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SYSTÉM ~
V posledtlých rokoch sme zažili veľa
vzrušujúcich chvíl; kedy sme doslol!a ratovali výuku hudby na Slovensku. Boli
srne svedkovia bojov o z achovanie základného umeleck ého školstva, výuky hudobnej výchovy, materiálneho zabezpeče
nia zát{jmovej hudobnej aktivity, existencie spolkov a z družení v hudobnej oblasti, atd: Tento boj bude pokračovať a budeme st musieť zvyknúť na to, ž e v spoloč
nosti, z mietanej zásadný mi ekonomickýml, politickými, organizačnými a - last
but not /east - mravný m i problémami nebude vždy pre problémy.hudby a jej pedagogiky priaznivé a prajné ovzdušie. Podarilo sa nám v prvej fáze uhájiť to najdôležitejšie, to je systém základného hudotmého školstva a to vďaka tomu, že hudobná obec sa ako jeden spojila celou svojou váhou za udržanie niečoho, čo nie je
samozrejm osťou ani v niektorých tzv. vyspelých štátoch To je pozitívny jav. Horšie
je, ž e keď pominulo bezprostredné ohrozenie tohto, povedzme obecného problému, pominula aj jednota l to, čo som pomenoval hudobná obec, sa začalo drobiť
na záujmové skupiny a podskupiny. So
znepokojenfm pozorujem, že morálny
pokles našej celej spoločnosti nachádza
svoj odraz aj u hudobnfkov a hudobných
pedagógov. Teraz, keď už nejde obrazne
povedané . o krk ~ je po jednote. Maličké
Slovensko pokračuje vo svojich žabomyšfch vojntích a vojničkách hocikoho proti
tým druhým. j e to smutný poh/'ad, i keď
musím priznať, že v našej spoločnosti má
obecnú platnosť.
je tu ešte iný obecný problém, ktorý
kvári špeciálne· obec hudobných pedagógov Slovenska. Naz val by som ho nez áujmom o hudbu samotnú. j e to podivný
úkaz, k edy tf, ktorí by mali mať o počúva
tlie a pestovanie hudby najväčš{ záujem keď sl vzali za svoje životné poslanie
sprostredkovať ju ďalším generáciám hudbu nepočúvajú a nehrajú. Ako inak sl
vysvetliť javy, že existujú pedagogickéJak ulty bez komorných súborov a združ en{
pedagógov i študentov, že na k oncerty
najlepšieh slovenských, ale aj zahranič
ných umelcov v slovenských mestách a
mestečkách nechodia miestni učitelia
hudby? Vyzerá to tak, ako keby mali
pravdu tí, ktorí hovoria, že mnohf z učtte
/'ov hudby vlastne hudbu radi nemajú a
svoje povolanie vykonávajú z a účelom
obživy. Nechce sa ml tomu veriť. Vz nášam na tomto mieste apel na obec hudobných pedagógov Slovenska: uvedomte sf,
že akokol'vek je dôležité fiovoriť, pfsať a
bádať v oblasti teórie pedagogiky, to celkom najdôležitejšie je samotné obcovanie s hudbou, jej spoznávanie, aktívne aj
pasívne, neustály kontakt so ž ivým umením. Uvedomujem sf, že toto hovoi'Ím na
úvod konferencie, ktorá bude h-ovoriť o
teórll a vôbec sa mt nezdá, že som na zlej
adrese. Môj apel len podčiarkuje dôlež itosť tesného spojenia teórie a praxe; pretože som toho názoru, že všeobecná pedagogika je od ž ivota vel'mi vzdialená. žtvot a ozajstné výchovné pôsobenie začf
na až tam, kde sú pedagogické princfpy
uplatňova né aplikova ne na predmet výuky. Plati to obecne, ale v umení a hudbe to
plati dvojnásobne.
Prof MILOŠjURKO VJČ
(Z otváracieho prejavu na k onferenci(
Nitra IV. 29. 11. 1994)

Koncom roka 1994 vyvrcholil Moyzesovský rok, ktorým s i naša hudobn á ve rej nosť pripo,menula osobnosti Mikuláša a Alexandra
Moyzesovcov. K umelecky cennému p rogramu v Dolnej Krupej prispelo aj Slovenské dychové kvinteto.
Snímka M.Jurík
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-neriešitel'ný problémP
TIB<>R. ·sEI>I...IC::K:.Ý
S ven:ým záujmom som si prečítal príspevky E. Michalovej (Sme schopní ri eš i ť si-.
tuáciu vo V)'lJČovaní hudobnej výchovy - HŽ
č. 21/ 94 - a Ako ďal ej v hudobnej výchove HŽ č. 22/ 94), resp. príspevok L Medňanskej
Ešte raz o hudobnej výchove (-dtto), môj dychtivý záujem, že sa konečne dozviem - ako
naozaj .ďal ej" v hudobnej výchove - však neuspokojili a nenaplnili. V tomto smere mi
podstatne viac podnetov na za mysle nie dali
úvodník M. Juríka Perpetuum mobile a príspevok L. Burlasa Muzikológia a s ú časná hudobná výchova (HŽ č. 22/ 94); ktoré m.nohí
zainteresovaní možno ani nestihli zaregistrovať. A škoda, lebo je v nich veľa poďnetov
nielen na zamyslenie ...
• Zareagujem v stručnosti aspoň na niektoré z nich. Ak sa v návštevnosti hudobných
p odujatí .čoraz viacej prejavuje absencia
mladých ľu dí so stredoškolským a vysokoškolským vzdelaním" (M. jurík), tak na vi ne
je nesporne i kvalita vyučova nia hudobnej
výchovy na zakladných a stredných školách,
determinovaná osobnosťou jej učiteľa . L.
Burlas správne tvrdí, že .oso bnosť pedagóga
je najcennejšou kvalitou, ktorou môže hudobno-výchovná prax dis po n ovať. Hudobní
pedagógovia tvoria pre hudobnú sociológiu
samostatnú sociálnu skupinu so zložitými
aspektami od prvotného vzdelania, samovzdelávania až po finan č né a morálne zhodnotenie v spoloč n ost i". Prvotné hudobné
vzdelanie získava budúci učiteľ hudobnej
výchovy už na základnej škole, zdokon aľuje
ho na ZUŠ a kompletne ho dotvára na pedagogickej fakulte. Sú však všetci u čitelia , ktorí
ho pre toto vznešené povolanie na PF pripravujú, takými "osobnosťami", aby spfi\ali
všetky kritériá na svoju hudobnú a vzdelanostnú úrove ň , aby mali vnútorné ambície

po ďalšom sebavzdelávaní?Je pravdou, že . u
nás sa takmer vôbec nehovorí o vysokoškolskej pedagogike hudobného zamerania" ( L.
Burlas), že metodicko-didaktické postupy sú
u jednotlivých u čite ľov tých istých disciplín
z n ač ne d iferencované (čo je poch opiteľ né a
zdôvodn ite ľn é) a sú - okrem iného - vždy závislé od stupňa ich hudobnej inteligencie,
ich .základného vzťahu k hudbe - vedomia o
hudbe" (L. 13.). Týmto .vedomím o hudbe",
resp. základným vzťahom k hudbe môžu budúceho pedagóga vybavi ť len takí učite li a ,
ktorí sú sami jeho vlastníkmi. Žiaľ - absencia
mnohých vysokoškolských hudobných pedagógov na rôznych koncertných podujatiach len potvrdzuje, že tomu tak nie je, že
nám u čiteli a svoj ich žiakov pre hodnotnú
hudbu nezapa ľujú, pretože mnohí sami ňou
nehoria. Teda nielen . spisovatel'ov, výtvarníkov, technickú inteligenci u. (M.J.), ale i uč i
teľov hudobnej výchovy (všetkých stupňov)
na koncertoch postrádame (čes ť ojedinelým
výnimkám!), a nevidíme tam ani ich žiakov,
pretože k potrebe umeleckého zážitku nic
sú d ostatoč ne vedení.
Otázka ďa l šieho vzdelávania uči te ľov je
nepochybne závislá od " finanč n ého a morálneho zhod notenia v spo l oč nosti . ( L. B.) ,
avšak aj tí, ktorí by v tomto smere chceli
." rásť., majú len veľmi malé možnosti tieto
svoje ambície napíňať. Slovenská hudobná
spo l oč n osť- Asociácia u č i teľov hudby poriada síce každoročne mnohé akcie, orientuje
ich však prevažne na ďalši e zdokonal·ovanie
u č ite ľov základ ných umeleckých škôl. Hodnotu a účinnosť podujatí bývalej Slovenskej
spo l oč nosti pre hudobnú výchovu v žiad,nom prípade nenah radili. Porovnanie čin
ností týchto dvoch "Spolo čn ost í. by bolo
nielen zaujímavé, ale možno by dalo aj od-

poved' na mnohé nezodpovedané otázky!
Aj keď pri pustíme, že " kon cepčné a meto'dologické otázky hudobného vzdelávania
sú dnes rozpracované na dobrej teoretickej
i vedeckej úrovni. (M. J.) - hoci nie som o
tom celkom jednoznačne presved čený - novú koncepciu, založenú na vlastnej fa ntázii a
kreativite dieťaťa nemôžeme začať v hóciktorom z ročníkov základnej školy, pretože
na ňu nie je pripravený uč iteľ a "nemôže poskytn úť žiakovi to, čo sám neovláda. (L. B.).
Treba preto s novou koncepciou začať na
PF, a to najskôr u všetkých u čiteľov katedie r
hudobnej výchovy bez rozdielu špecializácie, potom u poslu ch áčov a napokon posn•pne (od l . roč níka) na základ nej škole.
Aby sme sa nedopustili takej kardinálnej
chyby ako v minulosti, kedy sme do základných škôl zaviedli hru na ľa hkoovl ád ateľné
nástroje, avšak do prípravy u čiteľov na PF
bola zaradená len dodatočne a v dôsledku
toho sa ju vlastne ani. dodnes nepodarilo na
školách v plnej miere a k spokojnosti všetkých jej propagátorov realizovať. Malo by teda ísť o dlhodobý proces, ktorý potrebuje
nielen svoj harmonogram, ale i metodológiu a patri č n é materiálne zabezpečenie.
Nešime op äť horúcou ihlou!
Žiaľ, je pravdou, že sme v posledných rokoch hudobnej (estetickq) výchove venovali množstvo podujatí, na ktorých odznelo
veľa múdrych a teoreticky fundovaných referátov, že sa na nich prijali rôzne uznesenia, tieto sa však n aďalej len kopia na stránkach zborníkov a realizuje sa z n ich len mizivé percento. Konajú sa totiž obyčajne bez
prítomnosti zodpovedného pracovníka ministerstva školstva (aspoň tomu tak bolo v
mi nulosti) a stávajú sa tak len platformou na
výmenu neraz diametrálne odlišných názorov zú častn ených . A to i takých, ktorí na vše(Pokračovanie na str. 2)
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obecnovzde lávacej škole nikdy neuči li , nepoznajú p raktickú aplikáciu hudobnej pedagogiky, didaktiky a psycho lógie v bežných podmie nkach našich škôf a snažia sa
svojimi teoreticky fiktívne vykonštruovanými hypotetickými modelmi na nútiť uč ite
ľom jednoznačnú odpoveď na tú večitú
otázku - "ako ďalej v hudobne j výchove? ... A
tá je priam kategorická: buď pôjdete podľa
mojich predstáv (tak s i to totiž myslí te n, kto
má u nás v o tázkach hudo bnej výchovy
priam mocenské postavenie!) - alebo budete stagnovať naďalej! A bude to tak dovtedy,
k-ým problém školskej hudo bne j výchovy
nebudú riešiť tí, ktorých sa bytostne dotýka čiže učiteľov hudobne j výchovy na základných a stredných školách a tí, ktorí ich na toto povolanie p ripravujú - vyu čujú ci na PF,
ovšem s jasne vyhrane ným základným vzťa
hom k hudbe. V opačn o m prípade sa celý
problé m bude stále vracať "ako o no povestné perpenmm mo bile,. (M. ).), pretože tam,
kde niekto chce o všetko m rozhodovať sám,
kde sa nerešpektuje dem6kratická výmena
názorov, kde nie je zach ovaná ko ntinuita
star~ ho s novým, kde sa jednoducho takmer
všetkým hudobným pedagógom nedôveruje, tam sa ťažko pohneme dopredu.
Na základe uvedené ho znie i veta, že
" u čeb ni ce a celý vyučovací proces je v rukách le n a jedine samotných pedagógov,.
(M. J.) dosť nepresvedčivo, pretože práve

opak je pravdou. Dôkazom toho je i skutoč
nosť, že posledná u~ebnica hudobnej výc hovy pre 7. roč ník ZS bola namiesto recenzentskej spolu práce s autormi (sp ol očným
odstránením príp. nedostatkov) tak drastickým a urážlivým spôsobom zamietnutá, že
sa hudobní pedagógovia do tvorby nových
u čebnic veľmi nehrnú (ak, tak len na báze
regionálnej) a naďalej sa po užívajú u čebni
ce staré. A ak sa tento stav nezme ní a o osude hud o bnej výchovy bude rozhodovať jedinec, ktorý dokonca i učiteľa h udobnej výchovy nahradil termínom " u čiteľ hudby,.
(hoci medzi pr~d m etmi základnej školy
"hudba,. ako predmet neexistuje!), budú sa
namiesto "prerábania u čebníc,. resp. vytvárania nových i n aďal ej u sporadúvať konferencie pre pracovníkov našich i zahra nič
ných vysokých škô l a rôznych ústavov s dominantným postaven ím jednej osoby, na
ktorých sa budú predkl adať ďa l š ie "inkubátorské projekty rôznych pedagogických metód,.- bez cie ľového efekn1.
Bo lo by preto naozaj načase, aby sa otázko u hudobnej výchovy a jej rieše ním zaoberala niele n odborná tlač, ale aj MŠ (ovšem
nie cez jediného "expert.1,.), SHS- Asociácia
učiteľov "hudby,. (ak do výboru dosadí viac
ako jedného učiteľa Hv) a napokon i SHÚ,
aby sa S- ročn é stojaté vody tejto problematiky koneč ne pohli.
B. Bystrica 12. 12. 1994
·
TIBOR SEDLICKÝ

ZOMREL BORIS SLOVÁK
Vo veku 68 rokov zomrel 30. decembra 1994 jeden z významných predstavitcl'ov tanečného
umenia na Slovensku, choreograf a režisér Bori.<~ Slovák. Choreografický rukopis 8. Slov'ka charakterizoval moderný pohyb a komunikatívnosť inscenácií plných dynamiky a vzruchu s akcentom na tefíjnc stvárnenie. Od roku 1973 af do odchodu do dôchodku v roku 1980 pôsobil ako
~baletu a choreograf Slovenského národného divadla. K špičkových dielam v jeho poňatí patri
napr. balet Carmen. CflOreograflcky sa podielal aj na Inscenáciách opier- napr. Porgy a Bess, Alda
a ďal. K jeho pôsobeniu v Spt:vohte Novej sceny sa viaže okolo 60 operných a muzikálových inscenácii. Pohybovo sp<>lupracoval na filmových dielach a často hosťoval v televízii i v divadlách v
zahraničí. Boris Slovák sa narodil 22. októbra 1926.

V akejže to dobe žijeme!? Opantaní šed'ou
reality neust{lle bežíme vo vyhlodaných korytách čas u , hn aní čímsi neúprosným.
Nevidom í, nedotknuteľn í v tvrdošijnom allegrovom pulze. Náhlime sa nedopovedať vetu'. Len ten okamih nás dokáže zastaviť. Na
chvíľku . Silou svojej krutej naliehavosti.
Ostaneme s táť - bezbranní v nemom ohromení. OD IŠIEL PRI ATEĽ...
3. januára 1995 ráno náhle zomrel
slovenský hudobný skladatel' Tadeáš
Salva, prekročiac p rah 57. roku svojho
života ...
Nemôžem hovoriť inak než osobne. S trpkosťou i pocitom nespravodlivosti konštatovať, že všetko vlastne týmto striktným okamihom, ktorý sa nazýva smrť, nadobúda substanciu - už len spomienok. Na hodiny strávené v potulkách za hudbou, umením, v nespočetných stretnutiach nasiaknutých vzrušenou vravou, vtipm i, úvahami, hypotézami.
S jeho neraz nepričesan ými myšlienkami,
formulovanými s iskrm, expresie, vnútorného zápalu a vnímavosti, s príchuťou insitných obrázkov: Zatúlal sa trebárs pod C h oč,
do rodných Lúčok , ktoré voňal i živicou, senami, zneli spiežovcami - a hlavne mamou a
domovom. A tie ho nikdy nepreswli napájať.
Umelecky, ani človeče nsky. Alebo bázeň ,
ktoro u ho n aplňal i poohliadnutia za štúdiami v Poľsku . Na osobnosť Boguslawa Szabelskeho a najmä veľkosť umenia Witolda
Lutoslawskeho. Boli to pre mi\a životné
stretnutia - hovorieval. Rád vravieval i o rokoch, kedy pôsobil v Košiciach i v Žiline.
Napokon prišla Bratislava. Televízia, práca
d ramaturga, ktorá ho príliš nenaplňala, ale
celkom iste mu dala vel'a. V skúsenostiach i
rezultátoch...
Spomínam si al..-ý rozčarova n ý za nami prichádzal neraz zo svojho ďa l š ieh o pôsobiska,
zo SI:UK-u. Jeho prostredie mu krivdi lo?
Azda. Ale mu i prialo. Veď práve tu naplno
dokázal rozv in (lť to, na čo bol geneticky viazaný. Tu umne rozviedol a zharmo nizoval v
syntéze svoju folklórnu posLať.
Tadeáš bo l invenčný, impulzívny, senzibilný a hlavne originálny... Pred časom mi
rozprával o svojich pedagogických výsledkoch na nitrianskej pedagogickej fakulte. O
svojich projektoch, intenciách na Únii, ďal
ších zahrani č n ých oceneni:lch ... Nápady ho

pohlcovali, videl sa v nich, podnecovali ho.
Preto doká7..al tvoriť. Komponovať. Zdanlivo
ľahko. Akoby všetky motívy, f(á zy, všetky mod ifikácie balád, variácií, vokálnych fresiek,
k:v;lrtiet či rapsódií posnímal odkial'si z vrcholkov ch očských víchrov a ich nežných
ozvien. Podobne ako vízie svojich výtvarných
kreácií, či línie bizarných poetických výtvorov. (Vraví sa, že kreativita spal'uje. Ale čo ak
je to naopak. .. ?) Tadeáš dokázal frapovať. Raz
mi, ako dokument dal do ruky zažltnutý papier. Bol to- neuveriteľné - list od Bohuslava
Martim\ ktorý mu v korešpond e n čn o m dialógu ako mlad<:mu skladateľovi odpovedá (v
r. 1959): . ...pište to, co vám va e srdce a
váš talent l'íka, piš te to tak, a byste z toho
m el radost a pak i ostatní z toho budo u
mít r adost. .. to je ta cest.1, kterou každ ý
umelec prošel a není lehká. Zkratka nespčchejte, m áte p red sebou celý život... "
Mal pred sebou celý život. (Nebol to však,
Bože, len fragmen t?) Mal srdce čloyeka, umelca, priateľa . Mal talent. Naplnil ho umením.
aplnil ho hudbou.
Ale kde si sa tak náhlU, priateľ náš?
Nedopoveda ť vetu? Či nedopísať partitúru?..
LILKA DOHNALOVÁ-ŠUSTYK.EVIČOVÁ

MUDr. AlexandraJurkovičová pri portré te svojho otca Alexandra Moyzesa, ktorého a utorom je L. Čemický
Našich čitateľov sme u ž informovali

(6. číslo H Ž 1994), že z iniciatí:vy
Katedry hudobnej výchovy PF UPJŠ v
Prešove predovšetkým zásluhou doc.
Dr. Františ ka Matúša, CSc., v s polupráci
so Slovenskou hudobnou spoločnos
ťou, b ol rok 1994 vyhlásen y za Moyzesov .rok. Päťdesiate výročie smrti
Mikuláša Moyzesa a desiate výročie
smrti je h o syna Alexandra s tali sa podnetom pre koncepčnejšie pripomínanie si ich života a tvorby. Dna 6. d ecembra m. r. koncertom v prešovskom
PKO v rámci vyvrcholenia XXIX. roční
ka Prešovskej hudobnej jesene súčasne
ukončili aj Moyzesov r ok. Na tomto
k o ncerte sa o. i. podieľali spevácke zbory Moyzes, Iuventus Paedagogica a
prof. Miloš Jurkovič.
Vyvrcholenie Moyzesovho roku anticipovala muzikologická konferencia 17. a
18. novembra m . ,-.v Dolnej Krupej , venovaná obom Móyzesovcom. Za neveľkej
účasti muziko lógov a niekoľkých poslucháčov hudobneJ vedy - ale o to pozornejších vypočuli si učas tníci tohto zaujímavého a
podnetného stretnutia niele n zaujímavé referáty, ale aj umelecky hodnotný koncertný
večer.

Hlavný referát Osob nosť a dielo Mikuláša
Moyzesa predniesol doc. Dr. František
Matúš, CSc., ktorý sa zrejme už d lhšie zao-

berá d ie lom tejto, našou muzikológiou doobchádzanej osobnosti slovenskej hudobnej histórie. Matúšov referát je vlastne
prvou ko mplexnejšou štúdiou oM. Moyzesovi. Autor v nej sleduje skl adateľov vývoj
ako tvorcu, mysliteľa , o rganizáto ra hudobného života a pedagóga. Z tohto aspekn1
Matúš kriticky prehodnocuje aj niektoré dosiaľ publikované názory na Moyzesovu
osobnosť, napr. doteraz jedinú štúdiu z pera
Z. Bokesovej. Matúš sa Moyzesovým d ielom
podrobne zaoberá aj ako súkromný vydavateľ. Je ho systematické vydávanie Moyzesovej tvorby, je u nás ojedinelý ed ič n ý p oči n .
Predpokladáme, že s referátom F. Matúša sa
v dohl'adnej dobe budú môcť zoz n ámiť aj
naši čitateli a .
Konferencia potom pokračovala v čiast
kových témach: Mgr. Marta Polohová z PF
UPJS pred niesla referát Piesňová tvorba M.
Moyzesa, Dr. Emanuel Muntág hovoril na
tému Mikuláš Moyzesa Matica slovenská a
Mgr. Karol Medňanský sa zameral na skladatel'ovu komornú tvorbu . Nasledujúci deň
pred niesol referát na tému j ozef Kresánek o
Mikulášovi Moyzesovi Miloslav Blahy llka
a konfe re ncia vyvrcholila osobnými spomienkami prc;>f. Ladislava Burlasa,
DtSc., ktoré sme uverejnili v 23.-24. čísle
HZ m. r. Podnetná bola aj diskusia, ktorá p oukázala na potrebu sústavne zhodnocovať a
skúmať naše dejiny z dnešného hľadiska,
siaľ

bez politického či skupinového alebo spolkového náh ľadu a objektívne, najmä pre
mladé generácie, obj asňovať histOrický vývoj našej h udobnej k ultúry. Diskusia tiež naz načila, že takéto podnetné konferencie by
mali vyústiť do systematického muzi ko logického po č in u aj v ostatných prípadoch .
V rámci konferencie sa uskutočnilo aj
Valné zhromažden ie Nad ácie Alexandra
Moyzesa, na ktOrom prípravný výbor podal správu o svojej č innosti od jej založenia
na jar 1994 (viď IIŽ č. 6 1994). Nadácia
vznikla z podnetu dcéry a vnučky týchto zakladateľskýc h osobností slovenskej hudby
MUDr. Alexandry Jurkovičovej. Okrem
nej zakladajúcimi členmi adácie sa stali
prof. Miloš Jurkovi č, Slovenská hudobná
spo l očnosť, Hudobný fond a Moyzesovo
kvarteto. Cieľom Nadácie je podpora šírenia tvorby oboch Moyzesovcov a podpora
mladých slovenských skladateľov , laureátov
súťaže Alexandra Moyzesa. Pod ľa fi nanč
ných možností chce Nadácia dotovať ročne
l-2 koncerty z tvorby Moyzesovcov. Príp ravný výbor ocenil významný podiel doc.
Dr. Františka Matúša, CSc., k'torý ako súkromný vydavateľ sa podstatne zaslúžil o šírenie diela Mikuláša Moyzesa.
MARIÁN J URÍK

,
DOKUMENTY

aby som menom Spolku slovenských skladatel'ov pozdravil rokovanie III.
Valného zhromaždenia Slovenskej hudobnej
únie a predniesol stručnú informáciu o čin
nosti, ale súčasne, aby som uviedol niekol'ko
poznámok k problematike, ktorá sa bezprostredne dotý ka nielen našej umeleckej
tvorby, ale zasahuje do sféry celej slovenskej
hudobnej kultúry. j ednou z priorit našej čin
nosti bola a je aktívna účasť na kultúmom
živote, ktorá sa stala ttezastupiteľnou z ložkou hudobnej kultúry u nás, pričom je dôležitépoznamenať, že Ide nielen o verejné koncertné aktivity v Bratislave, ale, že je ttt snaha podporovať v tejto činností aj Regionálne
združenia v Banskej Bystrici a Košiciach,
aby spolupôsobili na aktivizáciu. kultúrneho
povedomia našej pospolftogtt.
Enumeratfvr~y výpočpt kor~certných podujati môže byť v mnohom len púhou šta tistick ou dokumentáciou. Skutočnosťou je však
ten fakt, že naše ko11certné matiné kaž dú
druhú nedeľu v mesiaci v Mirbachovom paláci v Bratislave si našli svojho stáleho p oslucháča, a sme típrimne mdi, že sa nám v priebehu posledných rokov podarilo uskutočtlo
vať tieto podujatia výlučne z p ôvodnej, p oväčšine premiérovej slovenskej tvorby, pričom sme sa pri zaraďova n l k ompoz fcil snažili o primerané zastúpenie všetkých generačných zoskupenf. V p riebehu dvoch rokov
od ll. Vah1ého z hromaždenia Slovenskej hudobnej tí nie, sme v rámci spomlnaných matiné, ale aj koncertov v spolupráci s ďalšimt inštttúctami_a v rámci !_est/valových prehliadok NOVA SLOVENSKA HUDBA a medzinárodného festivalu MELOS-ÉTOS uviedli vyše
tristo kompozfcif od osemdesiatich troch slovenských skladateľov. V tej to súvislosti si dovol'ujem vyjadriť úprimné poďakova nie
všetkým koncertný m umelcom, interpretom
uvádzanej pôvodnej tvorby, z a mimoriadne
zodpovedný a umelecky cenný p 1·ínos do pokladnice našej hudobnej kultúry.
Pochopiteľne, že Predstavenstvo Sp olku
slovenských skladateľotJ sa na svojich pravidelných stretnutiach zaoberalo súhrnom
problematiky, ktorá sa dotýka celej hudobnej kultúry na Slovensku a poväčšine reagovalo na situáciu buď priamou k orešp ondenciou s cľalšfml inštitúciami, alebo iniciovalo
Radu Slovenskej hudobnej únie, aby zaujala
stanovisko k negatívam, zasahujúcim do sféry hudobnej tvorby, inte1pretácie a muzikológie.
Vyslovfli sme vážne z nepok ojenie nad nedostatkami v legislatfve nášho mladého štátu, nedostatkami, ktot·é sa bezprostredne dotýkajú hudobnej obce. Naša spoločnosťje už
p iaty mk v tramformácii a uskutočňuje sa
bezprecedentný prechod od štátom plárlovanej ekonomiky na trhové hospodárstvo.
Uvedomujeme sí, že je to problematika nanajvýš citlivá a z ložitá... Azda k rutjzávažnejšfm rílohám našej spoločností patrípráve oblasť legislatívy. Zisťujeme, že je málo pripravených odbornfkov lla rôzne odb01y , chýbajú tiež skúsenosti... Robia sa preto drobné
a či väčšie chyby. Pritom v m1whom by azda
stačilo sústrediť sa na to, čo už bolo uznané a
právne zak otvené v j urlsdíkcfl na širšej medzinárodnej báze.
Ustanovenia Uruguajského k ola rokovani
GA TT a následné odborné podujatia v t·ôztlydl končinách sveta sa zaoberali budúctlosťou duševného vlastníctva, teda odborom, ktorý je umeleckej fronte najbližši. V
tomto z mysle, azda r1ajzávažnejšfm podttjatím našej sféry bolo Svetové sympózium o
budúcnosti autorského p ráva, ktoré sa k onalo v júni tohto roku v Paríž i. Dohoda vyrtttťt
va všetky výlučné práva, predstavujúci štatldard, teda l . Rozmnožovanie, 2. Spracovanie, 3. Verejné predvádzanie a 4. Verejný prenos. Súčasne sa stanovilo minimálne obdobie ochrany autorského práva počas života a
50 rok ov po smrti autora. Dohoda tiež upravuje úroveň ochrany výk onných umelcov
nad limit stanovený Ritnskym dohovorom,
keď výk onn{ umelci majú už výlučné právo
povolovať prvý záznam ich výk onu a jeho
rozmnožovanie, ako aj právo povolovať vysielanie ich ž ivých výk onov.
Sme úprimne radi, že Slovenský ochranný
Dovoľte,

zväz autorský, ale aj OZIS vynakladajú veľ
k é úsilie o novelizáciu autorského zákona.
Rada Slovenskej hudobnej únie bola jedný m
z p rvých iniciátorov prlpravy téz zákona o
kultúre, ako aj stretnutia predstavitel'ov
umeleckých zoskupen(, aby sa všetci oboznámili s problematikou a spoločne postupovali
v snahe o presadzovanie oprávnených p ožia·
daviek na legislatívne konanie. Popri zákone o kultúre a novelizovanom Auto,-skom
zákone chýbajú však aj ďalšie legislatlvne
normy, napriklad o ochrane p odielu p ôvodnej tvorby vo verejných masmediálny ch inštitúciách a ochranu p odielu slovenských
k oncertných umelcov pri verejných k oncertných a divadelný ch produkciách. Zdaulivo
drobné . nedostatky" v /egislatfve, ak o 25%
daň z pridanej hodnoty z a notoviny, únik finančných prostriedkov do Literárneho fondu z hudobných diel s textom z 2%príspevku
autorov a interpretov, zaradenie celej umeleckej ft·onty v systéme zdaňovania spolu so
živnostnfkmi a podnikatel'mi je doslova podcenením hoduotového systému duševnejpráce, ku ktorej navyše patrí osobitá cennosť
talent... Legtslatfvne opatrenia sú nedokonalé i v riešení sponz01-stva, kt01·é v súčasnej podobe z namenajú prakticky systém dvojitého
z danenia a podielu sponzorstva z čistého z tsku, čo skôr odrádza prosperujúcu podn ikateľ
skú sféru od investovania do nean·aktfvnych oblastí, medz i ktoré, ž iat; zdanlivo patrí aj hudobná sf éra... Ak je nedostatočná a
nie najkvalitnejšia legislativa problémom
obecného chamkteru, z náme sú i nedostatky, na kt01ých má hlavný p odiel aj sama
umelecká fronta. Absencia p ôvodtlej tvorby
v reperto4roch tJašich symfonických telies a
spevoherných divadlách, minimálny podiel
domácich k oncertných umelcov na domácich podujatiach týchto telies, absencia
pôvodnej tvorby i domácich k oncertných
umelcov pri vystúpeniach týchto telies v zahraničf· (česť výnimkám), rozpad hudobného vydavatel'stva OPUS, absencia váž nej
hudby tt najmä pôvodnej slovenskej tvorby v
l . programe verejnoprávnej národnej inštitúcie akou je Slovenský roz hlas, doslova minimalizovaný podiel hudobnej kultúry - ak
sem tlerátame chabé pokusy o šoubiz nis v
Slovenskej televfzii, to sú len niektoré z bolestí, s ktorý mi sa denne stretávame a pociťttje
me ako nebezpečenstvo pre z dravý a rovnomemý vývoj budúcich generácii. ..
V minulých dňoch sa usku točnila Výročná
plená rna schôdza Spolku slovenských sk/adatel'ov, na ktorej sa rozdiskutovala súčasná
situácia v oblasti hudobnej kultúry na
Slovensku. Výročná schôdza uložila Predstavenstvu Spolku zlntenzlvniť tlak na doriešenie legislatlvnych noriem súvisiacich s oblasťo u ku/tú1y . a súčasne prichádza pred /ll
Valné z hmmaždenie Slovenskej hudobnej
únie s týmito závažnými podnetmi:
1. V roku 1995 uskutočniť odhalenie pamätnej tabule Alexandrovi Albrechtovi na
Kapitulskej ulici v Bratislave, skladatel'ovi a
dirigentovi, významnej osobnosti hudobného života BratislatJy v prvej polovici tohto
storočia.

2. Spolok slovenských skladateľov navrhuje 111. Valnému z hromaž deniu Slovenskej hudobnej únie, aby rok 1996 bol vyhlásený za
ROK SLOVENSKEJ HUDBY.
Výz namné ž ivotné jubileá -j á na Levoslava Bellu, prvého ew·ópsky orientovaného hudobného skladatel'a a Alexandra Moyzesa,
z ak/adatel'a symfoniz mu slove11skej hudobnej m oderny sú dôstojný m stimulom na vyhlásenie Roku.slovenskej hudby,· v ktorom by
sa mala dokumentovať celá škála úspechov
slovenskej hudobnej kultúry na p odujatiach
všetkých hudobných inštitúcií, v m édiách, orchestroch, komomých z druženiach, sóltstických produkciách, v školskom systéme a celej
inštitucionálnej sieti. Bolo by dozaista vhodné zužitkovať všetky dobré skúsenosti na
všestrannú propagáciu slovensk ého hudobného života smerom do zahraničia a vyjadriť max imálne úsilie o vydanie závaž ných
kniž ných publikácii slovenských teoretikov
a hudobný ch publicistov z dávnejšie pripravenej tvorby. Dovoľujem st len pripomenúť
diela profesora j ozefa Kt·esánka, Igora Bergera, j ozefa Laboreck ého, Ivana Hrušovského, Michala Palovčfka, juraja Pospfšlla,
Terézie u ,-sfnyovej a d'alš fch .. V tejto súvislosti bude p otrebné uskutočniť podnety na
vydanie pamätnej mince k Roku slovenskej
hudby, zabezpečiť vydanie pdlež itostnej
z námky a aršfku pre filatelistov, pripraviť
i11formácie pre cestovné kancelárie a kúpete
né zariadenia a rad ďalšieh aktivit, ktoré by
p oukazovali na význam slovenskej profeslorlálnej ale l amaté1-skej hudobnej kultúry v
k ontex te snaženi našej pospolitosti o dôstojný zástoj Slovenska v celoeurópskom ponfmanf...

Správa Spolku
hudobného
follll6ru,
ktOní predniesol
S.STUČIIA
Činnosť Spolku hudobného f olkl()ru sa dá
rozdeliť

na {:Ti základné okruhy aktivit - na
odbortlú poradenskú činnosť členov v porotách súťaž{, na f estivaloch a ostatných f olklórnych podujatiach. Ďalej na aktivitu
Spolku pri usporiadani koncertov folklórnej
hudby v rôznych typoch spracovania hudobného folklóru členmi nášho Spolku i samot'
nou irtterp ,-etačno u aktivitou našich členov.
Nakoniec naša činnosť bola zam eraná na
permanentné sledovanie diania v celej našej
'hudobnej kultú1·e, na aktfvne reak cie všade
tam, kde sme sa cítí/f byť odbom e kompeterltn(, upozort'íovaním na problémy, návrhm i na ich riešenie, poukazovan{m na neodborné opatrenia, ktorých realizácia by mohla spôsobiť v hudobnej kultúre nenapravltel'né škody.
Preftl'ady o činnosti jednotlivých spolkov
· za uplynulé dva roky sme vám pripravili,
preto nebudem širšie hovoriť o k oncertnej
aktivite nášho Spolk u. Osobitnú z mienku sl
hádam zaslúži cyklus troch vianočných koncertov, ktoré usporiadame už po piatykrát.
Všeobecne je vysok o hodnotená ich umelecká úroveň a majú priaznivú odozvu. u publika. Vďaka spolupráci so Slovenským rozhlasom všetky naše k oncerty, až na m alé výnimky sú nahrávané a vysielané, čo, sam ozrejme, zvyšuje ich ku.ltúmo-spoločenský dosah.
Práve preto pri Ich príprave dominuje profesionálna zodpovedn osť členov Spolku, ktor{
sa na koncertoch podiel'ajú autorsky i interp,·etačne.

Stretnutia s členmi na Valný ch z hromaždeniach, ale i v bežnom k ontakte ná m jasne
avizujú, ktoré problémy sú 11ajpálčivejšie.
Taký mito v uply nulom obdobi boli najmä
nespokojnosť s nepriaznivým stavom prez entácie hudobného folklóru (ale i celkove
p ôvodnej slovenskej hudby) v štt·uktúre vysielania Slovenského rozhlasu a takm er kritickou situáciou v Slovenskej televfzii. V roku 1993 sa k tomu v dôsledku transformácie
Slovenského rozhlasu vynútenej nepriaznivou ekonomickou situáciou pridruží/a hrozba zrušenia rozhlasových umeleckých telies.
Predstavenstvo Spolku hudobného folklóru.
sa so svojim stanoviskom a jednoznačnou
p ožiadavkou 11a z achovanie Orchestra l'udových nástrojov Radio Bratislava obrátilo na
ústredného riaditel'a Slovenského rozhlasu a
zverejnilo túto problematiku i v tlači. Myslime si, že OĽUN aj našim pričinenfm zostal
z achovm1ý.
Druhou oblasťou, ktorá je v centre pozorIIOsti je oblasť ochrany a utorských práv a intcnpretačných výkonov. Spolok má zastúpenie v Slovenskom ochrannom zväze autorskom i v Ochrannom združen{ intrepretov
Slovenska -po d voch členoch v každom výbore. Má teda možnosť p1·esadzovať a ch1·án iť
záujmy a práva svojich členov. V autorskoprávnych otázkach sa pri hodnoten{ a zaraďovanf h udobr1ého folklóru ešte sporadicky
objavujú nevyjasnené názory, preto sme v
novembri m inulého 1·oka usporiadali stretnutie odborníkotJ na tému ,.Ľudová pieseň
vo svetle aut01-ského zák ona". Som presvedčellý, že hlavné myšlienky z tohto seminára
bude možné použiť pri f ormovaní nového
autorského zákona.
Chýba nám zastúpenie vo Vý bore Hudobného fondu. Viackrát sme žiadali o kooptovanie nášho z ástupcu vo Výbot·e Hudobného f ondu, odpoveď s poukázaním na Stanovy nás odsunula na čakatlie · do k onca
funkčného obdobia terajšieho Výboru. Verfm, že v ďalšom funkčn om obdobi zastúpenie vo Vý bore Hudobného fondu získame.
Rád by som však spomenul, že Výbor
Hudobného fondu spontánne prijal náš návrh na vznik Ceny Pavla Tonkoviča, ktorú
každoročne udet'uje na základe spoločného
návrhu k omisie pre udet'ovanie ceny q
Predstavenstva Spolku. Boli udelené už štyri
tieto ceny: Orchestru t'udových nástrojov
Radio Bratislava, Terchovskej muzike bratov Muchovcov, jozefovi Peškovl a doc.
Františkovi Matúšovi.
V úvode som p ovedal, že naše '"innosť bola
ok1·em iného zam eraná na sledovanie dtattla v celej hudobnej kultúre, na áktívne reakcie všade tam, kde sme pociťovali, že
môžeme upozomiť na pmblémy. Osobitnú
zmienku. si v tejto súvislosti zaslúži naša
účasť v tziJ. kauz e SĽUK. So žiadosťou o po-

moc sa pfsomne obrátili na Predstavenstvo
Spolku umeleck{ členovia SľUK-u. V celej zá,
lež itostí sme sa zamerali na dramaturg ick é
smerovanie súboru. Vo výlll'adových dramaturgických plánoch sa totiž objavili tituly
ako Rečou johna Lennona, SĽUK show,
Disko show a podobne, ktoré, a to tlielen podt'a nášho názoru, tam nemajú čo hl'ada ť.
Zúčastnili sme sa mkovanf na úrovni dvoch
ministrov - pána Slobodnfka a pána Rom ana- a Vý boru pre kultúru, vedu a umenie
Národnej Rady SR. Rozhodne budeme ďalšie
osudy tohto významného umelckého telesa
sledovať.

Ešte sa zmienim o príčine, prečo v rámci
17. ročníka f estivalovej prehliadky Nová slovenská hudba neusporiadal náš Spolok samostatný koncert. Interpretácia našej tvorby
j e závislá zväčša na Orchestri t'udových nástrojov Radio Bratislava. Práve v tomto čase
bola podstatná časť telesa so súborom Lúč
nica na umeleckom turné v Spojených štátoch amerických a Mexiku. Koncert z tvorby
našich členov usporiadame v náhradnom
termíne.

Správa Spolku
lloncertntch
UIIIIICOV
Ku koncu roka sa vo väčšine inštitúcií, organizácii, firiem hodnot(, bilancuje i plánuje
do budúcna. Učinili tak t všetky spolky patriace p od Slovenskú hudobnú úniu. Počto m
členov najväčší - Spolok koncertných umelcov sa na svojom plenámom rokovaní z išiel
dňa 16. novembra t. r. o 16. OO h v Zichyho
paláci na Ventúrskej ulici v Bt·atislave. j eho
predseda doc. Marián Lapšanský stretnutie
otvoril, privltal hostí a za dlhoročnú spolup rácu poďakoval bývalej tajomnfčke Spolku
Eve Kamrlovej. Všetkých prftomných inform oval o čt1mosti Spolku za rok 1994. Za priOt-itné a zároveň perspektfvne vznačtl k or;certné aktivity, ktoré sú v podstate sebazáchovnou činnosťou Spolku a ktoré sa zároveň od vzniku Slovenskej hudobno} únie zvýšili o niekol'ko percent. Pôvodne z grantov
MK SR financované cykly komorných koncertov .,Pondf!lky v Klat·isk ách " (v spolupráci
s MKS Bratislava) a ., Hudba na hrade " boli
zahmuté do samotlwj činnosti Spolku. Dnes
si už našli svojho stáleho poslucháča a stali
sa neodtlelitet'nou súčasťou kultúrneho života v Bratislave. Naďalej sa pokračuje v tradleli nedetných matiné v priestoroch Mirbaclwvho paláca, k činnosti už neodmyslttet'ne
patria i dva medzinárodné festivaly - Stredoeurópsky festival koncertného umenia v
Žiline a .,putovnýfestival" Slovenské historick é organy . Kultúme aktivity v Českej republike boli opäť potvrdené dohodou so Slovenským inštitútom v Prahe, mlad{ slovensk{
interpreti sa každomčne s vet'kým úspechom
zúčastňujú na festivale Mladé pódium v
Karlových Varoch. V poslednom obdob{ sa
rozvinula pozitlvna spolup ráca aj so Slovenským kultúrnym inštitútom vo Vadave.
Ako určité nóvum zaznamenal Spolok v
tomto roku vydanie štyrod1 CD platní m ladých špičkových koncerhzých umelcov urče
né na ldl propagáciu doma i v zahranič{ na
ceste za st'ubne začínajúcou umeleckou karíérou (M. štefko, J Lupták, S. Sklovská, G.
Beláček, D. Šašinová, R. Šc1šlna, l . Pábera a Z.
Pau/echová). Takisto začal Spolok podporovať mladých pri ich vycestovanf na súťaže a
Interpretačné kurzy v za hraničf. Podt'a slov
M. Lapšanského plánuje v tejto činností SKU
naďalej pokračovať i v budúcom roku.
Predseda SKU taktiež oboznámil prítomných o stave príprav zákona o kultúre, na
čom sa nielen náš Spolok, ale Slovenská hu.dobná únia ako taká aktfvne podiel'a a spoločne s ďalšími umeleckými úniami a združeniami p ripravujú podklady na jeho vznik.
K bodom rokovania plenárnej sch6dze SKU
pat7"ila aj informáciá o najnovšej situácii v
činnosti Slovenskej hudobnej 1·ady, ktorej
predsedníctvom p rehodnotila svoju doterajšiu aktivitu a urobilo potrebné opatrenia pre
zlepšenie k vality práce SHR.
Dňom 16. novembra na základe rozhodnutia plenámej schôdze rozšíril Spolok svoje
rady o nových členov: A. Dan ková- soprán,].
Lupták - violončelo, O. Hrlcáková - klavfr, Z.
Suchánková- organ,]. Mitošinka - trombón.
Na záver stretnutia SKUpri SH ú pristúpili
všetci zúčastnenf k vol'be nového p redstavenstva Spolku. Po tajnom hlasovani sa na
obdobie ďalšfdz dvoch rokov jeho členm i
stali: E. Blahová, l . Černecká, E. Dzemjanová, P. Figura, M. jw·kovič, R. Kákoni, E.
Kamrlová, P. K/inda, M: Lapšanský, J
Podhoranský aj. Zsapka.
'
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Prof. Dagmar S. Bellová odovzdáva časť pozostalosú}. L.
Bellu riaditeľke LHM M. BárdJovej.

Koncert židovskej hudby· uvedenie preOliéry skladby].
lriaia.

Snímky arch.iv

vu dokumentov o Jánovi Egrym pri
príležitosti 170. výročia jeho narode·
nia (narodil sa 12. decembra 1824).
Riaditeľka múzea M. Bárdiová ich informovala o dokumentácii tejto osobnosti v zbierkovom fonde, o zaujímavom spôsobe získania originálnych
dokladov a o potvrdení iného dátumu
kompozície a hry na klavíri na . a miesta narodenia Jána Egryho, než
aké sa uvádzajú v súčasných encykloKonzervatóriu J. L. Bellu v Banskej
pédiách. Účastníci konferencie si so
Bystrici. Túto skladbu pre soprán, bazáujmom prezreli aj pôvabnú výstavu
rytón, violončelo, klavír, kontrabas a
zvony venoval autor predčasne zosnutradičných bábok a scénografik zo
zbierky známeho slovenského bábka·
lému psychiatrovi židovského pôvodu
ra Antona Anderleho z Radvane. Stali
Semionovi Gurevičovi. Použitím trasa aj svedkami nie každodennej udadičnej židovskej modlitby kaddiš, rus·
losti · odovzdania vzácnych osobných
kého textu Michaila Cikinovského s
názvom Pominovenie a latinskej lacripredmetov a fotografiíjána Levoslava
Bellu, ktoré múzeu priniesla ako dar
mosy sa pokúsil · a treba povedať, že
úspešne · vyjadriť všeplatnosť ľudské· . skladateľova vnučka prof. Dagmar
Sturli Bellová z Viedne. Zároveň odoho trápenia, bolesti a lásky, ale aj smr·
vzdala finančný dar Nadácii]. L. Bellu,
ti. Dielo zaznelo v pôsobivom podaní s
nenásilnými scénickými prvkami v inktorá sídli v tomto múzeu, od svojho
bratranca Rudolfa Bellu z Kanady.
terpretácii Margaréty Vajdovej, Sergeja Tolstova, jevgenija Iršaia a ďalších
Účastníkov konferencie potom v
obradnej sále historickej radnice pri·
domácich hudobníkov.
Tretím koncertným podujatím boli
jal primátor Banskej Bystrice Ing.
arch. Stanislav Mika. Program tu oboHudobné skvosty v chráme, opäť vo
hatila spevácka skupina Cirkvi advenfarskom kostole. V podaní mezzosoptistov Siedmeho dňa z Banskej Bystranistky Hany štolfovej·Bandovej a orrice, ktorá so svojím dirigentom Pav·
ganistky Anny Predmerskej-Zúrikovej
tu zaznel výber šiestich piesní z cyklu
lom Riečanom interpretovala dve zo
svojich duchovných piesn í. Po pre·
Biblické piesne od Antonína Dvoráka
chádzke vynoveným historickým ja·
a štyroch piestú zo 6 čísiel pre mezzodrom mesta navštívili aj dom európsoprán, alebo alt a klávesový nástroj
skeho maliara Dominika Skuteckého,
od Fr. Liszta. Spevácky zbor Schola
v ktorom je inštalovaná expozícia z jecantorum Kňazského seminára bisku·
ho tvorby.
pa Jána Vojtaššáka zo Spišskej Kap itu·
ly s dirigentom Rastislavom Adamkom
Možno bez zveličenia povedať, že toto podujatie poskytlo zúčastneným
interpretoval zborové diela jána Egry·
ho a jána Levoslava Bellu. Treba priposlovenským muzikológom a hosťom z
menúť, že Egryho i niektoré Bellove
Maďarska, Poľska a Rakúska nielen dostatok priestoru pre ri~šenie otázok z
kompozície, ktoré boli uvedené na
tomto a počas prvého koncertu, tu, v
oblasti duchovnej hudby 19. storočia,
ale aj množstvo nových podnetov a
autentickom priestore pôsobenia
oboch skladateľov, zazneli od svojho
tém hodných ďalš.i$!ho spracovania. Je
potešiteľné, že konferencia sa zároveň
vzniku v 19. storočí azda po prvýkrát.
dostala do povedomia a pozornosti
Ján Egry v tomto chráme účinkoval
Bystričanov. Vďaka za to patrí všet·
päťdesiat rokov ako organista a regenschori a jeho žiak J. L. Bella tu mal prikým organizátorom a sponzorom.
Úprimne si však želáme, aby sa podarirpície. Záver tohto posledného koncerlo zhromaždiť dostatok finančných
tu patril organistke Anne Predmerskej-Zúrikovej a jej interpretácii Lisztaprostriedkov na vydanie zborníka z
konferencie, ktorý by bol potrebným
vej Fantázie a fúgy na chorál Ad nos,
ad salutarem undam.
vývojovým stupienkom v muzikolo·
V druhý deň konferencie popoludní
gickom bádaní a zároveň druhým
navš tívili jej účastníci Literárne a hu·
zväzkom v edícii Bibliotheca f\{usicae
dobné múzeum, kde si prezreli výstaNeosoliensis.
- ar -

DUCHOVNÁ HUDBA VBANSKEJ BYSmCI
Od 19. do 22. 10. sa v Banskej Bystrici
medzinárodná muzikolo·
gická konferencia Duchovná hudba v
19. storočí, ktorá spolu s bohatým koncertným a spoločénským programom
vytvorila veľkolepý hudobný komplex. Konferencia sa konala v priestoroch rektorátu Univerzity Mateja Bela.
Vedecká tajomníčka jana Lengová ju,
vzhľadom k pestrosti a rozmanitosti
pertraktovaných tém, rozdelila na šty·
ri odborné okruhy. V prvo,m s názvom
Vývojové tendet~cie a osobnosti venovali referenti pozornosť syntetickej·
ším a čiastkovejším témam, názorom i
pohľadom na jednotlivé osobnosti z
oblasti duchovnej hudby v 19. storočí.
Druhý blok nazvaný Dr4chovná pieset'í
poskytol priestor k živej diskusii o aktuálnej a citlivej otázke vydania a vydá·
vania katolíckych a evanjelických spevníkov, najmä ostatné vydania evanjelického spevníka z roku 1992 a prekladu textov piesní z bibličtiny. V tre·
ťom bloku Tradfcie, koriferencie, peslovarJje hudby okrem referátov s tematikou pestovania hudby v katolíckej ll·
turgii, reformovaných kolégiách, v
Cirkevnom hudobnom spolku pri
Dóme sv. Martina v Bratislave a referátu o stave organov a vývoji organárstva na Slovensku odznel aj príspevok
o muzikologicky málo preÍ>ádanej oblasti hudby v liturgii východných kres·
ťanských cirkví, ktoré majú svoje zastúpenie najmä na východnom, ale aj
na strednom Slovensku. Posledný blok
bol venovaný estetickým a filozofickým aspektom a koncepciám v du·
chovnej hudbe.
Prvým koncertným sprievodným
podujatím konferencie bol chrámový
koncert v rímsko-katolíckom farskom
kostole Nanebovzatia Panny Márie.
Dramaturgicky bol zameraný najmä
na tvorbu skladateľov stredného Slovenska - Františka Janečka, Andreja
žaškovského, J ána Egryho, Jána Levo·
slava Bellu, ako aj skladateľov z okruhu Bratislavy a Trnavy · Anastazia }ok·
uskutočnila

V dňoch 25.-27. 10. 1994 sa v Nitre konal 22. etnom uzlkologický seminát·. jeho
usporiadateľmi boli Slovenská muz lkologick á asociácia p ri Slovenskej hudobnej
únii, Ústav hudobnej vedy SA V, Katedra
folkloristiky a regionalistiky v Nitre, Národné osvetové centrum, Folk lórna ú nia
Slovenska a Hudobný odbor Matice slovenskej v Martitw.

Podujatie sa stalo š~eci fickým tým, že
okrem tradičnýc h tém poskytlo aj priestor
otázkam nie čisto etnomuzikotogického
charakteru.
Obsahovú n áplň takmer 30 referátov,
ktoré na seminári odzneli, možno rozd e liť
do 3 tematických okruhov:
l. Výchova odborníkov v oblasti hudobného a taneč néh o folklóru (i nštitúcie - vysoké ~koly, odborné školy, kultíJrno-osvetové zariadenia, študijné špecializácie, programy a plány, záujem, uplatnenie absolventov).
2. Folklórne podujatia na Slovensku (št·
rukt(Jra, regionálne rozmiestnenie a dosah,
organizácia, management a koordinácia,
dramaturgia, ú č as tn íc i) .
· 3. Aktuálne otázky v ľudovej hudobnej,
taneč nej a ob radovej kultúre.
Otázkam výučby etnomuzikológie na
FFUK v Bratislave sa venoval O. Elschek.
Konštatoval, že jej postavenie vo vzdelávacom procese nie je adekvátne významu hudobného folklóru ako súčas t i tradičn ej kul-

ša a Alexandra Kappa. Koncert bol
premiérovo postavený z dosiaľ nezverejnených hudobných prameňov uložených v archívoch Hudobného múzea SNM Bratislava, Matice slovenskej
Martin, Literárneho a hudobného múzea Banská Bystrica a v súkromnom
archíve doc. Vladimíra Gajdoša z Ban·
skej Bystrice. A tak si účastníci konfe·
rencie, ale i domáci n ávštevníci v doslova preplnenom chráme mohli opäť,
ako pred rokom na tom istom mieste
počas bellovskej konferencie a kon·
certov uvedomiť, koľko duchovných
skvostov ukrývajú naše archívy a mú·
zeá. Rovnako, ako vlani, aj teraz.u púta·
la Bellova vyspelá kompozičná techni·
ka v skladbe Saul a David, ktorá zaznela v interpretácii Sergeja Tolstova
(bas) a Martina Kovarika (organ). V
ostatných skladbách sa predstavili domáci sólisti - sopranistky Margaréta
Vajdová a Alžbeta Trgová, altistka Eva
Lucká, basista Ivan Zvarík, organisti
Milan Hric a Darina Turňová a trúbkar
Henrich Lehotský. Komorný orches·
ter Neosolium dirigoval Pavol Tužín·
ský.
Veľkému návštevníckemu záujmu sa
tešil aj koncert židovskej hudby, ktorý
sa konal 20. októbra v modlitebni
Cirkvi adventistov siedmeho dňa
(pôvodne židovskej modlitebni). V
programe účinkovali poprední izrael·
skí virtuózi - flautistka Wendy EislerKashy a klavirista Allan Sternfield, ktorí spoločne koncertujú ako The Jerusalem duo. Prostredníctvom skvelej
interpretácie predstavili nielen tvorbu
siedmich izraelských skladateľov 20.
storoč ia a ich diela vychádzajúce z tra·
dičnej židovskej, arabskej a orientálnej hudby či priamo z konkrétnych
žalmov starého zákona, ale aj hlbku a
zložitos ť ich filozofie a estetického cítenia. Sú časťou programu bola aj svetová premiéra diela Modlitba za zosnu·
lého priateľa, ktorú v roku 1990 skom·
ponoval skladateľ Jevgenij Iršai, pôsobiaci posledné šty.r i roky ako profesor

.

i

.Etnomuzikológovia aktuálne
1.:-

.

t (Jry. Rovnako ako B. Garaj na príklade projektu etnomuzikologických disciplín na
Katedre folkloristil-:y a regionalistik-y VŠPg v
itre upozornil najmä na akútny nedostatok
pedagógov- odborníkov a odbornej literatúry. M. Toncrová sa vo svojom príspevku zaoberala výchovou etnomuzikológov na vedec·kom pracovisku - v Ústave pre etnografiu a
folkloristiku ČSAV v Brne. Širšie bol koncipovaný referát J. Čukana a K. Golianovej o
výučbe etnokultíJrnych tradícií na Katedre
folkloristiky a regionalisti ky VŠPg v Nitre a
uplatnení jej prvých absolventov. Konkrétne
didaktické metódy spojené s využitím det·
ských hudobných nástrojov vo vyu čova com
procese na Strednej pedagogickej škole v
Leviciach prezentovala L. Blahová. Vzávere
prvého tematického bloku odzneli príspevky
pracovníkov Národného osvetového centra
v Bratislave - P. Homolku o výchove odbornikov v oblasti ľudové ho umenia pre o:;vetovll prax a H. Kyseľovej o l'udovom speve a
hudbe vo folklórnych súboroch a na folklo·
ristických podujatiach.
Vdruhom pracovnom bloku seminára upozornil J. Blaho na sú č as né problémy scénic-

kého uvádzania programov na folklórnych
festivaloch, resp. na negatívne javy, s ktorými
sa stretol pri príprave programu na tohto roč
ných Západoslovenských folklórnych slávnostiach na Myjave. Preh ľad o folklórnych podujatiach, ich štruktúre a perspektívach z pohl'adu N OČi v Bratislave podal J. Burič.
Zaujímavý bol referát M. Mušinku, ktorý poukázal na bohatú umeleckú činnosť a folklórne aktivity Rusínov-Ukrajincov na Slovensku.
Vývoj scenáristicJcej a réžijnej práce v programoch Folklórneho festivalu v Strážnici predostrel C. Zálešák. O medzinárodnej rozhlasovej súťaži PRIX DE MUSICQUE FOLKLORIQUE DE RADIO BRATISLAVA a jej perspektívach informoval O. Demo. Príspevky E.
Muntága a I. Kovačoviča predstavili problematiku folklóru na pozadí historického prierezu aktivít MS. V. Kysef a S. Svehlák upozornili na kladné a záporné stránky folklorizmu v minulosti a ich transformáciu v súčas
nom folklórnpm hnutí na Slovensku. Priamo
na nich nadviazal V. Gruska analýzou škodlivých tendencií vo vývoji folklorizmu, ktorými
sú súčas ná ekonomická situácia, komercionalizmus, negat!vny vplyv masmédil atď.

Tretí tematický okruh bol sumarizáciou
aktuálnych výsledkov výskumu vo vedeckých ústavoch SAV a prehľa do m o nových
pripravovaných projektoch na ďa lších pracoviskách. S. Dúžek podal komplexný ob·
raz o súčas nom repertoári ženských a mužských tancov na lovensku tak, ako vyplynuli z výsledkov jedného z n aj väčš ích výskumných projektov posledných rokov Antológie slovenskej taneč nej hudby
(Autori projektu S. Dúžek - B. Garaj). M.
Zajíčková zo Záhorského múzea v Skalici
na príklade súčas nej svadby osvetlila proces premeny a aktualizácie niektorých tradičn ých folklórnych javov. O pripravovanej expozícii na tom istom pracovisku, ktorá je zameraná na l'udov(• pi eseň, hudbu a
tanec, hovoril P. Michalovič. Pre etnomuzikologické semináre s n e tradič ným , ale o
to zaujímavejším príspevkom o inšpirovaní sa folklórom vo via noč ných omšiach
františkánskych skladatel'ov vystúpil L.
Kačic.

Široká výmena názorov v diskusiách po
každom pracovnom bloku ukázala, že na·
stolené témy sú príliš pálčivé , než aby ich
bolo možné vyrieši ť na jednom stretnuti.
Etnomuzikologický seminár tým splnil
svoj ciel'. Je však nutné, aby podnet, ktorý
dal ústav hudobnej vedy SAV v Bratislave,
našiel svoje pokračov ani e na Iných fórach
v čo najbližšej budúcnosti.
Katarína Golianová
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KONCERTY

RUIUNSU ILAVIRISTU
ZVIEDNE ·
Benefičný koncert v

prospech projektu VIDIACE RUKY)

Zichyh o palác/ privítal už vo svojich
priestoroch n ie jednéh o mladéh o ko n ·
certného u melca. Deje s a tak často p od
egidou Hummelovej n ad ácie, ktorá po·
zvala n a premiérové vystúpe n ie dve
umelkyne · 1 6-ročnú klaviristku Michaelu
Ursuleasu a gitaristku Adalisu Castallanetu z
Talianska. Perlička zo zákulisia: koncert
mal nezvyčajnú predo hru, ktorú "začali"
naši colníci. Neboli totiž oc hotní pu st iť
cez hra nicu u melkyňu z Talia n ska, lebo
jej . Ke nnakarte" nebo la dostatočným
dôkazom o existe ncii. Bez pasu ani krok;
uvádzaný d ôvod , kon cert v Bratislave, sa
im videl p od ozrivý, lebo umelkyňa ne·
mala so seb ou gitaru. Ani časová tieseň a
telefonic.ké vyjednávanie nepomohlo,
iba čo odďal'ovalo zač iatok k o n certu.
Zách ran com v tomto p r íp ade bola Dr. H.
Westerhofová z Viedne, vlastn e spoluu·
spori adateľka cez Kulturmittag. Taxík a
osobná interven cia p r emohli našich col·
ní.kov do tej m iery, že prepustili talia n·
sku gitaristku na poh ostinské vystúpen ie
v Bratislave. (Kiež by boli vždy takí ostra·
žití, ako v prípade kon certujúcich gi tar istie k bez pasu ...) Ešte šťastie, že tieto kon ·
certy majú s tále "palácové" p u blikum ,
ktoré s porozumením čakalo u melkyňu .
Adalisa Castellaneta si dopr iala ib a n aj·
nutnejš ie minúty na kon cen tráciu a s o b·
divuho dnou sú stredenosťou, b ez ohl'adu
na okolnosti, uviedla tri Prelúdlá H. V.
Lobosa a od M. Giulianiho . Rossinianu". V
Lobosových Pr,elúdiách vyzdvihla ich po·
etické čaro zdô r azn en ím melodických li·
nick, typických p r e túto sklad ateľovu
tvorbu. Bezpr oblémová technlka jej
umožňovala dotvá rať kolor it hudobný ch
nálad celým a rzen álo m mimických výra·
zov tvár e, ktorou ak o by synchrónne zr·
kadlila jedno tlivé emócie stvár nené hud·
bou. Druhá skladba · Rossiniana č. l od
M. Giulianlho je očividne zmesou, . pot·
pou rri" na zn áme rossiniovské melódie.
Rosslni, tvorca nespočetných melódií,
zaplatil daň v tejto skladbe vlastnej in·
ven cii. Priraďovanie nových a nových
úsekov, rovn ako peknučkých a rovnako
melodických (s viack rát nádejne n aznačeným záverom) p ostavilo umelkyňu
pred ťažkú úlohu ako to zjednotiť do
kompaktnéh o celku. V tomto prípade
vsadila A. Castellan eta n a svoju in terpre·
tačnú skúsenosť (veď koncertovala už v
n ejed nom eu rópskom h udobn om cen tre
a n ah ráva p r avid el ne pr e RAI) a up riami·
la pozornosť n a panorámu rossin iovskej
m elodickej inven cie pre tlmočenej M.
Giulia nim tak , a by vznikli všetky m ožné
kontrasty obs iahnuté v diele: h armonie·
ké kolízie, rytmické zvláštnosti a d yna·
mické spektrum. A. Castellan e ta s i získa·
la publikum svojím výkonont.
16-ročná Michaela Ursu eleasa udivova·
la svoju hudobnícku rodinu a okolie už
od p rvého verejného vystúpenia v sied·
mich rok och. Osemročná h rala s o rch est·
r om Mozartov klavír ny koncert, o rok n e·
skôr Beethovenov tretí koncert, jede·
násťročná oča rila tokijské publikum a čo
iné ak o aplauz ju čakal v nemeckých a ta·
lianskych m estách . Vývoj Michaelinej
umeleckej kariéry dostal prvé kontúry v

r oku 1990, kedy ju vo Viedni počul
Claudio Abbado. On inicioval S-ročné šti·
pe ndium na vieden skej Hochschule ...
Odvted y š túdiá tejto mimoriadnej p oslu·
cháčky školy sp o n zorujú mnohé vý·
zn amné fi rmy (čuduj sa svete, n apr. So ny
Classical, Bôsendorfer a ďalšie) a pova·
žujú to za veľmi spr ávn e investované pe·
n iaze.
Pre publikum v Zichyh o paláci si vy·
brala p ríť a žlivý r epertoár . P atrí zrejme k
tým n e mnohý m klaviristom , ktorí majú
tzv. prirodzen ú techniku, uvoľnený hra·
cí aparát, p r iro dze n é muzikálne c;ítenie a
viditeľnú radosť z h ry n a nástroj, cez ktorý vyjadruje až dojemnú dievčenskú od·
da nosť inte rpretovanej s kladbe. V p o pu·
lá rnej Beethovenovej Sonáte cis mol op. 27
zah rala l. a 2. ča s ť trochu rých lejšie ako
býva zvykom. Zdravé m uzikantské cíten ie, nezaťaže né sentimentom ku akému
zvykne p rvá časť lákať mladých plani·
stov, sved čí o jej osobnej zrelosti. Doteraz neviem, či závratné tempo p osled·
n ej časti son áty s i zvolila zám e rne, alebo
to bol výsled ok celkové ho posunu.
Napriek tomu s a nič nestratilo· a ni v p a·
sážnych akordických rozkladoch, neza·
nikla ani vedľajšia oktávová myšlienka a
dobre vyznela aj akordická, agogicky
uvoľnená té m a v strednej časti. Prekva·
pením b ola interpretácia Hlndemithovej
Sonáty č. 2. Neoklasická textúra sonáty sa
v jej poda ní stala ľahko čita teľnou hu·
dobnou plochou, s odstupňovaným dôr azom na jednotlivé myšlienky, v kto·
rých dominovall melodick é vynalieza·
vosti Hindemithovej skladateľskej p oeti·
ky, s patrič ným kontrastom medzi verti·
kál nymi a ho rizontálnymi líniami.
Avizovan é Scherzo c mol op. 14 od Clary
Schumannovej priam "p rešumelo" kon·
certnou sieňou. Mohll s me zavrieť oči a
preds taviť s i hudobný salón v 19. storočí
· pred vybranú spoločnosť prichádza
dievčina, takme r nedosadnúc vyle tia
sp od jej prstov virtuózne pasáže· Clarine
Scherzo, Usztovsky n ašuchore né brila nt·
n ými behmi, efektným i skokmi a p ôsobi·
vou romanticko u h armóniou . Ani s me si
n evydýchli a ešte pridala Chopinovu En. du
As dur, m ožno aby n ám ukázala aké n ové
m elód ie s ú ukryté pod závojmi arpeggiových rozkladov.
Bolo by veľmi zaujímavé sledovať as·
poň z diaľky rozvoj tejto talentovanej
mladučkej klaviris tky z Rumunska v jej
n ovom vied e n skom domove. Najideál·
nejšie by to bolo p ros tredníctvom opä·
tovn ých koncertov. Mich aela m á 16 r okov, je skromná a jej cieľom n apodiv nie
je byť d okon alou klaviristkou, ale ako sa
vyjadrila v jedno m rozhovor e · ch ce byť
d obrým človekom! J e to z jej vlastných
rozhodnutí to n ajzávažn ejšie. Aj keď ju
osobne nepoznám , n azd áva m sa, že ak
pôjde po ceste, kto r ou sa vybral a, d osiah·
ne jedno aj druhé. Bude dob rým člove·
ko m , k torý výborne hrá n a klavíri. J e to
p r áca n a celý ľudský život, sprevádzan á
radosťou vďačných poslucháčov aj tých ,
ktorí nevidia, ale počuj ú sr d com .
MEŠKA PUŠKÁŠOVÁ

YiellenskiÍ skleniÍ h11rmonik11
Pre priaznivcov nevledných hudobných nástrojov pripravilo l 7. novembra Rakúske veľvy
slanectvo, Mestské kultúrne stredisko za podpory• L'U(Iot,ej banky a HummelotJe} nadácie v
Zichyho paláci zaujfnuwé podujatie. Mladý matlielský pár, Christa a Gerald Scll6nfeldinger z
Viedne predstavili publiku dva unikátne nástroje, sklenú hamwniku a verrophon.
Nevledt1d atrakcia ti t'l zabudt~utá tradfcla? Ft~ktomje, že sklená harmonika md za sebou
dlhú históriu. jej vznik sa datuje okolo roku 1761, keď bola zostrojend Betl}amlnom
Frankltnom. Nástrojpozostám zo sklen_ých šálok rôznych veľkosti, usporiadaných a upevnených do jednej osi. Šálky srí mwlhčené a poháňané pedálom do rotačného pohybu. 17akom
prstot' na ich okraj vzniká veľká lká/a tÓIIOt'. Tet~to, z dt~ešt~élw pohľadu nezvyčajPiý hudobný
nástroj sa tešil r•cľkej obľube tUljmä ' ' rokoku. Presldt11/a ho Franckllnova nett'r, Maria11ne
Davis. Pôsobivý zvuk sklenej hanmmiky itiŠpiroml neskôr aj Mozarta k skomponovanlu
skladbypre komorné obsadenie · sklenú harmoniku,fomtu, hoboj, t•lolu a tJ/olončelo (Adagio
a rondo).
Duo Schi>nfeldlnger využi va okrem sklenej hamwnlky aj nírkový roerrophon, kUwý je zložený zo sk/enf'Ch níriek chromatlcky usporitultmých do troch radov. Oba sklené tuístroje majú
sugestivny z vuk, evokujúci atmosféru meditácie, majú uvoľtltljúcl účinok, ktorý využ fval pri
svojej medicinskejpraxi viedenský lekár Mesmer.
Novembrotry koncert bol konclpot•aný tak, aby predstavil publiku obrovské pole moinosti
olxx:h nástrojov interpretáciou autoror• rôz nych obdobf. Vybrarlé diela boli z autorských dlel'Jf A. Rejchu, J G. Naumanna, A. Vivaldiho, J F. Reichardta, W. A. Mozarta, J Straussa st., J
Kublzeka, C. R61l.fga, i'~ Chopina, G. SchOnfeldítlgera, A. Czibu/ku. Skladby sú, samorrejme,
tratiSjJonované pre sklené nástroje. Koncert bol doplnený sprievodPiýmilnJtrukciaml oboch
Interpretov. Na otdzku z publika, týkajúcu sa počtrl Interpretov na sklenú harmoniku v
Rakúsku l vu svete, odpovedala Christa Scllónfeldlnger trochu prekvapivo. V Rakús/ru sú jedl·
nými Interpretmi a niekoľkofanúšikov týchto nástrojov jet v Nemecku a Amerike. Takže pred·
sa zabudnutá tradleta?
SYLVIA LUKÁ~OVA

Je správne, ak mladé generácie dostá·
vajú priestor v Mlrt;achovom p alád.
Nie vlak za kaidú cenu. Myilienka zara.
d if Bratislavské gitarové d uo (Jana
Mazáková, Radka Kubrová) bolo zaiste p rf..
faiUvé. Ten, kto vlak prWel oa koncert
bol zaiste z výkonu gitarového dua rozčarovaný. A p ritom p rogram koncertu
sfuboval pekný umelecký :dtitok. Ved'
koho by nepotdn p rogram, v ktorom
sa ob javi Echo T. Robinsona, GaiUarda či
Welcome horneJ. Dowlanda, .{.es Deux Am.ls
F. Sora, Tango Suite A. Plazzolu B Tri kusy
pre dve gitary M. Tesala. Takmer v kai·
dom interpretovanom diele to kdesi
"zaikripalo". Raz súhra, Inokedy ú~
o zdolanie technických úkono\". Co
vlak bolo oajúvainejjle · tieto trhliny
technického charakteru úp lne umŕtvili
h u dobný úžitok. Gitara v ťaikopád·
nom úpase stratila svoje aristokratické
čaro • vietko bolo viedné a bezduch é.
Mám pocit, :le i interpretky si uvedomovali p roblémy, ktoré sa počas ich vystú·
penia objavovali. A pritom dramatur·

s)
gia bola dobrá · statllo by Ju len naplniť
h odnotným interpretačným výkonom.
l samotné gitarové duo (pravda za
p redpokladu istej Interpretačnej úrov·
ne) by malo vktky predpoklady k
uplatneniu v odom hudobno m živo te.
Nedefné dopoludnia v Mirb achovom paláci majú ui svoju tradídu. V
priebehu rokov p rdli celkom pr lrod·
zene zmenam i, niekedy ätastnými,
inokedy menej. Treba len ustrážiť Ich
tíroveň a snáď na pom oc s l prizvať l
ikolu, ktorá má znamenitý prehlad o
úrovni novonastupuJúcej generácie.
Možnože práve v spolupráci s V~MU by
sa zrodili nové a zaujímavé programov é projekty. Pravd a ani Bratislavské gi·
tarové duo nemožno zatracovať. Toto
. zoskupenie by malo n a sebe tvrdo p ra·
covať a výsledky sa istotne dostavia.
Ved' napokon na Slovensku má práve
gitarová ~kola dobré územie. Sú tu 'Vf·
tvorené v~ podmienky k tomu,
aby sa v dobrej tradícU pokračovalo.

IGOR BERGER

Gary BUrgess
V čase konania Bratislavských hudobných
slávností v tichosti prebehol na Vysokej škole
múzických umení I nterpreta č ný kurz americ·
kého speváka a pedagóga GARY BURGESSA.
Na záver svojho pobytu predstavil sa na verej·
nom koncerte v Primaciálnom paláci pod zášti·
tou veľvyslanca Spojených štátov amerických
Th. Russella a primátora Bratislavy Petra
Kresánka.
Gary Bur gess je profesorom operného
spevu na newyorskej Štátnej univerzite v
Buffale, fiaditeľom Operného štúdia Univer·
zity a umeleckým riad iteľom Greater Buffalo
Opera Company. Účinkoval v Metropolitnej
opere, v San Franciscu, Philadelphii, Athé nach.
Uplatňuje sa predovšetkým ako interpret štan·
dardných repertoárových úloh, súčasnej tvor·
by (aj muzikálovej). Na koncerte v rámci ktoré·
ho kultivovaným spôsobom pred niesol diela

Roberta Schumanna (Liedcrkreis) a hlavne
Aarona Coplanda ho citlivo sprevádzal nemecký klavirista j e n s Barnieck nosi teľ Diplomu
klavírneho virtuóza z Buffala, víťaz klavírnej sú·
ťaže Cameron Baird.
Gary Burgess si ako partnerku na tento koncert prizval Evu Garajovú, absolventku VŠMU v
triede Hany Štolfovej-Bandovej, ktorá sa spe·
vácky zdokon aľovala v Taliansku, Nemecku a
Kanade, kde si ju všimol G. Durgess, ktorý jej
umožnil ďalši e štúdium na Štátnej univerzite v
Buffale. Eva Garajová s príjemnou hlasovou
kultúrou interpretovala áriu Dorabelly z Mo·
zartovej opery Cosi fa n tutte a áriu Charlotty z
Massenetovej opery Werther. Na snímke Gary
Burgess v rozhovore s doc. Zlaticou Livorovou
počas spoloče n skéh o stremutia v hoteli
Danube.
Text a s n ímka M.Jur í.k

Dvakrát klavír
Koncertná sieií Slovenskej filharmónie v závere sezóny poskytla príležitosť priaznivcom
klavírneho umenia počuť dvoch mladých pia·
nistov, Tomislava Bayn ova a Mariána Piv·
ku, ktorí sa v dramaturgii večera prezentovali
sólisticky i ako klavírne duo. Tomislav Baynov
podobne ako Marián Pivka získal rad význam·
ných ocenení na medzinárodných súťažiach a
okrem bohatej sólistickej či n nost i je vyhľadá·
vaným komorným hráčom. V sú časn os t i pôsobí na Štátnom konzervatóriu a Akadé mii mú·
zických umení v Trossingene a svoju pedagogickú činnosť intenzívne rozširuje aj v rámci
letných in terpretačných kurzov. Do svojho
koncertného programu zaradil prevažne romantický repertoár, výnimku tvorili dve úvod·
né Son áty g mol a B dur D. Cimarosu.
Interpretácia Sonáty g mol evokovala roman·
tický vzlet, ale bez agogického stupňovan i a
ozdoby, či prílišným exponovaním oblúka.
Umelec disponuje nádherným tónom a vďaka
precíznej dikcii nechal vyznieť ča ro ornamen·
tu a prirodzený tok frázy. Zvl ášt n osťou poňatia
bol jemne akcentovaný harmonický pohyb,
ktorý ako bázis pre bohato kolorovanú melod i·
ku ozvláštnil charakter línií. Zmysel pre plastickosť a farebné nuansy vynikli v Sonáte B dur
s nádherne znejúcimi echo-imitáciami, či v
Ro nde Cap rlccioso op: 14 F. M. Barthol·
dyh o. Vedľa. pôsobivej kantilény interpret tJ.
močil .dynamik u formy s prirodzene do seba
za padajúcimi tematickými celkami. S vkusom a
rozvážne uplatňuje agogickí1krivku ústiacu do
efektnej gradačnej vlny. Baynov disponuje vy·
nikajúc!mi technickými možnosťam i a boha·
tou škálou zvukových kvalít, ktoré dokáže pod·
riadiť tvaru línie i architektonike celku. Tak

ako v Sche rze h m ol č. l F. Chop ina posky·
tol posl u cháčovi priestor n ech ať sa u niesť
pôsobivo vygradovanou mozaikou kontrast·
ných nálad, v predvedení Nokturna F dur do·
kázal sprostre d kovať atmosféru diela s emotív·
nejším ponorom a s mnohými vzrušivými mome ntami, alt: s prísne kontrolovanou dynamic·
kou rovinou skladby. S ľahkos ťou zvládol závereč né číslo sólového programu virtuóznu
Rlgoletto-Paraphrase F. Liszta.
Marián Pivka sa v skladbe veče ra prezentoval dvoma opusmi · Fantasie d m ol KV 397
W. A. Mozarta a Rhapsodie Espagn ole F.
Liszta. Škoda, že jeho program nebol voči
Baynovi vyváženejší nielen pre možnosť konfro ntácie, ale aj kvôli prezentácii širšieho zábe·
ru i nterp retač n ých kvalít. Ak Baynov hrá s nad·
hľad om a noblesou, Pivka je na tvorení emotívnejší a viac . zúčas tnený". Pritom Mozartova
skladba vo svojej fantázijnosti a krehkosti ne·
postrádala mu zikál nosť a disciplínu súčasne . V
technicky n áročnej Španielskej rapsódii účin·
ne vystu pňoval nielen dramat ickosť, ale i pôsobivé lyrické pasáže, ktoré dpkáže rozvíjať so
se nzitívn osťou pre neho príz načnou. Prota·
gonisti koncertu si ešte spoločne zamuzicírovali v skladbách And a nte u nd Va riationen
pre dva klavíry R. Schumanna, Un ga·
r ische Tanz, č. 2J. Brahmsa, Russkaja peň·
ja, op. l l S. Rachman inova a Danse Ri·
tuelle d e feu M. de Fallu v úprave pre dva
klavíry T. Baynova. Z uvedených diel zau jal naj·
mä kultivovaný prednes Schumanna, ale i
skladba Rachmaninova, z partitúry ktorej in·
terpreti dokázali vyťažiť vnútornú drámu i lyri·
ku.
OI.:GADUCHOVÁ

ZO ZAHRANIČIA
v

Blahoprianie do Svajčiarska
Hoci s bratislavským operným javiskom sa Bohuš Hanák roku 1968 definitívne rozlúčil a mladšej generácii je
jeho meno známe nanajvýš prostredníctvom niekoľkých rozhlasových nahrávok, nám, čo sme ho zažili na zenite tvorivého rozletu, sa jeho hlas vynára často.
Narodil sa 8. l. 1925 v Bánovciach
nad Bebravou, absolvoval Štátne konzervatórium a VŠMU v Bratislave. S výnimkou krátkodobého angažmán v rakúskom Linzi, p ôsobil na doskách
opery SND v rokoch 1947-68. Najmä v
50. a 60. rokoch bol vedúcim dramatickým barytónom slovenskej reprezentačnej scény, interpretujúcim n~
medzinárodnej úrovni (čo dokumentovali zahraničné hosťovania v čase,
kedy to nebolo tak bežné, ako dnes) široké repertoárové rozpätie. V súpise
Hanákových postáv nájdeme hrdinov
z českých a ruských opier, ako i rad
partií v dielach slovenských autorov,
spomedzi ktorých vyniká Mojmír zo
Suchoňovho Svätopluka a Nechl'udov
v Cikkerovom Vzkriesení. Hoci sa nevyhýbal ani ne~eckému sldadateľské
mu odkazu (Don Giovanni, Holanďan), Hanákovo strhujúce vokálno-výrazové majstrovstvo sa najväčš mi
uplatnilo v dvoch okruhoch postáv.
Na jednej strane to boli barytónoví hrdinovia talianskych opier (popri
Verdim Pucciniho Scarpia a Michele,
Giordanov Gérard), na druhej, nezabudnuteľné charakterokresby v die-

Viedenská bohéma žije...
Iach 20. storočia , či žu Menottiho]ohn
Sorel v Konzulovi, alebo Hindemithov
Cardillac. Farebne bohatý, výrazovo
expresívny a objemný hlas, v symbióze s plnokrvným herectvom, si získal
srdcia širokého okruhu divákov. Jeho
odchod do angažmán v švajčiarskom
Bazileji bol v období po roku 1968 citeľnou stratou.
Do Švajčiarska, kde žije so svojou
manželkou, bývalou sólistkou opery
SND Boženou Suchánkovou (Turandot, Libuša, Katrena), posielame Bohušovi Hanákovi úprimné blahoželanie k sedemdesiatinám.
PAVELUNGER

SPOMIENKA
NA NEÚNAVNÚ BÁDATEĽKU
Je to takmer neuveriteľné. Ešte len
nedávno bola medzi nami a už si pripomíname sté výročie jej narodenia.
Marie Tarantová, česká l)udobná bádateľka, žiačka Vítezslava Nováka,
Zdeňka Nejedlého, Václava Štepána a
Ruženy Kurzovej, pochádzala zo slávnej českej rodiny vydavateľa Kočího .
Narodila sa v roku 1894 v Plzni. Svoj život zasvätila hudobnohistorickému bádaniu v oblasti hudby národného obrodenia, respektíve prelomu 18. a 19. storočia a prvej polovice 19. storočia. V
centre jej pozornosti stáli dve výrazné
a pozoruhodné osobnosti - Václav Jan
Tomášek a František Palacký.
Tarantová prispela veľmi intenzívnymi podnetmi k renesancii Tomáškovej
tvorby v 20. storočí. O Palackom zasa
priniesla také p oznatky, ktoré výrazne
dokresľujú kultúrou a umeleckú orientáciu tohto národného historika.
Marie Tarantová sa vo viacerých štúdiách a odborných prácach dotlda slovenskej problematiky. V súvislosti s
Palackým skúmala obdobie jeho bratislavského pôsobenia a priniesla viacero nových pbznatkov o vtedajších bra-

tislavských umeleckých salónoch, o
kultúrnych dejinách našej metropoly.
Špeciálnu pozornosť venovala aj bratislavskému rodákovi}. N. Hummelovi, v
ktorom videla jednu z osobností, ktorá
podobne ako Tomášek, pomáhala raziť
nový hudobný štýl - romantizmus.
Publikovala viacero štúdií v časopise
Hudobný život, aktívne sa zúčastňova la
konferencií a seminárov usporadúvaných na Slovensku, pokiaľ súviseli. s jej
zameraním.
Vo svojich prácach vychádzala z pozitivistickej historickej metódy, dôkladnej znalosti prameňov, ktorá jej
umoži'íovala načrtnúť neočakávané a
prekvapivé spo l očenské alebo ·genealogické súvislosti.
Mal som možnosť osobne sa niekoľ
kokrát stretnúť s touto vzácnou a zaujímavou žerio u. Takmer deväťdesiatroč
ná ma prijala vo svojom pražskom byte,
ktorý sa podobal na tomáškovský
svätostánok, a vľúdne , priateľsky so
mnou dlhé hodiny diskutovala o hudbe 19. storočia a hlavne o Tomáškovi.
MILOS LAV BLAHYNKA

Peter Dvorský v Prahe
l>ecetnber sa každoročne a najmä v
ostatných rokoch, nesie v znamení
dobroč!Mfdl akdf, benefičných podujati. Cesto~ miesto v nich patri koncertom nadkie Harmony Petra Dvor·
sk&o, kton od svojho založenia podporuje zdravotne handicapované deti
nie malými

finančnými čiastkami.

v

·tomto roku zorpnizovala Harmony aj
koncert v Prahe, kde v Státnej opere
vyápll Peter Dvonkf spolu so svojJml holtami · ukraJinskou sopranist·
kou Olaou Rom•nkovou, barytontstom Mattlaom BabJakom. Sym·

fook:kt orclleeter hlavného mesta PnbyFO&: dirigovaiJO'IdPdek,

spoluúčinkoval

detský zbor Bambini
večer v pražskej
opere má byť začiatkom novej tradície
adventných benefičných koncertov,
ktorých výťažok sa rozdelí medzi slovenské a české zdravotné zariadenia.
Koncert sa stretol s obrovsl...-ým záujmom Pražanov, lístky naň (v cene
od l OO do 1500 korún) boU dávno dopredu vypredané, úspech zožali árie z
talianskych opier, ale aj vianočné piesne a koledy. Pre tých, ktorí sa na koncen nedostali, pripravila česká televí2ia záznam z koncertu a odvysielala ho
počas vianočných sviatkov.

di Praga. Úspešný

·H·

Duchovný a umelecký život Viedne mal vždy svoje neodmysliteľné
tvorivé podhubie v tom, že sa umelci dokázali stretávať, že dokázali
spolu komunikovať naprosto neoficiálne a spontánne. Miestom takýchto stretávaní boli vždy vied enské kaviarne, jedálne, vinárne.
Možno by mal raz niekto napísať dejiny viedenského umeleckého života. Jedálne, vin árne, reštaurácie · to
bolo vždy fórum, kde sa stretávali
duchovne spriaznené bytosti. Básnici a spisovatelia tu čítali pred svojím publikom svoje prvotiny, Schubertove, či Straussove valčíky a ländlere zazneli tu oveľa skôr než na
honosnýc4 koncertných pódiách.
Poznajúc túto veľkú tradíciu s potešením som prijal pozvanie na otvorení v takomto duchu orientovanej
reštaurácie, pizzerie a baru s romantickým názvom "Cuckoo's Nest
Dolce Vita" na známej Lehargasse
17. Majitelia a zároveň • hostitelia
tohto lokálu Maria a Mohamed
Kamal vytvorili vo večerných a noč
n ých h odinách 5.-6. novembra neopakovateľnú atmosféru v rámci ktorej došlo k otvoreniu lokálu s bohatou tradíciou. Pravda otvorenie ta·
ké hoto lokálu nie je ani možné bez
umeleckého programu, ktorý tvoril
neodmysliteľnú súčasť tohto prekrásneho večera. Dolce Vita· však nebude v budúcnosti len pú hou pizze-

riou či reštauráciou. Bude to miesto
stretávania sa umelcov. Bude to
miesto kde sa budú pravidelne objavovať umelecké programy na vysokej umeleckej úrovni - pravda bez
nabubrelej okázalosti a formálnosti. Už samotné prostredie tohto lokálu je prívetivé a útulné. Návštevník sa tu cíti dobre a príjemne. Bez
veľkej tradície by otvorenie a prevádzkovanie takéhoto zariadenia
bolo nemožné. J e to zdanlivá "maličkosť" dať veciam pravé ľudské
rozmery... "Maličkosť", za ktorou sa
oplatí zacestovať trochu ďalej - za
hranice horizontu v ktorom žijeme.
V duchu som si položil otázku, prečo u nás takéto zariadenie, s takouto
atmosférou, s takouto klímou a fllozofiou neexistuje. Odpoveď si každý môže dať sám. Kto však chce vidieť a učiť sa, ako sa to všetko má realizovať, nech príde a presvedčí sa
na vlastné oči. Vo Viedni má takmer
každá reštaurácia, vináreň či kaviareň svoju históriu. Má ju i Dolce Vita
-veď sa nachádza v blízkosti slávnej
Theater am der Wien. Darmo, Viedeň je hlavným mestom hudby. Na
tradtciach sa tu buduje. Prítomnosť
je tu živým pokračovaním minulosti. V "Dolce Vite" dostanú zelenú talentovaní umelci. Bol by som rád,
keby Dolce Vita · bola miestom, do
ktorého privediem i našu kultúru.
IGOR BERGER

ŠKO na cestách
Štátny komorný orchester Žilina sa
v decembri na dvoch koncertných
zájazdoch · prvý v Rakúsku a Nemecku od 7.
do 12. decembra a druhý v Nemecku od 16.
do 18. decembra 1994. V Rakúsku sa usku·
točni! len koncert v Grazi v známom kongre·
sovom centre v Stefaniesaal. Pod vedením
renomovaného švajčiarskeho dirigenta
Christiana Bendu, potomka slávneho čes
kého hudobníckeho rodu, odzneli diela
Predohra k opere Figarova svadba a Koncert
pre klavír a orchester KV 271 od W. A.
Mozarta, Koncert pre klavír a orchester č. 5
od Ludwiga van Beethovena a Česká suita od
Antonína Dvoráka. Sólistom bol mladý rakúsky klavirista Till Fellner, laureát viacerých medzinárodných súťaží (o. i. l. cena na
medzinárodnej súťaži Clary Haskil v
Švajčiarsku roku 1993). V Nemecku vystúpil
orchester na vianočných koncertoch v
mestách Wertingen a Fi.issen v alpskej oblasti, kde je orchester každoročne pozýva,ný už
od roku 1990. Vo Wertingene vystúpil v
zú častnil

miestnej Tonhalle s programom z diel Mozarta a Beethovena, vo Fussene v kostole .zu
den Acht Seligkciten" s rozsiahlym Haydnovým oratóriom Stvorenie, v ktorom spoluú činkoval i nemeckí sólisti a zbor. Dirigentom obidvoch koncertov bol organista a
dirigent Walter Dolak, s ktorým orchester
už niekoľko rokov úspešne spolupracuje.
V Di.isseldorfe tátny komorný orchester
Žilina vystupuje tradične vo vianočnom cykle v známej Tonhalle. Tentokrát sa predsta·
vil v nedeľu 18. decembra s Bachovým
Vianočným oratóriom pod vedením Franza Lamprechta, s ktorým ŠKO spolupracu·
je pravidelne i na koncertoch v Dome ume·
nia Fatra v Žiline. Spolu s ŠKO vystúpil na
koncerte Chor der Landcsregierung
Diisseldorf a nemeckí vokálni sólisti. Na
popoludňajšom . predkoncerte" vystúpil v
Tonhalle i Komorný dychový súbor
SKO Armonia slovacca. Koncerty malí
veľký ohlas a priaznivé kritiky v rakúskej a
- F·
nemeckej tlači.

l ŠPANIELSKY ÚSPECH SF l
Po úspešnom turné v USA sa Slovenská filharmónia doma dlho nezdržala. Už ll . decembra
m. r. odcestovala na týždenný koncertný zájazd do Španielska. V Madride, Pamplóne, La
Coruni, Santiagu de ComposteUa a Oviede účinkovala na vianočných koncertoch, v najlepších koncertných sálach a v rámci známych koncertných cyklov, v ktorých vystupujú svetové
koncertné telesá. SF v Španielsku pod taktovkou švajčiarskeho dirigenta Zoltána Peskó s
veľkým úspechom uviedla oratórium F. Liszta Kristus. Spievali sólisti L. Ághová, soprán, M.
Beňačková, alt, W. Coppola, tenor,]. Sulženko, bas, spoluúčinkoval Pražský komorný
zbor a český filharmonický zbor Brno.
· H-
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ZO ZAHRANIČIA

rozpätí mesiaca sa v dvoch hlavných mestách,
vzdialených od seba 300 km, konali dva hudobné
veľtrhy. Zá mer, charakter i cieľ oboch bol rovna·
ký. Rozchádzali sa len v detailoch · v prvotnom impulze
vzniku, v skúsenostiach a konečne v štruktúre a po č te
prihlásených vys tavovateľov.
V Prahe sa uskutoč nil u ž 3. medzinárodný hudobný
veľtrh a jeho iniciátorom je pražská propagačná a s prost·
redkovate.ľská agentúra AK a hudobné vydavateľstvo
MUZIKUS. Po dobrých skúsenostiach sa veľtrh už po dru·
hý raz konal v priestoroch Paláca kultúry a po prvý raz
záštitu (zatial' len symbolickú) nad ním prevzalo Minis·
terstvo kultúry a Ministerstvo obchodu a priemyslu čes
kej republiky. Každý návštevník mal možnosť zoznámiť
sa nielen s novinkami v o blasti vývoja a výroby hudobných nástrojov a príslušenstva, ale i s novinkami v oblasti ozvučovacej , osvetľovacej a nahrávacej techniky, ako
aj s doplnkami bllzkych nielen amatérskemu, ale i profesionálnemu hudobníkovi, zvukárovi, hudobné mu producentovi, či manažé rovi. Organizátorom sa v tomto ro-

V

l

veľtrh

v žiadnom prípade neuspokojil. Hradec Králové
sa na veľtrhu nezúčas tnil, a tak jedinýrnl vystavovateľmi
sa stali firmy Yamaha - prezentujúca jediné koncertné
krídlo výstavy a firma IFM Melodia, s. r. o. - vystavujúca
piana značky Rieger Kloss, ktoré sa na slovenský trh neexpedujú.
V čase BHS '94 o ž ili aj priestory Parku kultúry a oddychu hudbou. Konala sa tu totiž prvá medzinárodná kontraktačno-predajná výstava Expo-Music '94. Myšlienka
usporiadať v Bratislave hudobnú výstavu, ako mi povedala hlavná garantka výstavy Ing. Anna Kleimannová,
vznikla v oddeleni marketingu Incheby, a. s., ktoré sa snaží mapovať biele miesta výstavníctva na Slovensku. Pri
realizácii svojho zámeru spolupracovali s tímom odborníkov z hudobnej oblasti - Ladislavom Mokrým,
Mariánom Lapšanským, Danielom Junasom, Pavlom
Bekom a Ing. Marinovom. Zámerom a cieľom prvej kontraktačno-predajnej výstavy Expo-Music '94, na ktorej sa
zí1častnilo viac ako 50 vystavovateľov, bolo čo najucelenejšie prezentovať komplexnú ponuku slovenských vý-

NA MARGO HUDÓBNÝCHVEL11HOV l

ku podarilo veľtrh rozd eliť na hlučnú a nehlu čnú sekciu,
a tak i akusticky neprierazné klasické hudobné nástroje
získali svoj priestor na prezentáciu. Oficiálne na veľtrhu
vystavovalo okolo 60 vystavovatel'ov, ale ako mi prezradila ekonomická riaditeľka agentúry AK Ing. Arnoštka
Havelková, v niektorých stánkoch vystavovali súčas ne 3·
4 firmy. Organizátori s a tak snažili vyjsť v ústrety ekonomicky slabším podnikateľom, aby i oni mohli prezentoval' svoju výrobu a získali tak ďalších záuje m cov. Veď nic
každý, najmä z radov českých , ale i slovenských výrobcov, či distribútorov si môže dovoli ť zúčastniť s a na zahraničných veľtrhoch ako n apr. Frankfurt Musikmesse.
Dominantnú pozíciu na pražskom veľtrhu z aspektu
intenzity prejavu i vystavovaccj plochy zaujali výrobcovia a distribútori elektronických hudobných n ástrojov,
osvetľovacej a ozvučPvaccj tech niky, nahrávacich systémov a multimédií. A čo vážna hudba? Po zhliadnutí všetkých expozícií skonštatujme, že najlep šie bola vybavená
expozícia výrobnej a obchodnej spoločnosti české hudební nástroje a firma Šiba, vystavujúca rôzne pomôcky
a hudobné doplnky od metronómov a notových stojanov
počnúc, cez nové, kvalitné , ľahké a všestranné púzdra a
bedne na hudobné nástro je, až po ľahké prenosné konštrukcie praktikáblo v a konce rtných p ó dií. Ďalšie dve o bchodné firmy - Lídl Music a Music Centre Praha napriek
značnej vystavovateľskej ploche nemohli túto skupinu
záujemcov plne uspokojiť. Záujemcov o kúpu planina,
piana či koncertného krídla by však pražský hudobný

Zvukové m é diá, ako vždy, v centre pozornosti.
robcov a distribútorov v tovarovej komodite ako sú akusticko-elcktronické hudobné nástroje a príslušenstvo,
zvuková a svetelná technika, hudobné publikácie, nosiče
ZV11ku a o brazu, audio a video technika. Na rozdiel o d
pražského veľtrhu sa na Expo-Music '94 najsilnejšie zastúpenou ukázala sekcia hudobných vydavateľstiev a distribútorov nosičov zvuk).J a obrazu. V menších výstavných stánkoch ako v Prahe sa tu prezentovali už spomínané firmy - česk'é hudcbní nástroje a Šiba. Potešiteľným
a do budúcnosti sľubným Javom bolo to, že popri ve ľkých

Stále narastajúci sortiment nástrojov.

Snímky M. Jurik

a tradič ne silných vystavovateľoch (Yamaha, Bärenrciter, Hohner) sa na Expo-Music '94 zúčastnili predovšetkým podnikatelia zo Slovenska, ktorých stánky a
expozície nepatrili k najväčším, ale ktorí zaujali svojou
ponukou. Osobitne by som vyzdvihla firmu Nigar, zaoberajúcu sa výrobou basových gitár a puzdier na gitary,
firmu M.A.CO z Trnavy vyrábajúcu tvrdé transportné
kufre a reprodukčné boxy, č i firmu Gerlach z Bardejova,
ktorá sa zamerala na výrobu textilných, lepených a celoplastových puzdier na hudobné nástroje. Z vydavateľ
sko-hudobných aktivít nemôžem obísť firmu Music forum z Bratislavy, ktorá sa stala zástupcom takých vydavateľstiev ako je Music Sales Lo ndon, Editio Musica
Budapešť, Univer.tal Edition Viedeií, Peters Frankufrt,
pričo m za sebou má i prvé edičné pokusy v oblasti
pôvodnej s lovenskej hudobnej literatúry, podo bne ako
firma P.S. Publisher z Nitry, ktorá je úzko špecializovaná
na oblasť gitarovej literatúry. Nic je možné spomenúť
všetky firmy a vydava teľstvá, ktoré s a na kontraktačno
predajnej výstave aktívne zúčastnili, potešiteľným však
zostáva i fakt, že nie všetky sa venujú komerčne úspešnejšej distribúcii.
K najvä čším vy stavo va teľom v Prahe i v Bratislav,e nesporne patrila firm a Yamaha, ktorá popri d ychových n ástrojoch, digitálnych klávesových nástrojoch "Ciavinova" vystavovala i novinku na poli syntezátorov, zalo žený
na princípe virtuálnej syntézy "Virtual Acoustic Synthesizer VL-l ". Prezentácia tohto n ástroja klaviristo m Danie lom Forro sa teš ili obrovskému záujmu snáď i preto,
že ide o syntczátor, ktorý sa nesnaží napodobniť zvuk
akustických n ástrojov, ale ktorý prostredníctvom matematických modelov algoritmických štruktúr jednotlivých akustic.kých nástrojov napodobiíuje samotnú čin
nosť týchto nástrojov.
ALE A Čl ER A

A AHLERA VNORIMBERGU
Norimbergské hudobné dianie výrazným
spôsobom začín a o boh acovať osobnosť dirigenta Ebcrharda KJo keho, ktorý zároveií prevzal
funkciu generálneho hudo bného riaditeľa mesLa. Tohto umelca už približne desať rokov spájajú blízke komakry so Slovensk-ým filh armo nickým zborom. Z množstva s pol očných projektov
na pôde univerlitného mesta Bochumu a správneho ce ntra Di.isscldorfu sa zvlášť vynímali novátorsky ladené insce nač n é pohl"ady na Beethovenovu Missa solcmnis a Schônbergov Ja·
kubov rebrík. Beethovenov č iastoč ne odmystifikovaný monument spájal KJoke s hÍbavým svetom poeticko-fil ozofickej roviny, zavfšenej konce pč n ý m i úvahami Samuela Becketta (Atem .
Dych). V ilustrujtkom poiíatí Schônbe rgovej
ko mpozície s veľkým dramatickým nábojom vyzdviho l tematiku problémov objavovania resp.
rozl(tštenia mystéria o spasení. Do mozaiky svojho najnovšieho projektu nazvaného Prometheus 3, na úvod novej koncerrnej sezóny v norimberskej Meistersingerhalle koncom prvého
novembrového týždňa, zaradil dirigent Klokc
tri odlišné myslenia ko mpozič n ef poetiky Tho masa Tallisa, Mo rto na Feldmana a G u ~rava
Mahlera.
Tallisovo skvostné šryridsa ťhlas n é moteto
Spcm in alium, dokumentuje nebývalý rozkvet
duchovnej hudby anglickej alžbetínskej rene-

Po dojímavom, takmer na celom svete
ll. júna t. r. z Berlína prenášanom Mie-

rovom koncerte na pamiatku obetí 2. svetovej vojny, po pamätnom koncerte Mládežníckeho orchestra Gustava Mahlera 6. augusta, konali sa v čase hlbokej kultúrno-politickej krízy v metropole Nemecka 44.
Berlínske hudobné slávnosti.
Ústrednými osobnosťami festivalu boli
skladateľ a dirigent Berthold Goldschmidt,
ktorý emigroval práve z Berlína r. 1935
pred nástupom fašizmu, režisér Lev Dodin
zo St. Peterburgu, momentálne najvýraznejší protagonista na tradiclu bohatého
ruského divadla, francúzsky skladateľ a dirigent Pierre Boulcz, intcrpretujúcl s r6znymitelesami diela Antona Weberna, a taktiež skladateľ a hobojový virtuóz Heinz
Holllger zo Švajčiarska.
Týmito akcentami, ako i interpre tačným
umením účinkujúcich umelcov, sa vylnačoval tohtoročný, štyri týi.dne trvajúci program festivalu. Predovšetkým Webern,

sancie 16. storočia. ict pochýb o Tallisových
majstrovských schopnostiach v polyfó nii. Práve
touto skladbou vybudovano u na ôsmich päť
hlasných zboroch, možno v istom zmysle napadnúť mýtus o dominujúcom postavení viaczbo rovej techniky príslušníkov benátskej koly,
reprezentovanej predovšetkým Andreom a
Giovannim Gabrielovcami. Vekom starší Tallis
na modálno m princípe strieda polyfónnc plochy s antifonálnymi efektami väzieb jednotlivých zbo rov v priestore. Citlivé a prechodné tóny čl e ní pod ľa horizontálneho poriadku.
Moteto vzniklo údajne na objednávku Thomasa
Howarda, vojvodu z Norfolku a Hen ryho Fitza·
lana, grófa z Arundely. Text sa upína k sviatku
ajsvätcjšcj Trojice ( prvej nedele po sv. Duchu)
z knihy )údit zo Starého zákona. Nevieme či
skladba bola urče n á pre galériu arundclského
domu situovaného v centre Lo ndýna, alebo pre
zámok o n such - zemské sídlo vybudované na
oscmhranovom pôdoryse. Dirigent Kloke
Tallisovo moteto Spcm in aliu m predst:tvil v
dvoch odlišných spektrách. V súč a sn ej inštrumentálnej úprave na pódiu a v pôvodných vokálnych zoskupeniach rozložených v celom
priestore Meistersingerhalle. Rozmernejšia
skladba interpretovaná zostavou členov FZ a
štýlovo precízne naštudovaná hlavným zbormajstromjanom Rozchnalom, zožala u početn é-

Boulcz a Holllger, ktorých diela reflektujú
a antropologické dianie doby,
predstavujú tri rozdielne generácie hudby 20.

spoločenské
storočia.

44. Berlínske hudobné slávnosti boli otvorené koncertným predvedením opery
Bertholda Goldschmldta s názvom Beatrice
Cenci. Goldscbmldt napísal túto hudobnú
drámu o mladej rímskej kriažnej, popravenej
kvôli obvineniu z údajnej vraždy vlastného
otca pre skladateľskú súťaž, vypísanú Britskou umeleckou radou. Dielo získalo síce prvú cenu, no na svoje kompletné predvedenie
muselo čakať takmer štyridsať rokov.
·
Dve hodiny špičkových divadelných a tanečných výkonov ponúkol Maly teatr zo St.
Peterburgu. Hra Leva Dodina Klaustrofóbia
bola pokusom o zobrazenie postsovietskej
traumy. llerci -tancčnícl nechceli zaujať Iba
tým, čo už dokonale ovládajú, ale snailll sa
vyvolať i dojem detí, ktorým ostáva ako posledná Inštancia cynizmus.
Jedna z najväčších osobnosti hudby druhej

ho publika na obidvoch zahajovacích koncertoch búrlivé aplauzy.
Do prvej čast i takmer trojhodinového programu bola tiež zaradená skladba predstavi teľa
súčasnej anglickej ko mpoz i čnej školy Mo rtona
Feldmana Voices and instrumentes. V jej jemne
hladenej fak túre o bsadenie zboru podloženého
deviatimi nástrojm i predstavuje zvukový materiál vo štvorhlasnom vedení línií s harmonickou
štnlktúrou, bazíru júcou na relatívne malých
ko mpozičných princípoch. Vzhľad o m k využitiu n e u rč itej vokalizácie vzniká pri jej interpretácii zvláštny zvukový svet, odvíjajúci sa z jednoduchého rytmického pôdorysu. Kloke, ako jeden z vášnivých propagátorov nových kompozi č n ých smerov, zvýraznil zvukovú stránku
skladby diagonálnym rozmiestnením zboru
pred pódiom.
V rozsiahlej tvorbe Gustava Mahlera majú urč itého spoločného m e nov ateľa 2. symfó nia
Vzkriesenia c mol so 4. G dur a 8. Es dur, nazývanou tiež Symfóniou tisícov. Dotvára ho monu·
mentálna fasáda s plejádou n ezvyčajn ých nápadov, čl e n e nia myšlienok a dekorač ných efektov.
Práve spo mínaná Symfo nie der Tausendcn, kto·
rou mal vyvrcho liť dôstojný záver tohtO ročných
BHS, prizdobila obidva otváracie koncerty v
orimbergu. V jej veľkolepej kantátovcj dvojdielnosti (d osť príz nač ne; pre Mahlera) sa snúbi
latinský hym nus Veni, Creator Spiritus, s textu-

vym1 rovinami z:11reru druhej časti Goetheho
Fausta vo chválospevoch na ženský pôvab, v náznakoch umoc ňovaných tiež prvkami Tho masa
Manna. Sám skladate ľ svojho čas u dielo považoval za , posolstvo lásky v bezcitných časoc h ".
· Mahler ako dokonalý znalec inštrumentácie a
dramatických ťah ov v oblúkových gradáciách
včl en e n ýc h do nádherných architektonických
kont úr, využíva dva miešané zbory, detský zbor,
osem sólistov, ve ľký orchester (dotváraný rozšírenou sekciou s l áčikovýc h , dychových a bicích
nástrojov) a organ. Dirigent KJokc jemnocitne
vystihol, že jadro rozmerného n áročn éh o diela
odrážajítceho rezonanciu vesmírnej galaxie,
svojím ideovým zameraním sa dotýka rovi ny
progra movej hudby. Rozsiahly umelecký aparát
povedľa dramaticky ladených sólistov dotváral
precízne reagujúci Slovenský filh armonický
zbor (zbormajster j an Rozehnal), Chor und
Extracho r der Städtischcn lliihnen iirnberg
(zbormajster Christoph Kurig),
i.irnbereg
jugendchor des Lehrergcsangverein (zbormajsterka llarbar Labuddeová) a Das Philharmonische Orchester der Stadt Niirnberg. Hod no
pod otknúť, že Slovenský filharmonický zbor po
predchád zajúcom h osťovaní v Salzburgu, Tokiu
a Lyone, aj napriek zákonitej únave z n á roč nýc h
umeleckých projektov si úspešne podržal svoj
re preze n ta čný štandard.
MARIÁN BULLA

polovice 20. storočia, Pierre Boulez, dokázal,
že je skvelým skladateľom, dirigentom l mysUtefom. Ako dirigent predviedol spolu s Berlínskym fllharmonlckým orchestrom diela
Antona Weberna, Oaudea Debussyho a Igora
Stravinského, s Ensemble lnterContemporaln, ktorý pred niekoľkými rokmi sám zaJožU, a speváckym zborom BBC sa zaskvel okrem Webernových vokálnych skladieb l s
Ugetiho Klavírnym koncertom (na klavíri vynikajúci Pierre-Laurent Almard) s vlastnými
kompozíciami Dérlve l. a 11.
Heinz HoWger, skladatcf a významný lnovátor hry na hoboji sa prezentoval dielom
~tyri piesne bez slov 1., v ktorom krehké gestá
huslí a rytmicky tvrdé, punktualistické protiakcie klavíra vytvárali dojem atmosferického
celku; komornou operou Come and go podfa
literárneJ predlohy Samuela Becketta, l nlekol'kýml zaujímavými skladbami pre hoboj.
K jedným z vrcholov Berlínskych hudobných slávností patrUo l predvedenie posledného, sedemdesiat minút trvajúceho orchest-

rálneho diela Ollviera Messiaen a "Eclairs
sur I'Au-Dela...", skomponovaného pri príležitosti osláv 150. výročia Newyorskej fUharmó nie. Skladatef sa v ňom naposledy
vrátU ku gigantickému orchestrálnemu
zvuku s trinástimi hráčmi no bicie nástroje.
Záverom by som chcel spomenúť vystúpenie Berlínskeho fllharmonického o rchestra pod vedením Claudia Abbada. V pr·
vej časti večera odznel Konce rt pre violončelo a orchestre e mol, opus 125, jedno z neskorších diel Sergeja Prokofieva. Sóllstkou
bola bývalá žiačka svetoznámeho čelistu
Mstislava Rostropoviča Natália Gutman,
ktorá však svojím výkonom za svojím učlte
fom daleko zaostala. Predovšetkým zlou Intonáciou dokázala urobiť skladbu S. Prokofieva takmer nepočúvatefnou. Po presrjvke, ui bez Natálie Gutman, ukázali slávnl berlínski filharmonici, čo dokážu. Najprv predviedU nie veľmi často hrané dielo
Petra lljlča čajkovského Búrka, a po ňom
Stravinského suitu z baletu Vták ohnivák.
Pre Berlínsky filharmonický orchester sa
táto skladba z roku 1919 ukázala ako inter·
pretačné zlato. Úžasný výkon celého orchestra, vynikajúco zahrané jemné sóla,
skvelé stupňovanie napätia - jednoducho nezabudnutefný zážitok.
.
PETER MACHAJDfK
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I"MNOHAJA I BLAHAJA LIT''I
ll.· l.). 1wn·mhra sa stn·tli už po piatykrat m:·ast111ľi mnllinarodndw ll-.,th al u
z ho rov \ Koškiadt a Pn·šo\'l'. ľ mdlTka agl·ntura <•• ..,.,o, ia
pripra\'ila podujatil', ktord1o hodnota i vyznamz rol;;a na rok \lľastaju.

gn·ľkokatollľk) ľh

Koncert malých umelcov so záujmom sle dovali aj vzácni hostia, predseda SHS prof. M.

jurkovič (sprava), štätny tajomník MŠV SR E. Komárik a j án Palkovič.

Snímka D.Jakubcová
V priestoroch Umeleck ej besedy Slovenska na Do stojevského rade sa od

27. septembra do 2. októbra uskutočnil druhý ročnik festivalu D NI

ZUS v

Bratislave. Usporiadala ho Asociácia učltefov hud by Slovenska, ktorá je člen·
kou Slovenskej hudobnej spoločnosti, v spolupráci so základnými umelecký·
mi školami a Slovenskou výtvarnou úniou.

l FESTIVAL Zuš vBRATISLAVE l
Festival otvorila Milica Kailingová,
AU l IS za sekc iu umeleckého
školstva a štátny tajo mník MŠV SR p. Emil
Komá rik. Okrem neho sa za MŠV zúčastnili
referenti pre umelecké školy Ing. Laura
Šimoniová,ján Palkovič, zástupcovia štát·
ne j s právy, riaditeľka ŠS IV Sylvia
Čobánová a riad iteľka S V p. Zemanová.
Sériu podujatí uvied la detská tan ečn á kapela
a Big Band zo ZUŠ H álková. Z tejto školy je
aj ko misárka výstavy p. Daniela Zacharová. Na otváracom ko ncerte sa predstavili
talentovaní žiaci všctl..:ých bratislavských
ZUŠ, ktorých výkony potvrdili, že máme na·
dané deti, výborných pedagógov na vysokej
odbornej a umeleckej tlrovni, ktorí umenie
vnímajú ako potrebu súvisiac u s podstatou a
zmyslo m ich života. Duchovného o tca myšlie nky Dni ZU prof. Miloša jurkoviča,
predsedu Slovenskej hudobnej spo ločn osti
som po ko ncerte požiadala o krátky rozhovor, z ktorého ci tujem: "Keď nám predseda
predsedníč ka

Slovenskej výtvm·nej únie a poslanec Dr.
lgot· Gazdík ponúkol možnosť prezentovať
umelecké a kultúrne akcie tJ priestoroch
Umeleckej besedy Slovenska bezplatne, prvé, na koho som si spomenul, boli deti. V ob- ·
dob{, ked' sa ZUŠ dostávaii do ťažkého potož enia, bolo dobré p1·ezen tovať ich výsledky
vo všetkých znneleckých odboroch. Od z ačiatku som považ oval priestory Umeleckej
besedy Slovenska za ideálne. Tradícia Dni
ZUŠ je z aložená. Verím, ie pomôže tomu,
aby si ZUŠ udržali aj naďalej miesto, ktoré
v našom školskom systém e oprávnene
majú. Naša spoločnosť, ktorá momentálne
md starosti, by si mala uvedomiť, že problémy pominú, ale ak by sa nám stalo, ie by tu
vyrástla generácia, alebo nebodaj dve generácie bez toho všetkého, čo im dáva ZUŠ, to
by z namenalo katastrofu pre slovenský národ."
Na druhom ko ncerte sa predstavili víťazi
celoslovenských st1 ťaž í v hre na dychové, sláčik ové nástroje, v hre na klavíri a v speve,
ktorí sa umiestnili v zlatom p ásme. Z vynikajúcich ume lec kých výko nov spomeniem aspoň bri lantn ú hru Lisztovho Valse - impromptu Oľgy Konrádovej, bývalej ž iač ky
ZUŠ Topoľčianska, teraz poslucháčky 1. roč
nika klavírnej triedy prof. E. Pappovej z bra ti-

slavské jlo ko nzervatória. Moderátorka koncertu Milica Kaillngová, podpredsedníčka
AUHS za sekciu umeleckého školstva ve ľmi
d istingvovane a ptltavo vstupovala clo poclujaria, rakže napriek dva a pol hodinovému
programu bol pre prítomných duševn ým a
ume lec kým zážitko m a pookriatím . Z jej myšlie nok citu jem tie najaktuálnejšie: ,.Mimo-

riadne pravdivá je najmä v našej umeleckej
oblasti myšlienka, ktorá zaznela na konferencii KONŠTAN11N, ie v súčasnosti už učia
iba "bláz ni" a fa natici. A učia napriek tomu, že sú nedocenení a napriek tomu, ie
nie sú finan čne ohodnotení. My, pedagógov/ct ZUŠ, ČCisto vôbec nemyslíme na to, koľ
k o l asu f1westujeme nad pracovný úväzok,
pretože hudba a umenie si pýta ovel'a viac,
než sa dá za zaplatené hodiny odovzdať. "
Inter pretačn é výkony mimoriadnych talentov si zasluhovali veľké uznanie. Vyslovil
ho a za všetl...-ých poďakoval pedagógom ZUŠ
riaditeľ Konze rvató ria v Bratislave p. Peter

čerman.

V ďa l š ích troch dň och bratislavské "zušky", medzi nimi aj sú kro mn é, v trid saťmin ú 
tových programoch predstavili špec ifickosť
jednotlivých škôl. Za najhodnotnejší výko n
festivalu možno považovať interpretáciu
Ravelovej Sonatíny v podaní Ivana š illera z
klavírnej tried y p. uč. M. Kailingovej zo ZUŠ
Skle nárova S.
Záver patril fo lkló rnemu matiné súborov
ZUŠ, na kto ro m spolu (•č inkova li víťazi súťaží
Zo rni č kin slávik 1994 a ume lci OĽUN pod
vedením Miroslava Dudíka. Zaradenie víťazov s úťa že Zo rničkin slávik bola inic iatíva
predsedu AU l iS, docenta na HTF VŠMU, hudobného s kl adateľa juraja Ha tríka, ktorého som sa spýtala, čo ho k tomu viedlo.
Citujem: "Mysllm sl, i e tieto naturalisticky

spievajúce deti stí dobrou konfrontáciou. k
inak spievajúcim deťom zo ZUŠ. A okrem
toho trebct akademický s11et prevai ujúcich
salónnych skladieb a iudividuálnych výkonov, ktoré nám "zušky" väčšinou tvrdohlavo servírujú, skonfrontovať s niečím novým, uaprfklad s l'ttdovým prejavom, ktorý
j e drsný, priamy a bezprostredný." .
DANAjAKUBCOVÁ

ZA LUĎKOM KONEČNÝM
Dňa 8. nove mbra
1994, počas žiackeho
konce rtu, n á hle d ohorela svieca živ9ta
profesora žilins kéh o
ko n zervató ria L. Konečného. Zmfkla trie·
da, kde 23 rokov vyučoval ltru n a trúbke,
odišiel pedagóg, muzikan..t, priateľ - ale
predovšetkým človek. Zostali len sp omienky... Spomienky na jeho pôsobe nie
v Symfonickom orch estri mesta Žiliny,
spomienky na dlhoro čnú pomoc pri
práci š ko lské h o orch estra, n a členstvo v
odborných porotách pri súťažiach žiakov hudobn ých š kô l v r egióne i celom
Slovens ku. Celé generácie ľudových hudo bníkov si n aiího pamätajú z prehlia-

dok hudieb severného Slovens ka.
Dychovým hudbá m pomáhal ako inš truktor a umelecký poradca. Veľký kus
práce odviedol v kúpeľnom orchestri v
Trenčianskych Tepliciach a tiež ako
umelecký vedúci a dirigent Železničiarskej dychove j hudby v Žiline. Najs ilne jšie spomienky však zostanú n a jeh o lásku k ľuďom. Rozdával dobrú náladu zo svoje j nevyčerpateľnej s tudnice
humoru. Ľudí priťahoval nielen vtipom,
ale a j ochotou pomôcť. S pie tou budeme
brať q o rúk des ia tky úhľadne opísaných
strán nô t pre ž iakov, š kolu i inš titúcie.
Zan echal svoj rukopis na každom kroku.
Zostal le n o bdivuhodný pomník je ho či
nov. Tí, ktorí s te ho poznali á mali radi,
venujte mu tichú spomienku.
KLÁRA CENKOVÁ

Novinkou oproti preclchádzaj(lcim roč níkom
festivalu bolo prostredie, v ktorom koncerty prebiehali. Na scé ne obnoveného divadla v Košiciach
dostalo podujat ie nové zvukové a umekcké dimenzie. Významní boli i hostia festiva lu - biskupi
z Ukrajiny, biskup Ma rgitovi č a prešovský sídelný
biskup monsigno r ll irka, mnohí významní zbormajstri, bohoslovci, kňazi a hlavne nadšenci pre
krásn)' zborový spev. Stretli sme sa so zbormi, ktoré v predchádzajúcich roč n íkoch dokázali svoju
životno~ť. ako napríklad chrámový zbor z Bratislavy s dirigentom Mironom Petraševičom,
alebo zbor z Katedrálneho chrámu v Prešove
s dirigentom Gabrielom Miroššayom. Opäť
zaujal Zbor sv. Cyrila a Metoda z Košíc s talentovaným zbormajstrom Šimonom Marinčá
kom, spevácke zbory z Užhorodu, Ľvova, ale
aj pre nás neznámych ukrajinských miest Oroh<,)byč a Černlhov. Po prvýkrát sa predswvil komorný zbor z Moskvy, ktorého umelecký a duchovný potenciál je v príslušnosti k arménskej
kultúre. j eho zakl:td:ttel'om, umeleckým vedúcim
a dirigentom, lt:pšit: povedané dirigentkou je pani
NeUi Andristanová. 7..aujímavý repertoár a kvalita dávaj(• tuš i ť, že s týmto' telesom sa stretneme
na festivale aj v nicktor9m z budúcich ročníkov. Z
našich zborov zaujal detský spevácky zbor
Magnó lla zo Sobraniec s dirigentkou Vierou
Džoganovou. Deti spievali nielen skladby v staroslovienskom jazyku, ale i piesne Brittena, ktoré
boli pre nMho poslu cháča objavom. lnterprelač
ná kvalita- dynamická plastickosť, bohaté a rôznorodé využitie hl:tsových skupín, či stý a kult ivovan}• prejav boli príjemným prekvapením. Tak ako v
predchádzaj(tcich roč níkoch , zavítal do Košíc aj
Chlapče nský spevácky zbor Oudaryk z Ľvo-

va so zbormajstrom Mykolom Kacalom. Zbor
sa vyrovná kcorémukol'vek ch l apče nskému zboru
európskej úrovne, je známy aj v Kanade a USA, je
ví ťazom renomovaných súťaží. Zbor zaradil do
~vojho repertoáru skladbu Ave Maria košického
autora jozefa Podprockého a uviedol jeho svetovú premiéru na výn imoč n ej úrovni - tvorivo, krásne. Zaujali aj fragmentárnymi pamiatkami z chrámu Presvätej Bohorodičky vo Ľvove, koncertom
M. Berezovského. Zo skladieb historických epôch
prezentovali ukážku z diela D. Bortňanské h o, ale i
S. Rachmaninova, P. l. Čajkovského, M. Glinku, z
našich ~úča~ ných autorov Petra Škvareninu a
Milana Nováka (Proglas). Umelecky najhodnornejším bol výkon zboru "Legenda", ktorého
č l e nmi sú poslu cháči Pedagogickej fakulty mesta
Drohobyč na Ukrajine. Vznikol vr. 1970 a jeho ~a
kladatel'om a d irigentom je Oleg Cyhylyk. Odvtedy sa vypracoval na nositel'a víťazných cien z
medzinárodných festivalov a súťaží v Pol'sku,
Mad'arsku a Litomy§ll. V skladbách Verbyckého,
D yčkovej , Sv ide ra a iných dokázali zaujať využirím
int rqm: tačn ých špecifík charakteristických pre
túto obl a sť duchovnej hudby. Uvedomili sme si,
do akej miery je táto hudobná kultúra bohatá a
predsa neprebádaná, poznatky na úrovni vedeckého poznania takmer v celej šírke tematikl' chýbajú. Preto je poriadanie festivalu aj v rokoch budúcich potrebné. Tí, ktorí si desaťročia museli odriekať verejný prejav gréckokatolíckeho spevu,
pociť ujú vzájomné šťas1i e z poznania nových, ducha o~lobodzuj úci ch piesní v jazyku, ktorý sa priniesol cez generácie. a záver nechýbali zvony,
sv i ečky, slzy dojal ia a hlavne spoloč ný spev stoviek z účast ne ných . ~1 Ol-lAJA l BLAHAJA LIT."
LÝDIA URBANČÍKOVÁ

Slávnostné c hvíle posviac ky nového evanjelické ho kostola ko ncom roka v Petržalke sa
nezaobišli bez zborového s pevu . Do bo hatého programu , ktorý v priamo m prenose snímala aj Jovenská tele vízia, prispe l mládežn ícky zbor ECHO pod veden ím Ond reja
šaraya, detský spevokol s dirigentkou Andreou Szarkovou, Spevokol evanjelického zboru a. v. v Pe tržalke (zbormajs ter Emil Kolek) i Slovenský k o m o r ný o r chester s Bohda nom W archalom a speváci Magdalé na Kožená, Lea Vítková, J u raj
Peter. Všetci sa pričinili o dôstojné otvorenie nové ho kultúrneh o stánku. Chrám takto
verejne absolvoval aj zvukovú sktB ku. Za tiaľ mu c hýba organ.
Text a foto P. Erdziak

Jubilejné múzejné reminiscencie
Aj keď dvad saťpäť rokov existe ncie inš titúc ie nie je až taký ojedinelý jav, v prípade Liter árneho a hudobného múzea v
Banskej Bystrici je uvedené jubileum skutočne pozoruhodné. Veď pracovísk súvis iacich s hudbou je na Slovensku n aozaj
n em no ho.
Pôvodne bol v Oanskej Bystrici záujem zriad i ť špecializované regionálne múzeum zamerané na literárne tradície, ale po zmapovaní situácie padlo jed n označné rozhodnutie - vznikne
Literárne a hudobné múzeum . Dôvody boli
prosté- azda ča rovné povodie -Ii rona spôsobilo,
že tol'ko osobností s hudobnými vlohami uzrelo svetlo sveta práve tu, č i v tejto lokalite získalo
potrebné vzdelanie alebo in§pirácie. A to nehovoríme o ľudovej hudobnej kultúre, ktorá je
pestrá nielen v inštrumentálnej i vokálne j zložke, ale aj čo do množstva výrobcov J'udových r
hudobných nástrojov.
Konkrétny prínos jubilujúceho mú,zea do
slovenského hudobného konrextu je, vzhl'ado m na špecializáciu, predovšetkým múzejnod okum t: ntač n ý. Za š tv rťsto roč ie sa súsrredenou
akvizício u podarilo zhromažd i ť okolo 25 tisíc
dokladov rôzneho druhu -od ruko pisov, nototlačí, hudobných násrrojov, osobných predmetov, zvukových i vizuálnych záznamov, fotografií, výtvarných diel, ako aj iných materiálov, ktoré v hojnej miere využívajú bádatelia z radov
odborníkov i študentov. Môžu tu nájsť dokumenty k osobnostiam ( napr. A.j. 1-l iray, j. Egry,
J. L. Della, V. Figuš-Oystrý, A. Očenáš, J. Cikker,
Z. Mikula, T. Andrašovan, P. To nkovič, l. Bázlik,
S. S t ra č i n a, B. Hronec a iní), ale aj k hudobným
telesám, inšti túciám, školám. Osobitne je zaujímavá kolekcia dokladov z koncertného života
Banskej Bystrice a okolia v l. ČSR. Hudobní
folkloristi maj(• zasa príleži tos ť o boz ná miť sa so
zbíerkou ľud ovýc h hudobných nástrojov i záznamami folklóru zo širšieho regiónu.
Škoda, že tento atrakrívny zbierkový fond nie
je možné ko mplexnejšie pred stav i ť vere jnosti
prostredníctvom Stlílej expozície (z priesrorových dôvodov), 7A1t i aľ musí túto funkciu plniť
Pamätná izba Pavla To n k ov iča v Podko niciach.
Preto nastupujú aktivity iného druhu - monografické a tematické výstavy, koncerty s oživovaním starých hudobných partitúr, umelecké

Obnovená historická budova Literárneho
a hudobného múzea v Ban skej Bystrici.
či prednášky. Samozrejmou
m(•zea sú semináre, vedecké
konferencie (aj s medzinárodnou účasťou), ako
aj edi č ná a publikačn á prezenrácia. Zásluhou
tohto špecializovaného pracoviska vyšli napr.
zborniky V. Figuš-13ystrý ( 1975), SNP v lmdl)e
( 1985), Ján Móry ( 1992),). L. Bella ( 1993), i karalógy hudobných diel - ján Cikker ( 1976),
Andrej Oče n áš ( 199 1), v tl ači je Pavol Tonkovič.
Múzeum ešte začiatkom 80-tych rokov začal o
p racovať na využívaní výpočtovej techniky pri
spracovaní zbierok alebo rôznych hudobných
informácií. Roku 198 1 vydalo k uvedenej tematike zborník Hudba a počíta č, po ktorom nasledovali rôzne ďal š i e publikácie - napr. katalóg
SN P v hudbe (spracovaný na počítač i).
Neza nedba te ľn ý je pod iel Literárneho a hudo bného múzea na hudobnom živore mesta i v
celoslovenskom kontexte. Tradič n ými sa stali
novó roč né ko ncerty Trávničkovho kvarteta,
koncerty jubilujúci m skladareľom, spo luusporiadateľs tvo rôznych hudobných festivalov.
Odborný potenciál pracoviska často využívajú
partnerské inštitúcie v po ro tách, komisiách hudobného diania, v prípravných výboroch rozličnýc h festivalov ( M. Oárdiová, Ľ. če rvená , M.
ípka a ďal ší). ie náhodou sa mt1zeum stalo
sídlom adácic Jána L. Bellu, krorej úlohou je
starať sa o šírenie hudobného odkazu tohto zak la dateľa sloven kej národnej hudby doma i v
zahraničí.
JANA BORGUĽOVÁ

programy, besedy

súčasťou činn os ti

(~~'95

Centrum pre elektroakustickú a computerovú hudbu (CECM) a Experimentálne ~túdio Slovenského rozhlasu
u sporiadalo v dňoch 3.-6. novembra v
k~tieli Dolná Krupá druhý ročník
IFEM '94, ktorý finančne podporilo
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, KulturKontakt Austria, Slovenský
hudobný fond a Štátny fond kultúry
PRO SLOVAKIA.
Cieľom podujatia je výmena informácií,
skúseností a aktuálnych trendov v elektroakustickej a computerovej hudbe doma i v zahraničí. Dnes nie je tajomstvom, že tento
druh hudby bol v komunistickej é re viac trpený ako považovaný za ume nie. Skladatelia
za elektroakustické diela nedostali tvoriví•
odmenu, nakoľko nespadal pod egidu socialistického umenia. Pritom práve Experimen-

tálne štúdio v Bratislave je jedným z najstarších v strednej a východnej Európe a nie náhodou tu vytvorené diela získali ohlas a ocene nia v 60-tych rokoch v zahraničí. V súčas
nosti Experimentálne štúdio spolupracuje s
celým svetom - formou výmeny poznatkov,
poskytovania možností zahraničným skladateľom vytvo riť v ňom svoje diela a v neposlednom rade usporadúvaním škole ní a seminárov pre mladých s kl ada teľov. Nie náhodou sa slovenské elektToakustické kom pozície stretávajú s veľkým záujmom na medzinárodných sú ťažiach a festivaloch, pri čom
čle nmi poroty mnohých z nich sú n aši umelci.
!fem '94 sa mal niesť v znamení troch hlavných tematických okruhov: l. na rozhraní
kultúr, 2. na rozhraní formálneho mysle nia,
3. na prieniku médií. Tieto v skutoč nosti nebo)i proporčne vyvážené, čo bolo zrejme
spôsobené aj neprítomnosťou niekoľkých
plánovaných referentov. Najviac príspevkov
sa zaoberalo dejinnými súvis l osťami vzniku
a súčasn é ho stavu ele ktroakustickej h udby v
niektorých e urópskych krajinách, čo vytvorilo priestor na konfrontáciu jednak vybavenosti štúdií, jednak úrovne skladieb. Z prezentovaných krajín - Rakúsko' (Gunther
Rabi), Maďarsko (László Dubrovay),
Estónsko (Mark Rais), Bulharsko (Simo
Lazerev a Tsvetan Dobrev) zaujali spôsobom spracovania a pútavosti zvukového materiálu elektroakustické diela rakúskych i
maďarských skl adateľo v; problematické boli
diela bulharských i estó nskych kolc;gov, ktoré zrejme pramenia zo slabšieho vybavenia
štúdií i me nších skúseností s elektroakustickou hudbou . Slovenská elektroakustická
hudba bola ú častníkom lfem priblížená na
jednej strane osobnými spomienkami Jozefa Malovca na jej začiatky v bratislavskom
štúdiu v 60-tych rokoch, na strane druhej
novšou produkciou z obdobia 1989-1994, z
výberu ktorých vydalo CECM (Centrum pre
elektroakustick(l a computerovú hudbu)
svoj celkom če rstvý (v Dolnej Krupej krstený) druhý compact disc elektroakustickej
' hudby, vyrobenej v Experimentálnom štťi
diu Bratislava (Peter Zagar: Hudba zo štúdia - Marek Piaček: Flauta dolce 9 1 - juraj
Ďuriš: Portrait - Miro Bázllk: Epoché Il. Robert Rudolf: Scar - Víťazoslav Kubička :
Cesta- Roman Berger Transgressus 1.).

jedným z najvzácnejších hostí na !fem bol
Nicolas Collins z Ne'Y Yorku, l. č. spolupracovník STEIM (Studio of Electro 1nstru-
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mental Music) v Amsterdame. Bratislava si
ho pamätá z koncertného vystúpenia live
electronic v Klariskách v r. 1990, kde predstavil s~oj spôsob transformácie zvuku pomocou elektronického zariadenia, ktorého
riadenie umožňovala špeciálne upravená
pozauna. V Dolnej Krupej priblížil prácu
STE!M, ktoré svojou orientáciou na live performance je unikátnym štúdiom svojho druhu . Hlavným c i eľom tohto štúdia je výskum
nových n ekonve n čných hudobných nástrojov a softwarových programov, ktoré by mali
um ožn iť riešenie najnároč nejšíc h hudobnoumeleckých problémov. STEIM vypisuje k
tomuto úče l u štipendiá pre vedcov i skladateľov experimentálnej hudby; jeho súčasťo u
je workshop pre hardware a software clesign, nahrávacie štúdiá, pracovne pre skladate ľov in residence, účelovo vybavené koncertné priestory. STEIM ponúka niekoľko typov podpôr: návštevy i používanie zariadení,
poradenské služby, možnosti bezplatného
ubytOvania v "STEIM Hotel" (bližšie informácie: STEJ, Achtergracht 19, 1017 WL
Amsterdam, Netherland, tel.: 020/ 6228690,
fax: 020/ 6264262). icolas Colli ns predviedol z video záznamu kreácie niekoľkých
umelcov, ktOrých projekty stavali na interaktívnych postupoch, vytváraných pomocou
elektronických a počítačových zariade ní.
Zaujímavé sú senzomotorické live electronic (napr. s ním ače na ľud skom tele, ktoré reagujú zvukom na tlak a silu svalov; kamerou
snímané a computrom riadené reakcie zvukov na pohyby prstov, rúk a pod.). Collins

bu "Clothed tn the Soft Horizon" a dve prvé
ceny Kan acľan Paul Dolden a Angl i čan
Jonty Harrison. V kategórii multimediálnych projektov s použitím elektroakustickej
hudby získal hlavnú cenu slovenský autor,
prezident CECM a viacročný pracovník
Experimentálneho štúdia Bratislava Juraj
Ďuri~ za dielo "Portraiť; zvláštna cena bola
udelená Michalovi Košutovi za televízny
balet "Mimikry'~ Ďurišova elektroakustická
tvorba odráža vyhranený rukopis, ktorý charakterizuje dôraz na jeden prazáklad (jeden
zvuk - tentoraz flažolet huslí), z ktorého je
možné vyťaži ť nekoneč n é množstvo tvarov.
e u top i ť sa v mori možností, n evyskočiť z
hraníc interpretácie myšlie nky, zosú l adiť intenzitu výpovede s gravitáciou hmoty reprezentovanej zvukovou matériou - nie je zďale
ka jednod uché. A predsa, Ďu rišovi sa to darí žeby preto, že ovláda fyzikálne zákoqitosti
hmoty a priestoru?
Viac teoretický, čiastočne historick-ý
aspekt priniesol príspevok "Musica ex machina contra musicam vivam" Aloisa Piňo
sa z Brna, ktorý bol zameraný na všeobecné
možnosti i vznikaj(•ce problémy v oblasti
elektroakustickej hudby a live electronic od
svojho vznjku, zo h ľadi\uj úc aj psychologický aspekt tvorby a percepcie. Miroslav
Kaduch z Ostravy poukázal na niektoré vývojové aspekty computerovej a elektroakustickej hudby ako aj kom pozičného softwaru
v čechách. V podobnom duchu sa niesla aj
prednáška k problematike ele ktroakustickej
hudby v Po ľsku v minulosti a dnes Kryszto-
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Witold Szalonek
ktorá môže zasiahnuť všetky sféry hudby,
ako aj vo vzťahu celku "hudba".
j ed iným príspevkom z ne muzikantskej
"druhej strany" s názvom Medzi rečou a hudbou (Význam: model/symbol) odznel od významného slovenského semiotika na poli
lingvistiky a literárnej vedy Františka
Miku. Škoda, že sa nepodarilo vytvoriť priestor na diskusiu, ktorá by bola určite podnetná pre viacerých prítomných. S tým, či je
hudba univerzálne ume nie významovej metonymie, či je na polceste od slovného významu k polovecným významom metonymie, alebo č i je zvuk prejavom dotknutia, namáhania telesa či dvoch stretajúcich sa telies, by sa akiste dalo pol em izovať. Význam
hudby sotva možno chápať v priamej s(•vislosti s významom slova č i jazyka. Ani zvuková stránka reči neprezrádza priamu súvi sl osť
s hudbo·u. Hudba predstavuje osobitý systé m, s jemu vlastnými d a nosťami, ktOrý
môže a nemusí vykazovať interakcie so systé' mom jazyka. Význam hudby nemožno merať
významom slova. Sú skuto č nosti a javy, pre
vyjadrenie ktorých je bližšia hudba ako slovo. Hudba nie je nahrážkou, či iným vyjadrením niečoho. Môže vyj adrovať pocit smútku
či radosti, ale môže byť, a ja si myslím že je, v
prvom rade jednou z rovnocenných možností vyjadrovania sa človeka ...
Na záver sl dovoHm vyjadriť môj silný zážitok z Ifem. Oolo ním stretnutie s poľským
skl adateľom Witoldom Szalonkom, ktorého tvorba nestratila na akn1álnosti v priebehu tridsiatich rokov. Jeho inštrumentálne
kompozície sú objavm i v oblasti zvuku a jeho tvarovan ia č i s to akustickými prostriedkami. Využitím netrad ič néh o spôsobu artikulácie na konve nč n é nástroje Szalonek posunul
obl asť zvuku do roviny, ktorá v mnohom
predčí experimenty v oblasti syntetických
ZVllkOV.

Giinter Ra bi
predstavi l vlastné výskumy a skúsenosti s
transformáciou compact disc - napr. pomocou malého elektronického zariadenia, ovládaného rukou alebo nohou možno m eniť
jednotlivé parametre (rých losť, intenzitu,
hustotu, výšku atd'.) hudby barokových majstrov na CD tak, že vznikajú pozoruhodné
zvu kové transformácie. Collins urobil takéto
pokusy so sláčikovým kvartetom - napr. v
skladbe Broken Light for string quartet and
modified CD player - ktoré hrá jed nak naživo
a do toho po d ľa daných pokynov sp(lšťa a
transform uje (nohou pomocou pedálu) CD
s nahrávkami Corelliho, Locatelli ho a
Tore ll iho.
Zaujímavou platformou na spoznávanie
orientácií v ume ní doma i v za hraničí sú
medzinárodné súťaže. Skladatef' Rudolf
Ru žička prezentoval na lfc m výsledky (vyhlásené v Prahe 15. októbra) medzinárodnej
s kladateľs kej súťaže . MUSICA NOVA '94- o
nejlepší autonomní artificiální elektroakustickou skladbu", zorganizovanú Spol očnos
ťou pre elektroakustick(• hudbu Praha - Brno
za spolupráci českého hudobné ho fondu a
českého rozhlasu. Zámerom tejto v po radí
tretej súťaže (prvá v r. 1969, druhá až v r.
1993) bolo vyplne nie medzery v existe ncii
tohto umeleckého žánru v predchádzajúcich desaťročiach a podnietenie záujmu zo
strany sk l adateľov. Toho roku usporiadatelia
súťaž zámerne orientovali na umelecky náročnejšie elektroakustické kompozície a rozšírili ju o ú časť multi med iálnych projektov.
V kategórii autonómnej artificiálnej elektroakustickej hudby získal h lavnú cenu
Mathew Adkins z Veľkej Británie za sk lad-

fa Szlifirského, ktorý sa pokúsil aj o typológiu sk l adateľov : l. formalista, 2. improvizátor, 3. vizionár - ktorí sa v osobe jedné ho
s kladateľa môžu prelín ať. Môj príspevok na
tému systémový prístup v oblasti elektroakustickej a computerovej hudby som chápala viac ako vstup do diskusie. jedná sa o zač iatok procesu, ktorý by mal vyús ti ť do interpretácie štruktúry, proce ov a funkcie rôznych orientácií tejto hud by, hľadania inte rakcií v rámci systému elektron ická hudba,

Žiada sa mi touto formou poďakovať organizátorom za nároč né zabezpeče nie seminára (vrátane pohotové ho simultán neho prekladu do angličtiny pracovníka Experime ntálneho štúdia Andreja Zmečka, techn ického zabezpečenia , profe ionálnej foto-~luž
by atď. ) . K skrytým rezervám zostáva podnietenie väčš ieho záujmu zo strany skladateľov, muzikológov a študentov, ktorí napriek
denne zabezpečenej doprave autobusom
Bratislava-Dolná Krupá, prichádzali v malom
množstve; ako aj koordinácia príspevkov vo
vzťahu k diskusiám, na ktoré t. r. nezostal
priestor. Napriek týmto chyb ičkám krásy je
Ife m jedno z príkladných podujatí, ktorého
vstupom bol koncert ele ktroakustickej hudby, vyhotove nie CD ako propagácie Experimentálne ho štúdia Bratislava a výsn1pom
zbo rník príspevkov.
ZUZANA MARTINÁKOVÁ

Účasttúci podujatia pred dolnokrupia nskym kaš tiel'om

Snímka M.Jurík

(to
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Nová slovenská hudba
Zrod tohto festivalu · vtedy s názvom Týždeň novej slovenskej hudby · sa
mimochodom spája s mojím príchodom do Bratisla\ry, ako čerstvej §tudent·
ky klavíra na konzervatóriu. Pomerne skoro prebudený záujem o súčasnú
hudobnú tvorbu ma viedol rok čo rok na túto prehliadku · ved' v tom čase sa
Iný festival novej hudby u nás nemohol konať. Zmenou podmienok po revolúcii sa z Týždňa stalo bienále, nakoľko jeho organizátor SloVenská hudob·
ná únia usporadúva obrok medzinárodný festival pre súčasnú hudbu Melos. 'étos•
. Momo trochu netradične, z aspektu pamätníka i hlbšieho·záuje mcu o súčasnú slovenskú tvorbu, chcem touto formou referovať o tohoročnom 17.
festivale, ktorý sa konal v dňoch 20.-26. novembra. Nie je mojím zámerom
vynáŇť vieplatné kritické súdy · a to predovšetkým z dvoch hlavných pri·
aru 1. tento festival treba chápať ako internú prehliadku, ktorá nemá v
úmysle prezentovať overené hodnoty (najúspešnejšie diela by mali zaznieť
v rámci festivalu Melos-'ttos na budúci rok), 2. nevyslovujem n a základe jedného vypočutia konečný súd o dielach, o ktorých treba vedieť, že sú výsledkom ~ieho tvorivého procesu. Pôjde mi teda skôr o demonštráciu stanoviska, ktoré Je odrazom mojich skúseností so súčasnou tvorbou, ale aj osobnej náklonnosti k niektorým jej štýlovým prejavom.
Hned' v úvode by som chcela zdôrazniť, že som sa nezúčastnlla n a všetkých koncertoch podujatia (nepočula som konce rty z 20.·22. 11., tiež
Koncert Inštruktívnej a prednesovej tvorby z 25. 11. a Koncert zborovej
tvorby z 26. U.), ktoré do tejto recenzie nemôžem zaradiť. Navyše nemienim ani popisovať detky mnou vypočuté diela, pozastavim sa len pri tých,
ktoré vo mne zanechali hlWi dojem.
edným z najväčších zážitkov bola pre
mňa Son áta p r e violončelo a bicie
n ástroje od Eugen a M. Iršaia, ktoré·
ho meno sa prvýkrát objavilo medzi tvorbou
slovenských skladatel'ov. Euge n M. lršai pochádza totiž z Petrohradu a od r. 199 1 žije a
pôsobí v BanskeJ Bystrici, spočiatku ako kore·
petítor Opery ŠD, neskôr ako pedagóg klavíra
a kompozície na Konzervatóriu J. L Bellu.
Táto skladba, ktorá zaznela v sugestívnej in·
terpretácii viol o nčelisw Jána Slávika (v jed·
nom úseku hrá aj na klavír, ktOrý má viac
funkciu bicieho, resp. sonoristického nástro·
ja) a hráča na bicie Františka Reka, predstavu·
je pod ľa slov autora š iroký diapazon od l'ah·
kého humoru cez štylistické ilúzie od ]. S.
Bacha po džez a africký rytmus do duševnej
tragédie kremel'sl..-ých courantov. Skladba má
silný dramatický náboj, bičujúce vnútorné
napätie, pričom pod ľa môjho názoru sú jej
štýlové rozdielnosti výsledkom transformá·
cie základných motivických a rytmických ja·
dier, ktoré za urč itých konštelácií (rytnl iZá·
cie, štylizácie) vedú k asociáciám na spomína·
né štýlové okruhy. Nie je to však aplikácia
zvonka, ale modelovanie tej istej hmoty, ktorá v určitom časo priestore zmení tvar.
Neustály ťah a súd ržnosť diela zabezpečuje
objavovanie sa tých istých kostrových tó nov
(v tonálnych i modálnych súvislostiach) a dva
základné pohyby · rýchly motorický a pomal·
ší nepravidel ný prerušovaný, komplementár·
ne často doplňaný druhým nástrojovým partom (violončelo oproti niektorému z bicích
nástrojov). Celá skladba má charakter nalic·
havej výpovede, bu rcujúcej m yseľ posluchá·
ča .
·
Celkom iné, . bezstarostné" a úsmevné boli
Hry p re jednéh o od Uju Zeljenku pre flau·
tu, klavír, veľký a malý bubon, venované
Marekovi Piačkov i , ktorý ich skutočne šarmantným a n eod o l ateľným spôsobom na pódiu zrealizoval. Základný hudobný materiál
tvorí variačný a rotačný princíp buniek, nie·
koľkotónových
jadier, typických pre
Zelje nkovu hudobnú reč. Sú však len stavebným kameňom v diele, ktoré uplatňuje hravý
princíp (Zeljenka sa vždy znova k nemu rád
vracia), založený tentokrát na produkovaní a
kombinácii štyroch rôznych zvukových zdrojov, ovládaných jediným interpretom. Nesie·
dujúc inte rpretáciu vizuálne, musí vzn ikať
dojem, že skladbu nemôže zvl ád nu ť jeden in·
terpret; zažiť ju však in live, znamená i vizuál·
ny zážitok, ktorý vzniká sledovaním lietajú·
cich rúk od flau ty ku klavíru, vl'avo, vpravo na
bubny a opäť všetkými smermi v rôznych
kombináciách. Do toho sa miestami objaví pi·
aty zvukový zdroj · hovor i vzdychanie či jaj·
kanie interpreta. Neubránim sa vysloveniu
pocitu, že z tohto diela prýštila nielen radosť
z tvorby, ale aj z interpretácie a čo býva me·
nej pravdou i z percepcie.
Úsmev, ba dokonca mjestami aj výbuchy
smiechu vzbudzovalo premiérové uvedenie
Hudby pre flautu, hoboj, m a rimbu, vibrafó n a syntezátor od J ozefa Sixtu v zain·
teresovanej a vážne prezentovanej interpre·
tácii čle nov skupiny Socie ta rigata. Dielo je
akýmsi potpourri citátov rôznych štýlových
období a majstrov od baroka až po súčasnosť
(avšak v odli ných farebných nástrojových
kombináciách), ktoré priam n euveriteľn e
vhodne s vel'kou dávkou profesionality na seba nadväzujú. Je naptosto ľahostajné, či sa mi·
xuje Faunovo popoludnie, Turecký pochod
alebo Tristan, nejedná sa o klasické potpourri, ale o originálne dielo, ktoré nesie typické
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Moyzesovo kvarteto obohatilo svoj repertoár o ďalšie pôvodné skladby.
Snímky M. J urík
dobre známy zo súčasného sveta si multánne
sa prekrývajúcich kontrastných informácií.
V inej podobe kon trast dvoch realít a komentár k nim predstavovala premiéra
Son áty č. 5 pre klavír od Juraja Beneša v
obd ivuhodnej, emocionálne i technicky vyvá·
ženej interpretácii Daniely Rusó. Moje dojmy
z prvého vypočutia boli: kombinácie minima·
listických postu pov, pretrhané a konfrontované s modálnymi a modernistickými tvarm i
hudby 20. storočia. Žeby diskusia rvedzi modernou a postmodernou? A ešte jeden dojem·

rom hornatého slovenského kraja, na strane
·d ruhej je na vnímanie n áročné štrukturova·
ním týchto . motivických nápevov" do mnohovrstevných plôch, polyfonickej spleti, zahusťova ním zvukových tvarov. Pozoruhodné
je transformovanie skutoč n éh o folklórneho
znaky Sixtovho hudobného prejavu.
sveta spomínaných horských oblastí, aj s jeho
O dôvernom poznaní klavíra, jeho technic·
echovou, vokálnou i inštrumentálnou charak·
kých, výrazových i fa rebných možnostiach
teristikou. Takéto pretavenie hudobného
presvedčili Skice pre klavír od Dušan a
folklóru do autqnómnej hudobnej reči je
Martinčeka, ktoré premiérovo uviedla nevskutku originálne. Na tom istom koncerte
mecká klaviristka Doris Konrad. Je to dielo
pre mié rovo zaznelo tiež v podaní Košického
takpovediac programové, v ktorom sa autor
kvarteta Sláčikové kvarte to č. 3 od
Vladimír a Bo kesa, ktoré však vzniklo už vr.
1982. Bolo to obdobie spojené s pre nasledovaním takých auto~ov, ktorých hudobný či
umelecký prejav nezapadal do kritérií socia·
listického ume nia. Pre Bokesa to znamenalo
vyradenie mnohých jeho skladieb z verejné·
ho predvádzania a tie, ktoré sa uviedli sa s tre·
távali s ostrou odmietavou kritikou. Ja som ča·
stejšie hájila jeho umeleckú orientáciu, ktorá
patrí k širším tendenciám povojnovej avant·
gardy, bazírujúcich na racionálnych vec ných
operáciách. U Bokesa sa to spája s výrazom,
ťažko akceptovateľným poslu ch áčsky, pretože sa vyhýba princípom či postupom, umož·
ií uj(lcim z psychologického aspektu orientá·
eiu, či uvol'nenie. Je to hudba, ktorá po istej
chvíli vyvolá vn(ttorné napätie, nepokoj, ner·
vozitu až nevôl'u u pos l ucháča. Zrejme však
práve o toto ide.
Z premiérových uvedení komorných diel
bolo pre m ňa zážitkom 8 variácií n a
Beedtovenovu tému pre klavír od Ivan a
H rušovskéh o v podaní Stan islava Zambor·
ského, ktorý toto klaviristicky n ároč n é dielo
zvládol veľmi dobre. Mala som pôžitok zo sle·
dovania postupného rozkladu témy z finále 4.
Július Kowalski, Viktória Stracenská a Víťazoslav Kubička
časti Beethovenovej klavírnej sonáty C dur,
op. 2. č. 3, od figurač ných až k charakteristic·
·vracia k spomienkam na roky mladosti, vyjad· • autor v tejto skladbe akoby nastavil pokrivekým vol'ným variáciám, ktoré prezrádzali
né zrkadlo soQátovej kontrastnosti a stavby,
rujúce spätosť s prírodou (Skice s názvami
tvorcu epochy nášho sto ročia. Ide o virntóz·
čo sa v mojom vneme odrazilo vo formovej a
Čmeliak, V prírode, Panova flauta), s okolím
ne dielo, v plnej miere využívajúce možnosti
priestorovej dezorientácii. To však samo ose·
(SveLstrojov, Dvaja na hoj d ačke, Starý gramonástroja, pritom však odrážajúce kompozi čné
be neprezrádza nič o účinnosti diela, ktoré
fón), pri čom pod l'a môjho názoru i so svetom
majstrovstvo súčasného skladatel'a, ktorý sa
ma zaujalo práve protipostavením jednodu·
hudby, ktorá mu bola vtedy blízka (asociácie
orie ntu je v štýlotvorných kánonoch minuloschosti (minimalizmu) a komplexnosti (aj v
na impresionizmps, Bartóka a i.). O tomto slo·
ti i dneška.
nárokoch na poslucháča).
venskom s kl l!d atcľovi sa dlho tvrd ilo, že je
V rámci festivalu zaznela premiérovo
predovšet.J.:ý m tvorcom diel pre klavír, v prie·
In te rpre tačne i poslucháčsky vďačným bo·
Fantázia p re violončelo sólo nášho naj·
lo Capriccio pre h usle a v io lu v podaní
behu posledných pätnástich rokov sa však vestaršieho súčas ného skladateľa Ľudovíta
Viktora Šimčiska a Milana Tcleckého od
noval predovšetl.:ým tvorbe pre iné nástroje,
Rajte ra (1906) v podaní Jána Slávika. Autor
J ozefa Malovca, ktoré odráža zdravý te mpe·
či kombinácie. Teraz sa vracia ku klavíru pod
si vybral dve témy z opery Nížina od Eugena
rament tvorcu i jeho radosť z muzicírovania.
odlišným zorným uhlom, o čom svedčia pre·
d'Aiberta, ktoré rozvíja na spôsob romantic·
Uplatiíujú sa v ňom n áročnejš i e štrukturálne
dovšetkým jeho Mouveme nts (1992) a cyklus
kej fan tázie, využívajúc zvukové a výrazové
poslllpy moderny s asociáciami na slovenský
Nové nokLUrná ( 1993), z ktorého spolu so
danosti vio l ončela. Skladba vo svojej brilant·
folklór. Pre pos lucháča atraktívny bol aj
Skicami pre mié rovo zaznelo Nokturno č. l .
nosti, subjektívnej podmanivosli si určite ná·
Diptych pre husle, violončelo a klavír s ná·
V týchto dielach autor pre seba objavil ním
jde miesto na koncertných pódiách.
zvami častí Depeša a Bolo raz jedno ticho od
pomenovaný tzv. .schizometrický" spôsob
Koncert elektroakustickej hudby pozostá·
Juraja Hatríka, čo mu prispela aj zan ietená
hry, ktorý sa v novej hudbe vyskytoval skôr v
val z polovice zo starších diel · Satyr a ny mfa
interpretácia Alexandra ]ablokova,Já na Slávikombinácii viacerých nástrojov (pásmo me·
od Víťazoslava Kublčku , O áza od Ma rtina
tricky vol'né, v detailoch presne nedefinovaka a Daniely Rusó. V Diptychu sa prelínajú
Bu rlasa, Balada od Tadeáša Salvu, Sp opre autora typické rôznorodé štýlové i výra·
né oproti metricky pevnému pásmu) ako pre
mienky od J uraja Ďuriša · a z novších skla·
zové postupy (od romantizmu k moderne,
klavír sólo. Interpret sa musí totiž rozdel iť na
dieb z 90-tych rokov · Tr ansgressu s I. od
kombinujúc tonalitu s modalitou, ľudovú
dve nezávislé polovičky (preto schizo), aby
Romana Berger a, ktorá nedávno zaznela na
nôtu s umelou hudobnou melodikou, prešpi·
mohol zvládnuť s ú časne nezávisle prebieha·
Koncerte v rámci !FEM v Bratislave, Qu adjúcc hudobné dian ie v pravej a l'avej ruke.
kovanou symbolmi morzeovky S.O.S., krypto·
rofónia od Ivana Paríka, ktorá je riešením
gramu vlastného mena a priezviska, ďalej val· · vzťahu medzi zvukom, časom a priestorom a
Kladie to vysoké nároky na interpreta, ktorý
číkové témy, jednoduché nápevy sťaby det·
musí dosiah n uť maximálnu mieru samostat·
Pre klavír vo verzii live.s dvoma hráčmi na
ských riekaniek, zhudobnený kánonický text
nosti hry oboch rúk. Výsledok je veľmi zat)jí·
dva klavíry (Ida če rnecká a Daniel Bura·
i náročné polyfonické úsel..-y atď.). Táto polymavý, pretože M a rtinček nespája náhodný
novský) od Hanuš a Do man ské ho , ktorá dý·
tok tónových kombi nácií, ale volí materiál,
štý l ovosť je však viac-menej povrchom, šatom,
chala radosťou z muzicírovania a patrila aj
pod ktorým sa skrýva skutočný duchovný
ktorý vyvoláva harmonické oscilácie medzi
svojím naživo prevede ním k najpútavejším
svet, a ten musí každý sám pre seba spod toho
tonalitou, modalitou i atonalitou. Pevnosť
skladbám koncerLU. Ja si osobne najviac váhabitu vydolovať. Pretože to, čo sa na prvé
štruktúry dodávajú opakované pravidelné
žim Spo mienky J uraja Ďuriša, v ktorých
počutie zdá banálne, resp. ošúchané, nadobúnecítim rozpor medzi výberom a elektronic·
modely, do ktorých zasahujú nepravidelné
rozkývané pohyby, podoprené širšími kanta·
da v kontexte i s podtextom odlišný význam.
kým spracovaním zvukového materiálu na
K jeho dekódovaniu však treba mať ši roké · jednej strane a jeho tvarovaním na strane dru·
bilnými makroklíniami ·všetko v podobe poskúsenostné zázemie ako na poli života, tak i
hej. Naopak, autor tým, že si vopred pre toto
dl'a slov autora akejsi pavučiny, či tkaniva.
dielo stanovil obmedzen ia a hranice inak neumenia. Celkom odlišný charakter malo
Toto mu umožnilo zaradi ť do stredné ho dielu
Sláčikové kvarteto č. 4 Tadeáš a Salvu v
konečných zvukových a tvarových možností,
štýlovo kontrastnú Nočnú · serenádu, ktorá
ovláda a riadi celý proces tvorby.
podaní Košického kvarteta, ktoré na jednej
znie nad pokračujúcou hudbou Noklurna.
Na záverečn o m koncerte, na ktorom úč i n·
strane strháva l'udovým hudobným folklóVzniká dojem prelínania kontrastných realít,

TVORBA
kovala CAPELLA ISTROÍ'OLI'l'ANA s dirigentom Ewaldom Danelom, zazneli štyri, svojím
charakterom rozdielne, ale pritom pôsobivé
diela. Koncertná hudba pre trllbku Quraj
Bartoš) a s láči kový orchester od mladého slovenského skladateľa Kristiá na Seidmanna,
odráža akési vyrovnanie sa s modernou prvej
polovice 20. storoč ia i jazzovými vplyvmi. je
to však postoj, ktorý nezname ná hl'adanie, ale
poznanie- a ako sám autor poznamenal, ide o
prelomové dielo, po ktorom nastupuje vyrovnanie sa s dodekafóniou a min imalizmom.
Druhým dielom, ktoré by sa dalo n azvať poéziou v hudbe, bola Hudba k poézii Milana
Rllfusa Ako sa pije zo studničky... s recitáciou Idy Rapaičovej od Ivana Paríka. Autor
sa viackrát obrátil na tvorbu jedného z najpozoruhodnejších slovenských básnikov, ktorá
mu je tak bytostne blízka, že sa svojou hudbou s ňou priam stotožňuje. Tak ako u Rllfusa
ani Paríkovi nejde o poéziu vášní či vel'kých
gest, ale o intimitu, vnlltorné chvenie, vyjadrené citlivou inštrume ntáciou, dôrazom na
detail a drobnokresbu. Zeby impresionizmus? Áno, ale iný ako začiatkom 20. storočia 
tu poznačený osobnostným prínosom tvorcu
cez poznanie doterajšieho vývoja hudby.
Symfónia brevis pre komorný orchester
Pavla Bagina pôsobila na mr1a ako výstraha,
memento mori, v dnešnom rozporuplnom
svete. Toto dielo nevzniklo z krátenia dlhej
chvíle, ono odráža celý vnlltorný svet svojho
tvorcu, vyrovnávajllceho sa s dobou, vznikom
a zánikom, zmyslom živora. erada používam
takéto silné slová, ale v prípade tejto skladby
sa tento pocit u mňa jednoducho, bez akýchkoľvek bočných llmyslov dostavil. Na jednej
strane tragično i rezignácia sa spája s vierou a
nádejou. Symfónia brevis je podl'a môjho názoru jedným z najzainteresovanejších diel
nielen v rámci tvorby Pavla Bagina, ale i slovenskej hudby.
Duchovný, ale predsa od ľa hčený svet predstavoval Te lucis ante Terniinum...
Hymnus pre soprán (Mária ľajtáková), detsk}'
zbor (Derst.-ý a mládežnícky zbor Slovenského rozhlasu- zbormajsterka Jana Rychlá) a
sl áčikový orchester od Egona Kráka. Zvonivý jasný soprán, čistota detských hlasov a
hlboký zvukový ponor sl áč ik ov vytvárali duchovný svet, odbremene ný matériou tvrdej
reality.
Na záver si dovolím ešte jednu poznámku,
týkajllcu sa širšieho vývoja slovenskej hudby.
festival pre mňa znamenal uvedomenje si
skutočnosti , že väčšina skladateľov (staršej a
strednej generácie) rozvíja svoj kompoz ičný
štýl, sformovaný v predchádzajúcich desaťro
či ach , a novšie orie ntácie badať predovšetkým u mladých skladatcl'ov, pričo m vcelku
dochádza k hlbšej zai nteresovanosti, spojenej
s vôl'ou vyjad riť vlastný eocitový stav, ktorý je
odrazom neistej doby. Zeby nová subjektivita? Tento trend však charakterizuje aj vývoj
mimo naše prostred ie- vývoj od desubjektivizácie l'art pour ľa rt k umeniu pre človeka ...
ZUZANA MARTINÁKOVÁ
<@:]<@:] <@:]
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koncert druhé h o diía
prehliadky NSH bol orientovaný
na komornú tvorbu reprezentovanú dielami piatich autorov, ktorých nie
le n dátumy narodenia Oúlius Kowalski,
19 12; Oto Ferenczy, 1921 ; Miro Bázlik,
193 1; Hanuš Domanský, J 944; Vladimír
Godár, 19 56), ale aj kompozičné jazyky
odkrývajú Jen minimum spol oč né h o.
Úvodné Prelúdiá pre klavír Mira
Bázlika v p odaní Daniela Buranovského
poodhaľujú s kladate ľov vzťah k hudobnej
tradícii celkom jed n oz n ačne , explicitne
( najmä ku kryštalizujúcemu sa pia nizmu
19 . sto roč ia) , miestami s takým s ilným odosobnením (utiahnu tím sa do úzadia), až
vznikal do jem, akoby sa jednalo o rozsiahle citácie. Každé zo šiestich uvede ných
Prelúdií (ktoré sú súčasťo u cyklu 24
Pre lúdií) zdô razňova lo v prísne tonálno m
rúc hu príznačné črty romantického klavírne ho štýlu: pedál, akordické rozklady
( Rozbúrená rieka), c hopinovská tylizácia
(Voľba krá ľovnej krásy), brahmsovská
sadzba ( Rozchod), štrukturálny podiel
trilku (Prostá pieseň), chro matic ké behy
(Nedokončený valčík), hustá faktúra, vy·
spelý klavírny štýl (Don Q uijote). Uznanie
si zaslúži starostlivé naštudova nie Daniela
s' uranovské ho.
Premié rové uved en ie päťčasťovej Male j
suity pre štyri trombóny od Júliusa
Kowalského v naštudovaní Bratislava
T ro mbone Quartet bolo príje mným
odľahčením a prekvape ním vzhl'adom na
mladícku sviežosť skladby z pe ra predstavitel'a v súčasnosti najstaršej skladatel'skej
generácie. V jednotlivých častiach sú
úspo rne, ale pútavo vyu žívané rôzne artikula č né prostriedky, ako napr. glissandá,
con sordíno, priznávkový rytmus, či bodkova né frázy v záverečnej čast i. Ak autor
toto dielo p ísal s ašpiráciami vytvoriť
vhod nú inštruktívnu literatúru pre nie
vel'm i bežné obsadenie, tak sa mu je ho zámer podarilo realizovať.
V úplne kontrastnej až tragickej p o lo he

S mú toč nú

je ko ncipovaná Domansk é h o Elegická
suita pre soprá n a klavír , ktorú p redviedli Klaudia Dernerová a Oxana Hricáková. Príbeh neš ťastného rozchod u oživova ný trýznivým i spomie nkami, c hvíl'ami beznádeje a zúfalstva, až po zmiere nie
sa s osudom - to všetko predstavuje vnútorn ú dejovú líniu rozvrhnu tú do piatic h
častí. Žial', napriek kvalitném u výkonu
oboch interpretiek zne li preexponované
espressivo v sopránovom parte, zvole ný
text, nie vel'mi nápadi tý kl avírny part tak
trocha fád n·e a umelo ( napr. aj v porovnaní s autorovou s kladbou Ad libitum, ktorá
zaznela na 2. ročníku festivalu MelosÉtos).
V druhej časti koncertu sa predstavilo
Moyzesovo kvarteto v p repracovnej verzii
Hudby pre š tyri sl áčikové nástroje
Ota Ferenczyho. Táto skladba bola v ča
se svojho vzniku (1947) ne pochybne v našic h podm ie nkach vý nim oč no u , o to viac,
že iš lo o prvú väčšiu ko mpozíciu autora.
Bohats tvo použité ho materiálu, bartókovský charakter na začia tku Intermezza,
s tried anie dramatických a s pevných úsekov (Fantázia) sú črty, ktoré s i zachovala
prepraco.vaná verzia. Ako sa a uto r vyjadril , rozho dol sa z p ôvodnej štvo rčasťovej
sk ladby jednu časť vypustiť, z redukova ť
nadme rné legáto, prepra cova ť inštrumentálnu zložku, presvetli ť hustf. ko ntrapunkt. Ako by sa asi dielo páč il o Zoltánovi

hudbu venova nú Bartókovi,
ktorý ten istý interval povýšil na hlavný
princíp výstavby Hudby pre strunové a bic ie nástroje a čel estu ; mazurka - korene
Lutoslawského tvorby v pol'skej l'udovej
hudbe ako aj v diele Cho pina).
Marek Piaček nás už neraz presve d čil,
že vie písať hudbu, že má zmysel p re humor, a taktiež, že je možné tieto dve veci
spojiť doh ro mady. P re d istým časo m s i
však zaumie nil , že to samo o sebe ešte nestačí a že sa treba ešte viac pribl íž i ť k realite všedných dní, ktorú -čo zrejme nebude
nikto n am i etať · c harakterizuje p l ytkosť,
gýč, re klama, masmédiá, konzum . Aj jeho
p rojekt C'era una volta predvedený na
večernom koncerte druhého dňa prehl iadky NSH je okrem kurzu ta lian č iny a
vtipu o pomalom Rod rigovi p redovšet·
kým o tom. Napriek úctyhodným rozmerom celé ho diela a ne prebe rném u množstvu slovných hrač ie k, vtipov a gagov sa
však hudba z veľkej čas ti vytratila a čo je
závažnejšie, sm iech obecenstva taktiež nepočuť. Kde je zakopaný pes? Domn ievam
sa (bez toho, že by som si ná rokoval podať
vyče rpávajúce vysvetlenie), že jedným z
problé mov je neakceptovanie špecifík hudobné ho a slovného humo ru, z ktorých
každý m á svoj u vlastnú ne za m e niteľnú
syntax.
Ďalší problé m je problém o pravd ivosti,
vernosti. Na jednej strane c hce Marek

Ivan Parík, 'fadeáš Salva, Haouš Domanský

Snímky M.jurík

Kodályovi dnes? Rozhodne d obrú službu
Lak dielu ako aj autorovi pre ukázali
Moyzesovci, ktorých d l horoč n á systematická práca p rináša svoje p lody v podobe
zohratosti, usadenosti, presvedčivé ho frázovania a rytmic kej zrete ľn osti. Samozrejme, že zdokonaľovanie spome nutých nutných prvkov každej kvalitnej inteŕpretá
cie je prakticky nekoneč n ým procesom.
Výreč ným príklad om tohto tvrden ia nech .
je napr. po rovnanie so skutočn e š pi čko
vým Sliezskym kvartetom. Ďalším veľmi
dôležitým momentom, ktorý je pri takom
ob adení ako je s l áčikové kvarteto s n áď aj
z bytočné zdô razňovať, je kvali ta hudobných nástro jov. Spomínam to najmä v súvis losti s posledno u uvede no u skladbou
Dé ploration sur la mort d e Witold
Lutoslawski pre klavír a sl áč ik ové kvarteLo od Vladimtra Godára. Kre hká faktúra
a transparentné línie jednotlivých hlasov
sú verným zrkadlom citlivej Godárovej
duše. Starostlivé s tráženie d ynamiky, väč
šino u sa pohybujúcej v ime nzite piana,
protipostavenie dvojtónového ostinátneho motívu (hran ý piz7/secco) a kantabil·
nej línie polyfón ne spracúvanej a vybudovanej z materiálu aiolské ho modu, ktorá
sa postupne presúva do vysokých polôh ,
sú zverené sl áčikovému k'vartetu, kto ré si
svoju úlo hu môže u spokojivo s p l niť iba za
pred pokladu maximálnej konce ntrácie,
pre mysle ne) s tratégie výstavby celkov, veľ
mi citlivej s láčikovej techniky, čo by však
zá roveň predpokladalo (aby d ie lo zapôsobilo výrazovou silou, ktorú v sebe potenciálne ukrýva) disponovať so špičkovou nástrojovou výbavou, aby aj v najvyšších polohách , pri použití prirodzených č i umelých nažoletov i v max im álno m pianissime vyzneli aj tie naj nepatrnejšie zvu ky a
záchvevy tónov zre te ľn e, s nosným timbrom a k r ištáľovo či s to . Epizod ic ké vstupy
klavíra ( Daniela Rusó) - tritónový motív,
úryvok z Chopinove; mazu rky · na jednej
strane čl enia prúd diania odohrávajúceho
sa v kvartete, ale čo je ešte dôležitejšie,
obohac ujú celý hudo bný proces o ďalšie
významové roviny (tritón · intc;rval, n a
ktoro m Lutoslawski ko nštrukč n e vystaval

predsta v i ť veci vo svojej reálnej plytkosti,
akoby čo najvernejš ie k o riginálu, čo sa

mu, ž iaľ, nedarí, pre tože mož n osť úplne
ve rnej im itácie je p rakticky ne realizovateľná , ale zá roveň som p resved čený, že je
Lo dobre, že sa to neda rí, pretože inak by
informačná hodnota celej výp ovede klesla na nulu a vlastne by ani nebol dôvod
vstávať od televízora či vypínať rádio a ísť
d o koncertnej sie ne. Snaha ukázať, že
všetko je ni č (Godár) je neprípustn á, le bo
by to v s kutočnost i znamenalo, že aj sám
autor a jeho intelektuálne fíg le sú ni čím
čo však Marek svojím podaním a priam
priepastným odstup om od p redvádzaného spôsobuje a p reto publikum reaguje
c hladne, resp. nechápavo. Keď sa Marek
rozhodol ísť cestou pleten ia jazykov, musí
si te raz n ájsť cestu z labyrintu von . Aká
škoda, že napr. na tako m mieste kompozície, ako je ll qu ickly str ude l, je hudba degradovaná le n na podfarbenie javis kovej
akcie, nam iesto toho , aby sa vynímala v
prvom pláne. Prečo sa nenechať inšpirovať napríklad Frankom Zappom, ktorý
mal na tieto veci priam neomylný č u ch ,
hoci skladbou Cheapness (Lacnota), ktorá je na Markove zámery ako ušitá.
Skladba Quintette pour o rchestre
Miloša Betka je ďalšou z radu diel
(Nevesta hô l, Koncert pre klarine t a 14
klarinetistov), v ktorých autor kladie rovnaký dôraz tak na scénickú stránku ako aj
na stránku hudobnú, č ím sa približuje k
realizácii idey hudobného divadla. Sloboda tvorby je v tejto obl;tsti veľmi veľ ká:
o to väčší je dôvod a potreba vy n achádzať
svoje vlastné formy, ktoré však musia vytvárať podmienky pre koherenciu a legitimáciu; úplne všetko nie je možné. V p ríPílde hudo bné ho d ivad la · je nutné, aby
h udba rozprávala príbe h a aby mala jazykovú fun kciu, p retože naprie k multid iscipliná rnemu charakte ru výsledné ho tvaru, ktorý modifikuje a zmnožuje výrazové
prostriedky, predsa Jen hudobné d ivadlo
ostáva divadlom v hudobnom ja-qku, divadlo m cez hudbu. Čiže, divadlo musí byť
súčasťou hudo bnej narácie.
Primárna funkcia hudobných nástrojov

j án Slávik opäť exceloval (o. i. v skJ ad bách
Ľ. Rajtera a E. Iršaia) ...
je, aby sa na nich h ralo. Keď je na svete nový hudobný nástroj alebo nová technika
hry, o to väčší je dôvod k radosti. iečo
iné však je- hrať na nástroji a hrať sa s nástrojom. Tu totiž vzniká problé m jazyka,
ktorý má byť vytvorený a ktorý je hrou s
nástrojom značne ohroze ný. Pretože, ak
sa autor rozhodne zauj ať pozíciu, p ri ktorej jedným gestom zmetie zo stola všetko
to, čo slúži ako stavebný prvok k vytváraniu asociácií, znamená to, že sa vopred odsudzuje k romu, že musí znášať bremeno
sem iotickej mizérie, ktorú navodil. Prirodzene, vzhľadom na všetky prostriedky
a zložky, ktoré Miloš Betko použil (približne 40 účink u júcich , 4 nástrojové skupiny), by bo lo neoprávnené tvrdiť, ·že výsledný tvar je n edešifrova teľn ý, ale hudba
samotná či . spev (hlasy) tu k pochopeniu
neprispievajú. A to, že au tor v komentári
ku skladbe ponúka niekoľko inte rpre tácií
súčasne , pri čom ani jednu neuvád za, tiež
nijako nepomáha riešiť situáciu. Keď
dvadsiatka školopovinných hus l ič.károv
opakuje to, čo im "predhráva" veľký h uslista na tých naj väčších husliach (t.j . kontrabase) a postupne sa k ne mu stále viac
približujú, môže me to ch ápať ako vyjadrenie idey pospolitosti, vzájomných väzieb v
ľud skom s poločenstve. Keďže však sil ná
spo l očnosť môže pozos távať len zo s iln ých jedincov a nie z anonymných a zotročených súčiastok veľkého mechan izmu ,
tak sú pred publikom postupne vypisované mená zúčastnených na demo n št račnej
tabu li. Hudba, ktorá Ďy však mala vypl niť
túto alegóriu komunikácie, ži a ľ, absentovala. Sle dovan ie p odobné ho záme ru vyznelo v Koncerte p re klarine t a 14 klarinetistov presved č i vejšie.
Ako n ie veľmi šťastný dramaturgický
ťah možno hodnotiť zaradenie Žalmu
137 od Pav la Malovca pre soprán a komorný orchester (Mladí b ratislavskí sólisti
pod taktovkou Jána Malovca) na záver
ko ncertu, ktorý sa ni esol viacmenej v hudobno-scén ickom duchu s náznakmi happeningu. Azda p resne opačné po radie
uvedených d ie l by 'dovoľovalo väčšie sústredenie pri počúvaní imrovertne ladenej kompozície akou Žalm 137 je.
Zárovei't·je však otázne, či aj samotný autor ne má svoj podiel viny na tom, čo by
som označ il ako nižší stupei't adresnosti.
Tým ne mám na mysli siahnutie po latinsko m texte, ktorý sopr an istka Jana
Pastorková vďaka pekné mu hlasu stvárnila dos tato čne p resvedčivo , ale skôr nie
celkom organ ický spôsob p ri raďovania
dychových a sláčikových úsekov, nie dostatočne vyprofilovaný te matický materiál, neprítomnosť ťažiskového spôsobu
kompo z i č nej práce, resp. centrálneho bodu diela v priebehu striedania pokojne
plyn úceho toku s mie rne d ramaticky akcentovanými miestami. j e pravdou, že na
viacerých m iestach a Ja Arvo Pärt sa autorovi podarilo realizovať svoj zámer, hoci aj
tu si myslím, že m áme do čine n ia skôr s istou hudo bno-výrazovou konštantou: stačí
disponívať s l áčikovým orchestrqm a do
vhod nej sadzby rozpísať tóny prirodzenej
molovej stupnice a n e mali by sme sa ve ľ
mi pomýli ť.
Bez nároku na to, že by som chcel ukončiť svoje p ostrehy z jedné ho diía p re hliadky nejakými jedn oz na čnými hodnotiacimi
súdmi, azda len spomeniem, že ak by som
mal mož n osť vrátiť sa po čase k nahrávke
niektorej zo skladieb uvedených na
oboch koncertoch,, tak by ro pravdepodobne bolo Godárovo Déplo ration ...
P ETER VA.ŽAN

(t2

SERVIS UŽ

BLAHOŽEWIE

musikrnesse

Bystrík Režucha - dirigent, šéfdirigent
ŠF Košice, 60 r.
( 14. január)
Bohdan Warchal - huslista,
dirigent,
(27. január)
um. ved. SKO, 65 r.
Miloslav Kofínek - hud. skladateľ, peda29. janu:ir)
góg na bratislavskom
konzervatóriu, 70 r.
Bohumil Urban
(30. január)

· huslista, dirigent, pedagóg na žilinskom
konzervatóriu,' 60 r.

4. MIDZINÁIODNÁSPIYÁCil
sútAžFUNZliDW '9S ; ;

Mezináro nf odborný veletrh
hudebních néstrojO/hudebnin,
osvitlenr a ozvu6enr

voperetoom

a~ UIU'fsa

uskutočni

6.-8. apríla 1995 v Koadrne.
Záujemcovia vo veku od lido" l'OkQv

môžu poslať pribWku s fotop'alloa do
IS. 3.1995 na adresu:
Mes~ kultúrne stredisko
,,

Renom6 algnalizuje
6apich Veleho podnikán f.

Hradná l
94S 01 Komrno
BIWle lnformKie na tdefóoaom
čislet 0819/ 601:!6

Nejvitif hudebnf veletrh na s vete
vybfz f k Vaši účasti ve Frankfurtu nad
Mohanem od 8 . do 12. brezna 1995 .
Bezkonkurenční rozsah nabídky a
mezinárodních vystavovatelu - vice
než 1 250 z 38 zemí p redchozího
roč n í ku - jsou presvedčivým predpokladem pro dobrý obch od. Mu s ikmesse Frankfurt nabízí v mezinárodní
atmosfére ucelený prehlad hudební
prod ukce- vedie profesionál ni osvetlovací, zvukové a jevištní techniky
nabídku hudebních nástroju, hudebnin
a príslušného sortimentu. Již nyní
jsme pro Vás pripravili soubor informa ci o ,.sou nd· of bu siness", a byste se
mohli lépe pri):>ravit na úspešnou ·
návštevu veletrhu. Kontaktujte nás.
Zastoupení pro Českou republiku
Zastoupeni pro Slovenskou republ iku
Rapid A.G.
ul. 28. rij na 13, 112 79 Praha 1
tel.: 24 23 01 04, 2419 5313
fax : 2 3 2 75 20

:. Konkurz
.\li~tisterstvo kultti r y SR , ·ypisuje
·konkurt. na obsadenie funkc ie ri aditela Štá tm·; filharmó n ie ,. Koš iciach .
. Predpo kla d y:
\'Š vzdela nie, vzťah a orientácia ,. o b·
lasti hudobncho ume n ia. organ izáto r skl; a managl·rské sdwpnosti, a ktivna
znalosť minimálne jedneho S\Ttovdto
jazyka (angfičtina. nemčina). J>rihl:íšk~ dolozenu osohnym dotazníkom.
vlastnoruč nl' napisan)·m /.ivotopisom
a kó p iou doklad u o dosiahnutom vzde·
la n í prijíma person ;ílny o dbor 1\lini·
s terstva kultú n · SR, Dobrovi čova 12,
813 3 1 Hrat isla~·a n a jneskôr do l .f dní
1>0 z,·en·jncní konkurzu. Prihl;íšku hez
požadov:tn)·ch dokladov ~IK SH ndmde akceptova ť .

Veletrh je pffstupný pro odbornfky:
od 8 . do 10. b rezna 1995
Veletrh je p ffstupný pro verejnost:
o d 11. do 12. brezna 1995

r----- - ---------,

l Jméno:

1

lw~:
l
l
51
l PSt/ M6sto:
~l
lL.:Telefon:
Telefax:
~l
__ ____ _______
:.J

Frankfurt am Main, 8. - 12.3.1995

Messe

Frankfurt

NS Bratislava L. Tolcsvay: Evanjelium o Márii
(19.00)
ŠF Košice J. V. H. Voríšek, W. A. Mozart, B.
Smctana, C. Debussy, F. Poulenc; klavírne duo
L. Koja nová · P. Novotný ( l 9.00)
ll. január
SND Bratislava P. l. Cajkovskij: Labutie jazero
( 19.00)
ŠD Košice M. Kol'ínek: Ako išlo vajce na vand·
rovku (10.00)

12. ja nuár
SND Bratislava G. Verdi: Nabucco (19.00)
SF Bratislava Veľká symfónia l. - A. Moyzcs, O.
Rcspighi, H. Bcrlioz; P. Oono, sopr., R. Golani ,
viola, dir. O. Lenárd ( 19.30)
NS Bratislava Wright-Forrest: Grand hotel
( 19.00)
ŠF Košice Ch. Brunnc r, W. A. Mozart, A. Ljadov, R. Strauss, O. Mllhaud; dir. M. Studcr
(Švajč.)

ŠKO Žilina Novoročný koncert ŠKO zo slávnych operných árií a predohier; S. Šaturová, sopr., S. šomorjai, tenor, J. Galia, bas, dir. R.
Stankovský ( 19.00)
13. január
SND Bratislava C. · Debussy: Pelleas a
Melisanda, l. premiéra ( 19.00)
SF Bratislava Program ako 12. l.

NS Bratislava Wright-Forrest: Grand hotel
(10.00)
ŠKO Žilina Program ako 12. l.
14.január
SND Bratis lava C. Debussy: Pelleas a
Melisanda -2. pre miéra ( 19.00)
NS Bratislava L. Tolcsvay: Evanjelium o Márii
(19.00)
.
ŠO Banská Bystrica G. Verdi: Aroldo, G.
Ovsepjan a. h., J. Ďu rčo a. h. ( 18.30)
15. január
NS Bra tislava L. Tolcsvay: Evanjelium o Márii
(19.00)
Mirbach, Bratislava komorný orchester SSSk
- ]. Hrušovský, M. Hanák, T. Salva, l. Dibák; P.
Mauréry, P. l lanzel, V. Kellyová, P. Drli čka, P.
Cerman, O.Juráš (10.30)
ŠD Košice M. Koi'ínek: Ako išlo vajec na vandrovku (15.00)
16. január
SND Bratislava G. Puccini: Madamc Butterfly
(19.00)

17. januá r
SND Bra tislava L. Minkus: Don Quijote
( 19.00)
SF Moyzesova sieň Bratislava W. A. Mozart,
H. Gorecky, J. Brahms; Moyzesovo kvarteto
( 19.30)
18. januá r
SND Bratislava R. Wagner: Tannhäuscr
( 19.00)
NS Bratis lava F. Lehár: Gróf Luxemburg
(19.00)
ŠKO Žilina Benefičný koncert pre nemocnicu
v Žiline O. Kárvay, husle, dir. B. Urban (l 9.00)
19.januá r
SND Bratislava C. Debussy: Pcllcas a Meli·
sa nd a (19.00)
ŠKO Žilina Novoročný koncert speváckeho
zboru Lú čni ca , dir. P. ll radil (19.00)
20.januá r
SND Bratislava Večer sú časných choreografií
(19.00)
SF Bratislava l. Stravinskij, J. Sibelius, L. v.

ODIŠIEL
MILOŠBERKA
Začiatkom d ecembra odišie l spomedzi nás Miloš Berka, d lhoroč ný pracovník notového arc hívu Slovenského
rozhlasu v Bratislave. Okrem činnosti
na tomto pracovisku, ktoré v p lnej
miere sprofesionalizoval a zavie do l
doň systé m, bol M. Berka známy i ako
dirigent, autor a upravovateľ hudby
pre ľu dové súbory, dychovej a populárnej hudby.
česť jeho pamiatke!

Beethoven; H. Shaham, husle, dir. Z. Košler
(19.30)
21.januá r
,
NS Bratislava Lloyd Weber: Jozef a jeho zázračný farebný p l ášť (19.00)
SND Bratislava Stretnutie členov KPO s jubi·
lantkou Ľ. Baricovou a jej hosťam i (15.00)
ŠO Banská Bystrica V. Godár: Okno dotykov,
balet, premiéra ( 18.30)
22.januá r
NS Bratislava Lloyd Weber: Jozef a jeho záz·
ra čný farebný pl ášť (l 9.00)
ŠD Košice S. Prokofiev: Snehulienka (l 4.30)
23.januá r
NS Bratislava Lloyd Weber: j ozef a jeho zázračný farebný p l ášť (19.00)
24.janu á r
ŠO Banská Bystrica G. Verdi: La Traviata, S.
omorjai a. h. (18.30)
25. januá r
SF Bratislava L. v. Beethoven, J. Gotovac, P.
Vladigerov, B. Bartók, X. Skalkkótas, G. Enescu,
l. lvanovici; dir. A. Simeonides ( 19.30)
ŠKO Žilina Novoročný koncert z tvorby ].
Straussa ( 19.00)
SD Košice S. Prokofiev: Snehulienka (10.00)
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