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Stanislav l:erný (Bralislava): Auca - Best iar

Jlti Plidtik (Praha): V ptisvitu

Eva Hnátová, Milan Hnát (Banská Bystrica): Kompas

OB·

a HUDBA
Od m}illenky k realizácii je veľmi ďaleko. Ked' začia tkom
kalendárneho roku 1989 vznikla idea vytvorit akciu, kde by
vedfa seba stáU dva odll§né druhy umenia, nikto z nás netu§11, čo v§etko s tým bude spojené.
Vedeli sme o Iniciatívach podobného druhu a nezmen§ovali
sme Ich význam (ako by sa mohlo zdaf z ohlasov na vlaňlij§le
podt-.iatle, uverejnených na stránkach Literárneho týždenníka). Ndlo nám o slávu a umelé vyvolanie predstavy priekopníckebo člnu. Chceli sme jednoducho využit na§e skúsenosti
a daf leb na spoločnú platformu, a tak vznikol akýsi minimaratón piatich výstav a piatich koncertov (tie nemali charakter hudby k vernisáži), zostavených z tvorby mladých slovenský,c b umelcov. Okamih trvania sme predlžui videozáznamami výstav i koncertov, ktoré teraz tvoria súčasť archívu
vedeckého pracoviska Ústavu hudobnej vedy SAV. Akcia
s názvom Obraz a hudba, ktorá sa konala koncom augusta
a v septembri minulého roku v suterénnyct. priestoroch
Pálffybo paláca, pritiahla vtedy okolo 200 náv§tevníkov denne.
Tohtoročné podt-.iatle Obraz a hudba sa z priestorových
a akustických dôvodov realizovalo v kostole Klarisiek. Opäf
bolo zamerané na prezentáciu mladých umelcov, tentoraz
nielen zo Slovenska, ale lij z l:iech, Rakúska, Maďarska
a čiastočne lij z iných krlijín. Výtvarné umenie (5 výstav s trledlijúclch sa v Intervale dvoch dní) reprezentovali umelci
z Bratislavy (P. Augustovič, S. l:erný), Banskej Bystrice
(E. Hnátová, M. Hnát) a Prahy (J. Plldtik, M. Blažek).
Slovenské interpretačné umenie reprezentovala skupina
VENI, JAZZ,MEDIATION MUSIC (D. ~§oka, L Tama§kovič, l. Jančár), Moyzesovo kvarteto, A. La.kato§, F. Pcrgler,
P. Cón. Z Prahy prijali pozvanie V. Havel, l . Havlová a Ich
skupina Cappella Antiqua e Moderna a skupina AGON, z Maďarska skupina MAKÁM, z Rakúska a ~panielslul Flamenco
(P. Vít, B. del Pozo).
l dramaturgia jednotlivých koncertov bola z hľadiska národnostného zastúpenia mimoriadne pestrá. Predstavili sa
skladatelia zo Slovenska (D. Matej, P. Zagar, l. Szeghyová,
P. Martinček, M. Burlas, P. Machlijdfk, l. Jančár, D. ~§oka,
L Tama§kovič); z l:lech (M. Smolka, M. Pudlák, V. Havel,
l. Havlová), z Maďarska (1. Szigeti, M. Hollos a autentická
tvorba skupiny MAKÁM), Rakúska (G. Rabi, P. Vít), Anglieka (H. Skempton, S. Montaque), Kanady (A. Cameron), Talianska (T. Battlsta) a 'po zmene programu zaznela i skladba
jedného z nlijvýznamnejších tvorcov v hudbe 20. storočia
Američana Johna Cagea (v interpretácii skupiny AGON).
V tejto pestrej palete ponuky chcú organizátori pokračovať
lij nasled!Qúclch rokoch. Exist!Qú v§ak prekážky, ktorých
prekonávanie bude závisieť od viacerých faktorov - napr. od
získania sponzorov, spôsobu pritlahnutJa nádtemíkov, ktorých počet t. r. už značne poklesol, čo súvisí s čoraz viac sa
roz!lrt-.lúcou ponukou kultúrnych pod!Qatí rôzneho typu.
Nezostáva, než dúfaf, že cyklus Obraz a hudba sa podarí realizovať i v budúcnosti.
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ZUZA NA M ARTI NÁKOVÁ

SKONČILI SA BHS

Prečíta li sme
,

za vas .•••
Vystúpenie predsedu Zväzu pol'ských skladateľov
Andrzeja Chodkowského na zasadaní
Sejmovej k~ltúmej komisie 30. m~a 1990

~tl'l'tok ll. októbra sa v koncertnej sieni SF uskutočnil
koncert, ktorý dal bodku za 26. ročníkom n~ho vrcholného
hudobného poduja tia - Bratislavskými hudobnými slámosfami. Lesk veä!ru dodala dramaturgia, postavená na overených hodnotách kJasicko-roma ntlckej literatúry. Na uvedení
ť:!ýkovského S lámostncj premiéry 18U sa spolupodicfall
uniformovaní «!lenovla bratislavskej Posádkovej hudby a hudobného telesa MIJ]Isterstva m útra, v mimoriadne cxponova-

nom pa rte Sibclio,•ho Husrového koncertu d mol sa bratlsla,·skému publiku prcdsta\i l 36-ročný ume lec Dmitrij Sltkowetkij a záver prognunu vyplnila 8. symfónia C dur (Vefká)
F. Schuberta. Pre orchester SF a dirigenta Zd eňka Koilera
bolo toto vystúpenie zároveň a kousi generálkou pred Ich spolcK!ným dvojtýldňov}m hosfovan fm v ~panlelsku. Recenzie
j ednotlivých podujatí prinesieme v budúcom čísle.
Snímka M. Jurík

INFORMAr:fÓRIUM SHS
Vážení priatelia HS,
v dnešnom spravodaji máte aj vy m ož n osť nahliadnui do kuloárov Predsedníctva Slove nskej hudobnej spoloč n os t i. Vybrali
sme totiž pre vás nieko ľko zaujímavých informáci í, ktoré ešte
neboli zverej ne né. n a ko ľko Predsedníctvo o nich rokovalo iba
pred pá r dth mi . Nech sa páči , tu sú:
V prvom rade za zmie nk u stoj í spo luu sporiadateľst vo SHS
pri organizovaní slávnostného koQee rtu na Bratislavskom hrade na počesť l O. výročia založe nia lčl u b u fra za Liszta.
Neme nej d ô le~it o u informáci u Je, že na dni 14.- 17. novembra v Domo e sk l a d a t eľov v Dolnej Krupej pedagogická
se kcia SHS chystá Medzinárodné stret~utie hudobnýt h pedagógov nn tému: Zdroje a rozyoj det k j hudob ej k e~tivity" .
Clenovin tejto sekcie oporu~uj ú preé:lloŽiť návrh n~ poluprácu aj sekretariátu Ccskoslovenského výboru E u ó,vslej kultúrnej nadácie , ktorého predsed m je profes r Mtroslav Kusý.
Z rozpočtu Sloven j h'udobnej poločn osti sa budú hradiť
pobytové náklady ú.častnfkov tohto podujatia na medziná rodnej úrovni .
Dôkazom, že aj SHS"Zasahuje do pr.oce u p emenovávania
ulíc Bratislavy J návrh docentAdr. Ladislava Mok rého CSc.
o pomenovaní ullc Bratisla y poäfa význ mných osobností
z oblasti hudobnej kultúry. Návrh je uf na ceste k príslušnej
komi ii na á rodnom výbore hlavného mesta SR Bratislavy.
Na záver dnešné ho info rmatória me pre vás vybra li z podujatí, ktoré spoluorganizuje Slovenská hudobná spoločn osť :
Koncert VŠMU, SHS a SF. Z podnetu predsedu profesora
Miloša Jurk ov i ča se kre ta riát SHS plánuj e uskut oč niť koncert
Slovenskej fil harmónie , na ktorom by vystú pili pos l u c h áč i
VŠMU . Predpoklada ný termín koncertu je 29. alebo 30. novembra 1990.

v týchto dň och dostal sa ná m do rúk prvý katalóg nového
Moravského hudobného vyd ava teľs t va v Brne. J eho r iad iteľ ,
dr. J aromír Dl o u hý. v predhovore ka talógu o.i. píše: ..postáva te do rúk prvý ponukový katalóg vyd ava te ľst va, ktoré na
Morave po viac než štyridsať rokov neexistovalo. Ci so cťou
naviaže na slávne tradície významných moravských editorov,
ukáže budúcnosť, o ktorej rozhodnete aj Vy: svojím záujmom
o hudobniny a knihy o hudbe, ktoré Vám tu ponúkame".
Katalóg Moravského hudobného vyd avateľstv a obsahuje 40
titulov . Má za t iaľ p ä ť ed ičných oblastí: Duchovnú a zborovú
tvorbu, Inštruk tívnu a pedagogickú lite ratúru , Spevníky , Dychové orchestre, Folk lór a Knihy o hJdbe. Novému Moravské mu hudobnému vyd ava t eľst v u želáme úspešný šta rt a nám
čím skôr prebudenie z ľa ho s tajnosti. škrupúl a malicherností ,
aby zaj tra nebold neskoro. Naši moravskí susedi a majú riadny
náskok. ..

Sk ladateľs ká sút'až Alexandra Moyzesa. Dň a 3. októbra
1990 zasadala porota tejto súťaže. Výsledky budú vyhlásené
v rámci pre hl iadky Nová slovenská hudba. kde by mala odzniei niektorá z víťaz n ých skladieb minulé ho ročn í k a.
Konfere ncia Slovenskej hudobnej spolocnosli v roku 199 1.
Vzhľado m na novú situáciu v celom kultúrnom a spol oče n
skom živote došlo Pred edníctvo po rozsiahlej di kusii k názoru predložiť Ústredné mu výboru SHS návrh , aby sa konfe rencia SHS zvolala už v priebehu roku 199 1. O definitívnom rozhodnut í vás bude me i nformova ť v niektorom z budúcich č íse l
HŽ.
- nora-

Kresba Lubomír Matouiek

Choré poľské hospodárstvo 11 f nai /o lekárov, ktorí stanovili
diagnów a ,navrhli ternpi11. Chorá poľská sp oločnosť na diagIIÓZLI a terapiu stále čaká. Ako pri rozpoznan f ochorenia, tak i
pri výbere prostriedk~v liečby jedným z rozhodujúcich činite·
{ov musí byť kuluíra.
Je najvyiií čas, aby jej parlament i vláda venovali viac pozor·
nosti. Nemofno zbaviť Itát zodpovednosti za kultúru. Veď
predsa kultúra chránila totofnosť národa v rokoch zotročenia,
k11lttíra určovala a určuje presrff Po ľska vo svete, kultúra vďa
ka svojm11 výchovnému vplyvu móle posilni( duchovnú kondí·
eiu sp oločn osti.
Reprezenwjem prostredie poľských skladateľov a muzikofó·
gov, ktor( s obavami sledujú namstajtíce ohrozenie národnej
kulttíry, vráume kulttíry hudobnej. Nechceme vyswpovať s po·
l iadavkami, chápem e reálie. Mám e predstavu, te dnei ná debata umofní zostavi( preferen čn ý kawlóg nnjzávafnejifch záleiitostf, zracionalizova( ďa /Iie konanie, predfsť stratám, ktoré si
nemólem e dovoliť.
Vnímame hudbu v jej spoločenskom obeh u, od samotného
diela, cez prednes, ai po prfjem u posl11chMa. V tomto systéme
je najdólefiteji ie posledné ohnivko, ktoré rozhoduje o spoločenskej potrebe hudby . Preto chcem e v prvom rade rieiiť otázk u hudobnej výchovy, predovietkým zálefitosť vieobecnej výchovy detí a mládefe. Stav hudobnej kulttíry v Poľsku je desivý.
Výskumy dokawjú, te následkom chý b minulých rokov sme sa
v oblasti hudobných potrieb spoločn osti ocitli na poslednom
mieste v Európe. Poľsko sa pomaly stáva hlučn ou krajinou, hudobnou ptíit'o u. (Znie to ako snwmý paradox, v porovnanf
s postavením poľských tvorcov vo svete.) V danej si111ácii sam osprávna reforma m ôle zasadiť hudbe smrteľný tí der- budú
o nej rozhodovať {tu/ia , ktorf si neuvedomujú obrovský vý·
znam výchovného pôsobenia hudby . Preto sa staviame za ochf{lfiLt hudby v Ikolskýclt progmmoch , z a reformll vzdelávania
učiteľov tohto predme/Ll, za záchranu 11padajtícich h11dobných
cem ier, za zachovanie I kolských koncertov a napokon za zabezpečenie priority spoločenského záujmu pred záujmami skupinovými. Z tých istých prfčin m us( odborné hudobné Ikolstvo
v prechodnom období zostať pod ochranou Itámych inititúcif.
Qr11hou pálčivo11 zálelitost'ou je otázka právnej regulácie'
a s 1íou súvisiaceho systému dotácie kulttíry. Státnemôfe rezignovať na ochranu k11ltúry. Totálna komercionalizácia by priniesla ne vypočítateľné straty. Poľsko predsa nem ôle prija( americký model - bolo by to v rozpore s európskou tradfciou. V tejto situácii vytvorenie systému právnej ochrany kultúry sa stáva
prvoradou úlohou. V iných krajinách exiswjú právne úpravy
tohto typu, v Dánsk ll exiswje dokonca h11dobný zákon. Možno
pou f it' hotové vzory a prispóso biť ich naiej realite a potrebám.
Vyslovujem e sa za vytvorenie podobného systému. Takýto systém bude-pôsobit' stabiliz ujúco, zreteľn e vym edzi hranice §tát·
nej pomoci, bude inipirovať (napr. pom ocou dmíovýclr odpi·
sov) a dokonca vynucovať náklady na kultúru, predfde mrhanill prostriedkov (spomeniem ako priklad mnohomiliardové
straty spósobené nezdanen fm kazetového pirátstva). Legislatív·
ne práce by museli byť sprevádz ané vypracovan fm perspektív·
neho programu kultúmej politiky Itátu .
,
Predpokladám e, t e starostlivosť o kulhíru riadená Ministerstilom kultúry a umenia by sa tým - prinajmeniom v meritórnej
sfére - skór zvýiila ako oslabila.
Za tretí kfút ový problém poval ujem e zalrraničlltí spoluprácu. UNESCO vyhlásilo deväťdesiate roky za desaťročie kulllí·
ry. To znamená pre členské Itáty plnenie zvláimyclr tí/oh, ktoré
nakoniec vyplývajtí aj zo záverov Helsinskej konferencie. Polsko je tu vo výnimočnej situácii, keďfe zohralo d6/elittí úlohu
v inipirovaní premien v naiej geografick ej oblasti :- nielen 1'0
sf ére politickej, ale i kulttímej. Susedia od nás očakávajú príklad i úzku spoluprlícu - v oblasti hudby je to evidenmé -naia
nem ohtícnost' m óle mat' negatfvne m edzinárodné dôsledky,
móle zapríčiniť straw doterajifch pozfcif. Pofad11jeme:
l ) uwanie zahraničn ej spolupráce za jednu z prioritných úloh,
2) pôsobenie proti poklesu vým eny, 3) premodelovanie činnosti
poľských ini tillítov v zahranič(. Ponuka poľskej hudby je atrak.l
tfvna a vóbec nemusf byť stratová. Oclmmu si vyfadujrí najmä
najdôlefitejiie medzinárodné hudobné festivaly v krajine, na lele s Vari avskou jese1lou.
A tlf len v krátkosti o iných zálel itostiach. Povaf ujeme za
nevyhnwné rozvin úť St(lrOstlillosť o infraitrukttíru. V na!om
odbore sa najväUfm nebezpečenstvom z dá byť ohrozenie exis·
tencie jediného po ľského hudobného vydavateľstva . Starostlivú
ochranu vyladuje fonografia a komplexnú analýzu a podporu
rozhlasový hudobný program.
•
Nakoniec zopár slov o situácii v naiom prostredí. Nový systém financovania spolkov bolestivo zasiahol samotné základy
ich existencie. Obmedzenie dopy111 na kuluíme hodnoty, nedostatok prostriedko v na I tattítové ciele z vyiujLÍ pauperizáciu a
vedú k trieiteniu skladateľského prostredia. Pri súčasn ej situácii
v krajine sa neodvafujeme počftať so zvýšenými dotáciami,
oviem dve oblasti viak musilt byť vzati! do úvahy protekčným(
spósobmi: uprednostnenie sú časnej poľskej hudby, zv/á§(
uprednosm enie mladých a tiet ochrana starifch osôb. (Tu sa
dotýkam smutnej záleiitosti dôchodkov tvorcov.)
Zväz poľských skladateľov je pripravený aktfvne sn ztíčast
líovať na vietkýclt činn ostiach, ktoré sledujú ochranu a nápravr1
poľsk ej kultúry.
Poznámka redakcie: Ver ime, ie na podobný hlas v na~om parlamente nebudeme musie/' dlho fakať.
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Di plom česko-slovenskej hudobnej kritiky za rok 1989
získal slovenský skladateľ Jozef Sixta (-1940) za skladbu
Punctum contra punctum a za českú tvorivú sféru Miloslav l štvan, in memoriam, za Variácie na renesančnú tému pre ženský a mužský hlas a komorný orchest er. Diplom oceneným autorom odovzdal 27. septembra t. r. v
Brne predseda Klubu hudobnýc_h kritikov Čiech a Moravy, Miloš Pokora, ktorý predsedal aj záverečnému
3 . hodnotiacemu kolu. Prinášame príhovor M . Pokoru,
prednesený pri tejto príležitosti.
Vážení hostia , d á my a pá n i,
dostalo sa mi cti , a by som pri prfležitosti
slá vnostné ho otvore nia 2S. Medzi\")áro dné ho
hudobné ho festivalu v Brne o dov~d a l dvo m
hudo bným tvo rcom , obča nom to hoto štá tu ,
Diplom česko-slovenskej hudobneí- kritiky .
Robím ta k z povere nia Slovenskej muziko logickej asociácie pri Slovens kej hudo bnej únii
a Klubu hudobnýc h kritikó v Ciech a Mo ra vy
združených v A sociácii hudo bných umelcov a
vedcov. Diplo my , kto ré odo vzd ávam e a ktorých tradícia bo la po vynúte nej dva d sa ťroč
ne j odmlke vzkriesená iba v minulom ro ku ,

-m ajú ch a ra kte r čestného uznania . Ic h úče
lo m je jednak as po ň symbo licky oce niť tvorivú pocti vos ť a o dva hu , jedna k prostredníctvom širo ko ko ncipované ho hodno tiaceho
a ktu , kto rý ko n ečn ý m rozhodnutia m p redc hádzal a na kto ro m sa podi e ľa l a viac než
stovka hudo bných o dborníkov z centie r i regi0n ov , n a p omôcť vy tvoriť ta kú a tmosfé ru ,
k o n front ačnú klímu , v kto rej sa vá žnej hudbe prosto dobre dýcha a jej pocti vým a odvážnym tvo rcom d a rí. Pred meto m hodno tenia sú vždy die la pre m iérované v minulom
ka le ndá rnom ro ku , ta kže tohtoročný Diplo m

sa týka slove nských a česk ýc h s kl ad a t e ľsk ých
pre mié r z ro ku 1989. T ých sa v stupňujúcom
tvo rivom kvase. graduj úcom príchodo m nežnej revolúcie , nazbie ralo na dvesto, o to viac
by som chcel blah ože l ať šestici sk l a dateľov
(Ivanovi Kurzovi , Svato plukovi H avelkovi ,
Iva novi Parfkovi , Ivanovi Hrušovské mu, J oze fovi Sixtovi a Miloslavovi lštva novi), ktorí
prešli sito m dvoch p rvých ná rodných kô l do
ko la záve rečn é ho , kto ré sa, a ko je už trad íciou , ko nalo v spo ločn om paritnom zastúpe ní slovenských a čes kých odborníkov.
Zvl ášť ma teš í , že pod ľa k o n ečné h o verdiktu
po ro ty získala t ohto roč n ý Diplo m česko-sl o
venske j hudobne j kritiky za slo ve nskú tvorivú sfé ru te kto nicky sme lá a nsá mblová ko mpozícia Punctum contra punc tum J ozefa Sixtu , d ielo , k to ré muselo na svo ju pre mié ru až
kruto dlho ča k a ť a za českú tvor ivú sfé ru to
boli Va riácie na re nesa nč nú té mu pre žensk ý
a mužský hlas a komorný o rcheste r , dnes už ,
bohužiaľ zosnulé ho, brne nské ho tvorcu Milosla va Ištva na , die lo na prosto o rig inálne ,
svojbytne j kompozič n ej poetiky a prito m
z myslovo preslne né , pôsobiace na poslucháča ako podpichujúce po hľade n ie .

e

V ZNAMEN! WUPPERTALSKEJ KULTÚRY. Vychodoslovenskú metropolu Košice s nem ecký m m estom Wuppertal viol u dlh oročn é priateľské styky . V tomto roku od 30. septembra
do 6. októbra sa konal ul JO. ročník Tý f dtla wuppertalsk ej kultúry . V rámci Týfdňa sa v Košickom dome umenia uskutočnili d va koncerty. Dňa l . októbra, na Medzinárodný deti hudby,
vystúpila inštrumentálno-vokálna skupina dievčat - PAJKELE, ktorá svoj program zamerala
na ! idovské sviatky a z vyk y. Koncert vtipne uvád zala členka súboru Z u zana 8/achová. Po
koncerte bolo mil~ stretnlllie, na ktorom sa zú časmili nielen účinkujúci, ale aj starosta Wuppertalu, Werner Draudt, prafský rab fn Daniel Mayer, námestn fčka primát~Jfa MK Judiw Stofková
a poslucháči koncerw ,'hlavne člen ovia ! idovskej cirkevnej obce na čele s pánom Zickom . Na
ďalšom podujat( sa 4. októbra, v rámci abonentného cyklu Státnej filharmónie, predstavil Martfeld Quartet/ z dru fobnélro Wupp ertalu. Tento súbor ul Košičan ia poznali z iclr vynikajúceho
koncer/LI na minulo ro čných Wuppertalských dtloch. Aj v tomto roku ich interpretácia (Sláčiko
vé k varteto F dur op. 90 Americké Atllonfna D voŕá ka, Sláčikové kvarteto č. l Kreutzerol'a sonáta Leoša Jan áč.ka a Sláčikové k varteto č. l e m ol .,Z mého ! ivota" Bedŕiclra Smetanu) bola
v znamení vysokej umeleckej k vality .
- Ja-

Hudobní nadšenci
Klub F. Liszta v Bratislave
•

-

Salzburské slámostné hry

dokon če ni e zo str. S
dobné ho mysle nia . Die lu sa priblížil s nadhľado m , e ne rgicko u vervou i sub tílno u drobnokresbo u p ri sú čas nej sta rostlivosti o veľk o
rysú lín iu väčš ích celkov . V druhe j časti koncertu pred viedol dra m a ticky vzrušujúcim
spôsobo m Stra vinské ho najznáme jšiu, pri
svo jo m vzniku šokujúcu , dnes už klasickú
skladbu Sväte nie ja ri. Levinovi sa brila ntne
podarilo rozo:lvuča ť ele mentá rnu m oc divokých rytmov , ligotavých fa rie b , a le i mä kkých poetických úsekov skladby. Orcheste r
p re u káza l aj v to mto d iele svo je mimo ria.dne
kva lity.
·
Dvojica ko nce rto v ďa lši eho z po predných
sveto vých o rchestrálnych telies, Philha rmonia Orc hestra Lo ndo n pod vede ním svo jho
hudobné ho riaditeľa Giuseppe Sino po liho
bo la zasvä te ná Richardovi Stra ussovi a Gusta vovi Mahle rovi . Na prvo m konce rte od zneli Stra usove symfo nické básne Do n Jua n op.
20 , Ž ivot hrdinu op. 40 a Styri posledné piesne v inte rpretácii Jessye No rma novej , na
druhom konce rte bo la programovaná 7. sym fó nia G . Ma hlera , z kto rej som poč ul úryvok
na skúške . Z d á sa, že Sino poli má osobitú
afinitu k o bo m týmto skl a da te ľo m . V Lo ndýne som poču l ko ncert, na kto rom Sino po li so
svo j ím o rchestro m predviedo l die la prá ve
týchto majstro v novoro m a ntic kej o rc hestrálnej tvorby. Z vuk tohto vynikajúceho o rchestrálne ho telesa je iný a ko z vuk Viede nských
filha rmo nikov , je a kosi " medziná ro dný",
menej osobitý. Po stránke technické ho pe r fekcioni zmu a výrazovej inte nzity je to vša k

te leso špi čkov ých kvalít. Ve ľk ú záslu hu na
úro vni o rchestra má Si nopo li , kto rý uro bil
pome rne strmú ka rié ru a zaradil sa k vedúcim dirigentsk ým o sobnostia m dneška . V
Sa l zburgL~ vystupoval prvýkrá t . J e to typ
hfbavého , všestra nne rozhľadeného ume lca ,
ktorý hľadá v hudbe vždy pozadie umeleckej
výpovede a j e ho širšie súvislo sti. Stra usso ve
symfonické básne od zne li v plnej nádhe re
boha té ho o rchestrálneho lesku a hýrivých farie b , progra mový obsah symfo n ickýc h básní
tlmočil názorne a p lasticky. Vrcho l veče ra
vša k nespo rne zna me nalo vystúpe nie J essye
No,rma novej . Zvnúto rnelý prednes Štyroch
posledných piesní R . Straussa v pod a n í te jto
pože hna nej umelkyne a ko by po tvrdili tézu
rece pč n ej este tiky o h isto ricko m vývoji zm yslu hudby , totiž že o bsah hudby sa rozvíj a
v priebe hu doby, v časovo m rozme re . Nor manová o bj avila a o dk ryla v týchto piesr1 ach
nové , dosi a ľ ne tušené dime nzie . J ej prej av
bo l nato ľko o dhmotne ný a preduchovne lý,
že tra nscendoval d o iných sfé r. U mel k yňa
vložjla do svo jho subtílne ho , é te rické ho preja vu celú hfbku duše . Aj Sino po li sa so svoj ím orc hestro m pre ukázal a ko ve ľm i citlivý ,
zvnútornelý a veci zn alý sprievodca . Výnimočnos ť vystúpenia J . Norma novej vytušilo
i o becenstvo , často rezervova né , zh ýčk a n é
a o dme nilo ume lkyňu neutíc hajúcim po tleskom .
Na vystúpe nie J essyc No rma novej sa ned á
zabudnúť , ostáva trva lo u pa mia tko u na Sa lzburské. hudobné slávnosti 1990 .
PAVO L PO LÁ K

V poslednú septe mq rovú ·nedeľu sa uskuv Hudo bnej sie ni bra tislavské ho hradu
slávno stný ko ncert pri prfležitosti d ecénia
Klubu F . Liszta v Bratisla ve .
T o to skro mné združenie vzn iklo pri MV
Csemado ku z inicia t ívy nie k o ľk ých nadšených pro pagáto rov Lisztovej hudby a pestova t e ľov kultu hudoboé ho veliká na , ktoré ho
životné osudy boli úzko sp ä té s Bra tisla vou .
O úc tyhodnej šírke č inn osti s ved či a albumy,
vyd a né pri S. a 10. výročí vzniku klubu . Ťa
žiskové fo rmy klubovej práce predstavujú
prednášky spo jené so živými i re pro dukovanými hudo bnými ilustrácia mi, exkurzie po
stopách F . Liszta i ďalš í ch skl a d ate ľov , návštevy ko ncertných poduj a t í a príležitostná
vlastná ko ncertná a ktivita . Vz hľa dom na pome rne vysoký poče t čl e nov , kto rých je v súčasnos ti vyše 2SO, je význa mná aj s kut očnosť ,
že jedno tlivé klubo vé stre tnutia poskytujú
pravidelný priesto r pre širšiu hudo bnú osvetu . V ne j sa po pri Liszto vi ve nuje pozo rn osť
rovna ko význal"ným osobnostiam d o mácej i
svetovej hudby , ako aj a ktuálnym info rmáciám hudo bné ho d ia nia . Klub F . Liszta pred t očnil

:K.<>N":K..-.:..J:RZ
·Slovenská filharmónia v Bratislave vypisuje konkun do komorného súboru Musica aeter·
na na miesto hráča:
- na barokových husliach,
- na barokovom hoboji.
Konkurz sa uskutoční dňa
29. 10. 1990 v Moyzesovej sieni
Slovenskej filharmónie. Prihlášky prijíma a informácie poskytuje osobné oddelenie SF,
Fučíkova 3, 816 Ol Bratislava,
tel. 333351-3.
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SLOVENSKÝ
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IJŽ. Scéna z opery Fidelio L van Beethovena

Snímka Salzburger Festspiele

SPOMIENKOVÝ VEl:ER NA V. F.
BYSTRtH O . Dfla 2. októbra 1990 sa v sále
Domu Matice slovenskej v Banskej Bystrici
konalo hudobni st retnutie, venované skladatel'cM, pedqóaovl a orpnlsto\i V. F.
Bystrému. Prftomni auditórium st rávilo
prQemný a poumý veftr spomienok na svojbo rodMul, ktoré sprevádzali jeho ľubozvu~
Di aaelódle z Tlsie slovenských radových
pleslú a Ustllov do pamltnika, v lnterpretácU. sóllstky opery DJGT M. Tomano,·e j a
klaviristky D. Turňovej. Pútavosť znúobUa
prftolllDOSť priameho !laka V. F. Bystrého
M. 8úllka. Svoje osobni spomienky na u~J
tera dopf6al frapaentaal z vefml d61dadného a rozslablelao jedeúsťtlsic stranového
dennoU., ktorý obsahiQe podrobné záznamy
o ltúdla, skladatefskej dräe, povolani, zárubídl, súkromnýeh l pracomých problémod~, vofnýda cbvfl'ach skladatefa, ale l o
celospol•asllom dlani. PrekvapiQúclm
spestrenfm rozprávania boU autentické expoúty - perá, rukopisy a fotografie skladatel'a - ktoré Dielca zhmotnili, ale l orlpnálae sprftomnlll spomfnani udalosti. Spomienkový veftr na V. F. Bystrého umomll
nahliadnuť len na nepatrný zlomok obetavébo livota a rozsiahlej, národne orientovanej
norby, preto prftomnf uvítali prfsľub organlzsitorov o cyklickom pokrarovanf večeroy
vtno"aných nielen V. F. Bystrému, ale l ďlil:
tlm hudobným osobnostiam.
E.B.

AUIARMONICKÝ

ZBOR

JJ. 9. t. r. "' ~ mestidt
Fl'llllrizska, SRN a RaUslla, kde pod .-aíBI
I\'Ojllo aO\'éllo ~ J. Rozeluaala
a M. Vadia ln'ledol Berllomwo Requiem a zbory
S.lbduaul-.

l O -ročný

stavuje jednu z možných fo r iem dobrovoľnej
kultúrno-výc hovnej práce v h ud obnej o blasti. Ide o združenie . kto ré zo sk ro m ných zd rojov d okáže produk ova ť výsledky hod né uznania.
Jedným z n ich bo l aj spo m ína ný jubilej ný
koncert , na kto ro m sa predstavili p r íslušníci
m ladšej ge nerácie slove nských intcrprciov,
hlavne s tvorbou F . Liszta. Vynikajúci Imrich Szabó, mimochodom predseda klub u ,
vhodne rá mcoval ko nce rt o rganovýrni o pusm i Liszta ( Nun d a nke t alle G o tt) a Loiu sa
Vierne ho (Symp ho nia No 3. ) , kto ré p red viedo l s je mu vlastnou suvere n ito u a um eleckou
po ko ro u . Mlad í úspešn í p ia nisti J>etc r Máté a
Tomáš Gaál po tvrdili svoje pozoruhodné virtuózne i ko mo rné in t er pre t ač né kvalit y. Kým
pedagóg Ko nzer vató ri a v Ko šiciac h P. Má té
sa zas kv~ brilantným poda ním Me fi to - valčík a , T . Gaál prispe l k úspec hu podujatia
nie le n Lisztovou La Campanellou , ale aj a ko
dô stoj ný pa rtne r sólistu o pe ry SND Petra
Mikuláša. V ich spo l oč n ej pro d ukcii zazneli
n á roč n é a zried kavo poču t é piesne F . Liszta :
Gastibe lza bole ro (na text V . Huga) a Die
d rei Z igc une r (N . Le na u). k to ré pa trili k
umelecké mu vrcho lu ma ti né . Z a nie te ný prístup inte rpretov zvýrazr,uje s kutoč nosť , že
ich jedino u o dme nou bol le n hrejivý pocit a
dlho trvajúci po tlesk .
Poduja tie doplnilo n i e koľko kratších príspevkov o histó rii klubu F . Liszt a v Bra tislave a s kl ad a t e ľových vzťa h och k mestu i k svojim pr ia t e ľo m , kto ré prednieso l zástupca
d ružobné ho klubu zo Sopro nu, muziko lóg
A. Nagy a čl en vedenia bratislavské ho klubu
Ladislav Sch leicher. T e nto p a mä tník hudobné ho života nášho mesta j e od sa m ých za či a t
kov hnacou silou tohto ko le kt ívu m ilo vn íkov ·
hudo bné ho ume nia. Uzna ním je ho č i nnos ti i
práce klubu j e a kiste a j kole ktívne čl e n st vo v
Slovenskej hud obnej spol očn ost i (kto rá sa
tiež pod ieľa l a na ko nce rte) , a ko aj príslušI) OS ť k hnutiu Kruho v pr ia te ľov hudby. Nadšenie· a elá n , a kým Klub Ferenca L iszta
v Bra tislave pracuj e už jedno desa ťroči e , je
· v mnoho m inšpi rujúce. Kie žby dlho vydržalo
a " na kazilo" aj čo najširšie o kolie.
l
GEJ ZA VAJDA

Če sk.ý

h.."U.dc:»b. .ý
a d r e sá r

1990
A. Padevetovej v redakcii M. Sobotku, obsahuje adresy jednotlivcov, súborov, organizácií a
inštitúcií prevažne z profesionálnej oblasti vážnej hudby
· (300 strojopisnýcb strán, cena:
50,- Kčs), rozmnožuje Český
hudobný fond (118 OO Praha, Besední 3), odkiaľ ho zasielame
podľa písomných objednávok
na dobierku.

Sympózium o zborovej hudbe
Vďaka Ministerstvu kultúry, Slovenskému
hudobnému fondu a Slovenskej hudobnej
spoloč nos ti som sa v dňoch 6. - ll. 8. 1990
mohol z(Jčastniť na prvej , podstatnej a najväčšej č asti Druhého svetového sympózia o
zboroveJ hudbe , ktoré sa konalo v hlavnom
meste Svédska ~tokholme. Túto veľkolepú
akciu organizovala Medzinárodná federácia
pr'.! zborovú hudbu (IFCM) v spolupráci s !lárodnými zborovými asociáciami Svédska a
tiež Estónska a Flnska, kde prebiehala druhá
časť (Tallin, Helsinky, 12. - 14. 8.). Prvé takéto závažné podujatie sa konalo pred troma
rokmi vo Viedni, čo mohla byt', vzhľadom na
jej blizkosť, jedi11ečná prlležitost' pre našich
1 záujemcov spoznal' to najlepšie, čo v tejto oblasti na svete jestvuje, žiaľ , vtedy sme o tom
na Slovensku vôbec nevedeli.
Na tohtoroč n o m sympóziu sa zúčastni lo
o kolo 450 odbo rníkov zo 47 št áto~ z celého
sveta. Popri domácom ~védsku (104 účastni
kov) ma naj viac prekvapil ďa l eko n ajväčši
záujem z USA ( 107). Vyspelé zbo rové krajiny z tzv. ,.východného bolku" boli však
• o~re m ZSSR (8) zastúpené minimálne, alebo
vóbec (CSFR 2, Bulharsko, Maďarsko, NDR
po jedno m). Príč in u vidím nielen v to m, že
. dopos i a ľ nic sme č le nmi IFC M, ale najmä v
devízových možnostiach týchto štátov, nakoľk o každ ý účast n í k si musel h radiť všetky
výdavky spojené s cesto u, po bytom , vrátane
ú čast n íckeho poplatku , čo spolu nebola zanedbateľn á suma. To však nebránilo, aby
sme tu nestre tli zástupcov takých "zborových" krajín ako je napriklad Ghana, Keňa ,
Martinique, Togo , Zambia, Z imbabwe, ale
aj vzdialených krajin rôznych ko ntine ntov:
Argentlny. Austrálie, Brazílie , Chile, Kuby.
Islandu, Japonska , Mexica , Nového Zélandu. Peru , Filipín , Singapú ru . Tchajwa nu ,
Thajska a iných.
Program sympózia bol veľmi bohatý a mal
svoj stabilný, zabeha ný poriado k: avšak vžd y
prebiehalo niekoľk'o a kcii súčas ne a tak napriek to mu , že sa niekto ré o pakovali , nebolo
možné sa na všetkom zúčas tniť . O krem prednášok , teoretických a pra ktických seminárov , po celý čas prebiehala aj vý učba zborového dirigovania (Eric Ericson) a u s kutoč nilo
sa množstvo koncertov, okrem iných v prekrásnej, novej , mode rnej, architektonicky a
akusticky vynikajúcej sie ni v Berwald Hall.
Na všetkých podujatiach vystupovali popredné svetové dirigentské osobnosti a spevácke
zbory ako napriklad Dale Warland ~USA) a
jeho speváci, Vladimir Minin a Státny akademický ruský zbor zo ZSSR, Gustav Sjôkvist a
Svédsky rozhlasový zbor, Komorný zbor Erica Ericsona (Svéd~ko), Andrew Parrott a Ta-

verner Choir ( Veľká Británia), Uwe Gronostay (S RN) a Holandský komorný zbor, Erwin
Ortner (Ra kúsko) a Zbor Arnolda Schônberga, Schola Cantorum de Caracas (Venezuela) , dir. Alberto Grau, Efroni Youth Choir
(Izrael), Coro Fonte (J aponsko) s dirigento m
Masa1uki Tsujim, mužský zbor Orphei Drängar (Svédsko) s dirigento m Robertom Sundom a Komorný zbor F. Liszta (NDR). Venovali sa pra ktickým problé mo m práce so
zborom, otázkam štýlu a inte rpre tácie d1el
rôznych obdobi a regió nov, mali sme možnosť oboznám iť sa aj s novou švédsko u a vôbec i domácou tvo rbou kraj ín jednotlivých
účinkujúcich súborov. Zaujímavé a podnetné boli prednášky na témy ako Mýty v inter-

V mestskej koncertnej sien i som bol svedkom strhujúceho koncertu tzv. Evanj eliového spevu (Gospel Concert) v podaní asi
SOO-členn ého zboru štokholmskej mládeže a
neskôr vynikajúceho če rn ošs ké ho C harles
May ·Ensemble. K neza budnut e ľn ý m zážitkom patrilo aj vystúpenie Svetového mládežníckeho zboru ( l OO č lenov z 22 kraj fn , z to ho
l l z ČSFR - najvi a~ zo všetkých štátov- 5 zo
Slovenska), ktor! pripravili a dirigovali Frieder Bernius a Ward Swingle. V prvej čas ti
znela zborová tvorba Tormisa, Boyda a
Schônberga, v druhej populárna a jazzová
hudba v úprave pre mie aný zbor. Obidve
rôzno rodé polovice programu boli tech nicky.
výrazovo a štýlovo doko nale interpre tované.

~tokholm - miesto stretnutia zborových nad~encm·
pretačnej praxi renesančnej a barokovej ht•d-

by , Akustické aspekty zborového spievania ,
Nové aspekty intonácie, Hudba a politika,
Ako sa spieva americká evanjelická hudba,
Zborový pohyb v tret'om svete, Zborová hudba latinskej Ameriky, Izraela , čiernej Afriky,
japonská zborová hudba a ďa l š i e. V rámci
G ene ral sessions. čo je akési s po l očné posedenie pri zborovej hudbe , sa do spoloč né ho
spievania mo hli za p oji ť všetci účast n íci v sále
(Community singing). Zažili sme veľmi zaujímavé stretnutie s Gun narom Erikssonom
(Svédsko) a jeho Gôteborským komorným
zborom (Prechádzka s otvorenými u~ami) a
Voľné spievanie (Open singing) pod vedením
Williho Gohla zo Svajčiarsk a.

Pre mň a to bol vrcholný zážito k štokholmskej č asti symózia. Zá verečn ý ko ncert v
tomto meste patril skladbe J . Brahmsa Nemecké rekviem, ktoré pod tak tovko u svetoznáme ho amerického dirigenta Roberta
Shawa interpretoval 200-členný zbor a Svédsky rozhlasový symfonický orchester . Potom
a účastníci sympózia preplavili loďou do
Tallinu a Hclsfnk, kde mali možnosť vypočuť
si ďalšie vynikajúce estónske a ffnskc zbory,
vrcholom bola realizácia Pende reckého
skladby Poľské rekviem pod osobným vedenim autora.
Sympózium bolo dokonale pripravené a
zorganizované. Popredné zborové telesá s
výbornými dirigentmi nám ponúkli kvalitnú

zborovú inte rpretáciu skladieb všetkých štý·
lových obdobi, no zo súčasn ej tvorby sme ne·
počuli nič kompoz ične objavné alebo prekvapujúce -všetko tu už bolo. Prednášky a se·
mináre na mil a niekedy robili dojem, akoby
sa kvalitné zborové umenie pestovalo len v
tzv . západno m svete . Pre kvapila ma (v dobe
prenikavého rozvoja počítačovej techniky)
neinformovanost' generálneho sekretára
IFCM p. Waltera Collinsa z USA o česko-slo- •
venských speváckych zboroch, ktoré sa už
naj me nej 25 ro kov umi est ňujú na svetovýcll
medzinárodných zbórových s úťaži ach pravi·
delne na medailových miestach ; to isté platí
o telesách bulharských, m aďa rs kých a poľ
ských (čo by sa malo v "(Jstredi" registra·
va ť). V to mto sme re nás čaká v budúcnosti
vera práce. Coraz podstatnejŠiu úlohu zohrá
však aj ú spešnos ť a schopnosť naše j ekono·
miky , aby sa naše súbory mohli bez problé·
mov o rga nizovať v rôznych mimovládnych
svetových inštitúciách a za páj ať sa postupne
do ich konkrétnych či nn osti.
Budeme si však musieť zod poved ať na viacero o tázok , týkajúcich a perspektívy nášho
zbo rové ho hnutia . Zri aďova t e li a speváckych
zborov prestávajú ich ' inno ť fin ančne pod·
porovať , niekto ré sa na základe to ho už roz·
padávajú. Dlho potrvá, kým naše podniky
budú tak e ko no micky ilné, aby mo hli rôzny·
mi spôsobmi u vo ľň ovať peniaze na kultúru.
Nebudeme nutení prejsť na spolkársku či n·
n osť a b r a ť tento druh hudby ako zá·
bavu a oddych po namáhavej práci a
nie ako krvo po tnú d rinu s takmer pro·
fes io nálnymi výsledkami v amatérskych
podmie nkach? Ako bude me m ot ivovať
mladších i starších spevákov k tvrdej práci,
keď títo sa budú mus ieť v živote " naplno'·
s ta rať o svo.W existe nciu a "lákadlo" zahran ičn ýc h zájazdov sa o tvorením dverí do sveta
vytratilo? O týchto a ešte aj ďalších otáz·
kach by srne mali čo najskôr diskutova ť a
spoloč n e n áj sť primerané východiská, aby
l dlho ročn á trad ícia a umelecká úspešnosť
nášho zborového hnutia nestratila vydobyté
pozície, ale ich ďa l ej upevňoval a a rozvfjala.
PETER HRADilr
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9. medzinárod ná spevácka súťaž Belveder vo Viedni priniesla viacero prekvapení l otáznikov
nad súčasnou výchovou mladých spevákov a Ich uplatnením v praxi. l. cenu v opernom s pev~ získal poľský barytonista Wojciech Drabo wicz z ~
zňanskej Hudobnej akadémie. V minulom roku získal pnú cenu v sú ťali
Adama Dlduru a tohto roku s tretou
cenou stať sa laurdtom speváckej sútaže P. I. Č~kovského v Moskve.
2. cenu dostal turecký barytonista Sedat Ostoprak. O 3. cenu sa delili rumunská sopranistka Angela G heor-

Wojciech Drabowlcz
ghiu (domov sl odniesla dohromady
sedem uznani a ocenenO a kanadský
basbarytón Desmond Byrne . Okrem
to ho Mozartovu cenu rozdellll medzi
Woj ciecha Drabowicza a Desmonda
Bymeho. Cenu' publika získala americká sopranistka Mary Paul. Okrem
oOchilnych cien udelll osobitné ceny

operný časopis OPERNWELT. Nositeľmi ceny Opemweltu sa stali Olaf
Lernrne a Tamás Clerne ntis. Olaf
Lem~e upozornil na seba Interpretáciou árie Papagena z Čarovnej Rauty
ako kultivovaný a mozartovsky ~týlo
vo citlivo splev~úcl barytón. Pre zaujímavosť treba uviesť, že v bývalej
NDR z národnej speváckej sútaže vypadol, v Dvotákovej speváckej sútafJ
v Karlových Varoch dostal dve osobitné ceny: čestnú cenu poroty a cenu za
n~lep~lu Interpretáciu Dvohikovej
plesne. A napokon popri osobitnej
ceny Opemweltu dostal tlel Jpeciálnu cenu Schwetzlnger Festspiele,
ktorá je spojená s u(!lnkovaním na
festivale. Tamás Clementls- pôvodne
zubný technik - absolvent budape~
tianskej Hudobnej akadémie, absol>
voval spevácky kurz u slávnej speváč
ky Kiri Te Kanawa. t\1 on zaujal pozoruhodnou Interpretáciou tvorby W.
A. Mozarta a po jeho u(!lnkovaní na
súťali sa o ňom hovorilo ako basbarytónovi budúcnosti. Známy operný

intendant a režisér August Everdlng
na súťaži kon§tatoval, že medzi ocenenými ňie je ani jeden mladý spevák
z Nemecka a Rakúska, čo j e zrejme
vizitkou neradostnej situácie vo v}·chove spevákov v týchto kn\llnách.
Na .d ruhej strane ~fredaktor časopl·
su Opemwelt Imre Fabián konJtatoval, že tento stav skôr súvisí s nedostatočným záujmom, azda až ~
hodl.nos(ou mladých spevákov o náročné ~ túdlum, ako s celkovým stavom pedagogickej úrovne, pretože ~
účastníci a nositelia cien z Iných krajín sú tohto dokladom. Súťaž dokumentova.l a, že tradícia a povesť speváckej školy nie je Yld y zárukou kvalitS', o čom sved čí ~ neumiestnenie
česko-slovenských účas tníkov v tejto
súťaži. V každom prípade, kon~tatuje
I. Fabián, s úťaž Belvedere je spoľah
ll'yým barometrom súčasného stavu a
nabáda k ~enej ostražitosti vo ' "Ýchove a v praktickom uplatnení mladých spe,•á ckých talentov.
-11\lk-

e

8. augusta t. r. v Grazi zomrel vo veku·68 rokov Andrzej
Dobrowolski , významný poľský skladatel", pedagóg a dlhorob
ný popredný funkcionár Zväzu poľských skladateľov.
e 12. augusta t. r. v Otwocku zomrel vo veku 90 rokov nestor
pofských skladatefov, pedagóg a zaslúžilý organizátor hudobného života v Pofsku, Pio tr Pe rkowski .
e V dňoch 6. -18.júla t. r. uskutočnil sa,Festival experimentálnej hudby, ktorý v Bourges zorganizovala Grupe de Musique Experimentale pod l"e dením Francoise Barrleére a Christiana Cloziera. v programe festivalu odznelo vyk stodvadsať
diel skladateľov z Ameriky, Európy a Nového Zélandu. Počas
festivalu prebehla ~ 18. medzinárodná súťaž elektroakustickej hudby, na ktorú 286 skladateľov z JS kn\lín sveta priblásilo 330 skladieb. Trinástčlenná medzinárodná porota udelila
ceny nasledovne: Paul Dolden (Kanada),! oblasti " miešanej"
elektroakustickej hudby dve druhé ceny získali Kjell Jo hnsen
(Nórsko) a Frances White (USA) a v oblasti hudby elektroakustickej "en dlrecte" Robert Rowe (USA). Okrem toho šiestim skladateľom mlad~ím 25 rokov udelili titul Réslcences,
čo je vlastne ~tlpendljný pobyt v jednom z piatich vytypovaných experimentálnych štúdií.
e Spoločnosť Fryderyka Chopina vo Varšave usporiadala
tretiu medzinárodnú súťaž ~tramofónových platní G rand Prix
du Disque Frédéric Cho pin. Sesf(!lenná porota na čele s prof.
Zbigniewom Slhvhísklm udelila nasledovné ceny: v kategórii
sólových diel mladému frallcúukemu klaviristovi Henrimu Bartovi za tri Chopinove Sonáty, s osobitným uznaním za Interpretáciu Sonáty c mol op. 4 pre Onnu Calllope; v kategórii
diel klavír s orchestrom bol ocenený výkon Mu raya Perahiu s
Izraelskou filharmóniou pod taktovkou Zubina Mehtu za Interpretáciu Chopinov}·c h klavírnych koncertov pre japonskú
Onnu Sony Classical so sídlom v Hamburgu. V kategórii reedícií historických nahrávok v sérilRéférences boli odmenené
nahrávky vel'kých klaviristov Alfreda Cortota, Dinu Lipattlho
a Claudia Arraua pre Onnu EMI. V kategórii piesní a komorných skladieb cena udelená nebola. Ceny udelili 18. októbra,
pred zakončením 12. medzinárodnej c"hoplnnovej súťaže.
Na 29. medzinárodnej súťaži speváckych zborov v Goricll,
získal pnú cenu poľský zbor ll canto da ca me ra za n~lepšle
predvedenie renesančného diela. Súbor ll canto da camera
vznikol v roku 1984 a jeho základ tvoria ~tudentl a absolventi
vysokých hudobných ~kôl. Na svojom konte m~ú už dve druhé ceny zo súťaží v Tampere a v Arezze.
e ~fdlrigent Nemeckej opery v Berlíne Giuseppe Slnopoll
po nezhodách s vedením opery pri ~túdlu Straussovej opery
Salome, odstúpil z funkcie.

e
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B Ť_ HRDÝ NA SV.O JU.PRÁCU
Na stránkach néiho časopisu sme v nedávnej minulosti prostredníctvom rozhovorov predstavili dvoch zahraničných dirigentov, ktorí
od začiatku nastávajúcej sezóny stoja v čele nai ich symfonických orchestrov (HŽ 12/90 - A. Ceccato, šéfdirigent Slovenskej filharmónie
a HŽ 20/90- J. Wildner, i efdirigent ätétnej filharmónie v Košiciach).
Na rade je tretí stély host' v Bratislave - Angličan ADRIA~ LEAPER,
ktorý by sa v najbližšom čase mal stat' šéfdirigentom Symfonického
orchestra Slovenského rozhlasu v Bratislave...

- Otec bol šé fom hudo bnej školy vo Watfo rde blfzko Londýna, kde som aj ja od svojich 5 do 17 ro kov študoval. Nasledovala
Kráľovsk á hudobná akadémia v Londýne a
to v odboroch klavír a lesný ro h, k tomu bicie
nástroje, ktoré som ale čos koro zanechal v
prospech štúdia dirigovania. Už ni eko ľko ro·
kov predtým som ale dirigoval rôzne mládežnícke o rchestre. Pre moju kariéru boli však
dôležité iné, príjemné okolnosti : po núkli mi
miesto v ko mornom orchestri London Sinfonietta ešte počas štúdií, v dôsledku čoho som
l 112 ro ka hral ta kme r výlu čne súčasnú hudobnú avantgardu . Následne som asi dva roky bol č len o m English C hamber Orchestra a
2 1 - ročn ý som sa stal čl enom Ptlilharmonia
Orchestra . Po s končení štúdia na akadémii
som zača l svoju profesionálnu dirige ntskú
č inn osť- na čele Cambridgeského symfo nického orchestra , s ktorým som potom spolupracoval ll rokov, s počiatku a ko hosťujúci
dirige nt , neskô r a ko šéfdirigent. V roku 1982
som prestal hra ť na lesnom rohu a venoval
som sa už výlučne dirigovaniu na "vo ľnej nohe" s radom súbo(ov, o. i. aj s dychovkou. V
roku 1986 som sa zúčastnil na dirigentskej súťaži v Ma nchestri , kto rá spomedzi 150 účast
níkov mala rozhodnúť o dirige ntovi Hallé
Orchestra- bol som šťa stn ý , že voľba padla
na mň a. Dostal som dvojročnú zmluvu, ktorá
mi umožnila dirigovať ročn e 30 ko ncertov.
Bolo to výborné. Treba totiž vedieť, že Manchesterský orcheste r na rozdiel od vašich telies absolvuje r~čne okolo 170 koncertov. V
tomto kontexte, pravda, mojich 30 koncertov nebolo až tak vera. Po dvoch rokoch mi
ponúkli ďalšiu zmluvu - trojročn ú - už ako
hosťujúceho dirigenta (do roku 1991, kedy
obaja spolu so šéfdirigentom St. Skrowaczewskim končíme). Para lelne s mojo u spoluprácou s H~llé Orchestra sa začala aj moja
medzinárodná činnosť - hosťoval som v Nemecku , na Kanárskych ostrovoch a v novembri 1988 ma oslovil pán K. Heymann s po nukou na nahrávanie v B~atisl ave. Môj prvý
profesionálny zážitok tu u vás mal charakter
šoku : nepoznal som kvalitu o rchestra a prvou
nahrávkou boli dve najťažši e diela anglickej
hudby: Holstova suita Pl anéty a populárne
Elgarove Enigma-variácie. Nikto so SOSR
tieto skladby nepoznal , a preto bola práca
neu ve riteľne ťa ž ká - o rchester však bol fantastický.

lŽ

Sn(m.ka M. Jurík

viem súčasne aj to , Že sústavná práca v štúdiu
bez priameho ko ntaktu S? -~vým obecenstvom nic je veľmi uspokOJUJUCa. Teda mojím cieľom po zvýšení úrovne te lesa je zvýšiť
počet za hraničn ýc h záj azdov a verejných vystúpení naj mä na domácich ko ncertných
pódiách.

Pozná orehester tento váš zámer a súhlasi s
ním? ·
-Nehovoril som o tom ešte s o rchestro m,
a preto ani nemôžem hovo riť o plánoch, pretože bez vzájomnej dohody si nemôžem vytýčiť cie le. Sú to za tiaľ moje myšlie nky a predstavy o budúcej spolupráci . Rozhlasové o r. chestre sú v overa väčšej mie re a ko iné symfonické orchestre zastrdované záľa ho u byrokracie, z čo ho nutne vzniká pocit, že sa
rozhoduje o nich bez nich. Preto v žiadnom
prípade nechcem, aby te nto dojem vznikol aj
v súvislosti so mnou . Záleží mi veľmi na priamej komunikácii s hudobníkmi.
l
Dalšfm dôvodom, pre kto rý je pre mňa
SOSR príťaž li vý, je vysoko kvalitný ko nccrAk som dobre informovaná, mali by ste sa • tný majste r: Viktor Simčisko je jedným z
v tejto sezóne stať Ufdirigentom SOSR. Prečo
najlepších koncertných majstrov, akých som
ste túto ponuku prijali?
dote raz poznal a po doterajšf<.:h rozhovoroch
- Ako prvý ma v tejto veci oslovil pán He- . s ním so dospel k presvedče niu , že by som s
ymann, ktorý videl, že sa nám s o rchestrom
o rchestrom nemal m ať vera problé mov.
spolupráca darí , čo sa pozitívne odzrkadlilo
aj na výsledkoch nahrávok. Musím sa prizKofko času chcete stráviť v priebehu jednej
nať , že som mal veľký záujem o orcheste r , s
sezóny v Bratislave v pripade trvalej spolup- ·
ktorým môžem stále spolupracovať. SOSR
ráce so SOSR?
som už poznal - aspoň som o tom bol pre- Ma lo by to byť 14 t ý,žd ň ov, čo je trošku
svedče n ý. Avšak na našom augustovom zájaviac a ko býva zvyko m v podobných zmlwách
zde v Ho ngkongu bol akoby celý vymenený.
- t. j . 12 týždňov. Ostatný čas si musím ne·Hral naozaj fantasticky! Podstatnú úlohu prich ať pre prácu v iných krajinách, s inými orto m zohrala akusticky vynikaj úca koncertná
chestrami.
sieň , v ktorej sa o rchester po prvýkrát dobre
počul, v kto rej jeho s láčik y po prvýkrát prekAký spôsob práce považujete za ideálny s
rásne zneli. Hudobná disciplfna bola ihn eď
týmto orchestrom a koľko skú~k je podľa vás
podstatne lepšia. Odvtedy sa znásobila moja
adekvátnych pre pripravu štandardného konvôľa v budúcnosti so SOSR pracova ť ; som si
certného programu?
totiž istý, že jeho č lenom záleží na zvýšení
- Predpokladajúc , že máme štvo rhodinové
kva lity - nie kvôli mne, ale pretože začali byť
skúšky, som na základe skúsenosti so SOSR
hrdí na svoju prácu, uvedomujú si, že kvalita
dospe l k názoru , že týždeň skúšok je úplne
a spôsob práce sú rozhodujúce - čo je, zdá sa
dostačujúci- aj preto, lebo hudobníci pracomi , základný problé m tejto krajiny vo všetvali nesmierne svedomito: k eď sa vyskytol
kých oblastiach života. proste: v SOSR je teproblém na skúške so zjavne n áročn ou pasáraz vynikajúca atmosféra pre dobrú, i keď
žou , s ľúbil ko ncertný majster, že do nasledutvrdú prácu.
júceho dňa dá všetko do poriadku. A s kutoč
ne: na druhý deň ráno celá skupina pred zaOdkedy by ste sa mali stať Ufdirlgentom
ča tím skúšky precvičova l a príslušnú pasáž.
SOSRu?
Túto skúse no sť som ma l aj inokedy a s inými
- To nie je ešte presne určené . A le dúfa·
skupinami - aj na zájazde v Hongko ngu .
me, že ak sa vyriešia čiastkové organ i začné
Fakt , že to robia z vlastnej iniciatívy, je verproblémy s tým súvisiace , stane sa ta k l. jami dôležitý a podstatný. Ak v tomto prístupe
nuára 1991.
budú pok račovať, nebudú mať pro blémy a
štyri skúšky posta čia . Ptavda, záleží aj na
Co pre vás osobne znamená pripravné me- vhodnej zostave programu ( program môj ho
novanie do tejto funkcie a aké úlohy by ste si
terajšieho koncertu so SF so skladbami Zevytýčili?
ljenku , ktorý orchester vôbec nepozná , Pa- V spolupráci s orchestrom je základnou
ganiniho, ktorý je zriedkavo hraný a Stravin·
požiadavkou, aby sa orchester s dirigentom
ského , kto ré ho štýl je o rchestru cudzí, je z
vzájomne dobre poznali, aby vedeli , čo od
tohto hľadi sk a ve ľmi nevýhodný a ná roč n ý).
seba môžu očakávať - je to potrebné na to ,
aby práca mohla všetkých tešiť . Hoci v tomto
prípade ide o rozhlasový orchester, kto rého
Pôvodne ste sa mali stať šéfdirigentom Slo·
značná časť činnosti spočíva v nahrávaní ,
venskej nlharmónie. Potom sa niečo prihodiJo

a vývoj sa ubral iným smerom. Môžete k tomu niečo povedať?
f
-V ja nuári tohto roku ma oslovil orchester
SF a ponúkol mi funkciu šéfdirigenta. Najprv
sa zdanlivo všetko v tomto zmysle vyvíjalo ,
až sa na scéne objavil pá n Ceccato. Orchestrálna rada mi v marci oznámila, že o rcheste r dostal inú ponuku a chce obe možnosti
zvážiť. Ak som dobre rozumel, v súvislosti so
mnou jej prekážala exkluzívna zmluva, ktorou sa so mnou SF viazala na HNH Inte rn atio nal. Nakoniec sa rozhodla pre A . Ceccata.
Nie som smutný, že sa tak stalo, pretože som
véfŕni šťastný so spojenia s rozhlasovým o rchestrom a SF prajem k jej vo ľbe vera úspechov. Nahráv a ť budem, samozrejme , už výluč n e so SOSR.

jomné zbližovanie mladých ľudí rôznych krajín. T u v Bratislave dobre poznáte Mládežnícky o rchester Gustava Mahle ra - mládežnícke orchestre v Anglicku majú tú istú úroveň. Keby Mládežnícky o rcheste r Európskeho spo ločenstv a , ktorý tu možno tiež poznáte , vyberal hráčov prísne pod ľa výsledko v
konkurzov, tvorili by An gli ča n i a 75 % čl e n
stva. Keďže však ide o medziná rodný o rcheste r, musí dôjsť k diskriminácii An gliča n ov,
ktorí takto tvoria 45 % všetkých čle n ov, grupujúcich sa z 12 štátov.
Vráťme sa k anglickým profesionálnym or·
chestrom: spominali ste, že populárny program sa skúša jeden deň. Co znamená popu·
lárny program?
- Ťažko povedať. V zásade ide o repertoár, ktorý je v Anglicku známy a o rchester
ho hrá ročne 4- 5-krát - napríklad Cajkovského, Brahmsove symfónie, takme r všetky
Beethovenove symfó nie, tri posledné Mozar·
tove symfó nie. Proste v celej Euró pe šta ndardný repertoár. Rozdiel spočíva v tej čas ti
repertoáru , ktorý je v Anglicku bežne známy, a tu u vás sa s ním orchestre prakticky
nestretli. Myslfm na Sibeliove symfó nie , ktoré som nahrával so SF a ktoré tento o rcheste l'
väčšin ou dovtedy ešte ani nepočul. U nás doma je dôvernejšie známy aj Stravinskij a celá
hudba obdobia po 2. svetovej vojne (Stockhausen, Bo ulez, Darmstadtská škola a i.).

Aký je podfa vás vo všeobecnosti rozdiel
medzi našimi orchestrami a orchestra mi brit·
skými , ktoré dôverne poznáte?
- Pod ľa môjho názoru je nadanie tunajších
hudobníkov, najmä s l áči k á rov , mimo ri adne
veľké. Hlbo ko na mňa zapôsobil vysoký počet vynikajúcich hráčov. Dobre poznám SF,
SOSR a Cappellu lstropolita nu . Problémo m
je však skúšanie: cvičenie. Som presvedčený,
že chýba hudo bná disciplfna, pretože hráči si
neuvedomujú potrebu vzájomného počúva
nia sa. Ďalší problém u vás: intonácia. V anglických o rchestroch počas všetkých prestávok skúšok sedia sekcie d ychových nástrojov
a skúšajú ladenie, podobne plechy skúšajú
Pre koho hrajú britské orchestre štandar·
dynamiku . Neviem , či napríklad vaši sláč ik ádný repertoár 4-S·krát ročne?
ri doma skúšaj ú pizzicato , dlhé tó ny, počúva- Veľká Británia má 60 milió nov obyvatcjú kvalitu svojho tó nu . T o sú veci, kto ré sa tu
Jov a veľké množstvo miest. Mestá veľkosti
musia zlepš iť . Súhra: vaše o rchestre nehraj ú
Bratislavy orcheste r ani ope ru vô bec nemajú
ako jedno tný celok , a ko je tomu v Anglicku.
(o. i. Leeds, Bristol, Sheffield). Teda o rchesĎalej: anglické o rchestre sú známe rýchlou
tre musia neustále cestovať do týchto miest prácou. Na druhej skúške hrajú skladby takpreto opakovania štandardného re pertoá ru .
mer dokonale - nech ide o akékoľvek dielo.
Dalšia príčina : napríklad Manchester má
Sú teda veľmi rýchli a súčasne netrpezliví, a
l milió n obyvateľov , Hallé O rchestra má
preto pri dô kladnejšom skúšaní , časovo nákoncertnú sieň pre 2 500 po sluchá čov . V príroč n ejšom , maj ú ťažko sti .s koncentráciou. '
pade po pulá rneho programu je záujem taký
Radi si nechávajú rezervu pre koncert , kde
ve ľk ý , že sa koncert musí ni ekoľkokrá t o padostáva všetko definitívny tvar. - J edným zo
kova ť . Pritom tu pôsobí ešte aj Symfo nický
zásadných rozdielov medzi orchestrami Výorchester BBC, ktorý sa viac venuje sú čas nej
chodu a Západu je podstatný rozdiel repertohudbe a viac nahráva - je to podo bné ako v
áru , hranéhó za posledných 40 ro kov: veľké
Bratislave.
množstvo hudby, vera skladateľov tu orchestre vôbec nepoznajú . Za všetkých spome·
Aké miesto má súčasná hudba (t. j . hudba
niem jedného: Stravinskij , ktorého sa vaše
žijúcich autorov) v repertoári britských ororchestre musia liaučir htať . Je to pod ľa mňa
chestrov?
najdôležitejší skl a dateľ 20. sto ročia- dôleži- Všetky o rchestre na svete, p o kiaľ nic sú
tejší a ko Schônbcrg- nepostrádateľný pre cišpecial izované- prejavujú voči sú čas nej hudbre nie o rchestrál ne ho štýlu a techniky. Je ho
be určitú reziste nciu, v Anglicku však predsa
požiadavky na orchester, týkajúce sa nasadetrošku menej ako u vás . Aj u nás však sú v
nia a rytmu , nenájdeme u žiadneho iného
množstve uvádzanej súča s nej hudby a v kvaskladateľa , preto by tunajším orchestrom
lite jej intepre tácie medzi j ednotlivými o rveľmi pomo hol - veď tu sú problémy už nachestrami ' rozdiely. Výhodou je fakt , že vo
príklad so synko povaným , džezovým rytVeľkej Británii je niekoľko rozhlasových
mom, čo je zvlášt ne a nesporne je prejavom
symfonických orchestrov (Lo ndýn , Cardiff,
príliš klasického školenia u vás. - Ve ľký rozGlasgow , Manchester), kto ré všetky nahrádiel spočív a aj v množstve práce, kto rú musia
vajú týždenne 2-3 hodiny zväčša no vej.
na seba vzi ať anglické orchestre v porovnaní
resp. neznámej neobvyklej hudby.
s vašimi. Ani jeden anglický o rchester totiž
Mali ste priležitosť zoznámit' sa už so súčas·
nedostáva viac finančnej podpory z verejnou slovenskou hudbou? Odhliadnuc od
ných prostriedkov ako 40 % svoj ho rozpoč
Zeljenku, ktorého Zakliaty pohyb dirigujete
tu . Všetko ostatné•si musia zarobiť sami alezajtra na otváracom koncerte BHS.
bo získ ať od sú kromných spo nzorov. Pravda,
- Skontaktoval som sa už s hudbo u E . Suskúškový deň nie je zárobkovým dňo m . Prech o ň a, J . Cikke ra , J . Beneša a l. Zeljenku.
to väčšina o rchestrov mimo Londýna skúša
Bude mojo u príjemnou povinnosťou, až sa
jeden deň-t.j. 6 hodín (3 + 3) a po tom ma·
moja zmluva so SOS R stane realitou, dôjú 4, niekedy 5 koncertov s popul árn ym prokladnejšie sa oboz n ám iť so súč asn ou slovengramom. Pre dôležité ko ncerty s n á ročn ým
skou hudbou. Zatiaľ vašu hudbu príliš dobre
programom a neznámou hudbo u skúšajú dva
teda nepozná m, mám však pocit. že fakt , že
dni (dvakrát 6 hodín) a po to m majú tri '!!lebo
r.ti_ekofko desaťroč í nebola celko m slobodná a
štyri koncerty. Londýnske o rchestre majú
teda nemala možnosť konfrontácie so všetkýpodobný režim, al~ nepracujú s týždňovým
mi štýlmi, jej prospel. Západ 12 tiž veľmi
systémom. Je to veľmi zvláštny spôsob: pratrpel počnúc Johnom Cageom , odkedy v
cuje sa každý deň v mesiaci - osobne som raz
vo Philahrmo nia Orchestra pracoval 64 dní
hudbe u~ n ič nebolo nemožné. Sk ladatelia
bez jediné ho voľné ho dňa . A celko m bežne
posledných 25 rokov preto nemali problém
30 dní v mesiaci, pričo m to nic sú 4 hodiny
n áj sť si vlast ný štýl, ale nájsť štýl, proti ktorému mohli písa ť . Chýbala ko tva, pevný bod.
denne , ale 6 - 9 hodinové pracovné dni (týžde nne až 4 ko ncerty) . Pravda , nikomu sa to
Aj preto skladatelia stratili obecenstvo , ale
nepáči a sústavne sa pracuje na tom , aby doaj dôveru veľkej časti profesio nálne ho hušlo k zmene to hto systé mu . Určitý pokrok
dobného života a dostali sa do aké hosi geta:
sme práve dosiahli v Londýne: orchester,
špecialisti hrajú pre špeciálne publikum - pre
ktorý hrá v lo ndýnskej Festival H all (Barbiskl adat eľov a ich priateľov . J e to ťažk á situácan Center) má zaručené predtým tri dni skúcia ... Výsledko m tohto vývoja je snaha mnošok. Proste, krok za krokom sa to zlepšuj e.
hých nájsť cestu spä ť k to nalite . Kl asickým
A le tak, ako pracujú londýnske orchestre,
príklado m je Pe nde recki.
ne môže pracova ť žiadny iný o rchester. A priVaše hudobné lásky?
tom nemajú vysoké platy: som presvedče ný ,
- Neviem , či to môžem presne vym edziť .
že ich kúpna sila neprevyšuje hudobnícke
Som o rchestrálny hrá č a pozná m veľmi platy u vás. V ostatnej Európe a v Ame rike
možno príliš - vera hudby (aj komo rnej) .
je situácia zn ačne odlišná , platy sú oveľa vyšAle zvláštny vzťah mám k Sibeliusovi, J aná č·
šie. V dôsledku to hto pracovného množstva
kovi , E lga rovi a Stravinskému . Som dirigent,
lo ndýnske o rchestre vypracujú týždenne tri
ktorý sa bežne musí pohybovať v troch sto rorôzne programy- teda pracovné tempo musí
čiach hudby, pričo m mojou zásadou je uvábyť rýchle. Príprave hráčov veľa napomáhajú
d za ť iba tie diela minulosti , s kto rými sa mônaše cca (()().členn é mládežnícke o rchestre (v
žem vnútorne stotož niť . Ak ýkoľvek iný prískaždom grófstve), ktorých hráči vo veku 18tup považujem za nečestný . Celkom iná je si21 ro kov sú prijímaní konkurzom a skúšajú
tuácia pri uvádzaní novej hudby: ona potrepočas prázdnin na sústredeniach (Vianoce ,
buje našu oddanosť , kto rú sme jej dlžní. MuVe ľk á noc, leto). Tieto o rchestre, kto ré sa
síme
sa za ňu zasadiť bez oh ľadu na to, či nás
začali zriaďovať pred vyše 20 rokmi , sú pod·
to teší alebo nie.
porované odbormi školstva a cestujú aj do
zahraničia . čím spfňajú aj ďalš{ zámer - vzáPripravila A . RAJTER OV Á

SLOVENSKÁ.. OMŠA EUGENA SUCHOŇA
IGOR VAJDA
Liturgická reforma podnie te ná druhým vatikánskym ko ncilo m (zavt:dená pápežom Pavlo m VI. od prvej adventnej ned ele- ňo u sa za čín a liturgický ro k rímsko-katolíckej cirkvi- roku 1969) vyvolala i na Slovensku po trebu nových o mšových
ko mpozfcif. Vznikali zväčša spo ntá nne , tvorili ich viac i me nej
erudova ní a rozmanite inve n čn í tvorcovia. Uplat r,ovali sa
zväčša v lo kálnych, maximálne regio nálnych o kruhoch . Na o rganizovanie celoslovenského projektu sa vtedy neda lo pomýšľať: bolo to obdobie tzv. no rmalizácie celého nášho života
vrátane násilnej ate izácie. Až keď prešiel prvý náraz defo rmáto rov. v druhej polovici sed emdesiatych rokov, ukázala sa
m ožnosť premyslenej tvorby viacdielneho liturgického spevníka -samozrej me ilegálne, pri zachovaní maximálneho utajovania vrátane anonymity tvo rcov (i keď niektoré výnimky- samo tn í kň azi či o rganisti ex professo zamestnávaní cirkvou po tvrdzovali to to pravidlo) . Voľba organizáto ra a hlavné ho
tvorcu to hto veľko l epé ho projektu - nemá zatiaľ v dejinách
hudby rímsko-katolíckej cirkvi na Slovensku obdoby - padla
jednozn ačne na PhDr. Juraja Lexmanna, CSc. : spá ja v sebe
e rudíci u muzikologickú i kompozičnú s j edin ečn ý mi o rganizač nými schopnos ťami. Dokázal okolo seba zos kupiť desiatky
ľudí , kto rí-nezištne (op ravdu le n za ,.Pán Boh zaplat'!") spolup racovali na realizáci i liturgického spevníka. Naprie k všet·
kým problémom - pramenili v neno npál nych pomeroch, a le
ne raz ma li ko rene i v subje ktívnych nedostatkoch nie kto rých
špecia listov na cirkevnú hudbu - sa podarilo zat"iaľ vyda t' (samozrejme ilegálne a v obmedze no m náklad e) jeho prvé dva
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Sanctus a Benedictus tvorí skvelé j ubiloso slovenského rustiká lneho charakte ru. Má cite ľn ý t a nečn ý valašský podtext.
(Posledná stro fa má augmentované dfžky tó nov (príkl. č. 4).
Agn us Dei tvorí oproti predchádzajúcej čas t i ostrý kontrast.
Má mo lový, recitatívno-prosebný ráz . Strieda sólové a zborové úseky. Vyrastá z dvoch jadier- Mlového a zbo rového- ktoré sa postupne variujú (v poslednej stro fe Su choň rozširuje
omšový text o slovo "mier"). Tvorí - spolu s úvodným Kyriemolový rámec celku (príkl. č. 5).
Tvori ť s minimom výrazových prostriedkov je maximálne
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Pnldad č. l

jl

diely . Prvý obsahuj e - po teoretickom úvode do liturgie- základné o mšové spevy (ordinárium) , druhý žalmy na nede le a
sviatky. Nemožno dostatočne vyzdvi hn úť leví podiel dr. Lexmanna na ich rea lizácii a štýlovom zjedno te ní - tre ba otvorene
napísať, že robil túto n á ročnú prácu zväčša zada rmo, naozaj
na väčši u česť a slávu Božiu a spásu ľudí! (Môžem to napísať
s plnou zodpovednosťou , lebo si ma vybral na rapu prof. Kresánka za vnútorné ho oponc;nta. celého. projektu, a tak už roky
sledujcl'h jeho prácu.)
Súčasťou rea lizácie liturgické ho spevníka boli aj tvorivé objednávky od popredných s kl a dateľov. Hoci vedeli, že prispievaí' doň je ri kantné , d o kázali viacerí využiť svoju hrivnu na
tento cie ľ . Zvl ášť treba vyzdvi hn úť dvoch: národné ho umelca
prof. Eugena Suchoňa a prof. PhDr. Jozefa Kresán ka, DrSc.
Slovenskú o mšu n apísal najvýzoamnejší slovenský skl a d a te ľ
okolo roku 1977- 1978. Má päť častí súčasn é h o o mšového o rdiná ria (oproti Misálu Pavla V. spája do jedné ho celku Sanctus a Be nedictus). Je určená jednohlasnému zboru a cappella.
Pôvodne s k l adateľ plánoval n apísať aj nástrojový sprievod,
napokon však svoj zámer n e us kutoč nil. Pre •pra ktickú po trebu
dovolil celú skladbu transponovať'o veľkú terciu nadol - no
vzhľa do m na jedi n ečnú farbu o riginálu ( ktorá má naviac aj
symbolický podte)\t - E je kryptogramom krstného mena autora a tó n E zároveň v jeho myslení znázorňuj e dobro , krásu,
jas, radosť - v to mto p rípade zrejme Dobro , K rásu, J as, Rados ť - samotného Boha v troch osobách, Otca . Syna i Ducha
Sväté ho) , sa v ukážkach pridfžam originálneho zne nia.
Kyrie je napísané v svojrázno m e mol so zvýšeným IV . stupňom (typicky slovenskou lýdickou kvartou) a tiež zvýšeným
VI. s tu pňo m . Zaujímavý je záver - na ll . stupni (príkl. č. 1).
G lo ria sa vyzn ačuje alte rnáciami čistej a zväčšen ej kvarty
(niektoré sa môžu používal' ad libitum - osobne sa však vo
všetkých prípadoch prihováram za zvýšený IV. stupe ň) . Dôležitú úlo hu má i interval veľkej (zväčša vzostupnej) sekundy ňou ~a konč í väčšin a strof. Vzhľado m na rozsah tej to o mšovej
časti citujem le n jej zač i atok a koniec (príkl. č . 2).
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Príklad č. S
Príklad č. J

náročn é. Suchoň svojou SLovenskou omšou - akýmsi slovenským gregoriánom - sko mponoval majstrovské dielo. Tento
opus patrí k jeho repreze ntatívnym .
Zo Slovenskej o mše Eugena Suchoňa bolo zati aľ anonymne
zverejnené len C redo - v I. dieli Liturgického spevníka,
v transpozícii o veľkú terciu nadol , t.j . v C dur, s troj hlasným
citlivým sprievodom z pera dr. Lexmanna . Tak vznikla priezračn"á štvorhlasná faktúra autorizovaná skladateľom .

C rcdo tematicky súvisí s Gloriou ( Amen je s ňou d o konca
totožn ~) - a le neobsahuje lýdické kvarty. Zaujme invenčným
rozvíjaním dvoch myšlienkových jadier (zhudobncnic slov
..Verím v jedného Boha'· a .. Verím v jedného Pá na Ježiša
Krista . jednorode ného Syna Božieho") a ich skvelým zreťa ze
ním - spájaním . Opätovne uvádzam len začiatok a záver tej to
časti O rdlnária (príkl. č. 3).
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~!5ANCIONALOVE OMSE.--:~QZ~~4\ .::KRESA~
V polovici sedemdesiatych rokov sa do
tvorby rímsko-kato líckeho liturgické ho spevníka zapojil aj univerzitný profeso r PhDr.
Jozef Kresáne k,'"DrSc. Hoci vtedy bol ešte
plne zaujatý pedagogicko u a vedeckou prácou (o.i. práve realizoval svoj životný projekt. trojdielne Hudobné mysle nie- jeho posledný diel, Tekto nika , ešte stále čaká na vydanie), našiel si čas na zhudo bnenie omšového o~dinária.
Pri počúv a ní Kresánkových o mšových
kompozícií ma fascinovalo zjavné zaniete·
nie. ktoré im venoval - a ktoré jeho hudba
d oslova vyžar uje. Akoby sa bol preniesol do
ro.kov ml ado~ti , kedy ako syn uč it e ľskýc h rodi čov zrejme čas to sedával za kosto lným organom (funkcia regenschoriho-organistu a
u či t eľa tvorili na Slovensku v minulosti temer
vždy personálnu úniu) .
Samo tný fakt, že písal perom d o notovej
osnovy - s minimálnym počtom škrtov - dokazuje , že mal ko ncepciu každej časti už vo-

pred pre myslenú . Zauj ímavé je, že v priebehu ni ekoľkýc h mesiacov vytvoril dve verzie
omšového ordinária - každé dvoma textami
C reda: nicejsko-carihradským i apoštolským . Podne to m bola požiadavka PhDr. Juraj a Lexmanna. CSc., aby nie kto ré časti
omšového ordinária kom poz ične zjednodušil. Zaujímavé je však. že nie len zjednodušoval, ale i variova l ich znenie . Aj te nto fakt
sve dčí o vnúto rnom zanie tení, kto ré skladobný proces podnecovalo .
Va ria čn á p ráca je charakteristickým znako m o boch o mšových o rdiná rií. Kresánek
vychádzal z n iekoľkýc h myšlienkových j ad ier. ktoré o bmieňa l a rozvíjal. Jeho ve ľm i
svieža a in ven č n á hudba má štvorhlasnú zbo rovú fa ktúru realizova n(• zvyčajnou praxou
rímsko-ratolíckc ho spevu na Slovensku : interpretuje ju organista, p ri čom je zá roveň jej
vrchný part i spevným hlasom . .
Kresánko ve omšové kompozície sú n ároč
nejšie než stanovuje .. norma nedávnej minu-

lost i" rímsko-katolíckeho chrámóvého spevu
- Jedno tný katolicky spevn ík, vydaný v roku
1937. zrcdigovaný Mikulášom SchneideromT rnavským. K ich predvedeniu je zväčša potrebná schola - poloprofesionálne združenie
chrámov miest a väčších obcí. No i kratšie

..

časti

- Kyric, Sanctus plus Benedictus a Agnus Dei - by sa mo hli stať výrazovým prostriedkom zhromaždenej obce veriacich:
skôr či neskôr by sa u rčite pridala k spevu
scholy, resp. by s ''ou alternovala.

IGOR VAJDA
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Americká hudba. nespútaná európskou tradíciou. dlho hľadala
svoj jazyk. svoje tvorivé osobnosti. Oscilácia medzi snahou o
americký národný i týl ,.ajmä adaptáciou jazzu a prenášaním
európskeho hudobného myslenia do jemu vlastn., cudzieho
prostredia. ako aj evidentná snaha po originálnosti. viedli k
formovaniu radu významných osobností. ktoré svojou tvorbou už v
prvých desaťročiach nášho storočia v nejednom prípade nielen
l!!_edbehli európsky vývoj. ale obhájili si aj z hľadiska histórie svoju
jedinečnosť a neopakovateľnosť (Ch. lves. E. Varitse. H. Cowell).
O polstoročia neskôr vzišiel z Nového sveta prevratný impulz.
stavajúci na úplnom odmietaní európskej tradície a na inšpirácii
kultúrou Orientu. reprezentujúci svetovú hudobnú avantgardu
najprv v diele J. Cagea a potom v tvorbe radu ďalších skladateľov
(prestavitelia minimal music St. Reich. T . Riley. ďalej M. Feldman.
R. Moran. J . Adams). Časovo uprostred týchto dvoch generácii
pôsobila vel"ká skupina skladateľov vnútorne výrazne štýlovo
diferencovaná (G. Antheil. W. Piston. G. Gershwin. V . Thompson.
R. Session a i.).
K skladatel'om tejto skupiny. hľadajúcim inten~ívny kontakt s
obecenstvom tvorbou ~rozumiteľnou i irokým poslucháčskym
vrstvám. patrí v prvom rade AARON COPLAND. ktorý sa 14.
novembra t . r. dožíva 90 rokov. Narodil sa v New Yorku v rodine
rusko-židovského prisťahovalca. študoval v Amerike i v Európe (v
Paríži u N. Boulanger). bol pedagogicky činný vo svojej vlasti
(Harvard. Berkshire) . Pôsobil aj ako organizátor hudobného života.
dirigent a publicista. Jeho snahou bo1 prienik európskej hudby. ktorú
dôverne poznal. na americký kontinent a tiež o sobitý prístup a
spracovanie prvkov jazzu. pričom sa v konečnom dôsledku nevyhol
eklekticizmu. Predsa vi ak patrí v Európe medzi najznámejších
skladateľov Nového sveta.
·
Výber z tvorby: 2 opery (The Second Hurricane - 1936 a T he
Tender Land-1954). balety (o. i. Grohg- 1923. Billy the K ind - 1 ~38.
Rodeo -1942. Appalachia Spring - 1944). 3 symfónie. z ďa lšíc h
orchestrálnych skladieb: El salón Mexico. An Outdo o r Ouverture. ·
Lincoln Portrait. Orchestrálne variácie. Connotations. lnscape ;
sólové koncerty; rad komorných. klavírnych a zborových skladieb i
plesní. filmových hudieb. Z jeho hudobnopulbicistických prác
najvýznamnejšie sú: What to Listen for in Music (1939). T he New
Music (1968). Music and lmagination (1952).
Nái výber pochádza v prevážnej väčiine z knižky The New Music.
ktorá predstavuje vel'ml osobitý prehl'ad svetovej hudby obdobia
rokov 1900 - 1960

CO J E MODERNÁ HUDBA?
... dejiny moderne j hudby nie sú ni čím iným ,
ako procesom postupného vzďa ľova ni a s od
tradícii germánskej hud by ...
... Ne myslím , že ra hí ruskí skladatelia pred·
vídali , aké ďa l e kos i a hle následky budú ma ť
nimi iniciované nové smery. Veď vzďaľova
nie sa od germá nskych tradícii nastalo le n
postupne. Protinemecké h nut ie na§lo svoje
názory verejne hlásajúceho vodcu až v poslednom de saťroč í 19. sto ročia v osobe Claudea Debussyho. A hoci sa mu nikdy nepodarilo oslobod iť svoj štýl o d akejsi pasívnej romantiky, ukázal cestu mladším skl adat e ľom ,
·ako Ravelovi a Stravinskému .
Túto mimo riadne dô ležitú zme nu výrazu
no vej hudby spočiatku zahml~o niekoľko
prekvapujúcich novôt, ktoré sa priblilne v
rovnako m období včle nili do našej hudobnej
slovnej zásoby. Samozrejme myslím na tie
disonatné ako rdy a zložité rytmy, ktoré v
očiach mnohých boli to tožné s modernou
hudbo u. Nové hudobné prvky však nemusia
niko ho od radi ť - sú iba povrchovými zna kmi
modernej hudby. Ni č podstatne neme nia. V
prvej po lovici nášho storoč i a modernú hudbu
v princípe tvoria tie isté prvky ako hudbu
staršiu. Samozrejme majú me lódiu. fo rmu ,
rytmus a harmó niu, rovnako ako v už známej
hudbe. Všetky tieto súčasti sa však rozšírili a
obohatili. Viem , že toto rozšíre nie niekedy
ko mpli kuje pochopenie modernej hudby pre
tých, kto rí ju ešte dosť nepočúva l i. Ubezpečuj e m v~ak každého , že cieľom mo derné ho
sk l ada t e ľa nie je zmi as ť a n azl ostiť hudbu
ú primne milujúcich ľudí , ale jednoducho sa
snaží o to, aby použil nové prostriedky, k toré
rozšírili hranice hudby.
Slovom: moderná hudba je v zásade našej
d obe zod poved ajúce vyjadrenie nového
o bjektívneho ducha prostredníctvom bohatšieho hudobného jazyka. Hudba dnešné ho
sk l adat e ľa - inými slovami : j e našou hudbou.

0 NÁRODNEJ HUDBE
... Ro mantické hnutie ako prvé objavilo príhudby, kto rá reflektu je obraz krajiny. Webero va opera Carostrelec, založená
na miestno m ne meckom fo lklóre a využívajúca ľudové me lódie. u vo ľni l a búrku náro dného cítenia. To je samozre jmé. Každ á kraj ina , kto rá d ispo no vala vlast ným fo lklórom,
teda aj vlastno u ľud ovou hudbou, pochopiteľne chcela využi ť možnosti skryté v národných črtác h ...
Tento nový tó n - jeho sprievodcom v období romantizmu j e záujem o priro dzeného,
de mokratické ho čl oveka - zdanlivo zabezpeči l počet n ý m euró pskym sk lada t eľo m ľa h kú
cestu k hud obnej nezávislosti . Vo väčšin e
prípadov to však bo la ilúzia. Dnes už vieme,

-

že príležitostné u platnenie hudobných prostriedkov, zabezpečujúcich lokálne zafarbenie (napríklad rytmus, melódia, harmónia)
nebola dosta čujúce na to, aby u voľni l o hudbu o d klišé ne meckých hudobných pravid iel.
Vzniko l rad ta kých symfóni í , ktoré boli vystavené z národných melódi í, ale vo všetkom
ostat no m 'zosta li beznádej ne nemecké. Úni k

A. Copland: lnscape (1967)

- u kážka rukopisu

z tej to situácie našli n i e k o ľk í sk ladate lia . ktorí na základe svojej ľudovej hudby vytvorili
takú hudbu , ktorá bola aj z hľadi s ka fo rmy a
cit u nezávislá od nemeckých tradícií. To zname ná , že bolo potrebné zavrhnúť väčši n u
štrukturálnych výdobyt kov západ nej hudby: ·
sonátovú fo rmu , fúgovanú stavbu , rozvedenie a pod. Z namena lo to ďa l ej pot rebu určo·
vania ta kých krité rií hodnotenia hudby, ktoré sa vymykali princípom nemeckej tvorby.
Rusi up1ynulého sto roči a ako prví vytvorili
s k l ad a t eľsk ú školu, usm e n~ovanú týmito
ideami. ..
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O MAHLEROVI
.. . Ma hlc r bol dô ležitým zjavom aj v prfpade ,
že by je ho hudba ne bola taká napínavá , za
akú ju ja osobne považujem. Z dvo ch hľa
d ísk o míle predbeho l svoju dobu. J edným
JC zvláštne kontrapunktické pletivo jeho hudobnej št ruktúry : d ruhé, ešte výrazne jšie, je
prekvapujúco o riginálna inštrumentácia . Pri
dôkladnom preskúmaní zistíme. že oba
prvky sú navzájom prepojené. Práve preto ,
že jeho h udba prame ní v kontrapunkte a vyhýba sa charakteristickej obyčaji 19. storoči a , podľa ktorej melódiu podpo rovali harmonickými zhlukmi , ako u Rimského - Kor-

s n copa ko v ate ľn qu inte ligencio u a citlivým
vedomím . Bez Schô n berga je hud ba 20. storočia n e mys li teľn á :..

sa kova a Franck~. Práve preto , lebo Mahle r
predovšetkým pracoval so sp l eťou samostatný,c h lfnií, nezávisle od aké h okoľve k ako rdické ho podložia, bol výsledko m jeho inštrumentácie taký ostro krojený a očistený
zvuk, aký vždy znovu a znovu počuj e me v
dielach neskorších s k lad a t eľov . Mahlcrov o rchester bol prvý , ktorý - použitím výrazu z
klavírnej techniky - hra l "bez pedálu". To to
traktovanie orchestra na spôsob mno ho hlasného celku bolo p r íznačné pre obd obie Ba- .
cha a l ländla. Čo sa teda týka o rchest rálnej
praxe , Mahler premostil vák uum med zi skladat eľm i zač iatku 18. s toročia a dnešnými
neok lasicistickým i sk l adate ľm i ...
Všeobecne možno kon št a tova ť : Mahler je
neskororomantický skl ad a t e ľ , kto rý pracovl\1
s technikou 18. s to roč i a. Nech j e naša mie nka o ňo m aká ko ľvek. ne môžeme n e uzna ť
o ne n bezrpstredný alebo sprostred kovaný
vplyv, kto rým zapôsobil na mno hých skladateľov dneška.
O SCHÓNBERGOVI
..'.Ni,kto nepochybuje už o to m, že počnúc
druhým ~csa ťroč ím to hto st o ročia zohra l
Schônbcrg kľúčovú úlohu vo vývoji mode r·
nej 11Udby. A predsa jeho hudba, ko mpo no·
vaná pomocou jeho nového systému , stále

Snímky BRhív Hž
vzbudzuje prudké pro a ko ntra. Do mnievam
sa, že základo m d iskusi! je Schô n bergova
o obnost', hfbka jeho .,germá nskosti" , na
ktorú údajne bol taký h rdý. Medzi jeho
vrstovníkmi boli mnohí takí , kto rí boli mäsom a krvou Nemci - Mann , Kokoschka alebo Brecht. A le Schônbergov prípad je iný:
jeho 7úfalá vášeň , ch víľa mi bo lestivá intcnlfvn os ť , vedie k expresivite, s kto ro u je ťažko
s t ot ož n iť sa naprie k tomu , že za hudbou je cit e ľn á nepoch ybná úprimnost' a presvedče n i e .
Schô nbcrgov duch patrí staré mu svetu: jeho
revo l učná túžba vyplýva z n ekonečnej úcty
voči ne meckým majstro m uplynulých sto ročí : chcel oboh atiť umenie , kto ré miloval, o
niečo nové . Jeho klasicizuj úci sklo n je v protiklade k individuálne mu tc mcpramentu ,
ktorý ho zas podnecoval k zložité mu vyjadrovaniu myšlie nok ....
A predsa je v tomto plame nnom , žiarivom
tvorivom duchu niečo hlboko dojímavé. Protiklady zložitej osobnosti neprekážali Schô nbe rgovi v to m , aby vytvoril majstrovské
skladby - Pierrota Lunairca. Päť kusov pre
orchester, Styri o rchestrálne piesne , sláčiko
vé kvarte tá a predovšetkým v Mojžišovi a •
Áronovi vrcho liace hudobnodramatické diela. V nich zaobchádzal s hudobno u matériou

O HUDOBNEJ KULTÚR E
... Je všeobecne známy fakt , že hudba všade spo medzi umení začn e prc.kvi t a ť a ko
posledná. Vo svojich pradávnych a ľudovýc h
fo rmách je najprirodzenejším prejavom člo
ve ka, ale umelá hudba a ko by po trebovala
viac pestovania ako osta tné ume nia ... Nemožno očak ávať hudobnú zre los ť bez praktických sprievodcov hudobné ho života: bez
o rchest rov o perných divadiel, klavírnych
fabrík , profesorov h udby, o rganizáto rov
ko ncertov atď .... O jednom však treba ľu d í
p resvedčiť : nech neuveria niko mu , kto tvrdí,
že prvotriedne o rchestre, zname nit í dirigenti, importo vaní operní speváci, záz račn é deti a im podobní sú dostačujúce pre významn ú
hudo bnú kultúru . V sRu t očnos ti má v zre lo m
hudo bnom živote k ľú čovú pozíciu hudo bný
s k l a da t eľ- veď o n tvorí hudbu , na kto re j stojí celá nadstavba hudo bného života ...
.. .A ni záuj emcovia o hudbu neupriamujú
svoju pozornosť vždy tam , kam by mali. Čas
to mám doje m, že po dľa mienky obecenstva
je pre zre lú hudobnú kultúru d ost ačujúce , ak
sa do n ekonečn a om i eľaj ú zako re nené majstrovské diela . Napro ti to mu je skut očnos ť
ta ká , že odsúvanie hudby menších rozmerov
d o úplného vyhnanstva v prospech týchto zaba l zam ~va ných majstrovských d iel je najvýrazne jším prejavom ich nezrelosti ...
... S kl adat e ľ , naozaj hodný to hto mena, nikdy nepíše ni ečo preto, a by bo l 'proste " ta ký
ve ľk ý" alebo " lepší" ako ne ja ký iný skladat e ľ. Tvorí preto , aby n iečo vyjadril, čo je jeho vlastn íctvom - aby opísal niečo, čo odzrka dľuj e je ho os~b n osť . Ke ď sa to podarilo,
vtedy by si jeho spol uobča ni a ma li vypoču ť
výsledok aj vtedy, keď prípadne ,.nie je taký
veľký", alebo "nie je lepší ako" diela ne·
s m rt e ľnýc h . Každopádne iba vtedy bude me
mat' svoju vlastnú hudbu ...
PREC O MUSÍ BYŤ NOV Á HUDBA DISO·
NANTNÁ?
Na túto nepríjemnú otázku je ťažko d ať
uspokojivú odpove ď , lebo disonancia je celkom re lat ívny poje m . Čo je pre vás disonantne, znie možno. pre m ňa vyslovene dobre.
Celý vývoj západnej hudby po ukazuje na to ,
že naše ucho' je čo raz ocho tnejšie poci ťova ť
ako príje mné také ako rdy, ktoré predtým
boli považované za nepríje mne· d isona ntné.
Harmó nie , kto ré v čase Mo nteverdiho či
Wagnera považovali za bizarné , prij ali neskoršie generácie priemerných milovníkov
hudby ako celkom prirod zené. Náš vek
urýchlil te nto histo rický proces. Pretože dnes
je každý ako rd po už ite ľn ý, nezávisle na tom ,
ako je ostro disonantný, podľ a toho, č i ho
s k l ad a te ľ považuje za "vhodný" (t. j . za
vhodný na vyjadrenie svojich záme rov) a či
ho v d aných súvislostiach správne po užijú .
K eď nej akú hudbu odmietame pre to , lebo je
disonantná , je to pravdepodobne dôkaz toho , že náš sluch si ešte nezvyko l na prostriedky novej hudby a že po trebuje me viac praxe .
Disonantný zvuk nebude prij ate ľnej š í , a k o
ňo m č ít a me, ale opakované počúva n ie bude
určit e úspešné. V tej to súvislosti je hod no
spom e n úť , že be bo p, nový jazzový štýl, používa v populárnej hudbe čoraz viac disonanci í , a pre to sa stretáva u masového poslucháča s ro vnakou n e vraživosťou ako moderní
skladatelia vo svojej sfére.
Je pravda, že dnešní skladatelia sa málo
starajú o melódiu?
N ic, vôbec to nie je pravda . Väčšin a d nešnej hudby je melodického pôvod u. A le nesmieme zabud núť na to , že sa zmenil po jem
me lód ie. Ani tu nie je ľa h ké n áj sť sp oloč n é 
ho me novat e ľa diskusie. Pretože predstavy
prieme rného člove k a sú dosť obmedzené.
Nie len to je melódia , čo vieme sami zaspievať. M elódia môže byť ove ľa n á roč nej š ia ,
plná zložit ých zvratov , skokov a prípadne
príliš prelamovaná. Najmä po to m v inštrumentálnej hudbe ďa l e ko presahuje hranice
ľu dské ho hlasu . Musíme rozš íri ť naše predstavy o melódii ak chceme sledova ť myšlienkové
pochody s k lad a t e ľa.
Časť problé mov o ko lo modernej melódie
možno azda odvodiť od harmó nie. Mno hí
poslucháč i n a toľko zablúdia v spleti im ne·
zvyklých harmó nií , že ani nepoč uj ú , .že sa
hrá melódia. Keďže vo vážnej hudbe sú čas n e
sa u platňu je viac nezávislých melódii v ko ntrapunktickej stavbe a to vyžaduje napäté
počú va n ie a j vtedy, k eď sú me lódie konve nč n <!, vyplýva z toho , že spleť ťažš íc h me lódií
si vyžaduje ešte pozornejší posluch. Skladatelia - a nielen moderní - niekedy tento sme r
prehna li a zabudli, že a percepčn á sch opnosť
ľud sk é ho ucha je ohraniče n á . Vo všeobecnosti by som chcel pov(!dať le n t o ľko , že melód ie sú v hudbe prítomné aj d nes, ale azda
nie vžd y tak, že ich h neď možno spoz n ať.
(New Yo rk T imes 25. 12. 1949)

hardta, Reutte ra, Schmidta. Seuchera,
Zechnera.
IV. Od ro ku \812 do ro ku 1855 sa v .,jezuitskom" kosto le ko nali študentské bohoslužby pre žiakov benediktlnskeho gymnázia.
{Spievali žiaci pod vedením pátrov rádu Sv.
Benedikta .)
V . Od ro ku 1855 chrám o päť prešie l do
správy jezuitov - do roku 191 1 tu ú či n kova l
mužský zbor posluch áčov scho lastickej teológie rehole jezuitov po d vedením veľmi muzikálne ho frátera Webe ra. (Sko da. že o prednesených skladbách ne má me podrobnejšie
záznamy.) V ro ku 19 11 po p re ložení scholas-·
tickej teológie do Viedne sa obnovil cirkevný
spevokol kosto la, najprv ako ženský zbor, od
ro ku 192 1 už ako mie$aný zbor pod názvom
SALVATOR (podľa názvu kostola Najsväte jšieho Spa s iteľa - Salvato ra) a nepretržite
fun goval až do roku 1971 najprv pod vedením organistu Jána Hro matku , po tom prof.
Viliama Antalffyho a jeho žiaka prof. Ladislava Sch le ichera.
VI. Od roku 1911 - do roku 192 1 trvalo
IO- ročné obdobie dirigovania J á na Hromatku , ktorý so svojím ženským zborom predniesol o mše a rôzne cirkevné skladby od
Bischoffa, Deschermayera, Eisvogela, Hof-
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SINGVEREIN-SALVATORCHOR- SLOV. FILHARMONIA
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Cirke~ná hudba ch rámu Najsvätejšieho
(Salvatora) , jezuitského kostola v
Bratislave , má pozoruhodnú minulos ť a viac
než 290- ročnú tradíciu . Keď prirátame k tomu cirkevnú hudbu protcstantskú , kto rá v
tomto pôvodne evanjelicko m kosto le p rekvitala pred prfchodom jezuitov, mo hli sme v
ro ku 1991 zaznamenať 340. výročie pestoyania cennej duchovnej hudby. Tento chrám
ved ľa veže b ratislavskej Starej radnice vystavali evanjelici v ro koch 1936- 1938. Z rokov
165 1 a 1657 sa zachoval zozna m tu p redvedených kompozícií. Uvádzajú sa v ň om takme r
• všetci maj stri protestantskej cirkevne j hudby: popri tvorbe Schiitza, Scheina, H asslera
aj ve ľa autorov rakúskych a talianskych . Pôsobili tu významní kantori a skladatelia ,
z ktorých s tačí spom e núť známych: Samuela
Capricorna a J ohanna Kussera , o tca neskoršieho s k l adate ľa a dirigenta hamburgske j
oper y Johanna Sigismunda Kussera.
Jezuiti sa ,.usadili" v kosto le v rokoch
1672- 1773. Cirkevná hudba sa teda prispôsobila kato lfckej liturgii. Prvú fundáciu pre
katolícku cirkevnú hudbu urobil arcibiskup
Leopold Ko llo nich v ro ku 1680 po slávnostno m odhalení mariánskeho st!pu pred kostolom . (N B L. Ko llonich je pochovaný v krypte kosto la.) Ďalšie fundácie pre ten istý účel
{t.j. na o rganizova nie c hrá f11.9,v~jlf1 ~\>,oru a
orchestra) pochád zajú od Grosspeitne ra ,
Szalayho a D cittmannovcj . Od ro ku 1735 už
má me informácie o autoroch a dielach uvádzaných na chó re kostola.
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~

G. VERDI: .REQUIEM
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DIRIGENT: VIL. ANTALPPY.
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Progr&JOovýle~

prevzatí vedenia spevokolu jezuitského kostola po smrti J ána Hromatku pozdvihol
umeleckú úroveň tohoto chrámového zboru
uvádzanlm ná ročnej klasicistickej a romantickej cirkevnej hudby. V pamäti starších
Bratislavčanov sa živo zachovali spomienky a

Viliam Antalffy
Spas it e ľa

PRBNÁŠKA
AUľFOH.RUNG
ELOADAS

VIII. Po smrti Antalffyho p revzal vedenie
spevoko lu jeho žiak prof. Ladislav Schleicher , kto rý po fronte a osloboden í, v rokoch
1946- 1971 sa staral o cirkevnú hudbu v to mto chráme ako jeho regenscho ri . V š ľapaj ách
svojho slávneho predchodcu v 25 - ročnom ob-
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v ~ratislavs~om jezuitskom kostole
mayera, Grubera. Haliera , Langsteinera,
Mittere ra, Úhlhausa, Ste hlcho, Schubingcra,
Thalera , a tď .
VIl. V roku 192 1 sa zača l o 25- ročné dirigen tské obdobie prof. Viliama Antalffyho ,
ktoré možno n azvať zla tým obdobím tohto
cirkevné ho spevoko lu. Po d vede ním Antalffyho a Schleiche ra rozrásto l sa hudobný a rchív spevokolu na ni e ko ľk o tisic cirkevných
hudobných skladieb najrS)znejšicho štýlu od
gregoriá nske ho spevu až po hudbu mode rn ú
(aj bratislavských sk l ada t e ľov, skladby a cappella, zbory s organom a orchestro m). Viliam Antalffy, predtým koncertný majster
dó mske ho o rche tra Kirchcnmusikvcreinu
pri Koru n ovač nom chrá me v. Martina. po

n ezabud nuteľn é

zážitky vysoko umeleckých
interpretácii. ktoré ka ždo ročne mal na programe (H aydn : Nelsonova o mša, Mozart Koru n ovačn á omša, Beethoven Omša C dur,
Mozart Rekviem , Verdi Rekviem, Liszt
Ostrihomská a Korunovačná omša, Liszt
oratóriu m Kristus a Novowiejski oratórium
Quo vadis (tieto dve predniesol aj v Dó me) ,
ďa l ej o mše Erba, Vavrinca, Belicza, Schuberta , Bibla, Grubera , Rhcinbergera , Filkcho , Sztojanovitsa atď . Pri príležitosti 100. výročia Beethovenovho úmrtia predniesol v roku 1927 v S D operu Fidelio. Sólisti prišli
z Viedne , ale všetky operné zbory spievali
člen ovia spevokolu SALVATOR A SINGVEREIN-u .
l

d obr svojej č i n n osti obnovil Antalffyho repertoár a rozšíril ho novými dielami a premiérovými predvedcniami viacerých cirkevných skladieb starších, novších a moderných,
ešte ž ijúcich.sk l adat eľov. (Na pamiatku svojho bývalého profesora ihneď po fronte trikrát predniesol koncertne Mozartovo Rek-

•

Ján Hromatka
viem a z č i stého zisku týchto koncertov dal
pos t aviť náh robný k a meň na jeho hrob v Ond rejskom cintoríne a mramo rovú pamätnú
dosku na stene jezuitského kosto la.) Od roku 1948 zaviedol a usporiadal v kostole pravidelné cirkevné a hudobné pobožnosti vo forme samostatn ých ve ľkopôstnych , adventných
a v i a nočn ýc h koncertov. Qbnovil trad ičné
o rchest rálne vzkriesenia , v roku 1951 oslavo·
val 40. a roku 1961 50. výročie trvania spevokolu usporiadaním slávnostných jubilejných
ci rkevných hudobných ko ncertov. V roku
1970 pri priležitostí biccntenária Beethovenových narodenín dvak rát uviedol Beethovenovu Omšu C dur. (Za jeho št vrťstoročného
dirigovania boli premiérovo predvedené tieto skladby: 8 gregoriánskych o mši, časti
z Bachovej O mše h mo l a Berliozovho Rekviem, ll aydnova Omša s veľk ý m o rganovým
só lom a tzv. Pauken-Messe, ako aj Mozartova Missa brevis ( in C), ďa l ej o mše od Adlera,
Grubera. Filkc ho , Haliera, Hal mosa, Rei·
manna , Schuberta, Schwei tzera , Vavrinca,
Vittoriu, Zellera, Refi ceho, Schneidera-Trnav kého,S. L. Némctha-Samorínskeho,
Werncra, a ďalších , cirkevné skladby Antalffy ho , Bá rdoša , Brosiga, Cascioliniho, DeákBárdosa, Gallusa, Hô nniga, Klossa, Kodálya , Halmosa , Goliera, Ko thcho, Kristinusa,
Liszta, Menegaliho, Môczika, Palestrinu ,
Pergolesiho . Pikéthyho, Stiela, Suriana,
Sztojano vitsa , Thalera, Vôlgyfiho, Weiricha,
Zsasskovszkého atď .).
Chrámový zbor tohto kostola, ktorý patril
medzi najstaršie ~evokoly Bratislavy, v jubilejno m ro ku 1971 oslavoval 60. vý ročie svojho nepretržitého trvania a súčas n e aj 25. rýroč i c smrti Vilia ma Antal ffyho, svojho predchádzaj úceho dirigenta, čím poukázal na
úctu voč i dedičs t vu slávnych osobností a na
dlhodobý d ô kaz hudobnej kultúry nášho
mesta .

Ladislav Schlelcher
Pod ľa dirigentov možno vývoj ci rkevnej
hudby v to mto kostole rozdeliť do ôsmich
etáp.
I. Od roku 1745 do ro ku 1763 trvalo
18-roč n é obd obie
dirigovania Leopolda
Poppa.
Il. Od roku 1763 d o roku 1773 nasledoVí!IO IO-ročné obdobie vede nia Jakuba Kurza. (Po ňom nastala 20-ročná prestávka , nakoľko v roku 1773 zrušili jezuitský rád a v rokoch p73- 1793 ne máme žiadne záznamy
o cirkevnej hudbe v to mto kostole.) ·
III. Od ro ku 1793 do roku 18 10 o pä ť máme
správy o ú č i n kova n í cirkevného spevokolu .
To bolo 1 7-ročné o bdobie dirigovania Františka Kurza.
Pod vedením spomenutých troch dirigentov zaznievali o mše a cirkevné skladby Caidaru, Habeggera, Hoffera, Hoffma nna, H asscho, Ko ho uta, Pauma nna, Pichlera , Re in-

(Materiál pripravil Schleicher, ktorý sa pre svoju
či nnosť v Salvatore sta l obetou bývalého režimu:
v roku 1959 bol prepustený z učitcf~kcho zboru

Jezuitský kostol v období l . l:SR

Konzervatória .
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bringhtove j nad ácie bude v rá mci štipe ndij ného po bytu dirigovať n ielen SFK, ale aj
v Štátno m d ivad le a Divadle J . Z á bo rského
v Prešove.
Spo mínané skutočn osti , a le aj prehľad
program,ov novej sezóny svedčia o ďa l ších

š FK v

l:udovíc RJ\!Cer otl'orll 22. koncertnú sezónu

~FK.

S nímka: I . MJchallč
n á roč nej,

mimo ri adne
Posvojimi
d ôsledkami

zložitej ale
pe rspektívnej
21. sezóne o rchestra Státnej fi lha rmó nie Košice sme s oča k áva ním prij ali dramaturgický
plán novej 22. sezóny, kto rá by sa ma la po d ľa viacerých príznakov st a ť prelo movou
v živote celej ume leckej inštitúcie. Jedným z
hlavných zásahov do organizmu filha rmó nie
bol rozchod s do teraz tu pôsobiacimi d irigentmi Richardom Z immero m a Róbertom
Sta nkovským , vytvorenie 9-čl enncj o rchestrálnej rady. zmluvl) na 2 roky s rakúskym
dirigento m Jo han nesom Wildncro m (nar.
1956) na fun kciu ~éfdirigenta o rchestra. Od
ma rca do júna 199 1 bude zast ávať úlo hu ďa l 
šie ho dirigent a americký dirigent James
Brooks-B ruzesse, kto rý na náklad y FuJ-

nie la Rusó, Soňa J avurková, Marián Lapšanský, k lavírne duo Kojanová-Novot ný, recitály budú mať Stanislav Zamborský, Marián
Pivka, Ivan Sokol, sovietsky huslista- víťaz
súťaže P . l. Caj kovské ho v Moskve Iľja Kaler, z o rganistov vystúpia Eva Kamrlová,
Karl Paukcrt z USA , samostatný koncert bude v~ nova n ý tvorbe B. Mart inu a interpre-

slove nského hudobného umenia . Ľudovít
R ajter doteraz odovzdal košickej fil harmó nii
už veľa tvorivých síl, skúseností, získal si
trvalú ob ľu b u . Svoje sympatie dokazovali
Košičania nielen mimoriadnou návštcvnosťou. ale i spontánnym ohlasom.
Úspech ko ncertu za ručil výkon di rigenta,
jeho obdivuhodne sústred ený a súčas n e suverénny n adhľad , sc h o pn osť o kamžite reagovať
na a kú ko ľvek požiad avku či zaváha nie sólis-

22. koncertnej

d ô le!itých strá nkach a kva litatívne rozdielnych podmienkach práce tejto inštitúcie. Nahrávacia čin nosť o rchestra na C D a spolupráca s firm o u HNH I nte rnational Ltd. sa p rejavila vo všetkých ďalš ích sfé rach - dramaturgii, interpretačnej kva lite, ekono micko m
a umelecko m postave ní a i. Už o d po lovice
augusta o rcheste r nahrávaním CD splácal
vla ni zak úpený klavír Bôsendo rfcr a pred odchodom na umelecký zájazd do Španielska
21. septe mb ra mal na svoj om " ko nte " vyše
80 000 DM. V nahrávaní bude pokračovať aj
naďalej , pripravuje nahrávky skladieb J .
Straussa ml. , symfó nie J . J . Ra ffa , W. Fucksa, Beethovenovc a Bruckncro ve symfó nie .
V rámci tých to plá nov privítajú d irige ntov
Ursa Schne idera zo Švajčiarska , Adrewa
Mogrelia z Ve ľk ej Britán ie, A lfreda Waltera
z Belgicka . Z o za h ra n ičn ých d i rig~ n tov sa
predstaví aj č ín sk a d irigentka Wing Sie Yip
(Mozart , Cerepnin), Christian E hwald a Patrick Strub z Nemecka (Martinu , Mahler ,
Barber, Stravinskij) , Vlad im ír Po ňk i n a Semio n Kogan zo ZSSR , z našich dirigentov
Petr Altrich te r . Rado mil E liška , Bystrík ~e
žucha , Róbert Stankovský a Ľud ov ít R ajter,
dirigent otváracieho ko ncertu 22. sezóny
( 13. septembra). Z hosťujú cic h sólistov možno oča káva ť mimo riadne výko ny s nautistkou Manuelo u Wieslerovou , huslistom Ceň
ko m Pavlíko m , hráčkou na lesnom ro hu Vladim íro u Klá nsko u , na tro mbó ne s Ji ŕfm Novotným , v íťazom súťaže Pražská jar , z klaviristov sú v programe Klára Ha.vlíková, Da-

to m z Regioná lneho združenia Slovenskej
hudobnej únie. Novi nkou opro ti predchád zaj úcim ro ko m je rozdelen ie sezóny na abonentné cyk ly A (veľký orchestrá lny cyklus so
16 abonentnými ko ncert mi); B (malý o rchesJ!álny cyklus so 7 abonentnými koncertami) , C (koncerty pre Hudobnú mládež - 6
veče rov), D (organové a komo rné pondelky
v Dó me sv. A lžbety a Dome umenia), 2 koncerty zva né H udobné popoludnie a 7 koncertov mimo abo ne ntných cyklov, v kto rých sú
zahrnuté napr. vi a noč n é, n ovo roč n ý" a pod.
Poslucháč i ta kto nic sú viazan í na d ramatu rgicky " n á roč n ej š í " cyklus, alebo naopak ľú
bivejší program , ako to mu bolo d ote raz.

x x x
150. výročie narod enia P. ' · Caj kovského
sme si pripome nuli v Košiciach na otváracom
koncerte 22. sezóny SFK. Slávnost ný charakter Koncertu pre klavír a o rcheste r b mol č. L
o p. 23 a 5. symfónia c mol bol vhodno u nápl ňou k vstupu do nového koncertného roka.
fOCi sa odklonil od doterajších Sn(Íh uvádzať
na úvod d ielo slovenského autora. Tak to naznačila SFK svoj zámer stavať na skladbách,
ktoré majú u po luc h áčov za ruče ný úspech, a
p ritom dávajú príležitost' up l a tni ť interp ret ačné kvality o rchestra. Uvedomuj úc si, že
pred pokladom je osobnos ť di rigenta, pozvali
na otvárací koncert umelca, ktorý ľud s k y i
p ro fesionálne patrí k najvyšším hodno tám

s~zóne

tu, orchestra. T ak sa stali takmer ncpostrchnut e ľn ými niektoré nepresné o rchestrálne
nástupy, precxponovanie či výkyvy tempa u
sólistu. Rajterov prejav bol nielen muzikantsky spontánny. obdivovali sme logiku a p remys l e nosť jednotlivých úsekov i väčších celkov, dynamickú a zvu kovú rovnováhu, výrazovú ex trovert nosť. Symfó n ia v Rajterovom
podaní sa sta la sku toč n ou oslavou ľudské h o
ducha, výrazom hudobnej krásy a nadšenia.
Výko n sólistu J enô Ja ndóa z M aďa rska treba
h odno ti ť aj z pozície fa ktu , že bol ochotný
d e ň pred koncertom p rijat' zásko k za O lega
Valkova. Z to hto h ľadiska možno akceptovať jeho výko n ako mimo riadny, od hliadnuc
od te mpových a technických zavá hanf je cvidetné, že má p redpo klady zvl ád nu ť aj naj náročn ejšie klavírne part y p ri vysokom tempe
a vnú to rno m zaujat i. Aj zásluhou dirigenta
sa mu podarilo udržať neustály kontakt s orchestrom.
Kladom ko ncertu bola aj veľmi pekná zvuková stránka sólového nástroja Bô cndcrfcr.
ktorý akoby tiež symbolizoval umeleckú
n á ročnosť, ktorou sa chce filha rmónia ri adiť
v nasledujl)com období. Ak sa celý otvárací
konce rt 22. sezóny SFK stane meradlom ďal
šfch umeleckých výkonov. potom si uvedo·
mujemc, a ko vysoko je postavená latka nároč n ost i p re hos ťujúc i ch a domácich dirigentov, pre sólistov a hlavne o rchester.
LÝDIA URBANČfKOV Á

<>TÁZ
nad pódi9m
Koľko krá t sme už lámali palicu nad mladou gene ráciou? Ko ľk o odznelo múdrych
rád , kadia ľ by sa mala mládež _pobe ra ť, na
aké vzor y by sa mala pozerať ? Zivot si však
píše svoje stránky sám a sťa by ho rská bystrina si neúprosne razf cestu cez balvany; presne ta k i tí novf, mlad í, nap rie k mno hým varovani a m sta rších b udú o pa kova ť rovnaké
chyby, čudova ť sa prito m o mylo m predchádzajúcim a vys mi eva ť sa skostnate losti tradícii.
D nes je doba, kedy máme strach o existenciu viacerých hudobných a kcií a to do konca i
o Pražskú ja r , Bratislavské hudo bné slávnosti, či ďa l šie re no mované festivaly. Kladie me
si často otázku , či p režijú nemilosrdný ekono mick ý tlak trhového hospodárstva. Samo zrejme d ržíme palce to mu dobrému , neformálnemu . čo nic je len poduja tím pre či a rku ,
a máme obavy, aby di eťa nebolo vyliate aj
s vod o u z va ni čk y. S takýmito problematickými otázkami sa českí ko legovia stretávajú
tiež v prípade M ladého pódia v Ka rlových
Varoch . Ten to festiva l zača l v roku 1973 por i adať A kt ív mladých Zväzu čes k ých skladate ľov a koncertných ume lcov. Nikto dnes
p resne nevie, č i to bol ná pad hudobného kritika Jana D ehncra , aby sa na ko nci p rázd nin
zišli mladí hudobní umelci a muziko lógovia
v príje mno m prostred i známe ho kúp e ľ n é ho
letóviska. Bolo to podobne a ko v Tre n čia n 
skych Tepliciach miesto nielen pre mno hé
koncerty , ale aj pre vera hodnotiacich diskusi!, počas kto rých ncpadali len slová chvály
a vzájomných lichôtok. Nic raz tu dochádza-lo k ostrým názorovým stretám . A nic vždy
a všetci rozišli v dobro m. C ítili sme ale, že
ml ad í inte rpreti potrebujú n ~a kú platfo rmu,
kde sa môžu vzájo mne pozn áva ť a svoje tvorivé stanovisko ko n fro ntovať s druhými - podobne zanietenými p re vec. Bo la to ve ľká
tvorivá di e l ňa. do kto re j vstúpili všetci, čo
nesko ršie n iečo znamenali - i k e ď niekto rí až
neskô r, v priebehu ro kov.
Dnes vytvára me pluralitnú spoloč n os ť a je
preto možné. že sa postupne pre mlad ých
umelcov vytvorí ni e k o ľk o rôznych pó dií.
Nikto netrvá na to m . aby všetci zasad li k jec.liné mu ~ po l oč n é m u sto lu. Nic je to pot rebné
- nikto niko ho ne ko ntro luje, an i mu nediktuje aby sa vyc.lal urči to u cestou, kto rá je ako
jcc.liná tá .. ~práv n a". A tak som bo l - ako pravidelný recenzent to hto festivalu - rád , k eď
sa to hto ro ku od 17. do 24. augusta festival
znovu us kut očnil. O ďa lšo m osude preh liadky sa vera hovorilo. Všetci bra li a ko samozre ·m'osť, že by sa mala konať aj v budúc-

nosti. Opäť som videl na tvárach záujem .
ktorý sa akosi v prednovembrových dvoch
rokoch úplne vytrácal. Zj avné to bolo napríklad v to m, že sa ume lci väčši n ou zúčas tň o
vali na hodno tiacich diskusiách, čo v minulosti tak j edn ozn ač n é nebo lo. Chceli vedi e ť ,
čo si o ich hre či skladbách myslia ich ko legovia kritici a stálo im za to sa znovu ,. pobi ť", i
keď v takýchto pot ýčk ach nic sú ani v íťaz i a ni
porazení.
Co sa týka progra movej strán ky tohtoroč
ného Mladé ho pódia, niet sa na čo sťažovať .
H neď na začia tk u prehliadky upozornila na
seba ho bojistka Libéna Séqua rdtová, v íťazka
inte rp ret ačn ej súťaže Pražskej j ari. V súčas
ne j do be pôsobí v Symfo nicko m o rchestri
hlavného mesta Prahy FOK , kde sa čas to
upl atňuje a ko vy hľadáva n á sólistka. Počuť
v jej pod aní Metamorfózy p re sólový hoboj
Be nj amina Brittcna bolo s kutočn ý m zážitko m , najmä čo sa týka tónovej kultúry a výrazovei emocio na lity. Charakte ristickým
zna ko m obdo bných fest ivalov j e, že sa na
nich vedľa muzikantsky spoľahli vých výkonov o bjavia i skut očné hviezd y ko ncertného
umenia. Ich hra doslova vyráža pos lu ch áčom
dych . Ne uve rit e ľn á technika sa spája so sebavedo mou suvere nito u. Z d ravá sebadô ve ra je
samozrejme na mieste a k výko nnému u men iu nevyhnutne patrí. O bdivovali sme preto
dvadsaťšesťročného sólistu Státne j filh armónie Brno. kto rý neu ve rite ľn e brilantným spô sobo m predniesol Variácie na Ne J cor piu
no n mi sento Niccola Paganiniho. Ak k tej to
technickej a i nt o n ačn ej doko nalosti pridá ešte kus svojho osobné ho vkladu , 1'JOto m
bude jeho ume nie doko nalé. Z to hto dôvodu
pôsobil zrelo výko n ďal š ie h o huslistu na Mlado m pódiu Ceňka Pavl!ka, ktorý už d ramaturgickou stavbou svojho po lo rccitálu potvrdil, že ide o skutočne hfbavého hudo bníka. Inte rpretácia Troch portrétov z ba letu
Othello Já na Ha nuša bolo pre tkané spevnou
l a ho dn osťou a vnúto rne snivým subjektivizmo m .
Z nád ejných klaviristov sa predstavil mladučký Já n Cech , kto rého štúdium hudby je
ešte v zname ní med zináro dných in terpretač
ných súťaží. Po tvrdila to i skut oč n o sť , že do
svojho karlovarského vystúpenia zaradil
technicky ve ľmi n á ročné Symfo nickc!' etudy
od Roberta Schuma nna. Ich inte rpretáciu
treba po výrazovej strán ke považovať za neobyčajn e zrelý výko n, i keď sa sem-tam obj avili rytmické a pam äťové výkyvy. J áchymovský detašovaný recitál klaviristu To máša Víška. sa vyznačoval niele n muzikálnou nápadi-

Na začiatku prehliadky upozornila na seba hobojistka

t osťou (Osem prelt1dií Bo huslava Mart inu),
ale aj vnútorným uk ľu dňova n fm a poriadko m tohto ve ľm i te mperamentného umelca .
K trojici hráčov na klávesových nástrojoch sa ~š
te pripojila p lzeňská čcm ba l ist k a Jitka Navrátilová, pre interpretáciu ktorej je charakte ristická slohová vy tr íbenosť a z~sel p re p recízny rytmus.
Problémom Mladého pódia v Karlových
Varoch bol v predchádzajúcich rokoch organ. V kosto le sa koncer tovať nesmelo a nástroj v g randhoteli Pupp bol d lhé roky v zlom
stave. Ani teraz po generálnej oprave nie je
doko nalý a v niektorých polohách pri najlepšej vôli všetkých z účastne n ých neladí. O rganista Josef Popelka , ktorý pohotovo zas kočil .
za J ana Kalfusa (kto rý svoje vystúpenie odriekol) však dokázal, že a j na nie dobro m nástroji je'llložné rob i ť d ivy. Presve dči l o tom
p ri p rednese Sonáty B dur pre organ Felixa
Me nde lssohna Bartholdyho.
O Ceskej fil harmó nii je známe, že vo svojich radoch 'm á vynikaj úcich hr áčov, z ktorých mnoh í sú š pič koví sólisti. Od dvadsiatich ôsmich rokov je koncertným · majst rom
v i o l on čiel František Host. l napriek svoj mu
mladistvému zj~v u , ktorý by sme skôr spoj ili
s nejakým špo rtovým odvetvím, je tento
umelec výsostným hudobn íkom. Jeho vystúpe nie na Mladom pódiu v Karlových Varoch
bolo ncnútené. možno i trochu fa miliárne.
A le v o kamihu , keď zobral n ~oj d o rúk bo-

Libčn a

Séquardcová.
Snímka: J. Vlach

lo z ret eľné. s akým vn útorným napätím pristupuje k interpretova ným sk ladbám. Výrazné to bolo naj mä vo Variáciách na Rossiniho
tému Bohuslava Mart inLI. Osobne ale vyššie
hodno tfm slovenského v i o lon če list u Eugena
Procháca , ktorý v spo lupráci s k laviristom Jarom írom Klepáčo m predniesol Sonátu d mol
op. 40 D mitrija Šostakoviča. Jeho stvárnenie
malo dokonale premyslenú koncepciu . ktorá
p resved čila rozvahou i hudobnou invenciou.
DG budúcnosti ne mám obavy, že fes tival
Mladé pódium nebude programove dobre satu rovaný. H udobné školstvo v Cechách vychováva , aspoň v inštrumentálnych odboroch, skvelých výko nných umelcov. Vrásky
na če l e sa mi robia skô r z toho, že upadá záujem českého obecenstva. Je to logické -žijeme v dobe mnohých poli tických premien,
ktoré sa nás bezprostredne týkajú. Naviac ,
v Ka rlových Varoch by sme česko-s l ove n 
ských obča n ov mo hli h ľad a ť lupou. Okrem
viet namských vckslákov a priekupníkov tu
vo fron te na povestné kúpeľné oblátky najčas tej šie začuj eme sudetskú ne m činu Ale čo
dodať - programy a plagáty sú vytlačen é
v češ t ine. l s týmto by mali uspo riadate lia A sociácia hudobných u melcov a vedcov a
Fó rum mladých - v bud úcich rokoch počítať.
Vyhnú sa tak ú plne zby t očnej otázke: Was ist
das Mladé pódium?

IVAN RUM L

Okolo ť. Klindu so zoskupili mladí organisti z Weimaru, Lipska, Leningradu, Lisabonu
a Virnusu .

Z klarinetoH~ho seminára

.IDlpresie z 31. Medzinárodného hudobného sentinára

\VEIMARSKÉ -REZONANCIE
Weimar, me~to preslávené pôsobením veľkých duchov ~lov:t ll ko Goethe. Schiller,
Herder. ale aj takých osobností hudby ako
J . S. Bach. F. Liszt. R. Strauss, vždy v lete
priťahuje vclký prúd návštevníkov, ktorý
sem mieri z celého sveta . Do tohto prúdu sa
okrem toho každoročne v prvých dvoch júlových týžd1'och zaraďujú stovky mladých hudobníkov, ktorých se m láka Medzinárodný
hudobný seminár. ' Hudobná vysoká škola Franza Liszta na námestí Demokracie
v budove bývalej p rvej nemeckej Hudobnej
ško ly (Orchcstcrschulc) z<tložencj F. Lisztom
sa v tomto období mení na študijné centrum
cclosvctového významu. na sídlo Medzi národného hudobného seminára.
Keby sa dali dokoJ'y všetci. ktorí sa tu za
31 rokov majstrovských kurzov 2dokonaľovali v svojich umeleckých výkonoch . stali by
sa počtom a\i 17 000 účastníkov obyvateľmi
malého spicvajúceho a hrajúce ho mestečka.
Aj v tomto roku sa 641 speváčok a spevákov.
dirigcntov, orchestrálnych hudobníkov. pcdagógov uchádzalo o túto jedinečnú prí~e7itosť vzdelávať sa u slávnych pedagógov medzinárodného významu. Pricestovalo ich
však len 318. Kvôli menovej úni i si väčši n a
záujemcov z východoeurópskych krajín
okrcm ni ekoľkých účastníkov nebola schopná zaobstarať potrebné finančné prostriedky.
Túto skvc ltl možnosť nec hať sa pre s kúšať zo
~tudijn ých programov či z vlastnej muzikantskcj praxe, upevniť si vlastné umelecké
kritériá tvorby , vyrásť na osobnosť. intcnzívne využíval životaschopný. vnímavý hudobnícky dorast 26 národností s rôznou úrovňou
vzdelania. vvkonnosti i s rôznou mentalitou.
Weimarský semi nár má mimoriadny ohlas
vo wete z toho dôvodu. že v porovnaní s inými podobnými vzdelávacími podujatiami ponúka s1roký program vzdelávania v rozmamtých disciplínach. Aj tentokrát si účastníci
mohli vybrať 1 19 majstrovských kurzov. a to
v odboroch klavír. spev. husle. vi olo nčel o.
. fagot. lesný roh. k larinet. organ . bicie a
orche~trál n e dirigovanie. Z našej krajiny z 2R
prihlásených uchádzačov na po~adované šludijné miesta prišli nakoniec 12. Objavili sme
tri speváčky v majstrovskom kurze prof. Pavla Lisiciana z Moskvy. niekoľko klaviristov
v kurzoch Rudolfa Kchrc ra z Moskvy, Bernarda l~ingeissena z Paríža a Rolfa Dietera
Arensa z Lipska. Tieto príklady jasne dokazujú. aku rôznorodosť metodiky. prístupov
rôznych medzinárodných škôl ste tu často
mohli tesne vedľa seba. niekedy len hospitujúc. za.i:it. Ak nahliadneme do kroniky sem inárov . zbtíme , i.e k dobrému zvuku scminárov vo Wc1mare vždy prispievali aj významní
umele<;kí pedagógovia práve pražskej hudobnej tradície. Mám na mysli pedagógov
ako dr. Jozef Micka (komorná hudba). Premysl Kočí (spev). klaviristov ako Stanislav
Knor. Valentína Kameníková. František
Rauch či huslistov a profesorov hry na violončelc ako A lexander Plocck. Karel a Miloš
Sádlovci...
V tomto roku mali premiéru niekoľk í ped agógovia , a to na11r. Václav Snítil z Pruhy,
ktorý vied0l majstrovský kurz hry na husliach (ako aj Wolfgang Marschnc r z Freiburgu), a prof. dr. Ferdinand Klinda z Bratislavy. ktorý tu po prvýkrát viedol kurz hry na
organe.
Nahliadnui do všetkých 19 kurzov bolo
prirodzene sotva možné, predsa však ponúkam

niekoľko doj mov,

ktoré by mali

charakterizovať ovzdu~ic wcimarského seminá ra .
Vždy dopoludnia sa v Hudobnej vysokej
škole ale aj v blízkom pa1áci. cvičnom stredisku wcimarských študentov. schádzali študijné kolektívy, malé medzinárodné ,.muzikantské rodiny·· . Každý hosťujúci profesor
vybral spomedzi účastníkov vždy tých naj lepšfch ako .,aktívky", kým O\tatJlÍ vychutnávali
pri poč(1vaní takmer podobný pocit prospcšnosti. Všetci pedagógovia, nasadení sem cez
prázdniny po t1mo1 nej koncertnej a pcdagogickej činno~ti poslednej .sezóny. boli pripravení individuálne poradiť, diskutovať a
vymieňať si medzi sebou skúsenosti aj poobcde. mimo vymedzeného dopoludňajšieho vyučovan ia .
Keď ~mc chceli za7it atmosféro organového kurzu. mu~cli ~mc sa vydať do Erfurtu do

l

SvJÚčiarsky violončelista Peter Lcisegang
upra~c

vedenie s láčika
Snímky archív autorky

kazateľnc doobeda. Tamojší organ. bohato
disponovllný nástroj. bol pre všetkých predpokladom v~cstrannc predstaviť svoje vlastné
interpretačné ponímanie. Okolo Ferdinanda
Klindu sa zoskupili talentovaní, sčasti už
v praxi ostrieľaní mladi organisti a organistky
z Weimaru . Lipska. Lisabonu. Leningradu a
Viľňusu . Skúsený. medlinárodnc uznávaný
virtuóz a metodik mal pre každého osobitne
prichrštie velmi starostlivých rád. provokoval v hráčoch vedomé tvorivé prístupy. v jeho kurzoch sa dielo do detailov analyticky
rozpracovalo. Bio 0 otázky zvukovej cstetiky. regiMrácie, 0 preduchovncnost' myšlicnkového weta. 0 ~truk túry a tradície. 0 artikutáciu a p r,irodzcnc 0 technické nuansy. Pre
kontrolu ~a pracovalo s magnetofónom,
.. keďže sa sam i za hracím pultom nepočuj emc tak dobre, ako počujú l'udia . pre ktorých
hr~mc. a je to jediná správna J.. ontrola." zdôvodňoval Ferdmand Klinda po~lanic tohto .
ako ho zábavne nazva l ..druhého profesora".
,.Som \Úa~tn:v. ic tu môl.cm pCNJbil." priznal
sa úprimne ... veď ja ,ám \Om totiž z weimarskeJ l,l..o ly vy~1cl. ~tudoval som aJ u Johanne-

Klinda sa významne pričinil aj o koncertné
uvádzanie tejto ,.školy'·, o uvádzanie takých
skladateľov ako bol Bach, Franz Liszta niekoľkých neznámych tej-ktorej epochy. To
plne platilo pre weimarský seminár (pričom
sa pracovalo aj s moderným poňatím), kde
na vyučovací program značne vplýval hlboký
Klindov vzťah k Mcssiacnovmu vcľkém\J diclu ...
Na tomto. podobne ako na všetkých ostalných kurzoch nešlo o ncgáciu doteraz naučené ho. To potvrdil aj pražský husľový pedagóg Václav Snítil, ktorý sa zmocn~l diel Bacha i celej klasiky. Zdôraznil, že za dva týždne citeľne veľa padlo n a úrodnú pôdu z toho, čo zo svojej zásoby skúseností o ťahu stáčíka. zvukovom cítení, uvoľnenom držaní tela , dynamike, najjcmnejšfch odtienkoch zvažovania kompozície a jej vnútorných hodnotách odovzdal.
Zaujímavé, aký význam sa vlastne všade
prikladal téme dýchania, napínania a uvofnenia v hracom aparáte. Platilo to hlavne v kurzoch dychových nástrojov, či prednášal fagotista Halman Jung, či odborník v hre na lesný
roh Michae l Hôltzel (obaja z Dctmoldu),
alebo Ulf Rodenhäuser zo Stuttgartu, ktorý
usmen)oval mladých klarinetistov pri dôležitých trikoch tónového nasadenia, sebakontroly , schopnosti postaviť sa správne k publiku .
Najväčší záujem účastníkov bol o klavírne
a spevácke kurzy. Aj tu platil wcimarský
princíp! Predmety viedli pedagogické veličiny. Klaviristi sa mohli rozh odnúť pre moskovskú školu, zastúpenú Rudolfom Kehrcrom, pre školu americkú, zastúpenú Jakobom Lateinerom. znalcom Beethovena a .. tichýrn filozofom" vo vyučovacej komunikácii.
Bernard Ringcissen z Paríža zase iným spôsobom burcoval v posluch áčoch najvyššie
l..lavírnc schopnosti . a síce vnikaním do hlbín
kompozície . Demonštroval toho ve fa, často
aj zámerne chybne, a dosiaho l čiastoč ne
prekvapujúce ,.zvukové zázraky" u mladých
klaviristov. keď pochopili špecifiku štýlu
francúzskych hudobníkov , napr. Debussyho ,
senzibilitu a si lu M . Ravela i diel Chopinavých. technickú bri l a n tnosť, ktorá sa podriaďova l a stvárneniu. Rolf Dieter Arcns z Lipska opäť zaradil (!\) svojich majstrovských
kurzov literatúru viedenského klasicizmu.
Pri usmen)ovaní svojich poslu cháčov sa riadi l prísnym analytickým prístupom, rozvážnym zvažovaním intelektu a emócií.
Úplne inak rozpracovali svoj metodický
prístup pedagógovia spevu. Lore Fischerová
z Mníchova. známa ako interpretka oratórií
a piesní. ktorá v svojich 80 rokoch ešte stále
vedie semináre v Japonsku a USA. vychádzala z duchovného obsahu recitatívov v dieIach J . S. Bacha. z textovo-hudobnej jednoty
lyriky Schumannovej a Schubertovej piesne,
z textovej zrozu miteľn ost i a vnútorného výkladu hlavne u zahran ičných speváčok,
ktoré pricestovali z USA a J aponska.
O svoje bohaté skúsenosti z opernej scény sa
v svojej seminárnej skupi ne podelila Hanne-Lore Kuhseová z Berlína aj Luisc Bosabalianová z Francúzska: impullívne, prísne, ale
i zábavne a povzbudivo. Podobná a tmosféra
vládla na kurzoch André Orlowitza z Kodane . Pavla Lisiciana z Moskvy. Na začiatku
hodmy dôsledne vyžadovali technické cvičcnia. uvedomenie si plynulosti dychu a všetko
to. čo súvisí~ ko ncentráciou na vnútornú vý-

Zaujímavý. bol majstrovský kurz, ktorý
viedol Eugen Ragine z USA, častý hosťujúci
pedagóg na s~minároch v Drážďanoch . Podal
vlastnú metódu ..funkčné h o h lasového tréningu", vychádzal z fyzických a psychických
danností speváka a realizoval s pos lucháčmi
telesné cvičeni a, ktoré sá m vymyslel. Účast
níci kurzu , sa mi zväčša speváci a pedagógovia, ktorí už trikrát prešli touto inštruktážou,
tvrdia, že týmto spôsobom sa dá dosiahnuť
harmonická zhoda pohybov pri spievaní , aká
sa požaduje na scéne . Mi mochodom, je to
problematika čas to diskutovaná.
Po prvýkrát sa do plánu seminá rov zaradil
kurz h ry na bicie nástroje. Bohužiaľ . nebol
dostatočne využitý. To oľu t ovalo predovšetkým vedenie seminára, pretože na tento kurz
získalo prominentného profesora Siegfrieda
Finka, vedúceho štúdia bicích nástrojov vo
Wurzburgu, ktorý má tie najbohatšie skúseno ti získané prácou vo svojich štúdiách a
vlastnou pedagogickou činnosťou. To málo
odborn íkov, čo sa okolo neho zoskupilo,
sčasti dokumentovalo virtuózne schopnosti
hry na marimbe a vibrafóne, schopnosti cvičiť na bubnoch , čineloch. ozvučených drievkach a na všetkom , čo do tejto širokej zvukovej palety patrí.
Raz za dva roky sa v ~emi ná ri organizuje
kurz dirigovania , ktorý vedie Jenská filharmónia trpezlivo , s plným nasadením, pričom
sa pri pulte stále striedajú d irigenti. Jedným
z nich je profesor Heinz Rôgner, šéfdirigent
Rozhlasového symfonického orchestra v
Berlíne, ktorý s posl u cháčmi z dirigentskotechnického hľadiska analyzuje náročné symfonické diela.Fri pulte sa vystriedalo ll seminaristov. P 'šli sem z NDR, SRN, z Rakúska , Spanie ska, Veľkej Británie, Sovietskeho zväzu, Litvy a Japonska a na tomto
fóre mali za úlohu aplikovať svoje osobité i
nadobudnuté tvorivé ponímanie vybraného
diela na skupinu nástrojov aj na celé zvukové
teleso . Uchádzači aj hospitanli sa učili práve
na nedostatkoch dirigentských jemnôstok.
Co sa predpoludním na tvorivých problémoch, na prenikaní do zákonitostí Mozartovej, Beethovenovej, Brahmsovcj , Cajkovského a Dvoi'ákovej symfó nie alebo Wagnerovej ou vertúry vyskúšalo, (pričOfll hráči filharmónie zahrali každú chybu!), to sa popolud ní prediskutovalo. Rádius tém sa uberal
až k o;ganizačno-technickým problémom,
dotkol sa aj otázky nahrávania . A aký úžito~
z toho všetci mali ...
Zisk z týchto dvoch júlových týždňov, rozšírenie svojich poznatkov , znalostí, o ktoré
sa ten-ktorý úča~tník obohatil, sa zúročí plne
až na začiatku koncertnej, opernej a štúdiovej činnosti. K nezabudnuteľným ,.dozvukom " weimar kého seminára patria predovšetkým ce l ovečerné koncerty hosťujúcich
profesorov- a najlepších účastníkov z mnohých krajín celého sveta. Nesporný príklad
tej to "vysokej školy interpretácie" zanechal
vo wcimarskcj verej nosti trvalý zážitok.
Na čast o diskutovanú otázku , či hudobný
seminár bude aj v budúcnosti v podmienkach
zjed no te ného Nemecka materiálne zabezpečený a bude sa m ôcť konať , odpovedal vedúci
semi nára prof. dr. Dicthclm Mi.illcr-Nilsson
na záver podujatia . Oprávnene sa domnieva.
že 32. Medzinárodný hudobný seminár vo
Weimare by sa mal konať .

JNGEBORG STIEHLER

1

JIŽ

b.l~ižš=~ic:..__s:a~E~rn~s~la~Ki
.:·:~h:le:'r_a:_·_·_:J.:.c_:z:.n..:a:m_:e.:_._:i_:e_ \ ~--·r_:tu_:ó_:z_ _po_v_e_ď_.__::..:::::::;:::::::;:~......--------iiiiiiiiiiiiiiiiii-P•R•E•L•O•-Ž IL•A- L•U•C•I•A- F•A•S•K•O•V•Á• -

•

Sal·z burské s·lávnO·s tné hry
Salzbu rské slávnostné hry sú na celom kultúrnom svete preslávené pre svoje vzácne
ume lecké kvality a int e rpret ačné kreácie,
kto ré sta novili novú mie ru hodnôt. V tomto
ro ku slávili jubilej né sedemdesiate výroči e,
patria teda k najstarším poduj atiam svojho
druhu . Napriek záplave rozma nitých festivalov v našej dobe si Salzburské slávno tné hry
dodnes zachovali svoj primát. Tba v do be
"Anšlusu" zaznamenali stagnáciu v dôsledku
hitlerovskej fašistickej kult úrnej politiky. Po
voj ne a znovuvzkriesení Rakúskej republiky
však pomerne rýchlo o päť zažiarili v plnom
lesku a sláve.
Otázka, prečo sa Salzburg sta l dej iskom
také ho pro minentné ho fes tivalu má nie koľko
odpoveäí. Je nielen rodným mestom W. A .
Mozarta, ale má aj bo haté kultúrne tradície.
'Salzburg je krásne mesto s j e dineč n ými architekto nickými pa miatkami, p oče tn ými kostolmi , rázovitými ulicami a námestiami . zasade né do nádhe rného prfrodného prostredia
okolitého ho rského pásma Álp . Pano rá ma
Sa lzburgu má osobité ča ro a vytvá ra scenériu , kto rá to to mesto pri am pre durčuje k
uspo radúvaniu veľk ýc h ume leckých podujatí. Pre to sa už na rozhraní minulého a to ho to
st o roči a po kúsili niekto rí ume lci o usporiadanie kultúrnych poduj atí v tomto meste. Festivalová myšlie nka nado budla ko nkré tnejšiu
podobu po prvej svetovej vojne, keď sa zd ružilo ni eko ľko popredných ume leckých osobností, a to režisér Max Re inhardt , s kl a d a t eľ
Richard Strauss, plrigént a riadit eľ viede nskej Dvornej opery Franz Schalk , s pisovateľ
Hugo von Hofmannsthal a scénograf Al fréd
Roller , aby vypracovali ko ncept , a tak sa
prvé slávnostné hry us kutočnili v roku 1920.
Cosko ro sa do služieb festivalovej myšlienky zapojili vedúce dirigentské osobnosti svojej doby ako Arturo Toscanini , Bruno Walte r, Wilhelm Furtwängle r, popredn í inštrume ntalisti , komorné súbory a speváci. Nosným pilie ro m, kto rý tradične podmi e ňuje a
zaruduj e Salzburským slávnostllým hrám povesť svetového centra hudby, je neodmyslite ľn á spo luúčas t' Viedenských filh armonikov,
kto rí sú hlavným n ositeľo m celého poduja tia
v opere i na koncertnom pódiu. Na symfonických koncertoch participuje asi pol tucta ďa l
šfch popredných sve tových o rchestrálnych
tel{es. Okrem toho sa konajú komorné, sólo-

akci í. Priesto ry, v ktorých sa festivalové podujati a odo hrávaJÚ, sú tiež svoj ím spôsobo m
vý nim očn é. Napríklad viacúčelový Ve ľk ý
festivalový dom dispo nuje jedným z n aj vä č
Sích j aviskových priesto rov na sve te, je vybavený š pičkovou , computero m riadenou technikou ; prestávkové priesto ry, fo ye r a tď . patria k naj krajším v Euró pe. Festival je i e lega ntno u spol očenskou uda losťo u . Pravda, ·
ceny vstupe nie k sú také vysoké, že festival je
prístupný naj mä privilegovanej vrstve návštevníkov, ktorí si to môžu dovoli ť. V o bleče n í prevládajú ná kladné luxusné veče rn é
toalety, je to teda aj prehliadka najnovšej exkluzfvnej módy. Salzburg je tiež vyhľadáva
ným strediskom masového turizmu , a to najmä v o bdobí festivalu. Napríklad úzka
obchodná uli čk a, v kto rej sa nachádza ako
múzeum zariadený Moza rtov rodný dom
•(Getreidegasse), je tak zavlavená turi tami ,
že je problematické po nej aj prej s ť. Iba nepatrná časť návštevn fkov sa však môže zúčas tniť na festivalovom dianí. Ale túžba ,. byť
pri tom", vn f m a ť slávnostnú atmosfé ru , prizera ť sa napr. na príchod pro minencie pred
predstaveni ami mno hým postač uj e. Aj k eď
ne navštívia žiad ne podujatie, s kutoč n osť , že
sú " tam" tvorí čas ť ich života .
To ht o ročné jubilejné Salzburské slávnost:
né hry sa po prvý raz uskutoč nili bez účasti
icn d lhoročné h o umeleckého- a nielen umelecké ho- šéfa, vlani zosnulého He rbe rta von
Ka raj ana, kto rý auto ritatívne a svoj rázne
kraľo v a l a vtl ač il peča ť svojej osobnosti festivalovému dia niu . Zároveň to bol ti e~ prvý
festival, ktorý sa ko nal po prevratných zmenách v krajinách strednej a východnej Európy. Vo svete rozde le no m vyše štyri desa ťro
č i a na dva tábo ry sa takme r úplne podväzovali informácie a kultúrne ko ntakty medzi západno u hemisfé rou a tzv. východným bloko m.
Te nto rozdelený svet a oslo bodenie od útlaku aktuálnym spôsobom symbo lizova lo
uvedenie Beethovenovej opery Fidelio. T áto
velebná p ieseň nezištnej ma nželskej lásky,
oddanosti a hrdi nskej obetavosti j e iba jednou stránkou substancie die la, druhou , nemenej podstatnou jej črtou je v í ťazn ý boj
proti despotizmu , tyranii a útla ku. ta k vynikajúco stvárnený humanistom Beethovenom . Režisér salzburgskcj inscenácie Peter

Gabriela Beňa&ová a Thomas Moser v salzburskej Inscenácii Beethovenovho fldella
Snímky Salzburger Festspiele
vé, chrámové ko ncerty, pi es ň ové recitá ly,
baletné predstavenia. Mozartovi sú venované zväčša veče rn é serenády a ned e ľné matiné, k to mu pristupujú čin o hry, výstavy a ďal 
šie pridružené poduj atia, ako slávnosti v blízkom Hellbrunne, poduj atia na pevnosti Hohensalzburg a iné . Dra maturgia je o rientovaná viac na osve dče n ú tradlciu ako na h ľa da
nic nových ciest .
Dejiskami Salzburských slávnostných hier
sú predovšetkým Ve ľkf a Malý festivalový
dom a do skaly vytesaná Kame nná jazdecká
škola . T ieto objekty sú situované vedľa seba
a tvoria osobitý festivalový okrsok , kto rý pojme vyše 5 800 pos luch áčov , ďalej Veľk á s ieň
Mozartea, kostol sv. Petra , Rytierska s i eň rezide ncie, Aula Academica, krajské divadlo,
kde sa konajú čin o h ry a dó mskc námestie urče n é pre uvádzanie slávnej divadelnej drámy
.,Jcdcrma nn" od H . v. Hofma nnstha la, ktorá sa každ o roč ne viackrá t re prízuje pred vypredaným hľadiskom pre vyše 2 500 divákov.
, Festival trval od 26. júla do 3 1. augusta, pri.J čom sa de nne ko nalo priemerne štyri až pä ť

Brenner vhodne a účinn e aktua lizoval práve
tieto rysy opery, p ričom dej po nechal v pôvodnom časovo m priestore Francúzskej buržoáznej revolúcie.
Už v úvodnej predohrc a na ďa l š ieh miestach bez scénickej akcie bola na priesvitno m
závese, kto rý zastupoval o po nu , pre mietnutá
ze m eguľa, obopnutá ve ľkým ostnatým drôtom. Najnaliehavejšie vyznieva však rcžiserova aktualizácia v 2. dejstve. Ako je známe,
Beethoven viackrát prepracoval svoj u operu .
V prvej ve rzi i z roku 1805 druhé dejstvo o pery, kto rej pôvodný názov bol Leo nóra , sa celé odohráva v žalári. Treitschke, ktorý prepracoval libreto, lo kalizova l zá vereč nú scénu
na sln ečnú lúku pred zámkom. pretože pôvodná verzia, v ktorej minister so svojo u suito u i prostý ľu d prišli do najhlbšej te mnice
žalá ra, aby pozdravili Flo restana a oslo bodených väzň ov pri svite fa kieľ , sa zdala ncpravdepodobným a n epresvedči vým riešením .
V starších dobách bolo treba ve ľa času na nároč n ú prestavbu javiska. G ustav Ma hier v ča
soch ôsobe ni a ako ri adite ľ a diri e nt vie-

dimenziu. Vyskytl i sa i niekto ré drobnej šie
de nskej Dvo rnej ope ry mal výbo rný nápad :
kazy a nepresnosti. U kázalo sa , ako záleží na
vyplnil túto pauzu predvedením ouvertúry
dirigentskej osobnosti aj pri najlepšom orLeonó ra č. 3, kto rá zhŕň a podstatné mome nchestri. Keď som počul v nasledujúci večer
ty o pe ry . Bee thoven ku ko nečn ej verzii diela
druhé o pe rné predstavenie s iným dirigenz ro ku 1816, kto rého názov zme nil na Fideto m. a ni sa mi ve ri ť nechcelo, že hrá ten istý
lio, skompo noval štvrtú krátku predo hru .
o rchester.
'
Táto prax sa odvtedy bežne udo mácnila na
Kým Fide lio bol programovaný vo Veľ
všetkých o perných scénach . Režisér Bre nnc r
ko m festivalovom dome, o pera Capriccio od
vymysle l iné riešenie, pri čom je ho ruko pis
Richarda Straussa sa uviedla v Ma lom fcst ipodnietila prvá verzia. Eliminoval predohru
valo vo m dome. Po pri W. A . M ozartovi je R.
k Fideliovi, nahradil ju pô vodnou o uvertúStrauss druhým s kl ada te ľo m , kto ré mu sa v
ro u Lconora č. 3, nepotrebova l čas na preSalzburgu venuje osobitá starostl ivosť. Capstavbu javiska v druhom dej stve, v čom mu
riccio nie je die lo m p(e bežnú opernú prepomáha aj mode rná technika. Samo tný prvý
vádzku , je skôr čos i pre " fajnšme krov" a hoo braz druhého dejstva - žalár - je scénicky
df sa preto viac do rámca festivalových proriešený tak , že po celej šfrke prednej čas ti j adukcií. Je to konverzačn á opera, kto rá nemá
viska sa ťa h á d vojitý železný plot preple tený
nejaký dramatický suj et. záple tku. vyhranepstnatým d rôto m, pripomínajúci oplote nie
ný dej. Ide tu o riešenie otázky, či má v opere
hitlero vských koncentračných táEÍorov. V
primát básnická predloha, teda slovo, alebo
o kamžiku prechodu z prvého do druhé ho o bhudba. J e to o tázka več ne aktuálna, s kto ro u
razu, po rozuzlení dramatickej situácie sa
plot dvíha do výšky, priesto r sa rozšíri a roz- • sa zaoberali teoretici i skladatelia v minulosti
a dnes. Na tento náme t napísal operu aj
j asní do celej hfbky j aviska, mení sa na nádAnto nio Salie ri (Prima la musica, poi lc pavorie väznice, kam prichádza minister so
role).
strážami a sprievodom. Leo no ra sníma FloStra ussovo Capriccio j e jcdnodejstvová
restanovi putá , oslobode ných väzň ov pozdrao pe ra. Ide o divadlo v divadle , v ktorom vevuje a objíma ľud , kto rý zapfňa nádvorie,
dú účast níci estetizujúce ro~ovory . Aj po
kde sa hymnicko u oslavo u oslobode nia opera
d vaapolhodinovom trvaní opery nedozvie me
konč í. Zdvihnutie plo ta naliehavo a aktuálne
sa ni č nové ho, výsledo k ostáva otvorený,
symbolizuje zdvihnutie železnej opo ny nad
spoločn osť sa nedohodla, či nerozhodla , ktoEurópou a koniec totalitnej é ry. T áto časť je
rej strá nke pat rí primát. Je istou iróniou, že
azda najdoje mnejším miesto m inscehácic a
sta rý s klad a t eľ sko mpo noval toto odťaži té ,
oslovuje predovšetkým tých , kto rých to talita
prcjcmnelé, kabinctné dielo v obdo bí d ruhej
postihla najviac. Scénickú zložku navrhol
sve tovej vojny, že sa utiahol do ,.veže zo sloosvedče ný a známy scénogra f Gunthcr
novej kosti" v čase, keď Ne mecko denne
Schneide r-Siemssen . Režisérova ko ncepcia
bomba rdovali a na fro ntoch sa viedli tuhé booscilujúca medzi pôvodnou a ko nečnou verje. O pera, pravda , má po stránke hudobnej
ziou však predstavuje ko mpromis, ktorý neprekrásne partie, napríklad h neď ú-.:odné
odstráni niekto ré slabiny libreta. Výmena
subtílne, komo rne lade né s l áčikové sexteto
prcdohry (Fidcliq - Leonora č. 3) je naviac
by sa mo hlo udo m ác niť aj na konce rtných
diskutabilným č inom .
pódiách, ale dielo a ko celok pôsobí zdfhavo .
Po hudo bnej stránke bola o pe ra o bsadená
Výprava , obsade nie, réžia. naštudova nie ,
nasledovne: Leono ra pod me nom Fidelio všetko bolo perfe ktné, vybra ný tím sólistov
Gabrie la B eň ačk ová, Flo restan - Tho mas
preukázal dôvernú zn a los ť in terp re t ačnýc h
Moser, Rocco - Kurt Rydl , Don Piza rro problémov straussovskej partitúry, aj di riRobert Hale , Do n Fernando - René Pape ,
gent na če le Viedenských filharmonikov Marcelina - Marie McLaughlin , Jaquino opäť H . Stein - v prípade Straussa bol lepšie
Uwe Pepe r, dirigent - Ho rst Ste in , o rcheste r
disponovaný, pri merane zvládol nemalé ná- Viedenskí filharmoni ci, zbor Viedenskej
ro ky pa rtitúry. Nápadito bola riešená scénicštátnej opery.
ká zložka , ktorú pripravil Andreas ReinProtagonistka predstave nia G. Be ň ačková
hardt. Javisko bolo rozdelené na dve časti, z
po speváckej i hereckej stránke vynikajúco
kto rých predná bola nemenná a zadná a mestvárnila n e ľahkú úlo hu Leonory-Fio restana.
nila pod ľa situácie. Režisér J ohannes Schaaf
J ej dramatický. zvučn ý, ohybný hlas zne l vo
vyko na l svedo mitú a doko nalú prácu pri oživšetkých polo hách vyrovnane. Techn icky i
vení predlo hy. Zo spevákov menujme protavýrazovo be zpeč n e zvládla svoj part a všetky
gonistov: A nna To mowa-Sintow, Wolfgang
je ho ú kalia. Bola nosnou postavou celého
Schó ne,
Ebcrhard Buchner, Andreas
predstave nia. Môžeme sa len t eš iť z ve ľkých
Schmidt , T heo Adam, Jris Vcrmill ion . Heinz
úspechov poče tn ých našich spevá kov na najZedník aď .
po prednejších sve tových o perných scénach .
Počas fest ivalu sa konalo 30 orchestrálnych
Jej partne r T . Moser ako Flo restan sa tiež
koncertov, z nich 19 s veľk ým i orchestrami.
vermi solídne zhostil svojej úlo hy. Jeho hlaMal som možn os ť vypoču ť si d va a do tretice
sové zafa rbenie je vhodné pre stvá rnenie tej úryvok zo skúšky. Ko ncert Viedenských filto úlohy, i keď najmä v exponovaných výšharmonikov dirigoval Ja ml::s Levinc z Metrokach vo veľkom sóle na začiatku druhého
politan O pera New Yo rk. Zvuk Viedenských
dej stva dosiahol hranice svojich možností. Z
filh armo ni kov má osobitý timbre, s akým ~a
ostatných sólistov zauj ali najmä K. Rydl
ne možno nikde inde s tre tn úť. Cftiť, že hudba
(Rocco) a R . H ale (Don Pizarro), nie v poa o rchestrálna hra je životným krédom ich
sledno m rade tre ba vyzdvihnúť aj vynikajúci
čl e n ov , posla ním, ktorému oddane a súst rezbo r.
dene slúžia, ich prej av je vzácne homogénny,
Problematickejšou stránko u bola otázka
kult ivovaný, bohato odtie nený. Na prvej podirigenta, treba však vziať do úvahy , že to bol
lovici koncertu figurovala 2. symfónia D dur
zásko k za pôvodne plánovaného K11rta Maop. 13 od Jo ha nnesa Brahmsa. Levine je prasura . H . Stein je pohotový praktik a rutinovide lným hos ťo m Viedenských filharmonivaný divadelný kape ln ík , chýba mu však inkov aj v Salzburgu. V Brahmsovi preukázal
špirujúca iskra . Stvárnenie sveta zúfalstva a
zmysel pre vcítenie sa do skladaterovho huhrôzy, jasotu i radosti ako i dramatické ho vypätia nedosiahlo v jeho podaní .,festivalovú"
okračova n ie na str . 7

Priečelie

do priemeru 32 m. Ohňovzdorná opona je
viacfarebná, zladená so staroružol·o u farbou
kresiel.
Jedným z n~zauj fmaveHfch priestorov
novej divadelnej budovy je experimentálna,
či j ednoducho malá scéna. So sl'ojfm priľah
lým interiérom tvorí budovu v budove, úplne
nezávislú na chode hlamej sály, čo prakticky dol'oľuj e " romaký čas prevádzkovať obidve sály. Udivuje n et radič né členenie priestoru, v ktorom neexistujú hranice medzi publikom a hercom, niet tu totiž klasického jllviska ani hľadiska. Mechanický zdvih ktorýchkol'vek trojuholníkových alebo licho=
bežníkových "stolov", z ktorých pozostáva
podlaha, umotňuj e retlsérovi vybrat' sl
priestor z nespočetného množstl'a variantov.
120 at 140 divákov môže z otáčavých kresiel
pohodlne sledovať herecké akcie z ktoréh~
koľvek uhla a v ktorejkoľvek časti priestoru.
Druhý deň divadelných oslá'' bol zasväten)· spevohernému súboru. V novom priestore leľkej sály sa dobre Uliedol Inscenáciou
operety O. Nedbala Poľská krv " rétii riadltel'a divadla J. Silana, v hudobnom nutudovaní J . Bcdficha a v hlamých úlohách
s H. Horváthol'ou, S. Benkom, S. Senkom,
A. Benkomu, E. Jurčíkon1 a J. Piussim.
Bodku za predstavením, ktorému tlieskal ~
premiér M. ť:alfa, minister kultúry L Snopko a predseda Výboru ľudovej kontroly M.
Hvozdík, dal ohňostroj pred budovou. Farebnú riavu svetla, tancujúceho po gcomet·
rických, pre tento účel vyrobených kon§trukciách, riadil "fakl'onosič" v strcdO\·ekom kostýme.
Staré dil'adlo, statočn e slúžiace at doteraz, potrebuje generálnu opravu. Bolo postavené v roku 1882 ako viacúčelová budO\·a
(s reštauráciou ť:ierny Orol), ktorej m~iteľ
bol povinný poskytovať tu hosťujúcim spoločnostiam (previJŽne maďarským..a českým)
~ ubytovanie. Jeho stavba bola podmienená
l-§eobecnou eufóriou z obrodenia dramatici($·c h umení, ktorá len na východnom SloYensku podnietila na konci 19. storočia stav·
bu §tyroch (!) nových divadelných budol~
" Ko§iclach, Pre~ve, v Spi§skej Novej Vsi a
l' Levoči.
S taré dlyadlo bolo známe osobitou atmosférou " rodinne" rle§eného hl'adiska, ale
technická opotrebovanosť a priestorová
stiesnenosť (nedostatok ~at ní, skú~bní) boli evidentné už od roku 1944, keď sa kon~ti·
tuoval profesionálny činohern ý súbor, a
úmerne vzrástli po založení spemherného
baletného súboru v roku 1948. Prvé projekty
a architektonické návrhy na novú budovu z
rokov 1946-1948 a z roku 1959 vbk ostali
nerealizované.
Napokon sa nol'á budol'a predsa len zrodila. Jej úspdný §tart ohlásilo i preplnené
hfadlsko na predstaYcniach oboch súborov,
odohraných vo veľkej sále i na experimentálnej scéne malej sály.

S nímka: L Marko

no,·ého prešoukého divadla z autorskej dielne Ing. arch. K. Revického a Ing. arch. f. Jesenka.

K otvoreniu novej divadelnej budovy v Prešove

ý

čas čakania

Dámy sen prešovských divadelníkov i obytohoto hádam n~divadelnej~ieho
mesta na Slovensku sa stal každodennou realitou. V dňocll14.-16. septembra vyvrcholilo úsilie n~menej dvoch generácií. Nová divadelná budova, prvá svojho druhu, postavená na Slovensku od založenia spoločného
§tátu ť:cchov a Slovákov v roku 1918, otvorila
svoje brány, aby začala fit' tivotom svojho
vateľov

určenia.

Srdce kaidého, čo i len trochu divadlom
odchovan ého náv§temíka musí úprimne zaplesať nad tu in~talovanou technikou, dovezenou l'äč§lnou zo zahraničia. N~modemej
~ia meracia, hydraulická, elektronická,
vzduchotechnická i regulačná' technika, ale
~ svetelný park, diaľkovo ovládaná osl'etľo
l'acia technika, svietidlá, ln§talované "oboch

•

sa na lnil...

dil'adelných sálach - to y§ctko dodali do
Pre~l'a firmy z Ziitlchu, Basileja, z Lohre
nad Mohanom, z Viedne, ale 1\i niektoré
~peeializol'ané závody z ť:iech, S lovenska a
Maďarska. Po vstupe do budovy sa náv§tevník ocitá " záplave sntla. Jeho zdroje sú
umiestnené v trojuholníkoch geometricky
rie§enej stropnej osnovy. Projekt Ing. a.rch.
f. Jesenka (práce prevzal a dokončil po
smrti Ing. arch. K. RevickéJto) ovlád~ú geometrické tl'ary (nepravidelný §esfuholník),
ktoré sú z pôdorysu budovy premietnuté ~
do interiérov. l pôdorys malej, tll'. experimentálnej scény, umiestnenej vo l'ertikálnom priereze pod hlamou divadelnou sálou,
zodpol'edá nepravidelnému ~ťuholníku.
Mramorol'á podlaha foyer - zrkadlový obraz
stropu - je tiež čl enená geometriou troju-

holníkov a ljemnená mäkkým materiálom
kobercov. Priečelie foyer zdobí tapiséria
akademicke) maliarky V. Junekovej. ·
Hľadisko hlamcj sály - bez lóží - poskytuje dobrú l'idlteľnost' z' každého miesta. Počas prcdst1n·enia oceňujem dobrú akustiku,
s ktorou súbor - spel'áci l orchester - bude
musieť počítať ako s novou kYalitou a veľmi
precízne ju vkomponol·ať do predstavení.
662 pohodln)ch kresiel sa stu pňovite ~ u
je k posledn)m radom, ktoré sú už na úromi
pn-ého poschodia. Z hľadiska a kukátkov~
ho javiska j e motné za pár sekúnd vytlorif
cinerámu vertikálnym zdvihom portáJových
výkrytol'. Na hlamom a zadnom javisku
možno takto vytl'orif priestor pre ďaUích
približne 180 kresiel. Javiskový mechanizmus umožňuje vykryť ll-metrové javisko at
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PRIATEĽOV
predstavení Borodi novej opery
Knieta Igor sa tamojšiemu obecenstvu ve ľm i páčilo , o čo m svedča li vypredané h ľadi s k á. bohnté
aplauzy a ohlasy kritiky . Na Dňoch
česko-slovenskej kultúry v M aďar
sku (v máji) účinkova li bratislavskí umelci na opernom koncerte vo
ve ľk ej kongresovej hale v Budfne.
M aďa rsk é mu publiku sa tak predstavili : E. Kiun árová , M. Blahušiaková, E. H o ličková, Ľ . Rybárska, J. Valáškovú. J . Saparov:í,
M. Dvo rský, J . Kundlák , S. L<)ri''·
Uplynulú jubilej ná 70. operná
F. Li vora, Ľ . Ludha. P. Mauréry..
P. Mikuláš. J . Špaček a hosťujúci
sezóna 1989/90 v Slovenskom národnom divad le vstúpila do an.á lov
R. Haan. spolu s dirigentmi J. Auei do povedomi a svoj ich priaznivrom , V. Málkom . O . Doh nánycov ako mimoriadne rušná. Po
im , O. Štefánkom a P. Seleckým .
vzrušujúcich novembrových udaV budapeštianskej Štá tnej opere
lostiach nasledovala .,najrozcestoSND potom uviedlo Gounodovu
vanejšia" polsczóna v doteraj šej
ope ru Faust a Margaréta.
,
histórii SND.
Mozartova opera Don Giovanni
a Rossiniho Barbier zo Sevilly boli
Vo feb ruári a marci t.r. sa uskutituly, s ktorými naša opera cc totoč nil o prvé v sé rii .za hraničných
turné do sied mich miest SRN a
vala do Španielska. Podľa krit ík sa
Švajčiarska inscenáciou Ve rdiho
s ve ľkým úspechom uviedli v Auopery Simon Boccancgra. Šťast
ditóriu M.de Fallu v Granad<.\
koncertom v naštudovonf dirigenným dátumom pre operu SND bol
7. aprfl, kedy si získala srdcia
ta V. Málka s inštrumentálnymi
sólistami J. Ďurdinom (hoboj)
operných divákov vo Viedni. Na
galakoncerte (konal sa pod zášti:.- • a F. Machatsom (fagot} spolu
s operným sólistom P. Mil<uláš,om.
tou starostu mesta Viedne Helmutha Zilka} sa viedenské mu náPotom uviedli osemn ás ť ope rných
predstavení v mnohých španielroč nému obecenstvu predstavili
skych mestách , o .i. trikrät v Madnaši poprední sól i s t ~ : P. Dvorský,
S. Kopčá k , J . Kundlák , Ľ. Rybárride.
ska , E . Jenisová, l. Kirilová,
Sériu zájazdov uplynulej sezóny
uzavrela zvláU dôležitá účast' opeP. Mikuláš, M. Dvorský a spolu
ry SND na Medzinárodnom hus nimi sopranistka slovenského pôvodu L. Pappová .
dobnom festivale v Edinburghu v
V aprfli sa uskut oč nilo ďalšie
auguste t.r. V Pl ayhousc čl enovia
súboru uviedli tri predstavenia
komerčné umelecké turné do ŠvajGounodovei opery Faust a Ma r~a-čiarska. SRN a Holandska . Osem

OPERY

~~I>
Klub

priateľo"

open· SND po-

kračuje l ' no,·e j se1óne ' S\'Ojej
činnosti. Dňa 7. JO. usporiadal '

::......... "
;

'

..

...

SLOVAK NATIONAL
OPERA
AND BALLET
: ' .. . . ..
·\

.. .·..·.
• A

•

~

! ' ... .''

Cenu odbornej kl'itik) na Ed inbur g h~ kom festivale obdržal tento rok súbor
opery a balelu SND za inscenáciu Gounodovej opery Fausl a Margaréta.
réta, za ktoré si v hudobnej kategórii odniesli Cenu odbornej kritiky. V tom istom divadle opera
SND ďa l ej uviedla (opäť pred vypredaným 3300-micstnym hľaCiis-

•

kom) Borodinovu operu Knieža
Igor, operu Eugena S uc h oňa
Krútňa va a Julieuu Bohuslava
Martinu .
ALlA K. VARKONDOVÁ

hľadisku opery stretnutie so Sletmou sopranistkou s lo~enského
pt'h odu Luciou Poppolou, o t}f·
deň neskôr napláno,al matiné pri
príleiilostl premlén· Pucciniho
open Madame Buttcrfl) (uYádLa
režl~ér inscenácie P. S molík).
Ďame podujatie pripralll ,. Mo)·
Le~lcj sieni Sf: v stredu 28. n~
lembra sa l spolupráci s Kruhom
priatcl'm českej kultún· a spolkom l l vt:NA uskutoční prednáška ť:eské opery na javisku SND,
spoje ná s ukátkami. Podujatie
budú UládL&f ~tudentk) VSI\-Ill
N. KJeinOlá a ll. EhrcnbergcrO\á,
LO sóli'itOl (La klalímej spolupráce M. S)nkOlej) sa prcdslalí E.
KJttná roHi, l . KJrllmá, O. Malacho,·ský, •.• Lhora, f. Caban a
ďalší. ' Posledn}m
plánolan)m
podujat ím na tento kalendárn)
rok je ma tiné pri príJeiJtosti premiéry opery G. Verdiho Sila osudu. Atraktb·nosf a kcie Zl'j'ši hosf
stretnutia - Marcel P ra\Vf z Rakúska v úlohe moderátora a ,. neposlednom rade i skutočnost', že
celý program bude na táznam sní·
. mat' Slm enská tclcvíLia.
Okrem U\edeného programu
ponúka klub S\'Ojim členom a záuj emcom o čl e ns h·o účast' na tradičn)ch klubm')·ch l>tretnutlach
(kaldý pn)' utorok ' ' mesiaci ,. bu·
dm·e open SND) a premietanie
'ldcokaLiet s opern)m programom (každý druhi utorok l me~iacl ' budole k. p. Elektrolod)~
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