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Poučenia

sú v ždy osožné ...
Roku !990 som ma/možnost' absolvotýf.denn.Ý seminár novinárskeho manaf.mell/u, kt01ý zorganizovala vtedajJia
VPN v spolupráci s americkou Nadáciou
pre informačný styk západu s čerstv)imi
post.1ocialisrickými krajinami. V každom
prípade seminár bol veľmi užitoôrý, 110
IJ/arne pou(n_,i. Pou čenie z neho, ako
uka:uje prax, je aktuálne dodnes. Prednášali na iíom totiž poprednf pracovníci
~ oblasti periodického manažmentu z
USA, Dámka, Anglicka a zástupca vari
rwjroz.ffrenej.šieho denníka New York
Herald Tribune.
Na telilo seminár som si spomenul
prlÍI'ť '' t.i'clrto diíoclr. ,keď slovemká ''Ydamteľ.~ká obec bola priam .šokol'allá
ble.1km•ou primti;:áciou Pn•ej nm·inm•ej
spoloôrosti. Kaf.d.Í' sa ,. problematike di.llri!Jtície rrodru \')'má, l'ie, te Wo o politicktí transakciu a 11ie službu verej11osti,
nebodaj národu...
Na spomínanom seminári, okrem odbom)~Ch tém úzko súvisiacich s obsahom,
Itntktrírou periodík, novinárskou ·etikou,
aplikowmím rístm•y v ouí:kach slobody
tlac'e. bf'ia ve/IOVtulá adekvát11a pozornos( aj distribtícii periodickej tlaée.
Po 11 č e 11 ie p r '' é: semi11ár poskyrolríčasmíkom 11ázom é príklady. ako sa
robí nezcívislá tlač a a/..) ím smerom sa
treba uberať, aby každé periodikum malo
srojlro adresáta.
Po 11 č e rr i e d r u lz é: <.ápad11f odbonríci sa jednomyse/'ne zhodli 11a tom, že
náš systém PNS, teda Jtátom podporovarr.ľ, má oproti západnému súkromnému a
rozdrobenému systému obrovské výhody.
Veď,, USA dod11es 11oviny doručujú aj pos/í(<kcwia (hla vne poludnfky). Ná! systém
bol/acrrej.fí a ry'chlo domčo val periodiká
do najod/'alrlejHclr krítov kraji11y.
V priebehu posled11.ľch fJiatich rokov
PNS l'!ak rw distrilníciu periodickej tlače stačilo monopo/11é postavenie (a z neho vyplývajríce nemalé zisky). av.šak pre
mnohé nekomerč11é periodiká sa situácia
čora<. 1•iac zhorJovala vzhl'adom 11a rastrícu kl-antitu ponuky í cenových reláci f.
V tejto konkure11cii sa len vel/ni (ažko
pmad:rrjrí ku/trime periodiká pre Sl'oju
ipeci{rckrí adresnost', obsah i vonkaj!iu
adjultdciu.
Prirmi:cícia naj1•äLY.šej distribuô1ej firmy periodickej tlac'e ''."\'Olala celkom poclwpiteľne nedíirem. a to aj v dôsledku
dotmrjJej, celkm•o 11etranspare11tnej prirari:tíl'ie.
Mt~o ríra/ro 1•.vak smemje k rw.fim
rla.1111)'m problémom. Je mi jasné. t e
omd lurdobn.ľch periodík nie je .. pupkom" na.fej ekonomiky. No domniel'(lm
.m. ~e 1•Jetci máme právo existencie na
tejto Zemi. Myslfrn, že tak ako sa poskytrrjrí rli:.ne ''.Ýnimky v hospodárskej a darim·ej sfére, nič by sa nestalo, keby sa
:odpovedrré .ftátne orgány pri6nili o,
dajme tomu, "Jpecijický " .fpôsob, či
sy.1tim distribrície kultrímych periodik. A
ro ako po stránke ekonomickej, tak aj
systémovej (doma i smerom do za/u·a nilia). Ku/trime periodiká plnia svoju ne;:aswpiteľmí funkciu a distrib11b1.Ý ha:.nrd .~ nimi môže byť pre ne osudným.
Napokon stále hlásame. :.e na poc.Yiatkll
i konci ruíšlro každode11ného rísilia je člo
rek. Dlifajme. že tomrt tak bude aj v tomto fJrípade. Len aby sme si obsah slova
.. koniec" llťi'.\'SI'e tl'o vali kaf.d); po smjanr...
MARIAN J URIK
mť

Spevácke umenie a odkaz našej slávnej rodáčky si neprestávame vážiť a pripominaf. Jedným z podujat! zasvätených jej menu je dvojica koncertov, ktoré pod názvom Hommage h Lucia Popp prebieha
začiatkom marca (t r. 8. a 15.) v Bratislave. Iným podujatím, venovaným pamiatke umelkyne, je
medzinárodná spevácka sófaž, ktorá nesie jej meno. 2. ~ sa uskutoční budóci rok v máji.

TÝŽDEŇ

S MOZARTOM ...

INGEBORG ŠIŠKOVÁ

Mozartova obec a Národné hudobné centrum usporiadali za
spoluúčasti a podpory sponzorov Mozartov týždeň 1998 (6.16. februára). Pre Bratislavu to bolo prvé, dúfajme nie posledné, podujatie svojho druhu. Zameranie sa na hudbu druhej polovice l 8. storočia predstavuje v istom zmysle slova odvahu
usporiadateľov, keď berieme do úvahy bratislavského recipienta zameraného a očakávajúceho skôr atrakciu, než umeleckú náročnosť.
Slávnostný charakter získalo podujatie rámovaním dvoma
opernými predstaveniami- Čarovnou flautou a Cosi fan tuttenáročnými, významnými a poslednými dielami skladateľa.
Dve prednášky na Veľvyslanectve Rakúskej republiky (H.
Kretschmar, P. Polák) mali za cieľ v náročnej dramaturgii zapôsobiť odľahčujúco.
(Pokračovanie na str.

4)
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V znamení regióno1

Mestské kultúrne stredisko
Komárno

Vo februári sa prezemovali na stanici Dtt.
štúdiá K ošice i Banská Bystric.1. ·
Celé popoludnie 7. 2. pillrilo strednému Si
vensku, najskôr to boli! reláciu K /líči k od".
tích čiur. kturú ;HI/ur:~ky pripmvil il rmxlťfl'l.
Belo Felix. Nuv.~tívili sme v nej ZVS v Kra
nic i, presnejšie jej hudobné oddelenie. Vp
sledných rokoch sa k11ždá .5ko/a umeleck&
smeru prednostne venuje akordeónu 11 chváli
predovšetkým výsledkilmi v tried.1ch toh ro 1
stroja. Aj Kremnica zilča/a svoju reláciu fi!
zentáci ou akordeonistov a okrem jednej Se~
lattiho Sonáty sme si vypočuli vi11c-mencj ll
né hudobné výtvory. hoci teclmick;f úro1r
ml11dých muzikilll/ov je veľmi dobr;í. l keďje'
škole najpočetnejšia klavfrna trieda, vypro
sme si ib11 .5tvoml čn ú úpravu výberu z Boo
dina, no milo mil prekvapili dychári. teb>
zapôsobila tradfcia mest .~kých tru bačov? Sld
nesie meno Jána Le vos/a va Bellu a vy.~li z1
známi lwdobnfci ako Mana Geringerová. Ptt
Michalica a inf. Teš{ uj sk u točnost: ic viit!.ir.
učiteľov .~koly sú jej bývalí absol venti. Poch1,
/i li sa aj úspechom 11kordeónového súboru vlJ
hraničf. ale mňa najviac upútal detský madrip
lový súbor. k torý. podľa môjho názoru. je ch,,
ly najhodnejšf.
Hneď po tejto relácii poknlčovilli Akcent)
rezorwnci e. ktoré tiet vysi e/il /a Banská Bysw
ca. V prvej časti M. Glocková hodnotila /Xl
míéru opery J. Cikkera Mister Scrooge. Z1u;
ma vá bola druhá časť. v ktorej sme sa doz v~
li o vzniku Stúdia tanca, ktoré je na svete vďal
japonskému gramu, obná.{ajúcemu viac ako l.
mil. korún. Grant bude sl ávnostne odovzd31
na prvom vystúpení súboru. ktorý pripn111
choreografka M . Hájková n11 hudbu Pierra Al
chauda, fmncúzskeho Kanaďmw, študujúce/l
na banskobystrickom K onzerv11tóriu. Podľa ~
ho vyjadrenia Sil za tia ľ n echystá do Kmwdy. ~
Slovensku sa mu páči.
V tretej Čilsti zoznámila Elena Filippi pollt
cháčov rozhlasu s dramaturgickými plánm
Stámeho komorného orchestra Zilirw. ktoréJXf
pm vujú pre najbližšie roky. Hovorila o ve/kfa
úspechoch tohto telesa v zah mničf - v.5adc kdl
boli. sú opiitovne žiadaní. Plán zahraničnfCT
z;fjazdov majú pripmvený ai do roku 21XX
Čilká i ch Nemecko. Belgicko. Česk:f n:puhlil.
R:1kúsko a Jilponsko. Aj v za/rr;u1 ičí limjrí .1/i>
venskú tvorbu, teraz budú uv:fdz<~t' CiJ..I..o:rv"
Spomienky.
?o tejto relácii Vj sie/ala banskobystrická roz·
hlasová stanica z11ujfmavý koncetl dvoch gitlllf
stov. Ján11 Labama a Mariána Budoša. Ján
bant je u nás známy, ale s menom Budo.~il sor.
sa stretl a po prvý raz. Je to Slovák žijúci 1
Austrálii a je aj skladateľ. Skladba pre d ve gir~
ry. ktorú umelci do svojho koncenu zaradili.!»
Ja zvukovo ve/hli zaujfmavá. pôsobila dojmoo
vyrovnanosti a pokoja. Spoluúčinkovala spcvái
ka a skladatefka I vana Traché. ktoro zaspicl'ah
svoju skladbu. piesňový cyk lus nazvaný Tri !á1·
ky. Má ve fký hlasový rozsah. kultúru preja1•u. 1
kompozícii nar.fba i hovoreným slovom. šepa·
mi, vzdychm i - bolo to veľmi z;wjíma vé.
Košická rozhlasová stanica pripr11vi/a v rámci cyklu Mystérium ducha hudobno-slovné p:ÍI·
m o Franz Liszt 11 organ. Autorka Valéria Pre;,.
singerová- Valanská sa sústredili! hlavne na d11
diela: Famáziu na meno BA CH a Famáziu IU
chorál Weinen klagen. Obe diel a vy.W aj vkla·
vírnej verzii a tak si mys/fm , že by bolo z.1uji.
ma vé, keby boli hrané obe verzie namiesto ÍlltJ
klavírnej skladby. ktorú redaktorku Lý dia Urban
čfková, nevedno prečo. zuradilu pomedzi Sp!}
mfnané známe dielu. interpretom oboch sklad!·
eb v org;movej verzii bol vynikajúci Imrich
Szabó. Autorka zdôraznila osobitosti Li.~ztOI'fJ
orgm10vej tvorby. Ani v nej ncz;rprel. ic je kla·
virista. M ál o využfva/ pedál e. iba vo vrchol och, interpretovi ponechávil/ úplnú voľnosť 1
registrácii 11 manuál ových prechodoch. Vo f.1ntazijnosti v týchto orgm10vých dielach bol novátorom. Bola to zaujfmavá reláciu.
V cykle Človek uprostred prinies/u STV ?
d va nwlé profily hudobných umelcov. zhodou
okolnostf- alebo zámerne ? - dvoch dirigc/1/ol.
9. 2. i mpresionisticky ladený ponrét RudJ
Gériho. Na pozad(poetických prfrodných z,1be·
rov h ovoril mladý umelec o sebe. o svojej ccstr
od speváka populárnych piesn{. cez operetu.
operu ai po symfonickú hudbu. spomfnal m
svoju spoluprácu s košickou filharmóniou.
Položil si otázku. čo je úspech a odpovedal. žr
je to predovšetký m poctivý k umšt. Vyznal saz
túžby venovať sa vážnej hudbe u v závere si ?a·
filozofoval. že veri v umenie. verf v hudbu. 1

vypisuje

5. medzinárodnú spevácku súťaž Franza Lehára '98
v operetnom a muzikálovom žánri
26. - 28. apríla 1998
Súťaž sa koná pod záštitou: primátora mesta Komárna a riaditela
Národného hudobného centra
Vyhlasovatelom súťaže je: Mesto Komárno
Organizátori a mecenáši: Mestské kultúrne stredisko Komárno
Hudobný fond
PODMlENKY SÚŤAŽE
l . Súťaže sa môžu zúčastniť občan ia SR,
ČR, MR a iných krajfn. Podmienkou
nie je ukončené štúdium na Konzervatóri u alebo vysokej hudobnej škole.
Veková hranica je stanovená
od 18 do 35 rokov muži
od 18 do 30 rokov ženy.
2. Záujemcovia dostanú tlačivo prihlášky s polu s poukážkou na zaplatenie
zápisného l 000 Sk (20 DM).

3. Prihlášku a fotografiu treba poslať doporučene na adresu:
Mestské kultúrne stredisko
Hradná l
945 Ol Komárno
do 30. marca 1998.
4. Oblast súťažného repertoáru:
klasická opereta, hudobná komédia,
súčasná o pere ta, klasický muz iká l.
5. Súťaž sa realizuje v troch kolách:

Repertoár sófažných kôl
I. kolo
a)

Vo ľn ý

výber árie alebo piesne z tvorby Fr. Lehára.
b) Voľný výber árie alebo piesne zo svetovej operetnej tvorby (J. Straussa, E.
Kálmána, J . Offenbacha, K. Millockera, L. Falla, P. Linckeho, F. von
Suppého ... )

ll. kolo
Voľn ý výber árie alebo piesne z opere tnej tvorby sk l ad ateľov vlastného
národa, ktorého je súťažiaci príslušníko m.
b) Voľný výber piesne zo svetového,
alebo slovenského muzikál u.

a)

ID. kolo
a) pre tenor - F. Lehár: "Liebste glaub'an
mich" (Schon ist die Welt)

pre barytón - F. Lehár: "Was geh'n
mich and die Leute" (Wo die Lerche
singt)
pre soprán - F. Lehár: "Himmel auf
Erden" (Paganini)
pre subretný soprán - F. Lehár: "Im
Salon zur blau'm Pagode" (Land des
Lächelns)
b) pre tenor - G. Dusík: Tá pieseň pôjde
v šíry svet" (Nasťa)
pre barytón - M . Novák: " Pieseň o
Bratislave" (Nie je všedný deň)
pre soprán - K. Elbert: "Ty nevieš čo je
pravá láska" (Z prístavu do prístavu)
pre subretný soprán - T. Andrašovan:
pieseň Zuzky "To sú ale osoby"
(Pánska volenka)
Súťažné skladby nesmú byť o pakované
z predchádzajúcich kôl. Všetky s úťažné
skladby musia byť spievané v orginálnych tóninách (teda ni e transponované)
bez použitia mi krofónu so ~ prievodom
klavíra (nie podkladovej nahrávky) a v
jazykoch o rigi nálu, prípadne v jazyku toho-ktorého národ<>

6. Notový materiál povinných piesní si
môžete objednať v MsKS v Komárne, ak zašle te fotokópiu uhradeného
šeku o zaplatení notového materiálu.
7. Súťaž sa realiz uje so sprievodom klavíra korepetítora súťažiaceh o. Ak nemáte k dispoz íc ii korepetítora, treba
nahlá s iť na MsKS aj svoj repertoár.
8. Usporiadateľ súťaže hradí účastn í
kom len nocľah iba dovtedy, kým súťaží.

9. Na záverečnom

mimos úťažnom koncerte vystúpia traja najúspešnejší s úťažiaci, ako aj ďalší, ktorých určí porota.

l O. Pre spevácku súťaž sú určené tieto
ceny:

Na otváracom koncerte 40. ročníka Dní novej hudby v Hannoveri 23. januára o. i. odznela skladba Ladislava Kupkoviča Mäso kríža. Moyzesovo kvartete s úspechom (s interpretačnou účasťou autora), popri skladbách M . Haydna, J. L. Bellu, G. Pucciniho a
Dvofáka, . uviedlo jeho Sláčikové kvinteto B dur. Koncert sa uskutočnil v Bad
Nenndorfer v rámci cyklu zámockých komorných koncertov 18. januára.

l. cena
ll. cena

30 000 Sk
20000 Sk
III. cena 10000 Sk
Cena za najlepšiu inte rpretác iu operety
v hodnote: l O 000 Sk
Cena za najlepšiu interpretáciu muzikálu v hodnote: lO 000 Sk

Po stopách Franza Schuberta
Pod týmto názvom vyšla v s l ovenčine a
už aj v nemčin e publikácia Dr. Zuzany
Vitálovej, o ktorej autorka informovala v
Mozartovej sieni Rakúskeho veľvys l a
nectva koncom januára. K vzniku tejto práce iste podnietilo aj v l aňajšie dvesté výroč ie narodenia veľkého pred s taviteľa raného
romantizmu a 170. výročie smrti, ktoré si
ku ltúrna verejnos( pripomenie v novembri
t. r.
Podľa informácie, publikác ia venuje osobitnú pozo rn osť dvom návštevám Franza
Schuberta na Slovensku. Išlo o jeho pobyty
v Želiezovciach v rokoch 181 8 a 1824, keď
prijal pozvanie ro::!iny Esz.te1házyovco·'
ako dočasný uč iteľ hudby ich dcér a všeobecne obiUbený hudobný skl adateľ. Nové
prostredie poskytovalo umelcov i viaceré
podnety aj pre jeho tvorbu. Zoznamoval sa
s formami života a duchovn osťou tohto regiónu. Stal sa účastníkom stretnutf grófskej
famílie s inými príslušníkmi tejto spol oče n
skej vrstvy, zúčastni l sa bohoslužieb v miestnom kostole, kde si údajne zahral aj na organe. Publikáciu Dr. Vitálovej zdobia aj
niektoré neznáme reprodukcie, rozširujúce
poznávanie romantickej osobnosti, vrelého
obdivovateľa krásy prírody, zvečňovanej v
rozmanitostiach námetov jeho 603 piesní,
14 s l áč ikových kvartet, 9 symfónií atď.
Autorka priblížila ú častníkom aj Žel iezovský kaštieľ. Farebné obrázky premietané na plátne nemilosrdne odhalili nevyhnutnú potrebu renovácie tejto kultúrnej
pamiatky, ak nechceme pripu stiť jej úplné
zni če ni e. Aj tzv. Soví zámoče k sa nachádza
v biednom stave. Slúžil pobytu rôznych
návštev, najmä umelcov, s pi sova teľov, básnikov a v ňom pobýval aj Franz Schubert.
Kaštieľ v barokovo-klasicistickom štýle,
zasadený do anglického parku, bol postavený v roku 1789 a stále by moho l s l úžiť viacerým kultúrno-umeleckým aktiv itám, ako
aj múzeu Franza Schuberta, zhro mažďova
niu cennej dokumentác ie zo života umelca,
ale aj z biedermaierovského obdobia.
Škoda, že pôvodný klavír, na ktorom umelec v želiezovciach hrával, sa koncom druhej svetovej vojny stratil. Vzácna dokumentácia sa však nachádza vo Viedni.
Sympati cké stretnutie doplnili aj úč in 
kujúci umelci. Gustáv Beláček predniesol
ni e koľko Schubertovych piesní vo výbornej
kl av írnej spolupráci Jany Nagyovej-Juhászovej, ktorá dôsledne rešpektovala ľah
ko plynúci tok schubertovskej pi esň ovos t i.
Tento spôsob štýlovej interpretác ie by si
mal hlbšie povš imn úť aj basbarytoni sta
B e láček, ktorý viac dáva na obdi v svoj pozoruhodný hlasový fond. So skladbami pre
gitaru sa predstav ila Sofia Borossová.
Na vydaní knihy Po stopách Franza
Schuberta má zásluhu Spol očnos ť Franza
Schuberta, založená v roku 1992 a Istrobanka, ktorá adekvátnym príspevkom pomohla na svet dobrému kultúrnemu či nu .
MICHAL PALOVCíK

.

u

jej nesmrteľnosť.

16. 2. Sil v tom istom cykle poslucháč VSMU
J. Kobela ako režisér venoval Róbcnovi St:rn·
kovskému. V ptílilvnom prelímmí sktí.~ky. l'ť·
rejného koncenu ll rozhovoru s dirigcll/om
priblfžil mladé/Jo dirigenta nielen ako umelca.
ale aj ako človek11. Swnkovský sa vyzn:tl lO
svojej l ásky k dirigovaniu. ktoré považuje la
svoj ži votný údel a najväčšie Ua.stic. Pochopila
som , že v tom je je/Jo tí.specfl. Preto !Jo m:f orchester v obli1bc .1 dok;fzul zo SOSR vytvoril
dnes hádam najlepší sl ovenský orchester.
ANNA KOV MovÁ

.

.

.
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Byť dôstojným

Snímka: archív

Juraj Filas ( 1955 v K ošiciach),
absolvent Konzervatória v Prahe
(spev a skladba), A M U (skladba,
interná umelecká a.špirantúra). Docent na A M U, odbor kompozfcia.
Popri skladateľskej činnosti pôsobil
ako redaktor v Editio S upraphon (1 985- 1990), ako korepetftor baletu
ND, A US- V N, Státnf soubor pfsn f a
t;mctl. Je laureáto m troch speváckych súťaží - ( l . cem1 v Karlových
Varoch na súťaži A. Dvoi'áka 1976,
2. cena v Tm ave na súfa'ži M .
Schneidra- Tm avského 1977, l . cena v Pmhe na súťaži J. Duškovej).
Ku každej zvláštne ceny za najlep šiu interpretáciu. Je laureátom skladateľských súťaž[ MK ČSR r. 198 1
- 3. cena, 1983 - 2. cena, 1986 - l. cena za symfóniu Vampa. l. cena na
súťaži Generace za Sonátu pre husle
a klavír, 2. cena za T V operu R él kovina vôle - Memento m oci na súťaži v Salz burgu.
Je autorom cca 20 sonát pre rôzne
nástrojové obsadenia, šiestich kantát - (napr. La canzone dell Amore,
Posledný sen starého duba, Krvavé
Te Deum), troch sym fónif pre veľ
ký symfonický orchester a viacerých orchestrálnych skladieb. Vytvoril aj rad skladieb pre veľké dychové orchestre. Jeho skladby sa stali
súčasťou repertoáru viacerých interpretov a telies, boli nahrané v
rozhlase, TV, na CD. Hrali ich vo
vy.še 20-tich krajinách. Viaceré z
nich vydalo vydavateľstvo Editions-B IM v B u/Je- Švél}čiarsko.
Žije a pôsobf v Pn1he.

e Aký je váš pohľad, ako slovenského skladateľa žijúceho v Prahe, na určité výhody alebo nevýhody prostredia, prečo ste sa tu usadili?
.
Roku 1972 som ako sede mnásťročn ý
prišiel št udovať z Košíc do vtedajšieho
hlavného mesta našej republiky. Začal
som štúdiom spevu. Posadnutý o pero u
chcel som sa stať operným spevákom,
ale zároveň m a lákala skladba. V Košiciach vtedy oddelenie skl ad by ešte
nebolo. V Prahe som mal výborného
učiteľa, J. Z. Bartoša. Po absolutóriu
oboch od borov som bol prijatý na
AMU, kde som absolvoval sklad bu u
Jirího Pauera. Po s končení som chcel
ísť domov, na S lovensko, no nebolo
tam vo ľné m iesto. Vtom prišla ponu ka
z pražskej akadémie na internú ašpirantúru, po ktorej som dostal ponu ku
VY.,učovať; od rok u 1985 som u č i l teóriu analýzy a historické kom pozi čné
smery, od r. 199 1 aj hlavný odbor.
Dnes mám za sebou 12 rokov pôsobenia na faku lte. Viete, Praha bola vždy
cent rom hudobnej ku ltúry; veď Čech y
patria medzi, dá sa povedať. hudobné

nástupcom

ve ľmoc i . Keď to tak zoberieme, v Európe máme tali ansku, francúzsku, nemeckú, rusk ú, anglickú a čes k ú hudbu .
Šesť veľkých ku ltúr, a to je vlastne dosť
významný moment, prečo som sem
prišie l a tu zostal. Bolo tu veľa zaujím avých ľudí , impulzov, koncertov.
Koncertný život bol v tom čase ve ľmi
bohatý.
e Máte nejaké kontakty so slovenskými skladateľmi, napr. rovesníkmi?
V eľmi ľutuje m , že sa tieto d ve ku ltúry tak vzdialili. Ked ys i Zväz skladateľov usporadúval prav idelné stretnutia v
Čechách alebo na S lovensku v Dolnej
Krupej, kde sa schádzala celá mladá
generác ia. Bolo to vynikaj úce, lebo
každý polrok bolo v idieť, čo urobili
kolegovia a čo sm e uro bili my. Vždy
sme mali nejakých hostí zo zahranič ia
- raz prišli Rusi, raz Nemc i, Bulhari ,
Poliaci a malo to vysokú ú roveň a
zmysel. Rozpadom republiky zanikli
aj tieto vzťahy a väzby. Takže, čo m omentálne robí napríklad Godár, neviem. Je mi to ľúto, pretože by ma to
zaujímalo, ale život je plný stresov, napätia, jednod ucho niet času . Keby som
vedel, že napr. o dva mesiace sa organi zuje zájazd na Slovensko, kde sa
stretneme a porozprávame, urč ite sa
pri hlásim. A le pok i a ľ viem, na S lovensku ma nepovažujú za slovenského
s k l adate ľa. Za celý čas môjho umeleckého pôsobenia ma v Košiciach uviedli d va razy, n i č viac. Pre S lovensko
prakti cky neexistujem.
e Pociťujete to ako krivdu?
Kri vdu ... Všetko záleží od ľu dí, od
jednotlivcov, č i že nemôžem povedať,
že m i ukrivdi l slovenský národ, pretože ma jeden alebo dvaja di rigenti nezarad ili do d ram at urgického plánu. Ale,
viete, že č l o •,e k by rád coma pr!!dviedol to, čo dokáza l, čo vie. Je to prirodzené. Keď m i hrajú sklad bu kdekoľ
vek v zahran ič í a v Čechách , tak prečo
by nemohli aj na Slovensku. Je to trošku paradox né.
e Čo momentálne komponujete?
Pracujem vždy na viacerých skladbách sú časn e. V tejto sezóne som
skomponoval dvojkoncert pre "Virtuosi di Praga" pre husle , v io l ončel o a komorný o rchester, napísal som sonátu
pre trom bón a klav ír pre vynikaj úceho
tro mbonistu z Newyorskej filharmónie, Josepha Alessiho, ktorý ju má premiérovať na jeseň vo švajčiarskom
Leuku, kde prebiehaj ú m ajstrovské
kurzy hry na plechových dycho vých
nástrojoch. Pre Laca Neshybu a jeho
madrigalo vý ansámbe l som napísal
madrigal na F. Petrarcu, ďa l ej skladbu
pre veľký dychový o rchester vo Švajčiarsk u , kde je ve ľká tradícia takýchto
orchestrov, teraz sa snáď konečn e dostanem k inštrumentovaniu sym fónie,
kto rú mám už dlhší čas naskicovanú.
V poradí je to už štvrtá symfóni a pre
ve ľký orchester s názvom "Nedokončené stvorenie ". Ako väčš ina mojich
sklad ieb je to ve ľký d vojčasťový cyklus, prvá časť s názvom "Stvore nie a
pád", d ruhá "Cesta k vykúpeniu". Rozvíja m yš lienku, p rečo je človek dnes
tam, kde je, a kam asi sme ruje.
e Je to programová kompozícia?
Program ová 'V tom zmys le, že je inšpirovaná mimohudobným zdrojom,
ale nejde o programovú hudbu v zmysle novoromantikov. Impulz je mimohudobný, avšak vlastné stvám enie nie
je popisné.
e Z čoho ste vychádzali, keď ste za-

čali komponovať?
Prvé skladateľské

pokusy boli, samozrejme , v opernom d uchu. Až pod
vedením prof. Bartoša som si uvedom il rozdiel medzi vokálnym a inštrumentálnym. O n ma pri viedol k Beethovenovym klav írnym sonátam, symfóniám, kvartetám atď. Čiže na poč i atku

môjho aktívneho komponovania bol
Beethoven. Najskôr som ho napodobňova!, komponoval som komorné skl adby "ä la", až neskôr sa slo h posúval
smerom k romantizmu a ďalej. Po
uko n čení konzervatória som komponoval na spôsob "Allegro barbaro"
Bé lu Bartóka.
Vytváral som štúdie "a la" - na istý
spôsob, uč il som sa kont rapunkt (troj-,
štvorhlasné bachovské fúgy). V s účas
nosti tieto štúdie prednášam. Palestrinovské, bachovské, klasické štúdie - beethovenovské, mozartovské, verdiovské ...
To je techni ka. Podstatné je v zač iat
koch sa nauč iť vytvárať urč i tú techniku, až na ďa l šom m ieste je tzv. originalita. Tá buď príde, alebo nie. Buď je vo
vás a potom , keď je jej čas, sama sa
začne hl ásiť k životu, nedá sa za každú
cenu umelo vyrobi ť. J anáčkom sa možno len narodiť, nie sa zaňh o vyu čiť.
Tak pristupujem k svojim študentom predovšetkým ma zauj íma, č i sú
scho pní vytvo ri ť plochu, "kus" hudby,
č i ni ečo plynie zvnútra. Zo zač i atk u
štýl nie je primárny, skôr udržanie sa v
štýle, v ktorom vznikol pôvodný nápad.
e To znamená: najprv je technika ako
fundament, na ktorom možno stavať?
Áno, aby sa autor mohol vôbec vyjadriť. Aby bol schopný rozv iesť nápad do
väčšej plochy. Samozrejme, dá sa povedať, formy sú "ba rlič ky". Ale aj ve ľk í
majstri tie " b arličky" používajú. Beethoven stavia napríklad sonátovú form u
pod ľa určitého, vopred vedome vytvoreného plánu, ktorý sleduje tak ako staviteľ budovan ie katedrály; sú isté, presne
dané postupy, ako stavať katedrálu, akú
má fo nnu a z toho vychádza.
e Kam ste pokročili od začiatkov,
kde sa na mape svojho vývoja nachádzate teraz, a čo ďalej?
Princípy, ktoré som si osvojil , sktíšam pretvárať. Ak mám určitú mi mohud0bnú inšpirá,· iu, nau č '!né mechanizmy
pod ri aďuj e m mi mohudobnému zámeru .
Napríklad : v klasickej sonáte je repríza,
ale zreprízujem len vedľajš iu myš lienku, to stač í, hlavnú som už vyčerpal v
rozvedení... Modifikujem pri ncíp. ktorý
už poznám, ale najprv m usím ved i eť, čo
mod ifikovať. Kam som dospel? Myslím, že moje snaženie je predovšetkým
v "preč istení" súzv ukovej verti kály,
ktorá je pre mňa veľmi dôležitá. Smerujem čoraz viac k diaton ike a p ri ez rač
nosti. To je, mys lím, najzre teľnejšie v
mojom poslednom období.
e Každý človek má (nejakú) métu či
krédo... Kam by ste chceli dospieť?
Méta je, samozrejme, ve ľmi odvážna, už som to n iekoľkokrát formuloval:
stať sa dôstojným nástupcom predchádzajúcich generácií tvorcov, vytvori ť die lo, ktoré by bolo nejakým spôsobom porov n ate ľné s !jm, čo vytvárali
naš i predchodcovia. Casto narážam na
výroky, že taká forma, o naká forma je
prežito k. T í, čo to hovoria, maj ú urč i
tým spôsobom pravdu, ale pýtajme sa:
čo nového prinieslo 20. st oroči e, akú
kvalifikovanú formu, kto rá by bola
pendantom napríklad sonátovej formy? Sonátová fo rma je nadčasová,
vznikla v 17. storoč í, prešla modifikác iami manheimských majstrov, velikánov klasicizmu, cez romanti kov, zač l enila sa do hudby 20. storoč i a. Nevidím dôvod, prečo by sme j u teraz
mali zavrhnúť. Prečo? Kto dal ten príkaz? Prišie l zhora, že je passé? A pre
mnohých možno aj nie. Len sa to nehodí povedať.
e Aký je váš pohľad na rôzne kompozičné smery 20. storočia, na avantgardu?
Z toho, čo som povedai, je zrejmé,
že nadväzujem na tradíciu, ktorá je pre
m ňa svojím spôsobom posvätná, je mi
pilierom a istoto u. Nevidím dôvod,
prečo by som sa mal k nej postaviť chrbtom, dek l arovať, že všetko je zastaralé a teraz my z ač ne me na zelenej lúke
úplne inak. S takýmto názorom nemôžem súhl asiť. Z toho dôvod u je aj

môj vzťah k avantgarde urč i tým spôsobom rezervovaný. Nemám pocit. že
vytvorila diela, ktoré by ma presvedč i 
li, že v každom prípade nové je o sto
percent lepšie než to, čo bolo pred tým.
V 20. sto ročí existuje urč i tá paradigma
- všetko, čo je nové a no všie, je lepšie
než to staršie. To platí v technike : auto
roku 1906 má iste slabš í výkon ako auto z ro ku 1996, no neplatí to v umení.
Boli obdobia, keď boli väčšie výbuchy.
erupcie d ucha, inokedy bol útlm . A zase naopak. Nemys lím, že by sa umenie
vyvíjalo od horšieho k lepšiemu. T áto
fikcia je zakotvená v myslení 20. storoči a a pochádza predovšetkým z vedy
a jej pozitivistického aspektu. Napríklad v s tavi te ľstve nikdy neboli prekonané gotické katedrály. Nemožno povedať, že kostolíky, ktoré sa dnes stavajú, sú doko nalejšie než spomínané
katedrály, pretože sú novš ie. Naopak .
V tomto svetle vidím aj ostatné umenie.
A ešte jedna dôležitá vec. Na pozadí
umenia s tároč i a ex istovali ľudia (trieda,
stav), ktorí umenie spo nzorovali, kto rí
ho bytostne potrebovali k životu. Boli
ochotní dať obrovské prostriedky na to.
aby vzni kali krásne umelecké di e la.
Všetko, čo v Európe obdivujeme, vytvorila v m inulých storoč i ach šľac hta a
duchovenstvo. Čo môžeme obdivovať
v Prahe na Palác i kultúry alebo na hoteli Fórum? Každý sa ide pozrie ť na
svätov ítsku katedrálu, na Vyšehrad
alebo na sv. Mi kuláša na Malej Strane.
Podobne to vidím aj v hudbe. T ým, že
zanikla trieda, ktorá umenie sponzorovala a potrebovala, zanik lo aj spoločen ské postaven ie tvorcov u š ľach ti lé ho
umenia. Porovnajme postaven ie skladateľa súčasnej hudby so sk l adateľom v
minulosti. Diela Beethovena č i Brahmsa boli očakáva n é, boli senzáciou, na
kto rú každý išie l a bolo takmer spoloče nským fa ux pas neby ť prito m. Dnes
sú umelci - skladate lia vážnej hudby na
vedľaj šej ko ľaji. Mys lím, že to vyplýva
z celkového postoja ľudí k hodnotám.
Rebríček hodnôt sa neob yčaj ne zmenil.
Pripo meň te si: na T ridentskom konc ile
vtedajší európski politici rozobera li.
ako má vyzerať hudba, aké pravidlá
majú byť stanovené . aby chrámová
hudba mala zodpovedaj úce parametre.
Do praxe ich zaviedol Palestrina.
Dokážete si predstaviť, žeby sa na nejakom sum mi te hovorilo o tom, ako má
vyze rať hudba? Staré kult úry pri pisovali hudbe obrovský význam. Číňan i a
naprík lad tisíc rokov pr. Kristom píšu:
"Pozri sa na hudbu národa, a uvidíš.
aký je ." Úžasná myšlienka. A teraz s i
vypoč uj e m hudbu, ktorá nás zaplavuje
z médií- potom sa pýtajme , takí sme?
Asi áno. Kedysi na každej dedi ne p;ín
u č i te ľ uč i l spev, zo spevu sa dalo prepad n ú ť. Deti m useli ved i eť s pi ev ať v
kosto le , v zbore, boli vychovávané k
tom u, aby dokázali vním ať krás u chrámu , jeho architektúru, hudbu a to. čo sa
v ňom hovorilo, kázalo - Pravdu. Čo sa
učia dnešné deti poč úvať? Čo im znie v
drahých walkmanoch? Budú raz scho pné vn ímať krásu veľkej európskej tradície? Mám obavu, že príde čas, k eď nebudeme m ať pos l uch áčov, že vývoj
pôjde smerom Vangelis, Qeen, rock ...
Myslím, že aj sami skladate lia vážnej
hudby 20. storoč i a sú do ve ľkej miery
zodpovední za tento jav. V kŕč ovitej
snahe byť o rig inálni, vzdialili sme sa
publi ku. Namiesto toho, aby sa o no
snažilo pochopi ť naše umenie, ako sme
s i naivne nahovárali - naš lo si náhradu
v pouličných žánroch. Je nutné vyc hovávať - skôr vnímavých jedno tli vcov.
než masy - ku kráse a harmónii , k poznaniu, že to. čo je harmónia v umení,
je v etike dobro a naopak. Navyše tre ba
viac úcty a pokory ku gigan tom m inulosti než detinskej sa m oľúbo s t i , ktorá
s účas nú vážnu hudbu doviedla do slepej u l i č ky.
Pripravil ANTON STEINECKER
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(Dokončenie zo str.
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týždeň

T niesol so sebou na brehy Dunaja
valentínsky

leso podstatne prispelo k dobrej úrovru
'T ýždň a" - napokon, interpretácia hud~
druhej polovice 18. stor. nie je jednodu·
chá zál ež it osť .
Cappella Istro politana s dirigenton:
M. Košíkom sprevádzala J. Pal ov ičovú
v Klavírnom koncerte B dur, K. z. 450.
W . A. Mozarta. Kl av iristka p~ed v i edla1
najlepšom zmysle slova k on ce p č n e dobre vyváženú hru, s pre hľadnos t'o u kontrapunktu, s čl enením kadencií, s triezvo
formovaným Andante. Jej hra bola zvu·
kovo zdržanli vá a elegantná. Tam, kd!
diferencovala znenie dial ógu medzi kla·
vírom a orchestrom, jej však o rchestet
ostal dlžný " odpoveď '.
Symfónie Haydna a Mozarta (e mol č.
44 a B dur, K. z. 3 19) boli redukované na
zo silňovanie a zoslabovanie znenia s tem·
peramentnými prízvukmi sprostredkujú·
cimi surový prejav. Teleso neovláda vy·
v ážen osť nástrojových skupín, má draví
tón, jeho hra sa temer rúti na recipienta.
predkladajúc mu neinteligentný hudobní
prejav.
Hudbe druhej polovice 18. storoč ia sa
nevenuje taká výrazná pozornosi, ako sa
zdá. Všeobecnou rece pč n o u atrakciou je
stále hudba 17. st oroč i a , prípadne staršia.
i keď s produkciou, ktorá by nemala opu~·
tiť priestory archívu . Ak sa podarí organi·
zátorom "Týždň a" udrža ť kvalitu drama·
turgickej úrovne. n aznače nú prvým podu·
jatím, a ak tomu bude zodpoved ať štan·
dard umeleckej interpretácie, podujatie
by si mohlo získať svoje osobitné publi·
kum. Môže sa s fo rmovať zauj ímavé publikum pre interpretov, ktorí sa budú chcie(
prezentovať pred obecenstvom, pozostá·
vajúcim z milov níkov a znalcov i pred tý·
mi , kt orí majú radi dobrú hudbu v živej
interpretác ii. Z toho pl ynúca možná eli·
t ámosť je nateraz v úplnom súl ade so ~i·
rokým záberom hudobno-kultúrnej sféry.
rovnako ako s mnohozá ujmovou sférou
obecenstva. Ba v najbližšom č ase sa "malé podujatia" ukážu ako ekonomicky
efektnejšie a úče ln ej šie než mohutné ma·
sové produkcie s absenciou osobnostného
fluida.
INGEBORG ŠIŠKOVÁ

Predvalentínske koncertné radovánky

rajú tí, ktorí sa za ne radi skrývajú. Aj
prítomnosť Andrew Mogre liu je svedcc·
tvom tohto chcenia. Nu ž a ako to už u
Mogreliu býva, aj tento raz zneli v rozhlase dram aturg icky vyšperk ované tóny
dvoch skladieb: El_garove Eni gma vari á·
cie a kolosálny Zivot hrdinu od Ri·
charda Straussa. Kdesi som č íta l , že vraj
to bola nezmyselná dramatu rgia, že bo·
la neúnosná, č i n ~adekvátn a jedného
večera. Ó , aký to omyl! Andrew Mog·
re lia podal svojím výkono m svedectvo
o jednom roku , o jedno m dô ležitom ro·
ku z konca minulého storoč ia. V tom
období sa lámal chlieb, hýba li sa mlyn·
ské kamene a bo lo preto o bzvláši zaují·
mavé s l edovať, č i pripo m e n ú ť s i, ako sa
medzi týmito k ameňmi cítil Ed ward
Elgar schovaný za Kanálom, ako na po·
hyby o kolo seba reagoval Richard
Strauss, jeden z hlavných "ml ynárov".
Bo l to koncert inte ligentný, pouč n ý a
navyše maximálne vydarený. Samozrejme, že atraktívnejšie zapôsobil Strauss
a jeho troš ičk a sam oľúba predstava o
heroi zme. Mág Mogrelia vytváral okolo
seba čosi- n e uverite ľné, čosi, čo zasa raz
aktivi zovalo utajené zdroje e nergie pred ním, aj za ním, v auditóriu. V koncertnej sieni zavlád la rozprávková atmosféra, vyžarujúca zo záz rač n ej pali č
ky a zázraky budi acich gest Andrew
Mogre liu. A hráč i vedeli, čo robia, vedeli , že ide o perfektnú vec a že ide do
tuhého. Hrali "o dušu" a výs ledok bol v
mojo m prípade jasný: zasa mi raz stúpa·
la hladina pozitívneho adrenalínu, zasa
ma raz mrazilo na chrbte, zasa som raz
zabudo l, že som ko ncert odstál v kútiku
sály, zasa som raz pocítil, že hudba je
ni eč ím kúzelným a že pozbavuje telo aj
d ucha vpl yvov zlých duchov našej ešte
ho ršej doby. Posolstvo z ko nca 19. storoči a bolo teda ozdravujúcou kúro u pre
č l ovek a žijúceho na Slovensku koncom
dvads iateho storoč ia.
IGOR JAVORSKÝ

S MOZARTOM ...

Dojem ucelenosti bol v prvom rade zaruče n ý hudobno-umelecky a inte rpret ačn e
n ároč no u dramaturgiou, sústredenou na
Mozarta a Haydna s eliminovaním "zvláštností" a "atrakci í", čo by Týždeň premenilo na "špeklt ákel". V druhom rade ucelen osť bola daná výberom interpretov urč it éh o umeleckého štandardu - vonkajšieho prejav u ich umeleckosti. V skutočnos
ti každý int e rpret ačný príspevok predstavoval diferencovaný a uzavretý svojský
výkon.
Zo Salzburgu prišiel Pro arte Quartett
(H. Herzl, B. Schmidtová, P. Langgartner, B. LUbkeová). Skupina vládne kul túrnym tónom kvalitného a vyrovnaného
znenia. Príkladne narába so súhrou, s neustálou koordináciou detailu ako je frázovanie, prírazy, uzatvorenie tém, akcentovanie motívu. Ich tón je mimoriadne
mäkký, guľat ý, má svoj vzostup, vrchol a
spád a vždy latentne zaznieva malé zvlnenie spôsobujúce vibráciu tónu v priestore,
č ím skupina doci eľuje mimoriadne špecifikum tzv. "viedenského znenia", vlastné
predovšetkým protagonistom viedenskej
hu s ľovej školy. Toto znenie dodáva intímn os ť osobitne dielam obdobia viedenského klasicizmu s malým nádychom
sentimentálnosti . Svojrázna inte rpre tač ná
štylistika sa môže prej aviť aj ako nebezpeče n s t vo. Pri neopatrnosti sa interpret
môže dostať do ťažkostí pri kontrapunktických úsekoch, vyžadujúcich jasnú líniu. Okrem toho ko loristické pointovanie

o ht oro čn ý

ú če ln é. Kvarteto siahlo vo svojej dramaturgii k n e ľahk ej skladbe, ktorá aj Mozartovi pôsobila komplikácie, i keď nie zjavné. Je príležitostnou skladbou pre klarinetistu Stadlera a timbrová kombinácia
kv arteto- klarinet je nezvyč ajn á. Kl arinetový part je na rozhraní koncertantnej a
č i stej komornej hry. Skladba zaznie vo
svojej umeleckej hodnote, len ak úč inku 
júci racionali zujú svoj umelecký prejav,
č oho znakom bola aj interpretácia K varteta C dur, K. z. 465, s dôrazom na hladkosť línií, s vyváženou komplementárnosťo u nástrojov, z pozície radosti zo znenia.
So symfóniou E dur č. 29 J. Haydna
vstúpil do "Týždňa " Slovenský komorný
orchester pod vedením B. Warchala. Navonok nepatrná skladba, ale pre pozornejšieho recipienta už signalizujúca budúceho veľkéh o skladateľa . Po ňati e interpretovať takpovediac na "jeden ťah ", od Allegro di mo lto k finálnemu Presta, v zmysle
rýchleho uzatvorenia cyklu, bolo v intencii nielen štýlu doby, ale aj Haydna tohto
tvorivého obdobia.
Akceptovate ľná, ale nie ucelená, bola
populárna Sinfonia concertante Es dur,
K. z. 364, do ktorej sólisti vniesli nepokoj . Huslista T. Kováč so štíhlym tóno m,
istotou intonácie, a violista E. Kudlák s
príjemne znejúcim tónom a hrou realizovanou "pre seba", boli odlišní partneri .
Zmeny tempa - hlavne v Andante - nedôslednosti v súhre a v hre voč i orchestru boli indikované malou ve ľkorysosťou sólistov. O to väčším ohňostroj om bola
symfónia A dur, K. z. 201. Teleso sa našlo. Mohlo prezentovať pekne znejúci
štíhly zvuk, vyrovnaný timbre, rytmickú
preg nantn osť. V s účasnej inte rpretač nej
mnohorakosti štýlov je prístup k umeleckej interpretácii, ako ju volf B. Warchal,
jedna z možných ciest sprostredkovania
hudby. V súčasnosti stále aktualizovanie
a problemati zovanie interpretácie v "správnom štýle" sa ve ľmi čast o pohybuje v priestore medzi falzifikáciou, omylom, špekuláciou a skutočn ý m umením. SKO získal
is:ý št:.r.dard, ktorý by mal uóržiavať na
kvalitatívnej úrovni. Svojím podielom te-

pri-

dva vskutku vydarené koncerty. Teší
ma to o to viac, že strojcami úspešného
hudobníckeho ťaženi a boli obidva bratislavské symfonické orchestre. Najskôr,
v stredu ll . februára, naplno zabodovali
č l enovia Slovenskej filharmónie. Tentoraz sa opäť "ocitli v rukách" hosťujú
ceho d irigenta. Charles Olivieri-Munroe pricestoval do našich konč ín so
slušným renomé mimoriadne talentovaného reprezentanta mladšej generácie
majstrov taktovky. Prax ma naučil a brať
životopisné materiály mnohých hudobníkov s rezervou. Kanadský hosť ma
však presved č il , že o bč as bývajú aj
pravdi vé a naozaj vystihujú realitu.
Okrem akéhosi povinného koncertného
kontingentu v prvej po lovici programu
(Rímsky karneval Hectora Berli oza a
Kl av írny koncert Camille Saint-Srensa
v podaní vari až pri ve ľmi svojráznej
Catheriny Haffner) pado l lós Charlesa
O livieriho-Munroa na famózne Feste
Ro mane od Ottorina Respighiho. Viem ,
že o tejto extravagantnej partitúre si
mnohí vyzn ávač i hudobnej noblesy a
kultivovanej vznešenosti môžu m ys li e ť
svoje: Respighi ženie udalosti doslova
na ostrie noža a chýba len zopár krôč i 
kov do krá ľovstv a gýč u a nekontrolovate ľn ej roztopaše. Pán Respighi však istotne veľmi dobre vedel, čo ro bí a ako
na to. Rímske slávnosti patri a k tomu
najživelnejšiemu a najbujarejšiemu, čo
v dejinách hudby vznik lo. Uvoľňujú
brány extázy, zvukovej hýri vosti, uvoľ
nenosti. V Rímskych slávnostiach rezonujú struny nášho hudobného podvedomia, ktoré chce a musí byť nasýtené
prírodným, nesystemati zovaným temperamento m. Pamätám s i, že tieto štyri
hudo bné pohľadnice z Ríma rôznych
epoch a o bdobí ma od prvého kontaktu
s nimi fascinovali. N i č nové, ak aj v o nú
predvalentínovskú stredu som v Redute

a žánrová štylistika môžu vyznie ť triviálne a pomalé ča s ti zaznejú sentimentálne v najlepšom prípade s nadvládou emocionality.
" Vrúc nos ť" Andante Sl áč ikové ho kvarteta A dur, K. z. 169, W. A. Mozarta do-.
slovne emocionálne rozvibrovala túto časť
a spôsobila stratu rovnováhy v pomere k
ostatným čas tiam cyklu. Aj va riačné Poco
Adagio Haydnovho kvarteta č. 77 malo
totožnú intenciu. Preto nevyznel hymnický - slávnostný výraz, čo by zodpovedalo
Haydnovej pôvodine. Veď téma až do súč as nosti tvorí rakúsku štátnu hymnu.
Peknou interpretáciou sa vyzn ačovalo
Mozartove Sl áč ikové kvarteto F dur, K. z.
590. Jedno z jeho posledných diel, s ú č e
lovou ex ponovan osťou violon čelového
partu, bolo udržiavané v sústredenom výraze, v neustálej komplementárnosti nástrojov hrajúcich "hru" medzi sebou a
proti sebe, s nekomplikovaným ovládaním aj na súhru nároč ných miest. Skladba
upútala vyslovenou eleganciou znenia.
Odlišnou kvalitou umeleckého prejavu
a znením diseonovalo Stamicovo kvarteto Praha (V. Cernoch, J. Kekula, J. Peruška, V. Leixner). S hladkým, rovným tónom, naplneným energiou, príťažlivým , s
nepatrnou náklonnosťou k dravosti, ktorá
však nikdy nedosiahne reálneho zaznenia. Prejav kvarteta je hudobne disciplinovaný, bez "umelosti" a sprostredkúvajúci ucelenú koncepciu interpretácie. Hudba v interpretácii kvarteta znie v súlade s
estetickým zameraním, aké je vlastné súčasnému recipientovi.
S l áč ikov é kvarteto C dur, op. 33, L. A.
Koželuha, interpretované bez nadsadzovania a emocionálnych falzifikác ií z pozície faktúry a sadzby, pôsobilo vyslovene
príťaž li vo. Bo l to i nt erpre t ač ný postoj aj
nasledujúcich dvoch č ís i e l. W. A. Mozart, Klarinetové kvinteto A dur, K. z.
583. so sól" stom J. P.~dinom, s r·epat:-::e
pomalšie poňat ým Larghettom, než by bolo

prežíval príjemné hudobné bakchanálie.
Charles O li vieri-Munroe totiž v nádhernej spo lupráci s mimoriadne disponovanými filharmo nikmi rozpútali na pódiu
jeden z najdynamickejších hudobných
uragánov - samozrejme s tým dodatkom, že tento uragán, Ottorino, nič ne-

Andrew Mogrelia
ničil , nebúral, nedemoloval. Celkom naopak, uragán Ottorino tentoraz len a len
pozitívnP popreskupoval mnohé sloje
hudobnosti ukrytej v č l ove ku . Pod maximálne koncentrovaným a pritom neuv e rite ľn e decentným a esteticky pôsobiacim vedením e legantného Kanaďana
hrala Slovenská filharmónia naozaj tak,
ako vie. A vie to veru dobre. Rímske
slávnosti boli triumfom radosti a nadšenia.
O ni č ho rš ie nedopado l Symfonický

orchester Slovenského rozhlasu hneď o
neskôr, teda 12. februára, v domácom prostredí Koncertného štúdia i pod
rozhlasovo u antipyramídou. Ústrednou
postavou bol opäť mil áčik bratislavského publika a verím, že aj miláčik č lenov
bratislavských orchestrov, Andrew Mogde ň

Snímka F. Horvat
relia. Rea li zač né mu tí~u našich "rozhl asákov" sa, zdá sa, darí stále viac a
viac. V súvislosti s pravide lnými aj mimoriadnymi podujatiami SOSR-u a jeho hostí sledujem akúsi dravosť, agilnosť, priebojnos ť. Public relations, spôsob distribúc ie vstupeniek, s tarostliv os ť
o vybavenie bulletinu (tu váham, č i dvadsať Slovenských ko rún nie je pre našinca troška krutá c ifra ... ) - všade sa darí a
všade to funguje aj napriek prej avom
nepriazne osudu, na aké sa radi vyhová-

.

.

Košická l, 813 81 Brmislava. Objednávky na predplatné prijima tiež redakcia časop isu . Neobjednané rukopisy sa nevmcajú. Podávanie novinových zásielok povolené RPP BA • Pošta 12. dňa 23. 9. 1993. č. t02/03. Indexové čls lo 49215.

JEVGENIJ IRŠAI

Unavení slnkom alebo pokus nahliadnuť do budúcnosti
F. l. Ťutčev: "Vyrieknutá myšlienka je lož."
A zvuk?...
Názov mojej úvahy, hoci by sa to na prvý pohľad mohlo
nemá nič s pol očného so známym fi lmom Nikitu
Michalkova, ani s vynikajúcim tangom, šlágrom dvadsiatych- tridsiatych rokov a ako sa mi zdá, má tiež ve ľmi málo spol oč né ho s politikou, sociológiou alebo etikou, s organizačným i alebo tvorivými problémami, a pravdu povediac, nie som presvedčený o tom, že má ni ečo spoloč né h o
s hudbou. Možno aj preto, lebo je potrebné veľmi dobre
vedieť, čo je to hudba, aby bolo možné mať s ňou niečo
zdať,

spoločného.

všetkým ne páč i ? Koľko ráz už jedno a to isté dielo, alebo
autora, vyzdvi hovali na piedestál a tak isto ľahko a bezstarostne naň zabúdali. Možno aj preto je naša dnešná kritika
taká opatrná pri hodnotení a vyjadruje sa negatívne iba v
prípade nutnosti alebo vtedy, keď už jednoducho nie je
možné nekritizovať. A ak chváli, tak väčšino u tak diplomaticky, že niekedy je úplne nejasné, o akom konkrétnom di ele je reč. No nechápte ma nesprávne: v žiadnom prípade
nekritizujem kritikov. Koniec koncov bolo by to aj nekorektné, aj neopatmé - dnes, tu. Jednoducho chcem ešte raz
podčiarknuť, že neexistuje žiaden objektívny názor na
umenie, ale iba momentálny, živý pocit. Stále sa meniaci,
občas nezávisiaci od samotného diela, ale od toho, ako sme
sa dnes naobedovali, alebo ako sme sa vyspali, aký máme
dnes tlak, čo je nového v politike a nakoniec, aké máme
vzťahy s tým konkrétnym autorom a akú ten dotyčný má
funkciu ...
Áno - objektívny názor neexistuje a my s novou energiou a radosťou, vnútorne hlboko presvedčení o svojej zajtrajšej sláve, neodbytne pokračujeme vo vymýšľaní nových
kombinácií zvukov, popritom nadávajúc na všetko a na
všetkých, samozrejme, okrem tých, čo nás chvália. Tým
postupne vytvárame atmosféru neoficiálneho teroru v spoločenskej mienke. Teroru, ktorý jestvoval do istej miery
vždy a ktorý, bohu ž iaľ, dosť často používame aj my sami,
pretože naše uprednostňovanie urč itého štýlu alebo autora
automaticky predpokladá menši u hodnotu iného štý lu a
iného autora. Jedným z čerstvých a žiarivých príkladov podobného teroru je osud románu rakúskeho s pisovateľa
Roberta Schneidera "Sestra spánku". Román, ktorý je dnes
uznávaný ako jedna z najlepších knfh druhej polovice nášho storočia, opisujúci život geniálneho hudobníka, bol odmietnutý dvadsiatimi dvoma vydavateľstvami. A možno sa
iba č udovať a hádať, aká viera, aké sily poháňali autora po
toľkých neúspechoch pos l ať svoj román dvadsiatemu tretiemu vydavateľstvu, kde sa nakoniec našiel ktosi, schopný
oceniť majstrovstvo a silu tejto nevšednej knihy. Fom1y
podobného neoficiálneho teroru, alebo ak chcete sprisahania, sú rozli čné, pričom nemusí súv isieť ani s politickým
režimom, a čas to plynu le prerastajú do oficiálnych foriem,
takých úč inn ých a silných, akými sú televízia, rozhlas,
tlač, umelecké agentúry a iné, ktoré dnes väčšinou závisia
od bezchybného ž~h;nia a dokonalého vkusu jedin.:ho člo
veka.
Ale je možné, že sa v budúcnosti všetko zmení? Aspoň v
hudbe? Napríklad preto, že originálna samostatná hudba
bude po tichúčky miznúť a ostane iba praktická, doplnková
(vo filmoch, v divadle) tanečn á a populárna hudba? Objavia sa nové fonny a funkcie. Napríklad je známy experi ment z jednej japonskej nemocnice, kde sa chorí rýchlejšie
vyl ieči li pri počúvaní hudby Beethovena. Koniec koncov
už starí Gréci, napríklad Pytagoras, Platón, Aristoteles, poznali a hovorili o li ečebnýc h možnosti ach hudby.
A možno niekto vytvorí trebárs symfóniu na základe
myš lienky klonovania a tým vymyslí novú techniku? Mini
alebo multiklonizmus?
Niektorí umelc i sa už začali uberať týmto smerom. V
istej galéri i som nedávno videl inštaláciu pod do očí bijúcim názvom "Ku-klux-klon". V troch rôznych miestnostiach stálo dokopy asi dvanásť úzkych, vysokých, rovnakých stolov prikrytých bielou látkou. Na každom stole

Askutočne - "Čo je to hudba?"
Počúvame ju, tvoríme (alebo myslíme, že tvorfme), kritizujeme (alebo myslíme, že kritizujeme), analyzujeme,
urobiac z tejto, vo všeobecnosti väčš inou nepotrebnej práce, spôsob životnej existencie. Odrazu sa vynára otázka:
"Ačo má vôbec zmysel v tomto našom ťa žkopádn om boji
s neprirodzeným výberom?" No túto otázku nechajme bokom. Vráťme sa k hudbe, alebo skôr k tomu, čo rozumieme pod týmto pojmom. Čo je v skutočnosti predmetom
našej, občas dosť žalostnej, úbohej, existencie? Existuje
nejaká jedno znač n á, presvedč iv á a nevyvrátite ľn á odpoveď na takú prostú otázku, ktorá sa zdá byť naivnou a hlúpou na konci druhého ti síc roč ia?
Samozrejme vieme, že hudba, to je spôsob organizácie
zvukového priestoru. No čo je to zvukový priestor? Aká
organizácia? Vieme, že existuje hudba východná i západná, že je hudba nemecká, francúzska, anglická ... baroko,
klasicizmus, romantizmus... sonátová forma, variácie ...
Dnes poznáme, alebo si myslíme, že poznáme, nesmieme
množstvo škôl , systémov, techník, štýlov ... Ale čo nás núti niečo cít it' alebo necft iť pri počúvaní hudby? Prečo jedno
hudobné dielo vyzdvihujeme do neba a pre druhé nemáme
pekného slova? Pretože sme niečo prežili? Pretože nám
bolo príjemne? Ale prečo nám bolo príjemne?
Aký experiment v oblasti zv ukových efektov nám nakoniec pomôže od ha l iť podstatu vnímania, podstatu pocitov?
Rýchlejšie nám bije srdce, zvyšuje sa tlak, zjaví sa pocit
machu, pod: radosti, nepohodlia, uspokojenia, istcty, podráždenia...
Áno, už vieme, že určité zvukové efekty, urči té timbre,
registre, tempá, rytmy a pod. vyvolávajú u väčš in y ľudí
dosť podobné reakcie. Vynikajúcim príkladom toho, ako
ďaleko zašlo chápanie hudobnej psychológie, sú hudobní
skladatelia, ktorí robia hudbu k fi lmom v Hollywoode.
Každý, aj ten najslabší thriller, má stopercentnú, absolútne presne synchronizovanú hudbu s každou epizódou.
Urtite je to aj vďaka najnovším počítačo m , umožňujúcim
dosahovať nielen najneočakávanejš ie, občas nadprirodzené efekty, ale aj za minimálny čas všetko zmeniť naopak a
znova skúsiť, a znova zmeniť a znova skúsiť a ešte k tomu
mať za pár sekúnd "rukou" computera napísanú partitúru.
Je skutočne nutné študovať takmer dvadsať rokov, aby
sme dostali "diplom hudobného s k l adateľa?"
Ó, computer, computer! "Ako mnoho sa v tomto zvuku
pre srdce človečenstva zlialo! " Ale sme dnes schopní
(otupení množstvom absolútne nepotrebných informácií,
ohlúpnut í nadšením z nekonečných možnostf) triezvo a
reálne zhodnotiť a predvídať následky
tej nastupujúcej revolúcie (ó Bože, kolko ich už bolo), ktorá sa v s kutočnosti
ešte iba chystá zaklopať na naše dvere,
ako vždy, s tichým a bezcharakterným
úškľabkom? Čo bude, napríklad, s miliónovou armádou uči teľov hudby? A s
takými profesiami, ako napríklad hudobný sk l adate ľ?
Netreba sa klamať, že k nám to ešte
tak skoro nepríde, že najprv to bude
niekde inde. Už to ide a ide to všade.
Jednou nohou sme už pres koč ili do pozajtrajška. Rýchlosť nášho života sa
takmer priblížila k rýchlosti svetla a
nevravte, že nemožno ísť ešte rýchlejšie. Možno! Veď napríklad už dnes sa z
obyčajnej sóje získava materiál, ktorý
je tvrdší než akýkoľvek kov a bude sa
používať pri výrobe tankov. Vieme vari, čo sa zajtra podarí vyťažiť zo zv uku?
A kde sa to použije bez toho, aby niekoho zaujímal náš profesionálny ná- Vasilij Kandinskij: Žltá- červená - modrá (1925)
zor?
Hovoríme - hudobná reč , hovoríme - hudobná forma. bola umiestnená rovnaká debni čka, s rovnakým ciferníkom
Vyslovujeme a píšeme neuveriteľné množstvo rôznych v podobe kríža. Po hori zontále kríža plynuli minúty a
slov a občas málo zrozumite ľných termínov, označ ujúcich zlomky sekúnd. Samozrejme, čas bol tiež všade rovnaký.
viac či menej nejasné pojmy, ktoré sa formovali počas V pološere strednej miestnosti ležala taká istá debnička s
niekolkých storočí, a preto sa nám zdajú byť absolútne ne- krížom, ale bez bielej látky. Z kríža kypela voda a para.
popierateľné. Sú ale schopné vysvetli ť, čo je to hudba? Čo Pod silným vplyvom dvadsaťminútového, hlboko profesiosa za týmto slovom skrýva? Geniálne diela? Aké geni ál- nálneho, fi lozoficky precíteného komentára som so smútne? Prečo sú geniálne? Pretože to tak cítime? Aké je krité- kom prem ýš ľa l o nedokonalostiach vlastnej duše a vkusu,
rium geniálnosti? Keď sa dielo všetkým páči? Alebo sa aj o nedokonalosti techniky. Myslel som, že by bolo omno-

ho zaujímavejšie a efektnejšie, keby každá de bnička, každý stolík periodicky mizli a znova sa zjavovali.
Ach technika, technika! Čo všetko je dnes možné pomocou techniky- dvaja americkí profesori, W. Ruff aJ.
Rodgers, pomocou počítača a syntezátora objavili, že zv učí prakticky všetko - napríklad naša Zem dobromyse ľne
pradie v diapazóne sekundy g - gis. Neabsolutizujeme
však príliš techniku? Nevenujeme jej príliš veľa pozornosti? Nepremýšľame pričasto nad svojím miestom v umení.
alebo v nejakom inom "kontexte"? Možno vari dnes skutočne riešiť problémy vzťahov medzi Západom a Východom, keď je ešte tak veľa nedoriešeného medzi Západom a
Západom? Nedali sme sa príliš unie sť problémom "ako".
úplne zabudnúc na nemenej dôležité "čo"? Možno je na
škodu vec i, že pot l áčaní, zdeptaní, nakoniec popletení
všetkými možnými teóriami, systémami, zbytočnou naháňačkou za novotou, zdeformovaní školami, a pravdaže
(veď ako bez nich) finančný mi ťažkosťami , privádzame na
svet (predpokladajúc, že tvoríme) nekoneč n é množstvo
experimentov, v ktorých načisto chýba "princíp vnú tornej
nevyhnutnosti". Princíp, o ktorom písal ešte Kandinskij a
na ktorý sme šťastlivo zabudli . A možno, že hudobný skladateľ, rovnako ako básnik i maliar - nie je profesia, ale
''stav duše"? "Človek" -napísal Martin Heidegger vo svojej knihe Nová technokratická vlna na Západe - "akým sa
stal v Novom čase, musí, spamätajúc sa, najprv znova pocítiť šírku svojho bytostného priestoru".
Ale predsa: čo je to hudba? Odkiaľ sa zač ína? Ako ju začínať? Ticho, dlhým nostalgickým, ojedinelým zvukom ,
rytmickou pulzáciou, melodickou figúrou, akordom vo
fortissime? A ako ju zakon č iť? Ako zastav i ť tento proces,
ktorý nemá žiadne reálne v iditeľn é hranice? Možno vôbec
porovnávať to, čo nazývame hudbou s nejakým iným
umením vzhľadom na bohatosť podmienok, pravidiel a
úloh, ktoré musia byť zosú ladené v rovnakej časovej jednotke? Možno, že hudba je -gen iálne lego, geniálna hra?
Najgeniálnejšia hra zo všetkých , ktoré kedy boli vymys lené, hneď po hre na život? Univerzum zvukov, schopné pojať do seba celé Univerzum. Nebudem sa čudovať, ak nám
o pár rokov ponúknu špeciálne slúchad lá, za pomoci ktorých bude možné počuť zvuk Mesiaca, zvuk M liečnej cesty, Severku, zvOJk padajúceho meteoru ... bude možné po-čuť zvuk Slnka ...
Ó, božské Slnko! Symbol prek rásneho! Životvomá sila.
matka všetkého živého. Pomaly slabnúci prameň energie,
napájajúci naše vysychajúce, neforemné te lá a unavený
mozog. Veľko lepé, pyšné slnko, vychádzajúce na východe
a zapadajúce na západe, spájajúce nás všetkých žiarom
svojho nebadane hasnúceho srdca. Svojím, vsk utku materinským teplom stierajúce hranice neporozumenia, prebúdzajúce v nás zvedavosť a takmer zd rav ú závisť voči
tým, ktorí ho majú viac.
Zvedavosť, ktorá nás núti nadchýnať sa ich leni vou, exoticky gracióznou a takou meditat ívnou hudbou, (nekoneč
ne) múdrou filozofiou vo svojej naivnosti a prostote. A
my, slávnostne udyc hčaní, opakujeme po nich, takmer
chápajúc: "Čas neumiera, pretože kruh ni e je guľatý . "
Ale čo má s tým spoločného budú cn osť a čo s tým má
spoločného hudba? - spýtate sa. A ja hovorím po vás: "Čo
s tým má spol očného hudba a čo s tým má spoločného budúcnosť?" Dozvieme sa nakoniec, čo je
to hudba a č i vôbec ešte bude hudba.
alebo sa všetko zastaví a bude sa pod riaďovať dirigentskej paličke ve ľkého politika, alebo absolútne všetko pohltí celosvetová computerizácia a komercia?
Nie, nie - netreba sa báť. Vždy bol a
vždy sa nájde niekto, kto napriek všetkým politickým režimom a nepriazni vému po časiu za nás všetkých, unavených ctižiadosťou , zamotaných v každodennom klamstve, za ťaženýc h kompromismi, otrávených podozrievavosťou a nezmyselným i, nevyrieši teľnými
problémami, bude v liecť všetko to nenormálne nahromadenie zvukových
efektov a ideí (teda vlastne to, čo nazývame hudbou) k novému vrcholu. takmer vždy s naším výsmechom , závisťou , nepochopením ... Ale príde deň a
my v jeho stopách tiež prejdeme touto
cestou pod unavujúco páliac im popoludň aj ším slnkom.
Nesmieme zabúdať: nab budócnosť je v našej minulosti, pretože "kruh nie je gulatý a čas neumiera".
A jediné, čo by som ešte chcel a bolo by, ako sa mi zdá,
potrebné dopln iť - je mierne parafrázovaná skvelá myšlienka Paula Valéryho: "Umelecké diela majú tých istých
n epriateľov ako č l ovek: oheň, v lhkosť, čas- no najhlav nejším, naj nebezpečnejš ím , najnemilosrdnejším nepriateľom
je ich vlastný obsah".
Preklad: NAT A HOSŤOVECKÁ

l Modalita vo vzťahu k hudbe 20. storočia
A rc haizm y a hudobné pratvary v diele Georgea C rumba
ZUZANA MARTINÁKO V Á
George Henry Crumb ( 1929) sa narodil v
Charlestone ( West Virginia , USA) v hudobnfckej rodine. Jeho otec bol klarinetista,
aranžér a dirigent orchestra k nemým filmom: jeho matka bola dvadsaťpäť rokov
čelistkou Charleston Symphony Orchestra.
Crumb sa od svojich siedmich rokov učil
hre na klarinete, neskôr klavfri a aktfvne sa
venoval domácemu muzi cfrovani u. Prvé
skladby pochádzajú z rokov 1939-40. Klavfr a kompozfciu študoval na M ason College of Music and Fine Arts v Charl estone
(titul bakalára hudby zfskal r. 1950). Hudobné vzdelanie si rozUril na University of
Illinois, kde zároveň študoval aj hru na vi ole (titul M aster of Music zfskal r. 1952). V
rokoch 1953-55 študoval na University of
Michigan u Ross Lee Finneyho. na ktorého
seminároch sa bližšie oboznámil s tvorbou
Bartóka, Stravinského a skladateľov druhej
viedenskej školy. Na základe zfskania
Fulbrightovho .štipendia bol v rokoch 1955-56 na študijnom pobyte u Borisa Blachera
v Berlfne, ktorý na jeho tvorbu nezanechal
viičšf vplyv. Od 1964 pôsobil pedagogicky
na University of Colorado v Boulderi a
University of Pennsyl vania. V tomto obdob( Crumb dospieva k vytvoreniu osobitého
štý lového prejavu, ktorý podstatnou mierou zasiahol aj do samotného vývoja súčas
nej hudby a zfska/ mu obdi v i ocenenia na
cel om svete. K najznámejšfm dielam patria
Five Pieces for Piano (1962), Night Musi c l
pre soprán, k/avfr (čelestu) a bicie (1963),
Madrigals Books l -IV (1965-69) pre soprán
a komorný ansámbel - obe sklaby na poéziu Frederica Garcfa L orcu, ktorá mu tak
počarila, že ju zvečnil aj v Songs, Drones
and Refrains of D eath ( 1968), Nig ht of the
Four Moons pre al t, altovú flautu, banjo,
amplifikované violončelo a bicie (1969) a
Ancient Voices of Children pre soprán,
chlapčenský soprán, hoboj, mandolínu, harfu. amplifikovaný klavír, hračkársky klavfr
a bicie ( 1970). Počnúc tý mito diel ami,
Crumb používa stále viac elektronicky zosilnené (amplifikované) nástroje - napr. V
Black A ngels pre (elektronicky zosilnené)

George Crumb nie je v našej krajine ešte
stále dostatočne známy, hoci jeho skladby
tvoria s účasť programu najznámejších svetových festivalov hudby a interpre ti ich s
ob ľu bo u za raďujú do svojho repertoáru. To,
čo na jeho hudbe priťahuje a chvíľami až
fascinuje, je zv láštna "pestrofarebná" zvuk ovosť, hrani č iaca s experimentovaním s
novým i technikami hry. artiku lácie a sonoristi ky a akási n adčasová a nadkulturálna
hudobná t varovosť, ktorá akoby bola obsiahnutá v hudbe od najstarších č i as po súčasn os ť, bez rozdielu národov a etnických
skupín.
Ako je to však možné? Objavil Crumb
štýl hudby bud6cnosti?
Pozrime sa na niektoré jeho skladby podrobnejšie.
V skladbe Vox Balaenae (Voice of the
Wha/e) s čas ťami Vocalise ( ... for beginning
of time); Variations on Sea-Time: Sea
Theme, Archeozoic (Var. l), Proterozoic
(Var. ll), Pa/eozoic (Var . Ili), Mesozoic
( Var. I V), Cenozoic (Var. V); Sea-Nocturno
( ... for the end of time) pre troch maskova-

ných hráčov (amplifikovaná flauta, violona klavír), ktorí majú sy mboli zovať neosobné prírodné sily, resp. od ľudí zbavenú
prírodu, už aj samotné názvy evokujú prepojen os ť s prírodou a celým kozmom (veľ
rybí spev, ktorý Crumb poznal zo s kutoč
ných nahrávok; názvy, týkajúce sa konca a
zač iatku čas u , geografických vekov a pod. ).
V tejto, ale aj v iných skladbách, odrážajúcich Crumbov zrelý rukopis, sa stretneme s
metódou nastolenia niekofkých základných
tónových modelov (motívov) s premyslenou intervalovou, metrorytmickou, dynače l o

núckou,artilndačnou(sonoristickou)štruk

ttirou, za ktorou ~a často skrýv a číselná
symbolika. Crumb už pri samotnej stavbe
týchto modelov (motívov) akoby rešpekto-

sláčikové kvarteto (1970), obsahujúce čf
selnú symboliku a citáty (od Dies irae po
Schuberta). Zciroveií vnáša aj teatrálnosť do
svojej tvorby (herecko-ja viskové a svetelné
efekty) - Vox Balaenae (Veľrybf hlas) pre
troch maskovaných hráčov (amplifikovaná
flauta, violon če lo a klavfr, 1971) a Lux aeterna pre piiť maskovaných hráčov (/ 97l ).
Pozoruhodný j e klavfrny cyklus Makrokosmos l -ll, ktorý je hudobným pendantom
znamen( zverokruhu a zárove1l holdom
Bartókovi a D ebussymu. M ysticko-kozmologický charakter má aj Music for a Summer Evening (Makrokosmos lll) pre 2 amplifikované klavfry a bicie (1974) <l Ce/estia/ Mech<mics (Makrokosmos I V) pre amplifikovaný klavfr štvorru čne ( 1979). Vo
svojom dielp An Jdy / 1 for Misbegollen pre
amplifikovanú flautu a bicie ešte viac
zdôraznil ideu súvislost( medzi najstaršfmi
a najnovšfmi, ale aj multikulturálnymi hudobný mi prejavmi , keď vedľa seba stavia
prapô vodné nástroje (flautu a bubny). hudobné pra tv<~ry, teatrálne prvky. experimentálne zvukové efekty a techniky hry.
ale aj s taročfnsku lyriku na jednej a citáty z
Debussyho Syrinx u na druhej strane.

val najprimárnejšie zákonitosti hudobnej
morfológie (centralizácia tónov; trichordálne, tetrachordálne, pentatonické, hexachordálne tónové rady; preferencia sekundy,
tercie a kvarty, resp. kvinty; mikrointervalové vzťah y ako ozdoby základných kostrových tónov; zvláštnu úlohu hrá tritonus interval hudby 20. s toroč i a) a tiež v spôsobe ich spájania a rozvíjania u p l atňuj e základné princípy evolúcie v rámci hudobného diela (princíp opakovania, variácie, kontrastu, gradácie, reprízy).
· Vo Vocalise (... for beginning of time)

nastolil Crumb tri základné motívy: l. rytmizovaný, s prfrazmi - pozostáva zo sekund-terciových vzťahov a základného tritónu d - as (gis): d-e-f-as(gis)-a- b; 2. rýchly pohyb (64-tinová figúra) medzi tónmi d g - c - raz ako kvartová figurácia, raz ako
sekundový beh, ktorý zodpovedá dórskemu
modu v C - oblasti; 3. akordický: F dur alebo f mol vo vzťa hu k h mol alebo H dur
(akoby išlo o dvojicu akordov D - T s tým
rozdielom, že nie sú v kvintovom ale tritónovom vzťa hu ).
Sekund-terciové motívy majú často symetrickú stavbu ais-cis-dis-a-g-d (v poč te
poltónov: 3-2-6-2-3; tiež v transpozíciách
od f, c, g).
Celá táto časť pre amplifikovanú flautu a
klavír je ozvláštnená mikrointervalmi, bohatou artikulác iou, rôznymi spôsobmi hry
na flaute a zároveň spievaním do nej, hrou
na netlmených alebo tlmených strunách
klavíra atď., ktoré dodávajú hudbe ráz mystickosti, spätosti s prírodou a jej bohatstvom zvukov.
Vo Variations on Sea-Time vstupuje do
hry tretí nástroj - v i ol o n čel o , ktoré je naladené namiesto trad ičné ho C-G-d-a na H 1Fis-dis-a. Sea Theme (morskú tému) tvoria
fl ažoletové tóny dis-cis-fis. cis-h-fis (vzťa -

hy kvarty, kvinty), gis-fis-dis-fis-eis-dis,
cis-dis-a. dis-eis-gis-eis-dis (sekund-terciové vzťahy a tritonus, pričom sa zdô razňujú
tóny cis dis a. ktoré poznáme už z predchádzajúcej časti ) . Téma pozostáva z tónového sledu dis-eis-fis-gi s-a-h-cis, ktorý je
kombináciou dórskeho a frygického tetrachordu. Súčasťou témy je sonoristický sprievod, pozostávajúci z glissánd na strunách
klavíra, ktoré u vo ľňujú alikvoty tónov
prázdnych akordov (bez te rcie), predtým
potichu stl ačen ých na klávesnici.
V prvej variácii glissandové a flažoletové efekty .na violon če le vytvárajú ve ľmi
blízku analógiu s veľrybím spevom. Bohatstvo sonoristických efektov rozši ruje technika hry na strunách klavíra s dl átom, vibráto na strunách pomocou papiera, preparácia strún pomocou skleneného prútu (IV.
variácia) at ď.
Vo všetkých variáciách sa objavuje vzťa h
tritónu dis-a, flažolety a glissandá. Crumb s
obľubou používa motívy usporiadaných intervalových modelov: napr. v tretej variácii
sú to kombinác ie velkej septimy a zviičše
nej kvarty (tritónu), ktoré sa exponujú od
tónu h alebo f
Zaujímavý efekt vzniká glissandom cez
tóny alikvotného radu (od tónov dis a a).
V štvrtej variácii vzniká pozoruhodný
zvukový efekt na klavíri , k eď je na strunách
umiestnená skJenená tyč, ktorá dodáva melódii hranej na klávesnici akýsi zv láštny
kovový zvuk. Táto melódia má orientáln y
charakter, ktorý je daný tým, že pravá ruka
hrá tóny na č iernych klávesoch (es des b),
kým ľavá ruka na bielych (a ge). Nad ňou
vo v i olonče l e a fl aute znie melódia a-h-ages-f-dis-a-11 (s akcentom na tónoch dis-a).
Scku::d-íericové motfvy tejto variácie vystriedajú kvart-kyintové postupy v piatej
variácii (striedanie č istých kvínt a kvárt
prebieha tak, že medzi vnútornými a okrajovými tónmi vznikajú tritónové vzťahy : eh f-b, d-a es-as).
V polovici tejto variácie sa objaví známy
sled akordov avšak v in verzii H dur - f mol,
ale aj ďa l šie postupy z úvodnej čas ti Vocalise. V záverečnej časti SeaNocturno (.. .for the end of time) flautistka zapíska

Presný poriadok má aj ďal ší sled akor&jednotného intervalového modelu 9-4. t.
velkej sexty a velkej tercie (okrajové t~
sú vo vzťahu malej nony). Tieto akordy
väčšinou pospájané v intervalových porrtroch tritonu a malej tercie.
Rýchle behy decimol prebiehajú v cc/~
tónových vzťah och symetricky nahor a n•
dol, paralelne vo velkých septimách.
Crurnbov zmysel pre symetriu a logick(
u sporiadanosť tónových a intervalovýd
vzťahov výrazne ukazuje nasledujúci príklad z ôsmej čas ti The Magic Citdc a
Infinity (M oto Perpetua), L eo (Lev):

Akordické útvary v strede kruhu mají
štruktú ru cel otónových hexac!Jordov. pričom každá dvojica je vo vzťahu čis tej kvirr
ty a spolu vyčerpáva Chroméllický tori
(ges-as-b-c-d-e; cis-dis-f-g-a-g; spolu 1:
rozdielnych tónov). Kruh je ternatick)
spracovaný tak, že sa môže hrať v nadväz·
nosti d oneko neč n a (autor predpísal opakovanie cez tri kruhy a jednu tretinu , v ktoreJ
je vypísaný koniec- fine). Ak sa bližšie pozrieme na tónovú a intervalovú štruktúru.
vidíme jasné symetrické postupy a pravi·
delnosti . Najvyššie vrchné tóny v dynamic·
kej intenzite fľff sa štyrikrát opakujú v postupnosti h-a-f (okrajové tóny tvoria tritonus). lntervalové vzťah y medzi jednotlivý·
mi tónmi v strednej a spodnej notovej
osnove sú založené na kombinácii velkeJ
septimy a tritonu. Dvaatridsatinové trojtónové skupinky sú tiež štrukturované tak, že
ich vonkajší interval je tritonus. Osemtónová prfrazová skupina má nasledovnú ŠI·
ruktúru: tritonus, dve rm1lé sekundy. jcdm
malá tercia. tritonus, dve malé sekundy a
tritonus (posled ný tritonus tvorí spolu s
vrchným tónom). l ieto skupinky zaznejú
trikrát a sú usporiadané tak, aby posledn)
tri tonus tvori li vždy s iným vrchným vyso·
kým tónom (prvýkrát s h, druhýkrát s a, tre·
tíkrát s 1).
Na základe uvedených príkladov vidíme.
že Crumb využíva vo svojej tvorhc postupy
blízke rnodom a modálnemu mysleniu mi·
moeurópskych kultúr, ale aj e urópskej hud·
by, resp. hudobnej tradícii vôbec.
Nejde pritom o priame ana·
lógie s tou či onou kul·
tú rou. skôr o spôsob
štrukturovania tónov do tvarov
(napr. skupín
troch až siedmich tónov,
ktoré sú

známu morskú tému
(inak rytmi zovanú
ako v Sea Theme). Klavír hrá
romanti cké
f i g u rác i e,
ktoré sú vybudované z
spo l očné
témy. Topre všetnálneje táky hudob·
to čas ť siné systémy
tuovaná do
(trichordy,
Hdur(pred5-7 tónové
z n ame n a nie S#, avšak
rnody). Cnunb
odrážka na a
si okrem zá(z modálneho
kladných inaspektu tón ta) a
tervalov, sekúnd.
ďal ší krížik eis (dietercií, či stej k varsis fi) nasvedčuje, že
ty a kvinty zvol il za
zák ladn~ interval trit~Crumbovi je bližší modálny spôsob mysle- The magic circle of Infinity (Moto perpetuo) nu~- <•.nterval. zoh ravaJUCJ v hudbe 20.
nia. Samotná téma
má tiež iný ako durový charakter. Ako sme
storočia závažnú úlohu), ktorý je v jeho
už vyššie spomínali, pozostáva zo sledu tókompozíciách ťažiskovým. Ďalším kompazičným prostriedkom, ktorý je primárny v
nov, ktorý je kombináciou dórskeho (di shudbe od najstarších čias až podnes a ktorý
eis-fis-gis - vzhľadom na Cis-oblasť) a frygi ckého (gis a h cis - vzhľadom na E-obje charakteristický pre modálne myslenie.
last) tetrachordu.
je repetícia a variácia motivických tvarov.
rotácia a preskupovan ie tónov v rámci akéSymetrické a logicky tvarované štruktúry
modelov (motívov) použil Crumb aj v
hosi prazákladného tvaru (modu). Akoby
sa celý hudobný proces odvíjal z prabuniiných dielach V cykle Makrokosmos l ,
Twe/ve Fantasy-Pieces after Zodiac for
ek, ktoré spolu s ostatnými parametrami
Amplified Piano v prvej čas ti Primeval
(rytmus, metrum, inštrumentácia, aktikuláSounds (Genesis l), Cancer (rak) je to napr.
cia) umožňujú velké množstvo kombinácií
a majú tú v l astnosť, že ich neustále vnímasled akordov v postupnosti vždy dvoch
me ako navzájom príbuzné, našim percepčakordov v základnom tvare, dvoch akordov
v prvom obrate (L j. v tvare sextakordu),
ným schopnostiam zodpovedajúce procesy.
Možno práve v schopnosti evokovať ardvoch v druhom obrate (v tvare kvartsextachaické pratvary v hudbe, tkvie tajomstvo
koru) a opäť dookola. Tieto akordy sú gruprífažlivosti a možno aj nadčasovosti erompované tak, že ich základné tóny sú vždy
striedavo vo vzťahu tritónu a čistej kvarty.
bovej hudby...
.

-

.

Košická l, 813 81 Brmislava. Objednávky na predplalné prijíma Jiež redakcia čltsopisu. Neobjedmmé rukopisy sa nevrac;ljú. Podávanie novinových zásielok povolené RPP BA · Pošta 12. dňll 23. 9. 1993. č. 102/03. Indexové čisto 49215.

Z januárových koncertov ŠFK
Po tradičných novoročných koncertoch venovaných ľahkej múze prišli v druhej polovici januira na rad (konečne) aj "vážne" programy. Najprv to bol - 22. januára koncert Státnej filhamlónie Košice, pod taktovkou svojho dezignovaného šéfdirigenta Tomáh Koutnťka. Na úvod si
zvolil Debussyho lbériu z triptychu Images, jedného zo základných opusov hudobného impresionizmu. Volil dobre, lebo práve v reprodukcii tohto štýlového obdobia má orchester zatiaľ
mačné manko. Castejší kontakt s ním môže byť iba užitočný. Súčasne to však znamená aj požiadavku náročnejšej prípravy; časový priestor pre štúdium tohto programu sa však nečakane zúžil,
čo sa, pravda, na hre telesa prejavilo- a to nielen na úvodnej skladbe. Debussymu chýbala väčšia
uvofnenost, vláčnosť, prirodzenejší agogický tok, výraznejšia hra farieb. Všetko akoby bolo sústredené iba na súhru a nezostalo už na skutočné muzicírovanie. Nazdávam sa, že táto skladba by
si zaslúžila, aby sa k nej SF v krátkej budúcnosti vrátila a vyrovnala sa s jej záludnosťami.
Chvályhodná je starostlivost SFK o súčasnú slovenskú hudbu. Na tomto koncerte sa dostal k
slovu Košičan Jozef Podprocký, ktorého Concerto piccolo pre akordeón, tympany a s l áčiky
uviedol renomovaný akordeonista Vladimír ňlchran. veľký bojovník za zrovnoprávnenie tohto
nástroja s inými sólistickými inštrumentmi. Zatiaľ v tomto boji ťahá za kratší koniec, no možno
práve vznik nových, kvalitných skladieb pre akordeón mu v tomto snažení pomôže. Podprocký
napísal ešte v roku 1971 pre akordeón skladbu Reverzie, teraz sa k nej vrátil a prepracoval ju do
fom1y koncertu. Dielo venoval pamiatke A. Schänberga a- celkom pochopiteľne -jej urč ujúcim
kompozičným systémom sa stala dodekafónia. Tematickým jadrom koncertu sú tóny A-Es-C-H,
odvodené z iniciálok Schänbergovho mena. Skladba nepôsobí nijako konštruktivisticky, naopak,
hudba plynie prirodzene a je veľmi transparentná. Cuchran sa ujal predvedenia Podprockého
skladby s vervou jemu vlastnou, zo strany sprevádzajúceho orchestra sme však postrehli isté rezervy.
Výraznejší prelom vo výkone orchestra nenastal ani po prestávke, hoci u Dvol'ákovej hudby
by sa to dalo očakával. Jeho 3. symfónia Es dur však bola novinkou aj pre SF a časová tieseň sa
trochu prejavila i na jej reprodukcii. Napriek tomu poskytla viac, ako len korektnú realizáciu partitúry.
O týždeň neskôr sa orchester SF pohyboval na istejšej pôde, hoci aj tu sa musel vyrovnať s nefahkou úlohou, akú nesporne nas toľuje Brucknerova 4. symfón ia Es dur, zvaná "Romantická".
Nemecký dirigent Alexander Schwinck je však v tejto oblasti, zrej me, doma. Je predovšetkým
dirigentom -architektom a spoľahlivo zvládal rozsiahle stavebné oblúky diela, napriek tomu, že
zvolil prekvapivo pomalé tempá a poňal symfóniu vyslovene kontemplatívne. Vďaka tomu sa
najlepšie uplatnili lyrické pasáže. Schwinck venoval primárnu pozornos( najmä dynamike a primäl hráčov k takmer neč ujnému pianu, čo mu vytvorilo výborné východisko pre široké brucknerovské gradácie a umožnilo plne vychutnať jeho kontrasty.
V každom Brucknerovi je jednou z n ajvyťaženejších orchestrálnych sekcií skupina plechových nástrojov. Ak nemá dirigent k dispozícii ozaj kvalitné plechy, je celkom zbyt oč né tohto
skladateľa vôbec hrať. Košickí "plechári" sa pod hostovou taktovkou priam prekonávali: kvarteto
lesných rohov zvládlo svoie priam koncertantné party brilantne, trúbky svietili a trombóny boli
kompaktné a vyrovnané; všetko ladilo a znelo kultivovane. Nečudo, že sa ani ostatné orchestrálne skupiny nedali za hanbiť a tak sa aj u publika dostavil patričný ohlas.
Prvá čast večera však tiež nebola bez zaujímavosti: Zuzana Paulcchová-Stiasna v ňom predniesla Mozartov Klavírny koncert C dur, KZ 467, jedno z tých kúzelných diel, ktoré znovu a znovu prekvapujú geniálnymi zábleskami nevyčerpateľnej s kladateľovej studnice invencie. Pri listovaní Mozartovej partitúry možno povedať: úloha pre konzervatoristu. Ale zahral dobre tohto
komponistu, to nie je ani zďaleka záleži tosť brilantnej prstovej techniky. Mozart si vyžaduje zrelú muzikalitu, zmysel pre drobnokresbu i veľké plochy, č i s té lfnie klasického slohu a ešte veľa
vlastností, ktorých až suma vytvára dobrého mozartovského hráča. Zuzana Paulechová k nim nesporne patrí. Jej prednes mal ľahkosť a pôvab, orchester bol tiež kvalitným s poluhráčom.
Je samozrejmé, že najväčšiu pozornosť v tento večer na seba sústreóil Brucknero" kolos, no
pekný zážitok z Mozarta nevedel vygumovať.
ROMAN S:dEPEK

...A...t::ra.k.t:Ív-.-.y cyk.I'LIS
Projekt organizovaný Českým centrom
má za cieľ vyt vori( stálu pôdu pre dramaturgiu a interpretáciu komornej hudby.
Predstavia sa v ňom mladí interpreti zo
Slovenska, Českej republiky a iných krajín, napr.: Eleonóra Slaničková-Škutová,
Jozef Lupták , Opera Aperta (SR), Gabriela Demeterová (ČR), Robert Cohen (VB),
Susanne Satz (SRN), René Sharon (Kanada) a inf. Cyklus chce taktiet prispieť k
zblfteniu slovenskej, českej, maďarskej,
i idovskej, anglickej kultúry a i. Neakademický charakter koncertov má prostrednfctvom neformálnych rozhovorov umotni( aktfvny kontakt medzi interpretom, prfpadne skladateľom a publikom.
Na otváracom koncerte cyklu 26. januára sa
predstavili violončelista Jozef Lupták a klaviristka Eleonóra Slaničková-Škutová s dielami
Bohuslava Marrinil, Ľudovfta Rajtera a Dmitrija Sostakoviča. Po úvodných slovách Jozefa
Luptáka priblfžil poslucháčom diela Adrian
Rajter. Erudovaným spôsobom, bez zbytoč
ných fráz, ktoré bohužiaľ ešte aj dnes počúva
me pri podobných príležitostiach, preniknutím
do podstaty vecí, dal skladby do kontextu s autormi a poukázal na okolnosti ich vzniku.
Prvou kompozíciou. ktorá zaznela, boli Va·' riácie na slovcnskt1 timu od Bohuslava Marrinil, skomponované na návšteve u Paula Sachera v Schänenbergu v priebehu niekoľkýc h
dní roka 1959, necelý polrok pred autorovou
smrťou . Téma skladby, plnej nostalgickej nálady a túžby po domove, je skoro bezo zmeny
prevzatá zo zbierky " l 000 Slovenských 1\Jdových piesní, op. 70 č. 335" Viliama Figuša
Bystrého.
Pôvodný nápad Fantúie na dve timy z opery "Nffina" ("Tiefland") od Eugena d'Albcrta
pre s6lov6 violončelo Ľudovfta Rajtera pochádza z 20. rokov. Zrealizovaný bol až roku 1993.
Na začiatku skladateľ cituje úvodnú tému opery. v pôvodine hranú klarinetom, v prirodzených flažoletoch evokujúcich jeho farbu . Kornpozícia je technicky veľmi náročná, čo dokazuje autorovu dôvernú znalosť problematiky a
možnosti violonče la, hru na ktorom , okrem dirigovania a kompozície študoval na viedenskej
Vysokej hudobnej škole. Fantázia je dôkazom
absolútnej kompozičnej zrelosti a nadhľadu, o
čom svedčí aj ve ľmi dômyselný a vyklenntý
dramaturgický oblúk. Kompozícia reflektuje

Viedenskú ~kol u zo zač iatku st orbč ia (nic Druhú viedenskú školu), nielen v zmysle kompozičného myslenia, ale aj filo zofiu . estetické pohľad y a prepojenosť vtedajšieho kultúrneho povedomia.
Na záver zaznela Sonáta d mol, op. 40 pre
violončelo a klavír Dmitrija Sostakoviča. venovaná Viktorovi Kubackému, ktorý ju spolu s
autorom premiérova! v decembri r. 1934 a v
tomto roku aj vznikla. V Sonáte, jeho prvej
skladbe takéhoto formátu pre komorné obsadenie, sa vracia po avantgardnej etape dvadsiatych rokov ku klasickej tradícii. Svojím nostalgickýrn lyrizmom a rytmickou vitalitou anticipuje 5. symfóniu d mol. op. 47. Tento moment
je badateľný najmä v Largách oboch diel. či v
niektorých rýchlejších častiach .
Vďaka svojim dispozíciám sólisti brilantne
zv ládli náročné technické miesta, boli vynikajúco zohratí, takpovediac spolu dýchali. Obd ivuhodná bola aj ich rytmická s uverénnosť a vystihnutie nálad skladieb hlavne Yo variáciách
Bohuslava Martin(~ , ktoré boli z interpretačné
ho hľadi ska najvyrovnanejšie.
Rajterova Fantázia si vyžaduje veľkú kon centráciu, aby nedošlo k prerušeniu kontinuity
dramaturgickej Hnie. Hlavne druhý diel je
v tomto smere náročný svojimi pomalým i. široko klenutými melodickými oblúkmi. Jozef
Lupták, odkedy som ho mal m ožnos ť počuť po
prvýkrát dielo interpre tovať , urobil ve ľký krok
vpred v celkovom poňatí, svojím nadhľadom
dosiahol jednotu a prepojenie celku.
V Sostakovičovej Sonáte, ktorá bola taktiež
na vysokej úrovni , sa mi miestami žiadalo
menšie rubatovanie a stringendo úsekov v priebehu častí, ktoré tak trochu kúskovalo ich tok.
Myslím, že na začia tku prvej čast i a v Largu by
sa našli ešte rezervy v odkrytí hfbky tejto myšlienkovo najzávažnejšej skladby večera.
Skoda, že veľmi dobrá akustika sály a katarzný zážitok z koncertu bol rušený doliehajúcou
zvukovou kulisou zo susedného bistra Vyšehrad, občasným zavytím psa vo vedľajšej
miestnosti. chodením zamestnanca Centra počas produkcie z dverí do dverí, plniaceho si asi
pracovné povinnosti. a nastavovan ím svet la
osvetľovačom, čo určite nepôsobilo upokojujúcim dojmom ani na sólistov, ani na publikum.
Napriek tomu, chvála patrí Ceskému centru
za realizovanie vynikajúceho projektu ako aj
otcovi myšlienky a iniciátorovi cyklu violonče
listovi Jozefovi Luptákovi.
ANTON STEINECKER

Koncert s janusovskou tvárou Mozartovský cyklus - po tretíkrát
Zdá sa, že Slovenský komorný orchester
naberá nový dych. Warchalovcov som naposledy počul v máji minulého roku v Košiciach
a odvtedy sa interpretačný prejav Warchalovho telesa do sť výrazne zmenil - pravda, k
lep!iemu. (Aj pri intenzívnej fluktuácii čle
nov kvalitatívne zloženie orchestra akoby neust41e stúpalo.) Týka sa to najmä takých dôlelitých ukazovateľov, akými sú homogénnosi,
kompaktnosť, vyváženosť zvuku; hra Warchalovcov (10. 12.) pri tlmočení Concerta
grossa per il Sanctissimo Natale, op. 3 č. 12,
od menej známeho neskorobarokového autora, Torelliho žiaka Francesca Manfrediniho,
miestami dokonca pripomínala staré, zlaté ča
sy tohto večne populárneho súboru (aj tento
koncert bol vypredaný), takým výrazným ťa
hom, verkorysými oblúkmi ako spontánnym,
odukvnelým, emotfvne dynamickým hudobným prejavom. A len tak mimochodom, vďa
ka poňatiu SKO do Reduty na chvíľu zavítal
pastorálny, vznešený pokoj Vianoc, ktorý
chcel autor svojím dielom nepochybne reprezentoval. Za nesporný dramaturgický prínos
možno považovať uvedenie dvoch kantát
Dietricha Buxtehudeho, slávneho organistu v
Ulbecku, najvýznamnejšieho predstaviteľa
severonemeckej organovej školy, až do veľ
kolepého nástupu J. S. Bacha. Kým "ária"
Jcsu, meines Lebens Leben, BuxWw 62, je
jednou (takmer) nekoneč no u Ciacconou (redukcionizmus v 17. s toročf...), kantáta Der
Herr ist mit mir, Bu x Ww 15, je oveľa členitej
lou a zaujímavejšou, okrem ciaccony obsahuje už aj fugáto či tanec, resp. náznaky t aneč
aosti. Mládežnícky zbor Echo (zbormajster:
Ondrej Saray), spoluúčinkujúci na tomto koncerte, vynikal nesmierne sympatickým nadšeDlm z aktívneho rnuzicfrovania, pri prvej
Buxlehudeho kantáte aj relatfvnou kultivovaaosfou prejavu a čistotou intonácie, no pri
druhej sa táto relatívnosť stala ešte relat ívnejlou (prepáčte mi tento logický nezmysel, dúfam, fc je aspoň výstižný) a hlavne pri meliety úročnejších pasážach odhalila isté tech~ nedostatky, ktoré sú pri amatérskych
zboroch nakoniec samozrejmosťou . Podobne,

ako zreteľne vyššia kvalita ženských hlasov ...
Až potiaľ by som koncert označil za jasne
plusový, prínosný či skôr vydarený. Ale po
prestávke nasledoval zásadný dramaturgický
omyl, a tým bolo zaradenie Mozartovej známej a často hrávanej Korunovačnej omše C
dur, KV 317. Asi 15-členný komorný orchester a zhruba 40-členný zbor ani pri sebaväč
šorn úsilf nemohli vytvoril vyrovnaný a adekvátny organizmus, aký sa pre interpretáciu
tohto salzburského vrcholu Mozartovej duchovnej tvorby žiada. Tým, t. j . neprimeranosiou interpretačného aparátu, by sa celá vec
mohla považoval za vybavenú, musím však
smutne konštatoval, odhliadnuc od spomenutého najzákladnejšieho faktora, tento koncert
opäť potvrdil, že (kvalitná) interpretácia W.
A. Mozarta na Slovensku nemá prfliš bohatú
tradíciu.
Pri všetkej úcte k umeniu Bohdana Warchala ako dirigent tentokrát nezažiaril. Korunovačná v jeho podaní dostatočne neuspokojila: výslednicou spolupráce spevákov a hudobníkov bol dos( veľký chaos. neprirodzene
vysoké tempá "zotreli" sakrálnu dôstojnosť
i mozartovskú eleganciu, nehovoriac už o toľ
kokrát spomínanom, ale u Mozarta možno
najdôležitejšom interpretačnom parametre,
citlivom tvarovaní fráz. Zrejme aj vďaka tomuto, až priveľmi veľkorysému prístupu, sa
Korunovačná omša zmenila na síce spontánny, ucelený a možno pre niekoho aj pôsobivý,
no v každom prípade jednotvárny, výrazovo
a dynamicky málo diferencovaný hudobný
prúd. K výkonu kvarteta sólistov je ťa žké čo
koľvek bližšie povedal, pri týchto "sťaže n ýc h
podmienkach" (na mysli mám expresné tempá) by vyšla akákoľvek ich snaha i tak márne ... V rámci tejto interpretačnej relativizácie
je potrebné vyzdvihnúť sopranistku Adrianu
Kohútkovú; Ida Kirilová (alt) a Jozef Kundlák (tenor) podali svoj štandard, hádam iba
úctyhodný bas Jána Galiu zvukovo vyč nieval
zo štvorice sólistov niekedy viac, ako by to
bolo že lateľné. Korunovačná omša sa teda korunováciou koncertu nestala, možno nabudúce.
TOMÁŠ HORKAY

Na začiatku ďalšieho komorného koncertu
cyklu K som v Moyzesovej sieni Slovenskej
filharmónie naráta160 poslucháčov. Obvyklý,
priemerný počet, vytvárajúci naozaj komorné
prostredie (zdá sa, že túto hladinu už môžeme
považoval za ustálenú). Čo je však podstatné,
v kvalite a hfbke vnímania prevážila to známe
"menej je niekedy viac".
A vnímať tentokrát naozaj bolo čo. Interpretač ne (už menej dramaturgicky) považujem tento koncert šesťdielneho mozartovského cyklu Moyzesovho kvarteta za doteraz najvydarenejšf. Moyzesovci sa až neuveriteľne
prekonávali a v porovnaní s podaním prvých
dvoch kvarte! "haydnovského" cyklu môžeme o uchopení Sláčikového kvarteta Es dur,
KV 428, hovoriť pomaly v superlatívoch. Technická precfznosi sa konečne obohatila o precíznos ť práce s detailom, v oblasti frázovania
a rnikroagogiky; najmä náladovo uv oľnená
prvá časf znela veľmi príjemne, s vydareným
"odpichom" a v intenciách mozartovskej výrazovosti. Taktiež druhú, až romanticky vrúcnu časť, Moyzesovci neobyčajne zvnútorni li a
podarilo sa im vyhnúť onej inkriminovanej
netrpezlivosti; hrali až prekvapujúco vyvážene a disciplinovane, v dôsledku čoho sa pomalá časť stala ozajstným lyrickýrn centrom. I
zostávajúce dve časti boli zahraté s potrebným vtipom, duc haplnosťou a zodpovedne;
pravda v rozpustilorn finále sa už začala prejavoval únava a predierala sa na povrch istá
dávka kŕčovitosti , čo v spojení s menšou diferenciáciou dynamických hladín zabránilo mohutnejšiemu uplatneniu slobodného vzletu, o
ktorý v tejto skladbe predovšetkým ide.
I tak však interpretácia tohto Mozartovho
kvarteta príjemne prekvapila, a slovami chvály na adresu Moyzesovho kvarteta v tomto
prípade vôbec nie je nutné šetriť.
Bezprostredne po Mozartovi nasledoval
Martin Burlas ... Viem si predstavil, aká by to
bola zaujímavá konfrontácia pre práve prilietajúce UFO, no pre nás, na konci ti síc roč ia, to
už nebolo nič neobvyklé. Napriek tomu som
autorovi vďačný, že jeho Záznam siedmeho
dň a z roku 1993 trval iba 8 minút, pretože
väčšiu dávku agresívne pulzujúceho, zväčša

"netónového" rytmu by psychika priemerného č love ka zrejme neuniesla. A zvláštne elektronické efekty pred a po? Martinovi Burlasovi sa výborným spôsobom podarilo v rccipientovi prebudiť zvedavosť, akú udalost'
mal na mysli. Jedným dychom treba dodať. že
i s minimálnym poznaním Biblie a s o niečo
väčšou dávkou zlomyseľnosti by sa jeho poči n mohol označiť za rúhanie ...
A nakoniec Emo (Ernst von) Dohnányi a
jeho Klav írne kvinteto es mol s Danielou
Varfnskou. Trvalo iba 25 minút, čo je pre druhú polovicu koncertu dosť málo. Odhliadnuc
od tohto dramaturgického nedostatku. samotný fakt reflexie Dohnányiho diela (inak bratislavského rodáka) v programe tohtoroč nej fiiharmonickej sezóny, je prinajmenšom potešujúci. Jeho meno a tvorba boli na Slovensku
- zrejme z ideologických a národnostných
dôvodov - doteraz v nemi losti. Predstavujú
teda veľkú neznámu, a ako ukázalo predvedenie jeho klavírneho kvinteta. neprávom. Ide o
dielo ~trukturál ne prehľadné a vtipné. proporčne ideálne riešené, plné u š ľachtilej noblesy a invenčne hodnotné: hoci na druhej strane
čiastočne prezrádzajúce vplyv Brahmsovej
autority. Nachádzame v ňom tiež časté striedanie durového a molového tónorodu, ako aj
preferovanie niektorých harmonických spojov terciovej príbuznosti. Bez sily, povedzme
Rachrnaninovho génia, sa však v roku 1914
veľmi ťa žko píše kvalitná hudba v pozdnorom anticko -retardačnorn štýle ... Dohnányi však
túto kvalitu dosahuje pomerne úspešne, jeho
hudba disponuje očarujúcou atmosférou "starých, dobrých č ias" monarchie a svojským
pôvabom odľahlého chodníčka vo vývoji európskej hudby, čo ho azda predurč uje k príležitostnérnu zazneniu i na Slovensku. K interpretácii nemožno mať väčšie výhrady. Daniela Varínska sa s výrazovým svetom tejto
skladby vyrovnala nanajvýš suverénne a presvedči la o svojich kvalitách aj v pozícii komornej hráčky. Výsledkom bol organizmus
tvarovaný akoby zjednotenou mys ľou piatich
hudobníkov , ktor( zrejme vedeli, prečo si vybrali práve Dohnányiho ...
TOMÁŠHORKAY

~tnorné

S exportnou kvalitou
Matiné 18. januára zanechalo u prítomných - pomerne početných - divákov ten
najlepší dojem. Predstav ili sa na ňom
klarinetista Jozef Luptáčik:- junior a klaviristka Mária Heinzová.
Tak ako prof. Brunner vychoval zo
svojich synov výborných fl autistov, aj
lupt áči k ovsk ý rod si túto tradíciu udržiava v klarinetovom odbore. Otec - senior
vychoval pre slovenský hudobný život
rad znamenitých inštrumentalistov a v
prípade svojho syna š pi č k ovéh o hráča .
Luptáč ik -junior zrejme zdedil po otcovi
a cvikom vylepšil vrode né dispozície pre
jedinečn ý nátisk. U možňuje mu rozvinúť
pred poslucháčom neobyčajne širokú paletu tých najjemnejších odtienkov. No je
niele n zázračn ým maliarom farieb, ale aj
skvelým muzi kantom. Vďaka pevnému
rytmickému cfteniu skvele drží líniu
skladieb a napfňa ju intenzívnym výrazom.
Kme ňový repertoár tohto nástrojového
odboru reprezentovalo známe Concertino Es dur, op. 26 pre klarinet od C. M.
von Webe ra (s klav írom). Členenie úsekov, meniace sa náladové hladiny boli
zrozumite ľn é, ľah ko s ledovateľné, zrete ľ

ne modelované a navyše aj suverénne
spamäti zvládnuté.
Skl adba Oliviera Messiaena "Abimé
des oiseaux" pre sólo klarinet poskytla
Luptáčikovi prílež itosť rozvinúť a znamenite využiť farebné možnosti . Kamie nky
tejto mozaikovitej kompozfcie boli skvele vybrúsené, až pri am opali zovali a súčas ne nenásilne zapadali do celkového
obrazu a vytvárali sugestívnu atmosféru.
Príkladné stvárnenie modernej hudby!
V Sonáte pre klarine t a kl avfr od F.
Poule nca Lupt áči k s Heinzovou vyzdvihli jej elegantný spád, rytmické finesy
s náhlymi sforzatami, synkopami, pri rodzenú spevnosť té m i skfbenosť formovej
výstavby. Skvelá intonác ia, prirodzený
dych, logicky vyznievaj úce prechody v
tej to 3-časťovej skladbe tvorili jedinečné
vyvrcholenie tohto úspešné ho podujati a.
Aj klav iristka Mária Heinzová bola
Lu ptáčikov i výbornou partne rkou: muzikantsky presvedči vá, pri spôsobi vá, citlivá spolutvorkyňa koncepcie. Oddeľov ať
ich výkony v rámci dvojhry by bolo zbytočnou špekuláciou, pretože sa predstavili ako zohraný ansámbel s už ustálenou a
vykryštali zovanou koncepciou. Súhra
nevykazovala kazy, hudba pl ynul a ako
výsledok radosti z muzicírovania, a preto
i plne presvedčila.
Ako sólistka sa Heinzová uviedla nemenej presvedči vo . V prvom bloku odznel výber zo Schumannovho opusu 12 Fantastic ké skladby (kusy). Vybrala si tri
stredné čas ti cyklu Vzlet, scherzózne
Rozmary, lyricko-spevné, kontrapunktické Prečo. Všetky tri boli konce pčn e znamenite postavené, technicky skvele
zv ládnuté s vzorne prepracovanými dynamickými líniami. Nebude prehnané
konštatovať, že Heinzová je schumannovským hráčom par excellence.
V rozsiahlej Chopinovej Polonéze Fantázi i As dur sa Heinzovej na vzorovej
úrovni darilo vystihnúť duševné rozpory,
depresie, pochybnosti, rezig nácie i túžbu
po ich prekonan í, čo autor vložil do svojho opusu 6 1. Táto skladba je v kontexte
tvorby poľského autora istou obdobou
"posledného Beethovena". Jednotlivé lfnie a meniace sa náladové polohy boli
skvele n ačrtnuté, prežité, vybudované, a
aj v technicky vypätých úsekoch strhujúco virtuózne stvárňované. Museli sme
vysoko oceniť i plastiku vedenia línií
oboch rúk v strednom Triu, ktoré autor
n ačrtol s istým posunom, čo je ná ročné

nedele v fJ\/fir6acfiovorn paláci
na spevn osť pre odlišný dych a s uznaním
kv itovať fascinujúc u gradáciu trilkovej
plochy v závere Tria.
Heinzová či ako komorná hráč ka, alebo sólistka podala reprezentatívny výkon. Až nás mrzelo, že jej skvelé, pocti vé
a fantáziou i citom prekypuj úce majstrovstvo sa u nás pomerne málo využíva. Gratuluje m obom a som hrdý, že máme takých j edineč nýc h, exportnou kvalitou oplývajúcich reprodukčných umelcov.
VLADO ČÍŽIK

Na báze súhry

Miesto pre sólový kl av ír dostala
Dana Šašino vá v dvoch opusoch. Tá to
kl av iri stka stále nást ojči vo potv rdzuje
svoju interpretačnú identitu . K jej doménam - po fasc inuj úcic h baroko vých
kreáciách, apartnom klasicizme... sa
čoraz vý raznejšie hlási súčasná hudba.
lmponujúci je prehľad a pl astickosť, s
a ko u dokáže fo rmovať a dáv kovať "arc haizuj úci", pritom však mo nu mentálne súčasný variačný tvar Godárovej
Passacag lie.
Zeljenkova Sonáta prešla naš imi ušami už v n iekoľkých interpretačných
stvá rne ni ach. Myslím, že nie je nadsade né t vrdeni e, že skladba pa trí ku k lasi ck~m opusom našej pianistickej spisby. Sašino vá ju má zarade nú do kmeňov ej časti re pe rtoáru , má k nej subtílny vzťah - je to počuť a cítiť: rozumie
Zelje nkovej hudbe, je ho mysle niu. V
So ná te refl ektovala svoj dos iaľ azda
neexpo novaný pohľad . Spoeti zo vala jej
pragmatický te p, vkusným agogický m
zvlne ním "spi kantnila" me trický relié f
skladby. Ino vác ie tohto typu potešia ...
H. Cotteli bo l a utorom jedinej sólovej skladby predpoludnia. Je ho Štyri
bagate ly hovori a o zdatnosti vo sfére
sl áčikovej orie ntácie, o znalosti problema tiky. V je ho skl adbe (aj tých, čo som
mala možnosť počuť už predtým) je prítomná invencia, vtip a zmysel pre mieru
a proporcie. LÝĎIA DOHNALOVÁ

Keď roku 1964 Ľudov ít Rajter skomponoval svoju Sonátu pre kontra bas a
klavír, nebol interpretačný horizont
tohto najväčš ieho s láčikového nástroja
u nás príliš zaľudnený. Skô r je pravdou, že kontrabas ako sólový č i kon certantný nástroj žil v sporadickej pozornosti ako špecializovaných umelcov
tak aj skladateľov. V súčasnosti sa situácia zme nila. Zákonitá linka inte rpret s kl adateľ sa dostala s týmto inštrume ntom , inkarnovaný m v osobnosti Radi slava Šašinu, do spriaznené ho stavu,
alebo štádia inšpiratívneho impulzu.
To zname ná: Šašina ako kontrabasová
kvalita j e tu a pre a utorov sa stal kompozičnou výzvou.
Asi toľko na úvod mirbacho vské ho
matiné 25. januára, na kto rom však
"druhé husle " vedľa kontrabasu nehral
klavír...
Jednoduc ho manželia Radoslav a
l . febru á ra sme mali príležit osť byť
Dww Š<l.~inovci.
na
koncerte súboru Opera Apert.a. Toto
Zostava koncertu bo la zosno va ná ta k
komo
rné teleso sa zaP-1eriava r.:: intervti pne, akoby j u d o l?ďovala Dobš!npre
táciu
hudby k lasicizmu, rom anti zské ho Múdra žena, to zname ná- aj - aj .
Po dstatná je však hudba. A tej bo lo nadostač. Trikrát kontrabas a klavír: Raj- _
te r so Sonátou, Koncert D dur Ladislava Kupkoviča a Jii'í Ko lle rt s jeho All
blues.
Súhra oboch hudobníkov - manželov
j e imponujúca: v takýchto ume leckých
symbiózach je ľahko dešifrovan ý "ľah
ký dych" , sú zne nie, ktoré je reflexiou
vzáj omného poznania. Cítiť, že ko munikácia nepo trebuje ko me ntáre a dodatky, h armonicky plynie na báze sign álov či nepatrných, priam mimovôľo
vých zna kov.
Skl adby Ľudov íta Rajte ra, ktoré som
mala možnosť počuť, mi vždy ulahodili. Tkv ie v nich múdrosť, pou čenosť, ale
aj vy váženosť v schopnosti v iesť komunikatívny di alóg: sublimovať kánony
overených hodnôt do aute ntickej , presvedčivej výsledn ice.
Ladi slav Kupkovič po (ním ne pýtanej ) odmlke sa rád a pome rne často
mu a 20 . storoč ia. Široký zábe r súboru
vracia na slovenské pódiá. Skladateľ,
je podmie ne ný nástroj ovým zložen ím
rodom s láčikár (hus lista), do bre rozu(sl áčikové kvarteto , k lav ír, fl auta a k lamie n ástrojo m tohto rodu. Ne podo piera
rine t), ktoré umožňuje spájať die la aj
sa pragmatickou teório u, apeluje na žihudobne do kontextov v rá mci dramavú prax. V tomto je j e ho muzikantský
turg ie, tak ako to bolo aj na to mto konpô va b. Pre mié rovaný Koncert D d ur
certe s d ielami J. Brahmsa, G y. Kurply nul znova starou, či staronovo u
tága a R. Schumanna.
Kupkovičovou dikciou. V žia ri i tieni
Brahmsovo Trio a mol pre k larine t
overe ných hodnôt a postupov, na pôdo(vio lu), v iolončelo a kl avír, op. 11 4,
ryse trojčasťového celku ne pre kvapuvzniklo v ro ku 189 1, l . d ecembra toho
júc kompozičnými "šokmi" do spo ľah
isté ho roku bo lo premié rované. Je veli vej bázy, od ktorej sa napoko n odvila
nované klarine tistovi Robertovi Mtihlhudba nášho času ...
feldovi, n a ktorého inšpiračný podne t
O Jii'ím Kollertovi vie m viac-menej z
po asi ročnej kompozičnej pauze zložil
privátnyc h kusých informácií: j e český
Brahms aj Kvinteto h mo l pre klarinet a
skladateľ pôsobiaci na Slo ve nsku (nesláč ikové kva rteto, op. 11 5 (1 89 1) a
bolo by až také márne, keby programo neskôr dve Sonáty pre kl av ír a klarine t
vé letáči ky obsiahli aspoň základné
f mo l a Es dur, op. 120/ 1, 2 ( 1894), ktoorientač né biografické bod y). All blues
ré spolu v roku 1895 premiérovali.
pre kontrabas a k lavír je svieža kompoIn terpre ti (Ro nald Šebesta - k larine t,
z ícia, pro fesionálne solídne vybavená,
Jozef Lupták - v iolončelo a Eleonó ra
Š kutová - klavír) sa v priestore relatívdôvti pná v m ixovaní č i pre pojen í žánrových v zťahov.
ne s lobodného riešeni a T ria, kde je však

Perspektívny súbor

dom inujúci rezultát logiky, vynikajúcot
navzáj o m dopfňali v stu pňovaní gradá·
cií. Počú vali jede n druhé ho , p lynule si
odovzdávali me lódie a vystihli charak·
te ri stick ú hutnosť hudobných myšlie·
nok skl adby.
Idea kom pozície Gy. Ku rtága Horn·
mage a R. Sch., op. 15/d pre klarinet.
v io lu a k lavír zo 70. rokov, kto rej inšt·
rume ntálne o bsadenie je identické so
Schumannovymi Märc he nerzälungen,
op. 132, bola uskutočnená až v roku
1990. V tom to roku bola aj premiéra·
vaná na b udapešti anskom Festi vale súčasnej hudby Gellé rto m T ihanyim,
Zoltáno m Gálom a Má rtou Kurtágovou, s kladateľovou manželkou, ktorým
j e venovaná. Ronald Šebesta , violista
Pe te r Šestá k a Eleonóra Škutová zvládli náročnú inte rpretáciu, zachovali a
ne pre rušili koncíznosť formy diela, kde
okre m motívov c ha rakte ri stických pre
Schumannovu hudbu, pochádza materiál aj z iných a utorových diel opusu
15: The Little Predicame nt pre pikolu,
trúbku a gitaru a Grabstein fi.ir Stephan
p re komo rný o rchester. Udržali prie- •
hľadnú a č istú fak túru a nadväznosť hudobných myš lie nok. Inte resan tn á a obdi vuhodná bola i ntonačn á čistota a dynamický ambitus k larine tistu Ronalda
Šebestu v oboch skladbách.
Robert Schumann skomponoval
Klavírne kvarte to Es dur, op. 47 v roku
1842, v kto ro m vznikli jeho najzávažnejš ie komorné die la: tri S láčikové
kvartetá a mo l, F dur a A d ur, op. 41/1,
2, 3 a Kl avírne kvinte to f mo l, op. 34.
Skica Klavírne ho kvarteta bola vypracovaná v priebehu jedné ho týždiía, od
24. do 30. októbra 1842 a v novembri
bol h otový čistopis. Je inšpirované a
obsahuje podobné štrukturálne prvky

pre Sláč ikové kvarteto Es d ur Ludwiga
van Beethovena. V nádhe rnom, lyricky
zasnenom Andante cantabi le muzikanti vyjadrili jednotnú dramaturgi c kú líniu so vzájomne sa doplňujúcimi melodickými oblúkmi a v kontrapunktických pasážach Finále spriehľadnili faktúru vyrovna ný m veden ím hl asov. Pozornosť si zasluhuje aj výkon klaviristky E leonóry Škutovej, kto rá s profes ionálny m nadh ľadom zvládl a interpretáci u troch veľmi náročných skladieb.
Všeobecne boli a kté ri vyni kajúco zohratí a rytmicky j ednotní, čím dosiah li
aj jednotu hudobných celkov. Dokázal i
vystihnúť a zv ládnuť tempá jednotlivých kompozícií.
Opera Aperta je už d nes v slovenských kontextoch uni ká tny a kval itný
komorný súbor s perspektívou ďal š i eho
umeleckého rastu . D úfam, že bude mať
dostatok priesto ru na realizáciu svojich
ume leckých záme rov.

ANTON STEINECKER

Košická l, 813 81 Bratislava. Objednávky na predplatné prijíma tiež redakc13 časopisu. Neobjedmmé rukopisy sa nevmcajú. Podávanie novinových zásielok povolené RPP BA - Pošta t2. dňa 23. 9. 1993. č. !02103. Indexové číslo 49215.
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Dlhoočakávaný edičný čin
Jozef Laborecký: Hudobný terminologický slovník,
Media trade, s. r. o., Slovenské pedagogické nakladatelstvo Bratislava 19 97
úlohu OPUS-u, ktorá bola nezastupite ľn á .
A to - keď dnes hovoríme o Hudobnom terminolog ickom slovníku - si treba pripomenúť, pretože genéza, vývoj a peripetie, ktorými tento rukopis prešiel za v iac než
š tvrťs toroč ie , sú symptomatické pre slovenské kultúrne prostred ie.
A uto ro m práce je Jozef La bo recký, ktorého pôsobe nie v slovenskej hudobnej
kultúre je pomerne mnohoraké. Odborným kruhom na Slovensku je známy ako
d l horoč n ý pedagóg, odbo rný redaktor a
rozhlasový pracovník. V súvislosti s prácou na S lovníku treba pripome núť jednu
významnú oko l nosť, ktorá je pre publikáci u to hto typu dosť aty pická- práce vý kladového typ u slo vníka (až encyklopédie)
bývajú spravidla koncipo vané tímovo,
ko le ktívne. Labo recký praco val na rukopise zväč~a úplne sám vyše 30 roko v.
Vybudoval si svojrázny systém práce, v
priebehu rokov inovova l m etódy, záznam ový systém, vysporadúval sa s obrovským množstvom fak.tických problém ov,
redukoval, opracúval... Výsledko m bo lo
viac ve rz ií hes lárov, pre tože autor ve ľmi
správne usúdil, že bazálnou vlastnosťou
Slovníka mus f byť jeho relatívna un iverzá lnos ť. Laborecký vytvoril Hudo bný termino logic ký s lovník výkladového typu,
aký vlastne na Slovensku v takej podobe
nikdy neex istoval. U vedomoval s i, že
tvorí v istom zmysle základnú prácu, v
ktorej sa musf odraz iť v iacero potrieb verejnosti. Reagoval tak na d lhodobú nena-

udobný terminologický slovník , kto-

Hrý vyšiel v roku 1997 vo

v ydav ate ľ

stve Media trade, s. r. o., S lovenské pedagogické nakladateľstvo Bratislava, je v
mnohom ohľade významným edi čný m č i
nom, ale zároveň pozoruhodnou udalosťou
zmuzikologického hľadiska. Na Slovensku
je to už tak, že o pozoruhodné udalosti
núdza nie je - a to najmä v oblasti odbornej
publikač nej č inn os ti , kde dlhé roky č aká
me na základné práce v odbore, s úborné
vydania pramenného charakteru, systematické práce jednotlivých disciplfn, ale i
praktické diela v podobe prfruči e k či už náučného charakteru, alebo metodicky orientované. Je známym faktom, že mnohé práce z uvedených oblasti na S lovensku d lhodobo chýbajú, a to najmä z pera dom ácich
autorov, čo je základným meradlom úrovne odbornosti každého národa. Je zároveň
prirodzené, že absencia mnohých potrebných prác, ktorých obsah by riešil špecifiká nášho kultúrneho prostred ia, udiera do
oči o to viac, keď vidfme trend našich vyspelejších susedov. Nič v z lom - ale chýba
nám nielen fundovaná odborná reflexia,
ale aj priestor pre ňu . Po abruptných zmenách roku 1989 prišla hu'dobná obec o vydavateľské zázemie čís lo jeden - OPUS.
Prišla oň fakticky, pretože nasledoval drastický úbytok priestoru pre odbornú spisbu.
Všetko, čo nasledovalo potom, bolo už iba
vyče rpávajúc im úsilfm suplovať primárnu

Na polces-te
iela slovenských

skl adate ľov

minulých

s to ročí

nevy-

Tým zodpovedDchádzajú na užzvukových
nejšia by mala
priprava nahrávky a prístup k celej realin os ičoch často .

by ť

zácii takýchto projektov. Uvedené skutočn osti si možno uvedomiť i pri jednej z najnovších C D - Ján Simbracký: Latin
Church Music (Slovart , SR-OO 19, rok vydania 1997). Vo fáze
nahrávania som mal m ožn os ť pod i e ľať sa krátko na tomto projekte, z istých (takpovediac "vyšších") dôvodov, sa táto spolupráca prerušila. Domnievam sa však (akokoľvek sa to bude
zda( neskromné), že poznám problematiku diela J. Simbrackého - od úplných zač iatko v prfpravy jeho súborného vydaniaR. R ybari čom v notách, môžem sa teda zodpovedne vyjadri( i k zvukovému výsledku, samozrejme, ako historik s maximálnou snahou o objektivitu. (Kvôli korektnosti uvádzam,
že odo mň a pochádza na tomto CD poradie skladieb, dodal
som potrebné chorálové intonácie - o ktorých sa nemožno dozvedi e ť z CD nič, poskytol som konzultáciu, ž i aľ, jedinú, k
problému obsadenia a vôbec interpretácie polychorickej hudby na Spiši, o ďa lš i e pravdepodobne nebol záujem.)
Hneď úvodom treba konštatovať, že CD so Šimbrackého
hudbou je kdesi na polceste medzi tým, čím táto nahrávka
mohla, resp. mala by ť - totiž konkurencieschopným zvukovým nosi čom (i v medzinárodnom meradle) - a zlou, nestrávitefnou (zvukovou) konzervou. Tento výsledok si nepochybne kvalitná hudba J. Šimbrackého vôbec nezaslúžila.
Hlavnú "zásluhu" na tom má dirigent Jan Rozehnal (to
tvrdfm s plným vedomím, tak ako aj všetko v nasledujúcich
riadkoch až dokonca). Je to s íce snaživý "robotník", no zároveň aj interpret, ktorý nemá ani len základné vedomosti o
hudbe 17.- 18. s toročia. Ba dokonca patrí k tomu typu výkonných umelcov, ktorí "nechcú vedieť" a nepreč ítajú si ani napr.
úvody k pramenným edíciám, inak by totiž na nahrávke nemohol by( zlý text (v Plaudite mortales má by( správne nie
"pia jubila, pia jubila", ale "pia j ubi la voce sonate"). J.
Rozehnal však, žiaľ, vôbec netuší, čo je to polychória. Dokázal to ostatne i na otváracom koncerte "Dní starej hudby
1997", kde sa mu popri niekoľkých skladbách J. Šimbrackého
podarilo úplne nepochopil a znetvo riť l . diel Schiltzovych
Musikalische Exequien. Na recenzovanej nahrávke je z hľa
diska interpretácie polychorickej hudby sotva čo v poriadku.
Dirigent nemá názor na to, čo je u Šimbrackého "cappella",
'concert", "chorus", nevie napríklad, čo je to ritomel, preto
napr. v Plaudite m ortales nastupujú nástroje kdesi úplne nezmyselne v jeho polovici. Niektoré podobné miesta sa dali
ešte počas nahrávania ko ri govať, ale celkový pristup d irigenta, samozrejme, nie. Je obrovská škoda, že trombóny - základné nástroje tejto hudby - sú použité len v troch skladbách
(malo to byť skôr naopak, v troch mohli chýbaO. Deväť
minútovú Missu super Omnes gentes si nemožno bez nich
predstavi(. Nahrávka to potvrdzuje, hoci táto skladba patrí ešte k tomu lepšiemu na nej. Podobne nekvalifikovane je "rekonštruovaný" i basový hlas continua (aj študent 2.-3. roč n [-

-·------ --- ---
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sýtenosť trhu, pretože č i astko vé práce,
ktoré sa na Slovensku predávali, neriešili
historické, pojmové a teoretické oblasti
hudby. Ťažisko práce je v náukovej oblasti , kto rej bežný školo metský charakter
však obsah Slovníka výrazne prekrač uj e.
Labo recký dokázal, zais te aj s po mocou
lektorov i ďálších spolupracovníkov, uv iesť na verejnos ť m nohé oblas ti hudby tak,
ako ich ve rej nosť nemala možnos ť vnímať. Akiste je to veľká zodpovednosť a
odvaha. V to mto zmysle je potrebné venovať zvýšenú pozornosť heslám z oblasti
teórie a historiografie, kde často autor našiel utešený komprom is v interpretácii
faktov tak, aby zodpoveda li realite a nestratili pritom ko nte xt tradície a aktuá lnosti. Heslá hudobných fo riem -si vari najväčšmi zacho vali náukový charakter, čo
však v zhľad om na prež ívajúci sche matizmus v pedagogickej praxi nemôže byť
predmetom úvah v s úvislosti so
S lo vníkom, ktorý je prehľad n ý, systematic ky dôsledný a faktograficky často veľ
m i presný.
Veľko u hodnoto u Slo vníka je jeho obrovská faktografická hodnota. Heslá sú
nabité informáciami, často veľmi aktuá lnym i (computero vá prax), predkladajú i
penzum
názvoslovia
viacjazyč néh o
spektra, ne vyhýbajú sa i vyslovene p ro blé mový m oblastiam (periodizácia dej ín
hudby) a mapuj ú súčasn ý s tav poznania a
názorov (technika v hudbe).
Je samozrejmé , že ko ncepcia Slovníka

ka hudobnej vedy č i teórie by to musel sprav iť pod ľa predlohy
v in~ch Š imbrackP.ho skladbách správne). Veľkým nedostatkom, ktorý osobitne prekvapuje u zborového dirigenta, je nelogické, nesprávne frázovanie. A ako nemožno v ych ádzať v
prípade tejto hudby z textu, zostane as i sku toč nou záhadou.
Spomeňme len najkrikľavej šie príklady: "nasekaný" text "dum
commiteret bellum draco" v trojzborovom Factum est silentium in coelo, alebo "felle et aceto potatum" v O Domine l esu
C!Jriste (tempo v tejto skladbe padá takisto na vrub dirigenta).
Na správne hudobné "preč ítani e" textu netreba neviem aké
veľké znalosti o hudobnorétorických fig úrach, mnohé (hoci
nie všetko) možno vycítiť intuitivne. Len treba chci e ť a venovať tomu čas. O pro po rč nosti , celkovej koncepcii niektorých
skladieb CD je taktiež sotva možné hovoriť: nad jedným zo
základných princípov tejto hudby - aditívn osťo u - sa totiž treba zamys li eť a tento problém vyri eši ť. Tu sa tak nestalo.
To, čo je na nahrávke skladieb J. Simbrackého dobré a pekné, nepochádza od dirigenta. Maj ú na tom zásluhu predovšetkým niektorí speváci zboru Camerata Bratislava, napríklad M.
Majkút, P. Kollár a l. Val e ntov ič v "koncerte" troch hlasov
Magnificat sexti toni. Z vyšších hlasov H. Veselská, E. Gregorová, R. Klučka v sólach Ecce mulier canaanea alebo Plaudite
m ortales. Títo (a niektorf ďa l ší) speváci s ú schopní spieva(
ve ľm i plasticky, "farebne", čo je osobitne dôležité v často naozaj hustom 8- až 12-hlasnom pletive. Preto sú na nahrávke aj
veľmi pekné miesta. Kvalitný a spoľahlivý je i generálny bas
P. Gu ľasa (organ) a Z. J an ikov iča (violone). Zodpovednú a
profesionálnu prácu odviedol nahrávací tím - hudobný režisér
J. Doubek a zvukový režisér O. Nopp vyrobili pekný, plastický zvuk, hoci pre polychóriu m iestami typicky hutný zvuk. V
prfpade zlého strihu v Extol/ens vocem ("beatus venter") asi
nemali na výber. Ak teda možno tv rdiť, že z dvanástich skladieb len tri (Ex tol/ens vocem, O Dom ine l esu Christe, A ngelis
suis mandavit de te) majú podpriemernú kvalitu, nie je to vďa-

je výsledkom nevyhnutného kompromisu, ktorého výsledok sa javí dnes nadm ieru šťas tn ý. Laboreckého S lovník je
nesporne prfnosom pre študujúc ich, pre
hudbymilovných laikov, a le aj odbornfkov, pretože autor integroval do hesiel
výsledky desiatok odborných prác. S lovník je však nielen výsledkom systematicky a textovo zdarnej ko mpil ačnej p ráce bez ktorej sa Slovník uro biť nedá, ale aj
tvorivej činnosti a sele kc ie poznatkov a
naj m ä ich koncíznej a výstižnej formulácie. Treba konštatovať, že miera subj ektivizácie textu je akceptova te ľná, hoci sa
auto r niekde nevyho l problémom - je to
však pochopiteľné.
Hudobný termino logický s lovník Jozefa Laborecké ho je nesporne význam ným poč i atkom systém ovosti pu b l ikačnej
č innosti v oblasti hudby na S lovensku.
Vzhľadom na iné práce, ktoré vychádzajú
v tomto ro ku, je badať istý pokrok vo vnímaní vákua odbornej lite ratúry. Je to zároveň dôvod na radosť v čase , keď z vitrín
a s tánkov kníhkupectiev "zíza" na nás pov äčš i ne beznádej ný brak. Laborecký vytvoril knihu, kto rá sa dá čítať - priblfžil sa
tak k m ajestátu Ottovho n áučné ho s lovníka, alebo k s tarému vydaniu Laroussea.
Laboreckého s lovník m á všetky atribúty
posunúť úroveň hudobného vzde lania na
S lovensku o krok dopredu - podáva úctyhodnú vedomostnú zák l adň u , na ktorej
možno budovať.

EGONKRÁK.

ka interpret ačn é mu vkladu dirigenta. J. Rozehnal je nepochybne robotník, ale nie robotník poctivý (takým sa hovorí
bežne "fušer"), lebo ani litre potu nie sú ešte zárukou dobrej,
odborne odvedenej práce.
Sam ostatnú pozo rnosť s i zasluhuje booklet. Na niekoľko
riadkovom texte anonymného autora (od R. Ry bariča pochádza len druhý st!pček v kurzíve, i tu je však nesprávny
údaj, namiesto roku 1982 je 1992) sa vyskytuje pozoruhodné
množstvo "perál": okrem tej vari už tradičn ej- "spišský polyfonik Z. Zarewutius" (mimochodom dokladá aj elementárne
neznalosti z geografie, nehodné i dieťaťa: Bardejov, pôsobisko z. z., je na Spiši! ) - sa tu možno dočítať, že i Šimbracký
pochádzal zo Spiša (nik ani z kolegov zatiaľ nezaregistroval,
že by sa podarilo niekomu čosi podob'lé zistiO, že "celkový
počet jeho zachovaných skladieb nepresahuje pol stovky" a
diela J. Šimbrackého" zosta li zaznam enané "výl učne v spišských rukopisoch". Na taký krátky text je nesprávnych faktov a nezmyslov až-až. Z textu, ani nikde inde na CD sa síce
nedozvieme, že Šimbracký zomrel roku 1657 (čo je známe
dávno), ale zato napríklad to, že nevieme kedy sa narodil...
Nuž čo, pos l uch áč s i môže urob i ť iba ak predstavu, že ten
Šimbracký žil "kedysi" a "kdesi v lufte". Sprievodná knižoč
ka je na takmer podobnej "profesionálnej" úrovni ako práca
dirigenta. Chcieť napríklad, aby sa posluch áč z dokumentácie
dozvedel, že napr. Missa super Omnes gentes je tzv. protestantská missa brevis a zároveň "missa parodia" z vlastného
moleta, alebo kto čo spieva, to by bola asi nadľudská námaha.
Výpočet všetkých nezmyslov, nejasnosti a pod. na tomto CD
by zabral ešte veľa miesta. že Domine ad adjuvandum me
festina je vlastne responzórium k verzikulu "Deus in adjutorium meum intende" (porovnaj o. i. texty skladieb v booklete), to sú podľa realizátorov CD asi skutoč n é " m ali čkost i ".
Preto záverom uvádzam aspoň takú základnú informáciu (bola, samozrejme, v mojom pôvodnom texte k CD), že chorálne
intonácie sú doplnené z dobových domácich prameňov, časo
vo a konfesionálne súvis iacich so Šimbrackého hudbou - z
Ľ.ubického spevníka a z tzv. Banskobystrickej agendy, resp.
Agendy českej.
Celkove možno poveda(, že CD s hudbou J. Šimbrackého
je ve ľmi nevyrovnané. Je to veľká škoda najmä z h ľadiska
spevákov, zboru, ktorý dokázal v spolupráci s J. Tollom, A.
Parrottom, S. Stubbsom a inými dirigentmi, že v domácich
pomeroch je vo svojom žánri jednoznač ne najlepš i, ba mohol
by siahať i po medzinárodných métach. Takéto nahrávky mu
však vôbec nepomôžu. J. Rozehnal mu pokazil už CD s hudbou Z. Zare wutia (medzičasom stihol drastickým spôsobom
znič iť aj Vianoč nú omšu františkána P. J. Zruneka). Ak interpret nepokladá za potrebné a zmysluplné "experi mentovať",
t. j. vyskúšať napr. rôzne obsadenia konkrétnej skladby a
pod., nemožno mu pomôc(. Je to stratený prípad (A. Parrott a
i. také čosi bežne robia... ) Treba s i len úprimne že lať, aby takíto "interpreti" nemali možnosť naďalej n i čiť starú slovenskú
hudbu. Veď nájdu sa i na malom Slovensku takf, ktorí aj skutoč ne čosi vedia (nielen si myslia, že niečo vedia ... ), a neopovrhujú napríklad ani prácou hudobných historikov.
LADISLAV K.ACIC
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Každý muzikologický titul. tobôž z pera domáceho autora, čo sa podarí vydať, je aspoň
č ia stoč n ým zadosťuč inením pre tých, ktorí
celkom neprepadli skepse z vákua, zaprfčine
ného rozpadom knižnej redakcie i celého vydavateľstva OPUS. O to významnejším činom
je, ak ide o reedíciu, znovusprístupnenie tých
titulov, ktorých autori sa závažným spôsobom
podieľali na stavaní základov a rozvoji moderného muzikologického myslenia na Slovensku a pozitívne zasiahli aj do širšieho bádateľ
ského kontextu. Popri vyhovení odbornému
dopytu po prakticky nedostupných tituloch
splnilo Národné hudobné centrum, - ktoré
prostredníctvom svojho ed i č ného oddelenia
(vedúci V. Godár) zakrátko po Kresánkovej
Slovenskej 1\.Jdovej piesni zo stanoviska hudobného vydalo prvý z dvoch plánovaných
zväzkov súborného diela teoretika Miroslava
Filipa - aj nezanedb ateľn é kultúrne poslanie.
Oživuje našu pamäť, vedomie kontinuity i
úctu k hodnotám, ktoré sa u nás v minulosti
vytvorili. Pripomenutie si mysliteľského odkazu doc. PhDr. Miroslava Filipa sa zároveň
spája aj s etickým rozmerom. V tomto roku si
s pietou pripomenieme 25 rokov od autorovej
tragickej smrti. Pomerne dlhý časový interval
predstavuje najmä pre tých, ktorí doc. Filipa
poznali, rozsiahly úsek prázdnoty, lebo tento
vzácny človek vedel naplňať každý deň, ba
každú hodinu svojho žitia nezabudnuteľným
osobnostným rozmerom, urč ovaným vášnivou
láskou k svojmu povolaniu, svedomitosťou či 
nov a zodpovednos ťou za výsledky, i pouče
nou vierou vo vedeckú pravdu. Zostalo trpkou
skutočnosťou , že za svojho života musel túto
vieru neraz obhajovať, niekedy sa stretal s neporozumením azda zato, že sa sústreďoval
"len" na niektoré zdanlivo spoločen sky neatraktívne okruhy, stál viac v ústraní domáceho hudobno-kultúrneho Parnasu, bol skôr chápaný za hranicami, než doma. Svojou akríbiou, rozhľadom, snahou o preniknutie k aktuálnym vedeckým problémom i n astoľovaním
moderných a inven čných metód ich riešenia
posúval míľov ými krokmi ypred vývoj nielen
v disciplínach hudobnej vedy, ktorým sa venoval - v hudobnej akustike a v hudobnej teórii, v rámci nej špeciálne teórii harmónie - ale
·prinášal podnety pre revfziu uvažovanf, zakotvených v i11edziach tradicionalistických a
uz&vretýdt "Juchoveu.lých" koncepcii muzikológie. Kto sa oboznámil s jeho viacerými
štúdiami zameranými metodologicky, presvedčil sa, ako Filip dôrazne presadzoval pov innosť muzikológie profilovať sa ako pružná
a otvorená veda, ktorá sa popri filozofickohistorickom základe musí obohacovať podnetmi z iných, zdanlivo odľahlých vedných disciplfn, podnetmi inšpiratívnymi a u žitoč n ými.
V týchto súvislostiach zvlášť v popredí stála
jeho ambícia využiť vhodný repertoár z oblasti
tzv. formálnych vied, t.j. matematiky, logiky,
teórie informácie, kybernetiky, teórie systémov.
Ak pri hudobno-akustických skúmaniach
interdisciplinárna kooperácia muzikologického bádani a prirodzene vyplývala z povahy hudobnej akustiky ako špecializovaného odvetvia všeobecnej fyziky, v oblasti hudobnej teórie musel Filip za uj ať dôslednejší postoj. Prekonávanie tradičného náukového normativizmu, založeného na dedičstve allistoricky deklamovaných po u č iek a výkladov, zriekanie
sa hudobnoteoretických systémov odvodených
zo špekulatívnych zdrojov, uvedomovanie si
podstatných kvalít hudby cez prizmu jej znejúcej, živej podoby, predstavovalo podstatné
východisko pre Filipovu prestavbu hudobnoteoretického myslenia a viedlo k inven čným a
originálnym vedeckým zovšeobecneniam.
Tvorivý vývoj doc. M. Filipa bol priamy,
koncentrovaný a dynamický. Po absolutóriu
na gymnáziu v rodnom Martine (nar. 31. 7.
1932) začal študovať najprv matematiku a fyziku na Prírodovedeckej fakulte UK. Záujem o
hudbu však rozhodol, že po roku prešiel na
Vysokú školu pedagogickú, kde v r. 1954 absolvoval štúdium hudobnej výchovy diplomovou prácou Vývin harmónie a harmonického
myslenia pod vedením prof. E. Suchoňa, vtedajšieho vedúceho katedry. Z tohto obdobia sa
datuje spolupráca mladého asistenta Filipa so
svojím uč iteľom Suchoňom na texte vysokoškolských učebníc Náuka o harmónii a Struč n á
náuka o hudbe, ktoré sa stali dodnes platnou a
používanou študijnou literatúrou. V r. 1959
prešiel na novovytvorenú Katedru hudobnej
vedy a výchovy na Filozofickej fakulte UK,
kde až do svojej smrti pôsobil ako vysokoškolský u č iteľ, od r. 1968 ako docent. Popri záujme
o hudobnoteoretické problémy tónových sústav a systém tonálnej harmónie sa od počiatku
60. rokov začal cieľavedome profilovať Filipov
bádateľský rozmach na poli hudobnej akustiky.
Bolo potrebné obh ájiť jednak n ezastupiteľné
miesto tejto disciplfny·v systematickej štruktúre hudobnej vedy a poukázať i na jej špecifické
možnosti i interdisciplinárny charakter.
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S vedomím kontinuity
Miroslav FUlp: Súborné dielo I. Vývinové zákonitosti

klasickej harmónie
Popri metodologicky orientovaných príspevkoch sa Filip ako akustík invenčne osvedčil na pôde konštrukčnej , experimentálnej a
analyticko-vyhodnocovacej etapy bádateľskej
činnosti. Išlo o zameranie, ktoré malo čo najviac pomáhať hudobnej praxi. Práve v oblasti
aplikovanej hudobnej akustiky bolo aktuálne
exaktné riešenie požiadaviek a problémov
vznesených zo strany vokálnych pedagógov,
inštrumentálnych hráčov , či etnoorganológie.
Výskumy Filip orientoval na vhodné využitie
prístrojových médif, slúžiacich na meranie,
záznamu a vyhodnocovanie akustických parametrov vokálnych a nástrojových interpretač
ných techník i psychoakustických javov v
rámci teórie poč utia . Viaceré štúdie, prezentujúce závery týchto výskumov , boli publikované v nemeckých, resp. anglických mutáciách domácich periodík (najmä zborníka FF
UK Musaica), ale frekventovane uverejňova
né aj v zahraničných odborných časopisoch
(vrátane USA a Austrálie). Tým sa meno M.
Filipa, zakladateľa slovenskej akustickej školy
a najmä hodnota a prínos ním predkladaných
výsledkov stali predmetom záujmu zahranič
ných akustikov. S poprednými odborníkmi z
celého sveta Filip udržiaval písomné kontakty, od r. 1969 bol členom špičkovej vedeckej
inštitúcie Medzinárodnej akustickej spoloč
nosti.
O tom, ako bol Filip výborne disponovaný
v technických otázkach elektroakustiky, svedč ia jeho konštrukčné vynálezy, sústredené
najmä na analýzu melódie. Stál pri zrode moderného prístrojového vybavenia etnomuzikologického laboratória Ustavu hudobnej vedy
SA V i hudobného oddelenia Historického
ústavu Slovenského národného múzea. Jeho
pracovná zani e tenosť v tejto oblasti prekračo
vala i pole aplikovanej hudobnej akustiky. Bol
ochotný pomôci tam, kde mohol využit svoje
odborné schopnosti. Napr. na lekárske účely
bezplatne skonštruovať prístroj na sledovanie
kritických stavov pacientov na kardiológii,
bol č lenom výskumnej skupiny, sledujúcej
zmeny výslovnosti v dôsledku rázštepu podnebia. V spolupráci s m aďarským omitológom
P. Szokem uskutočnil porovnávaciu zvukovú
analýzu vtáčieho spevu, čím prispel k rozvoju
atraktívneho interdisciplinárneho odvetvia bioakustiky - omitomuzikológie.
Publikované štúdie M. Filipa, venované metodologickým a interdisciplinárnym otázkam
hudobnej teórie i hudobno-akustickým problémom, budú sústredené v pripravovanom druhom zväzku súborného diela autora. V sprístupnenom prvom zväzku je prezentovaný druhý významný okruh Filipovej bádateľskej iniciatívy - teória harmónie, zastúpený autorovým
najrozsiahlejším textom, monografiou Vfvinové zákonitosti klasickej harmónie a ďalšími
dvoma tematicky príbuznými štúdiami.
Filip húževnato obhajoval povinn osť hudobnej teórie primárne prihliadať k živej hudbe, a to nie iba z hľad iska popisu jej štrukturálnych prvkov, ale z hlbšieho a principiálneho
analyticko-syntetického objasnenia základných vlastností jej historickej premenlivosti.
Práve harmónia bola tou oblasťou, kde sa konzervovali mnohé poučky , postihujúce harmonickú štruktúru ako statický, "telesový" systém, prikazujúci ako " tvoriť" akordy a akordické spoje a brániaci vidief harmonické tvary
a vztahy na pozadí polycentrálnej funkčnos ti a
vzájomnej súvislosti. Rezolútne sa preto musel rozís ť aj s tými súdobými koncepciami,
ktoré sa kfčovito pridržiavali monocentrálneho výkladu, zbavujúceho harmóniu jej dynamizmu. Rozvinúc myšlienky svojej diplomovej práce, dokonč il v r. 1962 monografiu, ktorú knižne vydal v r. 1965 pod vyššie uvedeným názvom. V nej na základe dôkladného
prieskumu tvorby, najmä príslušníkov viedenského klasicizmu, vymedzil procesuálny charakter tonálnej harmonickej sústavy. Preferujúc funkčné hľadi s ko a pohybové kvality
sformuloval definič nú tézu, vymedzujúcu harmóniu ako dialekticky protirečivý horizontálno-vertikálny systém, kde dynamizujúcou
· zložkou vývojových zmien je horizontálna,
melodická. Priorita melodiky v harmonickom
celku mohla byf v kontexte vtedajšieho poňa
tia harmónie ako náuky o akordoch niečím nezvyčajným , až nepochopiteľn ým . Filip však
vyslovenú definíciu dokazoval odvodením
troch špecifických vývinových zákonov - zákona kontrastu, zákona premeny následnosti v

súčasnost

a zákona harmonickej korelácie.
báze početných 430
prfkladov z opusovej tvorby výstižne demonštrovať svoju výkladovú koncepciu, systematicky prehľadná štruktúra a terminologická
originalita preniká celú prácu.
Text monografie je štrukturovaný do troch
kl\íčových kapitol, pričom v každej z nich sa
prejavila Filipova schopnost vymedziť harmóniu ako pružný systém vzájomných prienikov
statických a dynamických faktorov, jednoty
tvaru a vziallu, genézy prvkov, ich rozvoja a
perspektívnej transformácie, resp. zániku. V
každej z kapitol postupoval autor tak, že najprv predstavil stabilnejšie momenty a potom
činitele labilnejšie, ktoré mobilizujú vývojové
premeny. V prvej kapitole Tvary sa vyzdvihuje dynamizujúce postavenie sekundárnych
smerných tónov , ktoré sú schopné narušovať
vertikálne štruktúry, v ďalšej kapitole Funkcie
sa objasňuje cesta z porušovania monocentrálneho funkčného systému prostredníctvom sekundárnej a dvojitej centralizácie. V závereč
nej kapitole Zmena centra sa do ohniska
Filipovej teoretickej pozornosti dostala obhajoba pohybových kvalft harmónie v dialektike
zachovania a zmeny, totožnosti a odlišnosti,
riešená prostredníctvom štúdia vzťahov centier a následne vzťahov okolí centier. V rámci
každého z naznačených problémových okruhov možno zároveň s ledovať autorov logický
postup objasnenia javov na pôde klasickej tonálnej harmónie od menej zložitého k zložitejšiemu. Prínos teoretického poznania, prezentovaný vo Filipovej monografii, je znásobený
skutočnosťou , že autor, hoci sa metodicky obmedzil len na zrelé obdobie rozvoja tonálnej
harmónie z obdobia viedenského klasicizmu,
P.recfzne postihol také genetické štádiá jej
upevňovania (napr: pro~trednfct"'Jrr: omamer.tiky a techniky prie(allov v inštrumentálnej
hudbe konca renesancie a v epoche baroka),
ako i paradoxné javy, mobilizujúce ku kvantitatívnym i kvalitatívnym premenám klasických harmonických prostriedkov, teda k tomu
historickému štádiu, ktorý svojho času nazval
nemecký muzikológ E. Kurth "krízovým". V
duchu Filipovej koncepcie je poučné sledova(
napr. harmonické postupy v hudbe na prvé počutie "priezrač ného" Mozarta, kde sú geniálne
anticipované nápady, ktoré sa stali príznačné
nielen pre harmóniu neskorého romantizmu,
a.le aj pre tvorbu 20. storočia. (Filip v tejto súvislosti pripomenul poznatok A. Schonberga,
že kvartové akordy, nie sú objavom akýchsi
zarytých rúcačov tradície, ale sú logicky prftomné už v Mozartovych skladbách).
Argumentačné zázemie, z ktorého če rpal
Filip dôkazy pre potvrdenie svojich teoretických formulácH dokumentuje, ako hlboko
hudbe rozumel, ako ju vedel precftit, odhafuje
svet nielen disciplinovaného mysliteľského
potenciálu vedca, ale i rozmer úprimného muzikantského zaujatia. Tí, ktorí autora Vývinových zákonitostí klasickej harmónie nepoznali len ako precízneho bádateľa a prísneho
pedagóga, ale i ako zanieteného a pohotového
hudobníka, violon čeli stu - člena sláči kového
"KAF" tria (L. Kupkovi č, J. Albrecht, M.
Filip) i úč astníka nezabudnuteľn ých komorných stretnutí na Kapitulskej u "Hansiho", iste
komplexnejšie postrehli originalitu a sv iežosť
Filipovej teoretickej koncepcie harmónie.
Podobným prfstupom k problematike sa vyznačuje prvá z dvoch komplementárnych štúdií - Pohyb v hannónii a jeho elementárne
protiklady (publikovaná v r. 1964 v zborníku
FF UK Musaica). V nej Filip podčiarkol prostredníctvom vektorového vymedzenia harmonického priestoru logiku svojej koncepcie vývinu harmónie. Táto logika dovolí vidief súvislosti medzi tvarmi a funkciami v širšom
historickom priereze, od renesančnej hudby až
po Debussyho a Schonberga a podčiarkuje
kontinuitu rozvoja harmonického myslenia,
keď obdobie klasicizmu poskytuje množstvo
dôkazov o počiatku genézy hudby 20. storočia. Vo videní týchto súvislostí sa Filip z inej
pozície priblížil ku koncepcii knihy svojho
žiaka P. Faltina Funkcia zvuku v hudobnej
štruktúre, ktorá bola zhodou okolností publikovaná tiež r. 1965 ako Filipova monografia,
resp. k tézam dlhoroč ne precizovaného projektu prof. J. Kresánka o hudobnom myslenr,
ktoré približne od polovice še sťdesiatych rokov začal publikova( na stránkach časopi su
Slovenská hudba.
Presvedčivá schopnosť na

Druhá štúdia, doplňajúca pohľad na Filit»
vu vedeckú iniciatfvu v oblasti teórie h
nie, má názov Zákonitosti vf voj a hannónie
svetle základnfch myšlienok teórie info
cie (dokončen á r. 1962 a zaradená do zbomt
Nové cesty hudby I, Supraphon Praha. 19641
V nej sa naplno odhaľuje autorova, na svo;
dobu premyslená ambícia presvedči( čitat~
že hudobná teória nemôže zo trv ávať na pli·
forme normatívneho prakticizmu, z ktorého a
vytratila tak hudba ako aj teoretické myslenit
Preto považoval za potrebné a pre dynamib
disciplíny perspektívne čerpať podnety z toh!
s tupň a vedeckého poznania, kde sa exaktllO!I
vyjadrovania stala základným princfpom pm·
divého poznania a obj asňovan ia vedeckýd
problémov. Matematický aparát sa stal pR
Filipa suverénnym prostriedkom presnej my~
lienkovej argumentácie i vedeckej diskusit
Funkčne a bez nekritického prijímania pseudoexaktných postupov vedel zu ž itkovať v humanitných vedných disciplfnach i dobové nadše·
nie pre aplikačné možnosti teórie informácie a
kybernetiky. Aj či tateľ, ktorý sa "nekamarátil'
s matematikou a mohol by preto vzorce v
úvodných podkapitolách štúdie chápať ako
"úklad" voč i svojmu hudobnému vzdelaniu,
pri pozornejšom č ítaní textu a uvažovaní pochopí nielen základné tézy klasickej (N.
Wiener, W. R. Ashby a i.) teórie informácie,
ale aj eleganciu a hodnovernos ť, s akou ich au·
tor aplikuje pri zdôvodňovaní špecifickosti
umeleckej tvorby, kedy sa kvantitatívne u rče·
né informačné veličiny menia, vďaka účasti
JUdského vnímajúceho subjektu schopného
pamäte, myslenia a kreativity, na kvalitatívne
veličiny . Prostredníctvom vzťahu medzi entropiou a redundanciou, teda stavom neurč itosti a
stavom determinovanosti, možno presnejšie
osvetliť, pre muzikológa také podstatné problémy, ako pojem hudby, hudobného diela, je·
ho vnímania a pôsobenia, ktoré klasické hu·
dobnovedné disciplíny (teória, estetika, filozofia, psychológia) riešili často len formou
voľného výkladu, č i približného opisu. Filip
napr. exaktne zdôvodnil, že zákon kontrastu
ako primárny vývinový zákon harmónie ne·
platí len v rámci hudobnej teórie, ale je v nej
špecifickým uplatnením širšej zákonitosti, le·
bo vedomie kontrastu urč uje celkove stratégiu
konania a rozhodovania člov~ k a. Podobne
možno vymedziť aj korripožičný proces, náro·
kujúci si na umeleckú komunikáciu. Z hľadis·
ka základných premís teórie informácie ho
možno c harakterizovať ako regulovaný výber
z variety možností. Filip zdôrazňuje, že je re·
gulovaný potrebou dostatočnej vzdialenosti
od oboch možných extrémov - maximálnej
entropie (teda chaosu, neusporiadanosti, náhodnosti, 1\.Jbovôli) a maximálnej redundancie
(t. j. stavu totálnej spútanosti prísnymi pravidlami a normami).
Filip presvedčivo dokázal vy s tihnúť, v čom
povojnová slovenská muzikológia v etape
svojho prudkého rozmachu nestačila zaplnil
všetky biele miesta, kde bolo potrebné doslo·
va od počiatku obhajova{ práva a povinnosti
komplexného výskumu, vytvárať v tomto
komplexe dôležité a perspektívne bád ateľské
úlohy a témy, ktorých gestorom sa v rámci
svojej špecializácie a v podstate jediným riešiteľom stával sám. Svojím vnútorným zápalom,
nekompromisným a etickým úsilím o vedeckú
pravdu a odmietavým postojom k banálnemu,
nadbytočnému a zastaralému dokázal úporne
kliesni( nové cesty. Bol mu nesmieme vzdialený svet osobného prospechárstva, intríg a
závisti, tak často profilujúci našu "milú" slovenskú pospolitosť. Prednejš ie mu bolo pohrúži( sa do čistoty konkrétnych vedeckých problémov. Akoby vedel, že mu veľa času nezostáva, s vypätím všetkých sn pracoval viac
než iní. Inštitucionálne, personálne a materiálne podmienky pre zabezpečenie plodnej a
zmysluplnej vedeckej činnosti v duchu jeho
progresfvnych interdisciplinárnych predstáv a
požiadaviek neboli, ž iaľ, za jeho života optimálne. Zostáva na jeho nasledovníkoch, aby
sa oboznamovali s aktuálnym myšlienkovým
d edičst vom doc. M. Filipa, ktorým sa nezmazateľne zapísal do kultúrneho rozmeru slovenskej vzdelanosti. Práve vo svetle oživovania a
znovusprfstupňovania takto artikulovaného
etického posolstva možno pozitívne hodnotiť
rozhodnutie vydať jeho zobrané dielo. Ak totiž
doc. Filip musel v relatívne mladom veku 41
rokov fyzicky odísť z tohto sveta, bolo to - ako
svojho času za nás všetkých pripomenul skladateľ R. Berger vo svojom orchestrálnom diele Memento a v jednej z esejf - práve v onej
trpkej dobe, keď sa "lámali charaktery a korodovali duše". Kiežby čítaním a osvojovaním si
Filipovych myšlienok, ku ktorým nám dal impulz edičný či n Národného hudobného centra.
sme si očisťovali duše. Cistotu a nepodplatiteľ
nos( Filipov ho etického posolstva si totiž naša
doba nás tojčivo žiada.
ľ.UBOMÍR. CHALUPKA

Košická 1. 813 81 Bratislava. Objednávky na predplmné prijíma tiež redakcia časopisu. Neobjednané rukopisy·sa nevracajú. Podávanie novinových zásielok povolené RPP BA - Pošta 12. dňa 23. 9. 1993. č. 102/03. Indexové čislo 49215.
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~triebro zPoľska M.. Jackson pre kórejské deti
čestný kríž
Výrazný medzinárodný úspech dosiahla na gitarovej súťaži "KRYNICA '98" v Poľsku mladá študentka
Konzervatória v Žiline z triedy profesora Jána Labanta EVA KA VUUAKOV Á, keď ~ybojovala skvelé
2. miesto.
Jej úspech je o to výraznejší, že ho
dosiahla ako 17 -ročná v konkurencii
32 súťažiacich v kategórii 1 6-26-roč
ných; musela absolvovať 3 náročné
kolá s celkovou dfžkou naštudovaných skladieb 70 minút. Súťažné výkony 25 gitaristov do 16 rokov a 32
gitaristov do 26 rokov zo siedmich
štátov v dňoch 21.-30. l. 1998 hodnotila 1 3-členná porota. V nej pracoval i jediný porotca zo Slovenska JÁN LABANT, profesor g itarovej
hry na žilinskom Konzervatóriu.
Palmu víťazstva v oboch vekových
kategóriách si tentoraz odniesli reprezentanti Chorvátska, ale nás mimoriadne teší ďalší medzinárodný
ús~ch - cenné 2. miesto - Evy Kavulj~kovej, rodáčky z Dolného Kubína.
~imochodom Žilina i Dolný Kubín sú už po tri desaťročia významnými centrami g itarového školstva
na Slovensku. Mladí gitaristi z oboch
miest si už neraz vybojovali najvyššie méty v súťažiach na Slovensku i v
zahraničí.

DUŠAN LEHOTSKÝ

Diei~J. N. Hummela

na CD
Klavírne sonáty Johanna Nepomuka Hummela na troch kompaktných
digitálnych nosičoch (CD) prezentovali za účasti manželky premiéra SR
Margity Mečiarovej v Obradnej sieni
Zičiho paláca v Bratislave.
Unikátna zbierka šiestich sonát v
podaní interpreta Alexandra Cattarina je doplnená o tri objavené sonatiny, u ktorých bolo autorstvo J. N.
Hummela spochybňované a až vďaka
kontextu tejto nahrávky potvrdené.
Zbierka Piano sonatas vznikla z
iniciatfvy Medzinárodnej nadácie J.
N. Hummel a obnova kultúrneho dedičstv a založenej v roku 1991, ktorá
sa snaží o uchovanie pamiatky tohto
významného hudobného skladateľa.
Nahrávka, ktorá trvá viac ako tri hodiny, sa stretla s mimoriadnym medzinárodným ohlasom v Goetheho
múzeu v DUsseldorfe, kde je umiestnená pozostalosť J. N. Hummela a
taktiež v Beethovenovom dome v
Bonne.
Cena jedného CD je 200 Sk a vydania na MC l OO Sk.

Jazz na CD
Známy a populárny Big band Gustav Brom vystúpil so svojím dirigentom Vladom Valovičom na koncerte
6. februára na Novej scéne. V skladbách z kmeňového repertoáru orchestra sa vystriedalo niekoľko sólistov, jednak členov te lesa a jednak
hostí, ku ktorým patril Miloš Jurkovič, Berco Balogh a americký jazzman Jiggs Whigham. Tento hudobník- spolu s M. Jurkovičom, ktorý je
autorom myšlienky realizovať nahrávku s produkciou orchestra na
zvukový nosič - sa stal krstným otcom novovydaného CD, ktorý vyšiel
vo vydavateľstve Slovenského rozhlasu.

Americká hviezda pop-music Michael Jackson plánuje usporiadať v tomto
roku v juhokórejskom Soule benefičný koncert na pomoc hladujúcim deťom
v Kórejskej ľudovodemokratickej republike. Oznámil to v Soule poradca novozvoleného prezidenta Kim Te-džunga.
Koncert pod názvom "We Are The World 2" by sa mal konať 10. októbra na
Olympijskom štadióne a v živom prenose sa bude prenášať do 120 krajín. M.
Jackson je myšlienkou koncertu veľmi nadchnutý a v tejto súvislosti už pozval 50 spevákov a svetových predstaviteľov . Medzi pozvanými prominentmi
nechýbajú tenorista Luciano Pavarotti, speváčky Whitney Houstonová, Celine Dionová, skupina Boyz II Men, herečka Elizabeth Taylorová, basketbalista Michael Jordan a golfový hráč Tiger Woods. Počas koncertu budú odvysielané nahrané posolstvá pápeža Jána Pavla II., tibetského Dalajlámu, juhoafrického prezidenta Nelsona Mandelu a arcibiskupa Desmonda Tutua.
Spevák chce na koncert pozvať aj deti zo severnej Kórei, hoci nie je isté, či
to bude možné. Podrobnosti plánovaného koncertu M. Jackson prediskutoval
počas svojej návštevy Soulu pri príležitosti inaugurácie prezidenta.
Podľa severokórejského potravinového experta, ktorý začiatkom februára
ušiel z krajiny a žije v Ríme, v KĽDR zomrelo následkom hladomoru za posledné tri roky asi dva milióny ľudí.

Na Pavarottiho koncert Hudobná "Nobelova cena"
Indický hudobník Ravi Šankar a
nové vstupenky
americký dže zový klavirista Ray
Novovytlačené vstupenky na koncert Luciana Pavarottiho, ktorý je
plánovaný na 16. mája tohto roku v
Košiciach , sú k dispozícii od 17.
februára na pôvodných predajných
miestach . K spomínanému kroku
pristúpila usporiadajúca agentúra
Travel Service v súvislosti s falzifikátmi , ktoré sa objavili po začatí
predaja lístkov v decembri minulého roku.
Podľa slov Miroslava Mareka z
Travel Service si zakúpené vstu pen- Iey musi<~. ich. rrajitelia v~'méniť za
nové, ktoré sú opatrené špeciálnymi
ochrannými znakmi. Iba tieto vstupenky ich budú oprávňovať na vstup
na koncert svetového teno ristu. Do
3 l. marca budú lístky prednostne v
predaji pre slovenských návštevníkov , po spomínanom termíne ich
organizátori ponúknu zahraničným
partne rom a cestovným kanceláriám, ktoré prejavili o podujatie velký
záujem.
Koncert v mestskom amfiteátri s
kapacitou do dvanásťtisíc miest
bude vyvrcholením tohtoročných
osláv- Deň mesta Košice '98.

Zomrel Carl Perkins
Legendárny Carl Perkins, ktorý zomrel
19. januára vo veku 65 rokov, si obl\íbil
hudbu amerického juhu - gospel, hillbilly
a blues - už v útlom detstve, keď v
Tennessee zbieral bavlnu na poliach
svojho otca. Prvú gitaru mu urobil otec z
rúčky od metly a škatule od cigár.
Carl Perkins vytvoril vlastný štýl, ktorý neskôr dostal názov rockabilly. Ovplyvnil ním celý rad hudobníkov, medzi inými Elvisa Presleyho a Beatles. V memphiskom štúdiu Sun Records začal nahrávať v rovnakom čase ako Elvis Presley,
Jerry Lee Lewis a Johny Cash. O Elvisovi Presleym povedal : "Už vtedy som
bez akýchko!Vek pochybností vedel, že
tento chlapec bude superhviezda. Mal
všetko, čo na to bolo treba - výzor, pohyby, hlas, hudbu."
Roku 1956 nahral svoj najväčší hit
Blue Suede Shoes. Hneď nato pri automobilovej nehode zahynul jeho brat a
Carl Perkins vyviazol s ťažkými zraneniami, z ktorých sa liečil niekoľko mesiacov.
To utlmilo jeho kariéru a vtedy sa začal aj
jeho celoživotný boj s alkoholom.
Jeho piesne ako Matchbox a Everybody's Trying To Be My Baby prevzali
do repertoáru aj Beatles, ktorí uznávali veľ
ký vplyv Carla Perkinsa na svoju hudbu.

-------- --- --- --.-..--.- - - --

Charles získali cenu Po lar international za rok 1998, považovanú za
obdobu Nobe lovej ceny za hudbu.
Oznámila to Švédska kráľovská
akadé mia.
Šankar (78), hráč na sitar a milovník indickej hudby, získal toto
vysoké hudobné ocenenie za objav
syntézy medzi hudbou východných a západných krajín. V osobe
k laviristu Raya Charlesa porota
ocenila predovšetkým vytvorenie
jedinečného hudobného štýlu, ktorý m á korene v gospelovej a bluesovej hudoe a ktorý ovptyvnií niekoľko generácií hudobníkov. Obaja laureáti si cenu a spolu s ňou aj
milión' švédskych korún (125 000
dolárov) prevezmú v Štokholme
12. m ája.
Cena Polar international sa udeľuje od roku 1992 už tradične
dvom hudobníkom - jednému reprezentantovi populárnyc h žánrov
a jednému hudobníkovi aktívnemu
na po li vážnej hudby. Založil ju
producent legendárnej švédskej
popovej skupiny ABBA Sting Anderson , ktorý pred smrťou v minulom roku venoval na ceny laureátom šesť miliónov d olárov. Laureátmi minulých ročníkov boli Bruce
Springsteen, Eric Ericson, Jo ni
Mitc he ll, Pierre Boulez, Mstislav
Rostropovič, Elton John, Q uincy
Jones, Dizzy Gillespie a Paul
McCartney.

Osem miliónov USD
na humanitné účely
Svetoznáme mu tenoristovi Lucianovi Pavarottimu odovzdali v
New Yorku titul Hudobný humanista roka, ktorý udeľujú hudobníkom za humanitné úsilie.
L. Pavarotti získal a venoval vyše šesť miliónov dolárov na zriadenie Pavarottiho hudobného centra v Bosne a vyše dva milió ny dolárov venoval Berloniho nadácii v
T a liansku na výskum a liečenie
le ukémie. Na s lávnostnom galaprogram e 23. februára, kde m u
poctu odovzdali, sa zúčastnili Aretha F rankliknová, David Crosby,
Sting, Jon Secad a a C heiftains.

L. Hamptoitovi

Rakúskym čestným krížom prvej
triedy za vedu a umenie vyznamenali
12. l . vo Viedni amerického jazzového hudobníka Lionela Hamptona. Legenda swing u prevzala vyznamenanie
z rúk rakúskeho prezidenta Thomasa
Klestila.
Sálu viedenského Hofburgu pri tejto
príležitosti rozochveli tóny swingu a
hostia pili šampanské značky "Lionel
Hampton". Za prítomnosti mnohých
prominentov kultúrnej a politickej scény - medzi ktorými nechýbala americká veľvyslankyňa Kathryn Wa ltHallová, trubkár Art Farmer, básnik
Ernst Jandl, organizátor podujatia
Johannes Kunz a iní - prezident T.
Klestil označil oslávenca za "poslednú velkú žijúcu legendu swingu".
L. Hampton sa okrem virtuóznej hry
na bicie a klavír preslávil aj tým, že
ako prvý zaviedol do sveta jazzu vibrafón. "Vy, pán Hapmton a vaši kolegovia, ste vždy boli a stále ste hudobnými postami mieru - vaše tóny a rytmus nám rozprávali o svete, ktorý strhol mnohé bariéry medzi ľuďmi ,"
zdôraznil T. Klestil.
Viditeľne dojatý L. Hampton, ktorý
v apríli oslávi svoje 90. narodeniny, sa
poďakoval za vyznamenanie. K svojmu koncertu, ktorý sa v Stadthalle
uskutočnil pri príležitosti 60. výročia
legendárnej jam session v newyorskej
Carnegie Hall, povedal, že každú notu
a každý tón venuje prezidentovi a fantastickým ľuďom v Rakúsku.
To, že L. Hampton a si členovia jeho
skupiny nielen vážia, ale aj majú radi,
sa ukázalo po oficiálnej časti oslavy.
"Správa sa k nám neuveriteľne - taký
milý chlap a veľký vodca, ktorý nám
však ponecháva aj veľa voľnosti," povedal novinárom jeden z hudobníkov
a dodal, že si nevie predstaviť, že by
L. Hampton raz prestal.

Koncert
pri Dianinom hrobe
Hudobní fanúšikovia

vyzývajú

bojkotovať koncert na pamiatku tra-

gicky zosnulej princeznej Diany,
ktorý sa má uskutočniť 27. júna pod
šírym nebom v rodinnom sídle rodiny Spencerovcov v Althorpe za
účasti hudobných hviezd.
Fanúšikovia sa domnievajú, že
akcia by sa zmenila na "morbídny
cirkus" a obvinili o rganizátora grófa Spencera - z toho, že miesto
posledného odpočinku svojej sestry
premieňa na púťovú atrakciu. C haritatívny koncert by sa ma l podľa
nich uskutočniť mimo althorpského
parku.
N a spomienkový koncert pozval
gróf Spencer celú plejádu svetových hviezd, medzi ktorými nechýba Cliff Richard, Sheryl Crow,
Bryan Adams a skupina Wet Wet
W et. Niekoľko pozvaných , vrátane
Elto na Johna, Paula McCartneyho a
Erica C lapto na, sa nezúčastní kvôli
iným záväzkom a z rovnakého dôvodu sa ospravedlnil aj princ C harles.
Nevedno prečo, ale medz i pozvanými chý bajú obľúbení Dianini hudobníci zo skupiny Dire Straits a
skupina The Chicken Shed Theatre
Company.
(Neomačené správy sti zo servisu TASR.)

,------ ·-- --- · -"
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Národnéhudobnécenbnun Opera a balet SND Východoslovenské
12. 3.- 19.00 h W. A. Mozart: Carovštátne divadlo
- Slovkoncert
náflauta
IS. 3.- 10.30 h Bratislava, Mirbachov palk
Koiick6 kvarteto
Milan Kyjovský, l. husle
Štefan Demetr, 2. husle
Juraj Šarišský, viola
Milan Cervenák, violončelo

Vladimfr Šalaga, fagot
Štefan Ladovský,lesný roh
Bach, Mozart, Rajter, Humfk,
Farka§
18. 3.- 19.00 h Koo:Wno, DOstojnícky pavilón

LDMier

16. 3. - 19.00 h
17. 3. - 19.00h
18. 3. - 19.00 h
19. 3. - 19.00 h

17. 3. -19.30h

Bratislank6 dychoy6 trio
Jozef Ďurdina, hoboj
Gabriel Končer, klarinet
Jozef Rotter, fagot
Du§ek, Mozart, Milhaud, Dibák,
Gal/on, Bazilevič
Žilina, ŠKO, Dom umcoia
Fatra
SpiJskáNová Ves, MKC, Koocertú úla Reduty
BIDlU Bystrica, PKO, Sála
Robotníckeho domu
Žiar nad Hrooom, MsKS, Sála
MsKS
Klavfmy rcciW
Peter Toperczer (CR)
Debussy, S/avický, Cop/and, Ra vel
Bardejovak6 kl1pele, a. a., ID
Aat6ria
Dychoú kvinteto SKO tiUne
Ján Figura, flauta
Jozef Kováčik, hoboj
Bibiana Bieniková, klarinet

ľ.udová

banka Bratislava, a. s.
Deloitte & Touche, spol. s r. o.
Slovnaft, a. s.
Všeobecná úverová banka, a. s.
Bristol-Myers Squibb Slovakia, s. r. o.
Eurotel Bratislava, a. s.
Yzájornná životná poisiov.ňa, a. s.

would kindly like to invite you to the concerts

22. 3. - 10.30 h

24. 3. -19.30 h
2S. 3. - 18.30 h

29. 3. - lS.OO h

Matej Drlička, klarinet
Jozef Eliáš, klarinet
Vladimír Kanta, klarinet
Peter Drlička, basklarinet, um.
vedúci
Hummel, Desportes, Kubička,
Smith, Gyulai-Gaál, Bernstein
Bratislava, Mirbachov palk
SPBCULUM
Peter Zajfček, l. husle
ľ.ubica Habartová, 2. husle
Peter Kiráf, v i olončelo
Agnesa Ferienčfková, čembalo
Kamila Zaj fčková, soprán
Hände/, Corel/i, Telemann
BardejovskHópele, u.,ID.Ast6ria
Kežmarok, MsKS, úla ZUŠ
Dinos Mastroyiannis, klavír
(Grécko)
Július Klein, klarinet
Brahms, Constadinidis, Ibert,
Gade, Nazareth, Schumann
Nov6 Mesto nad Váhom, VýáavDáaieňMKS

Velkonočuý koncert

29. 3. - 18.00 h Poprad, MsKS, Sála ZUŠ

Otúracf koocat

fcmdeRj

Koncerty sa konajú pod záštitou primátora
hl. mesta SR Bratislavy
pána Petra Kresánka
Concerts are held under the patronage of
Mr. Peter Kresánek,
The Mayor of Bratislava, Capital of the
Slovak Republik

Koncertná sieň SF
Nedeľa

8. marca 1998 o 17 .OO h

Wolfgang Amadeus Mozart:
Symfónia č. 40 g mol KV 550
Rekviem d mol KV 626
Simona Saturová - soprán
Jutta Geister- mezzosoprán
Ľudovit Lliáiui - tenor
Peter Mikulá§ - bas
Spevácky zbor mesta Bratislavy
zbormajster Ladislav Holásek
CAPPELLA ISTROPOLITANA
dirigent MMtin Haselbik±
Sponzori koncertu:
Všeobecná úverová banka, a. s.
Delloitte & Touche, spol. s r. o.
Bristol Myers Squibb Slovakia, s. s r. o.
Eurotel Bratislava, a. s.
Vzájomná životná poisťovňa, a. s.

Koncertná sieň SF
Nedera 15. marca 1998 o 17.00 h
Georg Friedrich Hlndel: Meaiál
Hélene Le Corre - soprán
Marta Beňačková - alt
Paul Agnew - tenor
Ulrich Wand - bas
Český filharmonický zbor Brno
zbormajster Petr Fiala
dirigent Enoch zu Outtenbetg
Sponzori koncertu:
ľ.udová banka, a. s.
Slovnaft, a. s.

~ed zi:n.árod.:n.é
XVIC Coocoun intematiooale ďorgue
Grand Prix de Cblrtrea
terrnfn: 19. 8. - 6. 9. 1998
podmienky
a) vstupný poplatok: 400,- FF
b) vekový limit: naroden( po l. januári
1963
uzávierka: 15. 4. 1998
l. cena: 30 000,- FF
kontaktná adresa: Secrétariat du Grand Prix
de Chärtres, 75, rue Grenelle, 75007 Paris,
France
'].(! Coocoun de piano jazz Martial Solal

terrnfn: 26. 9. - 4. 10. 1998
podmienky .
a) vstupný poplatok: 400,- FF
b) vekový limit: neuvádza sa

14. 3.- 19.00 h

P. l. Čajkovskij : Labutie jazero, balet

17. 3. - 19.00 h

G. Rossini: Barbier zo
Sevilly

18. 3. - ll.OO h

V. Patejdl - B. Filan:
Snehulienb a 7 pretekárov, balet

19. 3.- 19.00 h

G. Bizet: Carmen. balet

20. 3.- 19.00 h

V. Bellini: Námesačná,
l . premiéra

21. 3.- 19.00 h

V. Bellini: Námesačná,
2. premiéra

23. 3.- 19.00 h

B. Smetana: Predaná

nevesta
V. Bellini:

25 . 3.- 19.00 h

L. Minkus: Don Quijote, balet

26. 3.- 19.00 h

W. A. Mozart: Cosi fan

tutte
27. 3.- 19.00 h

G. Verdi: Trubadór

28. 3 . - 11.00 h

L.

28. 3. - 19.00 h

G. Donizetti: Lucia di

30. 3. - 19.00 h
31. 3. - 19.00 h

Kupkovič :

54e Coocoura Iotematioo.ll d'Bx6cutioo. Muaicale
odbory: kontrabas, hoboj, trúbka, husle
terrnfn: 15. 8.- 6. 9. 1998
podmienky
a) vstupný poplatok: 220,- Sfr
b) vekový limit: naroden( po l. 9. 1968
uzávierka: 31. S. 1998 ·
l. cena: 15 000,- Sfr
kontaktná adresa: Secrétariat du CIEMGereve, Concours International ďexécution
musicale, Gereve, 104, rue de Carouge, CH1205 Geneve, Suisse

Trojruža

Lammermoor
G. Verdi: Don Carlos
L. Minkus: Don Quijote, balet

KOŠICE
12. 3. - 19.00 h
13. 3.- 19.00 h
14. 3. - 19.00 h
15. 3. - 14.30 h
16. 3. - 10.00 h
16. 3. - 19.00 H
18. 3.- 19.00 h
20. 3. - 10.00 h
21. 3. - 19 .OO h
22. 3.- 19.00 h
24. 3. - 19.00 h
26. 3.- 10.00 h
27. 3. - 19.00 h
28. 3.- 19.00 h
29. 3.- 19.00 h
30. 3. - l 0.00 h
31. 3.- 19.00 h

Na skle malovan6
Zmierenie
Nabucco
Snehulienka
Snehulienka
Pohreb
Choreopastorále

Zmierenie
Pokrvnf bratia
Carmen
ŽObravý !tudent
Revízor, verejná generálka
Revízor, l. premi6ra
Labutie jazero
Revízor, 2. premi6ra
Dobrodruf.stvá smel6ho Zajb
Barbier zo Sevilly

DIVADW JONÁŠA ZÁBORSKÉHO
PREŠOV
12. 3. - l 0.00 h
14. 3. - 18.30 h
17. 3.- 10.00 h
18. 3. - 19.OO h
22. 3.- 14.00 h
23. 3. - 18.30 h
24. 3. - 18.30 h
25. 3.-10.00 h
27. 3. - 19.00 h
29. 3. - 14.00 h
30. 3.- 10.00 h

lO. 3.- 19.00 h TRI V TOM- divadlo
WEST
ll. 3. - 19.00 h STRATENÍ V NEW YORKU
12. 3.- 19.00 h JOZEF A JEHO FAREBNÝ PLÁŠŤ
13. 3.- 19.00 h JOZEF A JEHO FAREBNÝ PLÁŠŤ
15. 3.- 19.00 h PLES V HOTELI SAVOY
16. 3. - 19.00 h HRNČIARSKY BÁL
16. 3.- 19.00 h TRI V TOM- divadlo
WEST
17. 3.- 19.00 h GRÓFKA MARICA
17. 3. - 19.00 h ANJEL - divadlo WEST
18. 3. - 19.00 h TRI V TOM -divadlo
WEST
20. 3.- 19.00 h JOZEF A JEHO FAREBNÝ PLÁŠŤ
21. 3.- 19.00 h POKRVNÍ BRATIA
22. 3.- 19.00h POKRVNÍ BRATIA
28. 3.- 19.00 h REVÍZOR, premiéra
29. 3.- 19.00 h REVÍZOR
30. 3. - 19.00 h VEĽ.KÉ UCHO
3 1. 3. - 19.00 h Bratislavské divadlo tanca
- BDT

Vlk a 7 kozliatok
Pokrvnfbratia
Oliver)
Oliver!
Kocórv čižmách

My fair Lady
My fair Lady
Kocórv čižmách

Oasparone
Kocórv čižmách
Oloreopastorále

AP projekt s.r.o. Bradslava
v spolupráci s Evanjelickými cirlcevnými
zbonni v Nitre a Bratislave -Prievoze
usporiada koncert

N"ová scén.a.

Viacrucls

Proanm:

FIIDz Uazt: Via cnlcis, ll zastaven! Krížovej cesty pre sóla a mielaný zbor so sprievodom organa
Milm R.1lfua: Na počiatku cesty, Posledná
večera

Meditácie: Bam M. A. Amokl
JozefM.alfn (ev. farár) v Nitre
MDm HCJlfudc (ev. farár), Jozef Garaj (rlrn.kat farár) v Prievoze
Účinkujd:

Spevácky zbor MDIIca YOCa1ia, dirigent •
Branialav KOitb
sóla- KlmDa Zajfaová (1. soprán), Help
:a.cbori (2. soprán), Petra Nosbiová (alt),
..41exmcW Floril (tenor), Pdm MJkul8 (bas),
l p Valeatovič (barytón), Stanislav Surin
(organň

Miesta a čas koncertov:
Nitla:
Smr.1Dá oedbll. 29. marca 1998, 18.00 h
KOitol RefOIDIOYIDej c:ilbi. ul Frda Mojtu
Bradalaft-PJ:iGvoz:
IC.vetol. oedcl'a, S. aprOa 1998, 19.00 h

Bnqjelic:ký to.tol. Radaim6 Dám.

Na koncerty je dobrovofné vstupné

Objednávka predplatné h o na dvojtýždennfk

HUDOBNÝ ŽIVOT
Hudobná súčasnost - Rozhovory s osobnosťami domácej i svetovej hudobnej scény Portréty sk l adateľov a interpretov - Seriál o hudobnej tvorbe - Koncertný život - Recenzie
knižných noviniek a CD nahrávok - Opera, opereta, muzikál - lnfonnácie zo zahraničia Profily slávnych osobnost( - Rozhlas a televízia- Festivaly doma a v zahran i č !- Hudobný život v regiónoch - Fejtóny - Inzercia - Servis Hž

sú.-t:aze

uzávierka: IS. 7. 1998
l. verká cena Mesta Parfža: 70 000,- FF
kontaktná adresa: Acanthes, 3, rue des Couronnes, 75020 Paris, France

Námesačná

24. 4.- 19.00 h

budobpej jari

•••

venované pamiatke verkej slovenskej umelkyne
in the memory of the great Slovak artist

G. Verdi: Rigoletto

Bratialavsk6 tlarinetov6 kvarteto

Podprocký, Haydn, Dvofák
V spolupráci so Spolkom koncertných umelcov
16. 3. - 19.30 h Bojnice, Ktipele Bojnice, a. a.,

DIVADLO JANKA BORODÁCA

13. 3.- 19.00 h

Objednávky posielajte na adresu:

HUDOBNÝ ŽIVOT, Michalská 10, 815 36 Bratislava
Pri~o, JDeDO, titul

Adresa ....
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