štúdiu vietnamskej hudobnej k ultúry , nezanedbateľn o u bola aj prehrávka našej hudby,
ktorú som usk utočnil z prinesenýclr gramofónových plamí. S veľkým zauj(f{ím a sústreden osťo u sledovali naši hostitelia ukážky z tvorby M. Nováka, l. Z eljenku (jeho Osvienčim
na nich velmi silne z apôsobil), L . Burlasa,
l . Paríka, l . Dibáka i dalšfclr. Svoju fun k ciu
nielen pre ich zväz ale aj hudobný časopis iste
spln í aj kolek cia info rma čných m ateriálov
Sl-IF.
Život vo Vielllame je predovšetkým životom plným kontrasto v. Na swrých obchodnýc/l uliciach , ktorých (f{m ósféra dýcha zakon zervovanou dá vnovek mi m inulosťo u, sa
však ponúka tovar 20. s toročia . Od módneho
ob lečenia, cez priemyselný tovar najrôznejšej
proveniencie, no najmä z krajín lndočfny. Na
každom k roku hrajú "kazeľáky", avšak (//nerickú populárnu hudbu. Hlučnpsť reprodu kovanej hudby nadobúda charakter narkotik a.
Gramofón je zriedkavosťo u . Platne v obchode nevidieť, zato doswť magnetof ónové pásky
akejko ľvek z načky. Do života Vietnamcov
však nápadne vswpuje video so všetkými negatfvnymi sprievodnými zjavmi. Bude to zrejm e veľká ale aj ľažká úloha, popri čo raz agresívnejšej kom ercionalizácii doswľ kultúru
a umenie na miesto, ktoré jej patrí. A nielen
ekonomicky a nielen vo Vielllam e.
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