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Pamätná medaila Poličky s detailom podobizne 8. Martinu 

• t 

Tohtoročné osla\'Y 100. výročia 
narodenia hudobného skJadatcľa 
Buhoslava Martinu prebieh:ijú v 
rôznych mestách u nás 1\1 vo S\'ete. 
Mimoriadny záujem vzbudili na
prfkJad festivaly hudby tohto 
autora vo Francúzsku, Spojených 
štátoch amerických :ij v Spolkovej 
republike Nemecko, ak pripomí
name iba nll,jvýznamnej§ie akcie. 
Tiež u nás sa už uskutočnilo nic
kol'ko po(lujatí, ktoré dôstojne 
pripomínl\lú umelcovo centé
nium. V rámci Pražskej jari sa 
okrem permanentného uvádzania 
Iných diel realizovala pn-á pre
hliadka skJadatel'ovho operného 
odkazu, do Prahy prišli významní 
muzikoló_gmia z mnohých zemí 
Európy, Azie i Ameriky na medzi
národné kolokvium o tvorbe Mar
tlm\, hudbe tejto osobnosti je ve
novaný tiež tohtoročný jesenn)• 
hudobný festival v Brne. Jedným z 
vrcholov osláv v skJadatcľovej rod
nej Poličke v teskomoravskcj 
vysočine sa stalo odhalenie Ml\l
strovho pomníka dňa l. sep
tembra. Hosťami podujatia boli 
prezident tSFR Václav Havel, 
podpredseda l'lády tR Milan Lu
kd, český minister kultúry Milan 
Uhde, ktorý predniesol slávnostný 

príhovor, vel'vyslanci Francúzska 
a ~v:ijčiarska a ďal§í predstavite
lia kultúrneho diania. 

Autorom výtvarného monumen
tu je šcsťdcsiatdcväťročný praž
ský sochár Milan Knobloch, žiak 
Jana Laudu a Otakara ~panicla. 
Knoblochov intenzívny záujem 
o výtvarné spracovanie osobnosti 
8. Martinu sa datuje od roku 
1979, kedy po prevoze telesných 
pozostatkov zo ~vl\lčiarska do 
skJadatcľovej rodnej Poličky ur~ 
bil M:ijstrovu posmrtnú masku 
(pôvodná z roku 1959 sa nevydari
la). 

Práve táto okolnosť - ako pod
čiarkol výtvarník- bola podnetom 
na to, aby v budúcich rokoch 
~hromažďoval fotografický mate
riál, a tak bližšie poznával hudob
níkovu fyziognómiu. Okrem toho 
sa sochár pralidelne stretával 
s ľuďmi, ktorf skJadateľa osobne 
poznali. Medzi nl\lčastej§ích kon
zultantov patril prof. Václav Hol
zknecht, prvý predseda Spoloč
nosti 8. Martinu tHS a jeho na
sledovník, skJadatef a kJavirlsta 
Jozef Páleníček; do sochárovho 
ateliéru často prichádzal i súčas
ný predseda čs. odbofky PEN-Idu
bu, spiSO\·atel' Jifí Mucha, man· 

želkou ktorého bola Vítčzslava 
Kaprólová, žiačka Martinu. R~ 
mánopiscc Mucha tiež patril 
k tým, ktorí prichádzali so skJada
teľom do osobného kontaktu. 

Knoblochol'o citlivé stvárnenie 
skJadatcľol'ej podoby ocenili toh
to roliu 1\1 dirigent Rafael Kubelík 
a kJa,irlsta Rudolf Firku§ný, od
daní interpreti skladieb spoločné
ho priateľa Martinu. Ich sympatl
zujúce názory síce odzneli ai vo 
chvJTach, kedy už definitívne ver
zia sochy bola vyhotovená, ale o to 
viac potešili tvorcu, ktorý sa pred
tým neraz stretával s pochybovač
nými a trocha 1\1 nevraživými súd
mi nekompetentných oponentov. 

Milan Knobloch už pre PoUčku 
počiatkom 80.tych rokov vytvoril 
pamätnú medailu s reliéfom Mar
tinu a jeho rodiska, je tiež aut~ 
rom monumentálneho náhrobku 
na mieste posledného odpočinku 
skJadateľa a jeho blízkych na sta
rom poličskom cintorfne. Okrem 
toho realizonl 1\1 skJadatel'ovu 
bustu, ktorá mala nľký úspech 
i v niekoľkých francúzskych mes
tách. 

Poličská bronzová socha vysti
huje Martinu ako mladého člove
ka, čiže " dobe, kedy ešte svoje r~ 
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z tohtoročného stretnutia sochára Milana Knoblocha (l'l'am) s dirigen
tom Rafaelom Kubelíkom (uprostred) a predsedom ' 'Ýboru Pražskej jari, 
skJadatel'om Petrom Ebenom. 

Snímky archív autora 

Na odhalení pamätníku 8. Martinu ,, Poličke sa l. septembra zúčastnil 
i prezident Václav Havel spolu s ďalšími zahraničnými a našimi hosťami. 

SnímkatSTK 

disko mohol pra,idclnc nadtcv~ 
l'ať. Sochár Milan Knobloch kt~ 
mu poznamenal: " Pre Poličku je 
táto podoba typická, lebo mesto 
poznalo Martinu predodctkým 
ako mladého človeka. Ked' ne
skoršie ako tridsaťtri ročný odišiel 
do Paríža, vracal sa sem až do r~ 
ku 1938 už len na kratšiu dobu. P~ 
tom sa jeho návšte''Y Poličky defi
nitívne skončili. Preto som volil 
pri pomníku pre rodné mesto ta
kú fyziognómiu, ktorá by pred~ 
všetkým pripomínala poličské ob
dobie, ale zároveň bola určitým 
kompromisom 1\1 s podobou už 
známeho skJadatel'a. To pochopi
terne nebolo jednoduché; do tváre 
som sa totiž snažil zakompono,•ať 

1\1 jeho typické charakterové vlast-

nosti - mám na mysli najmä pla
chosť, oduševnenie. To sa utvára
lo počas mojej takmer sedemroč
nej práce, kedy som \)'pracoval na 
dve desiatky nerealizm·aných ná
vrhov." 

Pri slávnostnom odhalení Knob
lochovcj sochy Bohuslava Marti
nu český minister kultúry Milan 
Uhde pripomenul okrem samot
ného skJadatel'ovho ''ÝZnamu tiež 
vplyv tohto sveloznámcho tvorcu 
na následovníkov, na \'Ýfoj našej 
kultúry, klorá tak konečne spláca 
dlh svojmu vdkému predstavite
ľovi a definitívne tým uzatvára 
dlhoročný reťazce problémov, 
ktoré sa v minulosti objavovali 
v spojení s jeho menom. 

TOMAS HEJZLAR 
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\- Zo života Slovenskej hudobnej únie 

SPOLOK . 
SLOVENSKÝCH 
SKLADATEĽOV 

Spolok , Jown,kých 'kladatcfov 
7ačal e.:.te pred woj im ofil'i;ílnym 
u~tanon:n ím . teda pred Lbkaním 
wojej pr;ívncj ~uhjek t ivit y vcfmi 
in te ntívnu činml,t. avonok to 
anla tak ne v\ te ra lo. kelfie bolo 
treba ric~i t ccÍý rad i ntern~·eh pro· 
nlénHlV. <,ÍIVi,iarich ~O '-ilmllt nou 
pod,tatnll dal.:.ej pú,ohno,ti. ver. 
mi ú("inne '\ak pri,tupovali jeho 
č lenovia i ved enie k ta J..ým o t:Í/· 
kam. akn je dllpn~ia l aktuoílna 
cfa l.;ia pl!,ohnn't Sloven,kého 
ochranného 1\ i1111 a utor,kéhn. 
Slovcn,J..éhn hudohnéhd fondu . 
'vda vatcl\ tva O PUS. V p rvom 
p.rípadl· id e o uja,nenie-'i pn,tavc· 
nia \iiinej hmll1~. na jma 'k lada
tcl\kej tvorby v J..ontex te naScj 
J.. ultú r~ \llhl'C a jej olwdiHll'O\'a· 
n1a . ' druhom podporn;i (· inno't 
hudobné ho ume nia a v tretom ic· 
ho .:.11\: nie rcitnvmi formami . 

Po l . 'aiiHlll; th rn maidení Sl o· 
,·e n,J..cj hudobnej \mie a po pk· 
n;írnnm /a,adnut 1 'pol l.. u /\oli In 
plé num nm (· \l'd cn ic. J..toréhll 
členmi 'Ll l. Burla' . ll. Dllman· 
'"~ . \ '. Ciod;u. 1:. Kr;íJ.. . \ '. Ku · 
h ičJ..a . "l . Sa lva a l. Ze lje nJ..a . kto· 
rého ,j 'polo!.. /\ol il 1:1 '\llj ho 
prcd,edu . 1:\ te J..onl·om alll!ll'ta 'a 
C:i nn11-.l \edenia 'polku opiit Li n· 
ten; ívnila . Z;uner;lio 'a na d11rie
.:...:ui..: Ili ' pomínan\•ch ot ;Í/Ilk. tv\·· 
.:.ilo wnj u potnln~~-. t na príprm.u 
tohtllro(·nej pre hliadky ov:'1 'lll· 
vcn~J..;i hudba . ktn r:'1 'a ~llllk ko· 
na t ' drim:h 17. - :!~. nowrnhra 
IIJIJO a rnJ..ll\ a lo ll J..llncc rtodl 

1 tvo rby "lljich (·ie nov. aj rnii 1:'1· 
to (·innn,( bude patril J.. úrii~kll· 
v)nl. ah~ t\'orha ,(rča,n)ch 'klada· 

tcfov ncu~tále žila tak v Bratisla· 
ve. ako aj mimo centra. O krem to· 
ho však vedenie ~ ostatnými člen

mi pomýš fa na prípravu podobné· 
ho podujatia. azda festival u ~ (rčas· 
nej tvo rby mcdzin:írodného cha
raktcnr. v spo lu pníci ~ ďalším i 
orl!,an iz;íciami a odborníkmi. ktorí 
pr~javi l i ori veľký z:iuje m. Festival 
hy ~a mal sta t jedným z dô ležitých 
mo me ntov v na~nm hudobnom ži· 
vote a mal hy d okurn..: ntovat' pn· 
~ta ve n ic našej st'tčasnej tvorby voči 
za hraniči u . ' 

Prctbcda 'polku navštívi l riadi
teľa a l . n;ime~tn íka Slovenského 
rozh lasu . Vladim íra Štcfku a Er
ne~ta Wcidlera.' ktorými rokova l 
o cfal\om rozvoji hudobné ho ume
nia . pmtavcn i ~úča~ncj tvorby a 
novej ~truktúrc vy~ic l ania . v k to· 
rcj jcd..:n z programov hudc veno· 
van)• výlučne v;iinym umeleckým 
ohla' l i am. 

Ved..:nie sa 1aohcralo aj rozšíre· 
ním infornHl\';lllll'ti ll na.:.ej ,(rča'· 
nej tvn rhc vo " '<.: te . o'ohitne 
v knižniciach v)•tnamných rn..:tro· 
pol. možno,(ou ro1.~ i rova nia kon· 
taktov. inte rpretovan ia hudby 
v ;ra hra ničí. jej v~d;ivan ia. V;i;;. 
nym problé mo m je v ,(téa~no~t i 
ah,..: nl:ia potnania a utorsko-proiv
nyrh vtiaho\'. V tej to ,(tvi,lo,ti vy
ui il ' po lo k prítoniiHl'i prai.~ J.. é lw 

pr;ívniJ.. a dr. lll íJ..a . ~ ktnrým. ' Pn· 
lu ' O PLJS-orn . pripra\'il , ,r,·t nutic 
aj 'o"í'tupcami radulfal.:.ích in,ti· 
túcií. Ďal,ic " l u' kuto(·n i l'.:. te 
tohtn roku fum1ou h..:~cd~ na a J..
tu:i lnl' té my a problémy v tejto 
ohJa,ti. T~mtll . pra vda . nic je vy
če rpané ' Pl'!..trum problematiky. 
ktnrou ' a vrde ni..: a C:i..: rlllVia ~pol· 

ku taoh..:raj(r. Pa tria 'cm aj aJ.. th i
t ~ ' J..omi,i;ich. rad;irh . v)•horllch a 

· dal.:.ích org;inol:h . aktívne a t'r(·in
ne /a,ahujlkil:h do ' Lr l' a,ného íi
vota. 1imoriadnu iniciat ívu \n 
vn(rtri 'poiJ..u i vol"i vy~.:.írn vhid· 
nym org;i ruun v~ ví ja ;vl;i\1 pr..:d,..: · 
da 'poiJ..u Ilj a Ze lje nkil . ktorý 'a 
'' r..:tol ' vial:er)·mi pnprcdn) mi 

prcdst\lvitcl'mi ku lt úrneho a pol i
tické ho diania . 

(va) 

SPOLOK 
HUDOBNÉHO 

FOLKLÓRU 

Jedným zo združení . kwré zača· 
li ~voj u činnosť po z;í ni ku Zviizu 
s lovcn~kých ~kladatcfov a koncc r· 
tných umelcov. je Spo lok hudob
ného fo lkló ru . Z družuje profcsio· 
nálr1ych ume lcov L. tejto o blasti 
umenia. O jeho vwiku ho la p ro
~trcdníct vom tlače. rozhla~u a te· 
lcvízic info rmovan;í cc l;í urnc leck;í 
obec i ~iroki1 ve rejnost . Dn vienka 
\i č lenovia Spolku dali v.:.etky zá
kladné princípy humanity. demok· 
ra cie . (rzko pr..: po je né ~ ume lec
kou no'1rm.'no~iuu a p rofe,ionali
tou . Začiatky llllli pre,ne také. 
ako u v.;ct kých ;aéínaj úcich Ldru
icní - poLnaée né \ imkou . dcnmk· 
rat ickou di~ku ,iou . v ktorej č leno· 
via hľadali a navrhovali 'poločnú 
cc~tu a formy pr;kc. aby Spolllk čo 
najlep.;ie a naj (r6nncj~ie /.a~t upo
val z;í uj my wojid1 členov a 'Íiŕa,. 
ne im dal čo najvitč.; ic možno,ti 
v~ \'Íjat iniciatívu . uplat nen ic a ta· 
k)•mto 'PÍl~nhom pln il w oju naj· 
liíklad nej~i u trlohu . t. j. u' ilovat 
11 vy .. oJ..ú umclcl·J..(r ltnl\'<.: ri a .:. íre· 
nic hudobné ho fo lkl<íru v J..ontcxte 
' loven,h-j hudobne j kult úry doma 
i v 1ahr an il"i. 

Dne' nlii t ..:da Spolok h udohné
ho foiJ..I .-ll"lr poŕiatoéné t'aiko,ti ;ra 
'chou. Zbkal (·len~k(a t:"1kladr"IU 
todpowdajlku woj im ddnm a 
\rloh;im . hola mu priman;í pro'1vna 
' uhjdtivita . ma woje liikladné 
doJ..tunent\'. v ktorvch ~lr t aJ..otv..:
né pní\'a i p1 1vinru;,ti (·le llll\ a čo 
j..: na jdúl..:t it cj\il'. dnJ..aLuj..: woju 
opod,tat n..:nn,( a n..:ta,tup itclné 
ntie,to nielen , . ohla,ti fnlk lú ru. 
alc ' l:cicj , fé re ume nia a kultLrr~ 

mg ho míroda. To. že sa tak deje. 
je výl učne zásluhou členov Spol
ku . ktorí sa aktívnym spôsobom 
podieľajú na práci v oblasti fo l
klórne ho hnutia . C i už ide o ich 
umeleckú . odbo rno-porade nskú 
alebo o rganizátorskú činnosi pri 
príprave a rea liz;icii rôznych fcsti· 
va lov. prehliadok a s lriažl s celo
slovensko u alebo oblastnou pô · 
sobno~t'ou . aviizujú tak na všct· 
ko . čo vzniklo ako pozitívna črt a a 
ús ilie najlepších sn;íh o ~pracova

nic a uplatnenie n;í~ho nevyčerpa · 
tcfného folkló rneho boh a t~t va. 

Id e predovšetk ým o také poduja
tia. ako sú fo lklôrne slávno,ti vo 
Výcho dnej. D..:tve. Terchovej. 
Myjave atď. Práve pri podobných 
podujatiach musia svojou akt ivi to u 
neraz presviedčal (žiar i v ~ (rčas

nmti ) rôznych .. pochybovačov". 
ktorí rnaj(r neja,no~ti a ncdo~ta· 

točné info rrn;ície o význame a t'tlo· 
h..: fn lkl<iru v živote n;íroda . j..: ho 
kultúre . 

Jedným L výwarn ných podujatí. 
ktoré Spolok hudobné ho fo lklliru 
uskutočnil. hol aj .. e rnin;ir ve nova
ný problematike výuky hudobné· 
ho folkl6ru na vy~okých ~knl;ich a 
konze rva tóriách . Scmin;í r ~a usku
točni l 12. ~e ptrc mhra IIJIJO v 13ra ti· 
, Jave a 7t'tča~tnili "l na iHl111 pcda
g<igovia z Pedagogický ch ľa k t'1lt . 
Vysokej ško ly m(tzických ume ní. 
Filozoľickej ľakulty U K a konLcr· 
vat<irii na Sloven,ku. ()h,ahom 
rokovania bolo prcdov.;e tkým ~a 
vz;i jomn..: informovai a nhoLno'uni t' 
'o ~Ltŕa,nou ~ itu;kiou v obla~ti 

v~·uky fo lkllÍrrJcj hudby na týchto 
typoch ~kôl. UčaMn íc i ~i vyme nili 
, J.. (I ~..: no~ti z dotera jšieho p(Nlhe
nia. Ziaľ. podľa v.:.eohecného kon
~tatovania prít o mn ých . \ituácia 
v t..:jto ohl a~t i je. mierne poveda
né. n..:ut6cn;'t. a niektorých ka· 
t..:dr;kh 'a v po,lcdnej dobe poda
rilo vo viié~..:j miere upla tni l tLrto 

. ohla,( pro~tredníctvom rôznych 
foriem vo vyučovacom proc..:~e. 

ale le n a prcdov\..: tkýrn vlfa J..a 

osobnému zainteresovaniu nickol· 
kých pedagógov. ktorí maj ú k tej
to problematike vzťah. Vo vä~ine 
prípadov bude potrebné ešte vcla 
syste matickej práce. aby sa poda· 
ri lo prekonal doposiaľ prcžívajúce 
predsudky a takpovediac nczá· 
ujem zo strany vedenia pracovisk 
alebo niektorých pedagógov. Vcla 
záleží aj od možnost í ~koly. syste· 
mizácie miest. pripravenoMi pcda· 
gógov a pod . Vôbec. pokiaľ ~a ho· 
vorilo o dosi<Jhnutých pozitívach. 
väč~inou to súvise lo s pcr~onálny· 
mi zme nami najmä vo vedeni fa
k(rlt . Pozitívne možno hodnotiť 
mierny a tým reálny optimizmus 
z[tstupcov jedno tlivých Skôl pokiaľ 
ide o budúcno,( za radenia výuky 
hudobné ho fo lkl(lru do vyučova· 
cicho procesu . Konštatova li . že sa 
o tv;íraj ú nové možnosti i v súvi· 
slosti ~ novým vy~okoškolským z;j. 
ko nom a naj mii zvýše ním pr;ívo· 
mod samotných vysokých ~kôl a 
kh jednotlivých fakúlt. Odznelo 
viacero zuujímavých návrhov. kto· 
ré sa úča~tníci ~cm i n ;íra hudú ~na· 
žil uplatniť v rámci svojej pôsoh· 
no,ti a po určitom ča~c na ďal~om 

\ tre tnutí vyhodnotia do~iah nuté 

vý~lcd k y a navrhn(t spoločný po· 
"up pre či nno~i v tejto ohlasti 
v ďa l~om období. 

Záver \C min;íra vyznel jedno· 
waénc ako výzva všetkým. ktorí 
~ú 6nní v o hla"i hudobného fol· 
khíru a uvcdomuj(r 'i jeho význam 
pri výchov..: mladej genenícic a v 
živo te človeka vôhl'l:. aby využili 
v~c tky wojc mužllll\li. do, llapné 
formy jeho p ropag;ícic. Dne\. keď 
je na\mr ~nahou čo naj~kôr "' za· 
radil medzi vy,pclé cur<íp~ke mí· 
rody. 'i mu, ímc uvedomil. ic " ' 
tak naj ,kil r a najlcp.;ie mMe udial 
prcdov\etkým uvedo mením ' i n;i· 
rodnej identity. A v tomto ' rncrc 
m;í woj u neza,tupit eľnta úlohu i 
hudohn v fo lkl1ír. ako neoddelitd· 
n;í ~ trča~ t' l:elo n;irodne j kultúry. 

M ILAN JESKO 

Musica aeterna v Beziers 

;\lila prilttdia. 
dnes sa vám po pn'Ýkrát na tomto mieste 

priho,·árame, aby sme , ·ás informO\·ali o prá
ci a a kth•itách Sloven, kl•j hudobnej ~poloč· 

no~ ti. Radi by sme, ab~· tento mal)• spravodl\1 
S HS vzbudil ' 'ašu pozornosť, či prípadne 
bol :ij podnetom pre ,·ašu akth'llu spoluprá
cu s niektor}·m zo združení S HS. 

SIO\·enská hudobná spoločnosť, ktorej 
cicl"om je a kth"izo,·anie a prepojenie amatér
skeho a profesionálneho hudobného žh·o ta 
na S IO\·ensku, roz, ·íja s\·oju činnost: t o via~ 
rj·ch združeniach , komisiách, ~ada rôz~e 
seminá re, ako :ij tábory a strctnaila Hudob
nej mládeže. V tejto rub~e by s1ae film po
stupne chceli prcdsta,·iť prlbJížlf leb IVá'" 
eu. Na dnes sme preto ' ' ali dve z ilanost1 
S HS: P rácu Združe nia pr ~tarú hudbu il 

Korni,ic lhmo\'ého 'PC\'ll. 
Združenie spomenuté ' ' pondí • p é 

pripra,·ilo do konca roka ešte alekotko zau
jíma,j ·ch podujatí. Už ' ' okt1í~r· cltntá , , M'~ 
zarto,·orn dome v Bratislave a a Jl~ 
ulici prednášky a besedy spojeac! s u~ 
mi na tému: l ludha na dvorc Rudol a ll . 
Pred,eda Zd nricnia dr . Pavol Pol;ík. · . ú 
na toto podujatie ako ho~fa pol\'al prof.~ 
nčka z pražského konzcnató r ia. Meifzl 
účinkujúcimi na tomto s tretnutí by sa mala 
obja,if aj Capcla Istropolitana. Poduja tie 
priprm·O\·ané na nove mh..: r j e podobného 
charakteru. Konkrétne ide o seminár \'ed e
ni· opiiť kolegyňou z Prahy, pani dr. Zden
kou t•ilkomu. "Témou seminára sú Sol·i;í lnc 
pndmi..:n ky hudh~ \ ' (·..:,k)dli.CIII iach IX. ' to· 
roéia . V zá,·ere tohto roka Združenie pre sta
rú hudbu uspo riada pre S\'ojich členov pred· 
via rmčné 'tr..:tn utic. Bila ncm·anie doterajšej 
činnosti by ma lo spríjemniť prítomn)•m 
účinkomnie súboru Musica Antiqua. Hoci 
kalendárny rok 1990 nic je d te ani zďaleka" 

uzaucl), Združenie dost" zá,·iiznc U\'ažuje 
nad akciou zatial" plánO\'anou na f..:h ru;í r 
budúceho roku. Spolu s F ilozofickou fakul
tou UK. S lo\'Cnskou akadémiou ' 'ied 11 S lo
\'ensk}m hudobným fondom pripravuje kon
ferenciu na tému: IX. ~toroŕie - Kla,ic ilmu~ 
a rnmallti7mu' 11a Slovc ii,J.. u . V rámci 1311 5 
"l) l by sa z iniciatÍ\')' Združenia pre slarú 
hudbu ma l konat' seminár llud ha " dnhe 
Vianoc . 

Druhou a kth·itou na JH)de Slon~nskej hu
d~nej~očnosti, s ktorou ' 'ás dnes chce
me obózn'-it', j e práca Ko mi, ic thorového 
sne vu . Jej vznik je priamo podmienen~· ncu
lekn~ situáci~ zborm·ého hnutia, aká na 
S IOYedskll momentálne existuje. Za pnora
dú !Uoll• nasledldúcich dní sl kladie pc~ 
stupne l,norenie Zdru7elli a zborového ~pe· 
vu pedFa ~ho noru s tradíciou - Unie 
piycdc;fch zbOri, ktorá je 7.Úr0\·eň členom 
net~ ~ženia Europa cantad. S na
• ou tlef)e. *f sa Združenie zboro,·ého spc
\'8 stalO sallostatn)m slovensk}m zástupeo• ,, (ej to celosvetO\·cj organizácii. Lc~:isla
tfuldndenia je 1..atial" ,, rukách Prípramé
M ~boru, ktorý ,. priebehu spetembrn ,, .• 
pncuje stano\')', aby sa ešte do konca roka 
mohlo zvolať stretnutie zástupco\' spcvác· 
kych zborov na Slo\·ensku, kde sa ustanoví 
\'last ná o rganb.ácia s prámou subjekthitou. 
Aké ciele si kladie táto 110\'á organb.ácia? 
Zdnr7ovat' č lcrwv thnrov. ;rhormaj ~t rov. o r
l!,allitovat' 'cnllll:ir..: o vede 11i a dirig.ova11í 
; h\l l\1\ . pom;í hat h11utiu porade11,kou ,Jui· 
hm1 na jmii ,. ohla,ti dramaturgie. illformo\'at 
11 tHl\'\'l'h zhorov\·ch dielach . Zostáva len dú
fat', žČ nové zdruŽenie smju činnosť zameria 
na zlepšenie neuspokojh·ej situácie, a ká ,. 
zboromm hnuti dnes je. 

ľol"ko z pôdy S Lo,·enskej hudobnej spo-
ločnosti. Dovidenia o dva t}idnc. - 11ora-

V po,lcd11ýrh rokoch ~a 'tyky ~l'ahnru Mu
'ica aeterna ' Francúz~kom t llaénc ro1..:.írili. 
Podn..:tnm k tomu hola 11 ie lc n viié~ia illfor
IIHlvano~i franc(rz~k vch éi11itcfov o aktivite 
~úhoru . ale predov~~ tk ým kOIILUit;íl'ic ' ta· 
moj\írni Lnakami a um..:lcami . ktor)•m ' ú bor 
vďal"í za \réinn15 rady i za pomoc pri prechode 
na intc rpr..:t;iciu 11a dohov)•l:h 11:í~trojoch . 

Boli to prcdov.:.ct kým Marc Ecochard a Phi
lipp..: llea u,~a ll t. ktorí ohotllanHl\"a li 'úbor 
' tradičnými normami ir! terpr..:t;íci<.' francr'rt· 
~kcj barokovej h udby . u .. pe.:.né úl"illkova nie 
~úhoru v upl y11ulom roku vo Vc r,a illc' pod
ll ietiln rnzhodnutic poL\'at fo..Ju, icu a<.' ternu 
na fe,tival v Ue1.ie r' . Toto rnc' t l·čko ,. jui· 
tHlm FniiiCLrz,ku läí 11a Cúte Ltii i!Uedol'i..:ll· 
11c. nelfaleko od mora. ak aj ~ hl ítJ..o,t i 
A rie' a A ix ..: 11 Pro\'enCl'. ch\rnvch mie't. 
,. kt or~rh tvorili po~timprc,io;li,li C'01a11nc 
a va 11 Gogh. 

TaJ..m..:r v kai d om ;oJ..olitH·h rnc,t..:éi..: J.. ~a 
J..o11aj\r podoh11é mcdtiii :Í a:odl!é le,tivalv . 
F..:~tival' 13e;kr' , . to mto roJ..u o'la\'uje 25. 
'~·roč ie ''oj ho pô,oh..:nia . Va.:·.:.i11a J..o11cenov 
'a ko11;i ,. mohutne j mie,tll <.' i g.otil"J..ej kate· 

dr;ilc. ktorej aku, tika zna(·lle zo~i l rhtjc lVUk 
II<Í,trojov. Laobluj úc pritom woji rn miernym 
dozvuJ..o m vý,lcdn )• aku,tick~ dojem . 

Mmica aet..: rna vy~tu povala v 13czier~ jXl 
prv)·kr;í t vo Frar~cúz,ku 'piwndn~·rn baroko· 
v)·m in.:.trumcnt;irom. vr;ítane haroknwj 
naut~ . poch;ídza j(rl:ej pr;iw l FranClÍI,ka . 
ln tc rprc t;ÍI.:ia barokových dicl na hi~toric
k)·ch n;i,trojoch . ako aj k tú mu pri~lúchaj(rc.: 
lade nic (-l l ) li z). j..:' dne.:.nom éa'e' tahra· 
nil'í neodm~'litdnou podmie nkou . ;itor~ . 
pod ľa ktor)•ch pouiívanie dobové ho ini.tru· 
mcnt;iru je z;imi..: nJ..o u ncprc,ncj inton;id.:. 
' ' ' d:'1vno prekonané. Franc(rz~ki priatelia 
n:'1111 \'CII!l\'a li i na jm1v~ ie nahr;ivk\· haroko
'ej hudby. ktoré naoLaj , p friajll i "najn;íroč
nej\ie J..rit é ri;í. 

Vy,t(rp..:nie ,(rhonl Mu~ica ae te rna v Bcz
icr' ' 'Ytne lo vd mi poLit í\ne. výkon hol na
plno aJ..ccptm·an) tamoj~ím obeccn, t\'0111 a 
o d borníkmi . Najc..:nnej~ím tinitdo m ta kvch
to ''Y~t(r pení je však vžd y aj možnost kon.tak· 
to\' ' iným ohcc.;n, tvom a 7í,kanie cfa l~ích 
nov~·rh pot awt kov. 

.lÁN ALBRECHT 
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• Štyridsiata s h T hÍ !IJlertHÍ ~ezúna \ Experi
llll' llhílnnm nJll' rnnm di\'adle ,. Stmiete ~a za· 
(·ala ' pn~ledn~·d1 di111d1 augusta un·de11ím 
Strau~sn\'hn NelnJ>iera. ktnréhn dirigent Spi
rns i\rgiris naštudn\'al sn zhnrmn ll nrrht·st 
rnm lhtdapeštianskdw knnzcr\'atcíria ll. Bar· 
túka . \' ~czc'mt• cl"alej ndznej ll: Pun·inihn Bn· 
ht'nw . Skúška nižnej npery od Fnmcesl'a 
Cnl'l'CII (l'ag;minihn u(·itcl"u ). ,. ktnn•j pam· 
duje ~nt npern~·d1 div zn :wc'iatku IH. stnrn· 
cia - cl"alcj npera Light•s nd Alessandra Shor-

dunihu, skompuno,·umí podfa známeJ nO\·el~ 

C iusepJ>e Lampcdusu il nupnkon Smrt' \ 'O 

n duchn od GoiTredu J'etrassiho. 
e Tohurcltnj· UJK'rn5· fťsti\'u l ,. Marerate 
uknnc'ilu U\'l'denic Verdiho Rekviem. Kunrert 
hni 'enm·nný storočnici nurodcnia legendár· 
neho miestneho rodáka Benjnmina Gigliho a 
prit>nwil ho dirigent G usta ' ' Knhn 7.ll spulu· 
účasti Urulislnvského speváckeho združenia 
pri i\ JI)KO. 

Š.A. 
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PONĎELKY V KLARISKÁCH 
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Cyklu~ Pondclkov v Klariskúch uviedlo 
(9. j tlla) Kazaň~ké s láči kové kvarteto eSami! 
Monasypov, Marat Zaripov, Kamil Monasy
pov, Albert Asadullin), ktoré svoje interpre
tačné kvality dokumentovalo širokým reper
toárovým záberom ob~ahujúcim 1-.l a~iku 
20. ~toročin n diela dvoch ~ (tčasných autorov. 
Úvodné Sl áčikovč kvarteto č. 2 op. 92 Serge
ja Prokofieva profilovalo ~úhor vynil-.aj(tcich 
inte rpretačných kvalít a a elého umeleckého 
prejavu. Pomerne roôiahly opu' mal potreb
ný dynamický iah . ja~nú koncepciu ~ mimo
riadne kultivonmou tónovou kultúrou. 
Zvl á~i kreatívne vynikla pomal;í časi . ktorej 
lyricl-.é pa~á2e prcznicvajúcc celou fal-.túrou 
vyzneli s typickou ~ lovan~kou vr(tcno~iou vo 
,·zácnom 1-.omplcmcnt:í rnom cítení tclc~a. 

Fin:íle ncpo~träda lo potrebn(t n11a nciu a pri 
rodlené prechody L. lyrick)•ch do dramatic
kých plôch . V in tcrprct:ícii ~láčil-.ového kvar
teta Mu~ica dolorosa l ri '> S1cghyovej dok <ita
li inte rpreti zladit tcmaticl-.é a sonoro~tick é 
plochy do jednoliateho dramaticl-.y (tčinného 
celku. S' ku-,om modelovan;í melodicl-. ;í línia 
a výral.llé dynamické / V nity i ~onórne lo. va lity 
tónu nevynímaj úc ~ýtu a /\ukovo ')'aten(t 
ve rtik;ílu tvorili patričnú dynamick(t pla~tic i 
tu . Koncepčné poŕ\atie cyklu sledovalo L. hla
diska výstavby descendečnú líniu ú~tiacu do 
pomalej fin:ílncj časti intcrprct,ovanej na 
~pôsob chonílovej meditácie . D<> kladné rt.:S
pektovanie časovej hodnot~ kaídého tónu. 

Sara Stowc 

odscntimcntalizovaný. dynamicky vyrovnaný 
pohyb melodickej línie podčiarkol introver
tný charakter diela . Druhú polovicu večera 
uviedlo po~luch:íč~ky vďačné Sláčikové kvar
teto h mol Samuela Barbera . Skladba s vý
raL.ne neoklasickou tendenciou \yn tctizuje 
prvky barokovej a romantickej melódie ne
vynímnjttc faktúru, ktorá v detaile a~ociuje 
farcbnosi rcnesančnčho madrignlu. V)•razo
vú kvalilll dotvára modcrncj~í zvuk. ktorý 
kvázi v pozadí svojimi hnrmonickými L.vl;í.:;. 
nosťami jemne obohacuje charakter diela. 
Forma m {t v súvislom prepojení motorických 
(zvukovo disona tncj~ ích) a melodických úse
kov dynnmický priebeh. Vnútorné č lene nie s 
.. ritornelovým" mívratom je tvarovo a výra
zovo prepracované. Tento rot ačný pohyb 
efektne syntetizuje prelínanie tradičných 
prvkov v konfrontácii so ~účasným zvukom 
v záverečnej f<íze l. časti. l l. ča~i preferuje 
opäi štylizáciu romantickej melodiky a mini · 
málnc zasnhujc i obla5i klasickej vertikály. 
Razantnosť finále ~tupi'luje chromatika zvu
kovo blízka Musorgskému. I nterpretačnú 
~tr;ínka adekvátne akcentovaln detailne cha
rakteristiky a tvarov(t fluktu áciu skladby. 
Sláčikové kvarteto č. 3 Rašida Kalimullina 
predstaviteľa mladej skladatdskcj gcnerúcic 
Tatárskej SSR. s podtitulom a pamiatku Tu
ka ja. je tragickým obrazom života vcl'kého ta
társkeho básnika . Tematický konflikt určuje 
~l ručný minimálne pohyblivý motív v kontra
pozfcii so sonórnym prvkom a akcentom na 
a rt ikulačný efekt. Evolttcia týchto kvalít pre
chádza do melodicky výraznejšej formulácie 
štrukturovancj na princípe gregoriánskeho 
chorúlu. Z hľadiska programového zamera
nia diela tento prvok tvorí univerzálnejší ma
tcri;íl. ktorý v rozsiah lej drnmatickej ploche 
ústí do snúď až príliš lapidl1rneho vyznenia 
fo lklórnej témy. zasahujúc oblasť melodiky i 
harmónie. Učinne je vystavená kóda ~ imi
lačne prepracovanou faktúrou. ktorej boha
to zvrásnená melodika postupne prechádza 
do reminiscencie . Vyst(tpcnie sttboru uzavre
li Tri kusy pre s láči kové kvarteto Igora Stra
vinského. Akcent na dramatický účinok 

l. časti (i pri prí\nom rešpektovaní zápisu). v 
ktorej intenzitou zvuku dominovali najmii 

krajné hlasy. do určitej miery L.aticnil kontra
punkt faktúr}. najmä iritujúci mctrorytmický 
nwtns prv)•ch a tematický protihla-. druhých 
hu'>lí . Mimoriadne pôsobivo vyznela ll. časi ~ 

citlivo odtiet1ovanými clu~trami a kultivova
no~i d) namicky vyro' nancj 1;íverečnej časti. 
Koncert elektroakustickej hudby ( 16. júla) 
realizovan)· v -.polupr;íci s Briti'>h Conci l a 
elek troakustickým Stttdiom Slovenského roz
hlasu. prezentoval diela L.ahraničných autorov 
anglicl-.ého pôvodu. res!?· autorov pôsobia
cich na tomto teritóriu. Uvod koncertu patril 
1-.ompo!Ícii Edgc Dance Javiera Alvareza-ln
na Deardena. 1-.torú charakterizuje relatívne 
vyhranený tematicl-. ý a tvul-.ový materi:í l vy
tvú rajltci form·u 1 troch kontra~tných plôch. 
Realiócia skladb} uplattiuje prvky rockovej 
hudby. najmä expresivito u syntctizútorového 
7vul-.u a v detaile i rytmickým elementom . 
ktorého farcbn;í tran~formúcia prech:ídza do 
\peci fických 1-.onkrétnych /Vukov. Z;íverečn(t 
f:ízu tvorí ~iroké .,pektrum funkčne uplatne
ných a variačne bohato prcpracovaných Ja
tin.,ko-amerických rytmov. ktoré však ~vojou 
uhladcno~iou ~t icraj(t siln)• emotívny n;íboj 
V'>lllpnej inform<Ícic. mtlmtčcncj v titule 
.. t..Jadby. Kompo1ícia GO Alcjandra Viňaa 
buduje na tramform;ícii vol-.ú lneho materi<Í
Iu . ktorého ve rtik:ílna ~truktúra poukazuje 
na vpi} v vokúlnych Lborov)·ch úprav popu
l:írncj hudby anglickej proveniencie. Výcho
disko' ;í bá1a je dô.,lcdne prel-.omponovaná v 

Snímky: l. Michalič 

kombin:ícii ' 'ariantnc uplatnenými bicími 
nástrojmi. Vznikajú tak zaujímavé kontra
punktické rieSenia dynamizované napr . ho
quetom a v detai le i tnncčnou rytmikou a s 
bohato uplatnenými akuMickými efektmi 
echa. crescenda a pod. Zvukovo dominantný 
vokál je tu primárne traktovaný na princípe 
inštrumcnuí lnej partitúry, kto rej farebnú 
plasticitu určuje punktuálny princíp časovo a 
zvukovo zhmotnencjšicho tónu. Skladba 
woj gradus napiitia nadob(tda v1<ijomným 
prelínaním farebne dife rencovaných .. vokál
nych a in~trumcntálnych" verzií vytvárajú
cich ilúziu .. nclogických" etud zboru a 
orchewa. Silný imaginatívny prvok podria
dený kompotičnému ratiu je obsahom i dy
namikou formy blízky obrazom surrealistic
kej poézie. VOX 5 zo série The .. voicc of 
Shivn" Trcvora Wisharta prezentoval v 
tomto kontexte nekonvenčný prejav, ktoré
ho pointu autor v skratke označuje .. kreácia 
a ddtrukcia wc ta" . Rea lizácia skladby uplat
t)ujc transformovaný vokál v kombinácii so 
špecifickými zvukmi prírody. a relatívne 
krátkej časovej ploche sa odvíja mtmoriadnc 
5ugcstívny príbeh. ktorčho materiálovú bázu 
vo výslednom spracovaní reprezentuj(t pre
važne špecifické konkrétne zvuky. Akcent na 
epickosť a elimináciu typického hudobného 
zvuku vytvára širšie dimenzie diela . ktoré vy
voláva silné vizuálne asociácie, resp. nnaló
gie s dramatickým žánrom. Napriek tomu nc
Mtáca autenticitu výpovede formou rýdzo 
elektroakustického média. Skladba Hendrix 
haze Alejnndra Viňaa tvoriln v dramaturgii 
koncertu najzávažnejší opus. Variúcie na té
mu Jimiho Hendrixa stavanč na báze klasic
kého formového útvaru predstavujú svojsk(t 
syntézu európskeho hudobného myslenia 
s kultttrou ázijskou. africkou , juhoameric
kou . Použitý spôsob pulzových a timbrových 
va riácii a možnosti elekt roakustického do
tvárania po.,kytujc prie~tor pre konfrontáciu 
prejavov. ktorá v priebehu skladby nadobtt· 
da viičší alebo menší ~tu peň abstrakcie. Prvá 
rozsiahla plocha ešte relat ívne konkrctil.lljc 
zdroj mntcriúlu v oblasti rytmiky a farebného 
~pektra . Vynikne tu následná kombinácia 
transformovaných zvukov bicích nástrojov 

' príznačnou rytmikou mimoeurópskcho ty
pu a aku~tické efekty diatonických ~ lcdov. 
Na moment zaznie virtuózna romantick;í etu
da v kontraste so statickým homogénnym 
zvukom. Eliminúcia melodického tvaru je 
L.javná v konfrontácii histó rie a '>Úča~nosti. 
Prepojenie sínusových tónov a farebných 
spe ktier rcprczentuj(tcich charaktcri,t iky 
klasických nástrojov vytvára relatívne ab
w aktný dia lóg bez uplatnenin príznačných 
štýlových znakov. Pravidelná pul7:ícia pre· 
chádza do rytmických vn ri ácií s príznačným 
africkým a juhoamerickým akcentom. v zá
verečnej fáze ústiaca do ab\trak tnej rytmic
kej komplikúcic. Svédsky komorný s1íbor 
(23. jítla) Ltčinkoval v zložení Anna Paulsson 
- nauta, Carl Andersson - hoboj , Piir Hrik· 
sson - fagot, Andrea Szigetiová- klavír, čem
balo. Kvôli znicnc klaviristu pôvodne aviL.o
vaný program bol čiastočne upravený. Na 
koncerte odzneli dve Sonatíny F. Dcvicnnc
ho, Sonáta a mol G. Ph . Tclemanna a die la 
pre ~ólov~ nástroje Fantázia pre hoboj 
G. Ph . Telcmanna. Monológ č. 5 pre fagot 
E. von Kocha a Jarnč tóny pre flautu 
O. Sommcrfclda . Zo súborových skladieb 
najpresvedčivejšie, i keď na ~tandardncj 
úrovni, vyznel pôvabný Dcvicnne. Sonáta 
a mol G. Ph Telcrnannn okrem technických 
nedo~tatkov mala logickč frúzovanic a ce lko
vú výrnzovú prcpracovano~i . ViiNiu inter
pretačnú hodnotu mali sólové výkony. Carl 
Andersson predviedol technicky i výra7ovo 
slušný výkon v zaujímavo variačne ~pracovn
nej Fantázii G. Ph . Telcmanna. Sympaticky 
sa uviedli i fagotista Piir Briksson a s výrazne 
muzikálnym prejavom flautistka Anna Paul
sson v nástrojovo vďnčných skladb;ích E. von 
Kocha a O. Sommcrfclda. Prvú polovicu 
cyklu uzavrel klavírny recitál Cyrila Dianov
skcho {30. júla), kto rého dramaturgia bola 
zostavená z diel ~účasnej slovenskej tvorby. 
l loci programovo bol koncert viac orientova
ný na autorský profil Ilju Zeljenku . ob~aho
vú závažnosť a symbolickosť presahovala rá
mec bežného koncertného podujatia . Okrem 
Zcljenkovych opusov a Kubičkovej 7. somí
ty. ktoré vznikli v posledných rokoch (infor
mačný bulletin mohol byť v konkretizácii 
vzniku diel obsažnejší). tu odznela Sonáta 
1960 R. Bergera . Práve zaradenie diela zo 
60-tych rokov ponúknlo v takto ladenej obsa
hovej oricntúcii intt alternatívu - dramatur
,gick(t konšteláciu obsahujúcu rovnovážne za
stúpenie sklad ieb z nedúvncj minulosti n sú
časnosti . Symbolickosť podujatia dokumen
tovalo a umocnilo slovo. Básnické texty 
l. Zeljenku- apclatívne vyznievčtjúce úvahy 
o poslaní človeka. umelca, hudby, vzájom
nom odcudzcnf. o .. neskutočnej" rea lite zlé
ho. čudného sna ... sugestívne a s vnútornou 
zaangažovanosťou recitovala Ida Rapaičová. 
Emotívnu atmosfčru interiéru Klarisiek su
gestívne dotvárala výstava akademickej ma
liarky Dariny Gladišovej pod názvom Priblí
ženie. 

V prvqj polovici večera odzneli Bagately 
l. Zeljenku. venované Romanovi Bergérovi, 
Sonáta 1960 R. Bergera, venované l. Zeljcn
kovi, 7. sonáta Portrét Ilju V. Kubičku . dru
há čas t' prezentovala 2. sonátu a 4. sonátu 
l. Zeljenku, venovanú 17. novembru 1989. 
Tento reprezentatívny a mimoriadne nároč
ný program v interpretácii Cyrila Dinnovské
ho dosiahol úrovci'l umeleckej kreácie par 
cxcllancc. Odhliadnuc od takých samozrej
mostí, ako je technické zvládnutie, zvuková 
podoba diel vyznela v jasnej formulácii s ma
ximálnou zrozumiteľnosťou a prirodzenos
ťou. Obdivuhodná tónová kultúra. schopnosť 
prezentovať vnútornú súvis losť mol ívov, cel
kov s logickým rozmiestnením kulminačných 
plôch, vytvárala jasnú architektoniku, v kto
rej fascinoval zmysel každého rytmického, 
agogického nuansu a sémantický význam 
zvuku . 

OĽGA DUCHOV Á 

Do svojej druhej. augustovej polovice 
vhupol klariskový cyklus doslova preťažený 
dramaturgickou náložou. Koncert (6. augus
ta), na ktorom voju interpret ačnú zdatnosť 

prezentovali sopranistka Simona Saturová a 
akordeonista Valerián Tokár , priam hýril 
tvarmi, chuťami a príchuťami .. . Bolo to stret
nutie (či skôr striedanie) na pódiu celkom ná-

"hodilé (čo asi priviedlo poriadateľov k tej to 
aleatórnej voľbe?). Ncchccm .tvrdiť, že akor
deón a SOprán SpOJU nesúvisia, išlO IU Skôr O 
podivné kombinácie a permutácie zamerané 
na sféru programovú. ValeriánTokárponúkol 
celkom štandardný akordcónový repertoár , 
opretý hlavne o transkripcie (J. S. Bach, 
D. Scarlatti, Th. Dubois), rozvedený a obo
hatený o originál, t. j. pôvodnú tvorbu 
(J. Hatrík). V tej to zostave mal možnosť do
s tatočne uplatni ť svoju letoru: najskôr v celej 
šírke rozvinul úctyhodnú technickú spôsobi
lost' s vi rtuóznymi parametrami (Scarlatti, 
Dubois). Na prvý pohľad sa azda zdalo, že 
Tokárova interpretácia nie príliš bazíruje na 

Stanislav Skoczyúski 

ob~ahových vrstv;ích kompm:ícií. Tieto po· 
chybno~t i mi vdýchol Bach. ktorý 1aznel pri
veľmi plocho. do~t m;ílo diferencovane (tu 
~tačí a~i ~tricdmejšia rcgi~tr;íc i a - hlavne 
u takto limitovaného t} pu n:htroja- a u7 .,mc 
v inej kraj ine ... ). neskôr však. cez dávky 
príkladne zvl;ídnutých brilantne artikulova
ných pasáží 1<1kotvil Tokúr v hlbších inter
pretačných konfíniách. ll atríkova Sonáta pre 
akordeón - Pulzácic ll. , vyznela najviac au
tenticky. Urči te preto. lc Hatr í'k akordeónu 
skrz-naskrt rozumie (táto skladba je jeho 
ďalšou akordcónovou .. znst;ívkou··). ale aj 
preto, /c Tokár poro1umel a stotožnil sa 
s Jlatríkom. čo pre interpreta nic je vždy tak 
jednoduché a jednoznačné. V tomto prípade 
.. laboratórne" projekty nadobudli re:í lnc tva
ry. filoL.ofickými renexiami predurčené pro
cesy oži li v dôverne známej dvojpólovej 
.. pulzúcii". Jlatrík svoj jazyk nezľahčuje. Ani 
pri evokáciach akordcónovej fa rby - a to je 
možno ten zdanlivo tvrdší oriešok, ktorý po
slucháča dokáže pomýlii. 

Repertoár Simony Salllrovcj priniesol dra
maturgickú vzorku , v kont inuite a gradaCnej 
krivke od l ländcla. cez R. Straussa, Puccin i
ho. Gounoda až ku Godárovým Uspávan
kám J. Skúcela. Keď hovorím o vzorke. 
myslím tým uzatvorenú programovú jednot
ku . nerušenú inými vstupmi. ale hlavne takú, 
ktorá by mala adekvátnejšiu i nt erpretačnú 
protivähu . Saturová dok{tže na~tudovať 
~kladby dô~lcdnc. doká.le húževnato preko
nať aj ba ričry technického charak teru, nedo
káže však bezvýhradne pre~vcdčif. Mnla by 
azda .. z ísť o pár schodíkov" a rozvážnejšie 
voliť - vzhľadom k vlastným danostiam. ve
ku, schopnostiam a typu. Hľadať optimálnej
ší interpretačný smer, ktorý by korešpondo
val s jej založením a oricntovanost'ou. 

Program ~úboru Gemini z Veľkej Británie 
avizoval koncert z tvorby žien -skladateliek 
(13. augusta). Ako sme sa z legendy o. i. 
o ansámbli dočítal i v programovej prílohe, 
.. Gemini propaguje nczápadnú hudbu. ako 
aj hudbu žien a iných neprávom obchádza
ných skladatc J'ov". Akú teda bola oná hudba 
žien? ( ... a v čom sa líši la od hudby iných 
neprávom obchádzaných skladatcl'ov?). Pri
znúm sa, že prezentovnná hudba- až na pár 
výnimiek , predstavovala pre mňa celkom ne
známu pôdu. Tu treba celkom bez nndsade
nia vzdať hold všetkým interpretom s(tboru 
(Ian Mitchell - klarinet, Katie Wilkonson -
viola, Mathew Barley - violončelo a Mary 
Wiegold -soprán), za ich neľahkú a zároveň 
ncefektnú úlohu (ktorá, myslím si, nnšla 
aspoň čiastočnú satisfakciu v reakcii publi
ka), ale najmä za nesmierne cenný informač
ný rozmer pri šírení ,.nepoznanej" hudby. 

Azda jedinou temnejšou stránkou bola do
slova ncodhadnutá dfžka podujatia. Koncer
ty "letného" typu by rozhodne nemali svojou 
časovou hranicou príliš presiahnuť poldruha 
hodiny. "Ženský" koncert pri ob~ahovej ná
ročnosti začre l hlbšie do neskorého večera -
a to akosi ne harmonizovalo so zameraním a 
poslan ím produkcie. Spomeniem teda mená 
britských autoriek, ktorých kompozície zne
li: Diana BurcH. Elisabeth Lutycns, Elisa
beth Maconchy, Nicola LeFnnu, Thea Mus
gravc, Melinda Maxwell a Erika Fox. Ak by 
som mnla vysloviť súhrnný dojem z počuté
ho, musím konštatovať, že ani jedna zo skla
dieb neklesla v zmysle kompozičných atribú
tov pod hladinu profesionálnosti, skôr na
opak - zavanulo z nich zvláštne fluidum oso
bitosti . Možno celkom náhodou, alebo mi
movoľne, napriek rozdielnosti poet fk jednot
livé skladby boli nnvzájom prepojené nkousi 
spoločnou črtou: nenúteným čarom , vnútor
nou "presvietenost'ou", su bt !Inou krehkos
ťou, no najmä nástojčivou a ncprcdstieranou 

Pokračovanie na 4. str. 
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LETNÉ KOMORNÉ KONCERTY 
Unc..,ic Bratblava v le te toľko koncertov'! 

Nic je niekedy menej viac'! Tieto otázky ~om 
'i J..l:ídla po prvom koncerte cyklu Letné ko
morné koncerty. ktorý popri Diíoch gita ro
\ ej hudby. D1ioch organovej hudby. Ponde l
koch v Klari~kách a iných hudobných podu
jatiach poriada v r:'tmci Ku lt úrneho leta 
Mc\hké kult (Irnc ~ t rcd i ~ko v Bratislave. Vy
norili ~a mi predovšetkým vzhľadom na kolf
\aV(I IHÍV~tcvnosi jednotli vých koncertov a 
p1 í či nu '>Om nach:'tdtala nie len v počiatočnej 
\ labšcj propagáci i tohto cyklu. ktorá ~a v\ak 
po\tupnc vylcp~ i la. ale aj v ncz:'tujme ~amot 

ných obyvatdov mesta. le n čia\točne ospra
\Cdlncn}•ch vrchol iacou dovolenkovou ezó
nou . Tie to otázky však ~úvi~ ia i s toľko pro
klamovanými ekonomickými podmienkami a 
ich mo2ným neblahým vplyvom na budúc
no..,ť nielen Letných komorných koncertov. 
ale aj o~tatných kultúrnych podujat í. Na jcd
nej strane sme totiž nemálo krit ick í k tomu . 
čo dokMe ponúknuť mimo hlavnej sezóny 
' oblasti kultúry na~c hlavné mc..,to. na dru
hej \trane je ex i~tuj(Ica ponuka ča\tokrát v 
príkrom rozpore s rcálnym /:\ ujmom a potrc
b:Imi. A myslím si. 7c ekonomika nepoveda
la 7ďa l eka svoje posledné slovo ani v rámci 
Kul túrneho leta. Nic v po..,lcdnom rade ma 
mrzí i to. s akými dojmami odchádzajú 
l Bratislavy umelci. ktorí prijali pozvanie na 
ho<,iovanie a vo viacerých prípadoch po núkli 
~ku točne hodnotné umelecké zážitky len pár 
ľuďom . poloprázdnym alebo len minimálne 
obsadeným hľadiskám . ktoré ani pri najlep
~cj vôli nemôžu vyt voriť adekvátnu atmosfé
ru. Nic. nejde o preplnené ~á ly praskajúce 
vo \víkoch. ale o to. aby sa Bratislava pre
zentovala ako kult úrne mesto. ktorého sláv
ne hudobné trad ície {tak radi sa nimi pýšimc) 
" ' \ku točnc dotýkali prítomnosti . 

Ale teraz k samotnému cyklu: Letné ko
morné koncerty (holo ich ~esi) prebiehali 
tento rok napriek ohlá~c nému miestu kona
nia Barokovému nádvoriu UK v Klariskách a 
to i v prfpadc pria7nivého počas i n. Pred
poklad<i m, že z organizačných a technických 
prfč i n . Dramaturgia cykl u ~a niesla v ľahšom . 

populárncjšom tó ne. prevládali znúmi autori 
a ich c~tc známejšie a ohľt1 bcné skladby. pre
dovše tkým z obdobia baroka. klasicizmu a 
romanti7mu. Tento dramaturgický zámer . 
celkovo zodpovedaj úci poslaniu cyklu, za
traktívni ! výber domácich a zahran ičných in
terpre tov. sólistov a komorn ých súborov. 
ktorých umelecké výkony dosahovali vcelku 
vysokú profesionálnu úrove rí a vo viacerých 

Dokončenie z 3. str. 
.. pravdovravnosťou". Z komornej zostavy 
predsa len pri tlmočen í naj väčši u zásluhu 
mala skvelá sopran istka . kto rá ~ mimoriadne 
silnou vnútornou angažovanosťou priam 
strhujúco interpretovala - dotvárala. okrem 
anglických kompozícií (E. Lutycns, . Le
Fanu . E. Fox) aj nový opus Iris Szcghyovej 
De profundis pre violu . kl arinet a soprán (na 
texty 'onetov Michclangcla Buonarottiho 
~ časťami Al ľa rnorc, Alľamico, Al mondo. 
Al Dio) . Reprezentantka našej hudby obstá
la v .,dvojjazyčnej·: konkurencii celkom dô
stojne . ba - po st ránke obsahu, dramatur
gickej ustrojenosti. zbavená vnútornej tenzie 
a balastu stereotypných postupov vyznela jej 
skladba ako jedno 7 naj pôsobivejších čísel 
večera. Atmosféru koncert u mal O!>V icžiť Ste
fan Bučko recitačnými vstupmi z tvorby 
Shakcspca~ea. Pravdu povediac, napriek in-

prípaduch boli zdrojom hodnotných umelec
kých z<ižitkov. a prvom koncerte ( 12. júla) 
~a prcd~tavi l sovielsky huslista Eduard Grač 
\pol u ~o svojou manže lkou klavirislkou Allou 
Malolelkovovou. Eduard Grač patri k rcprc
tcntat ívnym osobnosti am soviet ~kcho inter
pre t ačného umenia. Nic nadarmo si ho orga
niz:í tori Medzinárodných i nt e rpre tačn ých 

kurzov v Piešťanoch pozvali ako jedného 
z jeho protagonistov. H usľový recit :í l E. Gra
ča po7ostáva l výlučne z tvorby J . Brahmsa. 
(Mimochodom na le táči ku . propagujúcom 
koncerty. bol umelec uvedený ako violončc
li~ta a na plagáte pod nc\pr:ívnym menom 
Grauč! ) V prvej časti koncertu v podaní só
listu odznela Sonáta č. 3 d mol op. 108 pre 
husle a klavír a Son<i ta f mol pre violu a kla
vír op. 120 č. l . V d ruhej čast i sme poču l i vý
ber Brahmsových Uhorských tancov. Pre in
terpre t ačné umenie E. Grača je príznačné 
vy~pclé technické majm ovstvo. krásny kle
nutý tón. muzikalita a bohatú výrazová škála 
~ dominujúcim romantizujúcim nádychom. 
Inšpirujúce boli naj mli po malé časti oboch 
~omí t. meditatívne a vrúcne lyrické. osviežu
júce zas charakterovo odli~né tanec. pri me
rane . navodzujúce atmosféru pri rmíšskych 
vi rt uóznych kreácií. Je na ~ kodu veci. že 
E .. G rač hral pred prázdnotou zívaj(rcou s<i
lou Klarisiek. jeho umenie by si zaslúži lo 
väč~iu pozornosť . Ovcra väčš í záujem pre
vádza) koncert ~úboru Mu ica aelerna 
( 19. júla), ktorého nespornou zásluhou je 
o. i. fakt . že mnohé sklad by barokových skla
date ľov. najmä slovenskej proveniencie dne 
už nic Sll neznámymi pojmami ukrytými v ar
chivoch. ale znejú v jeho podaní na koncer
toch doma i v zahra nič!. v masmédiách . i z 
grama fónových platní. Musica ae terna uvied
la v prccíznom naštudovaní na dobových 
nástrojoch Sona tu a 5 J . Schmclzcra. sakrálnu 
symfóniu pre alt . obligátne nástroje a basso 
continuo H. Schiitza Meine Scclc. od J . A. 
Pl<inického De temporc. De omnis tempo rc. 
Concerto grosso op. 3 č. 3 P. Geminianiho, 
ka nt átu pre soprán. s láčiky a basso sonatinuo 
Crudcl tirano Amor G . F. Hii ndcla a Con
certo grosso op. 3 č . 3 toho istého skladate ľa. 
Kto sleduje súbor od jeho založenia. vie. akú 
vývojovú cestu prekonal. O bjavná dramatur
gia. ktorá bola od začia tku jeho najsilnejšou 
devízou. sa v súčasno ti núbi s vyzretou in
te rpretáciou. Disciplinovaný umelecký pre
jav každého čle na je podriadený kolektívne
mu úsili u nechal vyznict' charaktc rbtické do
bové a individuálne črt y každého die la a skla-

t erprct ačným kvalitám. jeho kreácie v kon
tex te večera nctvorili práve ncpostrádat cľnú 
zložku .. . 

Sopranislka Sara Slowe a Mathew Spring 
(lulna, organislrum) tiež z Veľkej Británie 
ponúkli 20. augusta svoje umenie v progra
mc, ktorý niesol nekompromisne výrečný ti
tu l Koncert sta rej a novej hudby. Starú polo
vičku zastupovali G uillaumc de Machaut , 
Hans Nawsidler a Thomas Campion ... Táto 
časť programu napriek solidnym i nt erpretač
ným výkonom nevyzncla prfliš vzrušujúco. 
Ako kulminácia a ťaž isko bola zrejme zámer
ne myslená druhá časť (M. Kagel, H. Haigh a 
A . Hugill) , ktorá skutočne doslova hýrila ná
padmi a prekvapeniami. Klariskové pódium 
sa vo chvili zmenilo na koncíznu plocl1U , na 
ktorej sa odohrávala atraktivna a inteligent
ná hudobná show. Gracilná speváčka v nej 
postupne odhaľovala svoje kreatívne schop-

datda. Inštrumentalisti i vokálni sólisti súbo
ru (G. Beňačková, K. Zajičková-Vyskočilová, 

L. Neshyba) prezentovali na tomto koncerte 
svoje inte rpretačné umenie na vysokej úrov
ni bez i n tonačných a technických výkyvov. 
s dôrazom na výraz. na prija tú koncepciu. 

c malú z:ísluhu na konečnom výsledku mal 
nesporne ko ncert ný 1mrjstcr súboru huslisla 
Peter Zajičck. Bola by škoda . keby bol vývoj 
~úboru umelo prerušený- napríklad horš ími 
ex ist enčným i podmienkami: pr<ivc profc~io

naliz<icia a začle nen ie do SF majú nemal(• z:í
sluhu na jeho raste. pravda popri o~obných 
ambíciách členov i ólistov. 

Príjemným zážitkom bol aj koncert Buda
pešlianskych s láčikových sólislov 25. júla. Sú
bor a konštituoval v r. 1977 z iniciat ívy pro
fesora Károlya Batvaya a absolvcnwv Hu
dobnej akadé mie F. Liszta v Budapešti . 
Ko ncertným majstrom je husllsla Béla Bán
falvi. Súbor pravidelne účinkuje v zah ranič! a 
spolupracuje s poprednými óli tami vcto
vého mena. Jeho repertoár je zostavený zo 
sklad ieb rôznych štýlových období. súčasné 
die la nevynímajúc. Brmislavskému publiku 
sa maďarský súbor predstavil dvoma Viva ldi
ho skladbami - Concertom G dur a Husľo
vým ko ncertom e mol. ktorého sólistom bol 
B. Bánfa lvi. Divert imentom F dur KV 138 
W. A . Mozarta a dvoma die lami 8 . Bartóka 
( Rumunské tance a Dive rtimento). Kult ivo
vaný prejav. technická a i n te rpretačná zdat
nosť súboru. umelecká di ciplina. tempera
ment. široká výrazová a dynamická ' kála. 
dokonalé zvládnutie partov. da li vyznieť jed
notlivým melodickým líniám a boli príznač
nými črtam i brati lavského koncert u Buda
peštianskych s láč i kových sólistov. Bartókové 
skladby. ku ktorým má súbor zrejme zvlášť 
blízky vzťah . vyzneli v jeho podaní pútavo. 
presvedčivo a uchvacuj(tco. Koncert maďar

ského súboru spolu s koncerto m Mu iky 
actcrny patrili medzi naj lepšie v rámci celého 
cyklu koncertov. 2. augusla pokračova l i Let
né komorné koncerty vystúpen !In holandské
ho axofónového kvarteta Aurelia. (Aspo1i 
stručnú informáciu o ohlásených dielach: 
J . Fran<;aix, M. Rave l. J . Rivic r a G. Ger
shwi n boli na programe večera .) 

Predposledný koncert cyklu (9. augusla) 
pa tril lalianskemu komornému zoskupeniu 
Trio Louis Spohr v obsadení Maria Grazia 
Pillaviniová- soprán, Ivano Rondoni - klari
nel a Marco Fralerneli- klavír. Ako už z ná
zvu úboru vyplýva. jeho členovia si ako 
hlavný cieľ vytýči li uvádzať a propagova i me-

nosti . nie len výlučne vokálne orie ntované. 
a le aj ich substanciu dramatickej fantázie. 
výrazovej variabilno ti, skvelú technickú 
konštitúciu i mimoriadny humor. To všetko 
sme mali možnosť vychu tnať o krem skladieb 
.Kagcla a Haigha v zvl ášť imprc ívnom. bizar
nom útva re A . Hugilla Brissct Rhymcs. kvá
zi suite, ktorá čerpá z myšlienkového funda
mentu originálneho filológa - li ngvistu Jca
na-Picrrea Brisseta a jeho teórií, o. i. prezen
tujúcich vývoj človeka zo žaby. Skladba. vy
chádzajúca z bázy onomatopoických stupien
kov, ponúka skvelú príležitosť na rozvinutie 
širky výrazového registra a tvorivej invencie 
sóli stky. 

Bodku za šestnástym ročn ikom cyklu kon
certov v Klariskách dal poľský hráč na bicie 
náslroje Slanislav Skoczynski 27. augusla. 
Bicie nástroje, v pozícii a podobe, ak(t pred
viedol tento umelec, sa na našich koncert 
ných pódiách objavia len sporadicky - zatiaľ 
z importovaných zdrojov. Kým sa nájde od
vážny interpret , ktorý sa dá zlá kať týmto nc
rahkým, ale o to prfťažlivejšhn te rénom. mô
žeme len s neskrývaným obdivom a pôžitkom 
sledovať .. privezené" zriedkavé produkcie, k 

nej t n:ímu komornú tvorbu L. Spohra - ne· 
mcckého '>k ladatcľa 7 obdobia romant iwm. 
Dramaturgia a repcrto:í r -,úho ru teda limitu· 
je uveden}• ideový á mer. ' ýber diel je LU'll 

určený obsadením ~t1boru. prvej ča'> t i kon· 
ccrtu sme počuli Sc~t pic'>ní op. 103 L. Spoh
ra. v druhej ča!>ti to bola l lcimatlicd op. ll Ja
na Václava Kalivodu. picsc1í Da• Mti hlr<td 
Kon radi na Krcutzcra . záver tvorili dve !>klad· 
by viedenských roman tikov: Phan ta\icsttickc 
pre klari net a klavír R. Schumanna a pic-,cii 
Da\ Hi rst auf dem Fcl\cn op. 129 F. Schu· 
berla. m ným pilierom <,(tboru je 1okál. 
Sopran istka M. G. Pittarin iov:í m:í J..ult inm1· 
ný prejav~ n:ídychom koloratúry. ale aj dr:t
matizmu . M:í pomerne 'irok)• hla-,ov)• roL· 
,ah . čo jej umož1íujc pre klen tri jcdnotli1c 
polohy bez zjavných problé mov. Deklamuje 
jasne a zre teľne a i po ~tní nkc výrazovej zd:í 
~a byi pilie ro m súboru. Obaja jej partneri ~ú 
komo rn í h ráči ci tl ivo ~a pri'>pÔ\ohujúci \<Íio· 
vé rmr partu. Prejav tria je nw1i k:íln~. pn· 
jemný. ncn:hilný. no najvUč~ou devízou \a 
zdá byť predsa len jeho dramatu ry.ick<í orien
tácia. nic každodenná najma pre ná~ho poslu
ch<iča. 

Letné komorné ko ncerty konči l i 23. augus· 
ta. Na koncerte sa prcd,tavili česk í ho,tia
Pražski komorní sólisti pod tak tovkou fran
cúzskeho dirigenta Jacqucsa-Franci~;l Man· 
zoncho. a úvod koncert u za~nclo Mo7arlo· 
vo Divert imento D dur K V 136. J..ton~ ll · 

striedal Kom:crt d mol J . S. Bacha pre holx;J. 
hu!>lc a s l áčik y: v iíom ~a ako '>ôliMi prcdsta· 
vili hobojislka Gabriela Krčková a husli~ta 
Slanislav Srp. Prvú ča!>ť koncert u utavrdo 
ďalš ie Mozart ovo Divertimento F dur. druhú 
časť vyplnil i koncerty p'rc husle a ~ l áči ky . 
známe a populá rne Styri ročné obdobia A. 
Vivaldiho. Pražskí komorní 'óli~t i sú !>úbo· 
rom vy~okých profesionálnych kva lít. kto· 
rých hlavnou doménou jc muticírovanic '-O 

všetkými kladnými a tribútmi : dynamick) 
klenu tými ča!> ťa mi interpretovaných diel. ja'>
nou te mat ickou kont(J rou. koncítn) m tem· 
pom a rytmom. Dirigent J. F. Man1onc hral 
na ko ncerte skôr úlohu part nera než umelec
kého vodcu. V polupr{tci ~o ~úborom konci
pova l jednotlivé skladby ako vi rtuózne diela 
poskytujúce dostatok rno7noMí pre uplatnc· 
nic só l i~ tov i celého ~úboru . V \ kladlních 
konccrtantných obaja \óli'>ti odviedli poeti\ )' 
výkon. zdat ný po str<i nkc výrazovej i technic
kej. ncprcsahujúci v~ak pn ra metre obvyklé
ho <tanda rdu. 

MARTA FÓLI>ESOVÁ 

akým patrilo spomínané podujatie. V ~u\cd
nom Poľsku má (nesporne aj t:í\luhou S. 
Skoczyrí kcho- interpreta. pedagóga. iniciá
tora) hudba toh to typu \olídnu úrovc1i a tra
díciu. Dokumentoval i to kompozície z prvej 
polovice koncertu . Spcctra Mariana Borkow
ského a skladba Per uno solo Stanislawa Mo· 
rytu . Boli srne očare ným i svedkami ne mier· 
nych šírok mnohostranných farebných ~pek· 
ticr, valérov. nuansí a mik rood t ic ňov. ktoré 
vznika li. narastali a v rozlične tvarovan}•ch lí· 
niách formovali procesy. či v podobe éteric
kých zvukových vl ásočnic sa str:\cali do ticha. 
V druhej polovici. najskôr v plcnéri (na ná· 
dvorf Klarisiek) Skoczyňski fascinoval Mo
nodrámou Japonca loshihisa Ta iru. z tkaniva 
ktorej zavanula de li ká tna príchu ť exotickej 
kultúry vzdialeného Východu - a napokon. 
expresívne člen itou skladbou lannisa Xana· 
kisa Psappha ukončil svoje vi rtuózne . rnuzi· 
kantsky dokonalé vystú penie - exhibíciu. 
v kto rej hudba nespieva . a le si lou magickej 
úhrančivost i si podmaňuje poslucháčov . 

LÝDIA DOHNALOVÁ 



Rolling Stones -
skutočnost', či mýtus? 

Ze "' The Rolling Stone~ c~te objavia na 
koncertných pódiách. tomu už verilo len zo
pár ich najoddancj ~ích vyzn;ívačov. Ze \a 
The Rolling Stone~ objavia na koncerte v 
Prahe. tomu neveril už ani ten naj ta rytcj ~í 
fanatik . Ut len sníva ť o čonl' .. i podohnom 
7namcnalo vystavovať ~a riziku ~tra ty dôvery 
vo vla~tné duševné zdravie. iclcn preto. L.c 
c\tc v roku 19R9 bol u ná~ podobný druh kul
tÚt") otnačovaný za dielo ~atana. rnaj(u.:c na
ru \iť na~u re;íl no-~ocial i~tickú idylu. ale aj z 
toho protaického dôvodu. LC \amotní Rol 
ling Stone\ už pôsobili dojmom mŕtvej \ kupi
ny. Po~ledné vefké curóp-.kc turné absolvo
va li v rok11 1982. Powm ~a uí objavovali len 
ako jednotlivci. a dobročinnom koncerte 
Live Aid v roku 19H5 ~a k Bohovi Dylanovi 
pridali Keith Richard' a Ron Wood- obaja v 
podnapitom \ tavc. takmer na hranici "'anthí-
lu (J.. aidý hral čo~i iné a tlaV)~e falo\ nc). 
Mick Jagger. \ tylizuj(tci ~a do pózy vyšporto- , 
vaného mladíka. sa objavuje na tom i ~ tom 

koncerte po boku Tiny Turncrovej. Len na 
jeden jediný konce rt " ' .. Kamene .. ~pojili : 
v roku 19H6 na roz lúč k e -.o wojím .w\nulým 
priatcfom a k l<tvi ri,lOm l anom Stcwartom. 
Už o rok " ' objavujú prvé \ )mívy o rozpade 
\ J..upiny. hovorí sa o moíných po,lcdn)·ch 
J..onccrtoch. ale už bez l ieka Jaggcra . ~ Ro
gerom Daltrc)m ' roli n;íhradníJ..a. Zatia[ 
robia členovia \k upiny v~etko možné. len nic 
hudbu: Ron Wood ma ľuje a vy\tavujc v Lon
dýne i v ew Yorku . Charlie Watt~ definitív
ne prepad;í wojej ~tarcj lá~kc- jan u a vystu
puje s vlastným ~wingovým bigbandom. aj 
star; í. takmer 50 ročn ý Bill Wyman demon
~trujc ~voj u l á~ku k mladým dievčat<ím a ne
taj í ~a \O ~vojím ~kandal6tnym vzťahom k 15 
ročnej Mandy Smit hovcj. Obča' kahl)• 7 nich 
niečo natočí. no bez kolegov. ~ám . ta pomoci 
rutinovaných ~túdiov)•ch hníčov. Prekvape
ním nic ~ú ani dva ~ólové albumy Micka Jag
gera. či projek ty Billa Wymana. ajvi ič~iu 
pozorno~ ť vzbudí nakoniec Ric:hardsova plat
tla Ta lk Is Chcap. Takto ~a Rolling Stones 
ocitaj(t v roku 1989. a jar sa ich verní obdi
vovatel ia zrazu dozvedaj ú. i.e Jagger. Ri
chard~. Wyman. Wam a Wood ~ú opiiť ~pol u 
a i.c dokonca čo~i opiiť nahrávaj(L To .. čosi .. 
sa objavilo na gramofónovom trhu 29. H. 89 
pod n;ízvom Steel Whccl\ a bol to fcnomc
náhly (t~pcch . Rolling Stone~ u~poradúvajú 
na jednej newyorskej železničnej stanici tla
čov(t kon ferenciu (novi nári čaka l i na peróne. 
kým skupina .. pricestovala .. so vše tkou pom
pou v luxu~nom pulhnanovom vagóne) a už 
o dva dni ~a začína tofko očakáva né turné. 
Zatiaľ len americké turné. nazvané rovnako. 
ako platrla . miznúca z pultov gramoprcdajní 
po státisícoch. O monštróznych parametroch 
amerického turné skupiny The Rolling Sto-

ne' ~a Eu rôpa doncdda len 10 \troh ~·ch 
agc nt(trnych spnív. re<,p. 1 ojc:dincl)ch repor
t<í.lí v odbornej hudobnej tlač i . T aJ.. \ mc "'' 
napr. dopočuli . že vo funkcii prcd,J..oJ..ana 
tam úpc\ne pô~obí famótna \J..upina Gun' 

' Ro"e' 1 Los Angele ... A'í naJ..oni..:..: 11.oJi;ic l 
apríl 1990 a Rolling Stone<, .,a .. vylodi li .. \po
lu so wojou pojanlnou tov<iníou na brehoch 
starého kontinentu. To \mc ui ich prítom
nosť cítili aj my. v čc~ko-Siovcn<,J.. u . a'·y<,e. 
po au\cní vímvej povinno-.ti do , ·iič~iny \U

scdn)•ch <,tátov. bolo celkom rc;ílne uvažova ť 
aj o n;ívštcvc takéhoto koncertu. PoJ..iaJ' na 
to '>tačila pcrhtžcnka: vo Frankfurte nad Mo
hanom st<íl i líMky od 60 do 150 DM . vo Vied
ni 350 S. Pre č loveka . ktorý celý 7ivot u~ ína 
~ pred\tavou. 7c raz uvidí .. nai ivo .. Bcrn\ tei
na. č i Karajana. pcn'iazc nakoniec ani nehrajú 
l.iad nu vý111amnú rolu . C'Jovek. putujítci 
u pro\! red da\ u wojich \pol u veriacich do 

lck J..y. nehľadí dokonca ani na woju f)tic
kú \Chnínku. Vid ina onoho blííiac:..:ho "'vy
túícného dtia. pocit blííiaccj "' katar1ic a 
ná~ lcdnej večnej blažcnm.ti thíva tabudnúť 
na aké J..oJ'vck príkoria . Kto ~a hlíí i J.. naplne
niu ~voj ich celoživotných ~nov. pmbt(tpi aj 
t ic najväč\ic obete a urobí to doJ..onca ' ne
malým odhodlaním. ic vL.d) \ mc ochotn í 
ch:ípat č loveka a kult(tru ako \ Úrhn podob
n)'dl laJ..torov a vilzicb. najma \Ociálno-p\y
c:hologic:J..)•ch. Akokoľvek sa ~nai.ímc nbud
núť na pojmy ako idc<í l. t1Uba . viera . \Cn. či 
mýtu'>. '"JlOti v našom podvedomr tieto poj 
my i natfalcj fungujú a ~kôr- neskôr o sebe 
daj(t vedieť. Pozitívne usmcrriovaným. kon
~trukt ívnyrn spô~obom . ( rothodnutic vyko
n ať cc~tu n Karajanom. do Mekky. či za Rol
ling Stone,). alebo proti~poločcn,ky. dcš
truJ..th ne (upínanie sa k <,amo7va ným fudo
\ým. či politickým vodcom. vykriJ..ovanic fa
(,i\tických he\iel na náme,t iach). Tu 70hráva 
práve rockov;í hudba. rcprc1entovan:í wo
jím mytologizovanými \ upcrhvictdami neo
byčaj ne dôlcžit(t sociálnu funkciu. Sotva sa 
ako blesk rozšírila začiatkom augu\ ta spr;íva. 
lC IH. H. l)() vy~t úpia na Strahove legendárn i 
a tofko tbožriovaní Rolling Stones. reakcie 
ba pomerne r)•chlo rozdelili do dvoch pr(tdov. 
Jedni prcp:~dli cel kom prirodtenej cufôri i. 
druh í d;ívali najan) ''oju nevôl u - argumen
tuj úc najmii tým. LC republiku tlač ia momen
tálne omnoho dôležitejšie veci. (napríklad 
priva ti zácia ekonomiky) nc.l mamutí rockový 
koncert. navyše údaj ne tak drahý. že ce lkom 
ochromí federálny rozpoče t. Odpoveď pr išla 
od samotných Rolling tones. potvaných do 
Cc,ko,Jovenska priamo prczidcnhkou kan
ccl;í riou: Budeme hrať zadarmo! Kto aspoň 
trochu pozná ce lý ten bizni'> okolo Rolling 
Stone'>. mu~c l po tej to sprá\C zo~t ať ohúre
ný. Pretože najslávncj~ia žij Íica rocková 

Mick Jagger počas l'ystúpcnia 

,)..upína wcta u\J..utočn r po t.tJ..mcr trid~at
ročncJ CXI\tcncii woj prvý \J..utočnc dobro
či nn ) J..onccrt práve v čc,ko,)ovcn~ku. Čle
novia \J..upiny "' tak ukázali ako nielen po
krokovo tmýšfaj úci. ale aj kult (trnc rozh ľa

dení J'udia: Kei th Richard ~a v in terview vy
\ iclanom v predvečer ~t rahov~kého koncertu 
vyslovi l na tému vplyvu popredných rocko
vých hviezd na beh vctových dejín ( .. keby ne
bolo Beat les. Dvlana. Hendrixa. alebo ná~. 
nebolo by ani ~ašej senzačnej revolúcie). 
Mick Jagger pripomenul nemalý význam un
dergroundu - podzemného hnutia. (hudob
ného i poltttckeho) pre po,tupný zrod toho, 
čo viedlo k novembru 19H9. Všetci sa potom 
zhodli v tom. že koncert v Československu , 
pôvodne 7amýšl'aný ako záver turné Urban 
Junglc, neskôr realizovaný ako generálka zá
veru, ktorý sa konal až v Londýne. je svojím 
spô~obom vyvrcholením ich celej doterajšej 
kariéry. 11 0 000 divákov nielen svojím 
počtom. ale aj ~pontánnou reakciou na to, čo 
vych;ídzalo z pódia a 500 000 wattovcj apara
túry. vytvorilo atmosféru , ktorú vedúci sku
piny Dan Rccd Network (vyst(tpila pred Rol
ling Stone\) označil za vynikajúcu. ba naj lep
šiu .w celé turné Urban Junglc. Samotný 
pŕiebeh koncertu bol v tlači do\tatočnc pres
ne popísaný (repertoár stál takmer ce lý na 
d\OCh LP platniach skupiny: Bcggar~ Banqu
et z roku 196R a Steel Whcels z roku 1989). 
tak isto aj technické parametre celej show, 

Memento Petra Martinčeka v televízii 

Na medzinárodnom festivale Z latá Praha 
90 sa objavi la novinka - prvá videoopcra 
(viac ako hodinový videocl ip) v digi tálnom 
stercozázname v Česko-Slovensku - Memen
to od mladého slovenského ~kladatera Petra 
Martinčcka . Uvedené technické parametre 

sú už dne podmienkou preniknutia do za-
hraničia - a tak dielo dostalo (nielen preto) 

rad zaujfmavých pon(tk . 

Ako bolo prijaté doma'! V Prahe vyvolalo 
r'Jd disku~ií - od nadšenia až po zavrhnut ie 
ale to samo osebe svedčí v prospech diela. 
Slovenský divák sa mal možnosť oboznámiť 
~ ním z televízneho vysie lania. takže na via
ceré názory si autor ešte počk á. 

Pokústm sa formulovať jeden - vlastný. 
Z poz!cie muzikológa. ktorý sa zaoberá hud
bou i umením 20. storočia. llnccf v (tvode 
chcem zdôrazniť . že sa budem dišt ancovať od 
hodnotenia televíznej realizácie (výtvarnej 
E. Kalický. cénickej - G . Erdôlyi. hudobno
dramaturgickej - E. Bartovičov(l. režijnej -
S. (vaška), na ktoré a necítim kompetentná. 
Môžem len ako divák poznamenať, že pre 
mría bola silne pôsobivá. možno až príliš ex
presívna (naturalisticko-rcalistická) . Pôjde 

mi predovše tkým o hudobn(J zloi.ku. Základ
ným východiskom je konfrontácia dvoch rca
liz(lci í. Prvá v premiérovom naštudovaní za
znela na koncertnom pódiu v rámci BHS 
( 13. IO. 1988) v intcrpret(lci i C~oport 180 
z Maďar~ka a školených speváckych hlasov 
(D . Livorová. P. Oswald. V. Chmelo, 
F. Zvarik). Základné adjektíva. ktoré vo 
mne vyvolala boli nasledovné - málo auten
tická. eklektická polyštýlová. profesionálne 
zvládnutá. Bola to vtedy na verej nosti de
monštrovaná prvá autorova skladba. kde sa 
z aspektu štýlu spájali prostriedky minima!. 
repctitiv. mcdi tativ music (amerického typu 
S. Reicha . čiastočne La Monte Younga). do
múcej tradície zborovej tvorby i operného 
spevu na báze modality a rozšírenej tonality 
a povojnovej avantgardy- Novej hudby. Ná
met - boj proti narkomúnii ( podľa knihy Me
mento Radka Johna) . ale aj forrn{un vtedaj
šicll o spoločensko-pol itického života u nás 
vyvolával v súčinnosti s hudobnou rea lizáci
ou pocit prehnanej (patetickej) angažova
nosti ( niečo na spôsob kantút v 50-tych ro
koch). Aj keď kladbe nebolo možné vyčítať 
nedostatok brilantnosti a suverenity spraco
vania hudobných myšlienok. profesionálne 
tektonické r iešenie - chýbal a k ý~i hlbší po-

nor. dôvcryhodno~ť. a tomto mieste treba 
zdôratniť. 'e Petra Martinčcka nesporne 
moíno pok ladať za nevšedný a výrazný ume
lecký talent. Ten (podfa môj ho n<izoru) často 
samovoľne unikal ako éter ická látka. To ne
chce byť výčitka - je to jeden z možných 
umeleckých prí tupov. 

Iný (aj keď nic diametrálne odl i~ný) dojem 
V\ \ol alo vidco-.pracovanie Mementa . Jednak 

Kresba J. lludák 

Snimka ť':STK 

vnítanc počtu reprobední, 70silňovačov. gi
tár. rcnck torov. videokamier. kamiónov 
atď .. at ď. Najvýstižnejším bolo konštatova
nie. ktoré použil Miloslav Blahynka v Lite
r(lrnom týždenníku : predstavenie skupiny 
Roll ing Stones porovnal s barokovou ope
rou. OMam. že niekto spočítal všetky dva 
stánky ~ obče rstvením v areáli štadióna (je
den s malinovkou. druhý s obloženými rož
kami) a náležite ocenil .. podnikavo~( .. našich 
~úkromných .. podnikatcfov". TýL.dcň po 
pražskom koncerte Rolling Stone~ ~om bol 
totiž v Anglicku na Rcading Festivale. kde to 
vyzeralo. ako na radvanskom jarmoku , či na 
prvomájovej veselici, samozrejme v desaťná
sobne väčšom meradle. Ale to je už iná kapi
tola ... 

Prežívame zvl(lštnu dobu . Dištancujeme sa 
od zdegenerovanej. odcudzenej a nehumán
nej stalinskej minulosti. proklamujeme ná
vrat k človeku, k duchovnu, k hhke a nehe. 
Zárovcr1 však robíme všetko pre to, aby sme 
svoj cynizmu~ a pragmati7mu~ znásobi li 
a zdokonali li . Okrádame fudf o ideály, nedá
vajúc im žiadne nové. Berieme ľuďom opor
né body, vzory, berieme im aj mýty a legen
dy - zača l i sme Fučíkom. a skonči l i Gagari
nom - za tiaľ . Preto si myslím. že je pre nás 
dobre. že práve oni sa nám zjavili vtedy. keď 
to bolo najviac treba a že to urobil i takým 
dôstojným spôsobom. akým to urobil i. 

VLADO BROžfK 

v dôsledku hudobnodramaturgických zása
hov (neškolené hlasy- Peter Luknár, Elena 

· Gazdíková). oživenou inštrumentáciou sme
rom k rockovým výrazovým predstavám 
(elektronické nástroje,.syntezátory), ale pre
dovšetkým zmenou funkcie hudby, ktorá sa 
viac stáva filmovou (a tam absencia autentici
ty nevadí) a ,.rovnoprávnou" vo vzťahu 
k ostatným umeleckým zložkám. Ide o akýsi 
polylóg. kompaktný súčinný celok. Memento 
sa stalo mult imediálnym projektom a v tejto 
podobe burcuje. dráždi. 

Z ZANA MARTINÁKOVÁ 
' 
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OPERA TRANSKRIPTIONS 
Ernst, Rimskij-Korsakov, Sarasate, Wieniawski 
Adam Han-Dorski - husle 
Slovenská filharmónia, Zdislan• Szostak, Bystrík Re
žucha-dirigenti 
OPUS Digital Recording 9310 2000 

~ormy tran, kript:ií 'ú trvalo obl a'1benou lormou real il<ície 
inštrumental istov. demonštráciu ich technických virtuóznych 
možno~tí a ~chopnoMí. Proti umelecky a kompozične dohre 
urobeným tran kripciám nemožno n ič namietai . Nic raz ~pro
pagovali málo hrané dielo a nic raz vyniesl i na ~vct lo koncer
tných pódií vynikajC1ccho in ' trumentalistu. ic je ani výnim
ka. keď ~a kongcni:ílna t ransk~·ipc ia ~la la novou autc ntic~ou 
skladbou. S takouto dramaturgickou predstavou a konccpc1ou 
pr ichádn aj LP Opera t ra nsk ription~ z katalógu OPUS v in
terprclóíci i mladého talentovaného a nádej ného rakúskeho hu
sľového virt uóza Adama Han-Gor·ského. Okrem prvej ~kladby 
Heinricha Wilhe lma Ern~ta Fantázia na pochod a romancu 
l Rossiniho opery Ot hello. ide o skladby už dávno osvedčené 
v rcperto;'í roch špičkových sve tových hus l i~ tov. Transkripcia 
nemeckého hu~l istu l l. W . Ern"a ( 1814 - IH65). narodeného 
v Brne. je koncipovanú v ~tý le romantick)1ch virtuóznych 
tran~kripcií. avšak podfa n<Ízont recenzenta. i napriek technic
kej n <Í ročnosti a cfe ktno~t i. invenčne pdzdna. ljavnc eklektic
ká ~ v duchu paganinského virtuózneho štýlu. Ernstovc skladby 
~ú u ná~ prakticky neznáme. uvedenie skladby na zvukový zá
wam je ~ice poučné. ale v ~u,ed~tvc takých .. bonbón i kov". 
aké po nej nasledujú. vyznieva~ vcfk)•m ot;ílllikom. 

Adam l lan-Gorski v dalších ~kladb:ích . no najmä v Sant~a
tovcj Koncertnej fantázii na témy z Bize tovcj Carmen a v Kor
sa kovovej Fant ;'íL.ii na témy zo Z latého koht:1tlka. sumarizuje 
~ i rok ú škálu husl i~ tick ých fine~. ziskaných od početných ~vcto
vých pedagógov. M á fahký ~victivý tón. bri lantnú techniku. 
pôsobivú kantilénu. bez scntimentúlncho ba l a~ tu . Romantic
kému štýlu ~ú adekvát ne aj in~trumcntácic diel Ernsta. Korsa
kova a Wieniaw~kého dirigované Zdi l awom Szostakom. l na
priek určitej malej dramaturgickej poznámke na okraj Ern~to
vcj skladby. rozhoduj(lcim fak torom pre úspešnost' tej to na
hrávky bude mai jej diskofilský dosah. Sólista . orchester i oba
ja dirigc111i ~ú tu prezentovaní 7 tej lepšej stránky. rovnako 
tiež lVuková real izácia platne je na sluSncj úrovni. Titul mal 
však i~tc predovšetkým komerčný zmysel a jeho naplnenie nic 
je recenzentovi známe. A tak polcmizovai či taký. alebo ona
ký repertoár by bol l e p~í. č i nemal roh ii aranžm;ín niekto iný 
a pod .. je v tej to chvíli vec druhorad<í a azda aj zbytočn <Í. Plat· 
1ía je na trhu a vy~t upujc tu ako jeden celok. pričom dominu
j úcim kritčriom je tu vydarený profi l husli~tu A. H an-Gorské
ho. čo v tomto prípade bola dobní investícia . Dlafajmc . že aj 
jej mívratnosi z domácich i za hran ič ných predaj ní. bola rovna
ko adckv;ílna . lebo práve v tomto repertoári je na zahranič
nom gramofónovom trhu obrm•\ká konkurencia špičkových 
nahrávok. 

P. l . Čajkovskij: Baletné suity 
Labutie jazero - Luskáčik 
Symfonický orchester Slovenského rozhlasu diriguje 
Kazushi Ono. 
OPUS Digital Recording 9310 2211 

Písm' recenziu o domácej gramofónovej nahrávke tak noto· 
r icky známych. populárnych. ale aj obohrávaných baletných 
suít. ako SLI Labutie jazero a Luskáči k, nic je vlastne jednodu
ché. Oba titul y Ll poslucháčom dostupné po celé roky z ro7· 
hlasového vysielania v naj rozmanitcj ' ích ~vc tových nah.r;ív
kách. rovnako špičkové zahran ičné nahrávky mohli by byt d~
stupné na dom;'ícomtrhu vo forme licencii a kon~čnc v p~cdaJ · 
niach by mohli byi dostupné aj ~ rnclcck y kv~latné s~v1c~skc 
nahrávky. Teda otázka. prečo~ tymto rcpcrtoarom pracl~adz~ 
práve ná~ OPUS je namieste. ajlcpšiu odpoveď by as1 dala 
vydava teľskí pracovníci , ale ~kúsmc uhá~nui . T cxto.v<í doku
mcnt<Ícia neuvádza že by išlo o koprodukciU a tak zrejme mož
nost' nahrávky s nesmierne talentovaným a dnes vo. svete už 
etablovaným mladým japon kým dirigentom Kazush1 Onom : 
laureátom To~can iniho dirigentskej slaillžc - bola 1stc lákava 
príležitosť a dobré je. že bola využitá. A prečo práve Cajkov
skij? Z rejme vyhovuje dirigcntovmu umelccko-mtcrprctačné
mu naturelu a do tretice. OPUS chcel mať aj tento druh popu
lárneho a komerčného repertoáru vo svojom katlllógu. Výsle
dok: dirigent. orchc~ter i nahnívací štáb nahr;'ívku ncpodccni
li , Cajkovského i nštrumentačne rafinovan~ part i túry stali. sa 
pre nich nielen skúšobným kamc1íom. ale aJ odrazom k určiteJ 
svojskej koncepcii. tllahrávka je zvukovo plastická, necháva 
vyniknúť bohatým farebným a zvukovým odtic rikom skladatc
fovcj parti túry. V Lahuiom jazere mohli by sme diskutovať 
(alebo porovnávať s inými nahrávkami?) o tcmpových 11llan
och v národných tancoch. ktoré u slovanských dirigentov 

a orcll c\trov majú dynamickejšie pnutie. častejš ie rubáta 
a pod. To je ale vec názoru. Sympatické je . že mladý japonský 

dirigent nevyšiel z .. tanečnej" koncepcie bale tnej hudby. ale 
zo ~ymfonicko-koncc rtncj podoby. prbne re~pektova l -.k lada
tefovu part itúru a s racionúlnym nadhľadom vyprovokoval 
rozhlasový .. symfoaiák" k pozoruhodnému výkonu . o~obitne 
sa treba zmieni i o s61i~toch v Labuiom ja7erc: Viktor Simčbko 
(husle) a Jozef Sikora (v iolončelo) hrajú ~ melodicky bohatým 
nábojom a Jana Jarušková (harfa)~ bohatou 7Vukovou ampli
túdou. Suma sumárum - nahnívka svetového rcperto<Íru na na
še pomery na vcfmi dobrej úrovni. Ale opiii sa natbka olóízka . 
ako ti tul obstál v medzimírodnej konkurencii na za hraničnom 
trhu? 

HUGO WOLF: Taliansky spevník 
RICHARD STRAUSS: 6 piesní na básne C. Brentana 
MAGDALÉNA HAJÓSSYOVÁ - soprán 
MARIÁN IAi»SANSKÝ - klavír 

PUS Digital Rccording 9312 2062 

Ak ~ i pri niektorých gramofónových tituloch kladieme ouíz
ku o ich opodstat nenosti . v tomto prípade je úplne zhytočn<í. 
Je to titul. ktorý raz zrej me musel byi. Pre svoju dramaturgi u. 
výber interpretov a pre vy~oka'1 umeleckú kvali tu . T akéto gra
mofónové nahr;ívky -.a ncdaja'1 napl;ínovai' >ériách. tak ;íto na-

lmívka "' mu~ í ; rotlit z vnl llorného impul;u. L. dokonalého 
úplného prežitia a stotožnenia ~a ~ dielom. i.iaf. Wolfovc pie~
nc sú u nás vcfmi mť1lo známe. v koncertnej praxi domácich 
vok:í lnych umelcov neoprávnene obchád;ané. Wolf. hoci bol 
ako skladateľ a hudobný kritik za tvrdilým wagner iánom. 
v pics11ovcj tvorbe nadviazal na R. Schumanna a wojou origi
nálnou piesňovou tvorbou. ktorá ob ahuje vy~c 300 opu\ov. je 
označovaný za majstra nemeckej piesne. Wolf wojím l iterár
nym zamerllním a c~t ctickými náhfadmi pri, tupoval k pic~ni 
ako k ncdclitefnému vokálno- inštrumentálnemu prejavu. Zá
kladom jeho poetiky bola ob~ahová. až p~ychologická drob
nokresba textu. filozofický nadhľad nad myšlienkou a origin:í l
ne tvári\ov<anic poetiky textu v duchu novoromantického 
kompozičného idc<í lu . Wol fove piesne sa'1 pravé skvosty hudob
nej poézie. Sú ~ko lou a cestou k do~iahnutiu vysokého inter
pretačného maj ~ t rovstva. Výrečným dok ladom Wolfovho 
pics1'ového kompozičného maj\trovstva je práve Talia n~ky 
spevník . z ktorého na platni je podstatn)• výber. 

Richard Strass je ďalším maj~trom nemeckej vokálnej hud
by. Jeho prednosti v oblasti opernej litcratt1ry netreba obhajo
vai . treba však pripomcnlai. že Straussova pic~1íová tvorba 
(obsahujúca okolo 150 diel na b:ísne Goetheho. Riickerta. 
Dchmcla. Brcntana a i.). je tiež u nás m<Ílo známa. V pic~iío
vcj literatúre. podobne ako v rccenzovaných 6 piesriach na 
b<Ísnc Clcmcnsa Brcntana. Strauss rozvíja bohatú mclodickC1 
klenbu s rafinovaným i harmonickými ~trukt tlrami . Magdaléna 
Hajóssyov;í sa v oboch prípadoch. vo Wol fových i Strausso
vých piesňach . cíti ako doma. iclcnžc dokonale ovláda ich 
dikciu. dcklam;íciu. prepožič i ava im ~voj jedinečný hlasový 
naturc l. zmysel pre štýlovú difcrcnci;'íciu. ovláda brilantné 
technické finesy na zvládnutie najťagích pasáží. plne chápe 
obsah. zmysel a poetiku j ednotlivých pic~ní. V tomto má rov
nocenného partnera v k lavi ri~ tovi Mari<Ínovi Lapšanskom. To 
nic sú piesne so sprievodom nústroj a. je to symbióza vz{ljom
ného umeleckého súladu a harmónie. smerujúca k t lmočeniu 
posol tva umeleckého diela . Pochopitcl'nc. takéto nahr{lvky 
nemajú a nemôžu mai okamžitý komerčný úspech. ~ú však 
t rva lou sC1časiou katalógu. ktorý ich môže ponúkai domácemu 
i zahraničnému záujemcovi n iekoľko rokov ako značku trvalej 
kva lity. MARI ÁN .JURIK 

Operné duetá 
Mascagni, Puccini, Verdi 
Magdaléna Blahušiaková, Bruno Sebastian 
Symfonický orchester Slovenského rozhlasu v Brati
slave 
dirigent Ondrej Lenárd 
OPUS Stereo 9316 2037 

V gramofónovej ponuke OPUSu i v minulých obdobiach ne
patril tento žáner medzi príliš frekventovaný. T o už skôr dra
maturgia uprednostnila sólové :íriové .. skladačky" sľubujúce i 
väč~í komerčný úspech a snáď i obľúbenejšie u samotných spe
vákov. Z prebalu gramoplatnc- mimochodom. potenciálneho 
záujemcu skôr odradí strnulý. k fčovi t ý postoj hlavných prota
gonistov na prvej strane obálky - o možných pohnútkach sa 
okrem základných údajov o spevákoch nedozvieme yôbcc nič. 
Ani o výbere zahra ničného partnera k našej poprednej sopra
nistke Magdaléne Blahušiakovcj . Chápme to teda ako formu 
.. splácania dlhov" voči slovenským interpretom. ktor! mnohí 
nedostali príleži tost' vôbec. alebo až po svojom umeleckom ze
nite. Blahušiaková svoju profilovú plall'u naMastic má. táto j e 
teda skôr rozšírením pohfadu na jej inerpre tačný vývoj. ale aj 

prinajmcn~om zaujímavý dramaturgický počin . Pont1ka moi· 
no' i porovnávania rôznych prístupov. s pô obov stv;í rncnia fú· 
bo~tného dialógu v tal ianskych vcristických operách. či hudob
ných drámach. ktoré rea listický natllralizmu verizmu ncja· 
kým ~pôsobom ovplyvni l. Urči t ýtn' 1c'dnotiilcim prvkom je 
i tragický podtón. vidina nešia~tného konca. ktorý ~prevádza 
v~etky tieto príbehy lá~ky a vášnivých citov. V neposlednom 
rade je to pric hr~tic nádhernej . plnokrvnej opernej muziky. 
plnej dramatického napUtia i širokej tal ianskej kantilény. Vý
ber tvorí šesi dvojspevov z opier Mascagniho (Sedliacka česť). 
G. Pucciniho (Manon Le~ca ut. Tosca) a G. Verdiho (Otello. 
Ma~karný bál. A ida). V p1:avom slova zmysle verb tická je 
vl a~tnc len úvodná Mascagniho opera; ~céna ncšiastnej San· 
tuzzi. boj ujC1ccj o Turridovu lásku nes ie všetky znaky talian· 
skcho hudobného naturalizmu: prcdimcnzovanosi citových 
poryvov až na hraniciach dobrého vkusu. drsná. vypUtá hu· 
dobná intcrprct<ícia. ktorá však M ascagniho .. ncdô~lcdnmiou" 
je oproti tvrdému bczúsmevnému realizmu libreta napokon 
plná romantirkého pátosu a takmer fudovcj melodi ky. Talian
ska kantabilnosi dominuje aj v ďalších duet {Ich. Pucciniho opery 
v<.ak prcd~tavujú celkom odlišný. delikátnejší typ veri~ tickcj 
hudobnej drámy. už to nic je len surovo~i primitívnych pudov. 
ale rafinovane zložitý realizmus a silno vystup1iovaný drama
tizmus. Gcni;'al ny T alian používa vo svojej hudbe ovcl'a bohat· 
šiu. až imprc~ionisticktl farebnú škálu. Práve cit pre farby. spo
lu ~ bohatstvom melódií. charakterizuje aj duetá z Manon a To
'ky. eskutočne nežný. vr(1cny spev l;hky Otelia a De~tlcrno

ny vo Verdiho opere Otel lo je jednou z najkrajších fC1bmtných 
'cén vôbec. Tento skvost opernej fúbo~t nej lyr iky otv;íra ďal\í 

blok milostných dvoj~pevov lO~tavených z Verdiho opier. Ho
ci ;ačína Otcllom. tento tvorí vlastne už špičku pyramídy. na 
ktorej jednotlivých stup1íoch je aj Maškarný lníl a Aida. 
Ma~karný b;íl je urč i tou anticip{lciou ďalšej Ve rdiho opemcj 
1vorby- napriklad i v uvádzanom vzrušenom dialógu Amélic 
a Riccarda už orchester plní nielen funkciu typického rytmic
ky pregnantného spr ievodu. ale stáva ~a i no~itcfom výrazných 
melodických línií. rovnocenne~ fudským hlasom. Aida - jcd
na z nll j zn(lmej ších Verdiho opier . integruje nielen prvky 
verizmu . talianskej kant ilény. ale aj vcfkcj francúzskej opery. 
je na nahr;ívke za~túpcná z;ívercčn ým duetom zmicníuj úcej. 
odovzdanej lá~ky Aidy a Radcmcsa. ktorá prckon;í i ~mrt. 

Je to geniálna ~yn téza slova n hudby. kde hudba dopoved<í to. 
~ll ~ l ovo už ncdok;íže. 

Bl ahu ~ iakov;í je vy~lovene typom vcrb tickcj interpretky. 
Vyhovuj ú jej dramaticky vy~tupňované ~cé ny. s náročným i \5· 
\ l..ami . vypiitými emóciami plnými kont ra~tov. od nc7ného 
pian i~~ima až po v;í~nivé forte. Skoda. že t<Í io nahrávka vznik
la v čase. keď jej dramatický soprán už predsa len nc~ ic znaky 
určité ho fyzicl..ého opotrcbovanin . Z rejme i to je príčinou 
mieMami ru~ ivo pô~obiaceho výrazného vibr<Íta. Jej partner 
Bruno Sebast ian. je vo výrazovo-dynamickej škále menej 
pru.lný. jeho vysoké tóny SLI často zbyt očne prefo r~írované. 
Výrazn;í deklamácia. ci1 pre správne frázovanic a dramat ické 
uchopenie jednot livých dvojspevov je ~kutočne príkladné. 
Kvalitným partnerom oboch ~ól istov bol Symfonický orchester 

lovenského rozhlasu pod taktovkou Ondreja Lenárda. 

MARTI NA HANZELOVÁ 

J . S. Bach: Prelúdium a fúga d mol (BWV 539), All• 
breve D dur (BWV 589), Fantázia (prelúdium) a fúp 
g mol (BWV 542); Prelúdium a fúga h mol (BWV 544), 
Prelúdium a fúga c mol (BWV 546). 
Organ: Ivan Sokol. 
OPUS Stereo 9311 2111. Digitálna nahrávka. 

ahrávka súbornej sólovej organovej tvorby vcfkého lip
ského majstra v podaní Ivana Sokola v OPUS-e ~a po tupne 
dostáva do fi n{1le. Ďa lš í titul (nahrávaný v roku 1988 v koSic
kom Dome umenia) prináša zväčša reprezentatívne ~kladby. 
pomerne do~i frekventované i na koncertných pódiách. Poslu
cháč má tak možno~i porovnávai prístup n<Íšho organistu 
~ koncepciami iných. i zahraničných majstrov kráľovského ná
strojil 

Je to edič ný titul vydarený. technicky i muzikantsky vyvážc· 
ný. Sokolov talent dospel do štádia. keď mu dokonale zvlád· 
nuté remeslo umožňuje sústreďovai sa na čo n ajúčinnej Siu 

architektoniku. Tento organista dokáže znamenite vy"avat 
vcl'kolcpé barokové monolity. Ucclcnosi výstavby u Sokola sa 
opiera predovšetkým o dôsledné udržiavanie tcmpovcj tetivy. 
Jeho interpre tácie pritom však nic sú strojovo strohé: žijú. 
pulzu jú . sú prcžiarcné inšpiráciou. A ni prítomnost' mikrofónu 
nic je handicapom pre Sokolov fantazijný vklad. Skôr možno 
konštatovai, že moment nahrávania akoby mobil izoval umel
cove získavané a pódiami už vcfakrát preverené tvorivé sil)'. 

pôžitkom môžeme s ledovllť priczračnosi línií polyfonicl.ého 
pletiva , ich tok . vyzdvihovanie vedúcej myšlienky: prcgnantné 
rytmické pulzácie, prirodzené melodické vedenie kantabiln)·ch 
úsekov. citl ivo zdôrazňovm1ých nepatrným zadržiavaním dôle
ži tých tonov melódie. Výsledkom týchto tvorivých výsledko1 
j e vzácna jednota mikroskopicky presnej drobnokresby s for
movaním monumentálnych oblúkov. Poslucháč cíti. ako sa 
vnútorné napiitic umelca prenáša do hudby a cez 1íu pôsobí i 
na psychi ku konzumenta. Priczračnosi a zrozumiteľnosť -
akou Sokolova interpre tácia pôsobí - podčia rkuj e i registrá
cia. Vcfmi markantné je to napr. v pmetickej Fantázii (prelú
diu) k fúge g mol. 

Ešte jedna mlllá poznámka: pod fa môjho názoru by o niečo 
spomalené tempo fúgy d mol (v zvolenom tempe inúč stavebne 
znamenite zvládnutej) pomohlo k jasnejšicmt! vyzncniu všct· 
kých motívov - v čase i v priestore. Pri Sokolovom tempe nic 
vše tky motívy sú dost atočne zreteľné; miestami akoby strácali 
dych! Je to však otázka do diskusie a j ej nastolenie vychádza z 
môjho osobného cítenia a názorov. 

Vnútorn:í vyrovnanosť zrelého majstra kompozície a tu 
snúbi s rovnako zodpovedajúcou. muzikllntsky prcžiarcnou. 
disciplinovn nou. štýlovou. ale i fantazijne bohatou a zrelou in
terpretáciou. Diskofili majú tak zas j eden titu l na doplnenie 
svojich bachovských nahrávok! 

VLADIMIR CltiK 
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Sanca -pre amatérov 
Amaté r~kc hnutie ~a cíti bvi ohrozené. 

Coraz ča'>tcjšic sa ozývajú hla~ý. ktoré kuvi
kajú o jeho zbytočnoqi . či prckonano~ti . a· 
čo ~(r n{l m vdké zbory. de t~ké s(rbory. vccf 
<,)úžili ako propaganda ~tarého ~y~tému . ako 
jeden z dôkazov. čo v~c tko ~uí t rnb í pre čln
veka! Áno. aj takéto argumenty sa používa
j(r. ašia~t ie viič~i na z n;Í'> ~i uvedomuje. že 
amaterizmu~. teda činnosi zo z<Huby. pre po
t e~enie . neznamcn{l len opak profe~ional iz
mu. ale predovše tkým vziah. l<íujem. úrod
nú pôdu. kto r:í živí a z ktorej vyra~t<'t i o pro· 
fc~ioná lne umenie. Skutočný milovník hud
by. ktorý si doma ~ priateľmi za rnuzicírujc. 
ako to bolo i u n;b voľakedy bežné. je tým 
pravým rl<\v,tcvníkom koncertov v;ížncj hud
by. najvernejším adres;í tom . u ktorého \Ú 

dvere pre kva litné a ~kutočné umenie vždy 
otvorené. Samozrejme. že do ~irokého ama
térskeho umeleckého hnutia patria aj o~tatné 
druhy ume nia . Tie v~ak . zrejme i wojou 
schopno<,iou skôr si na ~cha zarohii. "' nc
mu~ra cítii na vymretie. Moí.no pr;ívc ich 
obdivuhodnou kome rčnou ak tivitou - prečo 
nic"?- vznik;í dojem. že hranica medzi ama
t ér~kym a profc~ion;íl n ym vla~tnc už neexis
tu jú. Ale oplii pripo mínam. že amatéri \Ú 

nie len výtvarníci. fotografi. ale aj rôzne dct
~ké a ml;ídcžníckc ~(•bory. ľudové. dychové 
kapely a ~a mozrcjmc 1horové tclc"í. či rôzne 
komorné ~úhory. A tiež divadeln íci. tanečníci 
a čo ja viem čo e~t c. A v~ctd 1 í tcrat ~obava
mi čakaj(t . čo urobí ich doteraj\í živitd . pod
nik. fabri l..a. J..ultúrny dom. či " 'n;íjtlu penia
IC i na takú to .. nekomerčnú ·· činno,i. A'pori 
nid.torým z nich v~ak wi tlo na lcp~ ic ča~y. 

Me'>t,ké J..ultúrnc \trcdi~ko v Brati, Jm c otvo
rilo l<?tiž začiatkom septembra kr;í,ny aeno
vovaný hi,torický dom v ~tarom mc,lc. na 
Prcpo~t,kcj ulici. ktor)• bude cel~ '> l(ríii pre 
potreby amatér~kych umelcov. a \ tyroch 
pmchodiach \i r<lLdcli li pric,tnr~ fotografi . 
výtva rn rcr. textilní výrohcovra. lrlrn<iri. hu
dobníci a t a nečn íc i . Vo svojom dome maj(• 
amaté ri priestor niele n pre woju či nno~i. ale 
aj možnosi výsledky svojej pr{lce verejne 
prezentovai. a tieto úče ly sl(rži komorn;í 
ga léria fotografie na prízemí. výstavn;í ga lé· 
ria na l . poschodí. ktorej ~účasiou je aj huti
kový predaj . divadielko. prípadne mal {l kon
certná sá la s kapaci tou cca 6() n;ív~tevníkov 
na 2. poschodí a rovnako vcfk;í ~<íla určen;í 
predovše tkým hudobníkom a ta nečníkom na 
3. poschodí. Celé najvyššie poschodie patrí 
ate liérom výtvarníkov. Zatiaľ najviičšiu akt i
vitu vyvíjajú výtvarníci a fotografi . ktorí tu 
našli skut očne idetilne podmienky. Hudobní
ci zrejme o svojej šanci ešte nevedia . A tak 
im Mestské kultúrne stredb ko vych{ldza 
v ústrety. Ak máte pocit. že pr:íve tu by sa 
vá~ krúžok. hudobný ~(rbor. č i ~pevácky zbor 
mohol rca lizovai. nev;íhajtc a prihhístc ~a 
v dome na Prepošt~h: j ultci. Zodpovedn;í 
pracovníčk a E. Ky~clov;í ~{, wojimi spolu
pracovník mi si rudi z počtu prihhísených vybc
ní ~tií lych n{ljom níkov. Príleiitn'i majú aj 
všetci tí . l..tnrí maj(r dobré n <Íp<~lh .t radi hy 
ich niekde u~kutnčnili . Dom . k tur' l.t tiar ne
bol pokrMený. ~a nach;ídn t na Prcpo'l'kcj 
ulici č. 4. prípadní záujemcovia 'i móžu zatc· 
lefonovai na č. t. : 330 H73. 

1ARTINA HANZELOV Á 

Spevácky zbor mest Bratis a''Y 
vT 

\ ~' tllh •kill ll l llllh:k,·l..ct pr • ._,. JCdn,·h· 
1 poprcdn)•ch rcprclcntantov ~ lovcn~kéh" 
Lhmlw.:ho inlcr\)rc\atnéhn umeni~' S~vá~:
kchn zhorn meshl Uratislnvy, v uplynulej ~c
L<Ínc hola uŕa~i tclc"t na mcdziniírodnom 
fc~tivalc , . A"i'i a koncertné vy~t úpenil· 
v Maceratc. Zborový kolekt ív sa pod vctk
nírn wojho dirigenta a umeleckého vcdúcclw 
Ladislava Holáska prezentova l ~arno~t a tn\•m r 
a"1:updla kmlCertami ' ' Toblachu , Hettone; na 
ktor)•ch ' vcľk~·m ú'pcchom uviedol diela A. 
lhoŕáka (cyklus zborov V prírode), U. Marli
mi (5 zboro\'), J . Brahmsa, 1). ostakoviča. 
G. Ros inihu. <.:. Saini-Saensa. A. IJruckm·
rn. ako aj zboro1 ú tvorbu súča~ných ~ luvcn

., J.. ých a ďal~ích autorov. Strča'>tou koncertné
ho turné bolo účinkovan ie na l411dohnorn fc, . 
tivalc Festa Musica Pro Mundu Uno v Assi~í. 
ktorej čc~tnýrn predsedom je ir Yehudi Me
nuhin . V nímci tohtoročného 12. ročníka na
~tudova l Spcv<icky zbor mesta Bratislavy nií
ročný zborový pan oratória súčasného ta lian
~keho skladateľa Huberta Stuppnera - Passi
on pre sóla. zbor a orchester. Roz~iahle dielo 
~ h lbokým všcľudským posolstvom. na počest 
píipcža J;ína Pavla ll. venované obetiam 
XX. s to ročia. z;rznelo v presvcdčivom poda. 
ní a v medziniírodnom obsadení. pod vede
ním sk l adateľa. v letnej rezidenci i p<Ípeža 
v Castelgandolfo. Skladate ľ použil diferenco
vanú škúlu výrazových prostriedkov. pla~t ic
ky vyjadrujttCU bolesi a utrpenie č loveka. 

ako aj jeho túžbu po láske a spravodliv9sti . 
a ďalšom koncerte v bazilike sv. Franti§ka 

v Assisi spolu(rčinkoval Speväcky zbor mc ta 
Brati~ lavy pri uvedení Rekviem A. Dvoráka 
opili v medzinárodnom ~ól istickom obsadení 
pod taktovkou A. Atzmona. K sugestívnemu 
z:lžitku z prekr<ísneho diela prispelo vdkou 
mierou i naše zborové teleso muzik{l lnou a 
zanietenou intcrprctilciou . Umelecky bohatú 
~ezónu zboru (rspc~ne zavŕšilo hostovanie ~ú-

hu ru 1 ~ laccratc ~ \cl l.. lllcp) rn Rekviem 
G. Verdiho, ktoré odznelo na počesi 100. vý
ročia narodenia B. Gigliho v naštudovaní 
talianských sólistov s dirigentom G. Kuh
nom. Na interpretácii sa ~polupodieľali dve 
zboro~oé teles:í: Coro lirico Marchigiano Vin
cenzo Bellini a Spevácky zbor mesta Bratisla
vy s orchestrom Filharmonica Marehigiana . 

In terpret ačn á vyspelosi spoluúčinkujúcc
ho neprofe ionálneho zborového telesa opii· 
tovnc potvrdila vysokú latku slovenského 
zborového umenia v zahraničí. 

ELEONÓRA KYSELOVÁ 

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

e V Bratislave bude Y októbri 1990 pôsobiť 
yýznamný brazílsky muzikológ, dirigent 
a profesor na univerzite Y Rio de Janeiro 
Roberto Duarte. Jeho pobyt je spojený s n• 
hráYaním gramoplatne pre zahraničnú spo
ločnosť. Voľný čas má zá&qem využit na 
prednáJky a semináre o diele Villa Lobosa, 
o súčasnej brazílskej hudbe a pod. Stretnu
tie na pôde Klubu skladateľov sa uskutoční 
Y stredu 24. októbra 1990 o 15.00 hodine. 
e Publlkáde, venované stému výročiu na
rodenia Bohuslava Martinu sú k dispozícii v 
Hudobnom Informačnom stredisku SHF. 
Ide o nasledovné tituly: Bohuslav Martlnil -
Bibliografický katalóg; Kol. autorov pod Y~ 
dením PhDr. Bianky l:emnkovej, Y spolup
ráci s ČHF, Cs. skupinou IAML a Mestskou 

knihovnou Y Prahe vydal Pancon, 1990; 
Slunce Y mramoru - nakladaCeľstl'o Blok, 
Brno 1990; Bohuslav Martln6 1890-1959 Li
fe and work, DIYadelní ústa''• Praha 1990. 
e V dňoch 2. - 6. februára 1991 sa uskucoč
ní v Salzburgu pri prfležitosei dvestoročnlce 
úmrtia W. A. Mozarta medzinárodný kon
gres. Usporiada ho Zencrallnstltut fiir M~ 
zan-Forschung Medzinárodnej fundáde 
Mozarteum Y Salzburgu; Primárne tematl~ 
ké okruhy: Mozartove neskoré dielo (M~ 
zart Spätwerk) Mozart: lnterpretak:la a 
zruk, Mozart a tanec, Rané opery (vrátane ll 
re pastore KV 208), Mozart - yýskum na 
koncl20. stor., Dejiny vnímania (Rezepeions
geschlchte). 

E.M. 

Juhrl.uul...t .\l<1~da .\lur~ ulll l2'J . 'J.) ' " d•• 
dej ín n;gho inte rpretačného umenia zapísala 
ako ~ól istka-klavirist ka . ~peváčka . komornú 
hr:íčka a tiež ako ú~pc~n<Í vok{llna prcdago
gička bratislavského konzervatória i VSMU . 

Ako mimoriadny talent absolvovala s vy
znamenaním a udelením zvl<'rštnej prémie 
dnížďan~ké konzervat<Íriurn súčasne v klavír
no m (u žiačk y Li~zta. Hc nselta a Blillowa . 
dvornej klaviristky Laury Rappoldi-Kahre
rovej) i ~pev{lckorn odbore (u Lui~y Ouer
mannovej). V štúdiu ďnlej pokračovala vo 
Viedni (u Lisztovho a Rubinšteinovho žiaka 
Emila von Sauera. spev u sólistky Státnej 
ope r~ lenny Korbovej) a dva roky v Buda
pc~ti (u prtm:tdnny drammického sopr{lnové
hoodhu•u ),·•u Krammcrovej) . 

Kunccr ln~ l l\ ot ako r la\lllj ~ol"lllV ~a 
v poslednom období zn ačne rozšíril a najmä 
spomedzi violončelist ov vyr{lstli významné 
osobnosti. Napriek tej to silnej konkurencii 
profil a zásluhy jubilujúceho Jozefa Sikoru 
nevybledli. Umelecký rukopis tohto výbor
ného komorného hr;íča i sólistu zanechal 
podstatnú ~ topu v pale te umenia nagich inter
pretov. 

Jozel Sikora pôsobil dlhé ro ky ako koncer
tný maj tcr v skupine violončelistov Symfo
nického orchestra Ceskoslovenského rozhla· 
su. Zíiroveň bol určit ý ča~ aj členom Sloven
ského kvarteta a popritom bol vždy ochotný 
venovai sa interpretácii súčasnej slovenskej 
tvorby. 

V jeho umení právom obdivujeme jemu 
prfznačnú akríbiu . precizitu formulovania. 
ktor<Í nikdy nezabiehala do pedantérie . ule 
bola v súlade s výrazovým zameraním inter
pretovaných die l. Prísnosť a fantazijnosť ne
stáli v jeho interpret írcii v protiklade. ale na
opak. dopfr'lali sa a umocňovali . 

Blaholeláme 
~ 

Jozn· ~P:\tt:l\ (14. 9. 1935) - sóll~ca opt'~· 
~:\D (od r. 1966), pedaaoalc:k~ činn~ na 

.. DHljdumo,t" ~a tiahne ako C:crvená nit 
celou jej bohatou umeleckou aktivitou. Le
muje ju vystúpenie s Drážďanskou fi lhanmí
niou (ešte ako poslucháčka Konze rva tória) 
početné vy~t úpe nia pred rozhlasovým mikro
f<ínom - najmii v rodných Košiciach. menej 
v Bratislave. ale aj vo Viedni . v Prahe. v Ber
líne a Londýne. Výnimku tvorí pol ročné 

účinkovanie v hre na dvoch klavíroch s Tibo
rom ďEhermansom v Anglicku ( 1929). ktoré 
zavŕšila cena v ~úiaži 1{00 hudobníkov a na
lmívky pre gramofónovú spoločno~i Colum
bia . 

Pre jej neskoršiu voká lno-pedagogickú 
prax sú rozhodujúce skúsenost i z pô~ohcnia 
v pražskom Novom nemeckom divadle. kto
ré vtedy viedol ncskor~í šéf Clevelandského 
orchestra George Sze ll ( 1930 - 33). Vytvorila 
IU rad lyricko-kolorat(rrnych postáv. V sezó
ne 1933-34 pôsobi la v opavskom divadle. 
Potom ~a (vr. 1934) vydala za tatranského 
hotelié ra ale aj hudobného skladateľa Jána 
Móryho. l popri starostlivosti o rodinu (vy
chovala tri dcéry) pravidelne spolupmcovala 
s rozhlasom. Po .. znárodnení·· a vysiahovaní 
z Nového St rb~kého Plesa prijala miesto na 
bratislavskom konzervatóriu . Nujprv ako 
koncenn:í korepetftorka (post klavírneho 
pedagóga hol pre ''u nedostupný!) a najmä 
ako nanajvýš úspešná vokálna pedagogičk a . 
A práve tií to záve rečná f<íza jej umeleckej 
kariéry je pre vývoj slovenskej hudby rozho
dujúca. Vychovala rad spevákov. člerov na
šich i zahra ničných scén (azda na všetkých 
kontinentoch). V roku 1986 i 1987 viedla 
majstrovské vokálne kurzy v SRN . Napriek 
nepriazriam osudu . udržala si obdivuhodnú 
sviežosi. vitulitu a správne názory na hudob-
111·, intl"rpretáciu. Ad multos an nos! 

VLADIMIR Č(ŽIK 

l'o1nam~: 1 o.:l 1....: mnoi''' o ich ,,_ ,hnívok a 
jeho in t c·rpretačn ~· štýl " ' rw m lt \Oval na 
počclll) ch J..onccrtných vy,tup~.cnto~dl. Ťažko 
uvicsi v~ctl..) interpretačné 1.. rcac1c J . Si koru . 
no smíď by to ani ncvicdln k pn:d,avz;Hérnu 
cieľu . Iste by viac putdi lo. ke hy "' ' ydali je
ho interpretácie. hlavne z oblasti sloH·n,kcj 
tvorby. vo forme plat ňovej nahrávky. 

Márne by srne hovo rili o technike alchn tn· 
ne. ktoré charak terizujú hru Jozefa Sikuru . 
keď nehľadíme práve na cieľ a funkciu jeho 
arzenálu schopností. ktoré používa práve 
v jednote s umeleckými cieľmi diela. I záslu
hou sústredeného štúdia korunuje interpre
tované skladby okrem už spomínaného i nády
chom individuálneho prístupu a osobitej 
presvedčivej invenčnosti. 

L:eláme Jozefovi Sikorovi , aby naďa lej 
v plnom zdraví vládol nad svojimi umelecký· 
mi schopnosťami a cieľmi , ktorým sa celý ži
vot tak úspešne venoval. 

J ÁN ALURECHT 

\'~1\tľ (operný a kontertnj· SJW'"), Jrho hla\• 
n5m spe\áek;tm odborom je baso\j reper
coár buffo l profondo, ako ._. c:harakcero,·é 
posla\}'• Rozsiahla jr jeho koncertná čin· 
nos(, predodetk)m ' kantálo\o-oracoriál· 
nom !ánri. -11-

Riaditeľstvo Maďarského súboru piesní a tancov Mladé srdcia \·y
pisuje konkurz do komorného orchestra, na polovičný pracovný 
úväzok, s nástupom od l. no\·embra 1990 na nástroje: 

husle 
l·iola ' 
violončelo 
kontrabas 
cimbal 
klarinet 

Podmienkou prijatia je absolutórium VSMU, AMU, JAMU alebo 
konzervatória. . 
Konkurzné podmienky: prvá časť ľubovol'ného koncertu (s vlast
ným korepetítorom), sólová improvizácia na l'udovú tému, hra 
z orchestrálnych partov. 
Konkurz sa koná dňa 17. októbra 1990 od 15.00-18.00 h v budove 
riaditel'stva súboru Bratislava, Mostová 8. 
Písomné žiadosti s krátkym životopisom a popisom praxe poilite 
najneskôr do IS. októbra 1990 na horeuvedenú adresu. 
Cestovné hradíme len prijatým uchádzačom. 

---------------------~ 



Pani profesorka, môžete sa našim čitatel'om predstavil"? die la predk l asickčho a klasického obdobia. V rcpertoitri má
me napríklad kvartetá J . Stamica . A . Gyrowetza. W. A . Mo
zarta a ich súčasníkov. Pri uvcdní kvi nte! J . Ch. Bacha ~a sú
bor dopfr)a o hoboj. Clcnovia a n~<ímblu ~(r vyhľadávanými 
špecialistami v oblasti starej hudby 10 R . DR a Skót~ka. 

Váš spôsob hry odráža nesmierne živý vzťah k starej hudbe. 
Venujete sa problematike historických dychových nástrojov, 
napísali ste tiež teoretický spis i interpretačnej praxi starej hud
by. 

- Okrem hry na pricčncj a zobcovcj nautc vyučujem na 
Státnej vysokej hudobnej škole v Trossingcnc v SRN. na Mc
dlinárodncj let nej akadčmii pre starú hudbu v rakúskom 
Innsbrucku . spolu s lutnistom Robenom Spcnccrom vediem 
majstrovskč kurzy zobcovcj a pricčncj nauty v Klostcr Schôn
tal a nautovč ku rzy v Kultúrnom a vedeckom ústave Michae l
stein v Blankc nburgu - Hartz. Vyučujem aj v Izrae li v Eskcl 
l lanasi. Koncertovala som v mnohých krajinách s umelcami . 
akými je naprík lad Mihoko Kimu ra. Monika Schwambcrgcr. 
Jan Spencer. Robert pcnccr . Johann Sonnlc itncr. Ludgcr 
Rčmv. Christinc Schornshcim. Sicfgricd Pank a od vá Ivana 
JandÓvá. So spomínaným lutnistom Robertom Spcnccrom. 
ktorý uč í na Kráľovskej akadémii hudby v Londýne tvoríme 
známe duo. 

- V čase môjho štúdia sa nevedelo nič o barokovej inte rpre
tačnej prax i. Všetko sa in te rpretovalo na moJcrných ná~tro
joch . tak . ako to bolo v notách zapí~ané. Možno to bolo pekne 
zahrané. a le rozhodne nic zaujímavo. Dô raz bol na tónoch so 
silným vibrátom. rovnomernej hre vo veľkých frázach. V mi
nu lo~ti sa v~ak inte rpelácia nezhodovala so zápisom. Exi~tova
li pravidlá . 7námc vtedajším hudobníkom. l ludba bola cllapa
ná ako reč t6nov. V sta rej hudbe vibráto v dnešnom slova 
zmysle nccxbtovalo. a le tón lárovcri nebol ani rovný. zvlnenie 
však nemá nič ~poločného ~ vibrátom. Najdôležitejší pri in
terpre tácii ~ t arcj hudby je dobrý vku\. 

Ulrike Engelkc na kurzoch starej hudb) \ O Valticiaeh 
foto Ctibor Kolár 

Rcne~ančná lutna. baroková lutna a tco rba sú ideálne sprc
vádzaj(lcc nástroje zobcových a priečnych náut v hudbe 17. a 
IS. s t oročia . Continuo z tohto obdobia znie často oveľa pôvab
ncjšic na týchto nást rojoch než na čembale. pretože umožňuje 
boha t~ ic dvnamické odtiene. Snažíme sa o živú art ikuláciu. 
preh ľadné ; tvá rnenie a lyrický výrazný tón. 
Spoluúčinkujete tiež so štutgartským Philidor - Ensemble. 
-S týmto s(1boro m vy~tupujemc v rôznom komo rnom ob~a

dení. obvykle v prcmcnlivom zlóžcní štyroch hráčov: pricčna 
a zohcová nauta. barokové vio lončelo. barokový hoboj a čem
balo, alebo pricčna nauta . baro ková viola. barokovč hu~lc 
a barokové vio lonče lo. Vystupujeme tiež so spevákom -con
tratcnorom. Vznikajú tak premenlivé a farebné programy. re
alizované na hi~t orických nástrojoch. Náš repertoár zahŕňa 
diela rančho a vrchol nčho baroka z Francúzska . Talianska 
a Nemecka. Flau tové kvarteto môže alncnticky interpretoval 

Interpretácii je venovaný aj váš teoret ick)• spis s názvom 
Vortrag und Gcschmack in der lnstr umentalmusik zur Zeit 
Ca rl Philipp Emanuel Bachs (Prednes a vkus v inštrumentálnej 
hudbe v dobe C. Ph. E. Bacha, vyd . Pracovisko pre kultúru a 
výskum v Michaclstcine, lnštitíat interpretačnej praxe, 1988). 

rc ttc a E. F. Schmidt. Všetci píšu o predne,c. r<hnyd1 ald· 
toch. manierach a vku~c. Moja publik:kia je \Llhrnom a kon· 
fron táciou rôznych n{vorov na určité aťdty a umn11iujc 
poh ľad na hudobn(r c\lctiku tejto doby. Prvá l..apitola je 1cno· 
va ná vku'u a najdôlciitej\ím vlastnO\t iam ;;t)·lo1 )•ch prúdo1 
l Francllz\ka. Tal ia n~ka a cmccka. V\adc bolo dôlcíué na· 
podobňovai pri hre fud<,ký hla~. l ludobná intcrpunl..cia umoi· 
ňu je vznik .. hovorového" ~ t )•l u . Charal..t crituje ho .lilá artiku· 
l<ícia a zvukové cfdty. Citáty '>ll \Ícc prcvDII é 10 .:.kôl pre urči· 
té n:htroje a lebo ~pcváckych škôl. výpovctf yi,ak moíno pre· 
nie'i na vše tk y n:ístrojc. Vyvarujme sa v~ak toho. ah) \Ulť 

pravidl<í hi ·torickcj int erpretačnej praxe aplikovali pr íl i' do· 
~lova. Každá intcrprct:ícia hy mala wstal iid a prirodLcn:i. 

- Interpre tácia hi~torickcj hudby vyžaduje dne~ ~t á le autcn
tickosi. Moja práca je výsledkom štúd ia starých speváckych. 
klavírn ych. nautových a husľových škôl a všeobecnej hudob
nej náuky IR. ~ toroči a auto rov ako: C. Ph. E. Bach. O. G. 
Tu rk. F. W. Marpurg. P. F. To~ i. J . A. l lillcr. J. J . Ouanl7. L. 
Mozart. Hugo-Wundcrlich. H. P. Schmit7. J . Hottcte rrc. Cor-

• 

e né večery v Budapešti 
Medzi dvoma majestútnymi ramenami Du

naja "' rozprestie ra so ~voj imi nic koľkosto
ročnými platanmi Margi tin o<,~fov. ktorého 
prírodnč javbko ponúka v letných horúča
vách adekvátne ~crvírovanú pochútku aj pre 
milovníkov operného umenia . S(rčasná kapi
tola deJÍn tejto impozantnej prírodnej scény 
~a la ča la písa i v rok u 1987. keď ~il jej riadite
rom stal známy filmový a divadelný režisé r 
Gábor Koltay. Svoje ~chopnost i demonštro
va l vynikajúcou ko ncepciou Verdiho Aidy. 
v l..torcj vc ľkolcpo~i a turbu lcnt no~i boli 
' ideá lnej rovnováhe \ prvotriednou hudob-

J ános B. Nagy 
nou interpretáciou. Táto Koltayho koncepcia 
Aidy bola zopakovaná ešte v roku 1989. ale 
už s tým rozdielom, že vktky party spievali 
domáci umelci. 
Tohoročná operná sezóna na Ostrove po

núkla vojím priaznivcom opäť dielo Giusep
pe Verdiho, tentoraz jeho Trubadúra, ktorý 
je takt iež veľmi vhodným a lákavým titu lom 
pre operné scény pod hviezdnou oblohou. 
z niekoľkých takýchto in ccnáci í mám v ži
vej pamäti predstavenie pred impozantným 
pricčclím Dómu v Szegede z roku 1963 (so 
speváckym kvartetom Ze na ida Pally, Mar
ghcrita Roberti , Bruno Prevcdi . Pete r Glo
sop) , in cenáciu spred jedenástich rokov tak
tiež na Margitinom ostrove. ale aj z nádvoria 
bratislavskej Starej radnice z roku 1980 
v podaní banskobystrických umelcov. 

S veľkou zvedavosťou som teda očakával 
tohtoročnú produkciu , pod ktorú sa ako reži
sér opäť podpísal Gábor Koltay (scénu na
vrhol Tamás Banovitch a kostýmy Fanny Ke
menesová). Spevácke kvarte to tvorili domáci 
umelci - Lajos Miller, Katalin Mészôlyová, 
Gyôngyi Lukácsová, János B. Nagy, ktorí 

sl! vítanými hosiarni na popredných ~cé nach 
~vctových operných domov. 

Z bloku štyroch pred<.tavcní v priebehu 
ó~mich dní orn videl a počul posledné. A to 
začalo nczvyčaj nou nervozitou. Brány viacti
sícového hľad iska sa otvorili totiž iba niekoľ
ko minút pred plánovaným zači atkom pred
~tavc nia a asi po dvad~aťm i n (rt ovom čak a n í 

u~poriada tc l i a oznámil i. že predsta ve nie väž
nc ohrozila náhla indispozícia Lajosa Mille
ra. 

Sám Lajos Miller (jeho grófa Lunu. ~ kto
rým debutoval začiat kom tohoto rok u v Me
tropolitnej opere. ~mc "~cdemdesiatych ro
koch počul i viackrát aj na ~cé ne S O) zača l 
predstavenie vcfmi opa trne. ale po patrič
nom row~picvan í akoby bol zabudol na indi
spozíciu a podal vcfkolcpý výkon. v ktorom 
hla~ová krása a výrazuplné. sugestívne tlmo
če nie boli ebcrovnými komponentmi . Mla
dučkej Gyôngyi Luk{rcsovcj výborne ~edi 

predovSetkým dramatická koloratúra partu 
Leonóry. Jej partner J á no~ B. agy je strhu
júcim a kovovolcsklým Manricom. viac lyric
kej a nežnej jemnosti je dtii iba vo vyznaní 
lásky .. Ah ~ i . ben mio ...... Kata lin Mészôlyo
v(r je vášnivou a strhujúcou Azuccnou priam 
luxu~ncj kva lity. 

Scéna na mohut nom priestranstve javiska 
je pre všetky obrazy jednotmí a je rozčlenená 
na menšie jednotky. zvláši zdôraznené sve-

. tclnými l účmi. Vľavo v pozadí domi nuje rezi
dencia grófa Lunu. vpravo Castc llc r a medzi 
ni mi v pozadí vežička ~ymbo l izuj úca kláštor. 
Koltay aj te raz kladie dôral predovšetkým 
na monumentalitu a dynamické masové scé
ny. Okrem oživenia vojenského tábora grófa 
Lunu (asi ! OO-čle nný komparz) oživil insce
n{lciu o bale tné scény. hudbu ktorých skladn-

Gyongyi Lukácsová 

Lajos Miller 

tcf ~komponova l pre pa ríi~l..u premiéru toh
IO ~voj ho diela. 

Symfonický orchester Maďarskej po~ty ne
patr í 1.. promincntn)•m tcle-.:ím v hudobnom 
živote hlavného mesta. no na čele s te mpera
mentným Ádámom Medveczkym umocnil 
kladný dojem z krásneho letného večera. 

Ak ~pomcnu tý orche~te r ncrcprczcntoval 
kva litatívne špičkov\1 úrovc r) . o to väčší záži
tok pripravil ~voj mu obcccn"vu ~tátny sym
fonick)• orchester pod vedením 'voj ho už nic
koľkoročného ~é fa Ken-lchiro Kobayashiho. 
Teleso privítame na tohtoročných BHS~ tým 
i'>t ým programom z diel Bélu Bartóka. s kto
rým otvoria toh toročné Budapeštianske hu
dobné týždne. Na ~vojcj letnej sé rii koncer
tov dirigoval Kobayashi dva monotematické 
večery z diela L. V. Bee thovena a po jednom 
z die l Mozarta a J . Brahrma. 

Z tohoto bloku ~om počul jeho prvé dva 
koncert y; z Beethovenovho odkazu na 
prvom odznel Klavírny koncert c mol (sól i ta 
István Lentos) a 3. symfónia. zatia ľ čo na dru
hom husľový koncert (sólista András Kiss) a 
5. symfónia. Teda populá rn y. a le na posúde
nie kval ity a úrovne interpretácie veľmi 
vhodný program. Dote raz som poznal Koba
yashiho ako citlivého tlmočníka prevažne ro
mantických die l a die l klasikov nášho storo
čia, vďaka le tnému koncert u aj ako výborné
ho interpreta klasicistickej literatúry. K tým
to dielam pristupuje s priam anatomickou 
presnosťou a cit livosťou , pomocou ktorej od
ha ľuje inštrumcntačnú štruk túru Beethove
novej skladby, a tým dosahuje maximálnu 
nexibilitu a široko dýchajúcu pl astickosť vý
razu. Zvuk orchestra - ktorý mimochodom 
hrá na vyni kajúcej úrovni a členovia ktorého 
podávaj(r priam sólistické výkony- je prek
rásny, úžasne ýty a má ideálne široké roz
pätie dynamických odt ieňov . 

Po odznení týchto dvoch strhujúcich kon
certov vo výborne klimatizovanej ále Kon
gresového centra som musel nutne konštato
vať, že dnes päťdesiatjedcnročný Kobayashi 
sa nesporne dostal do e litnej triedy svojich 
rovesníkov, svetových dirigentov. a to na
priek tomu, že k ideálnemu vyzncniu Beet
hovenových diel na mojej imaginárnej analy
tickej váhe miska perfektnej vybrúsenosti 
predsa len o niekoľko miligramov prevažuje 
druhú stranu, naplnenú emocionálnym bo
hatstvom. 

JOZEF VARGA 

Pripra"ila: OLGA S\' ATKO\ \ 

Zo zahraničia 
e Rukopis Violončelovej sonát) A dur 

OJl.69 (1807) L.v. Beethovena predali ,. Ion· 
dýnskej aukcii v Sotheby u t rekordnú cenu 
1,4 milión Dl\1. 

e Sir Yehudi Menuhin inicio,al ~ta1 bu 
koncertnej siene a operného di\'adla ,. ;;, aj· 
čiarskorn stredisku zimného športu Gstaad. 
kde od roku 1959 prebieha ním založenj· me· 
dzinárodn)• hudobn)· fes tival. Keďlc sta1ba 
nemá nar ušil' pdrodn(a scenériu, hude zabu· 
dovaná do svahu. Projekt Číi\ana leoh i\ling 
Pci-a, inšpirovan)• indickými ~kal njrni chrá· 
mami, rná byf ukončený o S roko1. 

e En~lish National opera U\ edie ' se1one 
1990/91 popri troch 1\lozartovj•ch opcrach ' )· 
l učnc diela obdobia 20. storočia (8 . Barlok: 
ll rad kniežaf a Modrofúza, A. Ber~: Vojcek a 
ďalších 16 diel, medzi nimi aj niekol'ko pre· 
rniér mladých autorov. 

e Leonard Uer nstcin komponuje operu, 
ktorej námetom je holocaust obdobia naci7· 
mu, miestom dej a sú koncentračné tábor~ . 

e Ar\'o Pä rt skomponoval Bcrlín,ku om u 
pre zbor a orchester , ktorej premiéra zatnela 
v máji t. r. \' rámci 90. nemeckého katolícke· 
ho dňa" berlínskej Katedrále sv. Hcd11 ig). 

e Svetové dni medzinárodnej ~poločnosl i 

pre súčasnú hudbu (IGNM) sn konaj(r od 13. 
. - 22. septembra 1991 v Zurichu. Okrem na· 

rodných sekcií mohli zaslal' svoje skladby aj 
jednotlivci a to " kategóriách: orchestrálne 
diela so sólistom alebo bez, diela pre komorný 
orchester so sólistami alebo bez. vokálne ale· 
bo zborové diela, diela pre or~an ~ólo, j· alebo 
s kombináciou s inými nástrojmi , diela pre 
vokálne alebo in~l rurnentálne divadlo, ko· 
rnorné opery, elektroakustické a počílačo11' 
skladby, performance. Každý sk ladateľ sa 
zúčast ňuje iba s jedným dielom. Predsedom 
poroty je L. Berio. 

e Grun cafce Lavcna - benátsku ka,• iareň, 
' ' ktorej bol R. Wagner pravideln)·m hosfom, 
zre~taurovali . V roku 1882 tu údajne do lo k 
jedinému a náhodnému stretnutiu R. \\'agne· 
ra sG. V erd im, pri ktorom sa však ' 'raj obaja 
majstri ignorovali. 

e Krzysztof Penderecki kornJ>Onuje hudbu 
k celovečernému filmu Dejiny Židov v Poľ· 
sku, ktorý sa odohráva v krakovskom gette. 

e Edition Peters GmbH Leipzig - Frank· 
furt/Main vznikne po zjednotení Nemecka z 
oboch vydavateľstiev, pričom sa zachOI'ajú 
dedičné práva a výsledky, ktoré za 45 roko1· 
svojej činnost i dosiahlo lipské vydavatefsh·o. 
Pri príležitosti 200. výročia vzniku, v roku 
2000, chce vydavateľstvo založil' 7A1Siupitef· 
st vá aj v Londýne a New Yorku a tak postúpil' 
medzi najväč~ie svetové hudobné vyda,•ateľ· 
st vá. 

e Amfora je názov prvého zošitu šestja· 
zyčného celoeurópskeho časopisu , vydávané· 
ho spoločnost'ou Mir kultury, ktorej spolup
racovnlkmi majú byt' o.i. A. chnittke, 1\1. 
Rost ropovič, J. Ljubimov, metropolita l\lin· 
ska, W. Soyinka , G. Greene a N. Samveljan. •"' 

- La- IU 
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Rozhovor s Johannesom Wildnerom, 
novým šéfdirigentom Štátnej filharmónie Košice 

LÁSKA NA PRVÝ PO 
Počnúc novou koncertnou sezónou majú \'Šetk~· tri slm·enské 

symfonické orchestre nmjch šéfdirigcntm·. Nezanedbateľnou 
zvláštnosťou tejto zhody náhod je fakt. ie medzi nimi nic je ani 
jeden domáci umelec. Šéfdirigent Slm·enskej filharmúnie pri
chádza s talianskym pasom. Angličan pm·edie S~·mfonicki· or
chester Slm·enského rozhlasu Bratisla,·a a ,. Štátnej filharmónii 
, . Košiciach sa ujal šéfm·skej taktm·k~· Rakúšan. Je ním JOHAN
NES WILDNER. ktorého sme požiadali o rozhomr. 

- a rodil \Om \a v roku l 956 v ~tajer~kom 
me,t ečku Mur//u\chlagu. teda v oblasti . kto
rej fud označuj e Encyclopedia Britannica 
ako .. divých obyvatdov i. hôr". Vyra~tal som 
v me~tian~kom pro~tredí J.a výdat ného .. do
provodu" llaydnovej hudby. ktorej patrí vý
l učný dujem môjho otca-obchodníka. Popri 
~tredo~kobkom ~t údiu vo ~vojom rodisku 
~om pravidelne nav~tcvoval hu<.fové hodiny 
na vicdcn<, kom kon7ervatóriu. kde ~om aj 
pol-.račoval po maturite a nc.,kôr po~túpil na 
Vy~okt'1 hudobnt'1 ' kolu. St'1ča,nc ~om ~tudo
va l hudohnt'1 vedu na univcr1.itc, kde \Om v 
roku llJ7lJ ab,olvoval diJ.ert ;íciou o ~vrnfó
niách Franta Schmidta. Paralelne \Om ~1d ro
ku llJ76 \ tudoval na tej i" ej ~ 1-.o lc dirigovanie 
ll pro fC\()ľ(\\' o,tcrrcichera a Suitnera . 

' 
Co !>a ~talo ~ hu~l'ami'! 

- Mojím \ IH1111 holo \lat \a \ iedcmkým fil
harmonikom. Ce,ta k tomu v~ak bola dlhá. 
vy,tlan;í mnoi,tvom pedagógov. člen~tvom 

vo viacerých vicden'>kých '>ymfo nických or
chc~t roch (aj ako koncert ný maj~tc r) a vo 
v~etkých troch vieden~ l-.ých ~úboroch pre ~ú
ča~nú hudbu . l l u~ľov;í ody,ca ~a ~končila u 
prof. Alfreda Stara. ktorÝ je už 12 rokov 
hlavným .. dod;ívatcfom" l~u, l i<,tov pre Vie
dcn~ l-. ých filharmonikov . V roku llJI\5 <,om \a 
aj ja konečne \tal členom tohto V \ túženého 
orchc\t ra . · 

1 apriek tomu. že ~te ~túdium hrr na hus
liach na Vy!>okcj kole vlastne ncuk~nčili? 

- Pre angažm·anic' orchc'>tri u ná\ je ro1.
hodujt'1ci tvrd)· konl-.urz. nic dol-. lad o \ túdiu. 

Odkedy ste pravidelne činn)· ako dirigent '! 

- Od tlct\tva bolo mojím hlavn)•m cieľom 
~ta i \a dirigentom. 

ie huslistom u Viedenských filharmonikov? 

- Ak ~om chcel byť dirigentom. musel som 
~a ním ~t a i po ~kLI~cnosti v naj lcp~om orches
tri. Po prvýknít ~om v~ak di rigoval už v roku 
n;í~tu pu k filharmonikom. a to vo Volk~oper. 
potom. 1-.etf \Om predtým u7 dlh~ic viedol 
ako ~t~:hgcigcr Viedcn,k)· \Úbor J. tra u~'"· 
' ktorým dodne\ alN1Ivujem ročne 50 - 60 
koncertov najm~i \ 1.ahra n ičí. V dô<,lcdku to
ho ma poz)•vali na " rau\,OV\ké programy aj 
k inýmorchc•.trom .. . V rol-. u 19117 \om sa zú
ča"ni l na dvoch dirigcnt-.k)ch -,úiažiach -
ohc boli O'ludné. To<,caniniho \tíia7 v Pavii 
bola <.pojcn;í ., kurlOill pod vedením ruského 
emigranta Vladi mi ra Dcl'mana. 1-.torý ná~. 
navyk nu tých na povrchno\i vo v~etk)'ch sfé
rach ?ivotn . viedol opačným \ mcrom . k dô
kladno-,ti . k hľadan i u hlbších významov aj 
v hudbe. Po ďal~cj ~úia.li - Fitdbcrgovej -
v Katoviciach ~om zasa nadviaza l pracovný 
kontakt ~ Katovickou filharmóniou a zhodou 
n;íhod \LIČa~ne ~ gramof6novou firmou Paci
fic llongkong (dne~ II NII International) . Po 
počiatočných nahrávkach v Pol\ku sa čosko
ro mojím intenzívnym pô~obi~kom stalo Slo
ven~ko. kde ~om J.<lča l výdatne nahrávai naj
prv '>O Symfonickým orchcMrom Slovcn~ké
ho ro1.hla\u a ~ Cappcllou lstropolitanou 
(najmä J. S t rau~\a a Mozarta) a nakoniec so 
Státnou fil harmón iou v Košiciach. voči kto
rej vo mne vzplanula láska na prvý pohfad. 
Druhý nahrávací termín ~ týmto orchestrom 
bol naplánovaný na december 19!l9. presne 
na obdobie medzi prvou. ešte komunisticky 
orientovanou porevol učnou vládou a prvou 
vládou Calfovou. Toto obdobie patrí medzi 
najzauj ímavejšie. najkrajšie a najvzrušujú
cejšie úseky môjho života. Prišiel som do Ko
šíc. orchester štrajkoval. takže o nahrávaní 
nemohlo byt' ani reči . no zostal som - zo zve
davosti . Zažil som to. čo so1;1 poznal iba 
z rozprávania rodičov a starých rodičov: sil u . 
a tlak ulice. ktorá zohrala rozhodujúcu úlohu 
- fcnomčn . ktorý na Západe už dávno ne
exi tuje. Každt'1 chvíl'u mi mráz chodil po 
chrbte ... Tu a vtedy sa zrodil môj blízky 
vziah k mestu - Košiciam. Preto. keď mi vo 
februári t. r. ponúkli mie to ščfdirigenta SF. 
rád som ho prijal - napriek tomu. že som od 

tejto funkcie nemohol očakáva i .liadny finan
čný efekt. 

Kládli ste si podmienky? 

- Nic. Bolo mi jasné. že .. devízového 
umelca" orche\ler nezaplatí a že ani v domá
cej me ne nemôže robii vy~oké skoky. Žijem 
preto 1. iných aktivít. aby som tri mesiace v 
roku mohol \tr:'ivii v Košiciach. 

Zostávate Viedenským filharmonikom? 

.: Zat i aľ áno a mu<,ím povcdai. že kolego
via prejavujú veľa ochoty i tolerancie- čo je 
inak vníjomné. 

Aké máte plány so Státnou filharmóniou? 

adov\ctko ma tu provokuje oná O-tá 
hodina . v ktorej <,a ocitá celý ~tát a ~amozrcj 

me aj orchc~ter. a\a úloha je v tejto situácii 
ne~mierne dôlc7itá . Ide o to. aby sa kraji na 
nedopu'>tila rovnakej chyby ako Západ v mi
nulo'>! i (anla s výnimkou Francúzska ). že to
ti1 vznikne výlučne util itaristická. na finan
čnom 7i~k u po~t avená ~poločnosi . s absolút
nou dominanciou materia lizmu. blahobytu. 
konzumu. pričom sa všetko ostatné topí v na
\ýt cno~ti a ochabnutosti. Malo by sa nám 
podarii pre<.kočii onú evide ntnú fázu odkul
túrnenia. ktorou v povojnovom období pre
\ icl celý Západ. Je i"é. že i táto spoločnost' 
bude - mu\ í byi - materiálne orie ntovaná. 
pretože tu je vcfký blahobytný deficit. avšak 
treba ľudí pre~vcdčii o tom. že .. kultúrny 
kon7um" je i ivotne dôležitá. integrálna sú
ča~i fud\kej .livotnej kvality a mestského kui
ILiľlleho 1.ážitku . To je výzva. aká sa vyskytne 
raz v živote. Byi aktívne pritom. ako robot
ník . nic ako pa~ívny powrovatef a nechai 
vofný priebeh hre~ nlipadmi . fantáziou. to je 
ojedinel;í prí ležito~i. ktorú ~miem a musím 
uchopiť - aj vďaka wojcj rodi ne. ktorá ma 
napriek problémom. ktoré pre i\u s tým súvi
sia . podporuje. Stretol som sa v Košiciach s 
fa ntastickou odozvou v radoch orchestra. ria
d iteľky. koncertného majstra i jednotlivých 
orche~tní lnych skup ín zvlášť. Teraz musíme 
túto rezonanciu z ís kať aj v obecenstve. 
Ďa lšou výzvou. ktorú pre m1b túto funkcia 

znamená. je špeci fický košický problém : dô
sledkom prudkého vzrastu počtu obyva te ľov 

je obrovský nepomer medzi mcst~kou kultúr
nou ~truktúrou a počtom obyvateľst va. Tu by 
bolo treba docielil rovnováhu. 

· To \ Ú teda dva faktory. pre ktoré je pro
jekt Košice pre m1ía dobrodruž~t vom . Mojou 
snahou je oživii akého~i ducha obrody. kul 
túrneho nplanutia. ktorý nám umožní ne
používai na každú notu meter. na každú ho
dinu stopky a uľahčí nastúpi ť na nové cesty. 

Môžete konkretizoval' niektoré nápady, 
ktoré chcete v Košiciach realizoval'? 

- Ich púhe vyčí~lenie by si vyžiadalo zvlášt
ny článok . Mám na mysli tri ťažiská: vnútor
ná činno~i. či nnosť smerom von a nahráva
nic. Vnútornll organi1.ácia je azda najmenej 
atraktívna. týka sa samotného orchest ra a 
~truktúry vedenia: mu~íme sa snažii odbúra
vai konnikty a nahradii ich dôverou. Tu v 
CSFR sme momentálne v ituácii . keď de ju
rc jeden ~tav prešiel do druhého. ale de facto 
- a je to prirodzené - procesy zmeny mysle
nia sú vefmi poma lé. veď myšlienkové ste
reotypy ~a v fuďoch dobre zahniezdili . Poma
ly a obozretne musíme v~ctky štruktúry. po
stavenč na konfrontáciách. na zadubenosti 
preformovai v štruktúry kolegiá lne. čo sa ne
môže dia i pod tlakom. ktorý produkuje pro
tit lak. ale s motiváciou. ktorá presvedčí. Co 
sa týka práce orchestra. ktorá je rozdelenú 
medzi koncerty él nahrávania. treba si uvedo
mi ť tri aspekty práce v štúdiu : l) zárobok 
(neviem. či by košický orchester ešte existo
val. keby nenahráva!. veď základnč platy sú 
nízke. za to nároky vysoké a zárobkové mož
nosti. poskytnuté firmou HNH naozaj pozo
ruhodné) : 2) skutočnosť. že orchester zazna
menal každou nahrávkou zretcl'ný kvalitatív
ny vzostup (každý orchester. ktorý dlhší čas 
nenahráva. kva litatívne klesá. pretože pres-

táva mať kontrolu - viem to z v l n~tných skLI 
seností) ; 3) každá nahrávka zvýši trhovú hod
notu o rchestra . informáciu o ňom vo svete . 

Som prc~vcdčcný o tom. že SFK má veľký 
umelecký potenciá l. ktorý by som prirovnal 
k orchestrom ako Bamberskí symfonici alebo 
Orchester RA J Tori no. Stručne: image SFK 
ďaleko pokrivkáva za jeho faktickou kvalitou. 
Považujem J.a woju prvoradLI úlohu tento 
nepomer do~tať na !>právnu mieru. Múm po
cit. že košickú filharmóniu možno dobre pre
dai najmä v zahraničí : horšie to je doma. V 
Košiciach tot iž nemllme publikum. Ľudia si 
svoj orche~tcr nevážia - veď akože môže byť 
kvalitný. keď je iba z Ko~íc. Chceme preto 
využit' všetky možnosti na je ho netradičnú 
propagáciu. Naprík lad sme prestali t l ačii pla
gáty a namiesto toho rozvešiame po mc te 
plagá ty nama ľované deimi v školách. Súčas
ne najlepšie z nich odmeníme: jednotliví ma
lí autori dostanú vstupenky pre rod ičov i pre 
seba na koncert. Ďalej: s pomocou pána 
l leymanna . šéfa HNH . by som chcel zorgani
zova ť kla<,ické disco v školách. zostavené 
z nahrávok firmy H H International. 

Nie ste príli optimistický? 

- Vždy som optimista. Bez optimizmu sa 
nikam nepohne me. Pre moje koncerty v no
vembri t. r. sme naplánovali rodinnú akciu : 
ak niekto kúpi dve vstupenky za normálnu 
cenu. môže dostat' zdarma l - 2 vstupenky 
pre dve deti vo veku do 15 rokov: je lepšie, 
keď deti prídu na koncert. i keby medzitým 
trošku vyrušovali . ako keď zostanú sami do
ma pri televízore. alebo kvôli nim nemôžu 
prísť ani rodičia . - Pre dospelých chystáme 
akciu . v rúmci ktorej sa budú predávať CD 
nášho o rchestra za vel'mi výhodných podmie
nok. ktoré nám - dlifame - poskytne tiež pán 
Hcymann. čím jednak dostaneme v Koši
ciach do obehu nahrávky orchestra a súčasne 
hádam zarobíme niekoľko korún ; okrem to
ho podniet ime fudí . aby si začali kupovať CD 
prehrúvače .- Pre deti a mládež zas chystáme 
hudobne h<idanky. ktorých výhercovia dosta
nú vswpcnku na ďa lš í koncert alebo CD. 

Vcfmi dôležitý bude pokus zbavii ľudí 

trachu z prekročenia .. prahu" (Schwelle
nangst). teda akéhosi komplexu vst úpi ť do 
urči tčho prostredia. ktoré im nie je blízke . 
dôvernč. Bol by som preto rád, keby sme zís
kali niekedy čas na verejnč generálky mimo 
nášho koncc rtnčho prostredia - v školách, 
podnikoch. fabrikách. Ale nic tak . že sa na
škrobení hudobníci posadia do telocvične 
alebo výrobnej haly a spustia normálny kon
cert . ale skôr na spôsob worshopu zahrajú 
l - 2 kratšie skladby v civilnom oblečen í a 
potom 1pri párku s pivom sa pokúsia nadvia
zať bezprostredný kontakt s poslucháčmi . -
Vcfmi dôleži tým faktorom budú aj chrámové 
koncerty. ktorč chceme včleniť do našich 
koncertných cyklov. 

Ako chcete usmernil' dramaturgiu? 

- V programoch budúcich sezón by som 
chcel využiť mnohonárodnostnú situáciu Ko
šíc a celého regiónu a tým prekroči ť frustru
júci pocit okrajovej polohy. zabudnutosti. 
proste poci t situácie .. Pánu Bohu za 
chrbtom". Cieľomje. aby sa Košice stali kri
žovatkou. stredobodom. miestom stretnut í, 
čím vlastne v skutočnost i aj sú: hľadáme pre
to spoluprácu s ukraj inskými . pol'skými i ma
ďarskými mestami. Košická hudobná jar by 
sa mala stať vel'koplošným festivalom. anti
elitárnym a pestrým , v rámci ktorého sa kon
certuje aj v ce lkom netradičných priestoroch: 
mala by sa stai prezentáciou kultúry ako 
sviatku všetkých . 

Musím konštatovať, že repertoár sloven
ských orche trov je podľa m1\a zameraný po
merne jednostranne na veľký romantizmus. 
Moj ím c ieľom je rozšíriť ho sme rom .. doza
du" i .. dopredu" a to tak. aby sme sa na veľmi 
dobrej úrovni venovali viedenskému klasiciz
mu . vrátane klasicizmu domáceho. ako naj
dôležitejšej orchestrálnej škole. na druhej 
strane sa musíme zbavi ť strachu z hudby sú
časnej. 

V minulom režime boli pod titulom kultúr
nej politiky štátu naše orchestre povinné hral' 
bez výberu súčasnú domácu tvorbu. Teraz ta
káto povinnost' neexistuje, a žiaľ , reakcia sa 
dostavila: nemožno sa zbavit' dojmu, že or
chestre odmietajú naštudoval' diela domácej 
proveniencie. l keď treba vylúčil' naordinova
nú povinnost', domnievam sa, že by malo byt' 
otázkou cti i presHže, aby na našich koncert
ných pódiách zaznela aj súčasná slovenská 
hudba, ktorá je na spoluprácu s interpretmi 
odkázaná. Co o našej tvorbe viete a do akej 

miery považujete za potrebné sa 1\ou zaobe
ral'? 

-Samozrejme. v danej chvíli som o nej eš
te príliš málo info rmovaný a toto manko mu
~ím čo najrýchlejšie dohnai. Už na našej vče
rajšej tlačovke '>Om vyhlásil. že ~ličasnej slo
venskej tvorbe mu~fme venovai mimoriadnu 
pozornosi. Predovšetkým však musíme pre
konať odpor. ktorý vzniko l povinnosťou hrať 
ju . Vonkajšiu povinnosť treba nahradiť, ba 
prekonai pocitom vnútornej morá lnej zavia
zanosti. Pretože symfonické orchestre v Ko
šiciach. ani v Bra tblave. či kdekoľvek inde. 
nemôžu byi múzeami . Vzniká dnes veľa hud
by. Žiade n interpret. dirigent , orchester, ma
nager, ministe r kult(lry si nemôže dovol iť jej 
kvali tatívne hodnotenie. Stačí príklad 
Brucknera. ktorého slávny viedenský kriti k 
E. Hanslick ostro kritizoval pre nekvalitné 
skladatefskč remeslo. Vieme dnes, že mal 
pravdu . avšak to n ič nezmení na skutočnosti. 
že Bruckncr napísal prekrá~nu hudbu ... Pre
to bezohľadu na náš vziah k jednotlivým die
lam. musíme ich predložii na diskusiu, pri
čom . pravda. berieme na seba urči tč riziko. 
Muzeálnosi našej či nnosti musíme prerazi ť 
útokom dopredu. Dúfame preto, že sa nám 
podarí presadiť u p. l leymanna sem-tam nie
čo do nahrávacieho plánu. V Bratislave v bu
dúcom roku chceme tiež uviesť súčasnú slo
venskú a rakú~k u hudbu . chceme sa v naj
bližšom čase ZLIČastnii so slovenskými sklad
bami na Varšavskej jeseni a prípadne aj na 
Stajerskej jeseni v Grazi. Naj mä však treba 
pre lomiť bariéru v Košiciach , pričom sa nám 
možno raz podarí zada t' aj kompozičnú ob
jednávku. 

Ako často sa budete zdržiaval' v Ko~iciach a 
na aké obdobie je plánovaná vaša spoluprá
ca? 

- Predbežne sme sa dohodli na spoluprácu 
do konca ~ezóny 1991-92. Priemerne sa bu
dem v Košiciach zdržiaval' l - 2 týždne me
sačne. pričom v tom čase nemusí byť vždy 
plánovaný koncert . ale prípadne iba nahráv
ka, alebo konkurz , č i proste riešenie dôleži
tých umelecko-prevádzkových problémov, 
ktorých bude nemálo; pri ich odbúravaní 
a riešení mi určite pomôže aj moja prax 
v orchestrálnej zborovej rade Viedenských 
fi lharmonikov, ktorá mi umožnila dôkladne 
sa oboznámi ť aj s organizáciou veľkej ume
leckej inštitLICie (viedenská Státna opera, 
ktorá je zamestnávat eľom 1 40-člcnného fil
harmonickčho orchestra. má celkom asi 
4 000 zamestnancov). 

Osobitnú pozornosť si bude napríklad vy
žadovať situácia a riešenie problému stánku 
Státnej fi lharmónie , o ktorý sa musíme deliť 
s inými nájomníkmi . Musíme sa stať jediný
mi maj iteľmi, aby sme mohli s priestormi 
i časom vofnc disponovať. Aj tento problém 
svedčí v~a k o tom. že v Košiciach sa hazardu
je s mimoriadne vzácnym pokladom, akým 
náš orchester v kutočnosti je . Podfa mňa 
podpora zo strany mesta a ministerstva nie je 
optimálna. Keby toto teleso v dôsledku ne
dostatočnej starostlivosti prestalo exis tovať, 
bol by to nielen pol itický škandál, ale kultúr
na tragédia pre východnč Slovensko. Treba 
si predstaviť, že vo svete kolujú státisíce na
hrávok s nápisom Státna filharmónia Košice. 
Už sám tento fakt , taký významný pre celé 
mesto , je dost atočným dôvodom na to, aby 
sa orchestru venovala primeraná pozornosť. 

Škoda, že sa na tohtoročných 
BHS neuskutoční pôvodne plá
novaný koncert Štátnej filhar
mónie Košice pod taktovkou Jo
hannesa Wildnera, ktorý by bol 
mal možnosť hneď po nástupe 
do funkcie predstaviť sa na 
vrcholnom slovenskom hudob
nom podujatí. 

Pripravila ALŽBETA RAJTEROVÁ 



2. Juhonemecké čembalo (1600) - kópia 

l. Kópia talianskeho čembala z roku 1693, vyrobená r. 1988. 

Príjemným prekvapením bol nástroj Eriky 
Ammerovej z Lipska. Dlhé dvojmanu;ílové 
čembalo podfa nemeckého vzoru je jemne 
morené. čím vynikne jemnosi použitého drc· 
va. Zvuk je jemný. vcl'mi ušl'achtilý a cle· 
gan tný. Vdký roz~a h a tri poiahy strún 
(8 + -1/8. lutna) takýto n;ístroj predurčujú do 
koncertných siení. 

Pre nás bolo ale ovcfa zaujímavejšie do
m;ícc vcfké dvojmanu;í lové čembalo podl'a 
francúzskeho vzoru od m<ljslra V~'hnálka z 
Hovorčovic , dokončené v roku l 989. Rozsah 
aj di~pozícia w dpovedá franc t'1z~kym vzorom 
(kontra F-g'. 8+ -1/8. lutna ). Toto čemba lo 
je ponímané ako ~kuwčná kópia - ~poločn;í 
práca n;btroj<íra a výtvarníka. á~troj je z 
vonkajšej stra ny ~vctlomodrý. L vnútornej 
okrový: na vnútornej strane veka je namafo· 
vaná Oámska kraji nka a aj rezonančn{l doska 
je trad ične pomal'ova ná vtákmi 'lcdiacimi na 
popínavých ra~tlin;ích dokonca aj~ htíscnica· 
mi. O nástroj bol veľký záujem zo SR 
(chceli ho však kúpi i hc z pomafovaného ve
ka. pretože takto je pridrahé). J . Tuma a 
l. Jandová už koncert ujú na ľahulinkých jed· 
nomanuálových n;ístrojoch od tohto majstra 

l ian~ku . Rccníci .,a radi podelia 'IO wojimi 
1na lo~iami ). 

Talianske čembalo (obr. c. l ) vyrobené v 
roku l 988 podl'a anonymného vzoru L roku 
1693 má tak isto rozšírený rozsah od kontra 
G po c'. dva rcgbtrc 8+8 rozdie lnej menztl· 
ry (bez lutny). je trochu dlhšie- 2:\(ll'm- a 
má ve fm i tenké ~teny- 7 mm. Zvuk je vcfmi 
~i In ý a hra na ňom je nanajvýš príjemn;í: rú7· 
ni čcmha l is t i ~a k nemu len tak tisli. Kl :ívc~y rn ;í 
pokryté zimozclc1iou s vcl'mi výraznou k rc~

bou. ~truny ~ú tradične bronzové a medené. 
V Taliansku v minu losti rozlišovali tri druh\ 
cembál: Claviccmbalo da chic~a - n<'l'l trnj ,Ú 
stenami tenkými ako vio lončelo: Lvuk z také· 
ho ná!.troja okamžite .. vyletí" von do pric~to· 
ru a nczdržiava ~a v korpuse : je určený do 
vcl'kého priestoru ~ kamennou dlažbou a 
klenbou. Claviccmhalo di teatro malo lwt 
umiestnené v mcn\om pric~torc. nic pÓd 
kle nbou a nic na dlažbe: v divadle. 'll eny teda 
malo mai hrubšie. Clavicembalo da camera 
malo mai n aj h rub~ie steny korpu~u. ktoré 
zosilnil i rezonanciu v korpuse: bolo. u rčené 
pre kniežaci ~a Ión preplnený textíliami - zá
vesmi. záclonami. kobe rca mi . čalúnením a 

ČEMBALO A ZAŠlÁ. SlÁVA 
VLADIMÍR RUSÓ 

Blíži sa gencr{tlka. Styria no~iči nadávajúc 
vyná~ajú ve lké a taí ké čembalo na pódium ... 
Po nickofkých taktoch orchc~trúlneho úvodu 
čcmbalistka začína hrai. Dirigent tí~i orchc~
tcr. no čemba lo nie a nic počuť. ll ráči už 
sotva hraj ú. a ~ólový nástroj cv rliká takmer 
nečuj ne. Trochu to pripomína pantomímu ... 
Prečo ten ná~troj neznie. keď je taký veľký 
(d lhý 256 cm) a ukrutne iažký'!! Velké fabri· 
ky dnes vyrábajt'1 čembalá klavírnej kon
štrukcie, podaktoré dokonca s pancierom. 
hoci ani prvé klavíre pancier nemali. Kláve
sové nástroje bo li v minulosti celkom iné ... 

Na tren6anskom hrade sa kedysi teWi :: in· 
tímnej hudby zazniel'fljúcej na klal'ichorde. 
V invemári trenčianskeho hradu sa .1pomfna 
.. tmhlička s klavichordom" ,. roku 1678. 
V Spiiskej Sobote žil J. D. Wallachy, ktorý 
v roku 1807 vyrobil dodnes hrajúci klavi
chord. Kto by bol 11(111 ::vedat'.Í'. nech si zájde 
do Letohrádku ,. Markuiol'ciach pri Spiiskej 
Novej Vsi. V Kežmarku ktosi dodnes newá· 
my postavil čembalo. z ktorého sa teiila rodi· 
na Thäkälyoi'COI'. No 10 vie1ko prllrí minu· 
los1i , klorrí t•yú.wila do stra/ena ... 

Vkročme teda do čiernej diery: 
Dnes na Slovensku nieto žiadneho výrob· 

eu , ba ani len žiadneho záujemcu o takéto 
nástroje (na tomto fakte n ič nemení an i sku· 
točno~i, že istá čcmbalistka vraj chcela pre· 
dať dom. aby s i mohla zadovážiť dobré čem· 
balo: jedna la\tovička veru leto neurobí). ho· 
ci. ako pí~c l. Mačák v bulletine výstavy Hu· 
dobné nástroje na Slovensku, u ná~ hol kedy· 
si stav, ktorý nám veru mohli mnohí závidieť: 

.. V 19. s1oroéf pracovalo ,. 8r(l(islave dva· 
d.\'(/ľ t'ýrobcov klavírol' a d'aW dt•adsimi pôso· 
bili 1w osuunom území. Neobvyklf' ;:áujem o 
1e111o nástroj si t'Iimol t1j awor článku v časo· 
pise llespems. k10rý začimkom 19. s10ročia 
pretfs((/vowli Slowíkov iným lltírodnosliam 
Rakúsko-uhorskej monarchie a pri ich charak· 
1eris1ike powamenáva, že výrobou klavírov 
sa zaoberali aj 11amalých dedinkách." 

Aká škoda za~lcj slávy! 

Na seminári 'lta rcj hudby . poriadanom 
poločno~tou pre ~tarú hudbu pri C'c~kcj hu· • 

dobneJ spoločno\! i vo Valticiach. bola Lačiat· 
kom júla .. ho<.tina" historických klávc~ových 
strunových náwojov . ale hudobníci zo Slo· 
vcnska o 1iu prejavili pramalý záujem (s vý
ni mkou dvoch pravide lných ho~t f podobných 
podujatí. jednej učitcl'ky ĽSU zo Sečoviec a 
jedného čc li~tu 7 Prešova; o~pravcdhiujcm 
~a. ak som niekoho nespoznal a neuviedol). 
Vo Valt iciach bolo množstvo kurzov. no ani 
tie pre nás nebol i magnetom - veď už asi 
v~ctko vieme! Ľutovai môžu najmii speváci. 
ktorí by chce li spievať v skutočnej komornej 
opere barokovt'1 monódiu: James Griffcth by 
ich mal čo naučit! Valtice navštívili aj niekto· 
rí ~pičkovf interpreti. ktorých vystúpenie by 
bolo lahôdkou aj pre Brati lavu. no my sme 
neboli zvedaví ani na nich. Slovenská Spo· 
ločnosť pre starú hudbu asi ~pí. koda. Lebo 
apatického človeka nič nenadchne . Ani tie 
krá~nc čembalá , ~pinet. klavichord a origi· 
nálny kladivkový klavír. na ktorých si každý 
mohol zahrať do ľubovôle a ktoré sa používa-
li na večerných a nočných koncertoch v býva· 
lej zámockej koniarni s výbornou akustikou. 

Na .. mítingu" bolo šesť čcmbál rôznej pro· 
vcnicncie. Ani jedno nemalo pedálový me
chanizmus. ktorý by umožňova l zmenu rcgi· 
strov počas hry, ako to dodnes podaktorí ro· 
bia . An i jedno nemalo 16-Mopový register 
(struny naladcné o oktávu nižšie). Všetky 
čembalá mali rezonančnt'1 skrir)u zospodu 
uzavretú . všetky boli vyrobené z masívneho 
dreva, preglejka a drevotricska nebola po· 
užitá ani len na nohy. Ani jedno čembalo ne· 
malo opradené struny, ale mc nzúru strún 
mali správne vypočít anú v závislosti od dfžky 
nástroja - všetky mali vyše dvoj metrovú 
dfžku. Všetky čemba lá mali k lávc~y zafixova· 
né na konci klávesy a nie na prednej strane 
ako na klavíri . Ani jedno nemalo kl{tvcsy po· 
kryté umelou hmotou. ale drevom, väčšinou 
zimozeleňou a ebenom. Všetky mllli ladiace 
kolfky podľa historického vzoru kované na· 
plocho. Všetky mali bežec z dreva (väčšinou 
z hru~ky) a nic z umelej hmoty. 

a nevedia si ich vynachvá li i. a jcsc1) by ďal· 

~ ic mali prísi aj do Bratblavy. Konečne sa aj 
tu hádam dokáže nczmy~clnosť veľkých 
a iažkých čembá l štátnej firmy Arnmcr 
s pcdálovým mechanizmom (ktorý mimocho· 
dom veľm i zriedka funguje) a s dispozíciou 
16+818+ -1 . ktorú nikdy nebola bežná a ani 
~a nemala sta i vzorom. So svojím sotva poču· 
tcl'ným zvukom tieto robustné mamuty nikdy 
neobstoja oproti čembalám postaveným po· 
dľa historického vzoru. Ďalšie nástroje na 
.. míti ngu" boli z die lne juhoncmcckých maj· 
strov Michaela Scheera a Marca Vogela z Jes· 
tellen. 

ajmcnšic čemba lo dlhé .. len" 2 10 ccnti · 
metrov podľa Oámskeho majstra Mocrmansa 
z roku 1584 prekvapilo sýtym a ~pevným tó· 
nom. v ktorom st'1 veľmi výrazné spodné a 
najvrchncjšic alikvoty - každý tón má plný 
bas a zvoniacc výšky. Je síce len jednomanu· 
álové. ale možnosti na zmenu farby má- dva 
rozdielne 8 stopové registre. lutnu a nasard. 
Rozsah je upravený. od kontra F- f'. čo je veľ· 
kou výhodou. lebo pôvodné Oámskc M1s1rojc 
mali krá tku oktávu. čo znamená. že v naj· 
spodnejšej. veľkej oktáve bol i tóny C. D. E. 
F. G. A . B. H, pričom C na klávese E. Dna 
klávese Fis a E na klávese Gis. Veľké Cis. 
Dis. Fis a Gis sa jednak po ranobarokovú 
hudbu nepoužívali. jednak boli vo vtedajšom 
systéme ladenia vraj priveľmi falošné a 
okrem toho sa tak ušetrilo na rozmeroch a 
materiáli . Možno si na to zvyknlit'. ale v re per· 
toári vrcholného baroka a vo francúzskej hud· 
be to veľmi obmedzuje. Cembalo má dva po ťa· 
hy strún rozdielnej menzúry a lu tnu. (Pre mno· 
hých Je opis .. krátkej oktávy" azda nejasný. 
No to sú len základné informácie . V Londý· 
ne na konferenci i Early Keyboard Music and 
lnstrument (21. - 23. VII. 1989) odzne li dva 
referáty o krátkej oktáve. zabiehajúce do 
podrobností. Nicolas Mecús, vedt'rci oddclc· 
nia klávesových nástrojov múzea v Bruseli 
hovoril o rozsahu klaviatúry v 15. st oročí a o 
pôvode krátkej oktávy. Dcnzi l Wraight , vý· 
znamný s t avi teľ nástrojov hovori l o pôvode 
krátkej oktávy začiatkom 17. s toročill v Ta· 

wpctami - v pric~torc pohlcujt'1com L\'ul . 
Ta liani boli proti maľovaniu a ozdohovaniu 
čemhál. lebo podľa nich to pohlcuje vibrácie. 
Ich nástroje boli 'id~ z či~ té ho dreva hcz 
akej koľvek vonkaj~l'J úpravy. Pre vzéícncj~ic 
nástroje stavali drevené púzdro v tvare čem· 
bala s nohami. ktoré bohato zdobili maľba· 
mi . polychrómiou a pozl;ítcnými rezbami. Na 
výstave nástrojov teda ta lian~kc čembalo 
ľahko rozoznáme podľa toho. l.c nic je ani 
morené ani lakované ani maľované ani d)·ho
vané. ale čis t é väčši nou z cédrového a cypru· 
~ového dreva a bez veka. Jcmnosi talian,kcj 
konštrukcie je zrejmá: Martin Sassmann '')· 
rába talianske jcdnomanmílové čembalo ~ 
dvoma regiMrami H+R. dlhé dva metre a \ á· 
žiace iba 25 kilogramov (Veľký Ammcr \áži 
aspoň 250 kg!) a polygonálny t a l ian~ky ~pi· 
net . ktorý váži 6.5 kg (spinet Lindholm váži 
45 kg!). 

Dve juhoncmccké čemba l á boli dlhé 250 
cm. Jednomanuálov5' nástroj (obr. č. 2) je 
kópia jediného virginalu čembalovcj formy 
(?) nachádzajúccho sa v árodnom múzeu\ 
Mníchove. postaveného okolo roku 16(Kl a 
signované ho písmenami .. A. R.". pravdepo
dobne Andreasom Reinhardusom (zomrel v 
roku 160-1) zo Schneebergu v Durínsku. Ori· 
ginál aj kópia má 5 registrov a dva potahy 
strún . na ktorých sú tri (!) lutnové lahy. Re· 
gistrc sú: regál + lutna. nasard. talianske 
dolce + lu tna. principál a virginál + lutna. 
Pôvodný rozsah mal krátku oktávu (C- c-1). 

kópia má rozsah rozšírený (kontra A - f'). 
Mc nzúra strún je c2 = 31 cm. Kópia má 
že lezné struny. a preto je naladcmí len na 
a = 415 Hz. 

D.vojmanuálový nástroj (obr. č . 3) je vla~t· 
ne len rozšírením predchádzajt'1ccho čcmba· 
la. Mc nzúra strún je trochu predlžená- c1 je 
dlhé 34 cm a má rozšírený rozsah (E1 - g'). 
Podľa anonymného švajčiarskeho nástroja 
z konca 17. storočia je ku dvom pot'ahom 
strún pridaný tre tr. Struny sú tentoraz z mäk· 
kej ocele. Toto čembalo celkom oprávnene 
vzbudzovalo najväčší obdiv. Na čierno more
né. stojace na ôsmich bohato sústruženýcb 



noh::ích posp::íjaných lištami pri ze mi aj pod 
nástrojom: vrchný o bvod n::í ~troja lemova ný 
ozdobnou je mne vrúb kovano u pozláteno u 
lištou . hrúbka stien 8 mm. vn útorná strana 
korpusu celá pok rytá lia tymi mo adznými o r
na mentmi a vnútorná stra na veka celá vy
p lnená zrkad lam i v pozláte ných kazet:ích . 
Veko sa dá otvárai trojakým ~pôsobom . kto
rým možno ovplyvni i b ud' š írenie zvu ku z re
zonančného korpusu a jeho priame odr:íža
nic do p riesto ru : alebo jeho rozptyľovanie 
dookola. Klávesy Sll pokryté zimozele t)o u a 
ebeno m a po ltó nové kliívcsy sú gravírované 
zla to u fa rbou. bočnice kl<íve~níc sú vyzbroje
né veľkými mosadznými ozdobnými držadla
mi. Rezon a nčná doska je samozrejme boha
to pomaľova n;í rastlinnými mo tívmi. Von
kajšia úprava tohto nástroja w ojou dô k lad
nosio u a vybe rano sio u č loveka pria m o húri 
-a čo poto m zvu k! DÍžka 250 cm zabezpeču 
je trom poiaho m H ~ t opových strún dohrlt 
me nZltnt -všetky Sll z miikkej oce le. kto ní 
dáva jasný a ~ve t l ý tó n. T ri poia hy ~ll rozo
zvučované piatimi radmi bežco v. vďaka kto
rým m:í tento niístroj neuve rite ľne širokú pa
le tu farieb . Kolmo na ~truny tesne pri kobyl
ke Sll postavené dva rady bežcov: vzdia le nej
ší ASA R D vydáva jemný no~ový zvuk. Je 
to pravý nasard. kto rý sa na iných n:ístrojoch 
len napodobt)uje po~úvatefn ým i fi lcov)'mÍ 
podložkami. R EGAL takme r na kobylke zo
dvihne zo swličky asi každ ého. Po,l ucháča 

p rekvapí pre nikavý ostrý no<,ový zvu k . veľmi 
pripomínajttci sk utočný jazýčkový regil l ale
bo jazykový regúl na organe. Ako p regna nt
ne môžu na tomto regáli znici re nc\a nčné 
ta nce ! O takom zvuku ~a bežné mu čcmbali~
tovi ani len nesníva! A prito m to je regi~ter . 
ktorý sa do roku 1500 používal ce lkom bežne . 
kým ~a plektril z kovu zamenili za brk:í . Vte
dy ~a clavicymbel ( kl :ívesy + č i ne ly ) odlíšil 
od spinetu ( t ŕiíl. ako vtedy nazývali v~ct ky 
n;ístrojc vybave né brkami. teda aj čembal;í . 

Plektro R EGÁLU je z mosadze. no rn :í oblý 
tvar. aby ne ničilo st runy. Ďalej od ko bylky . 
pomerne dosi šikmo. '>Ú umiestne né ďal~ie 
dva rady be7cov: vzdia le nej~ie DOLC E ' 
jemným tó no m p lným a likvotov. aký čakáme 

od veľkého a kvalitné ho čemba l a a b ližší 
PRI CIPÁL. ~ iln)' . prierazný a rozhodn~· 
tón . B te ~ i kmejšie a veľm i ďa le ko. takme r 
v tretine znejúcej dÍžky strltn je umic~t nen)• 
VIRG I ÁL. Bežce nemajú plstené du~ ítka 
a vd mi vzdialený ho d brnknut ia vytv:íra 
preznievajúci . až é terický jemný mc lancho
lickv 7vuk. V~unutím druhého ma nu:í lu sa 
zapfna ~poj ka. kto r:í celko m o rig in:ílne ~p:íj a 
iba PR I CI PÁL z p rvého ma nu:ílu ~ A
SA R DOM a R EGÁLOM z dru hé ho manuá
lu . Rozsah kontra E-g 1 dáva tomuto n:ístro
ju ~po l u so širokou paletou farieb. od kovo
vé ho no~ového R EGÁ LU po preznievajúci 
miikký é terick) VIRG I ÁL. veľmi bohaté 
možno sti. Možno ~a výrobcovia pobavili . 
kecf n:ís , ·ideli híkat nad týmto kusom. Inde 
(napríklad aj v Au~tnílii . Japonsk u a v Z im
babwe v Afrike) takéto n:btroje už ni ko ho 
111:vzrušujlt. hodno t í <,; t už na ine j úrovn i. 

:ím ~a ~amozrejme p:íč i takmer každ é čem

halo. lebo ne m:ímc možnost' porovn:ívai. 
aj tichší kl:ívcsový n:ístroj. ktorý bo l na 

.. stre tnu tí" vo Valt iciach. tiež vzbudzova l 
patrič ntt pozornosi. Vol'ný (neviazaný) kla \'i
chord ( neviazanv- to znamen:í. že každ:í kl :í
ve~a m:í vlastnÚ stru nu: vo viaza nom k lavi
chorde na jednu strun u p ripadajú dve-tri kl{l
vcsy: klavichord je s íce menš í a rahší. ale nc
dajlt sn na tiom zahrai akordy ~o ~ckundami. 
~cptakordy a prciažné akordy) podl'a Sil ber
manna je d lhý 135 cm a m;í rozsa h ko ntra F 
f'. takže je id e:ílny na in te rpretáciu dohre 
temperovaného klnvíra J . S. Bacha . Slovo 
.. clavicr" v Bachových časoch ncoznačova lo 
dnešný k lavír . vtedy c~te ncvykryštalizovaný 
neo hybný a tichý n:ístro j. ale klávesový ná
stroj všeobecne- o rga n . čembalo- a naj mä 

klavichord. Výraz .. dobre temperovaný" nc
zna mcnil. že hy hol nalade ný tak .. do bre" 
ako d nešné nlistroje. ale označuje to ne rov
nome rn ú temperatúru . kto rú uprednosu)oval 
J . S. Bach . zrejme podľa Barnesa alebo Keli 
nera. (Pred rokmi som si v podniku Hudebn í 
nástroje v Hradci Krá lové o bjedna l kl avi
chord z NDR . Riaditeľs tvo to hto .. obchodné
ho" podnik u ma písomne vyrozumelo. že 
.. není v st:ítním ziíjmu dovážc t klavicho rd y". 
Aký je to .. st{ltn í zájem?" Sta r:í sa .. stát" 
o to. aby ktosi nema l klavichorď! Brá nia kla
vicho rdy .. stá tu" vykonávai j eho funkciu? 
Ak nic . prečo b r:íni o n mne? Asi n{ls chcel 
zahnai do čiernej diery! A čo terajší ko rmi
deln íci'!) 

Najla hodnejší zvuk zo všetkých nástrojov 
na .. schôdzi" vo Valticiach mal Scheer & Vo
gelov spinet podľa Bakera Ha rrisa z rok u 
1765 s obrovským rozsahom ko ntra F - f' 
(bez kont ra Fis) . Medené (bronzové) struny 
majú dosta tok priestoru v nástro ji. kde je vy
užitý každý kúsok miesta. aby mo hli byi čo 
najdlhšie. DÍžka znen ia tónu. sýta farba tó
nov od basu po d iskant a sila zvuku - to v~ct
ko bolo neuve riteľné. Vcl'ký mo nstrózny kla
sický dvojmanuálový Ammcr by popri tiom 
úplne zan iko l. Pôžitok z tohto nástroja m:í aj 
oko - je prck rlis ne d ýhovaný (jediný dýhova
ný nástroj vo Va lt iciach) s vk ladanými intar
zova nými kazetami z veľmi de koratívneho 
dreva. 

Schccr & Vogcl ročne vyrobia len tri až 
šcsi čcmbá l. no vyrobia ich vdmi precízne a 
s výzdobou si dajú vda prilce. Stačí 'a po
zric i na ta liansky polygonálny spinet pod l'a 
Perticiho z roku 1672 : prcžiarcn;í fl :ím~ka 

kraji nka namaľovan;í na vnútornej strane ve
ka (zdvojná~ohuje cenu nástroja). bcnát~ kc 

arabesky po vonkajšom o bvode. všet ky okra
je spevnené onlobnými p rofilovanými lišta
mi . predné hrany ce lých klilvc\ vyrC?;ívané. 
Zvuk to hto nil~troja vôbec nepripomína zn:í
me spinety Lindho lm. kto ré majlt kr:ítky do
zvuk a plochý zvuk bez zilkladných a likvo t
ných tó nov. Te nto po lygon:ílny spinet m:í 
hl bo kú farbu zvuku a tak do~i pripomína lut
nu . Dfžka 167cmaroôah C- d ' (spinct Lin
dholm je o 7 cm kratší) podmic1iujc medené 
~truny. kto ré znej ll mäk~ic a majú temnejší 
16 11 al.o ocdové . 

J. Juhonemccké čembalo 

Firma Scheer & Vogcl plnila dávny sen 
Uartolomea Christofor iho, kto rý p red 290 
ro kmi vynašiel kladivkový mecha nizmus. 
Te nto mecha nizmus pôvodne nebol určený 
pre nov)' nilstroj - pre klavír- ale mal rozší
ri i výrazové možnosti čem bala : mal mu pri
dai to . čo v miniaturnej podo be m:í klavi
chord - dynamiku. Schccr vynaš iel a dal si 
patcntovai bežec so špeciá lnym plek tro m . 
ktorý v čembale reaguje na zme nu tlaku na 
kláve~u (ako na klavíri). A \lýsledok: sen 
Ch risto fo r iho na sve te! Dinamico je veľké 
(250 cm) čie rno mo re né jcdnomanuillové 
čembalo s extré mne veľkým rozsahom ko n
tra C-c~. kto rý zodpovedá rozsa hu Droad
woodovho klavíra . kto rý v ro ku 18 16 dostal 
ako dar o d firmy Beethoven. Dinamico stoj í 
na supermodernej troj nožke z chró movej 
ocele . kobylky ~ll z kaukazského orecha. re
zonančná doska je z vysoko ho rského smreka 
a klaviatttra : - koľký luxus1 - po ltó ny sú z 
ebenu a celé tó ny sú pokryté mramoro m ží
haným do tyrkysova! T ;íto klaviatúra je 
transpozičná. čo znamená. že a1 môže byi 
vysoké aj -1-10 liz. aj -1 15. Zvláštnost í akurá t 
dos i . 

Cti,iado iou takmer každého výrobcu 
čcmh:íl je postavi i claviorganum . J e to zvlášt
ne spojenie dvoch rôznych k lávesových ná
strojov do jedného- čemba la a organa. Mie
šajú sa tak dohre. že na to mto nástroj i sa sta
via aj spojka. Takýto nástroj používa li v re
nesa ncii (v Spaniclsku koncom 15. storočia 
bol tak ý významný. že ~ lcčn a Tess Knighton 
z Cambridge o ňom napísala dizertačnú p rií
cu). no podobne ako iné n:í~troje. aj ten to 
upadol do zabudnutia . V Salzburgu je jeden 
z múla zachovaných nástroj ov to hto typ u . 
Claviorganum majtt aj v Nydahlovej zbierke 
v Stokholmc. Te nto nástroj je mimo riad ne 
hodno tný- okrem zvl:íštnej ko mbinácie zvu-

ku môže jeden h ráč ovl:ída i čemba lo aj o rgan 
súčasne. Naprík lad vo Vivaldi ho Ročných ob
dobiach sú v parti túre miesta. kde by mal 
hrai organ a miesta. kde je nutné čembalo. 
Schcer & Vogel stavia v spolupráci s o rga ná
ro m G . He in tzom claviorganum zložené z ta
liml',keho polygon:ílneho spinetu a truhlové
ho pozi tívu s 2. 3 alebo 4 registrami (spinet: 
8'- pozitív: regál: s· bourdonc s·. flau ta 4 '. 
flauta 2') so spojko u medzi spinetom a pozi
tívom. Obc klaviatlt ry s rozsahom C- ď sú 
transpozičné. D irigenti a tí. ktorf hrávajú ba
rokové komorné diela . si vedia prcdstavii 
užitočno i také ho nástroja. Nenájde sa u nás 
o rga nizácia. kto rá by oň prejavila záujem? 

A by ~mc si uvedo mili hfbku čiernej diery, 
do ktorej n:ís na hnali. ešte ďalš ia informácia: 
V A n!tlicku k t nr~·'i maj~te r po,tavi l archí-

Snfmky: archfv autora 

ccmbalo. e nharmo nický nástroj s 19 klávesa
mi v ok táve. tak že vše tky inte rvaly môžu byť 
úplne čisto nalade né (zre jme v Pytagorc j
skom ladení). lebo naprík lad čistá kvinta 
h-fis a ges-dcs je na in ých klávesách . Klávesy 
Slt vo viacerých rovi nlich nad sebo u. Nic je to 
ale nový vynález. V ro ku 1560 istý Vi ncenti
no sko nštruoval arciorgano s 31 klávesami (!) 
v ok tiivc. Žiaľ takéto nástroje som ani nevi
del ani nepočul. údajne sú však úžasné. 

Fi rma Scheer & Vogcl j e univerzálna. Vy~ 
rába h isto rické klávesové nás troje a dodáva 
všetky súčiastky a p rístroje, potrebné na udr
žiava nie . laden ie a opravu: plek trá z umele j 
hmoty (dc lrin). p lektrá z vt áčieho brka z ha
vra na . mo riaka. husi. supa , kane. o rla a ko n
dora. veľmi jemné skrutky do bežcov. p lste
né dusít ka. pierka na jazýčky z oce le alebo 
zo štetín z d ivia ka. špeciál ne skru tkovače a 
nožíky na intonovanic. obloženie na klávesy 
(drevo. ro hovina. mramor). štyri druhy lát
kových poťa hov na sedem veľkost í. lad iace 
kf úče a kolíky. ladičky ... pračky vzduchu ... A 
opäť skok do neznáma: Histo rickým k láveso
vým nástrojom nesvedčí dnešné rovnomerné 
temperovanie . Profesor L. Tagliavini asi 
pred dvadsiat imi rokmi v jednej prednáške 
vysve tlil, že sklada telia rá tal i s ladením , zná
mym a bežne po užíva ným v ich časoch a zná
zornil to na niekoľkých čembalách nalade
ných rôzne: jedno rovnomerno u te mperatú
ro u. ďa lšie na strcdotón a iné podľa Kirnbcr
gcr alebo Valottiho. Na všetkých zahral tú 
istú chromatickú toccatu Frescobaldiho a do
p redu upozornil. čo treba na ktorom ladení 
sledovať a ako ktoré lad enie sk resľuje har
mon ické napätie i k rásu akordov v Toccate. 
V prípade Frcscobaldiho z to hto porovnáva
nia víťazne vyšiel stredotón. Staré spisy s vý
počtami ladenia s íce boli známe , ale v praxi 
to bolo ťažké. Ako n alad iť čembalo trebárs 

podľa Werckmcistc ra? M . Vogel p reto vyvi
nu l elektronickú d igitálnu ladičku so strobos
kopom. pomocou k to rej sa d á naladiť aký
koľvek nástroj n ielen rovnomernou te mpera
túrou. ale aj dva nástimi h isto r ický mi ladenia
mi: čist ým pytagorcjským. stredotó no m. 
Werckmeiste rom. Kirnbcrgrom, Neidha rd
to m 1724 a 1729. Si lberp1anno m . tal ian
skym Valottim. franclJZSkym Rameauom a 
Lamberto m 1774 a Bachovským podľa Bar
ncsa a Kcllncra. Ladička je p resná na 1/400 
poltó nu v teplo tnom rozpätí O až 40 stupňov 
Celzia . 

M. Voge l. pôvodne jcmno mccha nik a sta
viteľ automatov sám vyvi nu l p lnoautomatic
ký stroj na výrobu bežcov. Trva lo mu to rok . 
A uto mat CNC teraz dňom-nocou chrlí bež
cc. Vogcl sa tak sta l tre tím veľkovýrobcom 

bežcov na svete. Jeden je v Amerike , jeden v 
A nglicku - tre tí je o n . Keď doštudoval. ne
ma l pe niaze na dobré čembalo. A teraz ... M . 
Schcer bol pôvod ne sociálnym pedagógom ; 
ani o n nemal peniaze na dobré čemba lo. no 
veľkú lásku k ba ro kovej hudbe. We rner 
Itcm. žiak čcmbalového pioniera Američana 
Franka Hubarta. mu porad il: .. A k nemáš pe
niaze na dobrý nástroj, postav si ho snm !'· 
Schcer začínal. keď mal 28 rokov. 

Nic je to výzva aj pre nás? Slováci boli zná
mi vyna liezavosťou , pracovitosťou a húžev
natosiou . Raz treba začať. A le čo naj rých lej
šie, lebo napr íklad za českými kolegami po
riadne pokrivkávame a tí sú v porovnaní so 
sveto m (vrátane Z im babwe) pozadu o 15 -
20 rokov. Už v takom Z imbabwe v horúcej 
Afrike sú na to m lepšie. Tam pracuje Step
hen Mo rris a drevo si môže vyberať podľa ľu
bovôle. (Ale pre ko ho len tie čembalá sú?) 
A le aj u nás rastú smreky (na rezonančné 
dosky). javory (na ko rpusy). hrušky (na bež
cc). slivky a zimozelcti ( na klávesy). A istý 
nemecký výrobca p riznal. že drevo na čem
balá dováža z .. istej kraji ny v strednej Euró 
pe" za veľmi n ízke ceny. Zoologické záhrady 
sú aj u nás (ak myslíme na vtáčie brká na 
plektrá, a a k nechceme nútiť Slovnaft na vý
robu dclrinu. hoci prinaj ho ršom by s tači lo 
rozobrať ke fy) . a ak by nest ači li. aj u nás sú 
poľovn íci a hydi nárne. Aj nástroje, ktoré by 
bolo hodné kopírovať . u nás sú: množstvo 
o rganových pozitívov, portatívy, klavichordy 
a stolové klavíre . Začať by sa mo hlo hoci 
zostavovaním stavebníc Z uckerma nna 
(USA ) a Storrsa (Anglicko). ktoré stoja len 
tretinu ceny. Takéto nástroje v Prahe má Pa
ve l Klika r (podľa ta lianskeho vzoru), inž. 
a rch. Da niel Spička (podstatne prerobcné) 
a potu lný minstrcl David Freemann. Staveb
nice sú z vybrané ho kvalitného d reva- rezo
nančná doska zo smreka z Ko lumbie - Sll ne
náročné a stavbu zvlád ne každý amatér-nad
šenec. A veľkou výhodou je. že netreba ria
d iteľa. kto rý by síce mal vysoký plat, ale nič 
by nerobil. Každý výrobca mus í byt' .. a ll round
fachman" a každá dielňa je .,einmannbe
trieb". A le ne myslíme si, že musíme mať 

všet ko hneď! Schcer mal na začiat ku iba akú
si píl ku a vŕtačku. Z námy výrobca zobcových 
fl áut H einz Roessler po voj ne v roku 1948 
pohľadal na smetisku rôzne súčiastky a po
skladal si sústru h . Zobcové flauty imp regno
val v parafíne, roztopeno m v hrnci na oby
čajnej peci. A d nes vyváža flauty d o celého 
sveta. Okrem toho väčšina výrobcov pracuje 
na tako m zapadnutom vid ieku, že to miesto 
ne možno nájsť ani v a tlase ani na auto mape. 
Väčšina musí vo svojej reklame kresliť plán 
diaľn íc a ciest a st udničiek a l íščí ch brlo hov, 
aby sa tam človek vôbec dostal. Roessle r si 
dieľňu postavil na takej samote. že cesta ve
dúca k nej dostala názov Flôtenweg- Fia uto
vá ulica. Weddingstedt, v ktorom má d ie lňu , 

má mene j ako 5-tisfc obyvateľov. Miesto , 
kd e pracuje M . Sassmann a M. C hamer sa na 
mape ani ned á nájsť; poloha Hi.ickeswagen -
Wiehagcn sa p ri bližne dá predstaviť le n po
dľa ďalš ieho miesta, v ktorom maj ú poštu a 
bankové konto. Predstavme si, že vo Vrbo
vom by sa dáky chodníček zmen il na Cemba
lovú ulicu . Nič čudné by na tom nebolo! Veď 
pred sto rokmi tu vyrábali stolové klavíre. 
Leda ak by sme zostali v tej pohodlnej le tar
gii. 

Nadšenci, ktorí by chceli vyrábať histo ric
ké klávesové nástroje a maj ú istú dávku re
meselnej zručnosti , zmysel pre d revo a hlav
ne lásku k baro kovej a renesančnej h udbe a 
maj ú chuť sa uči ť a podn i kať, majú možnosť 
ísť sa vyučiť k M. Scheerovi do Jeste tte n , ale
bo do Milána na Scuo la de lla liuter ia, kde 
dostanú štipend ium . alebo k Ferd inandovi 
G ranzierovi do Milána, a lebo k signorovi 
Fanciulacciovi do Prala (adresy rád poskyt
nem), ktor! hľadajú nadaných remeselníkov 
a chcú spolupracovať s nimi. Využijeme tú to 
príležitosť? Budú nás- ako kedysi - obdivo
vať v celej Euró pe- vraj , aký to hudbymilov
ný , šikovný a pracovitý národ , tí Slováci? 

A na záver citát z článku o M. Scheerovi a 
M . Vogelovi zo Sudd eutsche Zeitung: .. Mi
chael Scheer cestuje d o CSFR" (do Vahfc so 
šiestimi nástrojmi zabalenými do spacích va
kov a poťahov v prlvese) , .,kde sa začiatkom 
júla bude čosi diať. T am je veľa čembalových 
fanúšikov, ale žiadne nástroje." Vari je to 
dobrý chýr? Preto obnovme ,.slávnu slávu 
slávnych Slávov" ! 



" .•• zdá sa ml, že ma ženú " podslale d,·e sily, 
klorých mnkaj~í účinok sl zdanllm časlo 
odporuje. Na prahu ilvolnej púle ma prlt'a
ho,·ala Idea člslej a nekompromisne) n·orby, 
nezá\islej od dobmjch prúdo''• ba neraz 
t)nllo smerom \)slo,·ene prolichodnej. Sú
časne som '~k predsa len slálc pocit'mal 
poku~nle dosiahnut' praklické \)'Siedk)' 
"na lomlo svele"". J\l)·sUm, le slop)' tj·chto 
lrochu prollchodn)ch lendencil sú pozna
leľné lak ' mojom diele ako celku. ako l' je
ho jednollhj ch črtách. Nemôžem posúdlf, 
čl bola lálo nl~lna kombinácia síl' mojej 
norbe objeklfme ~kodlhá, čl bola naopak 
príčinou on)·ch po7ilhnych hodnôl, kloré ,. 
nej možno nájst'. Nech je lo akokoľvek, 
chápem, že očividná peslro'lf mojej n·orby 
uvádLa do Lmälku pozorovaleľm·, klorf boli 
na,'Yknuli na ja''Y cn·eľa jednoznačnejšie .... 

[. Krenek m ' 'la\lnom žimloplse 

Rok po ukončen í vašich štúdií vyšla knižka 
Waltera Schren ka Richard Strauss a nová 
hudba. V tejto knižke ~loji o E. Krcneko,•i to
lo: " Produktivit a tohto ešte nic dvadsafpäf
ročného je nepochopitel'ná a v dejinách hudby 
- odhliadnuc od to1~rta - vlastne bezprík
ladná. Už dnes takmer n iet hudobnej oblasti . 
ktor(• asp01i nll nepojal d o kruhu svojej tvor
by a v~adc ~a mu podarili výkony originá lnej 
sil v a h lbky'nwšlienok." 

:_ Wahe;. Sci1cnk . .liaľ. .w nacizmu zahynul. 
A ovel'a neskôr (v 70-tych rokoch ) píše 

Glenn Gould vo svojej Hommage a Ernst 
Krcnck: " Krcnek má ncukojitel'nú hudobnú 
zvedavos!' a voči vonkajším vplyvom je schop
ný bez pro blému k postoju: Všetko raz musím 
skúsiL .. •· 

-Áno. m y<,lí m ... i . .lc to je tak! Mám túto 
hudohnú ;vcdavmi a je aj pravdou. že všet
ko raz chcem vy~kú~ai. My.,lím ~ i v~ak tiež. 
že to nic je chyba. La\to do~t ;íva ~k ladatcľ 
výčitku . ak nc u<, tá lc me ní woj ~ týl: nikdy 
\Olli ncv;í hal t me nit ~voj štýl v r:í mci určitých 
hraníc . apríklad v 20-tych rokoch ~om hol
doval ~týlu . ktorý mo.lno nazvat ncoroman
tickým. v roku 1930 '>a \ tala \ trcdobodom 
mojej kompo.ličncj praxe dodekafónia. kto
rej ..,om "" pridr.liaval al do 50-tych rokov. 
V dô.,ledku to ho ~ú v mojej tvorbe viditeľné 
roLmanité vplyvy a- povedzme - závis lo~t i . 
ktoré však mo.lno Lavád 7aj (l. vecf je to vždy 
moje dielo. ceL ktoré ~a všetk y tie to vplyvy 
prcfihrovali. My~lím ~i. že to poznai v mo
jich pr;ícach. 

Hovoríme o Vl>lyvoch na vaše dielo; viete 
o vyžarovaní vašej hudby (pripadne na iných 
skladatel'ov)'? 

- Na to a~i nemMem odpoveda i. IC JC mi 
zn;ímc. kto bol ovplyvnený mojím dielom . 
Pravdepodobne niektorí moji žiaci. kto rí to 
alebo o no prev.wli odo 11111a. Ale vlastne som 
"' o to vera ne~taral a ne môžem o to m vera 
poveda i. 

Svedec-tvo 

..... Krenek bol ešte hudatý mlétdík 
s tv;í rou unjclfka, keď ma raz, niekedy 
koncom dvml!-iaty<:h rokov. navštívil v 
Nizzc. Vedel !>Om-o iwm vtedy ibu ako o 
~k ladatel'~kom :t<íaačnum dict'ati a au
torovi o pery Jonny :.pich auf. Priniesol 
mi darček. vzál·nu o rchestr<ílnu partitú
ru jedného Straussovho valčíka: tak sa 
začalu naša zmimosi. ktorá -,a neskôr , za 
našich '>poločn)·ch liet v Kalifornii. vyvi
nula vo vrelé sympmic . Nemôžem si 

Ako málo kto iný premeral hudobné dej i
ny 20. s toročia : Ernst Krenck ... a me rický 
skladateľ rakúskeho pôvodu". ročník 
1900 .. 1 6-ročný študoval vo Viedni u Fran
za Schrckcra. ktoré ho nasledoval aj do 
Berlína ; tu vstúpil do krúžku F. Busoniho a 
ll. Scherchcna. Rozhnevaný mladý muž sa 
sta l hybnou silou ume lecko-revolučných 

sná h po l. sve tove j vojne. Už v ro ku 192 1 
vzbudilo pozornosť jeho prvé s láčikové 
kvarteto spôsobo m traktovania disonancie. 
Vcfaka se nzačnému úspechu svojho piate
ho javiskového diela zbkal Krcnc k popula
ritu : opera Jonny spiclt a uf vyvolala v ro ku 
1927 škandál i búrky nad~cni a. 

So zmy~lom pre prevratné procc~y vo 
~férc ume nia a s p rudko u obranou výzvy. 
kto ro u hudo bníci ako Krc nc k pre nikli d o 
hudobného života . charak te rizova ného do
zvukmi 19. storočia . napí~al Friedrich Wei
ter : .. Objavil sa kompozičný typ( ... ). sk la
datelia . ktorí boli a prio ri hotoví majstri. 
nemali za čo d'akovai žiadnym predchod
com. o nikoho sa ncopierali - v isto m zmy
sle blázni na vlastn(• ptisi. Múdre hlavičky. 

ktoré však kupo di vu neve.tl.cli roz,líš ii medzi 
takými c lemc nt ií rnymi vecami ako cho rál a 
foxtrot. .. 

Krcne k . muž~ literárn ym tale ntom a hu
dobne vy~oko nadan ý. vcflni dobre vedel 
rozli~ova i medzi žánrami . ~ tý lovými prvka
mi a óujmovými ' férami hudby: ~pájan ie 
heterogénn ych prvkov bolo z;ímc rné: spo
ločen'lkému kva.,u 20-tych rokov zodpove
dali jeho ľahkou rukou pradené mixtúry 
ako opravdivé .. do bové ume nie". 

Za '>edcm de,a iročí vytvoril E rnst Kre
nek životné dielo o bdivuhodného roz~ahu a 
mimo riadnej Sirk y: početné o pery. ~ymfó
nic a iné orche~tr:í lne skladby. konce rtné 
ku~y. vok;í lna. k lavírna a komorn;í hudba . 
Rozpli ti c siaha od d vojitej fúgy oscmnási
ročného pre k lavír až po Sviatočnú katátu 

Zotrvaj me ešte chvíl'u pri pojme zved a
vosf. Vzhl'adom na vaše rozsiahle lite rárne, 
esejistické dielo vnucuje sa otázka o mimohu
dobnej zvedavosti. 

- To teda ;íno . a pôde lite rat úry som vera 
pracova l. naj mii ko ncom :W-tych rokov a až 
do ro ku l 938. Pba l '>0111 vtedy veľa knižných 
recenzií. naj prv pre Frankfurter Zeitung 
a ne~l..ôr pre Wie ner Zeitung. Aj to je istý 
~tupc 1i zveda vosti . pretože som vždy dychtil 
po objavovan í nových kníh a bo l som hrdý 
na to . že ~om ich naozaj čítal na rozdiel od 
viič~iny recenzentov. ktorý n<~miesto prcčíta
nia knihy parafr:íLovnli nakladaterské ozná
menia o kni he. - Ja som tie knihy naozaj číta l 

a. ako ~om povedal . aj to je časi komplexu 
zvedavosti . 

Zaujímal by ma pohl'ad do dielne skladate
l'a Ernsta Kreneka. Ako komponujete? Pou
žívate niekedy hudobný nástroj, prechádza 
dielo štádiom skice, alebo jestvuje prípad , že 
vám je dielo prczcntné v konečnej formulácii 
už pred písomn)•m záznamom? 

- J e to rôzne . ic kto ré diela sú plánované 
vopred . teda vidím ich ako ce lo k . Ino kedy 
začínam nie kde uprostred skladby. uro bím 
skicu a prípadne ju hneď prcškrtncm . - V 
posledných ro koch som často začal písa i na 
viacerých miestach skladby naraz. teda nic 
bezpodmienečne od začiatku . a le p r ípadne a j 
v strede. Až po tom som sa snažil nájsi súvis
l o~ti. U m•' a s(r myslitcl'né všetky tie to postu
py. tým ~kôr. že som ich všetky využíval. 

V tejto súvislosti slovo k pojmu inšpirácia: 
získavate podnety na komponovanie z príro
dy, z mimohudobných vplyvov, obrazov a 
I>Od .? 

- Vlastne menej. Do mnievam sn. že inšpi
nícia prichádza z prázdne ho notového papie
ra : vidím pred sebou stranu . kto ní je celko m 
prázdna a cítim potrebu j u nejako zakryi . 
takže tzv. ná pad sa stávn inšpirilcio u . eve
rím v s kladate ľov. ktorí sa prechádzajú po lc-

súčasnÍka 

dobre spomenúi. kedy sme sa stretli po 
. druhýkrát . uic myslím si. že to bo lo na 

koncerte Bachových skladieb. ktorý 
usporiadal Klemperer pre menší okruh 
poslucháčov na poctu 75. narodenín Ar
nolda Schônbergu. Vídali sme sa s 
Krcnkom potom pravidelne a striedavo 
sme sa navštevovali. Krenek žije v ko
koschkovskej hornatej krajine v Tujan
ga Hills. severne od Los Angeles. Jedá
leň mä dekorovanú vlastnými obrazmi, 

(Fcicrtagskantatc) 75-ročného auto ra . od 
stručných zhudobncní ll ä ldcrlina z čias 
l . ~vc tovcj vojny cez novú hudbu k Snu no
ci svätojánskej zo stredu 20- tych ro kov 
a iné rozhodne moderné scénické hudby až 
po Lamcnlatio J crcmiae z roku 1957 a Ne
meck(• omšu z roku 1968. Chorá lové pre
do hry a Scény zo Z:tpadu pre školský o r
cheste r . ve ľké mnohtvo piesní. kl av írnych 
miniatú r a dlh ý zozna m štúdi í (o dodckafó
nii. G. Mahlc rovi. J . Ockcghc movi a i. -
pozn . red .) - ncLvyčajnc produktívny ži
vot. Ale ani tento skladateľský život nezo
stal ncpoškodcný nemeckými dejinami 20. 
storočia . Ako .. 7idov~ky zo,obá~cný" hu
d obník bol prekliaty. ako radikál vygumo
vaný z ko nce rtné ho života: zvláši Lazlicvali 
tomuto .. židovskému ~(!druhovi" jazzové 
prvky v jeho dielach L obdobia mladosti. 

Koncom 20-tych rokov sa Krenck vrá til 
d o Vicdm.:. ked' predt ým napísal p re Wic~
baden tragickú jednoaktovku Diktátor -
zúčtovan ie s Mus~ol i nim a burlcsknú jed
noaktovku Schwergewicht oder die Ehrc 
d er Nation (Ťažk<\ vá ha alebo Lesť náro
da). Prckypujúci talent si vyskú~al v rôz
nych smeroch . napísa l Reisebuch a us den 
ôsterreichischcn Alpen (Cestopis z rakús
kych Á lp) na spô,ob Schu bcrtovej Z imnej 
cc~ty a prib líži l sa - po počiatočnej polemi
ke - k dodekafónii: nadviazal užší kontakt 
s Albanom Be rgom a Antonom Wcbcr
nom. <,tal sa veriacim katolíkom. 

Z ducha novej viery vytvoril veľkú operu 
Karol V., kto rá. pravda. hoci od vicden
~kej Stát nej opery objednamí. v Rakúsku 
už ne mo hla byť uvedená. V roku 1938. 
knítko pred vs tupom nemeckého wehr
machtu. bola premiérovaná v Prahe. S or
chestráciou Mo ntcve rdiho Ko runovácie 
Po ppcy došie l Krcnck do Spojených št{t
tov: utečenec pred ll itl c rovou armádou sa 
umiestnil ako uči tc f kompozície v Bostone. 

se s notovým zoši to m . počujú vtáka . rýchlo 
všetko zaznamenaj(• a idú d omov. aby z toho 
urobili symfóniu . V žiadnom prípade to nic 
je môj spô~ob.- Mimochodom. nekomponu
jcm pri klavíri. Som zásadne proti tomu. lc
bo nemožno komponovai prstami. ale hla-
vou . . 

Ste tu v istom protiklade k niektorým skla
datel'om, napríklad k Messiaenovi, ktorý 
podvihol spev vtákov niekedy na št rukturá lny 
prvok svojej hudby, alebo Stravinskému, o 
ktorom je známe, že ku komponovaniu potre
boval klavír. 

-Viem o tom. ale môj prístu p je iný. má m 
inú metódu. 

Ak porovnáte svoje posledné diela, naprí
klad 7. sonátu pre klavír o p. 240 a lebo Dyop
honiu pre dve violončelá op. 24 1, ktorých pre
miéry sme počuli včera ( IS. 6. 1989 - pozn. 
red.), so svojimi skor~ími dielami , môžete 
konštatoval' vo svoj ej tvorbe - ak to tak 
smiem nazval'- určitý " pokrok?". 

už. nenazva l by som to .. po kro ko m". 
ale každop;ídnc sa cha rakter mojej hudby 
trošku zmenil : ic je už tak prísne závislá od 
dodckafónic a scriálncj techniky. a le upred
nostňuje voľnú ato nalitu . Hovorím . je to stá
lc ešte dvanásťtónová hudba. pre tože dva
násť tónov je stále prítomných. ich poradie je 
však skô r uvoľnené a už nie také doktrinár
sky závislé od danej ko nštrukcie. 

Umožn í vám to lepšie vyjadril' hudbou svo
je zámery? 

- To by som nechcel tvrdiť . Myslím si, že 
som aj vo svojich predchádzaj úcich dielach 
vžd y vyjad ril to. čo som mal na mysl i a tak je 
to mu aj dnes. Neverím v pok ro k hudby. ako 
tomu hovoríte. Vieme. že a utá sú dnes lepšie 
ako p red piiťdcsiatimi rokmi ; nemožno však 
povedai. že Mahlcrove symfó nie sú .. lepš ie" 
ako Becthovcnove . preto, lebo vzn ikli o sto 
rokov neskôr. Je to ted a svojvoľný záver. 
ktorý neakceptujem . 

mimochodom tiež kokoschkovskými a 
jeho veľmi pekné akvarely pohradov na 
pú~i visia po celom dome. Pred dvadsia
timi rokmi som toho veľa od Kren ka ne
poznal. ale počul som a páči la sa mi 
Symfonická elégia pre sláčiky a Larnen
tatio Jcrcmiac prophctac. Moje Threni 
majú snáď niečo spoločné s Lamentá
ciami. Krcnkovo krát ke pojednanie o 
dvanásťtónovom kontrapunkte bola 
prvá práca. ktorú som o tejto téme číta l 
a jeho skladba Spiritus Intclligentiac 
Sanctus bola prvá elektronická .. partitú
ra". kto rú som mal príležitos i preštudo
vať . 

neskôr v St. Pau l: 1945 sa stal občanom 
USA a presťahoval sa do Kal ifo rn ie. Odtiaľ 
za~ahoval do hudobného života povojnové
ho Nemecka: f>allas Athcne wcint (Pallas 
Aténa plače). u vedená v ro ku 1955 v Ham
burgu. mala odozvu ako politický komen
tár. 

Po to m sa utíšilo okolo ču lé ho skladateľa. 
Pravd a, nechýba li sna hy o jeho dielo v po
slednom čase. Takmer niet koncertného 
cyklu .. cmigrovancj hud by". ktorá by sa vy
hl a Krc nckovej tvorbe. V roku 1988 zaznie 
na Salzburskom fcMivalc s 53-ročným one
skorením p remiéra oratór ia Symeon a Sty
lit , kto ré napísa l Krcnck uprostred tridsia
tych ro kov vo Svajčiar~ku na text Huga 
Balia: dielo. ktorého mohutnosť. intenzita 
a bohatstvo zvukových farieb je porovna
teľné so Schä nbcrgovým Mojžišom a Aro
nom. 

V Bielefelde sa v ro ku 1989 stala operná 
prvoti na Der Sprung Ober d en Schatten 
(Skok cez tic r' ) z roku 1923 vysokým sko· 
ko m cez tie •': je to o pe rná fraška, ktorej 
text - autorom je Kre nek- rozpustilo paro
duje posled n(• fázu habsburskej monarchie 
a viedenské pomery na začiatku 20-tych ro
kov a zaodieva všetko d o vese lé ho hudob
ného mixu. Svicžo~ť a no n ko nfo rmizmus a 
britská irónia takéhoto diela pôsobí dnes
zdá sa - účinnejšie ako Krc nckovc väčšie 
umelecké ambície . Tie samozrej me aj v bu
dúcnosti ~o v~ctkým wojím leskom budú 
dokumentovať jeden z hlavných prúdov eu
rópskej hudby 20. s toročia: tón míreku. 
ktorý používal dvanásťtónov(J techniku a 
ktorý zoMáva dedičstvom éry expresioniz
mu . 

23. augusta oslávil Ernst Krc nc k svoje 
90. narode nin y. 

F. Reininghaus (SRN) 

Vidlte teda dejiny hudby ako kontinuum 
exish~úcc mimo akéhokol'vck "pokroku"? 

- A no. dejiny hudby sú síce kontinuom. 
som však toho názoru. že neobstoj í tvrdenie. 
že všetko sa stále .. zlepšuje", iba a stále mc
ní. - K veľkému obrat u došlo v renesancii a 
odvtedy vlastne máme svoj tonálny jazyk. 
ktorý sa zmenil koncom 19. s toročia u Schbn
bcrga (po príprave Wagncrom). A ako to 
pôjde cl' alej. neviem . to nic je moja vec. ie 
som prorok. 

J>ovažujete sa za optimistu alebo skôr za pe
simistu? 

- To nemožno zovšeobecniť. ale zaiste 
mám veľa obáv. Spočíva to pravdepodobne 
v moje j povahe. Som aj ustr:Jchaný; to sú po
vahové črt y , kto ré sú vrodené. Na tom ne
môžem n ič zmcnii. 

Ak by ste sa odvážili vyslovil' prognózu, po
ved ali by ste, že kompo novanie je dnes a na} 
mä v budúcnosti čoraz anachronickejšou čin
nost'ou? Môže byl' novokomponovaná hudba 
vzhľadom na disponibilnost' už existujúceho 
hudobného potenciálu pre určitú čast' spoloč
nosti aj v bud(Jcnosti dôležitá? 

- To je ťažko povedať. Pat rí to do oblasti 
proroctiev: tu nic som veľmi zbehlý, nie som. 
-ako som už povedal - prorokom a nechcem 
nič predpovedať . .. Inak si ne myslím. že sú
časné .. trendy". ktoré sú dnes veľmi aktuál
ne. maj(• šanec presadiť sa. Myslím na .. mini· 
m~lizmus·· . .. nov(• jednoduchosť" a pod. Ho
vorievam . že .. novú jednoduchosť·' mám za 
sebou už od 20-tych ro kov, keď som bol 
ovplyvnený Stravi nského Pulcincllom. 
Okrem to ho to je p riestor, v ktorom sa veľmi 

nerád pohybujem. pretože je zbytočné niečo 
predpovedať. 

(Z rozhovoru M . T ópcla sE. Krcnckom 
v časopise Mu sica 1990/ 1 - krátené) 

Krenek je naozaj intelektuál i sklada
teľ. čo je ncl'ahká kombinácia. a je aj 
hlboko nábožensky založený; to sa dob
rc hodí ku st ránke skladateľskej, ale 
trošku horšie k tomu ostatnému. Kre
nck je oboje, gentleman i učenec- zna. 
Ice Offcnbacha práve tak ako Ockeghc
ma a to je ko mbinácia ešte zriedkavej· 
šic sa vyskytujúca, myslím si. posudzu· 
júc vedecké časopisy, ktoré čítam ... 

• l . Stravinskij: 
Rozhovory s Robertom Craft• 

Supraphon, l~ 


