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SLOVENSKÉ VÝTVARNÉ UMENIE
'
~
20. STOROČIA

Druhy umenia sú od seba značne vzdialené, napriek tomu sa
pociťuj e vzájomnosť , určitá zhoda aspoň vo finálno m účinku .
Svedč( o tom napokon i spoločný názov " umenie" , ku ktorému
patrí o kre m iného literatúra , hudba a mali arstvo . Aj označenie u rčitých k valít sa zrodilo pod dojmo m urči tých spoloč ných
účinkových výsledkov. Hovoríme o farebnosti v hudbe , dokonca farbe tónu a rovn ako zase použ ívame napr . slovo akcent ale bo akord v ríši prostriedkov výtvarného umenia.
Hľadanie ana lógie medzi maliarstvom a hudbo u má hlboké
korene. Neraz sa robil pokus n áj sť určit é konkrétne analógie
medzi týmito druhmi umenia. Sám sa pamätám na ni e ko ľko
výstav , ktoré som mohol v idi eť v minulosti.
Napriek tomu, žo zrejme existujú analógie , medzi hudbou a
maliarstvo m sa nej edná o analógiu , ktorá by sa mo hla ch ápať
ako doslovný preklad hudobné ho die la do farebne tvarových
elemeQtov výtvarného d iela. Problémy sa ukazujú už na samotno m základnom stupni týchto dvoch médií. Výtvarné
umenie j e umenie statické , nehybné , kým hudbii prebieha v
časovo m dynamizme . Na výtvarné dielo sa môžeme dí vať takrečeno zo všetkých sme rov, začín ajúc napr. pravým ho rným
rohom , odtiaľ prechádzať celou obrazovou plochou; keď sme
ukon čili túto púť, vytvára sa nám v predstave integrovaný celok diela , formuje sa ako jednotná štruktúra nez;ávislá na žiadnom časovo m plynutí a zároveň ako celok statick,ý, tvarovo do
seba uzavretý bez zmie n v plynutí čas u . V hudbe je samo tný
čas priestorom, v ktorom sa hudba odohráva , bez možnosti
stabi lizovať d ynamické eleme nty a pojať ich ako 'statické. Cas
je ima nentnou vl as tn os ťo u hudobného média. '
Ďalší moment komparácie hudby s výtva rným ume nhn spočfva v senzuálnom základe bazálnych eleme ntov u oboch médil. Farba, č i je červe n á, zelená, vrátane mn ožs ťva od tie ň ov ,
nepredstavuje zhodné ele menty so základným tó novým materiálom, i keď ho vo ríme o tó nových farbách. T imbre , alebo farba tónu je napriek určitým vzdialeným asociatívnym analógiam ino u kvalito u , ktorú by sme mo hli nazvať neprekladatefnou z jedného média do druhého.
Jednou z tiež podstat ných odlišností týchto dvoch médií je
skal á rnos ť tónového materiálu opro ti chromatizmu fa rieb. Týmito slovami sa obyčaj n e ozn ač uj e pro ces, keď hudba pracuje
s kvalitami tónové ho materiálu , ktoré sú o d seba stupňovite
oddelené. Z namená to , že medzi odlišnými tónovými kvalitami existujú zlo my a prie pasti. Naproti tomu výtvarné ume nie
pozná ľubovo ľn é až plynulé prechody medzi plochami , v rámci
ktorých sa prejavuj e veľká diferencovanosť dro bných kvalitatívne odlišných škvfn a malých plôch, i keď sa tie to napokon
zlievajú do zdanlivo amorfnej fa rebnej ploch y. Vidi eť to najlepšie u Cézanna, kto rý dokázal 'každú aj naj "šednejšiu plochu , akou je napr . múr, oži viť množstvom vibrujúcich fareb-

ných impulzov, ponárajúcich sa zd anlivo do monochrónnej roviny.
'
Istotne si čitateľ bude myslie ť, že po takomto úvode naladeno m pro ti ideám a snahám hľadať zhody medzi hudbou a výtva rným umením zaujme m záporný postoj k veľkej výstave s
názvom Hudba a výtvarné umenie 20. sto ročia , ktorá sa kona la
v letných mesiacoch v Slovenskej národnej galérii v Bratislave.
I keď som sa staval skepticky k otázkam bazálne j zlučiteľnosti
vzájomne vzdiale ných médif, musím konštatovať , že spom ínaná výstava pôsobila veľm i inšpiratívne na divákov. Vplyv, prechádzajúci z hudo bníkov na maliarov, bol citeľný. Sme totiž
ľudia a ako takí žijeme v pocitových a myšlienkových integri·
tách, kto ré ani vtedy nestrácajú svoj u celistvosť, keď prichádzajú do ná~ho vedo mia •odlišnými kanálmi. Huub<t. ktorá sa

M. Urbásek: Sei solo (Bach)- ko láž

nás dotýka na základe úzko vyhranené ho auditívneho kanálu,
nezostáva iba auditívnym dojmom, ale v ďalších postupoch vedomia sa dotýka aj jeho širšfch súvislostí. A práve tu možno
hľadať určit é analógie medzi odlišnými druhmi umenia. Je to
oný finálny účinok , evokovaný literatúro u , hudbou alebo maliarstvom , formujúci sa ako univerzálny životný pocit , ako zážitok z ume nia , ktorý nás obohacuje vo vyšších poschodiach , v
ktorých už nerozhoduje , či sme ho čerpali vizuálnou alebo auditívnou recepciou.
Z tohto h ľadi ska bola výstava veľmi zaujímavá a predovšetkým svojimi odlišnými postojmi variabilná a bohatá. Niektorí
maliari volili napr. priamu hudobnú tematiku - medzi takéto
diela patrí :2:elibského Trio , Galandov Gajdoš a lebo Alexyho
Detviansky fujaráč, ako i Majerníkov Clo wn . T ýchto námetov
je veľa, počítame sem aj diela Lehotského , Sturdíka, Simerovej, Weinera- Krála a ďalších. Iný postoj chara kte rizuje napr.
snaha vys tihn úť cyk lic kosť hudobných útvarov, ako sme to videli u Filu alebo Dobeša, ktorí zároveň vystihli výtvarnými
prostriedkami va ri ač ný moment , teda špecifikum , s ktorým
narába predovšetkým hudba. Je to snaha vybudov a ť väčš i e
kompozičné celky z tematickej analógie bez priameho opakavania , obohacujúcou obme nou dotvoriť stabilnejšie e leme nty
ko mpozície.
Väčší počet umelcov sa necha l v i esť dojmo m, kto rý v nich
za nechala počutá hudba, bez hľadan ia priamej zhody medzi
stavebnými prvkami odlišných médií. Opierali sa práve o finálny účinok, nepo kúšali sa prekladať ani znázorniť, ale skôr pretaviť a prebásniť ; o to sa snažili umelci ako Il avský, Jak abčic ,
Urbásek a i.
K svojráznym príspevkom možno počítať dielo Hudba k
vernisáži Miloša Urbáska od Ivana Paríka , ktorého graficky
zachytená hudba tvo rila kompendium výtvarného diela . Podotýkam , že táto idea , i keď nám nie je úplne povedomá, bola samozrejmosťou v čí n s k o m umení , v ktorom sa zachytil afo rizmus kaligrafiou , tvo riacou výtvarnú sú časť obrazu.
Porovnávanie výtvarného umenia s hudbo u celkom Tste inšpirovalo záujemcov z radov obecenstva a návštevníkov výstavy . Nešlo o to , aby výstava riešilp v konkrétnej podobe analógie medzi odlišnými druhmi umenia , ale predovšetkým chce la
ukázať práve spomína nú jednotnosť a integritu ume lecké ho '
myslenia na najvyššej rovine , ted a tam, kde už nerozhoduje
fakt , či zmyslové základy sú priamo zame niteľné hudbo u alebo
maliarstvom . Systém hudby modifikuj e e lementárne s úč i astky, z ktorých vybuduje širšie celky, čo zase nenachádzame v
maliarstve. Rozhodujúco u zostala práve humán na rovina človeka recipujúceho umenie z rôznych kanálov a vytvárajúceho
tak vo svojom povedomí onú jedno tu , ktorá je náplňou kultúrneho ovedomia. ·
J ÁN AJ.RR F.C'HT
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1.10.1930 zomrel RJccardo Driao. taliansky ·
skladateľ (nar. sa 30. 6. 1846) 60.výr~le

1.10.1865 narodil sa Paul Dukas, francúzsky skladater a krlllk (zomrel 17.
S. 1935) - US. ~le
1.10.1920 zomrel Max Bruch, nemecký
skladateľ a dlriaent (nar. sa 6. l.
1838) - 70. ~le
3.10.1930 zomrel friedrich Ludwla. ne•
mecký hudobný hlstorlk-medletallsta (nar. sa 8. S. 1871) - 60. Y)·'
~le
4.18.1910 narodila sa Euaenia Umbíska,
poľská huslistka a husľová pedaaogička- 80. ~le
S.IO.l880 zomrel Jacques Offenbach, francúzsky operetný skladateľ (nar.
sa 21. 6. 1819) - 110. ~le
S.IO.I940 zomrel Silvestre Revueltas, mex.lcký skladateľ, dirigent, huslista a pedaaóg (nar. sa 31. U. 1899)

BRATISLAVSKÉ
OBNÉ
SLAVNOSTI '90
'

-SO.~le

7.10.1930 narodil sa llansjiirgen Schaefer,
nemecký hudobný teoretik - 60.
~le

8.10.1930 narodil sa Ladislav Lena. slovenský folklorista a hudobný pedaIÓK-60.~1e

8.10.1905 narodil sa Eugen Bodarr, nemecký dirigent a skladater- 8S. \jročle

8.10.1900 narodil sa Zeno Vancea, rumunský skladater, teoretik, hudobný
pedagóg a organizátor hudobného iivota - 90. ~ie
9.10.158S naŕodll sa Heinrich Schiirz, nemecký barokový skladater (zomrel 6. ll. 1671) - 40S. výr~le
9.10.1i3S narodil sa Camille Salnt-Saens,
francúuky skladater a dlriaent
(zomrell6. 12. 1921) - ISS. ~le
10.10.1920 narodil sa Thelonlous Monk.
americký jazzový klavirista a
skladater - 70. ~le
U.IO.I930 zomrel Almerioo fracassl, taliansky klavirista a hudobný skladater (nar. sa 19. U. 1874)- 60. výročie

12.10.1950 zomrel Joseph Pembaur, rakúsky klavirista a hudobný spisovateľ (nar. sa 20. 4. 1875) - 40. '"ÝI"O"
čle

13.10.1900 narodil sa Marius francois Galllard, francúuky skladateľ, dlriKent a klavirista, známy najmi
ako Interpret diel C. De&ussyho90. výr~le
13.10.1910 narodil sa Art Tatum, americký
jazzový klavirista (zomrel S. 1_1.
1956)- 80. ~le
1S.l0.1900 zomrel Zdenek fibich, český
skladatef (nar. sa 21. U. 1850) -

Slámostný otváracf prejav predniesol minister kultúry S R Ladislav Snopko

V stredu 26. septembra t. r.
slámostne otvorili v koncertnej
sieni Slovenskej filharmónie 26.
ročník Bratislavských hudobných slámostí. Slámostnému
otvoreniu dodala osobitný lesk
účasť belgického princa Alberta, belgického veľvyslanca ČSFR
baróna Henriho Beyensa a
protokolámeho zboru. Spolu so

Prvý festivalory.proKram patril belgickému komornému súboru l FIAMM.INGHI

·

vzácnymi hosťami v čestnej lóži
zaujali miesta ~ n~vyšší predstavitelia Slovenskej republiky
predseda SNR František Mikloško, predseda vlády SR Vladimír Mečiar, ktorý prevzal nad
festivalom záštitu, ako ~ ďalší
hostia. Slámostný otvárací prejav predniesol minister kultúry
SR Ladislav Snopko.

Mill

spoi~X!nosť, Safárikovo námestie č. IO, Il .~·

čitateli a,

prfčina

zdecimovaného obsahu i rozsa
dnešného spravodaja o činnosti Slov
hudobnej spoloč nosti je obsiahnutá v na
júcej výstižnej sentencii: " Radšej vyho
ako sa sťahoval'." Áno, dnešným dňom s
svojich adresároch škrtnete našu starú adres
a prepfšete ju asi takto: Slorenská hudobná

odie, 811 02 Bratislava. Ku kompletnej
r e chýba ešte1telefónne číslo, nuž ale ako
arni z vlastnej skúsenosti viete ... Takže
nezostáva ni č iné, ako prísť osobne, či
l sať.

Správa, ktorú som si pre vás zaradila na
koniec dnešného informatória, je sice iného

charakteru, no o to významnejšia. Tohto roku sa po prvý raz v porote INTERPÓDI·a,
súťažnej prehliadky mladých Interpretov v
rámci BHS, ocitol aj zástupca Hudobnej mlá·
deže Slovenska . Je nfm dr: Viera Režuchové.
Tento fakt je zároveň dôkazom rastu presliže
SHS v našom hudobnom živote.
- nora -

l

- .

-

Česko-slovenský

výbor
ISCM
6. septembra t.r. sa v Brne

uskutočnila

ustuo-

~úca schôdza l:esko-slovenského výboru Medzl..

r~le

28.10.1880 narodil sa Samko Dudfk., slovenský fudový hudobnfk (zomrel 24.
S.J967) -110. ~ie
30.10.1790 narodil sa Karol Józef Llpióskl,
poľský husľový virtuóz (zomrel
1
16. 12. 1861) - 200. ~le
30.10.1905 narodil sa Bohumfr Stedroň, če
ský hudo'bný teoretik, pedaaól a
klavirista - 8S. ~ie

Prvý festivalový program patril belgickému komornému súboru I FIAMMINGHI, ktorý
predniesol diela Pieta Swertsa a
Petra lljiča Č~kovského. Vo
štvrtok 27. 9. začali sa jednotlivé
festivalové podujatia. Hodnotenie Bratislavských hudobných
slámostí prinesieme v 23. čísle
HŽ.
-R-

. INFORMATÓRIUM SHS

90.~ie

1S.IO.l88S narodil sa Metod Doleiil, český
dirigent a hudobný pedaaól
(zómrell0.10.1971) - lOS. ~le
19.10.1900 narodila sa Ema Bergerová, známa nemecká koloratúma 50pl'lllnistka- 90. ~le
24.10.192S narodil sa Luciano Berio., taliansky skladater, dirigent a organizátor hudobného lliota, zakladateľ viacerých talianskych hudo•
ných ln§tUúeU- 6S. ~ie
24.10.1940 zomrel Victor Hollaender, nemecký skladateľ a diriaent (nar.
sa 20. 4. 1866) - SO. výr~le
2S.l0.182S narodil sa Johann Strauss, rakúsky skladater (zomrel 3. 6. 1899)
.
- 16S.~le
2S.l0.196S zomrel Hans Knappertsbusch,
nemecký dirigent, známy najmi
interpretáciou diel A. Brucknera
(nar. sa U . 3. 1888) -1S. ~ie
26.10.168S narodll 1sa Domenico Scarlaui,
_ taliansky hudobný skladateľ
1
(zomrellJ. 7. 17S7) - 305. ~ie
26.10.176S narodil sa Jakub Jan Ryba, český
skladatef, autor hudobného slm·níka (zomrel 8. 4. 1815) - 22S. vý-

Snfmky M. Jurík

14. septembra bola slámostne ottorená nová budova polyfunkčného divadla Jonáb Záborského v Prdove. Na úvodnom pochqatf sa zúčastnil i predseda federálnej vlády Marián talfa. Objektfv tubou Marka ho zachytil v sprievode riadltefa divadla Jána SiJhana pri prehliadke interiéru budovy.

nlirodnej spoločnosti pre súčasnú hudbu (ISCM),
Ilko jej nezlivlslli česko-slovenskli sekclL l:eskoslovenský výbor ISCM mii S členov: dvoch za A»
clliclu hudobných umelcov a vedcov (J. Feld za
Spoločnost skladateľov vližnej hudby, M. Kopeleni za Ateliér 90, A. Plňos-Simlll1dl za tvorivé centrum Brno) a dvoch za Spolok slovenských sld.
dalefov (R. Berger a D. Matej). Za svojho predsedu na nutliv~úcu sezónu zvolili M. KopeleniL
l:esko-slovenský výbor ISCM vydal prehlwllle,
z ktorého vyberáme základné m)'§llenky: l:eskoslovenský výbor ISCM v súlade so svojimi úlohami,
ktoré vyplýv~ ú z poslania ISCM, sa bude uslloftt
o uplatnenie novej n·orby českých a slovensk$dl
skladateľov ,.iade tam, kde m~ú pre to predpoldao
dy: v rozhlase a lelevúll, v dramaturaJI orehesti"OI',
zborov, divadiel a Interpretov, v činnosti Hu~
ných a Informačn ých stredísk, vo vydavalefshidl
a v gnunorónovj·ch nrmlicb, na resllvaloch (Pni·
skli jar, Bratislavské hudobné sllivnostl a pod.).
Predpokladli sa, fe na druhej strane uvedené laW.
túcle pri pllinovaní svojej čJnnosll vyuiijú exlslatclu l:esko-slovenského výboru ISCM na konzultácie v ollizke zastúpenia ndej súčasnej hudby vo
svojich programoch.
V prehllisení sa ďalej hovorf, le' l:rsko-slovensll$
výbor ISCM sa luddoročne poslarli o orpnlzKI•
výberového konania českých a slovenských skl•
dlcb pre účast DII medzlnlirodnom resllvale ISCM.
~

HUDOBNÝ 1.IVOT - dvojtýždenník. Vycblidza vo Vydavateľstve OBZOR, n. p., ul. l:s. armlidy 35, SIS 85 BrallslavL Vedúci redaktor: PaedDr. Marllin Ju rf k , zlist. ved. redllktora: PhDr. Altbeta Raj 1erovli, redalldl:
Lýdl11 Dob n11lovli, PhDr. Ju~ D óh , Martina Han ze l ovli , tecluúckli redaktorka: Eva Ze m li nkov li. Adresa redllkcle: Gorkého 13/VI, 815 SS Bratislava, tel. 330-145. Tiač.la: Nltriamke tlačJame, L P., 94911
Nitra. Roz!inlje PoJto"' novlno"' slulba, objednlivky prijíma ludd' po§ta a doručovatef. Objednlivky do zahraničia vyba~e PNS - Úslrednli expedícl11 a dovoz ll11če, Gotm11ldovo alim. 6, 813 81 BrallslavL PolrolM
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vítAZOM 4. FFSTIVALU DELIA CID·TARRA CIASICA ~o FIUGGI (fallansko),
ktorý sa konal ~ dňoch 27. augusta - 3. septembra 1990, sa stall9-rcK!ný maturant Konzervatória ~ Žiline Milo§ Slobodn&. Po
úspechoch na domácich pódiách (Cena mesta B. Bystrica pre n~mlad§ieho Onalistu IS
SR~ roku 1987, 2. miesto + Cena SHF za interpretkiu súčasnej slonnskej skladby ~
Sútaii Kutn' Hora 1988, l. miesto + Cena
SHF za lnterpret,ciu sú&snej skladby ~ Súfail 11ako~ slo~enských konzervatórií ~ r.
1988, vernú úspdné účinko~anie na Prehliadke mladých slo~enských lnterpreto~ ~
Trenčianskych Tepliciach ~ r. 1989, l:estné
uznanie + Cena SHF za interpretkiu súčasnej slo~enskej skladby ~ Súfail Kutn'
Hora 1990) sa úspdne presadli ~ ~ zahranič{ ~ konkurencii 19 súfailaclch zo §lestich
európskych §"to~. Pri Slobodníko~ch mlnim"nycb skúsenostiach zo sút'af{ ~ zahranič{ (doposiaľ jedid súfai - Markneuklrchen v roku 1988) je toto prvenstl'o ~Talian
sku dôkazom jeho talentu l pocti~ej a clefa~edomej prípravy.
-LŠľÁTNY KOMORNÝ ORCHF.STER ŽILINA účinkoval v letných mesiacoch t. r. na
dvoch konCertných turné ~ zahranič{. Od 7.
do 14. júla bol hosťom medzidrodného hudobného festivalu de Bonaqull v julnom
Francúzsku, kde na 4 koncertoch uviedol
diela W. A. Mozarta, G. F. Hindela, A. Koleluba, C. Pb. E. Bacha a A. Vivaldiho. ~KO
účinkoval pod ~edenim svojho druhého dirlaenta Jarosla~a Vodňanského, sólistami boU -Andrea ~~ov' (husle), Cori.n ne Morris (violončelo) a Eric Beaufocher (orpn).
So samostatným programom sa predstavil ~
novovzniknutý súbor vytyorený z členo~
~KO Armonia slovacca. V termíne od l. do
12. augusta vystúpil ~KO Žilina v rôznych
mest,ch severného ~panielska v oblasti Ba9klcka a Cantabrie. Na 8 koncertoch odzneli
pod ~edenún Ufdiriaenta ~KO Žilina
Eduarda Fischera diela L Boccheriniho,
A. Vl~aldiho, L van Beethovena, J. Haydna,
W. A. Mozarta, J. Rodriga a premiéra súčas
ného §panielskeho autora Rafaela Castra.
Ako sólistka vo Vivaldiho Ročných obdobiach sa predstavila opiť Andrea ~t~o~'
ďalej violončelista Richard Vandra, argentínsky gltarista M. A. Girollet, francúzsky
Oautlsta M. Larrieu a §panielsky klavirista
J. Hernandez.
e l. MEDZINÁRODNÁ KlAvíRNA SÚŤAŽ V WNDÝNE, ktorej inicl,torkou a
prvou predsedkyňou medzln,rodnej jury je
znma klal'Íma pedagoglčka s. Arononka,
sa uskutočni 3. - 18. júna 1991. Sútai sa bude konat kaldé tri roky, pm cena je doto~a
n' sumou IO 000 t. Termín zaslania prihl'§ok je l. ll. 1990, bi.Wie informKie na adrese: The Adminlstrator, National Power
World Piano Competition London, 28 Wallace Road, London N l 2PG, tel.: 071" 354
1087, Fax: 071 704 1053
e l:ESKÁ FIIJIARMÓNIA so ~oj im Ufdlrigentom Jifún ~lohl,~kom odcesto~ala na
koncertné turné do USA. V &se od 29. 9. do
16. IO. vystúpi ~o viacerých amerických mest,ch, ~ spolupnicl s ljlučne zahraničnými
sólistami. Na proarame sá diela Smetanu,
Dvohika, Chopina, Martin6, Stravinského
a i. ~pičkoVým koncertom bude u~eden.ie
Smetano~ej Mojej vlasti ~ Camegle Hall, z'~erečný koncert turné je plúo~aný ~ sfdle
OSN~ New Yorku.
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,.Otvárame sa svetu , svet sa otvára nám" toto moderné mon o si takmer každý z nás
vytýčil za svoj cie ľ . Dosiahnut' ho však nie je
až také jednoduché, no celkom dobre a ho
dari plniť Bratislavské mu detské mu zboru a
nám starším v mládcžnfckom zbore Echo. Po
úspešnej účasti na medzinárodnom festivale
mládežníckych zborov v Rote nburgu (S RN)
sme spolu s deťmi koncom augusta a zači a t 
kom septembra 1. r. absolvovali koncertné
turné po západnej Európe, ktorého primárnym cie ľo m (po dôkladnej prehliadke ,.v ceste" ležiaceho Paríža i iných miest , prirodzene) bolo Anglicko , konkrétne mest ečko G ravesend pri Londýne . O ďa l ší program v Spojenom krá ľovstve sa posta rali tamojší' hostitelia - mládežnícky orchester G ravesham
Youth Music-, ktorí na naše pozvanie koncertovali minulý rok v Cesko-Siovensku . Zabezpeči li nám tri koncerty: v mieste pobytu ,
v londýnskom kostole St . Ma rtin-in-the. Fields a v západoanglickom Bristole , ako i
nahrávku pre BBC. Naše vystúpenia sa stretli s veľkým ohlasom publika, a čo nás teší- a
právom je i žriedlom skromnej hrdosti - mimoriadny úspech u nadšeného publika sme
zožali práve v Londýne. Okrem tradičn é ho
pestrého repertoáru skladieb zo všetkých štýlových obdob! sme uviedli aj pre miéru kompozície lustorum ani mae, ktorú nám (Echu a
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Koncom augusta som si v 35. čísl e programové ho týžde nníka Rozhlas a televízia prečrta l úvahu E rnesta Weidle ra O objektívnosti . tolerantnosti . zlomyseľnos ti . Uvaha vyjadruje znechute nie z neustálych konfl iktov.
ktoré ovládli ce lú našu spo loč nos i. znechutenie z nekultúrnosti , s a kou sa tieto konflikty
stále viac a viac rozjatrujú . Zostal som nad
touto úvahou dlhšiw se dieť. Ktovie prečo,
spomenul som si na schôdzu. na. kt orú koncom marca alebo zač i atkom apríla nové vedenie rozhlasu v Bratislave pozvalo prcdstaviteTov nových umeleckých spolkov. (m ir a
asociácií. Asi by som mal pripomenút'. že
som bol čerstvo zvole ným predsedom SH Ú.
.Každý z prítomných vyjadril svoje názory a
návrhy na zme ny v dramaturgii ume leckého
a kultúrnovzdelávacicho vysielania. Pri tej to
príležitosti som aj ja povedal. že vnútornú
štruktúru vysie lania vážnej hudby treba zmeniť, že dovtedajšia tzv. kultúrnopoliticky angažovaná hudobná tvorba, ktorá napokon
nemala zmyse l ani predtým. vyšla po 17. novembri na posmech. Treba sa orie nt ovať na
tie ume lecké hodnoty . ktoré boli v uplynulých 40 rokoch spojené so snahou prelomi ť
bariéry socrealistickcj estetiky. Treba sa viac
o rie nt ovať na vy vetTovanic účasných tren. dov svetovej hudby, ktoré sa v uplynulých
rokoch nic vlast nóu vinou dostali na okraj
záuj mu spoločnosti . Ďalej treba oživiť celú
ob l asť duchovnej hudby. Vc Tmi som bol potom znechute ný pre zmenu j a, k eď pá n
Weidler v záve reč n o m slove akoby e n
passant oznámil radikálne obmedzenie vysielania vážnej hudby. niele n slovenskej . Priznám a, bol to jeden z dôvodov·. prečo som
sa onedlho svojej funkcie vzdal. J e predsa
zby točn é sc h ôdzovať . keď vás nikto nepoču
je.
Uvažujem . ako tieto dve veci spolu súvisia. Nemôžem predsa tvrdiť . že kladný vzťa h

k vážnej hudbe . prípadne k avantgarde je zárukou obje ktívnost i a to le rantnosti človeka.
Mnohí z nás mi n edovoľujú takto roz m ýšľa ť .
Ale predsa ... Predpokladom tolerancie je
sc hopnosť pochopiť protivníka .
(Cosi mi na padá o aplikácii dialektiky v
rozvinutých hudobných žánroch. ktoré sú
je n vo vážnej hudbe .. . )

Audite et ahe ra pars. Pre nás je touto .. altera pars" kome rč n á populá rna hudba. ktorej sa nevyhne me nikde. Pre ních je to zas
vážna hudba. A le pozor. nic je to Bach a
Mozart , tým už neublíži nikto . Sú to s účasní
slovensk! skl adatelia , dirigenti. sólisti .
orchestre. A le akážt tu môže byť tolerancia .
keď nám pán Weidler obmedzuje práve to
.. Audite?" Vedie azda k ľud skej tole rancii a
· objektivite výhradne heavy metal č i hard
rock?
A znova som vedľa .
Ako to hovori l Platón o význame hudby?
Ach. bože. kto mi nahrad i nedostatok klasického vzde lania?!

OOIJ~ .nm~®rr>rroomD®

....

e Kurýr, mesač nlk Organizácie spojených
národov pre výchovu, vedu a kultúru Unesco,
bude od jesene t.r. k dispozicii prezen čne aj v
' Hudobnom informačnom stredisku.
V HIS-e sú ďalej k dispozicii tieto materiály:
-Informačný bulletin Hudba v médiách (Music in the Media) 9/ 1990
- Informačný bulletin Izraelského hudobného
imtltútu
- Najnovší katalóg Edition Peters
- Katalóg a notoviny Japonskej federácie
skladateľo~

- Toccata F. Schmidta z vydavateľst~a
DOBLINGER
- Novinky z tvorby sovietskych skladatefov.
Trento cinema- II. medziná rodná kompozičná sút'až La Colonna Sonora 1990 oznámila finalistov: Paolo Demitry, Fabrizio Gallina,
Gianluca Podlo, Emanuele Ruffinengo (Taliansko), Geraldine Ros (Francúzsko). Porota, ktorej predsedom bol Ennio Morricone,
udelila čestné uznanie Berardovi Marlanimu
(Taliansko) a Jerlce Oblak (Juhoslávia).
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A ešte nie čo na ma rgo slovenskej poktorú pá n Weidler tiež pripo mína .
Ce lko m elementárne úvahy. Návrat demokracie sa v Prahe slávil so Smeta novou Mojou vlasťou. s J a n áčkovou Symfonicu ou. s
Bohuslavom Ma rtin ú. A u nás? Významní
vetoví dirige nti . význa mní ~vc toví sólisti .
Žiadna slovcn ká hudba . Ako má teda hudobne vzde la ný Slová k dos iahnuť onú hrd os ť
na vlastný národ ? Nemci a Rakúšani a majú
ne spoče tn é množstvo s kl a dateľov v históri i.
Ccsi okrem spomenutých ešte aspoň Dvofáka , Poliaci Chopina . Lutoslawské ho . M aďa ri
Liszta a Bartóka . Fra ncúzi Berlioza a Debussyho, Rusi Mocnú h ŕsth . Caj kov\ kého a
Stravioského, Taliani Verdiho. Angl iča nia .
Spanicli ... Aj teraz im pri búdajú ďalš í. a by v
r. 2090 národy ma li svoje iden tity. Ncsúvi í
práve absencia vlastnej hudobnej kultúry s
pocitom menejcennosti. ktorý je u ná ~ tak
markantný? Nemá prchliadnutic Slová kov v
za hra ni č í priamy súvis s mt~o u nevšímavosťou k umeleckým hodnotám? Prečo teda nevytvá rame podmienky pre to, aby také hodnoty mohli vz nik a ť? Odsúva nlm vážnej hudby na vedľaj š iu koľaj . obmedzovanlm produkcie s ~časnej hudobnej tvorby na Slovensku pílime konár nielen pod nohami skladat eľov. ale pod nami všetkými.
ml č ky.

Ak zanikne vážna hud ba na S l ovc n ~ku. inde zostane. Za dve rami do Európy sa namiesto štedrej bohatej dámy objaví aziat ký
Drakula. Zanikne Slovensko.
Potom sem znovu prídu Ccsi so Smctanom alebo Maďari s Bart ókom. Možno Rakúšani a s Mahlc rom. Ale bo znovu Rusi ~
Cajkovským? Veď aj to je pekná hudba .. .

VLADIMÍR BOKES

29. marca do IS. aprlla 1992 v Izraeli v Tel
Avive. Veková hranica 18 - 32 rokov. Informácie v HIS-e.
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. '• Medzinárodný festival zborov v nórskom
Storde sa uskut očni v dňoch 27. - 30. júna
e Festival Stelrlseher Heflbst sa u s kutočni od 1991. Informácie: Stord lnternasjonale Kor4.- 28. októbra 1990 v Rakúskom Grazi.
festival, Postbox 445, N - 5401 Stord , Norway: Tel: 47 54 ll 211 , Fax: 47 54 12 656.
• Viačeslav Pavlenko úspešne obhájil dizertačnú prácu na tému Cesty rozvoja slovenskej
16. medzinátodná sút'až sláč ikovýc h kvarklavírnej kultúry (tvorba, pedagogika, interte! (Evian International String Quartet Compretácia) na Cajkovského konzervatóriu v
petition) sa uskutoč ni od 7.- 12. mája 1991.
Moskve. Autoreferát z tejto práce je k dispoNa súl'a:ii sa môžu zí1častnif sláči kové kvartetá,
zicii v HIS-e.
ktorých č lenovia sú narodení po 6. máj i 1951.
Prihl á~ky zasielajte do l. marca 1991 na adreNoviny Wiener Zeitung uverejnili rozsiahsu: Rencontres Musicales d'Evian, 16' Conlu kritiku Chriastlana Heindla o bratislavskej
cours International de Auatour á Cordes 47,
inscenácii Suchoňovej Krútňavy.
Rue de Ponthieu 75 008 Paris. Bližšie informácie v HIS-e.
V dňoch 3. - 18. júna 1991 sa usk utočn i v
Londýne Medzinárodná klavírna sút'až (kláNa IO. medzinárodný skladatel'ský semivesové nástroje). Veková ' hranica je 29. roná r s mottom Stille Musik, ktorý sa uskutoč n í
kov. Prihlásiť sa možno do l. novembra 1990.
od ll.- 14. septembra 1991 v Boswil, môžete
Informácie v ~IS-e alebo priamo: National
zasielal' svoje skladby do 3 1. marca 1991.
Power World Piano Competition, 28 Wallace
V porote zasadnú osobnosti ako Roland MoRoad London NL 2 PG UK, Tel. : 071 354
ser , Dieter Schnebel, Alfred Schnitke, J akob
1087, Fax: 071 704 1053.
Ullmann, Christian WolfT, Marianne Schroee Medzinárodná majstrovská klavírna sút'až der. Bližšie informácie v HIS-e.
o.s.
Arthura Rnbinsteina sa uskutoční v čase od
~
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na cestách
noval Ľudovít Rajte r'. Speciálne pre zájazd
do Anglicka sme naštudovali i variácie na
če rnošskú pieseň Whe n the Saints Go Marchin' ln , ktorých autorom je George Schumann . Na oboch dielach sme tvrdo , ale s radost'ou pracovali. a tak boli dlhot rvajúce aplauzy zaslúženou odmenou .
Po týždni v Anglicku sme sa preplavili do
Belgicka , kde sme na koncerte v rámci nedeľných bohoslužieb v gotickom chráme v
Leuvenc predviedli Gounodovu Omšu C dur
s organovým sprievodom a iné sakrálne
skladby . Die lami slovenských autorov sme
privítali v Le uvcnskej radnici účastníkov
stre tnutia vefvyslancov krajín NATO.
Poslednou zastávkou bol Salzburg. Koncert v chráme Sv. Petra bol úspešným zavŕše
ním zájazdu .
T ým sa však naše výlety do Európy ne končia. 24. septe mbra sme reprezentovali naše
umenie vo viede nskej Votivkirchc (tento raz
na spo l oč no m vystúpe n{ s Dámskym komorným orchestrom s dirigent kou Elenou Šar<l;yovou-Kováčovou) , kde nám robila problé my
akustika mimoriadne veľké ho chrámového
priestoru.
Na záver ešte potcšiteTná správa: naši belgickí organizátori nám pre najbližšiu budúcnosť s ľúbili koncertné turné po Bene luxe. J.
ASTRID RAJTE R OV Á

Symfonický orchester Slo~enského rozhlasu účinkoval ako na~e prvé symfonické teleso v
Hong-Kongu. V no~om Kultúrnom centre, otl'orenom v novembri minulého roku, sa predstavili .~ sérii siedmich koncerto~ s populárne ladeným programom. Za dirigentským pultom
sa striedali Angli&n Adrian Leaper a Peter Breiner, ktorý účinko~ai aj ako kla~irista
~o vlastných skladb,ch. Ďal§fmi sólistami boli japonská huslistka Takako Nishizakl a klavi•
rista Jen6 Jandó (MR). O mimoriadne úspdnom Zlijazde rozhlaso~ého orchestra prinesieme rozho~or s P. Breinerom a V. ~imčiskom ~ nasledlijúcom čísle. Na obr. je no~á budova
Kultúrneho centra v Hong-Kongu.
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~"~Ončil sa 25. ročn:ík Bratislavskej lýry

Zlatá lýra pre Báru Basikovú
Opasky si n epri ťa huj e me iba v ex i st e nčn o
gastronomickom zmysle , ale - prenesene - i
v kultúre. Periazí je málo, všetko ta k bezprostredne potrebné pre život - hospod árstvo,
zdravotn íctvo, životné prostredie a tď . -je v
zúfalom stave. Vlastne sa a ni netreba čudo
vať , že v č.asoch , v ktorých ide o zachovanie si ·
púhej dôstoj nejšej existe ncie , si oslobodené
umenia m usia obl i ecť po po luškine šaty. ,
Táto nemilá skutočn osť sa o drazila i na
tohtoročnej Brat islavskej lýre . Oproti dvadsia tim štyro m prcdch ádzaj(roi m roč ník o m z
nej zostalo iba torzo ~ domáca s úťa ž a vystúpenia hostí , pokiaľ do BL nerátame koncert
Karla Gotta a jeho hostí na druhý dei\ . Veď
u spo riada t eľ podujatia - agentúra Rock ,
pop , jazz, ktorá vznikla na troskách Západoslovenského krajského strediska Slovkoncertu , bola v tomto prípad e v po dobnej situácii ,
ako kultúrne stredisko v k torejkoľve k malej
dedinke , kto ré, keďže p restalo dostávať dotácie , sa musí u skromniť , pokia ľ nevsadí na
" tutovku".
Lýra sa konala 15. 9. v Estrádnej sále
PKO. Do máca sú ťaž sa, pravdupovediac, nijako nelíšila od posledných lýrových roční
kov (nerátam minul oročnú , vý nimočn e exkluzívnu účasť). Kto niečo znamená, nemá
vera chuti ísť súťažiť . Slávy mu p rípadné víťazstvo aj tak vera nepridá, takže môže iba
stratiť.

Systém výberu do finále s úťaže bol podob-

•

S kupina Money Factor (bronzová lýra)

1\1 "lýrovkou .. potvrdila všetky svoje kvality

Za málo peňazí
lnálo tnuzik·y
ginálncjšie, Basiková ju vša k zaspievala tak,
že vyvolala zimo mriavky. Myslím , že nielen
mne. Jej tohto roč né v íťazs t vo mi ergo vô bec
nie je proti srsti.
Striebro si z Bratislavy odniesla ambiciózna pražská s kupina Lucie. Trochu rebélie,
trochu popu. Veď všetko je show-bussines.
A Lucie ho nerobí zle. Piese ň Mít té sám ,
die lo b ubeníka a speváka skupiny Davida
Ko llera, sa páčila mladším i star~ím. Napriek
všetkému - jej dru wiG~' 9 je zja,vne výsledko m to ho, že por ota musí u robi ť zadosť i hl asu z p léna . Skrátka, vz hľado m na to, že medzi kvalitou a popularitou býva nezriedka nepriama súvisl osť, je potrebné medzi týmito
ho dnotami urob iť kompromis. Osobne mám
síce iné konc , ako je Lucia, ale ich hudba ma
prinajmenej ne uráža. Co na to m . že v texte

né

A Con to - skupina s vysoko postavenou latkou úrovne
lýrovky sú pseudocxpresívÓc, tisíckrát prený ako minulý ro k. V januári vybrala po rota ,
zložená z popredných slovenských a čes k ých • žuté ve tičk y!
odborníkov pod vedením predsedu poroty
Po ki aľ je rock rado sť zo života, ch ytľavé
Pet ra Lipu (s malými zmena mi sa potom zú"odpaľovačky ", s kvele ,. n a š ľa pan á" hudba,
m e lodi ck osť, výrazné vokály, ncha i agresivičastn i l a i n a súťaži) 24 piesní z prihl ásených
150. Vybra né piesne sa nahrali a vyrobili sa k
ta, trochu pózy ,.svet go m bič k a" (ale v kon ečnom dôsledku "it 's o nly rock'n' ro ll "), ponim videoklipy , kto ré o dvysielala te levízia.
Diváci svojím hlasovan ím vybrali prvých šesť
to m je Mo ney Factor z Vo jníc pri Ko má rne
ú čink ujúcich (skupiny Bizarro, Money Facjednou z najrockovcjších českos l ove ns k ých
tor, Lucie , Fox , Atak a Jiŕ í ho Vo ndráčka) .
skupín . Jej čas ešte dúfam príde , či už priĎalších šesť vybrala po ro ta ( A 'Con to, M .
chádza, ale svoj im i n epoče tn ý nii ko ncertmi a
Bi'ezinovú a Yandi m Ban d, Já na Lehotskénahrávkami sa už zapísala (nielen u kritikov)
ho , B . Basikovú a skupinu Precedens, Já na
veTmi výrazne. Esá v rukáve si skupina neSpáleného a ASPM , Z. Kluku a Nezávislé
cháva na neskô r, ale už lýrovkou potvrdila
umelecké združenie GO!).
všetky svoje kvality. Naprie k tomu, že MoKeď som spo mínal, že slávne skupiny neney Facto r spieva v a ngl ičtine , na Lýre urobirady chodia na sú ťaže , nezname ná to, že toh- • li výnimku . Auto ro m textu je Ľuboš Zeman.
t oroč n á Lýra bo la úplne bez hviezd. Jasnou
Známka - čist á jednotka. Verdikt po ro ty stálicou na nebi po pulá rne j hudby je Bára
bronzová lýra.
Basiková- v s účasnos t i už iba č lenka skupiny
Slávek Janda síce patrí medzi vete ránov,
Precedens. O jej famózno m speve ne treba
ale rozhodne nie pop music. Jeho miesto je
písa ť vera slov - väčši n a už bola napísaná.
s kô r n a po medzí rocku a jazzu ( rocková skuHudba pozoruhod nej skupiny Precedens je
pina Abraxas, ale i spo lupráca s Janou Koubk lávesový, mrazivý, ~ yp n o ti zujú c i rock , kokovo u). Na Lýre sa predstavil so svojím novrešpondujúci s Basikovej vypätým vokálom ,
šfm projektom Yandim Ba nd a s peváčk ou
plným ustrážcnej e nergie. Pri zrode poetiky
(ex-OK Band) Marcelo u Bfezi novou. Chci
Precede nsu stál nový romantizmus , časom sa
radost ze života mít je pieseň plná tých najsúbor vypracoval k svojské mu výrazu. Po majasne jších tó nov. New jazz a latinská amerilá pi ese ň o tca súboru Martina Némca (je auka, poloho u nie kde medzi Everything But
torom hudby i textu) Taj emství je šitá na
T he Girl a Mal! Bi anco- arche typovo živomieru pani spe váčke . Po kompozič nej stránčí šn a Bfczinová. Bodko u na i boli kostýmy a
la Kuče rovci.
ke ne patrí v kontex te skupin y medzi najori-

Vo výsostných vodách rocku sa pohybuje
skupina A tak , ktorá prešla zložitým vývojom . Pompézna ( nic v negatívno m význame), dramaticky vyklc nut á balada Už to tak
býva (autori J . Kupec a L. Kaniocsai) navodila spomienku na .,starých d obrých Uriášov". Kapel ník , gitarista J uraj Kupec sa blysol p rek rásnymi ó lami, ale pi eseň by urč it e
bola lepšia, keby namiesto nabubralého a
myšlienkovo pustého textu bolo čosi (použijem módny výraz) zmy~lupln cj š ic . (Je zaujímavé , ako v pomalých baladách text zrazu
vystú pi na povrch. Co al tak· nevadí v ryt mickej .. šľapačke", tu zrazu prekáža.)
Na texte bola na d ruhej strane založená
humoreska Zpívanf v podaní Zdeňka Kluku
a Nezávislého umeleckého združenia GO!
Výborná pódiová show, myšlienka, recesiaale musím podo t knúť, že niektoré kúsky
pred chádzajúcej skupiny Z . Kluk u Progrespokrok sa mi páč i li viac .
Já n Leho t ký zaspieval ďalš ! zo svojich nespočetných "'Si aďákov" Plätené die'\Ča (textVlad imír Rai man). Jed en z hlavných preds t avi te ľov zlatej éry slovenskej populárnej
hudby mal už aj výraznejšie dielka, alé treba
pozname n ať. že Leho tsk-ý ako s kl a d a t e ľ (a
najmä v oblasti " pomaloviek") málokedy
klesne pod istú, pomerne vyso kú (rrovcň.
Skupina s vysoko postavenou latkou úrovne svojej tvorby je i bratislavské A 'Conto.
Ich Eurococtaiľ90 (Peter Stankov i č a František Michlík) mal všetko, čo má mať právne
funky. Veď, koniec-koncov, je to hudba,
ktorú má skup ina v rodovom erbe. Klaka
,.vl ajkonosičov" mi na rozdiel od niektorých
noviná rov vóbec ncvad ila.
Ján Spálený a b lu c~ové A matérské sdružení pro fesionálních muzikantti za hral svoju
pieseň Účtování a pre mr)a to bol jede n z naj svétlcjších mo me ntov večera. ,. Vod vaz" z
e nergickými podhrávkami d ychovej sekcie a
vyhrávka mi znamen ité ho saxofo ni stu Fran-

Host'tijúca anglická speváčka KlKi Dee
Snfmky P. Španko
tiška H av lfčka, navyše s výborným texto m
Ondreja Kašinu (zasa jeden pohľad na- niele n v b lue - obligátnu tému rozchodu) . To
bolo niečo nielen pre staromilcov, blue manov a jazzmanov. Ale napriek tomu viem o
pódiách , kde by pieseň (a skupina) zabrala
~K.

'

Spevák Kornel Kad lubiak sa so skupinou
Fox rovnými no hami vrho l do komerčnejsic·
ho pop-rocku . Každém u, čo jeho jest , ale súbor už mal v repertoá ri oveľa vydarenejšie
piesne ako Tváre očí. Všetko je tu síce vcelku vkusné , "šla pe" , ladí, spieva, hýbe sa, ale
čosi chýba ... že by to bola myšlienka? Text
radšej netreba čí t ať. Má ho ,.ria svedomí",
podobne ako hudbu, spevák skupiny.
Nová česká skupina Bizarro síce mala najviac diváckych hlasov v televízii, aj letákovú
ka111paň mala dobre pripravenú . aj pekné vokalistky na pódiu, aj aktu álny ( nechcem poveda ť tendenčný) text. ale ... Pieseň Evropan
• (Luboš Lauterbach-Josef Vondrášek) by som
nazval new fes tivalovka. Mimo riad ne vágne
bolo i čís l o Jifího V o ndráčka Bouflivá. Spolu
s Evropano m patrí k tým piesri am, ktoré
nám beznádejne vypadávaj tr l hlavy hneď po
vypočutí , nečakajúc na skúšku dlhodobou
pa m äťo u . P es ni čk u nezachránil ani elitný
česk ý textár Michal H o ráče k .
Vond ráčkov titul bol bezradný iba po hudobnej stránke. Po vizuá lnej stránke speváka
odzadu kryla me nšia čata krásnych polooblcče n ýc h . vnadami ostro ozbrojených taneční
čok. a- vložka pre skôr narodených -ta neč
ný pár detí. Takže aspoň fotografi mali žatvu.
Na tom to mie te sa musím zastaviť pri problematike p laybacku. Cfta l som v tlači ostré
výpadky proti te jto koncepcii (Večerník - P.
E rdziak). Dnešná, mod erná hudobná skupina má techniku natoľko kompli kova nú , že
zvuk , pokiaľ má by ť dobrý, a musí nastavovať v najle pšom prípade pol hodiny. Na veľ
kých po dujatiach sa tento p roblém rieši deleným pódiom , dvoma mixážnymi pultami a
skupiny vystupujú "na st riedačku" . Tento
spôsob by bol pre Lýru neú nosný a najmä
zbyt oč n ý. Tretia možnost' - dúfam , že úplne
zabudnu tá - je festivalový o rchester. Preto
musím chtiac-nechtiac pripu s ti ť , že použitie
polovičného - teda nie úplné ho - playbacku
je najopt imálnejšie. Veď speváci spievali naživo , ta kže hod n ot iť bolo čo i na mieste č inu.
Jediná live hrajúca skupina bol hos ť veče
ra. T u netreba hovoriť veľa . l odporcovia tohoto súboru musia u znať. že ide o formáciu
navýsosť profesionálnu po inštrumental istickej, speváckej stránke (vokály sú skutočne
skvost né) i celkovým pódiovým vyznením a
vystupovaním . Do Teamu sa vrátil bývalý
"bonhamovský" buben ík Ivan M arče k , čí m
sa hudba sú boru pritvrdila a podstatne sa
zvýšil jej dri ve. Team zah ral p rie rez svoj imi
tro ma p l a tň a mi - dvoma úspešnými a jcdnou, ktorá má v naj b ližšej dobe vyj s ť.
Kik i Dcc- host' sk upiny- je anglická speváčka , ktorá spol upracuje s Elto no m Johnom. Nejde s íce o žiad nu charizmatickú
osobnost', ale jej tu dievčens ký, tu dravejší,
p ricrazný jasný h las a mi lé, ncokázalé vystupovanie boli osviežením pánskej jazdy Team u. S Pavlo m H aberom si d o ko nca zaspievala i E lto nov hit Don't Go Brcaking My Heart . Na koncerte a- ak tívne , ako spevák vokálov- zúčastnil i prominentný anglický textár Gary O bornc, ktorý tiež spolupracuje s
E lto nom Joh no m a v poslednom čase i s Teamom , písal texty na pl atň u , ktorú Team nahral v Lo ndýne. Fi nále vcelku príjem ného, i
keď na decibely s kut očn e bo hatého konCertu
hostí bola ( namiesto Int ernacionály) slávna
bcatlcsovská Let It Be.
Takže zrátané a podčia rk n u t é: v koneč
no m d ôsled ku treba ti tulok tohoto č l án ku
chápať skô r v kvanti ta tívno m , ako kvalit atívno m význame. Na záve r takýchto čl á nk ov si
publicisti zvyčajn e kladú obligátne o tázky typu ,. kam kráčaš, Lýra?" Dnes je to bezpredmetné. Veď nevieme, čo sa bude v kultúre
di.ať o tri mesiace, nieto ešte o rok.

MARIÁN JASLOVSKÝ

IJŽ

v experimentovaní so zv_ukom . tempom. až virtuó:z.nymi klaviristickými fi nesmi (aj u Bacha). Dzc mjanová je skô r introve rtnejší typ. K interpretáci i pristupuje so že n~ kou graciľ>znosťou.
dô sl ednos ťou . jasnou logickou. prísne profesionálnou koncepciou (Franck). U oboch je dôležitým stimulom mož nos ť priamej konfrontácie na za hran i č n ých pódiách. pedagogické zúročovani e a n eodm ys lite ľn ý kontakt s najnovšími trendmi vo
svete.
ETELA ČÁRSKA
Tri koncerty druhej polovice tohtoroč n ýc h Dní organovej
hudby boli zaujímavé najmä z na č n o u od l i š n os ťou umeleckého
naturelu jednotlivých interpretov. v dňoc h 20 .. 22. a 26. augusta koncertovali v Hudobnej sieni Bratislavského hradu
Giovanni Clavora' Braulin z Talianska. Alexander Fisejskij zo
ZSSR a H a n~ Haselbôck z Rakúska . Posledný menovaný bol
ochotný .. po ka z iť si" ve ľmi zaslúženú dovo lenku a pohotovo.
naozaj v poslednej chvíli n a hrad i ť tragicky zahynuvšieho Heinera Kiihnera zo Svaj č iars k a.

Emília Dzemjanová
Vy s l ovova ť

umení si vyžaduje čo raz
v trendoch, štýloch. ktoré každým rokom - ba dňo m - prekvapuj ú a obohacujú svetové koncertné
pódi á. l k eď naše možnosti sú skromnejšie, v istej orientácii
nám pomáhajú prchl iadkové podujatia typu MTM I UNESCO,
lnt crpódium a v lete Dni organovej i Dni gitarovej hudby. Int e rpret ač n é umenie je dnes zviazané s tvori vou individualitou
každého jednotlivca. Každý chce byť sám-sebou, podp ísa ť sa
názor o

int erpretačnom

väčš iu zori cnt ova no~ť

G. Clavora'Braulln otvoril svoj reci tál dvoma toccatam i Girolama Frescobaldiho: Tocca tou ll z druhej Knihy skladieb a
Toccatou per I'Eievazione zo zbierky Fiori Musicali. Výborne
sa dopfňali : prvá viacúseková, stavebne. farebne i te mpovo
plastická, v celkovom výraze živá, pohyblivá, druhá skôr pokoj?á, spevnejšia, stavebne kompaktnejšia. Dali tak aspoň v
malom výreze n azri eť do širokej výrazovej škály tohto žií nru u
Frescobaldiho. Ich interpretácia predznamenala v hlavných
črt ách umelcov rukopis aj pre ďa l š í priebeh koncertu: neokázalé, prosté muzicírovanie . akoby spočít~ajúce ..samé v sebe".
Tam , kde hral takto, mala Braulinova hra n ajväčš í účin o k . Do
prestávky odzneli ešte tri skladby J. S. Bacha, dve z nich zo
zbierky 18 chorálov. Veľkole pá Fa ntasia super Komm . heiliger Geist . BWV 651 , mala pat rič nú - a tu aj potrebnú- okázal osť. Už iba o m ~lič ko pokojnejší tok by jej bol dodal ešte viac
zre teľnosti a slávnostnosti. Kým tu bol cantus firm us v peJ áli . v
spracovaní nasledujúceho chorálu Schmiicke dich , o liebe Seele, BWV 654, bol v sopráne a kolorovaný. V to mto diele sa
umelec a s ním i poslu ch áči stále viac ponára!i do nádhernej atmosféry pokojného plynutia sprievodných hlasov , prednášaných v takmer ideálnom tempe s je mnou agogikou a oživova-

DNI ORGANOVEJ HUDBY
čo n aj zretcľnej ší m vlastným rukopisom. ktorým chce niele n
upútal', ale aj p resvedč iť . Darí sa to s ku t oč n e iba mimoriadnym talentom a osobnostiam. ktoré majú zakódovaný dar po, znania , mieru vkusu. muzika litu.
Organisti sa v ostatn ých rokoch zvlášť opájajú novými
tre ndmi. Provokuje ich aj samotný nástroj, v mnohých prípadoch si to pri am vyžadujú skladby. Vynikajúce talenty s virtuóznou techni kou sa o to pokúšajú dávno, no beda tým. ktorí
chcú experimentoval' a nedo kážu odh ad n úť vlastné dispozície.
Hra ,.ad li bitum " je lákavá. ale pri stanovovaní pravidie l .,od·do" mimoriadne n á ročn á a nebezpečn á.
K týmto úvahám ma vyprovokovala či as toč n e doznievajúca
Prehli adka mladých koncertných umelcov v Tre n či a n s ky c h
Tepliciach a priamo na IÍU nadväzujúce dva prvé výkony tohtoročn ých Dní organovej hudby. Už letm ý pohľad do programov
na me ná (pri neznámych na životopisné marginálie) s ľu boval
určité zážitky.
Spaniclsky svetobežník Jose Enrique Ayrra Jarne a mladý
poľs k ý virtuóz Jer.ty Dziubinski ich pos lu c h áčom s k utočn e poskytli . Obaja vládnu darom ducha i vynikajúcou technikou.
Ich rozlet, tvorivá inve ncia. ch uť a radosť z experimentovania
provokujú hľadať ďa l ej až po hranice únosnosti , s rizikom
ostri a hrany , z ktorej ale nikdy neskfznu. Ume lecky i ľudsky
zre lý a zv l áš ť roz hľa de n ý J . E. A. Jarne podal dôkaz o svojej
tvorivej umeleckej fa ntázii. Prvú ča s ť programu koncipoval v
klasickej lín ii Bach-Franck-G uillmant-Rcgcr. Do druhej čas ti
však zaradil pre nás málo známu tvorbu španielsku . Boli to
zväčša fant ázie vo forme variíicif, ktoré zaujali najmä výrazovos ťou a int erpre t a č n o u prcpracovano ťo u . Skladbami T . Gobizuho, J. G uridiho , L. Marianiho, M. Castillu oživil nielen
vlastný repertoár, ale vzbudil záujem plného auditória. Hrá
ich ,.po svojom". Je to však štýl výso~ tn c muzikál ny. dokumcntuj úci majstrovstvo o rga ni tických fine v súlade so zvláštn osťa mi nástroja .
Obom orga nistom posl u ch áč i tl i e~kali. no kolegovia sa netvárili nadšene , skôr vy č ítavo. ( P rečo'! - veď aj naši - najmä tí
zdat nejší, sa pokúšajú o ni ečo nové, vlastné, osobité). Možno
to do istej miery ch á pať ako duchovnú oč i stu , s poveď, vychádzajúcu z hfbok duše interp reta , človeka , nezaťažcného konvencia mi a n cm c n nosťo u názorov. Zvlášť cit livý je vzťa h interpretov ku Franckovi . no najmä k J . S. Bachovi. Ich partitúry
však tiež podliehaj(• novým po h ľad o m a tie nutne sa musia odzr kad li ť vo výpovedi . Svet hrá Bacha tvrdo: tutti , v non legate
(Jarnc , Szabó) ; rovna ko impozantný je v pokornej meditatívnej modlitbe (Dzi ubinski - pomalé čast ijl3 ach je monolitom,
stálicou, no napriek tomu a každá generácia orga nistov snaží
pri s pieť vlastným vkladom a obj aviť zat i aľ čos i neznáme. Nesmie to byť však v rozpore duchom diela. Pri hre mladého
po ľs k é h o virtuóza Jerzyho Dziubinského som nemala tento
pocit. Napriek tomu , že hľadá svoj štýl. pri ktorom za ti aľ je
dos ť rozhoduj(•ci e fekt . dokázal priam potl ačiť technickú únosn os ť dozvuku nástroja. Hrá s obrovským rozletom, do ktorého
vč l e ňuj e závratné tcmpä allcgrových ča s tf (Bach-Viva ldi Koncert a mol. Bach Toccata a fúga F du r BWV 540). no v med itatívnych adagiach sa do káže po k o riť. hraný text zv nút o rniť . Počúva sa dobre. vie za ujať , v mnohom presvedč iť , predovše tkým dokázal' voj nevšedný tvo rivý potenciál.
Naši orga nisti Dzcmjanovú a Szabó si stanovili podobný c i e ľ
- zapôsobiť na pos lu ch á ča : atraktívnou štvorru č n o u (štvornožnou- Alkan) hrou. No repertoár svoj fm obsahom nespfňa l nároky dneška. Bol skôr hrou s tónmi. fa rbami , naivnými melodickými č i rytmickými noskulami. p ri čo m najdôležitejší bol
st11ad medzi interpret mi, spolo čn é muzikálne prepojenie a rytmická jed n otnosť . Malý nástroj na Hrade pôsobil prfliš skromne. Iste aj preto ich samostatné č ísl a (Szabó-Bach, Schmidt ;
D7c mjanová-Franck. Pctrali ) boli znásobené ene rgiou. rozletom. snahou d o k áza ť na kvalitnej hudbe , že maj ú na viac ako
d ovo ľuj ú s poloč n é partitúry pre dvoch.
rir U oboch organistov je neoce niteľn á snaha neustále hľada ť v
1lL dramaturgii . ale i pracovať na sebe . Pok i aľ Szabó je odvážnejší

ných jednotlivými úsekmi chorálu . Skoda , že občasná rytmická ncsúrodosť a preto n edos t a toč n á m ä kkosť ozdôb cantu firmu rušili v tomto malom hudobnom zázraku jeho spanilú krásu.
V Bachovom Prclúdiu a fúge Es dur, BWV 552 Braulin
s pev no s ťou predvedenia nezaprel svoj tali ansky pôvod . Tak aj
hlavná téma Prelúdia s bodkovaným rytmom sa v jeho interpretácii blížila skôr k triolám. Menej prij a t e ľné bolo neúmerné predlžovanie závereč n ých tónov druhej témy a vcelku občas privoľná agogika v prclúdiu , ako aj nadväzovanie jednotlivých fúg, ktoré samot né však plynuli v dobre volených témpách a vyrástli v poslednej - tretej -do patričn ej gradácie.
Vydareným prczentom domácemu publiku po prestávke bolo uvedenie Fantázie a toccaty op. 32 Jána Zimmera. Umelcovo poňatie tejto skladby bolo o čosi menej razantné, malo však
dostat oč n ý náboj , aby dospelo k impozantnému záveru . Prínosom bolo uvedenie druhej zo šiest ich fúg na B-A-C-H op. 60
R. Schumanna ; táto hudba sa na našich koncertoch vyskytuje
len výnimoč n e. Vhodne agogicky čl e nen á, pekne vygradovala;
lepšej zrozumiteľnosti prvej čas t i a tým ešte úči nn ej š i e mu celkové mu vyzneni u by bola pomohla o niečo skromnejšia registrácia začia tku (pri zachovaní autorovej požiadavky ,.f").
V troch chorálových predohrách J . Brahmsa - Mein Jes u.
der du mich; Schmiicke dich, o liebe Seelc; Hcrzlich tut mich
verlangen - upútala o. i. m ožnosť porov n a ť spracovanie rovnakého cho'rálu (prostredného) dvoma velikánmi hudby , stojacimi od seba vyše 100 rokov (viď prvú polovicu koncert u) .
V Braulinovom podaní nadobúdal výraz u Brahmsa intenzitu
zá ro ve ň so zv rúcňova nfm výpovede od prvej po tretiu predohru . Kým prvá bola agogicky až príliš u vo ľne n á a registrač n e
vys tupňovaná , druhá i tretia zaujali agogikou výraznou, svojskou, ale citlivou; dru hej predohrc pomohlo k prchfbeniu výrazu i osamostatnenie can tu firmu prelbžením do pedálu , tretej mimoriadne pekná registrácia strednej časti s tre molom a
prekrásny záve r.
V posledne j skladbe - IV. Sonáte B dur F. Me ndelssohna
Bartholdyho - mal interpret mož n osť ešte viac rozvinúť škálu
svojich výrazových fines. Nepre kročil tým mendclssohnovskú
,.striedmost'" , len ju urobil plastickou a oživil ju . Tak to bolo
hneď v prvej časti (Allegro con brio) , z ktorej mu bezprost redne, samozrej me vyplynulo prosté a pokojné Andante religioso
druhej a z neho rovnako pri rodzene Allegretto tretej časti ,
kde zvl ášť využil svoju taliansku s pe vnos ť a spontánnu muzikalitu . Záverečné Allegro maestoso e vivace v slávnostnosti , dôstojnosti , ale i živosti a farebnosti korunovalo nielen celú Sonátu, ale vlastne celý koncert. Na záver sa umelec nadšeným
pos luc háčom zavďači l Postlúdiom z G lagolskej omše L. J a n áč
ka.
Sovietsky organista Alexander Fisejskij hral celý veče r diela
J . S. Bacha. Je to výrazný typ interpreta veľk ých stavebnych
oblúkov a okázalej dramatickosti. Výborná klavírna príprava
(prof. Gornostajevová) mu poskytuje bezpečn é zázemie pre
vo ľný tvorivý rozlet , môže však v istých koreláciách v i esť , ži aľ,
aj k neželanému organovému ,.klavi rizmu ".
Pri ezračné okrajové čas ti úvodnej Fantázie G dur, BWV
572 (Tres vi tement , Lentement) mu zneli iskrivo virtuózne , v
maximálnom kontraste k strednému Grave - nepretržitému
prívalu S-hlasnej hudby, ktorú vša k Fisejskij harmon icky zmysluplne a stavebne logicky č l e nil a vybudova l tak impozantnú
klenbu tohto zvláštneho a j edin eč n é ho Bachovho diela. Dve
Fantázie z raného obdobia s k lada te ľa - C dur, BWV 570 a
Fantasia con imitazione h mol, BWV 542 vítane obohatili obzor posluc h áčov. Prvá ožila vďaka jemne výraznej , dobre kresliacej registrácii s tremolom a ve ľmi plastickej agogike ako
nežné, pôvabné dielko. Druhá ju dobre dopfňal a svojou vážnejšou prostotou; škoda , že jej fúgovanú .,im itáciu" interpret
artiku l ač n e rozdrobil n a t oľko. že postrádala viac spevnosti a
tak aj výraznejšie vyznenie.
Veľm i dramaticky; až patet icky podal Fisejskij fantá ziu z
Fantázie a fúgy g mol, BWV 542. Zia T, prekročil pri tom hrani-

cc únosných metrorytmických rcl;\cií. preto naprh.: k mocnému
ú čin ku chýhal tej to hudhe veľ k é h o fo rmátu pevný jednoti aci
faktor a tým aj potrcbn;í viičšia celková stavebná zovretos(
Pomerne ostrá artikulácia témy a jej artikulač n é rozčl enenie
sa čo s koro ukázali nevhodnými . lebo miestami .. rozsypali" poč ítacl čas až na osminky. To ~polu s registrač n ou jednofarebn osťou (až na závereč n é zosilnenie) a ~ tempom. pó~ohia ci m v
r;ímci týchto vz ťah ov .. uhnanc" . sploštilo napriek záve reč n ej
gradáci i dojem z tej to ve ľk o l e pej trojitej fú gy takme r na s úťa ž
nú etudu .
Po prestávke sme si vy poč uli Prelúdium a fú gu a mol. BWV
543. Uvod pre lúdia s jeho na piitou chromatikou zaznel v nezvykle skromnej registrácii. až potom sa skladba rozvinula aj
farebne ; jej stavba i vývoj prebiehali preto trocha nezvyk le.
Fúga nastúpila i plynula vo výhornc vyrovnanom rytme. agogické docítenic kadenci í by jej vša k bolo odpomohlo od iMej
jednotvárnosti. Závereč n ý v~tup pedálu ~ jazy kovým registrom prckryl na ch víľu manuäl; inak ft'1 ga vyrá~tla do veľkého
záveru . v ktorom le n posledný akord . podrža ný interpretom
neprimerane dlho ... pozmenil" jej ú sečn é za ko nče n ie.
Mnoho pek ného priniesla Partita c mol O . Gott . du frommer Gott , BWV 767: okrem výrazných ko ntrastov v dobre volených tempách a vo farbe aj nápadité ~tv(trnc ni c a zaujímavú
artikuláciu niektorých variácií. O bčas n é kolorova nic v repetíciách vša k už bolo na hranici štýlovej tolerancie a pre kroče n á
bola , ži aľ. v neúmerne dlhých. prcromantizovaných predt aktiach a kadenciách, nehovoriac o z;ívc rcč n ýc h akordoch.
Veľm i energický nástup poslednej skladby - Pre lúdia a fú gy
Es dur. BWV 552, sprevádza ný ostrým bodkovaným rytmom,
bol mnohovravný. Rovnako ostro artik ulova nú . pri tom nadľah če nú , skoro hravú druhú té mu však uzavrel tó n. drža ný oproti zápisu takmer dvoj násobne. čo už pôsobi lo ~ k o ro groteskne. Tretia téma bežala v závodnom tempe. cezúry medzi
jednotlivými úsekmi skladby boli neprimerane dlhé; o maje\tátnosti , kto rt'1 táto hud ba n c~ic v sebe. nemo hlo byť žiar ani
reči. Prvä fúga postrádala p l y nu lcj~ie legato (podobne ako aj
téma Partity) napriek ve ľmi k ľu d n é mu te mpu ; ďa l ši e fúgy
stupňova l i tempo stále viac, takže len vďaka s kut oč n e predznemu technickému prcvcdeniu sa dalo v závere h ovor iť o veľ
kom, klenutom stavebnom oblú ku skladby: jej obsa h ostal
smutne utajený. Publiku. ktoré oce nilo umelcove nesporné
hud o bno- int e rpre t ačné schopnosti , hoc aj nie vždy adektávnc
využité, sa Fisejskij odmeni l dvoma Rrídavkami: Fantáziou na
tému anglickej ľudovej piesne od Olega Ni rcnburga, súčasné
ho Sv c rdl ovča n a a známym Trumpct tu nc Henryho Purcclla.

Giovanni Clamra'Braulln
Snímky archív HŽ
Posledný koncert , keď hral Hans Haselbôck, bol pre publikum skut oč n ý m potešením. Hoci je tento u nás dobre známy
umelec už vlastne za tvorivým zenitom, môže dnes rozdávať z
ohro mne bohaté ho žriedla skúsenost í v každej oblasti organovej problematiky. Je ho veľmi charakteristický int e rpre tačn ý
rukopis je po každej stránke korektný , vo všetk ých parametroch dotvorený, nevti eravý , ale práve preto podmanivý, prežiarený noblesou i nadhľado m múdrej sk(•scnosti. Pre záve reč
ný koncert Dní organovej hudby zostavil program , zasah ujúci
všetky štýlové epochy, ktorý mal rovnako pestrost' ako vývojo.
vú logiku a mohol byť aj akousi dej innou retrospektívou.
Úvodné Ofertórium v 5. tóne André Raisona malo v každej
časti správnu fa reb n os ť i francúzsky decentne premenli vú agogik u. Pri úprave Tanečn ej suity na tabulatúry zo 16. storočia
anonymného aut ora sa . interpret vyhral s variovaním čas t o
pros tu čk ých tém tak, že suita sa stala pestrou, ale nic ncsúrodou náladovou paletou. Atmosféru najstarších č ia s navodili
variácie na známu pie se ň .,Innsbruck, ich mul3 dich lassen" od
Heinricha Isaaca. S poču t eľn ý m potcšcnrm sa umelec v roli
o bja v it e ľa vyhral aj so zvukovými možnost'ami priestoru v
Echofantázii San.1Ucla Schcidta , aby vzápätí rozpustilo roztancoval jeho Variácie na gagliardu Johna Dowlanda. Na záver
prvej ča s t i ko ncertu zaznelo so všetkou okáza l o sťo u parádne
mnohoúsckové dielo Nikolausa Bruhnsa Prelúdium a fúga e
mol - jeden zo skúšobných ka meňov interpretácie starej hudby najmii pre mladých organistov.
Po p rest áv~e vážne tóny úvodného G rave druhej Sonáty c
mol F. Mendelssohna Bartholdyho vystriedalo najprv rozospiev1tné Adagio a potom rozlet Allegra_maestosa e v1vacc so
záve rečno u Fúgou (Allegro moderato). Blízke vz ťah y Vied ne
k Bratislave nám pripomenula zauj ímavo pracovaná Chorälová predohra Franza Schmidta . Na záver dal umelec vol'ný priechod vlastnej fantázii v oblasti , kde je expertom: dlho a vynachádzavo improv i za č n e spracovával slovenskú ľu dovú p i ese ň
Chodieval bych ja k vám, ktorej tému mu dal F. Klinda . Keď
ovácie pos l uch áčov nebrali konca, poďakova l za ne postupne
tromi prídavkami (spamäti): fanfárovi tým Voluntary Johna
Stanleyho , spevnou sk l adbič k o u Ca ntate Jeana Fran<;aixa a
dvoma pôvabnými dielkami z Hayd novej zbierky pre Flautové
hodiny - ako .. pozdravom z Viedne". Konce rt , na kto rom si
umelec registroval sám, bol tak niele n dôstojným. ale aj šarmantným uzavretím ce lého o rganové ho cyklu.
- he _
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vič. L. Kogan. A . Navarra. R . Ricci . S. Ric h-

ter. O. Dano n . Lovro v. Mat ač i č, H . Szcryng
a ďalší a ďa l š f. .. Ale i naše Moyzesovo kvarteto. S KO a Slovcnsk f madrigalis ti. Vcl'k ým
lákadlom boli v minulých rokoch majstrovské interpretačné kurzy pod vedením 'í... Kogana a A . Navarru . Ic h tradfci a trvá dodnes.
z husľových a vio l o n čc lových sa rozšírili i na
osta tné odho ry a vedú ich znfunc osobnosti .
V tomto roku počas môj ho pobyt u práve
s konči l klavírny kurz Arba Valdma. pôsobiaecho na bele hradskej hudobnej fa kulte a začín a l int erpre t ač n ý kurz pod vedením Michaila Chomiccra.
Z ce lého počtu podujatí som poču l a le n
malý zlo mok. zhodou o ko lností sa mé
ko mo rné ko nce rty. na ktorých striedavo znela stará hudba a klavír. Len záver patril violovému recitálu . Okrem posledne me nova ného (t č inkova l i za hranič n é súbory a ó list i:
švédsky súbo r s tarej hudby Capella nuova a
rakúsky e nsemb le Les mencstrc ls. klaviristi
Sani Wolfcnsohn (USA) a Jevgenij Koroľov
(ZSSR). Ú rovňou a n i výbero m repertoáru sa
v podstate ne líš ili od našich podo(mých poduj a t í . n co pakova t cl'nosť im chíva práve prostredie prekrásne ho c hrá mu . Stredoveké kame nné múry sa sa mozrej me naj le pšie znáša li
so sta rou hudbo u . Subtílny zvuk histo rických
nástrojov až v takomto, preň a uten ticko m
priestore. poskytne te n pravý zvukový doje m . Naj mä ak sa jedn<'! o stredoveké nästroje. ako to bolo v prípade ra kúske ho súboru .
V porovnaní so Svédmi bol ich prejav najm ä
v dnes tak čas t o diskutovanej štýlovej č i sto t e
a hi~t o ri c k cj verejnosti oveľa ak tu álnejší. Ich
ko nce rt bol nie len sluchovým. ale aj vizuá lve ľmi

Chrám sv. Sofie - miesto konania koncertov
Takmer som necestovala ... Odrádzala ma
kupa macedónskej o rt odox nej cirkvi a najvidina (anavncj , skoro dvojdňovej cesty krí- · význa mnejšieho pokračovatcl'a cyrilo mctožom cez Juhosláviu , až kdesi k albánskym
dcjskcj tradície . T á to tradícia staroslovienhraniciam , najprv vlakom so Stvornásobným
skej kultúry a písomníctva je tu dodnes veľ
pn;stupovaním a poto m ešte a utobusom ,
mi živá , práve v to mt o roku holo odhalené
ktorý možno vôbec nepôjde .. .
mohutné súsoš ie w .. Cyrila a Metoda na náMoje rozhodnutie predsa sa napokon zúb reží v staro m mc~tc . V Oh ridc ~ídl i i výča s tniť na fc tiva lc O ~rid ské le to podnie tila
skumné centrum a múzeum starosloviensketušená, možno naivná predstava ďa l eké h o
ho písomníctva. slávnu minu l os ť pripomínaorientálne ho sta rodávne ho O hridu , na pojú aj vyše dve d esiatky stredovekých c hrábreží rozprávkové ho kri š t áľové ho jazera.
movýc h stavieb . V mno hých sa podarilo bo-

· ·o hridské l~to
Kupodivu , skutočnosť sa n apokon o d to ho
ani ve ľmi nelíšila , ži a ľ. vrátane strastiplného
cestovania . Ž.e existuje aj iná, oveľa jednoduchšia a podstatne kra tšia cestovná varianta. než akú vybrala príslušná referentka na
ministerstve kultúry, so m zisti la až na mieste . Celkom najlepšie a najrýchlejšie sa však
d á dopraviť pri a mo do O hridu lietadlom. ako

hatú freskovú výzclohu. po~kodcnú nielen
stáročiami , ale najmä dlhoročnou tureckou
nadvládou , zreštauro vať a v rá t iť im pôvodnú
krásu. Splc tc ncc úzkych kamenných uličiek a
starých obytnýc h domov . nalc pcných akoby
jeden na druhom a stúpajúcich vyso ko do
svahu. dotvárajú typic ký obrázok sta ré ho
m<;Sta.

nym zážitkom: stred~vcká , prcdrcncsančná
hudba ~a predvádzala na bohatom stredoveko m in~trumcntári . všetky nästrojc holi poča s celej produkci e rozložen é na vcl'kom stolc a prístupné di vákom . Výkon štyroch hudobníkov nebol vždy a na každom nástroji
rovnako vyrovna ný. na priek tomu. alebo aj
práve preto bol vefmi emotívny a kontaktný .
To nebola muzeálna z;'t l cž it osť . a le živä. oslovujúca hudba. Podarilo sa im n áj~ť ten správny intcgrujúci fenomén , mostík . kto rým hudba z 13.- 15. tor. prcklcnula m inu l osť a dokázala zarezo n ova ť i u sú časn é h o pos lu c h áča .
Vystúpe nie švéds kej Capcllc nuove. kto rá sa
venuj e predovšetkým interpre tácii rcnc a nčnej. ranobarokovcj a barokovej hudby. až
tak nepresvedčil o . Súbor štyroch muzikantov, hraj úcich na barokových husliach , fl a ute. tcorbc resp. gitare . a baro kovom fagote i
mussctc. podal výkon skôr letno-prázdninový. výberom repe rt oá ru i i nt e rpre ta č n o u ncrovnorodo~ťou . Základo m boli individuálne.
só lové vystúpe nia , chýbala jed no tná koncepcia , výsledok ča s to budi l dojem ná hodnej improvizácie.

Bohorodička s Kristom, freska z ll. stor. ~
chrámu sv. Sofie

n(t intc rprctäciu . sovie tsky ume lec prcdsta·
voval typ robustného. dravého klaviristu . s
obdivuho dnými techn ickými sc h op n osťami.
Náročn ý. rozsiahly progra m . korunovaný ,
Bcc thovcnový111i Va riácia mi na Diahclliho
va lč ík , predniesol s nadhľad o m . umelecky
presvedč i vo a bez naj me nšieho za kolísania.
Mimochodom. te nto ko ncert, ale i oMatné
vyst(tpenia prebera la v pria mom pre nose.
ale bo asp01) na záznam, m acedónska tclcví·
zia i rozhlas. Význam festivalu zdô razt, ovalo
i množ~tvo p ropagačnýc h transparentov a
p lagátov vyvc c ných doslova na každom kro·
ku a samozrej me nabitä sála po každý raz.
V O hridc a vôbec v Macedó ni i je dodnes
ci tcfná turecká minu l osť a hoci vličš in a obyvatefstva sa k nej le n s nevôľou priznáva. sto·
ročia s pol očné h o spolužitia s Turkami sa nedajú le n tak . zo dtia na deň. pre h o diť cez plccc . Orient je prítomný niele n v tureckej
štvrti. a rchitek túre , typických minaretoch a
obl eče ní . ale aj v mentalite. správa ní sa ľudí.
v umení. ku lt úre . Aj macedónska ľudová
hudba má veľa orientálnych prvkov, typickú
východnú melodiku a o rn a m cn t á ln osť. Sú·
časn á maced ó nska hudobná tvorba sa tiou
zrej me tiež inšpiruje . Príl ežitosť spoznať
aspoň čosi z domácej tvorby ponúkol koncert
macedónskeho vio listu Ľubča Sokolova , za
klavírnej spolupráce Todora Svcticva . Po
každej stránke bol pre mtia príjemným pre·
kvapc ním . Ú rovti ou interpretácie. dnumll ur·
giou . nadpriemerným . origin álnym prctlmočc ním výpovede s ú časn ýc h autorov . ale aj
C hopina. Schuberta a najmii M. de Fallu. So·
l

Na rotdic l od historických nth t rojov. klavír je häéla m najmenej vhodný do špecifického ch r(unového interiéru , kde akustické prostredie znäsobuj c miestam i kl avírny zvuk až
do ncidcn tifikovatcrných clustrov. Zrejme
však v~cobcc ná zaťaže n os ť u spo ri ada t eľov na

Les mcnestre ls z Rakúska
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to robia početní náv~tcv n íci naj mä zo západoe urópskych krajín a USA. Našich turistov
v O hridc vlastne a ni nevid no, je to príliš ďa
le ko a akokoľvek , našinec v Juhoslávii hľadá
predovše tkým mo re . Kto však predsa le n zablúdi do týchto vzdialených končín , urči te
n co ľu tujc . Spočia tku ma viac ako samotný
festival za ujalo mesto a okolitá malebná krajina s priczračný m O hridským jaze rom .
Vzájomná spä t osť festiva lu s mestom a starodávnou históriou je jednoznačná . Veď i
festivalové konce rty sa ko naj ú v kostole sv.
Sofie z jedenáste ho s t o roči a. Zvláštna a jed inečná je at mosféra impozantnej stredovekej
katedrály, voľa kedy arcibiskupského chrámu
byzant ké ho patria rchu . význam ného kresťa nského a kultúrneho centra, siahajúceho
svojím te ritó rio m od Dun aja až po a lbánske
pobrežie a grécky Solún . Ešte i dnes fa cinujc z bytok frcskovcj výzdoby Sv. Sofie , ktorý
predstavuje n ajväč š í zachova ný c~lok nástenných malieb byzantského ume ni a l l . sto·
ročia . Pritom katedrála je postave ná na základoch ešte staršej archite kt úry. z či as veľ
kej misie solúnskych bratov Ko nštantína a
Metoda . Ohrid má pre ná , po to mk ov kultúrneho dedi čstva Ve ľk ej Moravy , zvláštny
význa m . Veď u če n íci solúnskych vic rozvcstcov, po núte no m odchode z nášho územia ,
prišli prf1vc sem , aby tu založili stredisko slovanskej vzdelanosti. Ohrid už predtým. ešte
v dobách antiky, bol význa mnou obchodnou
križovat ko u , no po príchode Slova nov na
Balká nsky polostrov sa postupne sta l jedným
z najvýznamnejších stredísk slovanskej kultúry , pôsobisko m sv. Kle menta . prvého bi -

vždy od 12 . júla do 20. a u gu~
ta . ožij(t tieto histo rické priestory podujatiami Ohridského le ta. Tento ro k už po tridsiatykrä t. Nápad , inšpirovaný jedinečno sťou a rchitckt(try Sofijského chrá mu a jeho vynikajúcou akustikou , post upne z jedné ho koncertu narástol do im pozantnej podoby umeleckých slávností s medziná rodným renomé a
s mno hým i znám ymi za hrani čný mi ume lcami. Ohridské leto je dnes. podľa lov uspo·
ri a da t eľov. najvýznamnejš í festiva l v Macedó nsku a po Dul)rovnfckom festivale najznámejším takýmto podujat ím v ce lej Juhoslávii . Po dobne a ko iné sesterské fe stivaly po·
nú ka žánrovo pestrý program divadelných.
o pe rných i baletných predstaven í, folklór a
samozrejme koncerty vážnej hudby , dokonca i sym fo nické . J e letný, d ovole nkový - aj
svojím pohodlným te mpo m . Žiadne nervózne pobehovanie z podujatia na podujatie , ča
sové prekrývanie jednotlivých vy~ t llpcní: festival, roztiah nu tý tak mer do štyridsia tich dní ,
každ ý veče r po nú ka le n jeden program. výnim očn e nočný koncert. Veľmi okáza lý býva
vraj otvárací ceremoniál. s festivalovým
ohňom , a väč š in ou premiérovým uvedením
nového die la domáceho a uto ra , venované ho
festiva lu . V to mto roku to bo lo Oratórium
D . Bužarovského O hrid pre só la. zbor. recitá tora a symfonický orc hc~cr. ezaži la som
ho, na festival so m prišla až koncom júla.
Podrobné in fo rmácie v~a k o. i. po núkal aj j ubilej ný. re trospe ktívny bulle tin . kde som našla zozna m všetkých koncerto v i ~ menami
doterajSfch účinkujúcich. A sú mcdti nimi
mno hé významné osobnosti: M. Rostropo-

Ikona sv. Klimenta, 14. stor.
S nfmk.y archfv autorky

Každo ročn e .

ko lov dispo n\tj c vysokou muzikalitou a hudobno u kultúro u , znásobcnou mimoriadne
kultivovaným , farebným a pln ozv uč n ý m tó·
nom . Pred ložený výber macedónskych a uto·
rov bol možno nic re preze n tač n ou vzorkou ,
ale predsa svedčí o značnéj spätosti s folklór·
no u tradíciou. oscilujúcou v tomto prípade
medzi bohato č l e n e nou t a n cčnosťou a zvlášt·
no u a ž mela ncho lickou ba l adickosťou . Sklad·
by auto rov T . Zograf ké ho, T . Mančcva. S.
Stoj kova. M. Nikolovské ho hovoria viac-mc·
nej tradi č n o u rečo u . s ilný fo lkló rny základ
dotvárajú výlety do roz li č n ýc h súča~ n ejšíc h
kompozičných poetík .

Macedónsky violista L:ubčo Sokolov
ten to nástroj neobišla ani o hrid ~ký festiva l.
V to mto ro ku zarad ili 5 klav írnych recitálov.
dva z nich som mala m ožn osť si vypoč ut' : sovietskeho klaviristu J evge nija Ko roľova a
Am e ri ča nku Saru Wulfensohnovú . Výkon
Ko roľova bo l v porovnaní s mladuč kou a mericko u klaviristkou suveré nnej ší. zrelší i konccpč n cjšf. Kým dicvčcn~ky jemn ý vz hľad Sary Wu lfcnsohnovcj predzname nal i jej nežnú , krchk(t ale aj dramaticky m álo kontrast-

Som rada. že som na po ko n na O hridské lcto cestovala . Nic pre nej a kú vý nim oč n osť toho to festiva lu . Hoci z tých n ieko ľk ých kon·
cenov nemôžem a a ni nechcem charaktcrizo·
vať jeho prínos, č i kvality. Zrej me sa však
nevym yká z rá mca podobných le tných festi·
valových podujati. Ncohúril mimoriadnou
dramaturgiou či umeleckými výkonmi, neoplýval a ni in ými superla t ívmi. Predsa však
je v čo msi j ed in eč n ý a neopakovateľn ý; je to
možnosť viacdimc nzion álncho kultúrneho a
umelecké ho zážit ku . Akýsi ko nglome rá t rôz·
norodých este tických vne mov, súst redených
na malo m kúsku ze me . S pre krásnou príro·
d o u , sta rodávnou histó riou . a rchitektúrou,
jedinečnými freskami a a rc heologickými pa·
miatkami. V tako mto prostredí má aj hudba
rozme r.

MARTINA HANZELOVÁ

UŽ

.

Rok po smrti He rbe rt a von Karajana, ktorý 40 rokov us·
m erň ova l . viedol, režíroval a dirigoval salzburské predstave·
nia a koncerty , oslávil tento svetoznámy hudobný festival 70
rokov od svoj ho založenia. Očakáva l o sa. že po odchode naj·
výraznej šej osobnosti rakúskeho hudobného života sa prejaví
určitá finanč ná i kvalitatívna strata - no nestalo sa tak. Kon·
certné i divadelné predstavenia sa tešili v tomto roku veľkému
záujmu publika a boli vypredané. Stretli sa tu opäť najlepší
svetoví dirigenti (Sir Georg Solti , Claudia Abbado. Christoph
von Dohna nyi, Riccardo Muti , Zubin Mehta, Seiji O zawa. Ja·
mes Levine , Guiseppe Sinopoli a ďalšf) a svetové operné
hviezdy (Placido Domingo , Jessye Norman, Edita Grúberová,
Lucia Pappová , Samuel Ramey, G abriela B e ňačková a iní).
Tri produkcie, ktoré viedol taliansky d irigďn t Riccardo Mu·
ti, patrili určit e k tomu najlepšiemu čo mohli diváci vidie ť a po·
ču ť. Prevzal inscenáciu Mozartovej opery Don Giovanni pô·
vodne naštudovanú Hc rbcrtom von Karajanom a urobil z toh·
to geniálneho diela aj geniálne predstavenie. Pod jeho taktov·
kou sme poč uli plnokrvného , veselého , smutného , pl ačúceh o
ale i víťaz n é h o Mozart a, ktorý len ťažko nájde vo svete konku·
rcnciu. Viedenskí filharmonici podali bezchybný výkon a treba
sa v tejto súvislosti zast av iť aj pri práci korcpctítora a čemba·
listu (hral aj v Cosi fan tutle i v Haydnovom oratóriu Schôpfung) Robertovi Kettelsonovi. Jeho improvizačné schopnost i
obohatili strohý záznam reci ta tívov a dodali im úžasnú farebn osť a plnosť. Samuel Ramey je dnes vo svojom odbore š pič
kou a svoj u pove sť potvrdil i tentoraz. Bol pánom predstavenia a všetko sa odvíjalo ako Don Giovanni diktoval a riadil.
J eho sekundant Le po rello ne mal chyby a Ferruccio Furlanetto
hral a spieval s ch u ťou . Všetci ostávajúci speváci vkročili do inscenácie s novým dirigentom Riceardom Mutim. Commcndatoreho spieval Din\itri Kavrakos, Dona Otl avia Frank Lopardo a Masett a mladu čk ý Natale de Carolis. Zastavme sa pri obsadení ženských úloh . Oproti zaužívanej tradícii boli spevácke
úlohy obsadené takto: Donnu Annu spievala koloratúrna sopranistka Edita Grúberová, Donnu Elvíru ml adodramatická
_ sopra11istka Carol Vaness a Zerlinu mezosopranistka Suzanne
_ Mentzer. Ich výkony v sólových áriách a v cnse mbloch môžemc vysoko h od n otiť . všetky hlasy zneli pe kne, vyrovnane a fa·
rebne. V tomto predstavení prišlo k vzácne vyrovnanej syntéze medzi herecko-vo kálnou a hudobnou zložkou.
Pracovný tím (Riccardo Muti - dirij!,ent, Michael Hampcréžia a Ma u ro Paga no- scéna a kostýmy), ktorý spolupracoval
na Donovi Giovannim . realizoval spolu aj druhé predstavenie
- operu W. A. Mozarta Cos\ fan tutte. Z novu by som podčia rkl a vynikajúco zvládnuté recitatívy (opäť R. Kettelson) a
rozšante né a rozihrané herecké výkon y účink ujúc ich . Po spevácko-vokálnej stránke zaujali všetky postavy. Napriek tomu
by som rada vyzdvihla Dorabellu v interpretácii Ann Murray,
ktorá dokázala svoj veľký farebný mezosoprán zdisciplinovať a
prvotriedne ovl ádať . G uglielmo v podaní Thomasa Hampsona
i Fcrrando Deona van der Walta boli príjemnými partnermi
pre Fiordi ligi (Margaret Marshall) a Dorabelly (Ann Muray).
Despina - Adelina Scarahelli So svoj ím veľmi lyrickým a slabým hlasovým materiálom ostávala trochu v tieni svojich kolegov. Alessandro CÓrbelli v úlohe Dona Alfonsa zahral sta rého
. filozofa s ľa hkou nadsázkou humoru . v sextetách sa dobre
uplatnil jeho p ln ozvuč n ý materiál.
• Sólistka VIedenskej ~tátnej opery Sona Ghazarlan uskutoč
nila v Stfpovej sieni Domu zväzov benefičný koncert. Na tomto svojom prvom vystúpení v Sovietskom zväze ju sprevádzal
orchester Moskovskej filharmónie s dirigentom Markom
Ermlerom. Sona Ghazarian, laureátka viacerých medziná.rodných speváckych súťaží, vo svojom programe uviedla výber zo
svetových operných árií. Finančný výnos z koncertu bol urče
ný po dohode s rakúskou vládou ako dar na účet detskej nemocnice v Lenlnakane. Poriadateľmi koncertu boli Sovietsky
fond kultúry, spolok Vlasť a Výbor pre kultúrne styky s Arméncami v zah.raničí.
• Koncert z diel h~čiarskych skladateľov odznel po Pn'Ý
raz v meste Baku. Zorgan.lzovali ho v rámci VlJijomnej spolupráce Ministerstvo ' kultúry Azerb~dianskej SSR, Zväz sovietskych skladateľov l Azerb~dianskej SSR a h~i!iarsky
spolok PRO Helvetia. Diela ~v~i!larskych skladateľov predniesli pos'ťchái!l Azerb~dianského k~nzervatória U. Gadlibekova.
• Kultur Forum E. V. v Mníchove ohlas"'e na sezónu 1990-91
_ za"'fmavý plesňový cyklus so svetovými hviezdami: Edita Grúberová (27. september 90), Simon Estes (18. január 91), Shirley Verrett (23. február 91), Mara Zampieri a Ivan Urbas (19.
marec 91), Flamma Izzo D'amico (21. aprR 91), Ruggiero Ralmondi (ll. jún 91), Francisco Araiza {10. júl 91).
• Bohatý a umelecky náročný je kalendár Lucie Poppovej
v sezóne 1990/91. Po vystúpeniach v Straussovom Gavalierovi
s rulou vo viedenskej ~tátnej opere v septembri sple,•ala
v Bratislave na BHS s Bamberskými symfonikml Straussove
~tyri posledné plesne, IS., 19. a 21. októbra lnterpret"'e titulnú postavu v Straussovej Arabelle v Nemeckej opere v Berlíne. V Bavorskej ~tátnej opere v Mníchove stvárň"'e 27. októbra Grófku v Mozartovej Figarovej svadbe, 18., 22. a 25. novembra a 2. decembra Evu vo Wagnerových M~stroch spevákoch norimberských vo VIedni. Záver roka 1990 bude tráviť v
Parili, kde bude spievať Grófku v Mozartovej FigaroveJ svadbe U., 14., 20., 22. a 29. decembra. Rok 1991 zai!ne \' Ženeve
koncertným predvedením Straussovej Daphné (od 8. - 17. Januára). 19. januára bude to opäť Eva vo Wagnerových M~
stroch spevákoch v Bavorskej štátnej opere. 31.januára, 2., 5.,
7., 10. a U. februára bude Grófkou v Straussovom CapriccLu
v Barcelone, 2. a IO. marca opäť Grófka vo Figarovej svadbe
v Mníchove. Okrem operných predstavení má Lucia Poppová
na programe sériu závažných plesňových koncertov, napr.
23. októbra 1990 v Kolíne, 25. októbra v Bayreuthe, l. decembra v Mníchove, 26. marca 1991 v Paríži, atď.
• V rezidencii veľvyslanectva SRN vo Variave odovzdal veľvy
slanec Giinter Knachstedt skladateľovi Knysztofovi Penderec-

Nakoniec spomenieme uvedenie oratória J. Haydna Die
Schopfung (Stvorenie) vo veľkej sá le Fcstspiclhausu. Viedenských fil harmonikov, zbor viedenskej Staatsopery a sólistov
Luciu Poppovú, Francisca Araiza, Samuela Rameyho a Olafa
Bä ra viedol dirigent Ricardo Muti. Hoci dirigova l v jeden deň
dve produkcie (Schôpfung a Cosi fan tutle) nebolo na ňom vidie t' známky únavy, práve naopak. je ho výkony boli koncentrované a plné radosti z muzicírovania. Zbor viedenskej Staatsopcry (zbormajster Helmut Frochaue r) podal dobrý výkon
ale úroveň Viedenských filharmonikov nedosiahol. Vynikuli
hlavne i11dividuálnc sólové výkony jednotlivých orchest rálnych hr áčov.

•

Skupina moskovských s kladateľov, vzájomne si blízka
svojimi tvorivými záujmami a estetickými názormi , za loži la
Asociáciu súčas nej hudby "ASM-2". Nadväzuje na Asoci áciu súčasnej hudqy z roku 1923, ktorej zak ladateľmi boli
také osobnosti ako Mosolov, Mjaskovskij , Roslavcc, š ostak ovič a i. Táto Asociácia bola v roku 1931 zrušená.
ASM-2 za svoj u estetickú pl atformu uznáva celostné chápa nie kultúry 20. storočia, bez umeleckého odtrhnutia takých javov ako sú druhá viedenská škola. európska hudobná avantgarda, novodobé tendencie v sovietskej hudbe a i.
ASM-2 vystupuje proti hudobnému konzervativizmu zaštítcného akademizmom. podporuje neštandartné kompozič
né myslenie, tvorivé hľadanie a experime ntovanie. Skladate lia. ktorí súhlasia s touto základnou estet ickou platformou, môžu sa stat' čl enmi tejto asociácie.
Predsedom Asociácie súčasnej hudby ASM-2 sa stal
sklad ateľ Edison Denisov a čl enmi jc.j vedenia sú skladatelia A . Vustin , L. G rabovsk ij , S. G ubajdulina, V. Ekimov·
skij , J. Kasparov, N. Korndorf, V. Loba nov, A. Ta rn opoľ
skij, E. Firsova, V. Su ť.
Vo svojej najbližšej či nnost i chce sa A sociácia venovať
propagácii súčasnej hudobnej tvorby v Sovietskom zväze a
v za hrani č f. Výmenou tvorby <l informáci!, poriadan ím semi nárov. konferencii chce napo máhať k získava niu konta ktov so všetkými čle nmi Medziná rodnej spoločnost i pre
súčasnú hudbu . ASM-2 sa nestavia proti Zväzu skladateľov . chce byť jednou z jeho aktívnych zložiek. Očakáva náležitú pomoc nielen od vedenia Zväzu skladatefov, ale aj
Muzfondu (najmä pri usporiadaní seminárov konferencií,
za bezpečov a ní a pre najímaní koncertných siení a pod.):
- mjk-

E. Grúberová- Donna Anna a Frank Lopardo- Don Qltavio
Lucia Pa ppová spiC';vala Gabriela i Evu s mä kkým, ľúbo
tónom plným citu i adekvátne ho výrazu . Má výbornú
zrozum iteľnosť a plne využíva ce lý dynamický diapazón svojho
krásneho hlasu.
Samuel Ramcy (Raphael) dokázal. že i Haydnova hudba
mu je blízka a že v klasickom repertoári sa cít i dobre . Obdivuhodne zaspieval obe árie Raphaela s kont rastnými dynamickými plochami a p resvedčivo zvládnut ými okra jovými hlasovými
polohami.
zv u č n ý m

Ďalší zo sólistov. Francisco Araiza (Uriel) je vyhľadávaným
spevákom oratórneho odboru a jeho lyrický hlas s pe kným frázovaním plne zodpovedal dané mu partu . Mladý ne mecký barytón Olar Bär (Ada m). odchovanec drážďanskej Hochschule
ľiir Musik , sa snažil hlavne po výrazovej stránke, jeho skvelý
lyrický hlas miestami strácal na nosnosti pri väčšej a ngažovanosti orchestra. V záve reč n o m fin álovom zbore sa k. sólistom
pridala ešte altistka l ris Vermi llion s v eľmi pekným farebným
hlasom .
EVA BLAHOVÁ

kému vysoké vyznamenanie Veľký krfl za zásluhy o SRN. Toto vyznamenanie udef"'e prezident SRN vyni~iíclm predstaviteľom vedy, umenia, kultúry bez ohľadu na ~tátnu prfslu §nosť. V tejto súvislosti nemecký veľvyslanec uviedol, že
mnohé diela K. Pendereckého mali svoju svetovú premiéru
práve v SRN (Pa~le podľa sv. Lukáb v MUnsteri, Dlably z
Loudun v Hamburgu, Poľské rekviem v ~tutgarte atď.). AJ jeho nová opera Kráľ Ubu bude uvedená 6. júla budúceho roku
v Mníchove.
• V rámci Hudobnej jari v Munsteri udelili poľskému skladateľovi Witoldovi Szalonkovi titul doktora honoris causa
UniverzitY v Munsteri. Tohtoročný festival ~ nie,sol pod heslom Stretnutie s Poľskom , oomu zodpovedala nielen dramaturgia, ale ~ reprezentai!ná úi!asf v)'Zftamn)·ch osobností
z Poľska i zo sveta.
• 25. maija t. r. založili na pôde Všezväzovej hudobnej spoloč
nosti v Moskve z Iniciatívy popredných sovietskych klaviristov
a muzlkológov Všezväzovú spoločnosť F. Chopina v ZSSR.
Prédsedom spoločnosti F. Chopina v ZSSR sa stal Leonid Sldelnlkov, dlhoročný propagátor poľskej kultúry, čestným
predsedom je Igor Belza.
• ~frežlsér Komickej opery v Berlíne Harry Kupfer pripranqe v novej sezóne dve pôvodné inscenácie: Mozartovho ldomenea (24. novembra t. r.) a Bizetovu Carmen {17. maija 1991).
• Zmeny na šéfdlrigentských postoch? Podľa zahranli!ných
správ bol Kurt Masur menovaný šéfdirigentom Ne'V)'orskej
filharmónie, kde v roku 1992 bude zástupcom Zubina Mehtu.
Pod ľa ďaUích zahraničných správ mníchovský generálny hudobný riaditeľ Wolfgang Sawallisch rok"'e o šéfdlrigentskom poste s Philadelphskou filharmón iou. V prfpade pozitívneho v)'Siedku nahradí m Philadelphii Ricarda Mutlho,
ktorý sa chce venovať dirigentskej kariére na európskom
kontinente, predovšetkým ako hudobný riaditeľ ~~~)Iánskej La
Scaly a naďalej chce úzko spolupracovať s VIedenskou filharmóniou.
• Leonard Bernstein v dôsledku ochorenia (bJIH ie nedefinovaného) odriekol všetky terajšie i nlijbliUie koncertné vystúpenia. Úi!lnkovanle IJ& Pražskej jari bolo zatial' jeho posledným verejným vystúpením. Nemecká gramofónová firma
Deutsche Grammophon Geselschaft priniesla na trh prehľad
o ~írke umeleckých molností tohto kompon"'úceho dirigenta. Na 25 CD platniach a kazetáC:h sa nachádza rozmanitý výbu nAhrávok klasického a romantického repertoáru. Cyklus
obsah"'e diela Schuberta, Mendelssohna, Dvofáka, Č~kov
ského a samozrejme ukážky z Bemsteinovej vlastnej tvorby.

-o-.Ik-

(;ramofóno\'á lirrna EMI uzavrela 110 \ ' IÍ 11äfročnú 'ex·
kluzi\'nu zmluvu s huslistom lt t akom Pc rlrnanom. Na
začiatok tejto novej spolupráce vznikla live na hrá ,,ka
l. Perhnana s Izraelským filharmonickým o r chestrom
za dirigovania Z. Mehtu počas hosfovani a " Leningrade, kde uviedli Čajkovského Husl'ový koncert D dur.
- mjk-

Žiak 8. triedy Centrá lnej hudobnej š koly pri Mol>kovskom konzer vatóriu Viktor Scsto pa l ziskal prvú
cenu a š peciá lnu odmenu n a IV. medzinárod nej sút'aži Carla Solivu v Casale-Monferra to. Viktor Sestopal
je žiakom Ľva Vlasenku a Michaila Pletneva. Sesto·
palova účasť na s úťaži sa u s kutoč nila pomocou aso·
ciácie Mier deťom svela! a a nglického sponzora Bena
Bramsa, prezidenta firmy show·bussinesu SPEC.
•
- mjk-

1

Zhovárame sa s hudobným

skladateľom

V.

Kubičkom

Víťazeslav Kubička (1953) patrf k popredným reprezentantom mladej slovenskej skladateľskej generácie. Kompozíciu itudoval u prof. Juraja Pospíiila na bratislavskom Kon-

zervatóriu a u prQf. Jána Cikkera na Vysokej lkole muzických umeni, taktiež v Bratislave.
Po , sko~čení štúdia sa stal zamestnancom HlavneJ redakcie symfonickej, opernej a komornej hudby Slovenského rozhlasu v Bratislave, kde sa ako redaktor a dramaturg Elek·
troakustického i túdia programovo zame~l predorietkým na propagáciu a šírenie diel
súčasných slovenských autorov. Aktívne bOl činný vo ZSSKU ako tajomník Kruhu mladých sklada,el'ov. V súčasnosti popri svojom zamestnaní a tvorivej činnosti sa ako člen
Rady SHÚ podiel'a nielen na novom formovaní tejto inštitúcie, ale i na vytváraní nových
podmienok na presadenie sa naiej tvorby na európskej hudobnej scéne. V tejto svojej aktivite využíva bohaté skúsenosti z práce rozhlasového redaktora a dramaturga...

"Musíme zachovať kultúrne bohatstvo'~
'Snímka R. Polák
Patríte medzi generáciu skl ada t eľov, ktorá na svoj u umeleckú
d ráhu nastúpila až v 80-tych rokoch, teda v tzv. normalizovanom obdobi. Represálie, ktoré zasiahli mnohých vašich star ·
ších kolegov, sa vás prakticky nedotkli. Boli ste však jedným z
tých, ktorí sa aktívne zapoj ili na pôde bývalého ZSSK U do jeho
rešt r uktualizácie a premeny na SHÚ.
l k eď problé my o bdobia , ktoré spomínat e , som si vz h ľad om
na svoj vek a s n áď i pre to. že si o sebe nemyslfm , že má m nejaký osobný senzor na ana lýzu a pOí'Orovanie politických javov , v plnej hfbkc a šírke ne uvedomoval, klímu so m cítil sprostredkovane cez tých ľud í . ktorí mi boli bl ízki a boli mi vzoro m , či už ako ped agógovia alebo spolupracovníci.
Mám na mysli predovšetkým l. Zelje nku. ktorého som pokladal vždy za voj ho uč it e ľa a priatc[a. a to už o d svoj ich 14 rokov. k eď ma k nemu pri vied la mama. l k eď som v kon eč n o m
dôsledku študoval u iných pedagógov. k l. Zeljenkovi so m sa
pravidel ne vracal a ukazova l o rn mu voje präce a v podstate
cez te nto náš vzťa h som zača l vnímai i problémy vtedajšieho
obdob ia. l. Zeljenka mi ich pomáhal správne vidiet' a c h á pať.
K fo rmovaniu mojich názorov nemalou mierou prispel i pre
mňa ďal š í ve ľmi blízky člove k . H . Oo manský , o kto rého odbo rné skúsenosti ~a môžem ne ustále o pieral' a kto rého som
čas tokrá t zažil v situácii. k eď muse l tvrdo bojova t' za to , aby
najmii súča s n á hudba mala woje prime rané postavenie v rozhlasovom vysielaní. aby bola ponímaná v celej svojej šírke a
správne hodno tovo od stupr,ova nn. Ale vrátim sa k problematike ZSS KU a SH Ú. Otvore ne musím povedai , že o bývalo m
Zväze sme my mlad í skladatelia vede li v podstate d o ť málo.
Mali srne. síce možnost' vypočuť. si svoje d iela na pre hliadke ,
mali sme možno i stretávai sa i so za hra ni č n ý m i s k l adateľmi ,
a le ne mali sme pocit . že by sme ma li m ož n o sť Zväz spoluvytvárai. Zväz sa ná m javil akoby za hmlený. Napríklad , asi pred
piatim i rok mi sme boli my. č le n ovia Kruhu mladých skladateľov vyzvaní . aby sme napísali d ie la pre deti a mládež, pre
ĽSU. Bo la to vraj doko nca štátnó\.úlo ha. Ako tajomník Kruhu
som si túto úlohu osvojil a všetci mlad í sme sa jej ujali.
Vzniklo viacero cyklov s kl adbi či ek p re rôzne obsadenia.
ž i a ľ n e do č ka li sme sa an i ich rozmnoženia v prime rano m
množstve. Bo li sme sklaman í. že naše úsilie sa nestre tlo s
adekvátnym výsledkom. Dot eraz i vďaka Zväzu existovala
akási iluzórn a isto ta , že tak a ko vo všetko m, i v ume ní budú
zachova né hodnot y. V S H Ú to však musí byť ináč. Terajší
funkci o nári S H Ú nutne musia byť hrdia mimoriadne aktívn i,
musia vy tvá rať príležitosti auto r ké i koncertné. doslova akt ívne musia vstupova i napríklad do hľada ni a sponzorov , musia v
po dstate robi ť vše tko , nie le n rozdeľova l' štátne prostriedky,
ako to bolo zrejme v minulosti.
To sú funkcionári. A čo č l enst vo?
- O to isté by sa ma li snažii všetci. každý na svojom po te.
S poloč n ý ci e ľ všetkých asociácií a celej hudobnej únie.. by mal
vyús ti ť do hlavné ho záme ru . d o boja za zachova nie to ho. čo je
pre Slovcn ko špecifické, v našom prípade v obla ti hudb y. To
zname ná, zachovai kultúrne bohat stvo , zachova i možno sti
tvo rii a vy t vá ra ť mo žnosti vstupu do Euró py so svojbytnou hudo bno u k ult úro u . nic mechanicko u napo dobncnino u hudobnej kulttí ry iných európskych krajín . Pravda. č l ove k a obchádzajú obavy z pok lesu úrovne kultúry. je to všeobecný prob·
lém našej spol oče ns k ej ekológie. Pre to by to chce lo. aby vše tci
členovia Ú nie boli aktívni. Každý hudobn ík si bude musieť vyhľadávať príležit osti aj sá m . Už v s účasnos t i môžem povedai,
vidím .to niele n ako skladateľ, či čle n Rady Ú nie. a le i ako rozhlasový pracovník . že v pod state je viac koncertov. ktoré si
dohod li a zorganilova li j ednot livci . Ja som napríklad nadviazal ko nt ak ty o Salzb urským festivalo m za úče l o m o rganizova,
nia výmenných koncertov s ú čas n ej hudby.
V súč asnosti sa veľa diskutuje o negat ívnom dopade ek onomickej situácie na oblast' kult úry, sú oprávnené obavy z o kliešteného spoloče nskéh o dopadu hudobnej kultúr y, mysllm predovšetkým na tzv. vážnu h ud bu.
- Na te nto problé m by som rcagov'a l myšlie nkou môj ho pri ateľa. rakúskeho s klad at eľa prof. Kaufma nna, kto rý hovo rí : .. Nedajte si vz i ať tie vymoženost i. kto ré ste d oteraz mali: · J a by
so m k to mu do da l: jedna vec je aktivita hudobníkov a s kladat eľov , druhá vec sú d otácie: kto ré nezáležia od tej to aktivity.
Pretože vážna hud ba . naj mä jej tvorivá obl asť , patrí medzi ·
nadstavbové umeni a. ktoré sú istým duchovným pokladom
každé ho štátu , každé ho národa. Preto musí tieto umenia štát
dotovať . A ak sa mô žem op ri e ť o názor môjho p ri a teľa l. Zeljenku . tak kým budeme môci, budeme bojovai o to. aby sme
o ncvyhnutnosli podpory hudobnej tvorby a vôbec hudobnej
ku ltúry presvedč i l i. Dô ležité však budú najbližšie ro ky. kým sa
nedostane me k takému ekonomickému systé mu . v ktorom sa
napríklad b udú odpisoval' dane , resp. čas ti daní z príjmov za
podporu ku lt úry . tak ako je to vo sve te bežné. Jed en z mnohých príkladov. o ktorom vedia mno hí kolegovia : ak o rcheste r
v SR uvedie die lo sú ča s n é h o domáceho auto ra. o kamži te do-

stane finan čnú injekciu z ministerstva. Yo všetkých vyspelých
krajinách je umenie podpo rované, v nie kto rých viac , v niektorých me nej , ale je to akousi povinnosio u to ho -kto ré ho štátu ,
tej-ktorej vlád y. Samozrejme. bude na mieste. ak sa bude pom á h a ť predovšetkým tým aktívnym ume lcďm , kto rí sa budú
po dieľať na rozvoj i kutt úry v to m skutočn o m zmysle.
V protiklade s inštitucionálnou podporou súčasnej tvor by tu celé roky existoval akýsi nepísaný zákaz propagoval' tvorbu elektroakustick ú. l napriek tomu vy ako dramaturg a redaktor
Elektroakustického štúdia Slovenského rozhlasu v Bratislave
ste nemálo času venovali práve jeho profilácii. Prakticky sa dá
poved al', že toto štúdio bolo jediné na Slovensku , ktoré sa elektroakustickej hudbe a jej tvorbe -fenovalo programovo. O fi ciá lne, či popri tzv. úžitkových prácach, pre iné nehudobné redakcie, či rôzne d r uhy rozhlasových relácií?
- Tretím vzorom . o kto rý sa v mojom živote o pieram . je
Ing. Pe te r Janík . ved(rci E le ktroakustické ho štúdi a. V ro ku
1965 , keď štúdio vzniklo , sa ve ľmi rýchlo zača l o venovai i výrobe e lektroakustickej hudby. Peter Ko lman . prvý dramaturg.
už v tomto obdob í postavil latku ve ľm i vysoko. l v sú ča s n ost i
j e štúdio špeciálnym pracovisko m . určen ý m le n na 'tie najnáročn ej š ie umelecké a techno logické rozhlasové práce. Je dô le~ it é povedať , že štúdio so svoj ím prfliš moderným d rama turgickým za meran ím v minulo m o bdobí prežilo len vďaka Petrovi Jan íkovi a Jánovi Backstube rovi, kto rí kvôli jeho zách rane
po 68. ro ku preniesli ťa žisko č innos ti na tvorbu rozhl asových
hie r , ste reohicr a quadrohier. I keď vznikalo o n i ečo menej
hudby, základný pro fi l štúdia sa zachoval i poča s ďa l š i e h o obdobia , keď j eho dramaturgom bol J . Malovcc. Vr. 198 1 so m
sa na príhovÓr Ing. Janíka stal po náročných skúškach dramaturgom štúdia a i z inicia tívy H. Do manského sme vytvorili
pravidelný program , venovaný e lektroakusticke j tvo rbe. V súčasnost i je te nto program vysie laný dva krá t mesačne a z 20 minút sa č.as vysielania predlžil na 30 minút. Dra maturgicky je
zame raný na tvorbu slovenskú , a le aj svetovú. Aké riziko na·
seba zobra l H . Domanský, o to m s n áď nemusím h ovori ť . je to
ve ľm i jednoduchá mate matika . Osobná za ni et e nos ť Ing. P. Janíka sa najmä posledných IO rokov stretávala i s porozumen ím
u vedúcich pracovní~ov rozhlasovej techniky a vzh ľadom na
n á roč nos ť stúpala i úroveň technické ho vybaven ia štúdia;
V 60-tych rokoch sa celá generácia našich skladate ľov priam
programovo venovala elektroakustickej t vorbe. Technické prostriedky vtedajšieho Experimentálneho štúd ia vyu žívala v prospech nových výrazových a · obsahových výpoved í. Pokroč ila
však nielen doba, ale aj technika . V. prospech tvorivosti?

ko nto môže m pripísať i 15 kladieb. komponovaných k fi lmo m . spolupracoval som aj s d ivadlami , napísal so m asi 30 divadelných scénických ko mpozíci í. Pre miía t vo ri ť zname ná
m a ť vždy kontakt s ľuďmi. Nielen s interpretmi: ale aj s posluch áč mi. Nechcem tým pove dať . že k o munik a t ív no sť je mojím
programovým zameraním . tak ako sa v týchto súvislostiach o
našej gc:;nerácii mno hok rát diskutovalo. Ale bez komu nikácie
s ľuďm i si svoj u tvorivt'r činnost' neviem pre dst av iť . Po trebujem
a som vyslovene zvedavý na reakciu ľudí na moje d iela. Preto
sn áď ten širší s k l ad ate ľs k ý záber . t oľ ko s n á ď i na margo tej lyricko sti .
Spo l očen sk ý o hlas súčasnej tvorby bol čas to diskutovaným, dá
sa povedal' boľavým problémom aj pred novembrom 1989. J ed nou z hlavných priči n nedosta toč n ého posluch áčskeho záujmu
bola i oblasf výchovy. Ste dlho roč ným rozhlasovým pracovníkom. Akú funkciu splňa podľa vás rozhlasové vysielanie p ri výchove a pestovaní vzfahu k hudobnému umeniu , predovšetkým
k s účasnej tvor be?

- Redakt:ia symfonickej. opernej a ko mornej hudby. v kto rej
pr acujem , má za úlohu realizovai predovšetkým n á roč n é hudobné programy. To ale nezname ná. že nemá pôsob iť výchovne. Nie ktoré z týchto p rogra mov sú ľuďom bližšie. nie kto ré sú
urče n é pre užší o kruh po sl u ch áčov . Proste, tá n á ročnos ť je odst upň ova n á podľa typu a zamerania jedno tlivých re lácií. Výchovu mladých ľudí majú v rozhlase na starost'~ mládežn ícke
redakcie. Úlo ho u našej red akcie je z az name návať slovenskú
tvorbu v celej jej šírke . Pravda, to je le n jedna z úlo h. Ďalším
jej poslaním je š íriť hudobn(r osve tu , pro pa govať našu i svetovú tvorbu , d obovú i sú ča s nú . podpo riť i preze n t ovať interpret ač n é výkony. a le aj podnecova ť tvorbu , šíriť ju. na čo má rozhlas pri am ideá lne možnosti. Mojím osobným c i eľo m je rozšírii ešte viac koncer ty v rámci rozhl asu. Mi nulý rok sme usporiadali l O ko morných ko ncertov. z to ho 4 boli e lektroa kustické , 3 ko mo rné a 3 o rganové. Takýchto ko ncertov by mo hlo
byť i viac. Na tieto ko ncerty pozýva me publikum ? je zaujímavé , že n aj väč~iu návšt e vno s ť sme zaznamenali práve na ko ncertoch e le ktroakustickej hudby. Dô ležit ým mo me nto m pre
rozhla je, že existuje skupina a typ ľudí , ktorf za hudbou nechodia na koncert , ale počú vajú d oma , práve prostredníctvo m
rozhlasu. Viem , že napríklad prvoradým cicl'om mnohých štude ntov je zaobs t a ra ť si kvalitný st e rcoprij í mač. Hudbu prostredníctvom p rijím ača vn ímajú mno hí ľud ia aj pri práci . T ýka sa to aj mno hých. pracovníkov s technickým vzdelaním a sú
to čast o práve o ni. kto rí veľmi citlivo reagujú aj na tie najnároč n ej š ie hudo bné re lácie .

Na záver : Vaše osobné a tvorivé plány do bud úcna?
- J a si myslím, že áno. Ne prislúcha mi, a ani by som nechcel - V tejto sezóne sa teším na uvede nie Hudby pre sólové husle
h odnotiť jednotlivé e le ktroakustické diela . Dá a však v zásaa s l áčiky , venovanej Bo hdanovi Wa rchalovi , ktorú si o do mň á
de povedať, že sú v podstatnej miere inšpirovanč technickým
maj ster objedna l po vypočutí Koncertu pre d voje huslí a s l áči 
vybavením štúdia . V našom št(rdiu s'a ro bí vždy s majstro m
ky v po dan í manželov Hô lblingovcov a súbo ru Cappe lla Istropolita na. Pre mié ra b ude v marci v Slovenskej fiiharm ó nii. Tezvuku . Ja ich nazývam umeleckými rea lizáto rmi . V súvislosti s
týmto spôsobom práce sa hovorí o bratislavskej ele ktroakusším sa aj na u ved enie Ko ncertu pre dvoje huslf a sláči ky v San
tickej ško le. Nové technické vymoženosti rozširujú aj skladaFranciscu . O sobitú rados ť mi robí d l h oročn á spo lupráca s Koteľove možnosti tvorivé. Kým v 60-tych rokoch sa tvori la skô r
morným o rchest ro m M. Ruppeldta zo Zá kladnej u me leckej
e le ktronická hudba, dnešná e le ktroakustická hudba má viaceškoly (ĽSU) na Dibrovovom námestí , kto rý pod vedením diriro možností , variácií technických a teda i ko mpozi čných . Yo
genta Ľudovíta Kvasnicu uviedol už viaceré moje skladby a s
vývoji elekt roakustickej hudby u nás ná m išlo o to , dok áza ť , že
ktorým plánujem v tejto spolupráci i n aďa l ej pokračovať.
je samostatným ume leckým d r uho m , schopným o rganicky
nadvi aza ť , d o konca tvorivo sa prelín a ť s tvorbou pre tradič né ná- · Myslíte si, že p ri sú čas n ej pripravovanej reštr uktualizácii rozstroje. Spome nie m napríklad využitie e lektroakustických prohlasového vysielania dosta ne d ostatočn ý priestor aj hudba sústriedkov pri spracovaní fo lkló ru . V súťaž i Prix d e Musique
časná '!
folklorique de Radio Bratislava do ko nca existuj e elek troa kustická úprava fo lk ló ru , ako samo tatná kategória. Na margo
- Ešte ne pozná me presné programové a obsahové naplnenie
pripravovan ých zmien vo vysie la ní. Pokiaľ som však info rmo tejto o tázky ešte: naše štúdio sa nazýva elcktrO<!kustickým už
vaný , hudo bné programy sa rozš íria, a to v nadväZI\OSti na rozo d r. 1980, a paradoxom je, že hoci sa v mno hých s po l oče n 
ských a hospodá rskych oblastiach u nás predtým i mno ho exšíre né vysie lacie o kruh y. Ve rím , že dos t a t o čn ý priestor sa tým
vytvorí aj vážnej hud be a širšie možnosti d ostane v rámci nich
perime ntovalo . v ume ní to žiadúce nebolo .
i hudba slovenská.
Ste sklad a teľom predovšetkým komorných skladieb. Od borná
kritika hodnoti Vaše d iela ako lyrické, kantabilné so zrejmou
Nemálo kritických pripomienok zaznelo aj k dra maturgickým
s nahou o komunikatfvnosf. J e to j av generačný , čl Váš osobzostavám vysielaných programov. Pod ľa viacerých názorov sa
nostný?
p rlliš často opakovali tie isté autorské mená, kým na niekto rých
s klad a teľov sa ako by " náhod ou", či nasch vál zabúdalo.
-Samozrejme, aj mne sa dostali do uší takéto o hlasy. Nielen z
- J e to j edna z n ajťažš íc h o tázok , na kto ré mám odpoved a ť .
týchto dôvod ov. ale aj pre uspokoje nie vlastné ho svedomia ,
Napísal som 75 opusov. Tých o rcbestrálnych kladicb je medzi
som si však viedo l evidenci u skladieb i s klad a t e ľov, kto ré sme
nimi skut oč n e mene j , je ich len IO , asi 8 diel je e le ktroakusticdo vysie lan ia za raďova li. Nemyslím si, že by sme v našej rekých. Problé m prik loncnia sa k urč i t é mu k ompoz i čné m u druda kcii boli vedome obchádza li nie ktorého s kladate ľa , že by
hu alebo žánru tkvie v podstate chápania sk l adate ľs kej pro fesme nieko ho neprimera ne u predn ostň ova l i na (rkor ostatných.
sie . Ja som sa vyvíjal v to mto smere trochu n e t radič n e . akoby
Pravd a. iný bol problé m ce nzúry. Ale to j e už kapito la patriaz po pulá rnej hudby a z džezu. Až túžba po ni ečom zložite jšom
ca minu losti.
ma privied la po merne nes koro k tzv. hudbe vážnej . Ko mponuje m aj ve ľa scénickej hudby. Pre rozhlas som vytvoril priPri ravila: MARTA FÓLDESOVÁ
bližne 150 tak ' chto kom ozícií re televíziu 20 a na svo 'e

Tatiana Grindenko

Nlcholas McGegan

Mária Zádori

Snímky archív autora

HUDBY- ŠOPRON 1990
LADISLAV KAČIC
Na prelome júna a júla t. r. sa usk ut očnil v
neďalekej Soproni (teraz, po " normalizácii"
pomerov na hraniciach CSFR, Maďarska a
Rakúska je to okolo Neziderského jazera
s kutočne "na skok''!) už 7. ročník Dní starej
hudby. podujatia. ktoré sa v krátkom čase
dostalo na slušn(• medzinárodnú ú roveň a
získalo si dobrý ohlas i v ďa lekej cudzinc.
Podstatnú zásluhu na tom majú určite aj organizátori - .,duša festivalu" Tamás Klenj ánszky, riaditeľ budapeštianskeho Intcrartu a
jeho ,.pravá ruka" Mária Liszkayová. Clovek
sa nestačí ču dovať, na akej vysokej profesio-·
'nálnej úrovni títo ľudia a vôbec naši južní susedia už dávno pracujú (s podobným profesionálnym prístupom som sa u nich stretol
opakovane na rôznych miestach už aj v minulosti; myslím si, že máme čo do h áňa().
Program festivalu vtesnaný do deviatich
dní bol veľmi bohatý (denne zväčša tri koncerty, predpolud•1ajšic in t e rpretačn é kurzy,
sympózium) , tentoraz obohatený o akýsi barokový "jam session".
xxx
Medzinárodná ú čas ť bola tohto roku vynikaj úca Uediná absencia z ohlásených ,. ťa h á
kov" - H. Fitzpatrick, hráč na prirodzenom
lesno·m rolru) . Koncerty mali zväč ša vysokú
interpretač n ú úroveň, priemerné, resp. ani
priemer ncdosahujúce výkony boli vzácnou
výnimkou.
Nesporným vyvrcholením bolo záve reč n é
podujatie - koncertné predvedenie Händelovej jednoaktovky Terpsicore (prológ k druhej verzii ll Pastor fido) , HWV Sb pod taktovkou stáleho hosťa, .,domáceho orchestra"
festivalu Capelly Savarie Nicolasa McGegana. Part Apolóna spieval najlepší súčasn ý
svetový kontratenorista Derek L. Ragin ,
part Erato maďarská sopranistka K. Farkasová. Bolo naozaj ·čo obd i vovať v ten večer 
spôsÓb, akým zaspieval Ragin aj tie naj krkolomnejšie koloratúrne pasáže {triolové ,.rebríky" v árii Gran tornante), ozdoby, kadencie, bol na prvé poču t ie (na skúške) doslova
šokujúci. Keby sa dalo na kópiách dobových
fláut h rať rýchlejšie a keby to malo nejaký
zmysel, Ragin by asi zvládol áriu Hai tanto
rapido v akomkoľvek tempe. Avšak tento
spevácky zázrak nemá len dokonalú techniku , ale prezentoval aj požadovaný barokový
výraz- až do najmenšfch odtienkov. V podaní D. L. Ragina pôsob! extrémne n á ročn ý
koloratúrny spev ako tá naj ľa hšia a najprirodzenejšia vec na svete! Ragin je ako spevák
samouk a spi evať sa n au čil tak, že hlasom napodobňova) to , čo hral pri štúdiu hry na klavíri pravou rukou ... Tak nej ako mohla z ni eť
Händelova hudba v roku 1734 v Covent Garden v podaní legendárneho Carestiniho. Ragina samozrejme podporili aj ostatní - Capella Savaria doplnená o nie koľk ých vynikajúcich hráčov zo za hra nič i a (napr. l. Herbertová, známa gambistka z Rumunska) , reci tatívy prepracované do najmenšieho detailu
sprevádzal s McGeganom (na če m bale) jeho
"vlastný" vio l onče l i st a, ktorého si priviezol
z Ameriky ...
Spičkových koncertných zážitkov bolo
však viac. Napríklad čembalista Alexej Ljubimov z Moskvy. Jeho výkon bol fascinujúci
aj v spornej akustike kostola sv. Michala .
kde sa uskutočnil a väčšina koncertov. Prispel
k tomu iste aj vynikajúci nástroj francúzskeho typu od F. Vyhnálka . Co však dokázal na
ňom vytvo riť Ljubimov, právom vzbudilo obrovský aplauz. Program, zostavený vý luč ne z
francúzskej hudby, vyvrcholil záverečnou suitou Antoina Forqueraya , dobovou čemba l o
vou transkripciou pôvodnej gambovej suity.
v n ezvyčajne hlbokej polohe, odkrývajúcej
celkom nové farby a zriedkavo znejúce registre če mbal a. Pos lu cháč sa stal svedkom dokonalej symbiózy znejúcej hudby, interpreta
a nástroja. Bol to opäť výkon bez jediného
.,chybného" tónu (a v niektorých častiach cc-

lého koncertu ich bolo

občas

naozaj viac ako

do sť...).

xxx
Vysokú úrove ň mali aj in te rpre t ačné kurzy, ktoré viedli G. de Mey (spev). J. Boeke

(zborové dirigovanie) , I. Kerté z (husle) a
A. Horváthová (če m ba l o). Predovšetkým
návšteva hodín prvého z nich musela by ť zážit kom aj pre obyčajn ého laika. A nebývalo
ich poča s celého týždňa málo. K oľ k o dokázal
tento vynikajúci belgický t e n ori~ta vyžmýkať
aj z úplných za6a t oč ník ov, ktorí pri predspievaní ča s to budili skrytý súcitný úsmev
kvôli z.1klad ným. bežným, aj u nás dobre
známym speváckym nedostatkom! Na konci
kurzu, na verej nom koncerte frekventantov,
dokázali mnoh í z nich ,.predať·' to , čo iste ani
sami netušili - každú jednotlivú frázu, každé
slovo v texte. Skoda, že od nás nikto z mladých nemeraJ cestu do naozaj neďalekej Soprone (dnes to v lete môže byť dokonca celkom príjemná bicyklová túra ... ), ani kurzovné nebolo až také veľm i vysoké. A pritom
naši speváci (samozrejme, najmä mlad!),
majú také obrovské nedostatky pri interpretácii staršej hudby, často sa zdá, že im spôsobuie namiesto radosti až fyzické problémy...
Ziaľ. nebolo ani vo fyzických možnostiach
jedného čl ovek a abso lvov ať všetko zaujímavé z kurzov. A bolo tam toho viac - napríklad aj pouč n ý a mimoriadne hodnotný výklad teoretika i praktika .. par cxellc nce" vo
svojej oblasti , J. Boekeho, k dramaturgii
koncertu duchovnej hudby.
xxx
Aj na tomto festivale sa ukázala ďa l šia diferenciácia v inte rpretačn ýc h náhradoch dnes existuje celé široké spektrum i pri samozrejmom používa n! starých nást rojov, dobových sl áč ik ov, strún , ladení a tď . Ale spôsoby hry sú veľm i rôzne - v podstate od
., učebnicových" (tvorivo aplikovaných!- vyslovenú suchopárnosť v Soproni nebolo možné počuť) až v podstate po moderný, aktualizujúci interpret ačný štýl (keď sa možno vlastne pýtať, n ačo sa ešte používa dobový inštrumentár , s l áčik y a všetko o tatné?). Pozitívny
ohlas mal napríklad vynikajúci mladý súbor
Concerto armonico z Budapešti, ale predsaspôsob ich hry je dos ť moderný, surový, neadekvátny dobe hranej hudby, zodpovedá až
príliš tej to našej surovej, drsnej dobe ... Concerto armonico samozrejme diferencovalo a
nehralo rovnako Sammartiniho symfónie a
Mozartove chrámové sonáty. Predsa však,
kde je hranica medzi snahou hrať .. starú hudbu" (alebo aj hudbu všeobecne) a hrat' "seba"? (Otázku si možno po l oži ť aj v tejto základnej rovine, odpovedať si musí každý
sám; osobne si myslím , že na prvom mi c~te
by mala byť vždy skladba , autor, až ,potom by
mal prísť na rad interpret a jeho inte rpre ta č
ný vklad. Na ,.sebaútcchu" možno dod a ť , že
druhé miesto nie je ešte také .,zlé" alebo ponižujúce ... )
xxx
Inak tento koncert - ako aj

ďa lš í

koncert

Fcstcticsovho kvarteta (o. i. s výborne podaným Hudobným žartom W. A . Mozarta) sa
u s kutoč n il v krásnom prostred í k aštie ľa v Esterházc (dnes fcrtôd) , v sále s vynikajúcou
akustikou, ako "ušitou'· na starú hudbu. Cestou do Fertôdu nebolo možné n evšim n úť si
maďarské dediny; všetko upravené. i staršie

domy vkusne renovované , žiad ne nevkusné
,.paláce". Chýba nám čosi n~ Slovensk u aj vo
všeobecnej kultúre ...

B. Marcella spievala Schiitza, Telemanna
atď.

xxx
Experiment so znovuoživovaním starých , barokových int er pretačných techník
(improvizácie a pod.), akýsi barokový ,.jam
session", bol jedným z mála podujat!, čo sa v
Soproni nevydarili. Pritom plány boli v tejto
nočn ej akcii - nazvanej príznačne .. A la rccherche"- veľké, dokonca ešte i po porade vedúcich viacerých zúčast nen ých súborov. Nakoniec akciu zachraň ovala T. Grindenková
spolu s našou Musicou aetcrnou. Počas príjemnej letnej noci akoby účas tn íci radšej užívali po hostinnosť organizátorov;·z oživovania
starých praktík nebolo ni č, a aj zábavy ako
takej bolo viac ako málo ... Keby nezasiahol
opä ť náš č l ovek, Peter ,. Pcťko " Spiš ký z Musicy acterny so svojím nespo rným hereckým
(komickým) talentom, keď jediný pristúpil
(ako huslista) na vážnu výzvu J . Scna v súťaži
v improvizácii na če mbale , nebola by žiadna ...
xxx

xxx
Trad i čn é

sympózium viedla tentoraz netra(namiesto L. Somfaia) K. Komlósová,
p rof~sorka klavírnej hry na Lisztovej akadémii (prezentovala sa aj v praxi na fo rtepi ane, nástroji F. VyhnáJJ(a, ktorý obstál veľmi
dobre v ilncj medzinárodnej kon kurencii
Ho l a nďanov, Rakúšanov a i.). Popri ,.klasickej '· nedi scipliqovaposti - jednum referáte
prednesenom sice veľmi spontán ne a pútavo,
avšak n amie~ to požadova ných 20 minút to
bola l hodi na!- bolo sympózium ve ľm i pestré, už len čo do rozdielneho spôsobu, akým
podáva li referenti svoje príspevky. N.
McGegan zvolil vari naj modernejší: zaujímavý výklad-komentár k bohatému výberu
diapozitívov (téma: opera v Händelovcj dobe; bol to naozaj ,.anatomický" pohľad na fenomén zvaný opera - čo všetko sem patrí,
počnúc opernými divadlami cez dobové mechanické ,.zázraky" až po dobové herecké
gestá ... ). Veľký úspech zožal l\j náš Ján Albrecht so suve rénne, bez papiera prednescným príspevkom k problematike školskej hry
J . Patzelta Musica pro comoedia generali ,
napísa nej pôvodne ( 1743) pre Sop ron. Nebolo to však len kvôli aktuálnosti či zaujímavosti témy (skladba zaznela na konce rte súboru Musica aeterna), ale mimoriadne cenné
bolo v tomto prípade i podanie, nevynímajúc
- rôzne - logické - .. vsuvky'' napríklad na
margo problematiky s l ove n s ko - m aďa rs k é ho
spolužitia. Pestrú tematiku sympózia dopfňa
li príspevky ku vzťahu slova a hudby v nemeckej protestantskej hudbe (D. McCulloch) , prcdvádzacej praxi ranokl asicistickej
komornej hudby (M. Dolinszky), k filozoficky ponímaným hraničným obl astíam interpretácie (A. Wilheim) a k zápisu ako aj zvukovej podobe ..opus franciscanum" (ako in ak
- pisate ľ týchto riadkov).
di č ne

xxx
Jednou z ťaži kových postáv v Soproni bola Mária Záuoriová (pripomína vcl'mi našu
M. Hajóssyovú). Je to Pani -speváč ka , nielen
~ veľko u muzikalit ou, ale aj inteligenciou a
všeobecnou kult ivova nosťo u . ktorú počuť
dobre vo všetkom. čo spieva. Je jedno, či sú
to obyča jn é .. piesne" z Esterházyho Harmonie Coelcstis, n áročná kantáta L'impaticncc
J .-Ph. Ramea ua, šesť anglických kanzonet J .
Haydna (a ko h osť iného súboru), alebo rôznorodý repe rtoár vo vlastnom recitáli. Právom žala stále veľký obdiv! Vonkoncom nevadilo, že v poslednom prípade došlo k zmene programu a namiesto exkluzívnych kantát

K čes ko-sl ove n skej účasti : neurobili sme si
hanbu (aspoň dúfam). O J. Se novi už bola
reč, bol naozaj " na roztrhanie", n estačil sa
presúvať z miesta jedného koncertu na druhé, aby naladil nástroje. Musica aeterna sa
predstavila programom s veľmi dobrou dramaturgiou: J . S. Kusscr, S. Capricornus, H.
l. F. Biber, P. P. Roškovský a v druhej polovici spomínaná Patzeltova školská hra.
(Podiel sme mali aj na otváracom koncerte
Capelly Savarie, ktorá opäť predniesla- tentoraz s vhodnejším organom namiesto čem
bala ~ Roškovského Misssu solemnis).
xxx
Zauj ímavých koncertov bolo viac: I. Herbcrtová (viola da gamba), súbor Sansoussi
predniesol v nočnom programe výber z tvorby J. Ch. Bacha. C. F. Abcla, J . Schroetera ,
teda vyslovene exkluzívny program zostavený z hudby 2. polovice 18. s toročia· v Londýne spojený s perfektným č ítaním zo spomienok kráľovs kej komornej pani Papendieckovej na týchto hudobníkov. Tentoraz prím
nevyšiel koncert Akadémii starej hudby sT.
Grindenkovou , ktorá nepochybne stále vyžaruje vetké fluidum , no tentoraz nebola ani
ona ani jej súbor v takej fo rmc;ako minulý
rok u nás. Hoci, možno je tu aj otázka interpretačného štýlu ...
xxx
Nástrojári mali samostatné pracovné podujatie v neďale k om Nagyccnku. Avšak spojenie s cen trom fu ngovalo vyn ikajúco. Nielen kvôli stálej výstavke n ajrozl ičnejšfch kópií starých nástrojov (vrátane výborného regálu, basového pumortu a pod.), ktoré bolo
možné kedykoľvek si vyskúšať. Bohaté stoly
jednotlivých výrobcov kópií starých nástrojov sa prehýbali pod reprezentatívnym výberom z praetoriovského a i. inštrumentára.
Okrem uvádza č iek , ktoré predávali aj lístky,
hudobniny vydané Ústavom hudobnej vedy v
Budapešti a pod., ich nestráži) nik ...
xxx
K celkovej atmosfére: padvia:~;alo sa tu nemnožstvo kontaktov. Aj toto ,.zákulisie" je veľmi podstatné. Verme, že pomôže aj našej Musice aeterne, lebo cesta do
sveta starej hudby i do zahraničia dláždená o.
i. litrami potu na skúškach, ustavičným teoretickým sebavzdelávaním a prenikaním do
atmosféry doby i duchovného sveta hudby
200-300 rokov starej , nie je bez neho možná.
A okrem toho znamená popasovať sa s
tvrdou zah ran i čnou konkurenciou ...
s poče tn é

FRANK MARTIN 1890 - 1974
\

K 100. 'výročill · narodenia skladateľa
FRANK MARTIN (že~eva 15. septembra 1890 - Naardcn 21. nov~mbra 1974),
v hudbe sčasti samouk, ~tudoval aj matematiku a fyziku,
bol činný ako klavirista a čembalista, pedagóg (o.i. na Vysokej hudobnej ~kole
v Kolíne 1950-57), ku koncu života sa stal nositeľom početných pôct a V}'Zoamenanť. N~ hudobný život mu je veľkým dlžníkom, veď ukážky z Martinovej tvorby zazniev~ú iba sporadicky. Pritom z rozsiahlej tvorby si popri početných scénických,
vokálnych i orchestrálnych skladbách zasluhujú zvl~tnu pozornosť najmä obe
oratóriá - Le vin herbé a Golgota (1945 -1948 na texty sv. Augustína a Eval\iclia).
F. Martin je autorom početných štúdií o rôznych aspektoch hudby 20. storočia,
o mieste umelca vo svete a pod.
.
.,._i príležitosti 100. výročia skladateľovho narodenia uverejňujeme popri staršej ~túdii poľského muzlkológa S. Jarochíského a spomienkach huslistu Y. 1\:lenuhina ~ ukážky zo skladateľových vlastných teoretických prác.
R.
~v~čiarsky skladateľ,

"Umelca môže tem, ked" vidí, te"jeho dielo zodpovedá tomu, čo sl zaumienil, tak akoby obdivoval peknú interpretáciu. Naproti
tomu - zdá sa mi - nikdy sa nemôže unášať
samotnou koncepciou, výsledkom práce
svojho Intelektu a teda sl'ojím dielom.
Ked'že nie je l' stal'e uskutot!ni ť Sl'oju koncepciu Iba vôfou, musí toho chcieť tol"ko, na
koľko sa cíti schopný. Občas sa dopúšťa
chyby, pretože l ked" sl uvedomuje, te d dy
treba vidief horné hranice vlastných motnostf, predsa sa stáva, te mieri privysoko.
Ale musí sa vedieť aj zriecf a proste si uvedomiť, že realizácia sa nevyrovnáva zámeru.
Občas musí rezignovať z prostoty, akú by si
želal, alebo z okázalosti, akú si vysní~al. Musí neustále svoju myseľ prispôsobotať !>\'Ojmu druhému ,Ja", t.j. technikovi a l'}'ltl áhať
od neho "Všetko, čoho je schopn)•, ale o nič
viac. Musí tiet a la longue formovať tohto
technika, požadujúc od neho stále viac a
lt!pšej práce. Často sa totiž stáva, že forma
hudobnej realizácie sa oneskoruje o mnoho
rokov \'O vzťa hu k vnútorným mof. nostlam:
matéria sa vzpiera a ruka je povofnejšia ako
Intelekt. Intelekt nikdy nemôže znásilniť ruky, zámer si nikdy ncmô7.e vynútif nápad.

YEHUDI MENUHIN:
S~OMIENKY

NA FRANKA MARTINA

., ... Azda najvýznamnejši sk l ada teľ po Bartókovi, ktoré ho som požiadal o kompozíciu.
je m e dz i časo m zosnulý Frank Martin , ktorému sa dostalo zaslúženého uznania až v posledných rokoch život a. Počas pdprav Kongresu Medzinárodnej hudobnej rady v roku
1973 v Ženeve a Lausanne vzišie l návrh, aby
žijúci š vajčiar ky s kl adate ľ napísal skladbu
na otvárací koncert , kt orú som ja mal uvicsi.
Spolu s Edmondom de Stoutz som sa obrátil
na Martina a výsledkom bolo jeho dielo Polyplique - suit a pre sólové husle a sl áčikový
orchester. ktoré na návrh Dian y (manželky
Y. Me nuhina- pozn. red.} dostalo podtitul
Six imagcs de la vie du Scigncur (Scsť obrazov zo života Pánovho). Počas vzniku a nahráva nia v roku 1974 som sa blilšic zoznámil
o kladatcfom: bol to noblesný, bohabojný,
v najširšom , najtolera ntncjšom zmysle pobožný muž, ktorý vedel byť ale aj sark;•stický. Celá je ho tvorba je prcniknutá hlbokou
nábožnosiou . Nikdy n epodľahol módnym
prúdom. nc pfsa l vý l uč ne dodckafonicky. ani
podľa iných rcccptGv. ale postupne ~a dopracoval k štýlu , ktorý je jednoznačne moderný.
harmonicky individuálny a j ed in eč n ý. Keď
od Medziná rodnej hudobnej rady do~tal poverenie. ~počia tku nevedel. ako tvrdi l, čo má
napísať, až jedného di\a v múzeu v Siene uvidcl Pol yptychon, sled malých obrazov na
drevených tabuli ach s rôznymi za~táv k ami
pašií. Martin už v liste naznačil. že nepôjde o
koncert v pravom slova zmysle, ale o sled
kratších čas tí , teda o stavbu. ktorá vynikajúco zodpovedá inšpirácii miestom. akým bola
Sie na . Zvolil si esť scč n : Palmové li ~ ty.
Vo veľkej sie ni , Judáš. V Getsemanskej
záhrade, Odsúdenie, Slávyvzdanic. Odpísal
som mu . že som vďačn ý za to , že ma ušetril
od Uk rižova nia . Pretože hlas sólových huslí
stclesr)ujc rovnako J ežiša ako Evanjelistu .
kým učc n fci, rudské másy a všeobecné zobrazenie je zverené orchestru . Opakované predvedenia v rôznych krajinách od roku 1.973
mi potvrdili prcsvcdčivosi tejto hudby. Polyptiquc je jedno z diel. na ktoré môže byť
naše s t oročie hrdé.
Yehudi Me nuhin in: U nfinishcd Journey
( 1976)

Nuf., zdá sa mi, že pok.iar umelec je zodpovedný za to, čo hfadá, tak v menšej miere
zodpovedá za to, čo mijde a to ho činí " istom zmysle nevinným zá rm·eň l' úspechu ako
aj " porážke. Práve táto nel'innosť mu ponechál'a slobodu a oprámujc ho nielen ul'ažol'ať o svojom diele, ale dokonca- s plnou pokorou - oboznamovať Iných s on~cím tejto
meditácie."
(Frank Mart.ln: La responsabllité du compo-sltcur, 1948)
·
Zodpovednost' umelca- nic \cľa ~kladate
ľov by dokázalo vyjadrii sa na túto tému rovnako hlboko a úprimne ako Frank Martin ,
ktorého sme citovali. pretolc niet t v~rcov s
podobnym pocitom zodpovcd n o~ti ,, s rovnakým uvedomením si hranfc wojho ume nia.
Malú koncerta ntnú symfóniu počúvame so
zriedkavým vz.rušcním , prcto'c jej emocionálnosl sa dotýka našich pocitov a súčasne jej
formová dokonalosť uvádza do údivu náš intelekt. l) ielo vznik lo' roku 19-l'i; keby sme
ncnahliadli do autorovho životopbu, 1 ktorého vyplýva. že v roku 1960 dovŕ~i svoju scdc mdc~ia tku , dalo by ~a u~údii, ic túto hudbu napísala ruka najmenej o dvadsai rokov ,
mlad~ ia .

Tt:nto vynikajúci švajčiarsky s kladateľ prešiel dlhú a neľa h kú cestu od svoj ho prvého
diela. verejne predvede né ho v roku ll) ll vo
Vcvey - 3 poemes paens (3 po ha nské básne
na ~lová Lccontca de Lislc} pre barytón a
vctký orchcs\cr- po k\orom sa vzopal k vý~i
nám takých diel ako Le vin herbé ( Ľúbostný ,
nápoj} alebo Der'Cornel .
Vychovaný kultom Bacha (narod il sa v Zeneve, jeho otec bol kňazom) a s účasne od ranej mladosti zvlášť citli vý na hud bu Chopina
a Schunwnna, po mnohých rokoch neustálej
túžby po dokonalosti - iba okolo tridsiatkysi poVšimol existe nciu tvorby Debussyho i jeho nasledovníkov. V najlepšom diele, uzatvárajúcom prvé obdobie jeho tvorby- 4 sonetoch pre Cassandru (Ronsard) - zaznieva
už ozvena Ravela.
Potom sa v priebeh u desiatich rokov jeho
záuj my sústredili hlavne na !folklór. oveľa '
viac na .svetový, než rodný a 10 'v dosť úzkom.
i keď vážnom okruhu- menovite na problém
metra a rytmu, čo ho zblížilo s Jaquesom
Dl!lcrozcom. v ktorého presll\vcnom inštitúte našiel možnosť systematizovať svoje pokusy, ako profesor improvizácie a teórie rytmu.
Do tejto oblasti patrí troj čas ťové symfonické
dielo Rytmy a pe kná Omša pre zbor a cappella ( 1926). V tomt o období nadviazal F. Ma r·
lin aj bližšl kontakt s E. Ansermc tom. ktorého úva hy i rady si v.ldy rád vypočul.
V roku 1932 sa bližšie obozná mi l~ dodckafo nickou tech nikou a už v nasledujúcich piatich rol..och sa pokúša vy už iť ju v m ckoľkých
dielach. svedč ia cic h o nesmierne zauj ímavom ' Stúdiu tonálnych vzťahov a harmonických funk ci!. V prvom rade tu treba spomenúi Klav(rny koncert ( 1934) a Symfóniu
.( 1937), ktorá sa dôkladnejšie než koncert
pridržiava dodckafonických pravidiel. je vo
svojej jatonálncj polyfónii prehnane komplikovaná a pulzuje inte nzívnym dramatizmom ,
čos koro si nachádzajúcim slobod nejší prics-

tor najmä v Martinových vokálnych dielach.
Obdobie plnej tvo rivej zrclo~t i otvára Ba·
lada pré altový saxofón, sláčiko vý orchester,
klavír a bicie, po kto rej sa objavujú ďalšie tri
Balady - prvá pre flautu a ~l<ié ik ový orchcs\cr , druhá pre klavír "' orchc'tler a konctne
tretia pre pozaunu a orcheste r. V týchto dielach, najmä v Balade pre klavír a orcheste r
(svoj ho čas u ~ntcrprc t ova n e j n ezab udnuteľ
ným Dinum Lipauim). sa kryštalizuje u~ lyrický štýl tohto ojedinelého hudobné ho jazyka. ku ktorému sa Fra nk Martin dopracoval
po mnoh ých desiatkach rokov t vrdo~ij n é ho
hľad a n ia a experimentovania, l..onfrontujúc
všetky výdobytky súča~n ej hudby \ po treba~
mi vlastnej tvorivej obrazo t vorno~ti a vlastnej poetiky.
A hľa, te raz. keď jeho ruka .. prestala by i už
povo ľn cjšia než intele kt ". keď sa jeho hudobný jazyk stal poslušným nástrojom mysle,
píše Frank Martin diela, ktoré dcfihitfvnc
potvrdili jeho dnes vysokú pozíci u v hierarchi i súčas n ýc h s kl ad a teľov: Le l'in herbé,
trojčasťové ~vc t sk é oratórium ~ textom. čc r
pajúcim s Bédicrovho Tristana a lzoldy. Der
Cornel - cyklus piesní na texty R M. Ritkeho a ko n eč n e Petite symphonie concerlanle.
Z jeho neskorších diel sme mali prílež it osť
spoz nať dva koncerty:; jede n pre sedem dychových nástrojov, tympány a sláčiky, druhý
- pre čembalo a malforcheslcr. Najmä prvý.
fa rebný a zname nite vystavaný. plno oprávr) ujc zač l e n i ť tvorbu toh to vynikajúceho sklada t eľa do široko chápaného klasicistického
prúdu súča nej hudby.
Fra nk Ma rtin ži l dlhši čas v Am~tcrdame.
odkiaľ dochádzal do KoHna. kde v tamojšej
Hochschulc fll r Musik viedol triedu kompolÍcie. Jeho žiakom tu bol o .i. aj Karlheinz
Stockhauscn.
Stefan Jarocirhki ( 1955)
(in: Úrfcusz na rozdroiu
PWM, 1974)

,-

F. MARTIN: O DODEKAFÓNII
Dodekafónlaje iba prvým krokom smerom
k atonalite, pretože 1\i s prísnou dl'anásflónovou lechnJkou máme prál'O, ba je to
l'eľml jednoduché, napísať tak(a hudbu, ktorú l' žiadnom prípade nemohlo nazvať atonálnou. Ak sa dokonale chceme zbaliť pocitu tonallty1 ktorý sa l' nás utndzoval od mladosti, musíme umľnlť aj melodické väzby a
upriamiť sa na vel'ké inter-valové skoky; l'Y·
tvorila sa celá. technika, rad majstrol'ských
technických postupol', ktoré sa zakladl\iú
výlučne na tomto negathnom predpoklade.
Iná metóda, technika dobrovoľnej chudoby
- s opačnými predznamenaniami -sa zakladá na púhom pouf.íl'anf diatonickej stupnicc, s vylťÍčcním akejkol'vek chromatiky. Nasledovaním tohto smeru dospejeme k pentatonike, ktorá tiež má Sl'oj pôl'ab, pral'da ...
ale tr-valý?

vý hudobný jazyk, jazyk, ktorý si každý musí
vytl'oriť sám, podl'a l'lástných pocitol'. Predol'šctkým sa pritom nau číme vynachádzať
verml bohaté melócl'ie: Ich bohatstvo spot!íl'a
" nutnosti pouf.iť "Všetkých dl'anásť tónol',
kým sa prvý opäť objal'Í. Hľadanie takýchto
melódii má tú výhodu, te poskytuje prfležitost' vyhnúť sa vyšliapaným chodníčkom tonálnych a modálnych melódií a obohatí jem-

Člastkm·é

použíl'anie dl'anásťtónm·ej tcch·
niky ml pomohlo v tom, lc som sa zbal'ill'äz·
by dltých Zl')'klostí a hotm'Ých formúl.
Nikdy som lšak nemohol nasled ovať Schonbergovu školu až na pôdu alonallty: celé moje hudobné cítenie sa proti tomu bráni. Atonallta pre mňa znamená to isté ako a rchi·
tektonické dielo, ktoré ignoruje zákon príťažlll'ostl; j e to pre mňa svel, v ktorom niet
l'ertlkálnosti ani horizontálnosti, kde ťažko
možno objal'iť upokojtijúci kút.
Atonalita je smrteľné nebezpečenstvo, nl\i·
rnä pre najmlad§ích sklndatcl"ov. Čoskoro
čl ol'ek uf. nczná!a a kúkol"vek konzonanciu,
a l'el'mi l'ábi ľahkosť písania, ktorú s kladaIcl' dostál'& do rúk v dôsledku hotol'ej techniky; je to technika, ktorá je, pral'da, zložitá,
ale predsa mierne vnuctije určitý smer. Keď
skladateľ zadosfučinil komplikáciám technických pof.iada,iek, cíti na tomto základe
istotu; je dak nemobaé, že s ij'IJI súčasne
súhlasí jeho hudobný inštinkt. Takto stráca
kritickos ť ,·o(!i sebe samému, veď j e spokojný s tým, :lc jeho dielo spftia pravidlá atonality. Prál'e pre toto negatívne \')'chodisko ktoré sa zakladá na odmietaní tonálnych
funkcií- a pre dobromľné ochudobňm·anie,
ktoré z toho vypl}'l'a, l'Ôbec neverím l' budúcnost atonálnej hudby, nech boli jej pn·é kroky pre priekopníkov tohto smeru akokol\·ck
vzruštijúce. S touto radosťou sa iste snúbila
hrdosť...
'
Ak sa zaoberáme s "radom", naučíme sa no-

.,Akéko ľvek stí duševné, duchovné, citové pohnútky. vyjadrm é '' diele, nech ide hoci o pocit strachu alebo
dokonca beznádeje, wnenie nevyhnutne nesie " sebe znaky oslobodenia, povznesenia, ktoré v nás r•zbudwje ukon čená forma, a ktoré je,
myslím 'si, tým, čo nazý11ame ,krásou'. ·•
F. Martin, in: Responsabilité du
compositeur (tenel'a, 1966)

ný cit, aby sme na~ll cestu k sebe samým.
Jednotlivý tón, tón sám osebe, sa stáva takým l')wamným ako ,. žiadnej inej kompozičnej technike. Bezohl'adu na Sloju funkciu
a pozbal'cný akejkoh·ck l'iizby - ktorá by ho
spájala s predchádzajúcim, nasledtijúclm,
alebo súčasne zaznlel'ajúclm tónom - sa "

dvanásťtónol'ej technike stál'a tón g lndll'i·
duálnym, sám osebe hodnotným tónol' g, a
je veľm i významné, f.e sa po určitej vzdialenosti opäť objavuje l' romakom hlase alebo
l' Inom; že rôzne hlasy si ho priam odovzdávJ\jú a že na určitý čas sa celkom stratí. Samostatným hodnotením tónu sa nezryčaj
ným spôsobom cibrí hudobná vnímal'osť a
preto je z hl'adiska poslucháča skutot!ným
pokrokom, novou požiadal'kou. Zákaz oktávy zasa obohactije iným spôsobom: akonáhle
použijeme viac ako tri hla.~, núti nás, aby
sme neustále priraďovali disonantné akordy. Ak sa snažíme, aby si uchovali pravý har·.
monický zmysel a hudobnú logiku, potom
táto technika prispeje k farebnosti nldej
harmónie. A to tak, ako žiadna iná metóda.
Pouf.itle jediného radu l' čo len tro§ku rozmernejšom diele nesporne vytvára celistvosť, aj keď naše ucho nevie rozoznať rad a
jeho rôzne "Varianty, ani to, čl vystupuje ako
melódia l' jedinom hlase, alebo delene medzi dl'oma alebo tromi hlasmi. Rad je takto
prameňom diela, jeho hnacou sllóu, ktorá
pôsobí skôr energiou l'ermi komplexného
modu, nef. nejakej témy, napriklad fúgol'ej,
uchovávajúccj sl popri poradí tónol' predsa
len aj "Vlastný rytmus. - Som presl'edčený o
tom, že Schonbergova technika naozaj obohacuje a prehlbtije na§e hudobné cíte nie.
Ale je l'cl'mi dôležité l'edieť, že nás obohatí v
spomínanom zmysle iba "Vtedy, ked' súčasne
nepozbal'f skladateľa "Všetkého bohatstva,
ktoré sa zrodilo " západnej hudbe v priebehu nlekofkostoročn é ho hľadania a ''Ýsled·
kol'. Nikdy neul'erím, že v umení môže byť
chudoba cnosťou, dokonca ak ide o dobrol'ol'nú chudobu. Ak má niečo l'ÝZf!&m " umení, tak predod etkým snaha pospájať pr-vky
zdanlivo protirečil'é. Čistotou poriadku a
krásy vyjadriť nJ\jl'äB ie utrpenie a nl\izmätenej§le pocity. Ale jeho úlohou je spojenie
n~rozmanitejš ích techník, ako to urobil ~
Bach, "Vkladajúc do kompletného harmoniekého rámca nJ\jcitlil'ejšie jemnosti kontrapunktu. Apliktijúc na náš prípad: nebudeme
bohatší, ak spojíme poriadok západoeurópskej hudby s citlil'osfou chromat,ky, ktorú
vytl"oril Schonbergov systém a jeho prax?
Vari sa ul neskončilo obdobie hrdinských
člnol', priekopníckych objal'Ol', a čl nie je
dnes našou úlohou usporladat, postaviť z~
kané? Nemôžeme dúfať, že sa čoskoro obrátime smerom ku kráse?

F. Martin: Schocnbcrg and oursell'es
~e Score Vl., 1952
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RICHARD V ARK6NDA - PETER ZAŤKO
lnll'ľfJrclačné

hudnhm; uml·nic tÍikn stí\isí' pricslnrmnu ~•kuslikou.
\kuslickl; \h.slnnsli tJril•slnru sa ll'd~• sl~íHtjlÍ dúlclir~mi fakrormi, krorl; múiu m pl~mif uml'll·ck~ prcdnl'S dich1. :\aslcdujtíci čhínok pouka/ll.il' na problém~ llľil•slormcj aku sl i k~ na IWilrl·dncj opernej scéne mt
Slml·nsku 1 pohh1du twslucháčm, inleqJrclm a z hradiska slall'hncj
..~,jk~.
Návrh akustiky priestoru je a nalógioú
stavby hudo bného nástroja. O bje m a tvar
priesto ru sa správa ako ozvučnica a zo skúsenosti hudobn ici vedia, že každ ý nástroj má
iné vlastnosti , ktoré ovplyvt,uje výber materiálu a konšt ru kcia. Podobne a ko každý nástro j ta k i akustika n áročn ých priestorov , č i
už koncertných sál, divadiel, chrámov, kostolo v , štúdii sa dá d o laďova ť .
Vzhľadom na to, že obje kto m n ášho pro fesio nálne ho záujmu (ako stavebných inžinierov) je priesto rová akustika a ko níčkom hudba, je poch o pite ľné, že nás trápia problém y
našioh ko ncertných pó dií a divadie l.
_
P ri riešeni interiérového prostredia, v kto rom sa nachádza človek , musíme vychádzať
vždy zo základ ných princfpov a kritérií p riesto rovej akustiky. Budovy navrhuj ú archite kti
a pro jek tanti , ktorí sa zameriavajú na umelecké s tvárnenie a ne maj ú vždy pochopenie
p re dlhé a komplikované výpočty, potrebné
p ri zohľadn e ní akustických požiadaviek.
Nadišla doba, k eď mus íme proj e k to va ť
s o hľa dom na po ho du ľudi , eko nó miu prevádzky a nielen s o bmedzujúcim hľadi s k o m
este tickým a t y pizačným . S tým súvisí v blízkej budúcnosti aj ú spo ra výd avkov na o dstraňova nie porúch v dôsledku nesprávneho návrhu, s čím sa v súčasn os t i u nás v o blasti
akustiky (a niele n tam) čast o stretávame.

Poloha akustickej

mu~le

hlbo ko m javisku a povrazisku , kto ré má verkú zvukovú pohltivos ť zvýšenú ťažkým i textilnými závesmi . Po ko nzultáci i so scénogra fmi sme na te nto ú čel vybrali jednoduché riešenie v po do be akustickej mušle. Mušla bola
vytvo rená z odrazivých preglcjkových pa nclov o patre ných nátero m . Aj napriek to mu ,
že na spo me nutom ko nce rte bo la po užitá iba
časť panelov, subj ektívne hodnotenie interpre tov aj pos lucháčov bolo priaznivé. O tom,
či kompletná zostava p rinesie nami oča k áva
ný e fekt , sa b udeme môcť p resvedčiť na koncerte 17. novembra to hto ro ku . Treba i však
u ve do mi ť, že sála o pe ry SN D nie je urče n á
na ko ncertné poduj a tia, či už di spozičn e alebo akusticky. Krátky č as d ozvuku nevyhovuje subje ktívne požadovanej miere dozvuku,
čí m môže trp ie ť aj súhra h ráčov orchestra.
D lhši dozvuk by vyvolal p rimeranú od ozvu,
kto rá by p rispela k správnemu odh adu verkosti priesto ru , miery jeho vybudcn ia a s tým
súvisiacej dynamiky a výkonu speváka a orchestra. Z ložitá situácia vznikne pri opernom
predstavení , k eď sa orcheste r nachádza v orchcstriskovej jame a úči n k l!j ú ci speváci a
zbor na j avisku, čí m sa narúša h om ogé nnosť
operného telesa. Tomu sa d á pre dísť osadením portálového mostu a portálových veží.
Zvuk o rchestra sa šíri ve ľm i rôzne, v závislosti od fre kvencie. Hlboké tó ny sa dostanú

-

trisko - hľadisko. Iná by bola ~ituácia v p r ípade novobudovaných aku,ticky náročných
priestorov, kde je možné urobil" podrobnú
analýzu pohybu účinkujúcich po javisku ,
1o h Tadniť prípadnú hru orchestra v orchestriskovej jame a správne navrhnú!" plochy
portálového mostu. Spravidla sa na tieto plo:
chy zabúda a podcenia sa možné negatívne,
čas t o ncodstranitcfné dô~lcd t-.y. Riešenie
tohto problému vidíme v jednoz n ačn ej spolupráci architekta s aku~ t ikom a hudobníkmi.
Exaktné mera nia času dozvuku, u robené v
apríli tohto roku prístrojmi firmy Briicl and
Kjaer, Dán ko dokazali. že ani prázdne hľa
disko opery nespfňa požiadavku CSN 730527
na optimálny čas dozvuku . Môžeme predpok l adať, že pri plnom obsadení hľadi ska divákmi sa priebeh času dozvuku zhorší. Norma po,aduje od naj hlbších frckvcncif po najvyš~ic (oktánové, pásma 125 Hz až 4000 Hz)
čas d olvuku 1,5 sekundy v prísne j tolerancii
±lO % pre daný objem hľadiska opery
3200 mJ. Namerané hodnoty znázor ňuje obrázok. Toto liľadisko JC aj napriek nameraným objektívnym hodnotám času dozvuku
subjektívne hod notené ako akusticky vyhovujúce , pretože podkovový tvar u možňuje
väčšine pos l uc háčov relatívne dobrý príjem
priamych zvukových lúčov, nakoľko vzdialenosti divákov od úči n k ujúce h o na javisku sú
relatívne krátke.
Z uvedeného vyplýva, že teoretické poznatky l oblasti akustiky a naj mä ich p rakt ická aplikácia sú nevyh nut nou súčasťou tvorby
kvalitného architektonického p rostredia. emencj dôleži té je tiež in fo rmovanie širokej
hudobnej verejno t i o výstavbe nových akusticky náročných priestorov. Nedávno sa
otvorili brány D ivadla Jonáša Záborského v

na javisku opery SND

Týmto chybám sa možno vyhnúť o pt imálnym
akustickým riešením a je ho ú če ln ý m zladením s umeleckým a a rch itekto nickým stvárne ním priesto ru . Z toho vyplýva nevyhnutnosť spo lupráce archite kta s a kustiko m. Aktívna spolu práca týchto d voch odborníkov je
dôležitá niele n pri tvorbe nových p riesto rov,
ale i •pri reko nštrukciách starš ích ko ncertných sál a divadiel.
Svoj u pozo rnos ť sme upriamili na budovu
o pe ry SND . Bo la postave ná po d ľa návr hu architektov Fe llne ra a Helmcra a o tvore ná v
ro ku 1886 ako staggionové divadlo. Od ro ku
1920 j e b udova sídlo m SN D . Jej priesto ry
však nevyh ovovali požiadavkám pravide lne j
prevádzky stálej pro fesio nálnej scény, a preto v ro ku 1934 d ošlo k č i ast očnej re ko nštrukcii , k e ď sa vybudo valo nové tccb nické zariade nie javiska. Ďalšia čiastočná re ko nštrukcia
sa u s kutočn il a po vojne v ro koch .1949-50,
kedy sa zreštaurovalo h ľadi s k o. Pozlá tila sa
štuková výzdoba , vymenili sa edadlá v h ľa
disku , ale technické za riade ni a zostali praktick y nezme nené. K zásadnej re ko nštrukcii
divadla p ristúpili Stavo pro jekt , Hyd roconsult , Banské projekty Bratislava a Divadeln í
služba Újezd u Brna v ro ku 1969. Budova
o pe ry je pamiatkovo chránený o bjekt, preto
interié r hľad i s ka m usel os tať v pôvodno m
slo hu. Urob ili sa len zásadné priesto rové
zme ny , zmenšil sa počet miest pre zlepšen ie
v idi te ľnosti a pohodlia divákov.
V o bdob í príprav ko ncertu k p ríležitosti
70. vý ročia SND vo februári 1990 stála o pe ra
p red problémo m, ako zle p šiť vzájo mnú poč u teľnosť hráčov orchestra, kto rý bo l situovan ý na javisku . Z vuk o rchestra sa strácal v

Scénografický návrh akustickej mu§le. Návrh P. M. Gábor

k poslu ch áčov i i na javisko priamo o hybom
cez hranu o rche triskovcj jamy. Zo skúsenosti sólistov opery vieme, že zvuk o rchestra
vníma jú subje ktívne ako .,dunivý a rozmazaný", pod ľa kto rého sa ťažš i e rytmicky i inton ačne o rie ntujú . Na pó d iu o pery SN D má sólista dojem , že nedo káže n apln i ť p riestor hl asom , čo ho n (Jti k vyšším výko no m a vypätiu. '
V u rč it ých prípadoch sa môže s t ať. že rezu ltuje clo e fektu maskovan ia, č fm p rcslfiva vn ím a ť už i tak d os ť skresle ný zvuk o rchestra a
stráca ko n tro lu . P re porovnanie s mil ánskou
La Scalou , ktorá má trikrá t väčší objem, môžeme u vi esť subjektívne do jmy spevá ka. ktorý cíti prime ranú o dozvu lO sá ly, môže regul ova ť svoj výko n, čím má väčší rozsah dynamik y a cíti, že jeho hlas znie aj v pia nisimme.
Všetky tie to sku toč nos ti mu um ož ňujú lepšie
sa sú st re d i ť na spevácky a herecký výko n.
S podo bným p roblé mo m sa strctávaj(a i
spevácke zbo ry na väčšin e ko ncertných pódií. Nesprávne navrhnuté plochy portálového mostu za príčiňujú to, že sa j edno tlivé hlasové skupiny navzájom nepočujú a nemôžu
ted a zosúl a di ť svoj výko n s ostatnými čl enm i
zboru. Ak sa k tom u pri č l e ní ešte nedostat očn á od ozva zo sály, je sa mozrej mé, že tým
u trpí celkový výraz skladby. Navyše scéna
býva čast o hlbo ká a je tvorená dekoráciami ,
ktoré väčši no u nebývajú akusticky tvrdé . sú
ted a zvukopo hltivé. Pos luc h áč v to mto prípade vníma zvuk z pó di a tic h ~ i c, me nej zrozumiteľne a so zme ne nou far bou. Ciastočné
zlepšen ie v zá obovaní javi<,ka zvukom nastane pri po užit í zavese ných plôch v p riestore
povraziska. A však a ni tým sa n c rie~i problém
šíreni a zvuku orchestrisko- j avisko, o rchcs-

akustických vlast ností bude podpriemerný,
ak nic nulový". Sme presvedčen i , že širokej
odbornej vere jnosti nic je ľahos t aj n á akustic·
ká kvalita ďalšej významnej scény na Dunaji.
O p riebehu prác sme. možno povedal, pravi·
dclne informovaní. Co však vieme o akustike
budúcich priestorov? Úplnou náhodou sa
nám dostala do rúk publikácia správy akus·
tického návrhu priestorov novostavby S o·
vydaná Spojprojcktom Praha v roku 1984.
kde náv1 hy naj ná roč n ej š ích priestorov, o pernej a činohernej sály nevyhovovali ČSN.
Ok re m toho z a rchitekton ických štúdii publi·
kovaných v knihe .,Zborník sú ťažných návrhov na riešenie novostavby SND v Brati·
stave" z ro ku 1983 a v brožúre podkladov
úvodného projektu SPTÚ z roku 1986 je
zrejmé, že opäť neboli riešené odrazo\é plo·
chy, ktoré môžu zaruč i t' VlájomtHi počut cf
nosf účinkujúcich a o rchewa. Alebo ~a už
akustika nové ho divadla dodatočne do ric~i
la?
Nezainteresovaný človek a\i nevie, akým
spôsobom p rebieha návrh a k:u~t i ky Ulavre·
tých priestorov (akusticky náročnýc h) v za·
hraničí. Realizácii tam predchádzajú po·
drobné ná\ rhy, výpočty. analýzy, merania na
modeloch, priebežné merania pri realizácii
objektu , prísne oponentú ry a postupné ..dol aďova n ic" akustiky. Aké vysoké náklady by
boli potrebné na naprávatf ic cbýb si vieme
všetci p redstav i ť. Našim architektom sú všct·
ky tieto hudobnícke p roblémy asi veľmi
vzdialené. K eďže však ide o dielo celonárod·
ného záuj mu , nie je aj okolo jeho akustiky
akosi .,h lucho"?
Vyriešenie nespočetných problémov vyskytujúcich sa na našich koncertných pódiách
by nás totiž celkom určite posunu lo v oblasti
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Frekve nčný priebeh času dozvuku opery
SND. Objem hľadiska 3200 m3 , hľadi sko
neobsadené

Frek,·enčn ý priebeh čas u dozvuku.
Krivka A: La Scala, 10 000 m3 , poče t divákov
2300

Prešove, o k to rom sa hovorí. že má dobrú
aku\ti ku, čo nás môŽe len tešiť. Ukončuje sa
stavba Divadla And reja Bagara v Ni tre, na
ktoré ho, ž i a ľ už len dodatoč n ých akustických
(apravách. sme sa podi eľa l i. Slovensko čaká
na doko nčenie najvýznamne jšej ku ltúrnej
stavby s celonárod ným dosahom, k to rou novostavba SND nesporne bude. Nepostrehli
sme zatiaľ žiadnu reakciu na vážnu pripomienku v č l ánku prof. dr. Ivana Hrušovského, CSc. (Nové SIO\O 25. 5. 1989), kde sa autor .,ve ľm i obáva. ic vý~ l edok 7 h ľadiska

projektovania akustiky o krok vpred. l keď
ceny akustických me raní sú vysoké, rozhod·
ne sú n e n a h radi t eľnou súčasťo u úprav sta·
rých priestorov, ale i tvor by nových . Veď
dobrá akustika pôsobí aj na in terpretov in·
špirujúco a m o t ivač n e, podmieňuje kvalitný
umelecký prednes a tým prispieva k zážitku .
uspokojeniu, aj d uševnému rozvoju poslucháča.

Na záver si dovoľujeme ešte raz pri pomc·
p recízny návrh akusti ky nic je luxus,
ale nutnos!"!
núť, ~c

