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Pokoj fuďom dobrej vôle! Prianie, ktoré v tomto roku bude slobodnej~ie a voľnej~le znieť 
v ndlch príbytkoch ... Pokoj ľuďom dobrej vôle bude opi( voľne znie( z ehrámm'ŕch chórov, 
opi( budú mlef vianočné koledy. V týchto dňoch iste bude znie( lij slávna Paschova Vianoč
ná omb l koledy. 
Na sn(mke reprodukcia L Fullu. 
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Nová slovenská hudba 1990 
ĽUBOMÍR CHALUPKA 

Vari väčšina zo záujemcov o našu súčasnú 
hudo bnú tvorbu a sústavnejších recipie ntov 
pravidelne pripravovanej a na 6-7 dní v ro ku 
sústredene j ponuk y' nových slovenských skla· 
d ieb bola zvedavá, a ko sa tohtoročný T ýž
deň . viac razy termínovo posúvaný a predsa 
len uskutočnený v dňoch 18.-23. novembra 
1990 vyproriluje v nových kultúrnych. inšti
tucionálnych i ekono mických podmie nkach . 
Ga rantom j eho organizačn~ho zabezpeče nia 
bol Spolok slovenských sk l adateľov Sloven
skej hudobnej únie v spolupráci s Reda kciou 
symfonickej , komornej a opernej hudby Slo
venského rozhlasu v Bratislave. v štúdiových 
priesto roch ktor~ho sa uviedla v~ičšina z 12 
koncertov. Progra movou prípravou nevybo
čila Prehliadka 1990 v podstate z trad ície . t. j. 
15 rokov pestovane j predstavy oficiá lneho 
vrcholn~ho podujatia nášho hudobného živo
ta (za a ké ho zvykla kvalifikovať skladateľská 
obec) , v skutočnosti inte rnej prezentácie 
žánrovo pestrých kompozičných noviniek z 
produkcie autorsky, generačne i štýlovo širo
kého skladateľsk~ho ,.frontu" . Dominovala 

kvantita - vcľkory\o , s pocitom. že hudba je 
le n jedna. zaznievali donedávna v rámci No
vej slovenskej hudby v kmeňovom prostredí 
autenticke j tzv. vážnej hudby vedľa seba 
kompozície pre fo lkló rne potreby. re pe rtoár 
dychovky, produkt y niekto rých predstavite
ľov džezovej i populúrnej hudby. inštruktív
na tvorba. Seriózne sa pritom pripúšialo. že 
takto nasewírovaný .. gulá~" je roztokom. z 
ktorého sa vydestiluje asi .. IO pe rcent špičko- . 
vej kvality·• (bulle tin NSH 198H) . Ani tento 
predpokladaný objem skladieb však nemal 
šancu a príležitost' žii prirodzene aj mimo 
priesto rov jednotlivých Týždňov a najmä 
ne mohol. až na sporadické výnimky. ove ro
vať svoju hodnotu v po trebnej širšej medzi
ná rodnej konfrontácii . Ľady sa však veľmi 
ne lámali , čo sa týka dramaturgie prehliadky. 
ani v tomto (po)revol učnom roku a to bol za
iste aj jeden z dôvodov malého záujmu publi
ka. Šta ndardný týždňový rozsah i počet uve
dených skladie b (cca 50) zostal zo zvyku za
chovaný, e kono mické problémy spôsobili , že 
v po nuke prevládli komorné koncerty. resp. 

nebol zastúpe ný koncert z die l českých kole
gov. Ciastočne sa zredukovala obvyklá žán
rová pestrost' - prirodzené miesto v progra
movej zostave dostala elektroakustická kom
pozícia a ne ma lý priestor sa poskyto l rlla
dým i najmladším sk ladateľom . Celko m za
slúžene. veď práve prostredníctvom a ktivity 
niekto rých nadšencov z ich radov sa začal ne
dávno nahlodávať strnu lý model o ficia lity 
prehliado k. Cieľavedomá činnosť súboru Ve
ni i o rientácia novozaložené ho súboru pre sú
časnú hudbu na bratislavskom konze rvató riu 
nielen zapfňa mnohoročnú absenciu špeciali
zovaných i nterpre tačných združení ako 
priaznivých stimulá torov tvo rby generačných 
vrstovníkov. je živnou pôdou pre vznik ne
konvenčných kompozícií a pestovania nároč
né ho štýlového interesu, ale najmä spro
stredkovala vítané a potrebné obohatenie 
hudobného života na Slovensku venované ho 
hudbe 20. storočia. Prostrednfctvom Veni , 
(ktorého protagonisti obetavo pripravil i v 
spolupráci s HIS koncom j úna t. r. medziná
rodný minifestival súč'"asnej hudby s aktívnou 

spoluúčast'ou zahraničných skladateľov) sa 
do programu prehliadky dosta li aj skladby 
Taliana G . Scelsiho. Angličana H. Ske mpto
na a ka nadskej auto rky A . Came ronovej. 

7 komorných a l symfonický koncert . na 
kto rých odznelo 29 skladieb od 29 autorov 
poskytlo dostatok materiálu k dielčim úva
hám a určitým zovšeobecne niam. 
Keďže organizáto ri sa spoľahl i na kon

junktúru komorných opusov v slove nskej 
hudbe (a ekonomické reá lie blízkej budúc
nosti asi spôsobia. že zo spontá nnej auto r
skej ná klonnosti sa môže sta( existenčná ne
vyhnutnosť) . te nto kvantitatívny nátlak sa 
zákonite prejavil aj v ponuke prehliadky. Co 
len všetko tu odznelo pod egidou komornej 
tvorby- skladby pre klavír sólo i štvorručne, 
tradičné komorné inštrumentálne zostavy 
(husle a klavír, sláčikové kvarte to . dychové 
kvinteto i sexte to , kvartetá s klavírom, resp. 
čembalom), voká lno-inštrumentálne opusy a 
početná skupina diel pre pestré nástrojové 

Pokračovanie na 3. str. 



.· 

INFORMATÓRIUM 

Vážcnt priateli a. 

Dndnú pestrú mozaiku s rne pre vás zosta
vili z rôzno rodých aktivít Slove nske j hudob
nej spoločnosti : 

V j ednom z na~ich predošlých info rrnató rií 
srne vás obozná mili s ll . ročnikorn skladateľ

skej súfate A. Moyzesa. Poro ta už zasadala a 
rozhodla takto: 

V kategórii B si M. Kroupa svojou sklad
hou vybojova l l. cenu, P. Guľas druhú a P. 
Jantoščiak tretiu . V kategórii C porota roz
hodla o dvoch prvých cenách pre M. Krajči
ho a P. Guľasa, druhú cenu si odniesol M.,. 
Piaček a P. Jantoščiak. S čestným uznan im zo 
súťaic odišla O. Komi iková . 

Prcdse dnfctvo SHS &Chválilo správu Juraja 
Hat ríka o medzinárodnej konferencii zame
ranej na výme nu poznatkov z oblasti detske j 
kreativity a konštatovalo. že SHS uspo riada
la akciu na vynikajúcej od bornej i ~poločcn
skcj úrovni. 

Slovcn~k á hudobná spoiC>čno~ť v spoluprá
ci s Umeleckou besedou slovcnškou sa po· 
dicf~\ na sérii poduj atí pod názvom Vianoce 
v U BS. Tento cyklus otvorila 30. novembra 
vernisáž vý~tavy. na kto rej líéinkoval huslista 
Pe te r Michalic<,t . recitovala Ida Rapaičová. 

Na jednom zo zasadnut í Predsedníctva 
Sil sa dospe lo aj k týmto záverom : 

Predscdmctvo súhlasí. aby S l IS poskytla po
moc aal..ovo postihnutým utite fom hudby 
pri o rganizovaní odborných ~kolc ní. semimí· 
rov a rôznych podujatí. 

Tak i ~ to bol vy~lovcný súhla~. aby sa Zdru
ženie učiteľov klavíra na Slovensku stalo ko
le ktívnym č lenom Slovenskej hudobnej spo
ločnost i. 

V ~úvis losti s rokovania mi medzi SHS a 
hra ti~ lavským konzervató riom Úwedný vý
bor SHS kooptoval jeho riaditcla Petra Cer
mana ta svojho člena. 

V našom poslednom inforrnatóriu hol i ús
tami podpredsedu SHS Ivana Pe tríka vyslo
vené i s t ~ obavy súvisiace s budúcno\ťou Spo· 
ločnosti . Cias točnt'1 nádej prinie~ lo rokovanie 
s prvým námestníkom miniwa kultúrý p<Í· 
nom Kornelom Fô ldv;írirn z 30. novembra. 
Zo~t:íva dúfať. že konkr~tncj~ie informácie 
bude me môcť podať už v jednom z na~ich 
najbliWch informató rií . 

- nora-

Z mála príležitos(! počul' v Bratislave gila· 
rový recitál sa nám po zážitku z vysttípenia 
francúzskeho gitaristu A. Lagoyu na BHS na
skytla ďalšia - gitarov)• koncert mladého ne
meckého umelca Marca Schmidta 25. októbra 
v Koncertnej sieni Mozartovho domu. Pod 
názvom Variácie nám tento koncert spro
stredkovala agentt'•ra Amadeus, ktorá však 
na škodu veci len málo využih1 propagačné 
možnosti, čo sa odzrkadlilo i na návštevnosti. 
Podobný jav však zažívame na koncertoch čo
raz častejšie . Stáva sa teda bežným . .. 

Marco Schmidt študoval na viedenskom 
konzervató ri u. je aj ab~olventom un iverzity 
- odboru hudobná veda. dejiny ume nia . bol 
(lča~tníkom viacNých majstrov~kých kurzov. 
je laureátom viacerých medzinárod ných in
terpretačn ých súťaží - to všetko .. stihol" za 
nece lých 7 rokov svojej ak tívnej koncertnej 
činnosti . Súdiac podľa rcpcrto~\ru i pod ľa je
ho ~amotncj hry je re prezentantom klasickej 
euró pskej gitarovej ~koly. za loženej na vyvá
ženosti techniky oboch rúk. na striedmosti 
zvuku. na štýlových odli~nostiach . Drama
turgiu svojho bratislavské ho recitálu zostavil 
mladý umelec z diel skladate ľov rôznych štý· 
lových období. Na koncerte sme mali mož- ' 
nosi počuť Variácie na mozartovskú tému F. 
Sora, romantickú Elégiu so alónnym nády
cho m rakúske ho skladateľa narodeného v 
Bratislave J. K. Mertza, dve skladby- Ta
rantos a Elégia de la Danza kubánske ho vir-

Pod týmto názvom o tvorili 30 . novembra 
t. r. vo výstavných priestoroch Umeleckej 
besedy Slovenska v Bratislave na Dostojcv
sk~ho rade výstavu výtvarného odboru U BS. 
Touto výstavou nabra la Umelecká beseda 
Slovenska svoj .. tretí dych". keď v decembri 
19!19 krátko po novembrovej revolúcii nad
viazala na tradície .. p rvej besedy" založenej 
3 . júna 1921. Touto výstavou vlastne oficiál
ne začala svoju činnosť rcštaurovaná súčasná 
Umelecká beseda Slovenska . združujúca za
ti aľ okolo 400 výtvarn íkov . lite rátov. hudob
níkov. archit ektov. ume leckých pracovníkov 
rozhlasu . fi lmu. divadla a tclcvlzic . Program 
a ciele dnešnej Umeleckej besedy výstižne v 
l . albume grafík vyjadril komisá r výstavy 
Bohumír Bllchratý: .. Ožive nie a tre tí dych 
Umeleckej besedy slovenskej súvisi s pádom 
totality v novembri 1989. Je to paradoxné . 
ale bytie a nebytic tohto .. ncpo litieké ho" 
~pol ku vždy súviselo s po lit ickou atmosf~rou 
do by. s pozit ívami a negatívami vývinových 
premien , s bojom o demokraciu a slobodu 
my~lenia . života i tvorby" . 

Výstavu Vianoce v Ume leckej besede Slo
vcn~ka o tvoril prof. Miloš Jurkovič. Na vcr
nisiíži vystú pil huslista Peter Michalica. kto rý 
prctlnic~ol výbe r z tvorby J . S. Bacha a l. 
Zcljcnku a herečka ld<l Rapa ičová prednie
sla \ taroslovcnský OtčcmíS a úryvok z Hollé
ho wätoplukovské ho eposu. 

Na vcrnislíž nadvUzujc činnosť hudobné ho 
odboru Umeleckej besedy Slovenska. kto rá 

~ctradičn)• vstup do prehliadky NO\á slo
, ·cnská hudba tvorila výstava s titulom Inter
pretácia a re-interpretácia. Snfmka P . Ba~ 
jaka j e z ,·emisáže, na ktorej sa prihovoril 
predseda Rady S H Ú l . Zeijenka a predseda 
SVÚ l. Gazdík. 

tu\Í/a a ~kladatda L. Brouwer a, Rosslnianu 
l. Giulianiho a na záver Prelúdium E. Sainz 
ela Mazu a Sonáta J, Turinu. Repertoár te

da ~i roký a všestranný. od klasiky až po špa· 
niel,ke motívy s nádychom ľudových tempe
ramentných prvkov: Spočia tku nic celkom 
pre~vcdčivá hra postupne. po rozohratí do
~távala u M . Schmidta svoj výraz. Inte rpret 
sa predovšetkým ukáza l ako technicky zdat· 
ný. v niekto rých ~kladbách . predovšetk ým v 
Ro~sinianc jeho hra hraničila s virttwzitou. Z 
toho. čo ~mc p,očuli . možno usúdiť. že M . 
Schmidt viac inklinuje ku skladbám založc· 
ným na technike pr~tovej . na č istých me lo
dických líniách nic na zvukomalebných -
a ko rdických sk ladbách. Problčmy mal s tek
tonickou vý tavbou Bachovej Suity. s cha
rakte rovou odlišnosťou jej jedno tlivých čast í 
a s rytmickou a tc mpovou disciplínou. J eho 
hra zapôsobila ce lkovo krehko . dynamick{• 
~k á l a u farebné odtiene sú u neho skromnej
šic. nic však nedostatočné. I nterpretačné 

umenie M . Schmidta patri do radu tých . kto
ré n{ts ncoslní na prv~ počutie efektnými pre
javmi . je skô r dcccntn~. ncvtic rav~. Dokáže 
však zaujať svojou in teligenciou. vie poskyt
núť príjemný zážitok i vďaka úrovni . ktorá 
nnprick týmto pripomicnkom znesie všetky 
zna ky profesionality. Bude iste zaujímav~ 

vypočuť si mladého ume lca aj v iných konštc· 
láciách . naprík lad i na Dňoch gitarovej hud
by. MARTA FÓLDESOVÁ 

na katdú stredu priprav1la v ~poluprác1 so 
Slovenskou hudobnou spoločnosťou vo vý
Stllvnom areáli vlastnú umeleckú produkciu. 
5. decembra sa tu predstavil naut ista Mi loš 

Jurl..ov1č ~ klaviristkou llcknou (ja lorovou a 
predniesli diela G . F. Hä ndla. J . S. Bacha . 
D . Searlattiho a C h. E . Ph. Bacha. 

Text a foto - mj-

KONCERT 
folklórnej hudby 

V rámci 15. ročníka prehliadky Nová 
slovenská hudba, uskutočnil sa 20. no
vembra v Hudobnom štúdiu Slovenské
ho rozhlasu Koncert folklórnej hudby. 
pod organizáciou a prípravou Spolku 
hudobného folklóru pri Slovenskej hu
dobnej únii . Hlavným programovým 
cic l'om tohto spolku je tvorivo rozvíjať 
hudobno-folklórne umenie na Sloven
sku , ako súčasť kultúrneho dedičstva , s 
aspektom na základné prvky národnej 
identity. 

V tomto zmysle bol koncipovaný aj 
koncert, na ktorom bola prezentovaná 
hudba z tvorby 14 autorov i v regionál
nom zastúpení (z Košíc aB. Bystrice). 

Interpre tmi boli Orchester ľudových 
nástrojov Radia Bratislava, sólisti in
štrumentalisti a speváci . dievčenská 
spevácka skupina Vaj ana a mužská spe
vácka skupina Rodokmct1. 

V prvej časti koncertu odzneli ľudové 
piesne a tance s tvórby V. Tátoša (Go
ralská polka - Oravské Vesélé), F. Slav
kovského (Piesne zo Spiša), j. Kružliaka 
(Idú chlapci, idú - Podpol'anie. sólo 
píšť . ). J, Dubovcá (Vyšnoslanské čardá
še - Horehronie). 

V týchto autori osobitne rešpektovali 
regionálnu znakovosť pri spracúvaní 
folklórnej predlohy. Kompozičné zása
hy sa výraznejšie prejavili v zásahoch 
do jednotlivých štrukturálnych zložiek, 
vo výstavbe skladby, vo využití farieb 
ľudových hudobných nástrojov v orche
strá lnom zvuku . Nároky kládli na re
gionálno-štýlovú interpretáciu jednotl i
vých zložiek , sólistov i ce lého orchestra. 

V druhej časti koncertu odzneli štyli
zácie M. Dudika (Lúčenie, lúčenie; Te
kov, spev M. Dvorský)tO. Demu (Valasi 
a hudci: Orava, sólo píšťal a J . Peško) , 
J , Stráňavského (Za horami, za dolami; 
Kysuce, sólo husle M. Dudík) , M. Ješ
ku (Ej , včera pri ' mjesičku ; Záhorie, 
spev B. Hrebenárová), l. Dubeckého 
(Dravecký primáš; Sariš, sólo husle M. 
Dudík) . 

Autori kompozične dotvárali jednot
livé zložky folklórneho zdroja na princí
pc hodnotvorných folklórnych zvlášt
ností. Invencie autorov sa prejavili aj v 
sólistických partoch. Stylizácie poskytli 
oveľa väčší priestor na uplatnenie virtu
ozity jednotl ivých sólistov inštrumenta-

listov i spevákov. V tomto zmysle sa 
úspešne prejavili M. Dvorský, J. Peško. 

'M. Dudíka B. Hrebenárová. 
Zvláštnu čas( koncertu vypfňali Styri 

slovenské ľudové tance z 18. storočia v 
spracovani A. Móžiho pre mallí inštru
mentálnu skupinu . Poskytli svojský po
hľad na hudbu v historickom rúchu, s 
rešpektom na využitie folklórneho zdro
ja v hudbe dobovej . 

Záver koncertu vyplnili skladby vy
šších kompozičných štylizácií: J. Malo
vec: V ši rom poli strom zelený, balada 
(Sp. A. Hulcjová) L. Burlas: Gemerské 
variácie pre orchester. H. Domanský: 
Doma ste doma, koledové melódie a S. 
Stračina: Betlehemský ve.čný salaš, kole
dy, tri časti z cyklu zo zbierky A. Kme
ťa, (Sp. skupina Vajana a Rodokmcií) . 
V nich sa sk ladateľské počiny javili v 
prieniku tradičných i nových systémov. 
využívajúc rôznorodé individuálne 
kompozičné praktiky. Jednotlivé sklad
by možno chápať ako približujúce sa ku 
komornému žánru (J . Ma lovec . L. Bur
las) , alebo symfonickému (H. Doman
ský). ba aj dobovým žánrom (S. Stračí
na). Najmä posledná bola ku lmináciou 
koncertu . Úspešne sa prejavila aj aktu
alizácia zdroja kolied zo zbierky A . 
Kmeťa . 

Koncert vo forme prehliadky posky
tol pravdivý obraz o súčasnom trende 
folklórnej hudby v palete rôznych hu
dobných žánrov a trendov na Sloven
sku. Bol presvedčivým dôkazom, že fol
klórna hudba je živým organizmom v 
celonárodnom hudobnom procese. ak
tívne zasahuje do kultúrno-spoločen
ského diania. 

Koncert bol súčasne prehliadkou nic
len tvorby, ale aj interpretácie . Ukázalo 
sa. že OĽUN Rádia Bratislava a jeho 
sólisti sú na špičke umeleckých telies 
folklórneho hudobného žánru. Hoci sa 
problémy štýlovej interpretácie odkryli . 
vzhľadom na náročnú regionálnu i do
bovo-štýlovú interpretáciu vyznel však 
koncert úspešne. 

Bol dobrým štartom do novej etapy, 
v ktorej si každý hudobný žáner hľadá 
osobité cestičky vývoja. ale aj zastúpe
nia v rozkošatenom strome národnej 
hudobnej kultúry. 

- do-
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Dokončenie z l . str. 
obsadenia, priestor dostal aj pokus o happc· 
ning v podaní 20 interpretov. 

Odhliadnuc od faktorov pohotovčho na· 
študovania komornej novinky viažu autorov 
k voľbe tohto žánrovčho okruhu nc rovna.ké 
motivácie , neraz je IO vonkajší podnet . ob
·jcdnávka zo strany inte rpretov. či zvyk. ob
sedantná väzba na kopkrčtny nástroj. či in
štrumentálnu zostavu. zvukovú podobu. Ko
morné dispozície sa javia napr. vhodné pre 
predstavu ncnáročnosti . s t ručno ·ti . prehľad

nosti s inštrumentálnymi črtami a oddycho
vým charakterom opusu. Takto vedome ur
čeným zámerom boli poznamenané tri sklad
by. Suita do vrecka pre gitaru od Iris Szeghy
ovej , podčiarkla zárovcií pre autorku prí
značný striedmy tón. záujem o detail. jedno
duchú, na prísnej uzavretosti a proporčnosti 
bazírujúcu stavcbnosť ; Brass paródia pre dy
chové sexteto od Milana Nováka ~o zmyslom 
pre sviežu zvukovosi. priliehavú inštrumen
táciu i parodický odstup (vtipnosi nic vš~k 
vždy vydarcntl , napr. v 4. časti O ničom sa 
chcú parodova ť prostriedky Novej hudby) a 
napokon Garpománia pre husle a klavír od 
Petra Martinčeka, svieža .. prskavka". inšpi
rovaná džezovými intonáciami a rytmickou 
variabilitou odvodenou zo štruktúr rcpctitív
ncj hudby. 

K intenci i prostého muzicírovania viazané
ho na osvedčené zostavy. stabilné technické. 
formové a výrazové dispozície . v mnohom 
potvrdzujtícc štý.lovú úroveň svojich autorov 
či inšpirujúce návratnosi v rámci individuál
neho vývoja. sa hlási najpočctncjšia skupina 
kompozícií. Charakterizuje ich profesionál
na úrovc11. ale zároveň odstup od hľadania 
nových nápadov, nechuť zmcnii osvedčený 
model tvo rivosti . Patrí k nim (v poradí. v 
akom zazneli) Hudba pre štyroch hráčov pre 
hoboj, klarinet. fagot a čembalo od Jozefa 
Sixtu, Symetrické kvarteto Jozefa Malovca, 
piesňový cyklus Tri z pusty od Ladislava Ho
loubka , Koncert pre basklarinct a klavír od 
Vll'azoslava Kubičku, Komunikácie pre hus
lc a klavír od Dušana Martinčeka a Dychové 
sexteto J uraja Pospišila. K nim pár pozná
mok. 

Azda aj muzikantská vlažnosi (J . Ďurdina. 
G. Končcr, J. Rotter. O. Scbc~ta) podania 
Sixtovej skladby bola jednou z prlčin môjho 
sklamania. Všetky atribúty autorovej vytrí
benej techniky boli síce v Hudbe prítomné. 
ale prísna nadväznosť na zvukový. štruktu
rálny i tek tonický model viackrát skladate
ľom vyskúšaný v komorných rozmeroch (obi
dve Triá) sa javila redundantnou. Chýbalo 
mi oživovanie skeletu kontrastnými nápad
mi , tak úči nnými v autorovom 2. l áči kovom 
kvartete . či Piano-Sonáte. 

Malovcova š tvorčasiová Symetrická hudba 
spôsobom rozvíjania štrukturálnych mode
lov, dobre slcdovatcl'ných v priezračnej fak
túre . podčiarkuje dávnu záľubu autora v ele
gancii tónových vzťahov. v racionálne kon
trolovanej hre s premenou elementov. Popri 
jednoduchosti tak to motivovanej symetric
kosti . vyskúšanej skladateľom kedysi už v ra
ných Bagatelách. domi nuje v premiérovej 
kompozícii lyricko-mcditat ívna nálada. už 
dobre známa z Malovcovcj inštrumentálnej 
tvorby posledných dvoch dcsairočí. 

V rámci vlastného kompozičnčho ideálu v 
rozvíjaní typu prekomponovancj piesne zdô
razňuje Holoubck (jediný z generácie 30. ro· 
kov, kto rý sa sústavnejšie objavuje v progra
moch prehliadok) v svojom najnovšom cykle 
na poéziu S. Pctôfiho epickosť s črtami ilu
stratívnost i až zvukomaľby. Aj D. Mnrtinčck 
presvedčil. že návraty v jeho tvorbe sú vedo
mé, súvisia s autorskou potrebou sprcs11ovai 
zámery, ktoré sa javia ncdopovcdané . Vzťah 
k ncoklasickým prostriedkom a zvukovej 
striedmosti, melodickej proporcionalitc a 
tradičným harmonickým kontra~tom je reak
ciou na vlastnú tvorivú fázu poznačenú sono
ristickou prcdstavivbsiou. Účinnosi týchto 
návratqv sa javí plastickejšia v rade autoro
vých klav írnych sonát. 

Bola mi sympatická Pospíšilova näklon
nosť k hudbe L. Janáčka , na Slovensku tak 
málo rcncktovanej. aj keď je to hudba iažko 
napqdobitcľná. a navy~c. Pospíšil je mcntäl
ne značne odlišný typ. Pamätám sa. ako pred 
pár rokmi priaznivo zarezonovalo na Týždni 
jeho Sl áči kovč kvarteto schopnosiou udrža ť 
iskru muzikality až do konca. Bola to však 
viac výnimka. Pospíšil píše naďalej cyklické , 
diela. ale nedarí sa mu rovnomerne zaujať po
s lucháča. Aj premiérované sexteto, v prvej 
časti pripomínajt1ce obdobne inšt rumcntova
né J anáčkovo MládL malo . vieži rozbeh. ale 
neskôr uviazlo v invenčne unavených polo
hách. 

Osobitosti komornej faktúry sú inšpirujú
ce aj pre experimentálne fázy tvorivosti . dob
rým predpokladom k previerke nekonven
čných a neoverených zvukových kombinácií. 

:: Účinnosť experimentu je však tiež korelova-
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nivcjšic zapôsobi la pre autorský vývoj pers
pektívnejšia skladba Petra Zagara, Duo pre 
nautu a basgitaru- skica. rastúca z imitačné
ho striedania jednoduchých modelov a zvu
kovo vyrovnaného dialógu dvoch akusticky 
odlišných nástrojov. či Suita pre cimbal Jaro
mira Dadáka, komponistu , kto rý sa naprie k 
svojmu veku (nar. 1934) a profesionálne mu 
školeniu (JAMU) objavuje na prehliadke po 
prvý raz , dielo zvukovo i stavebne sústredené 
a ncokázalé. než Reminiscencie na tému 
Mondscheinsonaty' pre Oa utu, gitaru a bi
cic od Tadeáša Salvu. Skladba je kvázi kolá
žovým oscilovaním medzi znämou historic
kou predlohou (jej voľba inšpirujúca nespor
ne špecifick(• významovú situáciu ostáva ne
jasná) a jej .. výkladom" v podobe voľných va
riäcií. Podobne ako pri hľada ní pointy tejto 
kompozície unikal mi aj cfékt zvolenej in
štrumentačnej zostavy. Otvorchosi procesu. 
aditívnosť stavebných blokov hudby. ktoní 
vedel Salva projektovať s osobitým dynamic· 
kým ťahom a expresiou. zostala v tomto prí
pade len vonkajškovou konštrukciou. Naj
spornejšie na mňa však zapôsobila Sonä
ta pre violu· a akordeón od Jozefa Gahéra 
svojou zvukovou hrubosiou. ncprcsvcdčivou 
tektonickou výstavbou a vyprázdnenou in
venciou. Nemôžem prfsi na chui tvorbe toh
to auto ra . zaráža ma najmä jeho malá auto
kritickosi. 

V rámci negatívnych kritických postrehov 
nemožno obísi .. iah " (náhodu. zámer?) dra
maturgie. ktorá pripravila koncert 20. l l . 
z výtvorov. ktoré sa nemali na prehliadke ob
javii. ~cuvcritcľné bolo. k akej ncvku nej až 
gýčovitej podobe skÍzol Tibor Andra~van 
v cykle Tancov zo Slovenska pre štvorručný 
klavír (z ktorých sme si našiastie mohli vypo
ču i len štyri ). kde sentimentalita a bombas
tickosi v prístupe k štylizáci i slovenského 
fo lkló ru prekvapili u sklada teľa. ktorý vedel 
v rámci svojej kompozičnej estetiky tieto 
zdroje na tlrovni využívai. Inej kompozíci i. 
ktorá tu mohla odznict'. zabralo miesto IO 
drobných skladieb Zdenka Mikulu Kde bolo 
- tam bolo klavírne ho cyklu . inšpirovaného 
Dobšinského rozprávkami a Fullovými ilu
sträciami k nim. združujúceho mälo osobitú 
silene popisnú hudbu . svojou výrazovou plo
chosťou značne ncvhodnú k zvolenému inšpi
račnému podnetu. Najkultivovancjšic zapô
sobilo na tomto koncerte Klavírne kvarteto 
Júliusa Kowalského, kto ré však ma lo byi za
radené na podujatie venované inštruktívnej 
tvorbe . 

Podobne malou autokritickosiou ako pre
došlí trpí J án Zimmer , keď dovolil uviesť 

svoje Styri skladby pre 4-ručný klavír. Je za
ujímavé. že aj keď je autor sám klaviristom 
dobre poznajúcim možnosti nástroja. jeho 
početná klavírna tvorba takmer neodráža tie
to vedomosti. Poznačuje ju strnulosi inven
cie. hrana tosť a iažkopädnosť procesu rozví
jania. akadcmickä ncživotnosi pouHvancj 
polyfónnej techniky. (Mäm v úcte viacero 
z Zimmcrových symfónií . kde sa ,.dokázal 
prenies!' cez ste reotypy svojej hudobnej 
predstavivosti. je preto záhadou. prečo ho 
klaviatúra nato ľko invenčne obmedzuje.) 

Mali sme možnosi poznai aj skladby, auto
rom ktorých šlo o presvedčen ie. že práve 
prostriedky komorného žánru sú vhodným 
médiom k analytickým prienikom do inven
čných a fantazijných polôh vlastných prcd
stäv, k tríbcniu schopností vytvorii kompo
zične zovretý a disciplinovaný celok. k for
mulácii osobnej výpovede či spovede. Prav
da. aj tu možno difcrcncovai úprimmí Sf\ahu. 
viac nábeh a náčrt . od umelecky zrelého vý
~ ledného tvaru . Cením si zrctcľnosi tohto ná
behu u citlivého hudobníka Pavla Malovca v 
Hommage pre dychové kvinteto. smerujúce
ho k medi tatívnemu zvuko~o tlmenému a 
materiálovo technicky koncentrovanému vý
sledku, štrukturálne a kccntujúccmu lineárny 
pohyb. monotónnosť. v melodike zreteľné 
archaické názvuky na gregoriánsky chorál. V 
mnohých súvislostiach pripomína štýlovú 
orientáciu svojho otca. Aj Daniel Matej v 
skladbe In the c nd pre komorný súbor upútal 
éterickým pokojom a zvukovou kompak t
nosiou svoj ho príspevku k lyrickej rcncxi i a 
muzikantsky čistej kontcmplácii. Egon Krák 
naopak. pri svoicj nástojčivej snahe zdeľova ť 
urči té posolstvo, tlmočí ho extenzívnym ex
presívnym gestom a rétorickými prostriedka
mi . Jeho Responsorio 2. pre basklarinct . vio
lončelo, harfu a klavír potvrdzuje oporu v ro
mantickej -kantilčnc (v mnohom inšpirovaný 
aj godárovskou sýtosiou fráz). Vydarené de
taily však neprekrývaj ú základnú vlastnosť 

Krákovej hudby - značnú kŕčovitosť ostenta
tívnej expresie, ktorá je málo elastická. 

Z úrovne .. vynúteného'· opusu sa vynímali 
tri ukážky z cyklu Pre lúdií a fúg Vladimíra 
Bokesa (v muzikálnom podaní S. Zambor
ského). kde návrat k dur-molovcj tonalite 
ncprckryl charakteristické črty racionálneho 
ľák ladu Bokcsovcj kompozičnej poetiky. 
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skladby zret eľne vzdialené od ncoštýlových 
polôh, tak dobre známych v slovenskej kla
vírnej tvorbe. Vladimír Godár zvolil v Sek
vencii pre husle a klavír za myšlienkové jad
ro incipi t sekvencie Dies irac, ktorý komen
tuje prostred níctvom variovaných zmie n so 
zámerom vystaval' dynamický oblúk - nemá 

Jaromír Dadák sa objavil na prehliadke ako 
autor po prvý raz. 

Snfmka D. J akubcová 

však takú výrazovú koncentráciu. ako v kla
da tcfových starších opusoch. Priaznivo v 
kontexte uvädzaných diel zapôsobila Elégia 
pre SOpn\n, Oautu. klavír a vio lonče lo. U n<ÍS 
vy~c dvadsai rokov nehraného slovenské ho 
skladateľa J>avla Šimaia, kultivovane inšpiro
vaná svetom rakúskeho cxprc ionizmu (línia 
Malilcr - Berg) a na druhej strane presvctlc · 
ná vtipom neoklasickej gcstiky. A napokon 
spomc1imc jeden z najsilnejších dojmov 
prehliadky - Zariekanie pre alt a s l áči kové 
kvarteto Ilju Zeljenku, plné intenzívnej emo
cionality. kontrast nosti n;ílad (skvele vystih
nuté M. Bc1iačkovou a vo výbornej kondícii 
hrajúcim Moyzcsovým kvartetom) a tekto
nickej vyváženosti . Zeljenkova tvorivá poly
pcrsonalita zvuková fa ntázia i ~chopnosi 
konccntrovai vlastnú ~pontúnnu invenčnosi 
je stälc pôsobivá. Smútok a spomienka. ako 
východisko inšpirácie (dielo je dcdikované 
pamiatke čc kej poctky R. Pandulovcj) síce 
určuje doloroso elegickej meditácie. hudba 
však nic je jcdnotvä rna. S kladateľ vie zvolii 
vhodný materiál k účinnému rozloženiu 
vrcholov. zabraňujúcich ochabnutiu pozor
nosti . 

Druhý zo silných dojmov, na rozdiel od 
poznania prcsvcdčivosti Zeljcnkovcj kon
cepcie. vyplynul zo zámerného šoku - schop
nosiou narúšať konvenčné poslucháčskc ná
vyky. vstúpil do slovenskej hudby Martin 
Burlas. Nové nävyky. ktoré sa pomaly vytvá
rali pri vnfmaní jeho hudby, budujúccj na oso
bitnej zvukovej delikätnosti a statickosti, odví
jancj sa už od ab olventskcj skladby Sotto vocc. 
sa doslova paralyzovali v uvedenom happe
ningu Hcxcnprozcsse asociujúcom atmosféru 
súdu a popravy bosoriek . Ide v 1iom o zámer
ný bruitizmus, rozvíjajt1ci zárodky toho tren
du, ktorý kedysi v slovenskej hudbe nastolil 
Ladi lav Kupkovič a typ hudobného divadla 
v európskej hudbe prezentovaný M. Kagc
lom. K. Stockhausenom, V. Globokarom. V 
otvorenosti a neviazanosti vytvárania atmos
féry hrôzy a strachu sa strácala základn{! ni i a ., 
zmysel prezentácie. Mohla ním byi vízia zlo
by. exprcsia zúfalstva. obžaloba fana tizmu. 
či proste naturalistická zvukomal'ba . 

Z uvedenej kaleidoskopickcj množiny doj
niov sa prirodzene vyprofiloval ucelený záži
tok zo symfonických opusov. Nielen preto, že 
boli sústredené na jedinom a zároveň zävc
rcčnom koncerte, s výhodou rekapitulácie 
poznatkov, ale aj pre ponuku troch generač
ne a štýlovo síce odlišných skladieb. ale spo
ločne potvrdzujúcich zrelý stupcií tvorivosti a 
au torskej zaangažovanosti. Symfonie tta Jo
zefa .Grešáka, dielo, ktoré z pôvodnej podo
by Concertina· pre husle, napfsančho na za
čiatku 50. rokov prešlo p.;_cmcnami (vo fázé 
definitívnej inštrumentácie aj zásluhou B. 2 o l l . . . l l • l 

ním skladateľa ' ,(o, .:n,I..cJ hud iK· . l akt. ic 
Grcšák rä~tol nczävblc od bratisl av~kého 
profesionálneho centra , mal svoje záporné. 
ale viac i kladných stránok. napr. v pôvabe 
insitnosti niektorých melodických näpadov, 
osobitosti inštrumentácie i pohybového pul
zu. 

V Hudbe pre trombón a orchester jej au
tor Juraj Beneš nezaprel umné re.lisé rskc 
schopnosti, ktorými ovläda tlak vl<l~tncj dra
maticky tvarovanej spontánnej invencie. 
Skladba je nabitá kontrastmi. sugcruj(•cimi 
doslova až scénické dianie. Nápadi to a 
drsno-sviežo S(• vyu7ité zvukové dispozície 
orchestra, s fantazijným rozihraním jednotli
vých ná~trojových l>kupín. kde trombónový 
part nechce byi protagonistom .. príbehu". 
Nevtie ravý, až melancholický hla~ sólového 
nästroja vzdialený koncertantnej exhibícii 
(podobne ako part trúbky v !.tar~ej jeho 
l ludbc) pôsobí kompenzujúco voči zvukovej 
expresi i orchestra. Upútala invcnčno~i kon
niktných plôch i gradačných zlomov - pre
mietnutá do dvojdcjst vovo~ti ~ introdukciou 

využitie artikulačných možno\tÍ n:h trojo
vých skupín . Scne~ po!.lova rehabilituje só
nické kv11lit y variability aleatorických blo
kov. jeho Hudba je mimoriadne ~ugestívna. 
udr.luje po~luch<Íč~ku pozornos!' v napä tí. 

l. symfónia hana Hrušovského je L. iného 
wcta. Skladatcl'ovi, podobne ako Bcndovi. 
je blízke iaži ť z mno7iny sónických kvalít 
~ymfon ického orchc\tra - v tomto S) mfónia 
nadväzuje na autorove skúseno\! i 7 prclomo· 
vých diel jeho vývoja. L. Mu~iky nocturny a z 
Konfrontäcií - ale v tektonických propor
ciách ~pol i.:ha na tradičné funkcie motívu. 
osvedčené \pó~ohy variačného rot.víjania. 
rozloženia kontrastov a /aut.fova nia gradácií. 
Za tematický 7<i klad prvej ča~ti \ lúi.i chor;íl. 
ktorý i n~pi ruje vážnosi a ~ú\lrcdeno~i kon
cepcie celej ~k ladby. Je to koncepcia intro
vertnej renexie. meditatívneho Lnepokoje
nia (mie~tami p1 ipomínaJÚC<I lloneggerov 
\ymfonizmus. ale ncpopicrajúca ani väzby na 
csprcs!.ivo Mahlcrovských intonácií) . l. ~ym
•fóniu mo.lno považova i v tomto 'mere auto
rovho vývoja za zrel t1 rekapitu lujtku v)po
vcď. s ktorou je La hodno 'a identifil..ova t ako 
!. dokumentom doby I..onca XO. rokov. K 
pri aznivej pmlucháč~kej rezonancii die la pri
~pcla SF pod taktovl..ou R. Zimmera. hrajtl
ca celý večer' cxprc,h nym na,adením a po
rozumením pre premiérované \ kladby. 

Na záver e~tc p;ír ko n~tatovan í: je nevy
hnutné pri príprave dramaturgickéhu pl;ínu 
!.prí\nii <,e lekčné kritériá. aj 7a cenu (.. vantita
th•ncj redukcie. veď nctrchi1 po'k) tovat 
priestor '>k ladbám a autorom. ktorí znižuj ú 
zmysluplno~i prehliadky a určujú jej pomer
ne vysokú nákladno<,i. Vel' a vaty. akademic
kých kon~trul..cií i vy<,lovenc nepodarených 
~kladicb sa tu mohlo ocitntíi iba vďaka .wačné
mu počtu komorných koncertov. ktoré po
t~·cbovali organizátori naplnii - dllfamc. 7c 
sme ten to model 7ai.i li napo,ledy. Z rejme 
bude v budt1cnost i užitočné pozva i do drama
turgickej komisie kvôli objektivite výberu 
~novu aj odborníkov. 1 radov koncertných 
umelcov. ale najmii muzikológov. Spolupr:í
ca s po~lednc menovanými vynie,(a pri prí
prave podujatia v minulo~ti o. i. <1\po•' doku
ment. v podobe programového bulletinu. 
ktorý aj keď výtvarne i ob~ahovo nebol vždy 
bez chýb krásy. priná~al celistvú a hutnú in
formáciu. Materiál. ktorý tohto roku dostali 
návštevníci k dispozíci i, odrážal stopy poly
grafickcj improvizácie (d ie lč ie vk ladačky. 

ncpraktický formát. plytvanie papierom) , vý
tvarného nevkusu. Popi~ný text. ~ i t ý horúcou 
ihlou sa nevyhol chybäm. absc ntujúcim úda
jom i zopär insitným pe rličkám v autorských 
vyznaniach niektorých ~kladatcl'ov. 

Ukazuje sa ďalej, 7e nic je dôvod t.arado
vai na prehliadku len premiéry. ale drama
turgické oživenie by malo kvôli hlb~ej kon
frontácii a celi~ tvcjšicmu uvedomeniu si teré
nu a vývojových peripetií s loven~kej hudby 
sme roval' k bilancii hodnôt. pripomínan iu 
diel. kto ré vznikli v uplynulých rokoch i dc
sairočiach a ktoré sa zaphali do povedomia 
pamätníkov ako zauj ímavý doklad progre
sívneho štýlového rastu konkrétnych auto
rov. druhovo - žánrovej inovácii č i doby 
svojho vzniku . V kvant ite podnetov rade
ných podľ-a dot e raj~ icho prchliadkovéhp kli
šé, . a stráca vedomie súvi~ losti . rno.lnosf vy
baviť si genézu vývojovej kval ity. ale i fázy 
stagnácie. či regresu tvorivosti . Veď koľko 
stále aktu:ílnych a znepokojujúcich kompo
zičných hodnôt a prihovära za woje ožive
nie napr. z .. trezoru" 60. rokov. Vďaka nové
mu inte rpretačnému výkladu získava aj star
šia skladba na osobitej kvalite - výnimočne 
tak na tohtoročnej prehliadke zabkrili Kon
vergencie l. Romana Bergera. z roku 1968 
pre husle sólo, v podaní A. Jablokova. 

Napokon je nanajvýš potrebné vyj~t· z ul ity 
potvrdzovania vlastnej dôležitosti, aká vždy 
hrozí v podmienkach izolácie od okolitého 
tvorivého diania a prcmy~lici čo aJ ~kromnej
ší štart medzinárodnej prehliadky č i festivalu 
súčasnej slovenskej tvorby. Mnohé interné 
súdy o kva lite sa v takejto konfrontácii móžu 
spresnii. bez pocitu malosti a )0 značnou 
dávkou scbakriticko~ti by prichád7alo k prc~
kupovaniu i potvrdzovaniu tvorivých príno-
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Kreatívne dieťa 
~ovoľte mu byť človekom l 
JAN SZELEPCSÉNYI 

Aleže je zvláštne to naše storočie! Najprv 
sa dušuje. že každému nadel! rovnakou mie
rou. a napokon si začne vyberať tých, ktorým 
by mohlo dať viac. Najprv sa vyzná z rovnosti 
všetkých ľud í. a napokon zisti , že niektor! 
dá boh -sú predsa len .. rovnejší" , pretože sa 
od nich čaká niečo mimoriadne. Najprv za
prisahá učiteľa. že musi každému dieťaťu po-

pej sa od prvého okamžiku kvalifikovalo na 
konfere nciu profesionálov, ktorí skúsenosťa
mi i názormi osvedčili svoje výsostné právo 
slúžiť objavovaniu skrytých, všemocných 
a všeprctvárajúcich síl človeka. Tých sil , 
vďaka ktorým sa človek stáva tvo rcom v tom 
najši ršom a najrozmaniiejšom slova zmysle. 

Pokoru . s akou slúžia deťom. osvedči li do-

Predsednfch'o konferencie - prof. M. Jurkovič, doc. dr. J. Fukač, CSc., J. Hatn'k 

skytnúť rovnaké vzdelanie, a potom zrazu 
chce, aby niektorému predsa len poskytol 
viac. 

A čuduj sa svete - nikto neprotestujc, že 
sa tu obchádzajú základné princípy demo
kracie. Naopak- všetci akoby si vydýchli , že 
tá všetka ne rovnosť nebola nadarmo, ale na
opak- priniesla dobrú úrodu. Zrodil sa vyná
lezca. objaviteľ, tvorca, génius - zrodil sa 
človek , ktorého nápad dá tisícom či milió
nom prácu, zachráni tisíce či milióny od hla
du. vylieči tisíce či milióny zo smrteľnej ne
moce, dá tis ícom či miliónom zmysel života 
alebo nádej do budúcnosti ... 

Nic, nechcel som napísať ódu na nerov
nosť. an i osláviť dvestoprvé výročie dobytia 
Bastilly porážkou jej ideálov. Chcel som le n 
poukázať na paradoxy modernej spoločnost i , 
ktorá sa zmieta v rozpore medzi ideálom 
priemernosti , ktorý- podľa všetkého- je ste
lesnením demo~racie, a medzi ideálom nad
priemernosti a výlučnosti , ktorý je cynickou 
negáciou rovnosti všetkých rudi. Lebo- to je 
poznanie, ku ktorému sa takmer v rovnakom 
dejinnom o kamžiku prepracovali všetky spo
ločenské systémy bez ohradu na farbu pletí 
a ideológií: potrebujeme tvorivých ľudí. kto
rí dokážu dať masovej produkcii punc výluč
nosti. Isteže, s rastúfi m počtom kópií sa strá
ca výlučnosť. Ale t6 nevadí, ak je poruke- či 
v trezore nový nápad . ktorý predbehne iných 
.. kopistov" o generáciu myslenia . 

máci i zahraniční účastn íci konfe rencie a] 
tým. že ani raz sa nikto nezmie nil o užšom 
cieli rozvoja kreativity; nikto sa ani len nepo
kúsil definovať, aký typ kreativity by "chcel 
svojou pedagogicko-výchovnou prácou roz
vinúť : mala by to byť kreativita vedecko
technická, alebo umelecká? V priebehu 
troch dn í o tomto aspek te nepadlo ani slovo. 
Všetky pragmatické, utilit árne či , nedajbože, 
národohospodárske aspekty boli zhrnuté do 

pokúša), nie je človekom . Ak nieko ho učíme 
tvoriť , sprístupňujeme mu cestu k jeho ľud
skej identite. - Možno si predstaviť väčšiu 
službu .. Jeho C: lovečenstvu"? Sotva. 

Každý z okolitých národov sa pokúša o 
vlastný systém, ktorý by rozvinul kreat ívne 
schopnosti. Poznaňská filharmónia si pred 22 
rokmi vymyslela dvojicu rozprávkových by
tostí- .. Tralalinku" a .. Cvrčka", ktoré - po
dľa poľskej referentky Marie Franckowiak -
úspešne lákajú do koncertných siení nielen 
tisíce detí, ale aj prominentných skladateľov. 
Pre poznaňský cyklus sa "upísal" o. i. aj W. 
Lutoslawski a ďalší prominenti rozsiahlymi 
skladbami. určenými .. len pre deti" ... 

Pani Ľudmila Chlebnikova z Kyjeva hovo
rila zase o rozvoji kreativity cez spevácke čin
nosti - koncepcia, ktorá sa zdá byť na prvý 
pohľad málo .. avantgardná", a le podľa vý
sledkov psychologických testov zatiaľ prináša 
jednoznačne naj lepšie výsledky pri rozvoji 
hudobnosti. 

To všetko sú len marginá lie k programu, 
nabitému referátmi , diskusiami a - demon
štráciami . Dovedna boli tri : Juraj Hatrfk 
predviedol so šesťčlenným súborom spevá
kov a inštrumentalistov, ktorí boli kompe
tentní nie len svojím muzikantstvom, ale aj 
úprimnou hereckou zaangažovanosťou . svo
ju hudobno-výchovnú hru C:ervené jabfčko. 
Sám v nej účinkoval nielen ako autor (čo si 
stihol .. vybaviť" pred predstavením ... ), ale aj 
ako klavirista, spevák, moderátor a manipu
látor. ktorý nenápadne vtiahol do celého dia
nia nielen svojich žiačikov, ale aj odborné 
publikum . V hudobno-slovnej férii, v ktorej 
boli skfbené všetky ciele výchovno-náukové
ho procesu do po ntánneho a nevtieravého 
celku, predviedol typ výučby, v ktorej učeb

ný mate riál sa stáva vďačným objektom po
znania a vyučovanie tou najpríťažlivejšou ko
lektívnou zábavou. 

Nemenej sugt;stívna bola demOnštrácia 
kreatívnych cvičení W. Hartmannom, ktorý 
pomocou nepreberného množstva nápadov 
(včťtanc mydlových bublín, ktoré sa sta li 
.. gene rátorom náhodného procesu") zmenil 
.. osadenstvo·· stretnut ia na zvedavcov, zno
vuobjavujúcich kúzlo hudobnej hry. Kdesi 
na konci diskusie (i môjho re fe rátu) sa ocitol 
doc. E. Michl z Pedagogickej fakulty UPJS 
v Prešove, ktorý popri svojej viere v poslanie 
hudobno-pedagogických učilíšť demonštro
val tj svoju kolekciu hudobných hračiek , 
opil!lajúcich sa sčast i o folklórne tradície. 
Svojou malou výstavkou vo foyeri nenápad
ne pripomínal, že nebyť Orffa svet by mal 
Michlov Schulwerk. No aj tak nic je jeho úsi
lie má rne: j eho nápady sú obohatením 
Orff ovej kolekcie hudobných nástrojov. čo 

priamo pred očami "zhmotniť" zvuk, ktorý je 
pre deti na zS predsa len abstraktným ja
vom . 

l keď témou konferencie bola kreat ivita 
dieťaťa, referenti sa rýchlo dostali k ďalšiemu 
určujúcemu faktoru - ku kreatívnemu učite
ľovi. Výchova dieťaťa ku kreativite predpo
kladá v prvom rade rozvinutie tvorivých sn 
učiteľa, ktorému - žiar - ani pre jedno, ani 
pre druhé nemožno poskytnúť spoľahlivý ná
vod (Fukač). Niet absolútne spoľahlivej me- · 
tódy pre rozvoj kreativity. Pre to musí učiteľ 
začať objavovanie žiakovej tvorivosti hľada
ním v sebe samom, v zdrojoch, ktoré dopo
s iaľ nespoznal , ktoré netušil a v ktoré možno 
ani neverí. Skrátka, než vo svojom žiakovi 
objaví Stravinského , musi v sebe nájsť Bee
thovena alebo Einsteina ... Ak učiteľ začne 
kreatívne pracovať, sám sa začne meniť. Mu
sí sa prepracovať k vnútornej harmónii , pre
stavať svoju osobnosť (Poš). Kreativita je slo
boda, ktorú si každý musi vydobyť sám 
(Hartmann). 

Kreativita ako nepotopený kontinent sa 
stala príťažlivým cieľom nielen pre referen
tov, ale určite aj pre desiatky ďalšieh pedago
gických pracovníkov a učiteľov, ktorí svojimi 
praktickými skúsenosťami dokumentovali zá
very odborných referátov. Stretnutie poskyt
lo prirodzený rámec k diskusiám aj o širších 
súvislostiach hudobnej výchovy. Informácie 
rakúsky,Ql hosti o zastúpeni hudobnej výcho
vy na základných a stredných školách, o sys
téme doškoľovania učiteľov hudobnej výcho
vy, o metodickom hľadaní ciest a o hľadaní 
ciest k metodike boli podnetom ku konfron
tácii zámerov a výsledkov. Možno sa aj nie
komu t lačili na jazyk slová rozladenia nad 
stavom hudobnej výchovy, keby tu neboli 
prvé lastovičky, ohlasujúce- dúfajme- novú 
jar hudobnej výchovy i estetickej výchovy. 
Teraz skôr záleží na tom, čím tento priestor · 
dokážu učitelia hudobnef· výchovy vyplniť. 
Hatríkovo "C:ervené jab čko" im poskytlo 
dostatok príkladov, ktorým smerom by sa 
mala uberať ich práca. Aby sa vyučovanie 
hudobnej výchovy stalo tvorivou disciplí
nou ... 

Dôležitým činiteľom ďalš ieho vývoja bude 
otázka ďalšieho vzdelávania učiteľov hudob
nej výchovy. Ako konštatovala zástupkyňa 

Ministerstva školstva Ceskej republiky, dote
rajšf centrá lne riadený systém doškoľovania 
zrušenfm krajských zložiek tejto sústavy 
prestáva existovať. Ministerstvá školstva 
chcú túto úlohu zveriť vysokoškolským pra
co\fiskám. Pre ne to bude šanca i výzva záro
veň. 

Nielen tento, i rad ďalšfch problémov pri
niesol a bude prinášať život. Tri konferencie 
o hudobnej výchove v Nitre vr. 1984, 1986 a 
1988 s určitou pravidelnosťou a naliehavos
ťou mapovali problematiku , až napokon pod
nietili štátnu školskú správu k úpravám v ob
lasti hudobnej výchovy. 

Účastníci stre tnutia v Dolnej Krupej vy
slovili nádej i želanie, že sa čoskoro nájde in
štitúcia, ktorá by na tradíciu nitrianskych 
konferencií nadviazala a zabezpečila tak nie
len kontakty medzi teoretikmi a pedagógmi 
hudobnej výchovy, ale aj sústavnú inventari
záciu problémov a úloh. Popri dôležitých 
stra tegických cieľoch by sa (možno) podarilo 
"ustrážiť" aj platenie pravide lných členských 
prfspevkov medzinárodným organizáciám. 
Ako ukázala predchádzajúca prax, nie je to 
ani samozrejmé, ani jednoduché. Stačilo je
diné .,pozabudnutie" , aby krajina, ktorá sa 
hrdí názvom "konzervatórium Európy", 
stratila členstvo v Medzinárodnej spoločnosti 
pre hudobnú výchovu ... 

Spi rá la pokroku potrebuje eskamoté rov. 
ktori jej pridajú závi t. dva , po ktorom sa za 
nimi vyškrabú ich súkmeňovci. Skúsenosť na
svedčuje tomu , že túto špirálu dokážu mon
tovať len tí. čo sa neuspokojujú s vychodený
mi chodníčkami myslenia a lebo technickej 
realizácie, ale iba tí, ktorí majú neodolateľné 
nutkanie načiahnuť sa za horizont , alebo -
prinajmenšom -zájsť aspoň za najbližšiu ne
prehľadnú zákrutu. Sú to ľudia spravidla cel
kom ncpraktickí, neraz nešikovni , ktorým by 
ste márne vykladali o efektívnosti, a le záro
veň ľudia , ktorí nám- v konečnom dôsledku 
- dokážu báječne zjednodušiť život. Ó, zá
zraky ducha! 

Prijatie hostí stretnutia v Klube skJadatefov prof. I. Paríkom 

Ak by sa naďalej stávali takéto a podobné 
príhody , boli by oprávnené varovné slová 
J . Hatríka, ktorý povedal : "Sme kraj ina 
v stave kultúrneho ohrozenia!". Bude zaují
mavé, či náš národný organizmus v sebe 
zmobilizuje sebazáchovné reflexy, ktoré by 
úbytok možností kompenzovali ich starostli
vejším a obetavejšfm využívaním. Priestor, 
ktorý si školstvo vytvorilo rozšírenfm hudob
nej a estetickej výchovy môže zakvitnúť ako 
jarný sad, ale aj zarásť burinou ako zabudnu
tý kút. O tom rozhodne učiteľ a ti , čo by mu 
mali pomáhať. 

T í, čo sa zišli medzi 14. a 17. novembrom 
v Domove slovenských skladateľov v Dolnej 
Krupej prijali skromne štylizovanú pozvánku 
Slovenskej hudobnej spoločnosti , Minister
stva školstva, mládeže a športu SR, Výskum
ného ústavu pedagogického a Ústredného 
ústavu pre vzdelávanie učiteľov na medziná
rodné stre tnutie - ;-;dôrazňujcm , žiadne sym
pózium, kongres či konferencia , a le stretnu
tie na tému Zdroje a rozvoj detskej hudob
nej kreativity. Pozorný čitateľ si určite vši
mol. že pozývatc lia neda li tomuto "stretnu
tiu" v pozvánke žiaden prívlastok, ktorým by 
niekomu chcel i nahovoriť, že jeho poslaním 
alebo ambícjou je byť úplným, odborným 
alebo dokonca vedeckým. 
Povict~ si - zákon schválnosti! Množstvo 

vedeckých konferenci i sa ukáže byť stretnu
tím amatérov, ktorí sa niekoľko dní tvária 
ako profesionáli - samozrejme v medziná-

( .. • ro. .._ ..• : ... .. n ... •--: v .. .. 

jediného konštatovania: demokracia je vláda 
tvorivých ľudí ... 

Zdôraznilo sa , že je treba .. rozvinúť pozi
tfvne vlastnosti človeka" (Jiŕí Fukač, Brno), 
že .,láska je prvou prioritou" (Vladimír Poš, 
Orff-Institut Salzburg). že by sme tvorivos
ťou mali dieťaťu ..... ponúknuť transfer do 
iných oblast í" (Wo lfgang Hartmann , Koru
lanské krajinské konzervatórium. Klagen
furt ). Všeplatnosť témy zase zdôraznili kon
štatovania, ako: .,Nekultúrnosť j e naším spo
ločným nepriateľom" (Stanislav Tesar, Ces
ká hudobno-pedagogická spoločnosť , Pra
ha), a lebo .. Kreativita je strategickou otáz
kou rozvoja ľudstva" (Ladislav Burlas, Brat i
slava). 

Tento redukovaný výber myšlienok aspoň 
čiastočne ilustruje .. muzikantskú nezištnosť" 
celého podujatia. Nikto nehovoril o tom, ako 
nájsť nového Bacha, ako vychovať nového 
Beethovena, či Sostakoviča. V popredí bola 
osobnosť človiečika, ktorý sa pomocou svoj
ho učiteľa hudobnej výchovy prepracúva 
k veľkému písmenu na začiatku svojho ozna
čenia : diplom pre ,.Jeho C:lovcčenstvo" by 
mala byť jeho schopnosť tvoriť , ktorú pani 
Gerlindc Koringe rová (Pracovné spoločen
stvo rakúskych hudobných vychovávateľov. 
Viedeň) stotožnila so schopnosťou .. byť člo
vekom". 

sa - pok iaľ viem - nepodarilo žiadnej z "ná
rodných" variánt Orffovho Schulwerku. 
Michlove hudobné hračky sú konštrukčne 
jednoduché a nepochybne budú deti lákať 
nielen k muzicfrovaniu, ale aj k samovýrobe. 
Výroba hudobných nástrojov v rámci pracov
nej či technickej výchovy je v súčasnosti ver
mi propagovaným ~pôsobom ako dieťaťu 

Dom kultúry Ovsi~te - hudobno-yýcbomá hra Cenené jabftko, autor a moderátor J. Hatrťk 
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Stanley Jordan 

Nad osudom Bratislavských jazzových dní 
sa tohto ro ku vfš ili o'tázniky; vznikli oprávne
né obavy či nové, alebo po novom hospodá
riace inštitúcie budú ochotné znášať stále sa 
zväčšujúci deficit ( tento sa prehfbil napriek 
štedrej ministerskej dotácii) a predovšetkým 
či v situácii otvorených hraníc bude toto po
dujatie pre obecenstvo ešte stále prfťažlivým 
oknom do sveta . Priebeh BJD v tomto smere 
dal skô r pravdu optimistom: pokles návštev
nosti bol minimálny a nová spoločenská situ
ácia u vn ímavých a senzitívnych fudllen zvý
šila potrebu kontaktu s hudbou, ktorej -
povedané ,.staroštrukturálne" - ideové po
solstvo v mnohom kontrastuje s atmosférou 
týchto dní. Jazz od svojho začiatku progra
movo realizoval syntézu hudobného výraziva 
rôznych kultúr a v priebehu vývoja pôvodný 
afroamerický koncept čoraz naliehavejšie 
prerastal do konceptu globálnej hudby a v 
tejto nachádzajú možnosti uplatnenia prvky 
prakticky každého hudobného regiónu. 
V tomto smere , v tom-ktorom období vzni
kajú i módne vlny preferencie španielskej , 
juhoamerickej , indickej alebo inej hudobnej 
kultúry. Isté napätie medzi tzv. jazzovým 
mainstreamom (v tomto zmysle myslime na 
zásobáreň povinných univerzálnych prvkov 
jazzového výrazu) a medzi svojbytným uplat
ňovaním prvkov rôznorodých iných oblastí 
vedie ku svojskej otvorenosti a tole rancii. 
Jazz silou tejto logiky preko nal v USA pre
meditované izolacionistické a šovinistické 
tendencie {černošské extrémistické postoje 
označujúce .. pravý" jazz za výlučný majeto k 
jednej rasy ä na druhej strane približne až do 
konca 50. rokov bol pociťovaný diskriminač
ný postoj niektorých zamestnávateľov voči 
černochom) a čo sa týka E urópy, tu od za
čiatku jazz plnil funkciu medzinárodného 
bratstva ,.spriaznených duší" a vzťah k tejto 
hudbe prekonával aj extrémne antagonizmy 
(napr. v 'Paríži sa počas nemeckej okupácie 
priatelili jazzmani z podzemného hnutia od
poru s rovnako hudobne orientovanými dô
stojníkmi Wehrmachtu) . V ,.normálnych" 
podmienkach o týchto samozrejmostiach nie 
je treba hovo ri(, ale v dňoch 26.- 28. októbra 
počas konania BJD bo la otázka národnej 
špecifickosti versus tolerancia a univerzál
nos( zvlášť akútnou témou a tak samorné 
obecenstvo pociťovalo participáciu na jazzo
vom podujatí ako prejavenie postoja {len 
malý vonkajškový postreh - takmer nikto 
z obecenstva nebol ,.vyzdobený" odznakmi 
nacionálnych alebo politických hnutí - aký to 
kontrast s ulicami tých dní!) . 
• Možno aj vplyvom naznačených súvislosti 
bola a tmosféra v PKO mimoriadne srdečná 
obecenstvo zjavne prišlo vopred odhodlané 
vychutnať z ponúknutého programu to naj
lepšie , vystihnúť v tej -ktorej produkcii špeci
fikum , využiť to , čo tá-ktorá skupina ponúka : 
či už to bol neproblematický rhythm and 
blues v hudobne nezaujímavom , ale vizuálne 
o to pôsobivej šom akrobatickom prevedení , 
cez rôznorodé podoby free, fusion , main
stream, neobop a iné "škatuľky" jazzovej scé
ny; sála niekedy sústredene počúvala, inoke
dy uvoľnene tlieskala do rytmu, alebo pospe
vovala s účinkujúcimi. Pod touto dojemnou 
jednotou sa však skrýva aj semeno sváru . Na 
jazzových dňoch už tradične sa cltia svojim 
spôsobom osihotení jazzoví špecialisti, a to 
predovšetkým hudobníci , ktorí tejto hudbe 
zasvätili mnoho úsilia za málo vonkajškové
ho efektu. Tí všetci sa cltia zradení vo svo-

jich ideáloch pri enormnom úspechu preja
vov hudobne podružných a jazzove okrajo
vých a naopak, cítia sa sklamaní a osamelí pri 
malom ohlase často vynikajúcich výkonov 
svetoznámych majstrov tej to hudby. Ono 
nadhodnotenie sa spravidla týka formácií 
majúcich styčné plochy s rockom a pop music 
(pripomeňme triumfálny ohlas produkcií Bil
lyho Cobhama alebo Stanleyho Clarkea -
aby sme ostali len na pôde fusion music). Na 
druhej strane menej zaujmú produkcie nená
padné, nedispo nujúce vonkajškovou inová-

ciou , .,gimmickom", keď skrátka hudobníci 
nerobia nič iné len hrajú svoju hudbu spôso
bom, ktorý sa menej orientovanému poslu
cháčovi zdá príliš štandardný, dávno počut ý, 
neinovatívny. V duchu tohto zjednodušujú
echo poňatia sa následne v denníkoch obja
vujú recenzie mladých pisateľov (zväčša ne
známeho mena) , kt~ré v tom-ktorom roční
ku označia výkon Hancocka za nezaujímavý 
(sedel som vtedy vedľa Húščavu , ktorého 

Eddie Harris SllÍnllcy L Prikler 

jedničnosť zážitku úplne konšternovalq) . 
Phila Woodsa nechajú bez povšimnutia ( toho 
som zasa sledoval vedra Gerhardta , ktorý 
kritizuje zásadne všetko s nadhľadom , ale 
tento raz mu osta li len pokorné slová obdivu) 
a tak by sme mohli pokračovať. Korene celé
ho javu možno hľadať v nezažitosti jazzovej 
tradície (u pisateľov i veľkej čast i obecen
stva) . Jazzové dni spfňajú pre nich aj funkciu 
akéhos i rýchlokurzu o tom, čo je vo svete no
vé , aktuálne , čo fičí.. . Istým spôsobom ne
tvorivo tak uplatňujú hitparádový pohľad , 
v ktorom aktuálnosť pat rf k prvoradým krité
riám. V jazze však nie nadarmo je heslom 
tradícia - i ti najodvážnejší novátori neustále 
zdôrazňujú svoju spätosť s koreňmi jazzu 
a ak bolb niečo v jazzovej scéne 80. rokov 
skutočne nové, tak ·e to hodno-

John ScoOeld 

tenie a prehfbenie jazzovej trad ície . Rele
vantná je tu hudobná hfbka zážitku , vytvore
ná a tmosféra, invencia , súhra, swing. indivi
duálny prfspevok do jazzovej konvencie. 
A úprimne povedané pre posúdenie skutoč
ného dopadu koncertu toho-ktorého veliká
na jazzu nestačí len všeobecná jazzová vní
mavosť, ale aj istý preh ľad o jeho doterajších 
aktivitách. 

• Hlavnou udalosťou tohoročných 16. BJD 
,)oloonepochybne úči nkovanie dvoch maj
strov jazzovej gitary; je priam malým zázra
kom, že sme mohli vidieť samostatné koncer
ty skupín Johna Sco fielda a Stanleyho Jorda
na. Osobne som Scofie lda videl .. naživo" tre
tíkrát (s Davisom vo Varšave a s jeho skupi
nou v Prahe) , dobre poznám najmä jeho 
sta ršie platne (ale mám isté manko s jeho no
vými nahrávkami). V porovnaní so všetkým 
čo poznám mi pripadal jeho bratislavský 
konce~t skvostný, plne vysvet ľujúci Scofie l
dove postavenie v súčasnej jazzovej hie rar
chii (v anketách odborných časopisov, najmä 
v posledných piatich rokoch sa je ho meno 
často objavuje na prvom mieste medzi gita
ristami). Scofieldov spôsob hry je osobitý 
a rozpoznateľný, cít i ť , že prešiel dôkladnou 
školou od bluesových skupín až po Davisa 
a po tom vše tkom sa vrátil k priamočiaremu 
mainstreamovému jazzu súčasného poníma
nia. Keďže nerád mám superlatívy, ktoré 
môžu splasnúť pri počutí niektorého ďalšieho 
velikána jazzu, vyhľadal som v tejto veci Ma
túša Jakabčica, ktorý pre svoju potrebu dô
kladne analyzova l práve novšie Scofieldove 
pla tne a ktorého v tomto smere môžeme po
važova( za znalca. Jakabčic považuje brati
slavské vystúpenie Scofielda za vôbec naj lep
šiu hudbu , akú od neho doteraz počul a na 
podporenie tohto zdanlivo príliš jednostran
ného a exaltovaného názoru vie zápalisto , 
odborne a presvedčivo argumentovať. Na 
druhej strane recenzenti denn íkov prijali 
Scofieldov výkon s prezieravým nadhľadom a 
jednoznačne svoju preferenciu dali Stanley
mu Jordanovi (dokonca mysllm, že v Smene 
bol Jordanov výkon označený ako najväčší 
zážito k v doterajšej histórii podujatia). O čo 
tu vlastne ide? Stanley Jordan je skutočne gi
tarista mimoriadnych a ojedinelých schop
nosti a v Bratislave svoju povesť v plnej mie
re potvrdil. T echniku nezávislého hrania 
oboma rukatni , čo mu umožňuje hrať aj na 
dvoch nástrojoch simultánne alebo na jed
nom dosiahnuť klavíristický efekt , síce nevy
našiel, ale túto techniku doviedol ku svojskej 
dokonalosti. Jordan je z rodu hudobníkov, 
ku ktorým patrí napr. i Oscar Peterson, ale
bo Maynard Ferguson; títo oslnia nebývalou 

, technick~u úrovňou a zároveň naplnia svoj 
perefe kcionistický koncept zaujímavým a ši
roko obsahom. V tomto 

smere je Jo rdan vynikajúcim popularizátrom 
jazzu. Naviac, ďalší rozmer mu dodáva jeho 
rytmická sekcia: predovše tkým Charnett 
Moffett je pravdepodobne naj lepším kont ra
basistom z generácie mladých černochov . 
ktorí pred nedávnom vyšli zo špecializova
ných škôl a ktorí priam neuveriteľne sa tam 
nauči li všetko čo má ved ieť jazzový hudobn ík 
a to v hfbke, ku ktorej boli predtým potrebné 
dlhé roky. Popritom všetkom v jazze tak ce
nená a ťažko definovateľná magická sila hu
dobného výrazu predstavuje kritérium tech
nickej e kvilibristi ky. Aby sme to zj ednodu~i l i 
a sprehľadn i l i : podobne ako Miles Davi~ je 
v jazze viac ako Ferguso n. Scofie ld v tej to 
hierarchii tak vonkaj~kove (napr. umie~tne
nia v anketách) i vnúto rne mä iný rozme r ako 
Jordan. 
Ďalš ie produkcie jazzových dní už nemali 

onú všetko prekonávajúcu silu hud by dvoch 
gitaristov, ale každá fo rmácia svojim spô~o
bom dobre dokumentovala niekto rú polohu 
jazzu. Kultivované rozvíjanie neworleánskej 
tradície prezentoval Caledonia Jazz Sand 
z Nórska. Mainstreamový výraz vychádzaj úci 
z raných smerov moderného jazzu ~uverénne 
zvládlo Abarius Trio z Litvy. Ak sme v úvo
de spomenul i hudobne nenáročný a vizuálne 
efektný rhythm and blues , mysle li sme na ob
divuhodnú varietnú produkciu Boogie Boy 
and The Woogies (Belgicko). K vrcholom 
podujatia nepochybne patrila poľsko-americ

ká speváčka Ur zula Dudziaková so skupi
nou Walk Away, ktorá od začiatku 70. rokov 
sa v mnohom pričin i la o inováciu jazzového 
spevu s výdatným a tvo rivým využit ím elek
tronických vymožeností. Relax, príjemný 
pocit zo swingujúcej hudby plnej rytmického 
napätia - swingu, seatu a pod . (skrátka typic
ká atmosféra dobrého jazzového klubu) pri
niesla skupina tenorsaxofonistu Eddieho 
Harrisa. Po zásluhe mimoriadny úspech mala 
nie svojou vinou málo známa formácia z Bul
harska - Rousse Jazz Quintet , ktorá názorne 
ukázala jeden z možných smerov, ktorým sa 
môže uberať snaženie hudobníkov z jazzove 
málo známych krajín : dôkladná znalosť tra
dícií domácej hudby v spojení s hlbo kým za
žitím všeobecne platného jazzového základu . 
Zvláštnu zmienku si zaslúži prezentácia čes

kého a slovenské ho jazzu na hlavnom pódiu, 
kde domáce skupiny principiálne otvárali 
koncerty. To ich stavalo už vopred do nezávi
deniahodnej pozície (obecenstvo sa postup
ne schádzalo v priebehu hodiny po oficiál
nom začiatku a t rvanie koncertov sa pretiah
lo až do ranných hodín). V prípade nanovo 
začínajúceho Big bandu bratislavského Kon
zervatória pod neúnavným vedením Bohu
slava Trnečku to bolo adekvátne, na druhej 
strane Karel Ružička má na európskej scéne 
lepšie postavenie ako viacerí zah ran iční 

účastníci a predovšetkým dlhoočakávaný 

a vydarený návrat na scénu slovenského jazz
mana č. l - Gabriela Jonáša by si zaslúžil 
vhodnejšie umiestnenie. 

K tomu, aby všetky tieto a iné možné úvahy 
neboli zbytočným luxusom je samozrejme 
potrebné, aby sa BJD udržali i na budúci rok 
(a to napriek dobrej účast i obecenstva zďale
ka nie je samozrejmosťou) a najmä, aby fes
tivalové pódium nebolo v Bratislave jediným 
miestom, kde sa hrá inšpirovaný a strhujúci 
jazz, hudba, ktorej význam v atmosfére našej 
súčhsnosti získal nové dimenzie. 



( 

\testo hudobných tradícií ••• Tak predstavujú dnes Bratislavu db plagá
toljch uniforiem odeté nové pútače na zastávkach hromadnej dopravy. 
V Londýne, kde už pred 300 rokmi mala premiéru pná anglická opera, 
Purcello,·a Dido a Aeneas. nemusí do muzikantskej histórie mesta zasvä
colať žiaden transparent. Jednako, atmosférou hudby ulice a námestia 
dýchajú. Na· každom kroku. Od koncertných ~l a opemých domov, cez 
stánk~· zábavného divadl~ rockové pódiá, až po kráľovskú kapelu pred 
Buckinghamským palácom, či naqinsitnejiie "umenie" produkované na 
chodníkoch a v útrobách metra. 

Bel\lamln Luxon - Glannl Schicchi a Alison Hagley - Lauretta v Pucciniho rovnomennej 
opere na scéne Anglickej národnej opery Snímky archív autora 

Londýnsku opera Col'cn Garden: Barbier zo Sevilly, A. Ba ltsa v úlohe Roslny 

noval dramatickou pricraznosťou svojho Fo
rcsta a Giorgio Zancanaro (Ezio) už tradične 
noblesou a pravým verdiovským legátom. 

Oproti Attilovi, ktorého inscenačný tvar 
úspešne prcmostil romantickú predlohu 
s dnešným interpretačným trendom, bol Ros
siniho Barbier zo Sevilly kôr divadlom vče
raj ška. Iluzívne prostriedky a vyčačkané de
tai ly na náš vk us pôsobia už akosi anachro
ni~ky. Model Michaela Hampeho, prenesený 
na londýnske pódium pod dozorom Jeremy 
Sutcliffa, predstavuje sa lónnu podobu ope
ry. ll u mor je j emne dáv kovaný a nikdy nie je 
samoúčelný. Niektoré situácie však boli málo 
rozohraté, akoby spočíval i len na iniciatíve 
sólis tov. Z nich výstižné figurky vykresal ve
te ránsky basista Gabriel Bacquier (Bartolo) 
a v ári i o klebete impozantný Ruggero Rai
mondi (Basilio). S rossiniovskou koloratúrou 
si príkladne porad il argentínsky tenore !eg
gero Raul Gimenez. Figaro mladého ~ustrál 
čana JefTreya Blacka si získal srdcia divákov 
hlavne javiskovým šarmom. Agnes Baltsa je 
však dnes o číslo zrelšia Rosina , gravitujúca 
k drama tickejším výrazovým brehom. Všet
ka česť jej štýlu , nahe vyspievať de lené tóny, 
no gracióznosť a dievčenská koketnosť z jej 
prejavu už jednoducho vyprchali . Pravým 
rossin iovským briom s jemne tieňovaným dy
namickým prcpracovaním orchc'strá lneho 

Londýn - veľkom~sto hudb~ 
Co ponúkol november'! V pompéznej Ro- lqm t radičným , s podsta tne vyšším vstupným' pa rtu , opuncova) večer v Covent Garden di-

ya l Festival Hall výber vari desia tich veľkých (v parteri až do 90 li bier za kreslo) , Anglická rigent Gabriele Ferro. 
orchestrov (Viedcn~kf filharmo nici. Royal národná opera (ENO) je ľudovejš ia . Nachá- O Anglickej národnej opere (pod názvom 
Philharmonie Orchestra. BBC Symphony dza sa v podnáj me londýnskeho Colosca a je Sadlc r's Wclls hosťovala u nás roku 1965) 
Orchc~tra . The London Phi lha rmonie, T he najproduktívnejšou opernou spoločnosťou som už povedal , že vnáša nóvé svetlo do 
Philharmonia. Royal Flanders Phi lharmonie Británie. Najväčšie londýnske divadlo má operného života s nezaťaženým pohľadom na 
Orchestra) s takými dirigentskými o obno - hustú prevádzku s priemerne 21 predsta e; klasiku i odhodlan ím rozšíriť repertoár 
ťami ako R . Muti . G . Sinopoli, S. Rattlc , niami za mesiac (v Covent Garden je to oko- o tvorbu nášho storočia . V tomto duchu sa 
P . Boulez. V. Ashkcnazy . G. Ncuhold. lo 13 večerov). počas sezóny ho navštívi vyše nesie terajšia sezóna. Má dve dramaturgické 
Ch . Mackc rras a podobne. Takbto v rozpät í 450 tisíc divákov. Ešte dva údaje: v tejto se- ťažisk á: Mozarta , v súvislosti s blížiacim sa 
j edného mesiaca. po 19-krát . o tvárajú brány zóne j e zamestnaných 22 dirigentov a vyše jubileom sk l adateľa a predovšetkým - operu 
obc operné divad lá , Kráľovská opera Covent 120 sólistov. 20. storočia. Z hľadiska histórie divadla , k je-
Garden a Anglická národná opera ; vybrat' si Poďme však naj skôr do Royal Opera Hou- ho najväčším pýcham patrí svetová premiéra 
možno z programu štrnástich muzikálových se. Je ho hudobným riaditeľom je di rigent Britte novho Pe tra G rimesa (1945) , inscená-
scén Londýna. Medzi vypredanými titu lmi. Be rnard Haitink , popri ňom sa ujme taktov- cia Prokofjevovej Vojny a mie ru a Wagnera-
kde už dnes prijímajú objednávky do konca ky napr. C. D avis. Ch. von Dohnányi, va tctra lógia. Repe rtoárové spektrum sezóny 
septembra 1991. čítam Bedárov. Fan toma Z . Mchta, R. Bonynge, G . Roždcstvenskij, 1990/91 - len pokiaľ ide o modernu - siaha od 
opery, Cats. Hudbu . hoci diametrálne od l i š- E . Down cs, medzi speváckymi ozdobami žia- jej ,.klasikov'· Janáčka a R. Straussa, cez De-
n ú, ponúka v srdci mesta. na Piccadilly Ci r- ri P . Domingo, J . Carreras. A . Kraus, bussyho , Busoniho , Stravinského , Berga, 
cuse. ostrov rocku. Je to originá lna výstava H . Behrensová, G. Jonesová , A . Balt a , ale Bartóka , Prokofjeva a Sost akoviča, až po 
0 histórii rockovej hudby od začiatkov po tiež E. Grúbe rová , G . Beňačková a E. Ran- A . Re i manna. Domácu tvorbu zastupuje 
dnešok. ~animovanými voskovými figurína- dová. Brit te n a dve novinky, čakajúce na premiéru . 
mi ~pcvákov a skupín. Ich hudobný prejav je Verdiho Attila je če rstvou a jedinou ve r- Poďme k predstaveniam. Hudobnú báseň 
simultánny s pic~ňami , sprostredkovanými diovskou produkciou v tejto sezóne . Vo via- Ferruccia Busoniho Doktor Faust hrajú Lon-
návštcvníkom pomocou individuálnych slu- ce rých žánroch zamestnaný anglický režisér dýnčani a v redakcii Antonyho Beaumonta, 
chátok. Elijah Moshinsky a americký výtva rník Mi- súčasne dirigenta a autora dvoch kníh o skla-
Mňa však predovšetkým zaujím<1l súčasn ý chael Yeargan si nezakladajú na zasadení de- datcľovi . Popri Gounodovi a Boitovi tre tia 

operný 2ivot Londýna. Sústredený je najmä ja do konk rétnych historických kontextov, najznámejšia opera s faustovskou problema-
v dvoch ccnvách. Kráľovská ope ra , sídliaca výtvarné vybavenie považujú za prostriedok tikou je súčasne najzložitejším spracovaním 
v štvrti Covent Garden, je reprezentatívnym k priblíženiu melodického bohatstva part itú- večného problému paktova nia s diablom. Je 
divadlom s exkluzívnym záberom scrvírova- ry . Z me ny obrazov dôvti pne riešia pohyblivé tiež hl bokou filozofickou sondou do otázok 
ných speváckych a dirigentských hviezd . zložky kulís, pričom výrazná úloha j e prjpi- ľudského bytia, religiozity a iných metamor-
VIádnu tu pôvodné jazykové verzie. pri sú- saná farbám a svieteniu . Je to opticky veľm i fóz. Busoni rozde lil svoje dielo na symfóniu , 
ča~nom preklade libreta na titulkovacom za- sugestívna a vkusná inscenácia. Javiskové dve prc lúdiá , dve intermezzá a tri hlavné ob-
riadení nad oponou. Akousi altem atívnou akcie boli živé, doplnené zvukovými a sve tel- razy. S caumontova verzia poníma die lo ako 
tribúnou je A nglická n{trodná opera , divadlo nými efek tami (búrka , banketová scéna) , trojdcjstvové. Predstavenie zaberá vyše tri 
otvorené mode rným tendenciám i experi- práca s he rcom sa vyznačovala dynamickos- hodiny čistej hudby. De ta ilnejšie ho rozobe-
mcntom, kde má domovské právo výlučne ťou . Dirigent Edward Downes veľm i presne rať po prvom zhliadnutí je veľmi ťažké. Reži-
angličtina . Obe scény majú čosi spoločného , cít il ranoverdiovskú met riku , mal briskne sér David Pountney a výtvarn ík Stefanos La-
no viac rozdie lneho. Podobný je blokový sys- tempá, ensemblom nechýbala rytmická pres- zaridls oslovujú totiž diváka toľkými podnet-
tém práce (séria pq:dstavcní v jednom, prf- nosť a gradácia . Josephine Barstowová j e cit- mi , mnohoznačnými výkladmi , zmysluplný-
padne dvoch obsadeniach), kvantita repcr- livá umelkyňa , veľká herečka a majste rka mi metaforami a symbolmi , že ich identifiká-
toáru ( 19. resp. 20 titulov). oba súbory fun- mäkkej kantilény. Pre dramatické ataky cia , pri súčasnom sledovaní hudby a spevu , 
gujú za výdatnej výpomoci sponzorských or- krkolomného partu Odabe lly jej však chýba li vyžaduje viacnásobné stretnutie s inscená-
ganizáci í. Ešte jeden spoločný, skôr ku riózny údernejšie výšky a démonickejšie h(bky. ciou. 
znak. Publikum zväčša nepoužíva šatne, a le Pekne sfarbený a technicky istý bas mladého Jedno je isté , že tvorcovia vychádzajú 
berie si kabáty do hradiska a cez prestávky Arménca Barsega Tumanyana (Attila) , po z hlbokej analýzy partitúry a jednotlivé molí-

kujúci ; hl bokou úctou sa treba skloniť aj 
pred hudobným naštudovaním A . Beaumon
ta. Výrazové majstrovstvo v speváckej a he
reckej zložke dokumentovali v ústredných 
postavách ba rytonista Alan Opie (Faust) 
a charakte rový tenorista Graham Cla rk 
(Mephistophcles). 

Teraz pre.J.Zmenu trocha klasiky. Mozarto
va Čarovná nauta v ENO potvrdzuje typický 
inscenačný trend divad la. V réžii Nicholasa 
Hytnera spoznávam moderne poňatú podobu 
diela s viacerými časovými i významovými 
posunmi , ktorá plánovite rezignuje na roko- , 
kový kolorit. Nechce byť ani príliš ľudovou 
rozprávkou, ani filozofovať. Jemne a vkusne 
syntetizuje podne ty reálne a fantastické , 
priamosť i hfbku myšlienok. Prosto , č íta Mo- , 
zarta teraz a tu. V angličtine, takže obecen
stvo reaguje veľmi spontánne. Po odkrytí 
opony zaujme polkruhový horizont , vravo 
ohraničený troma antikizujúcimi stfpmi , ne
skôr symbo lizuj úcimi brány do troch chrá
mov. Po j eho rozostu pe sa obnažuje strieda
vo svet kráľovnej noci, zelený park, či slobo
domurársky dvor Sarastra . O prekvapenia 
nie je núdza. Do Papagcnovho náručia sa 
zlietajú živé holuby, bielo kostýmovaný Ta
míno má okolo te la omotaného hada, Sara
stro j e deťmi obklopený ľudomi l a Papagena 
upratovačkou s cigaretou v ústach. Skúšku 
ohňom podstupuje mladý pár prechodom cez 
rozžeravené uhlie , skúšku vodou vstupom do 
prepad liska , znázorňujúceho nádrž. Celkový 
dojem z predstavenia je krásny; divák obdi
vuje na jednej strane čis t ý štýl a jednodu
chosť , na druhej strane pestrosť a kontrast
nosť. Opäť má veľký význam svie tenie. Túto 
zložku uvádzajú v programoch vždy s menom 
zodpovedného umelca. 

Hudobná úroveň Carovnej nauty troška 
zaostávala za réžiou. V sólistickom obsadení 
treba pochváli ť ušľacht i lií Paminu Susan Bul
lock , šťavnatého Tamina Neilla Archera 
a technicky istú Nan Christie ako Kráľovnu 
noci. 

Zaujímavú . dramaturgicky kontrastnú 
dvojicu tvoril najnovší premiérový titul 
ENO, Deliusova Fennimore a Gerda s Pucci
niho Gianni Schicchim. Druhá polovica veče
ra teda patrila talianskej burleske , rozohratej 
režisérom Stephenom Unwlnom ako divadlo 
na divadle, plné nadhľadu a vtipných akcií. 
Každý z príbuzných bol typ sám o sebe a ich 
spoločné výstupy skladali mozai~u nenásyt
ných dedičov zosnulého Buosa. Uvodnú časť 
tvo rila málo hraná Dcliusova jednoaktovka 
s podtitulom: dve epizódy zo života Nie lsa 
Lyhneho v ll. obrazoch podra novely dán
skeho autora J . P. Jacobsena. Dielo preložila 
a režírovala 25-ročná Julia Hollanderová, en
fant te rrible mladej divadelnej gardy A nglic
ka. Titu l so svojou stavebno~ kontrave rznos
ťo~ int rovertnosťou charakte rov, slovami re
žisérky ,.skô r divadelný kus, lbsen s hud
bou", Hollanderovej naturelu plne vyhovo
val. Pokúsila sa z neho ~yťažiť nonkonfor
mné , zavše odvážne i frivo lné divadlo dneš
ka. Že hudobný tok Deliusa je pomerne po· 
malý a miestami monotónny, za to už tvorco
via nemôžu. 

O čo v opere ide? V hre je manžels,ký troj
uholn ík . Spisovateľ Niels sa zamiluje do 
manželky najlepšieho priatcra Fennimore 
a neskôr , už v zrelom veku, do 16-ročnej 
Gerdy. Mimochodom, táto postava, hoci je 
v názve opery, je len okrajovou. Režisérka 
využila celý rad netradičných postupov, ba až 
abstraktných riešení, a hoci jej koncepcia bo
la polemická , iste prispela k otvorenému dia
lógu o budúcnost i opery ako takej . Obc jed
noaktovky dirigoval s veľkým prehľadom 
a citlivosťou Charles Mackerras, známy pria
teľ českej hudby. Zo spevákov v Deliusovej 
opere dominovala výborná mezzosopranist
ka Sally Burgessová (Fennimore), v Puccinim 
popri známom barytonistovi Benjamlnovl 
Luxonovi v titu lnej roli najmä mladý tenoris
ta David Maxwell Anderson. 

veľmi rado využíva pohostinstvo bufetov. výrazovom dozretí , isto nebude patriť už len vy dopodrobna rozohrávajú . Javiskový tvar . 
7 ~ ·; ., l' "" l( r~ rrwd r r. nn,. rn ;::"~-.~:k~·ô:r~ci:i:v:ilcl~-:_~m:ed~7~i111v~c:ľ:kr~n~r;ís~r,~tl~w;;.n:"";n;l;~~o~·~P~il~l ~i mijjn~n~- ililiip~r~ip~o~m~fn~a~j u;' c~ijdjiv~aidieíiln~é~la~b~o~rajitJiióilrijuliimií'jj~eiíš~o.- ·······••••lfiiílliíllliiilíijllllllllllllllil 



e SPOMIENKOVÝ VEl:ER pri prfldltostl 
111. výroBa IW'OCieaia Bohuslava Martln6 
uporiadala ll. IL 1998 Ukladú umeleeU 
ilwla ,. Hua.enaom. Vel'kému úiQ•u zo 
struy ilakoY lkoly a Ida rodl&nt sa tdUo 't'Y
stúpenle llako't' l absol't'entOY lkoly, ktori ln
terpretoYall skladby z kia't'Ú'Ilyeh eykloY 
l.outky, Jaro Y úhndi, Film en allnlature, 
Sldzze, Motýly a .,_,ky. ZameU IQ mme 
skladby Foxtrott, Sdlerzo ale IQ basf zo So
natúly pre ldarlnet a klam. Sprlnodné si&
YO poskytlo pritOIIlDýJa plastk:ký obnz o 11-
YOtaej púti skladatel'a, o foi'Dlovaaf jello 
umeleckiho l rudskébo profilu ale IQ o 
lllleste jeho norby Y nalej l netoyej kultúre. 
Poézia českého búnlka Antonfaa SoYU ale 
IQ reP,rodukoYan' hudba - äastl kant'ty 
OMraaf stullúek umocnili p6sob1Yosf Ye
~ra romako ako mal' výsta't'ka yÝt\1ll'llýeh 
pne flakoY lkoly ltýiOYo Yol'ae kordpondu
júea s laterpretOYanýJal sldadballli. -F
e INfERPRETAl:NÁ SútAŽ l:R V OBO
RE DREVENÝCH DYCHOVÝCH NÁ
STROJOV: ftauta -l. cena neudeleú; l. ce
na Hana Budl§oy' a Lúcle ProehúkoYá, 3. 
cena ŽOfie Voii.MkoY'; 
hoboj - 1. cena Jana Brofko't'á, l. cena beta 
BaebmannoYá, 3. cena Darid Prosek; 
ldarlnet - l. cena Ludllllia Peterkol'á, l. ce
u MUaa PGUk, 3. cena JIH Sed~ a Vft 
SpUka; 
fqot - l . cena JaroslaY Kubista, l. cena Pe
ter LePt, 3. cena Daniel Hrlada. 
e U. C~ÁTNA SPEVÁCKA SútAŽ 
FRANZA LEHÁRA sa uskutoblf 9.-ll. apri
la ,. Koaúme. Sáfaf, ktoB sa kon' pod ú
itltou MK SR je zameraa' na propapdu a 
rozyoj YoUinej laterpretKle operetnej a 
muzikáiOYej norby. Hoci je pomenoYan' po 
konW6aaskom rodikol'i F. Lebirol'i, p&o 
skytiQe liroký priestor na prezentOYanie 
klaslekýeb l niQnorifch diel neto't'ýeb si&
Yenských a mkýeh autoroY tohto fúru. Sú
fafe sa .Ua zú&stnlf spnjel od 18 do 35 
roko't', ktori itad"'ú na koazenatórlu a 't'Y
sokýda uaeleekýda IWM:h, ale IQ IUIUltérl 
YOUine ikolenf, pripadae úujemel ul pr&o 
fesloúlae Banf Y divadle. U,lsné 200,
Kb spolu s prlbltikou treba zaslat' do 31. l. 
1991 na adresu: Mestské kultúme stredisko, 
KaúrensU l, 949 Ol KoiiiÚIIo. 
e WzNAMNt ŽIVOTNt JUBILEUM sl 
necNYDo pripomenul dr. Jozef Potoäir, kt&o 
rý p6sobf na Pedaao~Jekej fakulte Y Nitre 
ako pedaaóla dlrlaeat Akadeatiekého dln
C!enskéllo speYKkeho zboru Ponltraa. Jeho 
celollYotné úsilie reprezentiQe pric:a na poll 
pedaaoalekoaa, uaeleekoaa, orpnlzalnom l 
OSYetOYo-YýeboYRO•. Peda&olkk' c'!lnnosC 
J. Potoäira preds~e c'!lnorodú .Pncu na 
Yiacerýeh typoeh lkal (stredné, VSMU, PF 
UK TrnaYa, PF Nitra) a prelfna sa s jeho 
c'!lllllosfou dlrlaentskou. Z jeho mnohých 
oddlo\1lJICOY spome6•e aspo6 E. Zaeharo
Yá (PrdoY), M. Vaeha (Bratislava), O. Plha-

KONCERT V HAINBURGU. že "preal
lwlle do lfttll" ae•aú byt ridy lea úldl
tostOII etMiovaaýefl kaltlimyeh laitltlielf a 
ZÚ8)'Cil Olobllostf, d~ l jedna z p&o 

~~akthft~Zir 
ldadaej .. elecke,l lkoly u Dallttorowo. 
•'==ti. Jedu z ~ •lldoiNifda 
IWtl Y llntlslaYe (mallda r. 1945) k d 15-
~ spobapnd 1l)'6rsluMI•adob ... U. 
loa pridala Y -.to rolul cl' aW.: 1 ......... . 

...... • Halab.,... Na pný pold'ad .W.O 
loUiu áldltosf ......... lat I'OIIMI' ak 
ll ........ le HalalMira Je úce ...... 
~.w ..U mestec'!llo, ale t.olult011 lud
táncMI akthitot1 sa Yfi'O'Ú IQ IUIIIa pod
statH~bi~....U.. 
U& K pomndlodllt- pod.,..._ patriU 
.., ........ ~ ilaiJIINirpr ludt1lrtqe (llabt
b....U ludtúae dal, 8.-17. ~~CM~abn t. r.) 
l"eelllzovaM pod últltoll ......... radaJee. 
V rúld ~ a r6zaorodfdt ~ 

low (Holfc'!) a K. MllecoYá. Významú je dl
rlaentova úsluha pri zaldadanf speriekyeh 
zboroy a cl'al§om roll'Qaaf zborOYého spey» 
keho umenia. Poäas nojho p6sobenla Yiedol 
ll speqckych zboroY, z toho 8 SÚI zalolll, 
doslabnúc n~Q't'ýramejlle úspeeby s Mlda
ným zborom bratlslankých uc'!ltefoY, s Aka
demickým zborom UK a Medikom a Mlda
ným zborom pri LF UK. Úc'!lako\111 Y mn&o 
hýda európskym l titoda, oehotnfeky dlrlao
Yal tld fraaeúzsky zbor Y USA a Kanade. Na 
medzln6rodnýeb sút'allaeh a festh'aloeh 
(Gorlzla, Aubap, Haaa. Spitall, Helslaky), 
zfskall jeho zbory Yiaeknit popredaé ocene
nia a laureitske tituly, on sám cenu za n!Q
Ieplf dlrlaentský Yýkon. Zahraalc'!né l domá
ce kritiky s umanfm bodnotlll dlrlpntské 
umenie J. Potoäira, obdlwjúe dokonalosť 
YO Yýraze, ZYUkoYá yYYtienosf hlasOY l boba
tú rozmanitost farebných nauscw Y umelec
kom múnenf pred't'lidzanýeh zborOYýeb 
diel. V fepertoirl Pot~ch zboro't'ýeb 

, telies sú zastúpené Yletky ltýloYé epochy, 
mac'!nú pozomosf YeniQe súc'!asnej slOYen
skej zboroyej norbe; -JK-

• HUDOBNÁ MLÁDEž pri SHS usporia
dala 8.-17. decembra Y Pld fanoch sústrede
nie Orc:bestra HM. l:lenml orchestra boli 
poslueUc'!l sloYenských konzenatórll ako IQ 
poslueUc'!l z OstrayY a Kromiffia. Mladf 
nadlenel naitudoYall pod Yedenfm dlrlaen
toY dr. Eudol'fta R!Qtera, Júa Prapata a 
PaYia Tuiinského celoY•mý proaram ~&o 
staYený z diel J. Ch. Baeba (Slnfonla in B) 
W. A. Mozarta (Koncert pre klam a oreh. 
'A dur KV 414), F. Schuberta (orehestBina 
hudba z Rosamundy). Na dnr podiQatla sa 
on:hester predsta't'll nrejnostl na konce~ 
toeh Y Dubnici nad V6hom, Y PlriCanoch a Y 
Tman. Sólistom MozartoYho kial'fmeho 
koncertu bol Peter Toperczer. 
e OPERA SND prlpra't'ila na úYer roku 
(premiéra ll. a n. decembra) druhý titul 
tejto sezóny- Silu Osudu G. Verdiho. lasce
úelu hudoba' naltudOYal léfdlrlaent SND 
Jonas Alexa a Ondrej Leúrd a. h., réf lu m' 
MiroslaY Fller, scénu namol M. Ferenc'!fk, 
kostýmy L JarlabkoYá. HlaYDé úlohy sn'~ 
iiQú Peter DYonký (altemiQú Seraej Larin 
a Fraatllék LlYora), Eublea Rybúska a 
Magdaléna Blabui lakoYá. 
e BALET SND l tudiQe od zac'!latku decem
bra no't'Ú troj&sCo't'Ú lnseen,clu, ktorú pi6-
n1Qe premléroYaC YO febru,rl. Pné dYe c'!astl 
na hudbu 1. Stra't'inského Vt'k OhniYik a 
SYadba, eboreoarafkky prlpra't'~Qe PaYel 
~mok, tretiu c'!asl' Dvaaútl na pôYodnú fran
cúzsku hudbu nai tudiQe fraac.úzsky ehore&o 
IJ'Ilf Bruno Genty. 
e 14. INTERPRETAl:NÁ SÚŤAŽ SLO
VENSKEJ REPUBLIKY V ODBORE DY
CHOvYCH NÁSTROJOV: l. BranlslaY Hóz, 
lesný roh, ~MU a Daniel Hrlnda, faaot, 
AMU; l. neudelea'; J. Michal Motýr, pozau
na, ~MU; mtné uznanie: Vladlmfr Be
such, ~zauna, AMU; Ronald ~besta, klari
net, VSMU; EYa Ulic'!ná, ftauta, V~MU; cena 
SHF za n~leplf prednes skladby siOYenské
ho autora: StanlslaY Bleä., absoiYent 
~MU. 

kfdl akelf sa uskutomll IQ koncert hudob
llýdl IUI, .. ktOI'Oia popri l)'6rskeJ • d&o 
IÚCej - laalabllllkej parddpovala ~ pe
trlalsU lkala. Nebol to dak Y .....,.,_ slova 
zmysle bdaý tladcy koMen, lllelea yYilika
jácoa linmlou ~áeldl - je l'llllosUpé 
lloaltatovaf, le aall reprezeatud patrili k 
IIIQieplál- ale l pritHIIIOSfoa ~ 
llo IMitaaost. • ~ 080b11011f 
IMSta ako IQ pozonallodllt- ÚlljiDODI ra
luiskej tWe l telmzle a ror.lllasL Bratl
sla't'äala tak dolumleatovalll pre llrok' ra
kúslw Yerejaosf ft!' ml k't'allta• úroYe6 ulej 
•adobae.J pripraYf (a to l uprlek ....., 
.... d prilllaýJa YýltraciMa YOc'!l pnd bý
\1111d1 I:SU), ktn doslova zallarlla ,. poi'O\'

... , 1 ostataýJal IW!...._,Iidal. Na oboch 
stnúdl je naiaeataý dllje• YO ,..•ae 
Yýllodllej ............ d'alej pokrac'!ovat, -
bUBle s podoiNtýJa podlljaU. ,. BradslaYe. 

- H-

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 rúld Dnf siOYenskej kalhíry ,. nemeckom Reaensburau sa prezentoYal súbor Traas
ausie Compaay, ktorý lniedol skladby M.MamBaka, P. M8cla~Qdfka,M. Czineaecn'd aM. Muri
aa. V rúad ._to pod.qada boli premletauté tlbay J. Jakubiska a F. Fenll'a, D. Han6ka a L 
e NOYé lafoi'Dlac'!né materlMy a notOYlny Y HIS: 
- Kataló& Dance Sereea, l peeiÁiay Yýtlac'!ok Y rad bulletlnoY 't'fd'vaaýeh IMZ (Medziná
rodné hudobné stredisko) pod úzyom Musie la t•e Media. 
- New Notes '91lnfo111l8c'!ný bulletin Spoloc'!aosti pre podporu DOYej hudby SPNM Loadýa. 
NOYé aoto't'iay: 
VydayaterstYO Rleardl, Mll6no: Ada GentUe: lnslpt (l huslf, Yiola), Flash back (ft., 'Vd.), 
Qaartetto per Dati (ft., d., er. fa.), In UIJ sllenzlo ordlnato (ft., d., pft., "· no, pe.), Pemolas&o 
la. 
Vydayatermo Rellaen, ~okllola: Ame Mellnls: Ame, Stampede, saxofónOYé mneto, 
Rend~ l (ft., biele). 
AB Nordlska Muslldirlaaet, ~tokllolm: Ame Mellnls: Noetumes (Mezzosopraao, ft., alto, 
d . basso, Yiola, Yd, pft.), Gardeas (ft., eL la 8, 'VIno, Yd., pe., pft.), F.de, blbe, lade... (slori Se
neca, pre •uiský zbor). 

H .M. 

P~ntomíma s pesničkami 
Pri príležitosti l . výročia novembrovej re

volúcie bolo na bratislavskej Malej scéne za
ujímavé predstavenie . nazvané Clownfórum. 
Pantomimická klauniáda s pesničkami - ako 
znie podtitul veče ra- je zauj ímavá tým. že ju 
vytvori l kari katurista (a v danom prípade i 
scenárista) Marián Vanek - s hudbou Vlada 
Godára, na texty Tomáb Janovica, v réžii 
Meki Vanekovej-Jakubiskovej a s úči nkujúci
mi poslucháčmi 4. ročnfka Konzervatória Y 
Bratislave (odbor hudohno-dramatický). Cc
Iý projekt .. zastrešilo" D ivadlo J . G . Tajov
ského - činohra Zvolen. ktoré vytvorilo Scé
nu mladých. čím sa umožnila finančná dotá
cia úspt;šnej inscenácie . Marián Vanek - mi
mochodom. uverejňoval svoje Hudobné vy
nálezy. aj na stránkach Hudobného života 
r. 1969 - a j eho žena M. Vaneková-Jakubis
ková vytvorila v Clownfóre zaujímavú meta-

MOYZESOVO KVARTETO malo 14. no
vembra t. r. koncert v Brahmsovej sále vie
denského Musikvereinu. Spolúčin koval ja
ponský fagotista Shlgeru Ohta a v jednom čí· 
sie aj jeho žena - Yoshiko Ohta ( flauta) . Pro
gram koncertu bol nekonvenčný. Naj prv za
zne lo Kvarteto pre fagot, husle, violu a vio
lončelo od francúzskeho klasicistického auto
ra· Francoisa DeYienna ( 1759-1803). Už v 
tomto čís le získa li úči nkujúci uznanie za sú
hru a štýlovú čis totu svojej hry. Zaplnená sá
la rovnako tlieskala aj nekonvenčnému Dia
lógu pre nautu a fagot v podaní S. a J, Ohto
vých od rakúskeho autora Alfreda Prlnza, 
ktorý bol na koncerte osobne príto mný. Dia
lóg mal virtuózny charakter a hol akýmsi gro
teskným rozhovorom dvoch inštru mentov v 
novom štýle. Krása klasickej stri~dmost i a 
vyrovnanosti vynikla v Mozartovej Sonáte 
pre fagot a violončelo KV 292. J án Slávik a 
Shigeru Oht!f ideálne .. spievali". vzájomne sa 
dopÍňali frázovaním. výrazovými nuansami 
i celkovou vypracovanosťou partov. Ohta . 
ktorý j e nositeľom viacerých titulov z medzi
národných súťaží vo svojom odbore a istý čas 
študoval aj vo Viedni . je v súčasnost i popred
ným hráčom Tokyo City Philha rmonie O r
chestra a o krem toho aj sólovým hráčom . 
Obdivuhodná technika hry. dychovej opo ry. 
brilancia v tvorení čistého a mäkkého tónu sú 
najvýraznejšími znakmi inte rprctäcic tohto 
hráča strednej genenície . Na koncerte inter
pretoval aj skladbu japo nského autora Yos
hire Abika- Solution. Nepochybne ide o die-

TE LEVIZ N E VIANOCE. Slovenská rele
'' fz ia (Hlavná redakcia pre der i a mládei) 
pripravila pre deti IW obdobie Vianoc niekoľ
k o premiér hudobných programov. 
24. 12. o 14.00 h- Kolednfcl. Yin~vnfcl, pod'· 
te k nám ... Folk lóm e pásmo z Lendaku a Ge-
mera. títinkuje stíbor Dovina .' 
24. 12. o 18.30 h - Vianočné posolstvo - cir-

foru o to talite vlády byrokratov. podporova
nej te rorom ozbrojenej moci. ktorých porazr 
mladosť. humor , umenie. šašovská .. čiapka" 
-akýsi symbol vše tkého čistého. pravdivého 
a vysmievajúceho sa pokriveným hodnotám. 
Význam predstavenia je tiež v tom, že práve 
na Malej scéne v polovici 60-tych rokov pra
covala a existovala Pantomíma M. Sládka , 
ktorá po odchode dvojice mímov Sládek
Ziábek do cudziny- zanikla . Obnovenie slo
venskej tradície tohto zvláštneho umenia 
plastického pohybu a výrazu te la i tváre je te
da dvoj násobne potešiteľné: veď in iciat ívy sa 
ujali mlad! adepti hereckého umenia z bra ti
slavského konzervató ria, ktorí - ve rfme- ne
nechajú nadobudnu té poznania leža ť ladom. 
O krem Bratislavy vystúpi li s Clownfórom vo 
Zvolene a v Prahe- ale aj na te levíznej obra
zovke. -uy-

lo jemného vrúsnenia. deta ilných dejov v hu
dobnom obsahu a nových i nšpi račných pod
netov. Túto sólovú fagotov(, skladbu vystrie
da l Kaleidoskop od japonskej ~k ladatcľky Ri
ky Nishikawy - pre fagot a sl:íéikové k•ume
to. Moyzesovci a O hta sa diela zmocnili skve
le - ale o tázkou zostáva umelcckosi tohto ar
te faktu. zloženého z 33 rôznych častí klasic
kých diel. Komické d e kt y ospravcdh)ujú 
.. pastieciové" postupy autorky . Nepochybne 
bol tento Kaleidoskop za rade ný na. žiadosť 

japonského sólistu a je - Lldajne - ce lkom 
žiadaným oživením bežnej dramaturgie . 
Koncert vyvrcholil Kvintetom pre fagot a slá · 
čikové kvarteto J eana-Bapt istu Edouarda Du
puya (klasicistického autora. ktorý pôsobil 
vo Svaj čia rsku. Paríži a v Stokholme koncom 
18. a začiat kom 19. storočia) - die lom plným 
pôvaou. upokoj ujúcej melodiky a vyrovna
ných kontrastných ce lkov. Moyzesovci zauja
li i tu maximálne S LI ~t redenou a detai lne vy
pracovanou interpre táciou . 

Záslužné j e, že pre toto podujatie na§tudo- ,; 
valo slovenské teleso celkom špecifický pro
gram, ktorý j e využiteľný ,J ednorazovo" - ak 
si ho, pravda , nevšimnú pohotovo v Sloven
skom rozhlase, kde by mohli oživiť a rchív 
zvukových nahrá\•ok autormi i kombináciou 
s láčikov s fagotom (či už za účast i fenomenál
neho j aponského fagot ist u, alebo niektorého z 
našich hráčov na tento sólisticky zriedka vy
užívaný inštrument) . 

TER~:ZIA URSfNYOV Á 

kevná a Sl'elská l'ianoó1t1 hudba minulých 
sroroi!i. 1íčinkuje Bratislavský cll/apčenský 
zbor 
29 . 12. Vianoce s hudbou - rodinné rradície v 
období Vianoc v rodinách popredných brati
slavsk ých Jwclolm fko l' . 
l. l. Í991 Carovné kresadlo - hudobná roz
prlivka na mo1f1•y A nderseno1•.Ýcl1 rozprávok. 

WMREL AARON COPIAND. Len ned,vno sme na stránkach H Ž priniesli rozsiahly 
materlil YenoYaný jeho de\'ifdeslatlnún (14. nonmbra t.r.). Patril k niQvýznamneji fm sú
äasným amerlekým sldadatefom, sYojou snahou o prienik do európskej hudby, spracov'"• 
mm jazzo't'ých pnkoY l ~sllfm o zrozumltefnosf Alrokým posluch,c'!skym Yntl''m bol jedným 
z niQzúmejlfcb a niQobfúbeneji fc:h autorOY IQ Y Európe. Žiar , s jeho cl'ali fmi no't'ýml diela
ml sa ul nestretneme; zomrel l. decembra t. r •• 

Riaditeľ N8\'ej seéQY" Bradslal'e ~isuje konku~ na obsade
ale tfehto miest: 

- sólista spel'ohry, teaor, WMu, konzenatórium, 
- Ben spel'liekebo zboru, sopnin, alt, tenor, bas, VŠMU, kon-

zenatóriUI, 
- Bea orehestra, dstupea koneertného m~Qstra l. huslf, 

VAMU, konzenatckl .. , 
·- Bea orellestra, h~ O. hulf, WMu, konzenatórium, 
- korepetftor sóllstol', unzenatórlum. 
PfsoaaM prlhWikY s kntkyaa fhrotoplsom zaslei~Qte na adre

sa: Noú -.., ~ l, Bil 14 Bratlslal'a. Termín kon
Juanu wehMIIIio• ozú•t.e pfso•ne. 

xxx 
Aaitna ftlhani.Sala l' Wlelaell ~~~uje konkurz na miesta 

orehestdlayeh lri&w: · 
- áltupea............, ......... h•slí 
....... uLhoiJejl · 
Nátap absoiYatov AMU, ,JAMU, V~MU po úspelne vykona

_. koakurze Je molaý lluled'. PrllaWJIIr na konkurz adresujte~ 
Adtna ftlharaatSDia, Dola aaelda,l4113 Kollee. 

• 



V poradi už 27. r~nlk Tribúny 
juhoslovanskej tvorby sa uskut~
nll v dňoch S.-8. novembra na po
brežl severnéhQ. Jadranu (Istria) v 
prlmorskom mest~ku Opatija. 
Dejiskom osemnástich koncert
ných podujati bola zväč~ neveľká 
koncertná sála secesného hotela 
Imperial, ktorá predpokladanému 
i reálnemu ~tu účastnikov z ra
dov publika i pri niUej kapacite se
dadiel plne postačovala. 

Prehliadka. zameraná p revat ne 
na profesionálnych záujemcov, 
mala pracovný charak ter a ponúk
la výber z tvorby juhoslovansk ej 
skladateľskeJ. obce priblit ne za po
sledné tri roky. Podľa tíro l'/le pred
vedených skladieb motno usudzo
vať, te spôsob výberu jednotlivých 
op usov nebol príliš prfsny. Istý stu
petí demokracie sa prejavil aj v za
suípenf vekových kmegóri f allfo
rov. Zneli tu vedľa seba prvé opusy 
posluchátov kompozičných tried 
akadémií, nasw pujtícich i sk tíse
nejších. zrelých autorov, at po re
nomovaných nestorov juhoslovan
skej k ompozitnej vy/tne. Ako kat
dá, aj táto siwácia má svoje za 
i proti, v kat dom prípade však za
m tovala široktí konfromáciu na}· 
rôw ejšíclt skladateľských poetík . 
kompozit ných prístupov 11 wk za
ltranió ténw títasm fkovi Tribtíny 
(i bez potrebného zázemia pre po
chopenie tvorivtUto vývoja jednotli
výclt osobností) poskytovala isttí 
motnosť. východisko vyNoriť si 
obraz o stítasnýclt tendenciách i 
problematike k ompozitné/to tísilia 
stít asnej Juhoslávie. Rertlizo~>ali sa 
w totii vedľa seba najrozličnejšími 
kompozičnými technik ami - vráw 
ne dodekafónie. seriálnej i minima/ 
hudby - spraco1•ané partitúry. 
Stretli sme sa aj s vplyvmi jazzu. no 
i domácej modality. ľudovej piesne 
i rytmov tanečné/to folklóm . 

Pome m e široký záber mala aj te
matika. Spracovávali sa námety 
historické. ltrdimko-vlastenecké. 
subjek tívno-lyrické. mediwt fvne. 
Odzneli aj viaceré opusy inšpirova
né vý tvarným umenfm. literllltírou. 
posta vami llistorickýclt osobnosti 
a samozrejme aj blitšie neo:znate
ná absoltíflla hudba. Najmii ::boro
vá. oratoriálna. menej aj komom á 
tvorba sa spájala s pn •kami lwdol>
ného divadla kombinované/to 
s choreografiou (til•é predvedenie 

l 

zborových diel, v komom ej hudbe 
striedanie viacerých druhov nástro
jo v napr. zobcovýclt flá w v opuse 
Tomáša Svete/to Wie ein f/auck , 
interpretácia · v nezvyklých polo
ltách, napr. poletiat ky. kolenat
ky , v podrepe a pod.) Pop ri trad it
nej tona/ite uchyľovali sa awori «j 
k experimemálnym /t(adaó kým 
poswpom. k menej frek vemova
ným nástrojovým kombináciám 
(napr. kontrabas s bicími). 

Shakespearovej drámy. k c•omu sa 
pripájali svetelné efekty a grafické 
kresby z lwmletovského cyklu vý
tvam fka Jrm zea Boljkelto. Mnot
stvo rôznorodých dojmov, ltovore
né i spievané slo~>o, It/as komentá
tora, veľký aparát títinkujtíciclt pri 
nalzrá van f zvukovo-hudobnej kuli
sy postráda/ podľa ná~<Jto názoru 
predovšetkým schopnosť twvodiť 
u pos/ucluíča pocit .1tívislej plochy. 
výrawejšielto a ucelenejšie/to dm-

a vyspelosti juhoslovanských inter
pretov. 

Zo sólistov wuja/ huslista 01-
dric/t Tič (v l l usfovom koncerte 
Jasmina 0.\"lllti/Wgiča). ako aj vyni
kajúci hráč na /Jicie Bala Kovačev, 
ktorý svojím suverénnym výko
nom a strlutjtícimi improvizáciami 
najmii v sólových kadenciách vy-
1'0/(t/ oprávnené ovácie prítomné
lto puhltka a stíc<ltsne zabezpečil 
IÍspech Concertu gros.w pre hicie. 

OPA,TIJA '90 
Pestrtí palew ponuky obolwco

vali aj opusy, ktoré vznikli pre po
treby rozhlasové/to vysielania . Ju
hoslovanské rozhlasové swnice nie 
~t í len konzumentami isté/to tánro
vého rozptylu, ale ako pmróni
zriaďovatelia orcltestrálnych i ďal
ších telies umoitlujtí prienrit:ry no
výclr diel. podnecujú k detltJ..ríciám 
a navyše vlastnia zvukové labora
tóriá pre realizáciu nových kompo
zičných projektov. Elektronická 
hudba bola pomem e výrawe ::a
Sitípená. Hudobno-poetické roz
ltlasové pásmo s názvom Dva 
1•rchy , d va svahy od Ri sta A vra
movského pre dvoch recitátorov 
a syntetizátor presahuje rámec be!
nej melodrámy. Je 10 citlivo vysta
l'aný projekt s tíčinnými kontrast
mi. s citom pre koncepciu výsw vby 
i so zmyslom pre psychické mol
nosti pos/ucluíča prijať a reagovať 
na prtid zvukov. lwdby i slova. 
Hoci aj l ' tomto prípade experi
mell(áforskfl snaha o vynaliezavosť 
a zvukové kombinácie bola výraz
ne v popredí. tým . te s/títila na 
umocnenie textu a tÍstrednej idey 
diela - presvedčila . 

Darijan Boiič spracoval lwmle
tovský námet pod názvom Te/mah 
( = Hamlet éíwný odzadu) vytvo
rený · kombináciou audio viwál
nyclt médii - reprodukovanej or
cltestrálnej hudby. zboru, sperm 
i t ivej recitácie ltlavnýclt postáv 

matickélto tíčinku. Skoda. te pre
Juumá sna/ta o efektntí l'ytwlieza
vost' a originaliw t(egatívne ovplyv
nila IÍrOI'eiÍ Stvámenia VIILÍIOľllýC/t 
pocitOI' hrdinov tejto :zmímej drá
my. 

Hoci Pašie sv. knieia(a Lazara 
od Rajku Maksimoviča odweli 
v reprodukovanej podobe na jed
nom z noótýclt koncertov. doká
zali svojou Jwdolmou výpoveďou 
zaujať, zmobilizoval' koncentráciu 
poslucltáta a i ker( cudzinec si ob
.mlt textu literámej pred/o/ty skôr 
domýšľal ( Maksimol'ič lto zoswvil 
zo zviltša anonymných kratších 
textov zo 14. a l5. storočia), vy.{e 70-
mimíto vé ormórium i pri SI'O}iclt ši-

' rok)íclt monumemállfj cit plochách 
dokázalo zaujať. Nahrávku Pašií. 
premiérovamí vo frrmctízskom Tours 
11 realizovanú domácimi interpretmi. 
pontík/i v kazetovom komplete 
s prilofeným originálnym i prelo
!eným textom vo vkusnom obale 
s reprodukciou ikony sv. Lazara. 
Návštevníci Tribtíny lto dostali 
bezplatne, spolu s gramoplauíami 
a partitúrami ďalších op usov. Aká 
10 miera propagácie juhoslovan
skej tvorby! U nás takáto forma je 
u i iba nenávramou, wk triSio kriti
zovallou minulost'ou! 

Tribtína bola nielen ka/eidosko
pickým IÓIIOm Op11S01' IW}rozfič
llejšie/to clwraktem, vkusu i kvali
ty. ale aj prehliadkou motností 

kontmbas a orclre.~ter od Vuka Ko
lenoviča. Rovnako hobojista Boris 
Čičovački sa spolu s k/avímou 
partnerkou Milenou Brkičovou za. 
slútil o tíspešné 1•ywenie skladby 
Nezvestný od Alexandry Vrebalo
vej. 

Skôr ako ill(erpret, menej ut ako 
skladateľ (Partiw pre organ) zapô
sobil Andelko Klobučar. V chráme 
sv. Vida v Rjeke popri vlaslllom 
opuse uviedol aj tri ďalšie skladby 
iných autorov. v ktorých mieswmi 
veľmi výrazne bolo cftiľ vplyvy 
0/iviera Mttessiena. 

Aj na Tribtíne sme si mo/tli ove
riť. te prijatie nového diela závisí 
vo veľkej miere od individuálne/to 
vk/rulu interpretov. Okrem iných 
vyvolal tento dojem najmii výkon 
v kontexte Tribtíny pomeme často 
frekvell(ovaného klaviristu Alexan
dm Srmdorova. Je to typ zrejme 
veľmi pohotového. technicky i fy
zicky výdatne vybaveného inter
prew-remeseln fka. Okrem týchto 
predpokladov nie je však schopný 
Vllačiť svojim kreáciám due/ta poé
zie, meditácie. širokého spektra 
nálad, premyslenej§fch dynamic
kých ob/tíkov. Ako jeho protipól 
by sme mohli poswviť vynikajúcu 
klm•iristku Pavicu Gvozdičovtí -
umelkytlu s vel'kou citovou i zvu
kovo-farebnou fantáziou, schop
nou uchopiť a udriaľ pocit súvislej 
lfnie, 11apiitia výstavby a tým aj vy-

Po/ať u konzumenw pocit pravého 
umeleckého záiitku. Interpretá
ciou na perfekmej a vzorovej tí rovni 
sa zas/titila o tíspeclt Troch pre/tí-. 
dií Davorina Kempfa. Zaujal ešte 
jeden klavirisw- Zoltán Peter, "člen 
stíbom Musica viva z Nového Sa
du. Peter je aj du.fou tohto muzi
krmtsky plnokrvného, elánom a 
optimizmom sršiacelto ansámblu -
akéhosi variall(u Bmtislavskej ko
mom ej harmónie (okrem dychov si 
priberá aj klavír a bicie nástroje), 
ktorý výdatne prispel svojím inter
prewtným tísilím k úspešnému vy
weniu svojho programu. Pre re
pertoár nášho S K O by sa wameni
te hodili komrmikatfvne Tri medi
tácie pre violončelo a sláčikový or
chester od Dejrma Despiča (vyni
kajúco ich umelecky stvám ila só
listka Sandra Be/ičo vá). 

Z viacerých vokolistov zaujal 
výkon mezzosopranistky Alexqn
dry /vanovitovej v spolupráci 
s klaviristkou 0/iverou Durdevičo
vou pri prednese ďalšieho opusu 
Dejana Despiča. 

Poslucltátsky najvďatnejšf a di
vácky tiet najtíspešnejšf (show!) 
program predostrel A kademický 
spevácky zbor Tone Tomšiča s di
rigentom Joie:m Fiirstom . Nielen 
invencia aworov prednášanýclt 
zborových opusov, ale aj cltoreo
g.rafia, ti réiia a samotné nadšenie 
a chuť s akou sa prezť11toval tento 
ansámbel. v symbióze s prvkami 
hudohndrn divadla ,.pasovali" je
lto pro~;~Ht/11 i interpretáciu k tým 
najmraktívnejšfm. Dva zbory Ja
koba Jela, ďaW f1d Lojza Leb iča 
a najmii Kolo od Vinka G/obokard 
v spolupráci s pozaunom - niekedy 
hral aj v letiace} polohe- a elektro
nickou (reprodukovanou) hudbou 
boli odmenené ováciami tak čle

nom zboru, dirigell(ovi, spolttlítin
k ujtícim, ako i samomým skladme
fo m. 

Na záver sa iiada skonštmovaľ, 
ie aj kompozičná akliviw našich 
jutnýclt susedov je v štádiu, ktoré 
naznatuje isttÍ miem prešfapova
nia na mieste, tvorivé hľadanie vý
chodísk v syll(éze domácej s európ
skou. ti svetovou tradíciou i s naj
novšími prtídmi. Vkázalo sa tiet, 
te nie technická metóda; alebo ná
met, ale kvalita hudby a sila výpo
vede je rozltodujtíca. 

VLAD IMIR Cfž iK 

.. 

Zo zahraničia* 

e Medzinárodná operná hviezda lleana Cotrubas sa 26. novembra t. r. rozlúčila s operným 
javiskom. Jej rozlúčkovým predstavenhn bola Pucciniho Bohéma na javisku viedenskej Stát
nej opery (na obrázk,u s Luisom Limom). Touto svojou vari najlepšou opernou postavou uza
vrela 51 ročná umelkyňa svoju nevšedne bohatú medzinárodnú kariéru na najvýznamnejš ích 
svetových operných scénach. Na otázku novinárov. prečo odchádza z operného javiska Kam
mersängerin I. Cotrubas odpovedala , že je presvedčená o správnosti svojho rozhodnutia 
ukončiť kariéru na vrchole svojich umeleckých schopnost í. .. Publikum i ma tak zachová 
v dobrej spomienke" - dodala speváčka. Od nasledujúcej sezóny bude Cotruba ová čestnou 
členkou Státnej opery vo Viedni. Je to vzácny príklad umeleckej sebakritickosti , hodn ý nasle
dovania predovšetkým u nás . .. Vedieť odísť v pravý čas je - ako sa presviedčame - veľkým 
umením a toleranciou voči svojmu okoliu. 

e Uaudio Abbado podpí~J prcdli enie dlhodobej exkluLímej nahrávacej Lmlu'')' s ne
meckou gramofónovou spoločnosťou Deutsche Grammophon Gesellschaft na roky 1991-
1997. V rámci tejto novej zmluvy bude Abbado realizovať celý rad významných operných titu
lov o. i.: Debussyho Pelléasa a Méllsandu, Wagnerovho Lohengrina, Janá~kovu operu 
z mŕtveho domu (obsadenie Salzburger Festspiele 1992), Verdiho Trubadúra, Musorgskébo 
Borisa Godunova, Straussovu Elektru, Mozartovho Figara a Giovanniho. S Chamber 
Orchestra of Europe nahrá Abbado Rossiniho Barbiera zo Sevilly. Okrem operných titulov 
v pláne sú aj nahrávky orchestrálnej hudby s Viedenskými a Berllnskymi Olharmonlkmi. 
Realizáciou týchto titulov preberá Abbado po Karajanovej smrti ,·edúce postavenie v nahrá
vaní §pičkových gramofónových platní. Na snímke C. Abbado pri podpisovaní zmluvy s prezi
dentom DGG Dr. Andreasom Holschneiderom a viceprezidentmi Christophom Sehmoklom 
a Amanom Pedersenom. 

e Firma Sony Clasical zahájila realizáciu 
gramafónových nahrávok s Pjerrom Soule
zom pod názvom Pierre Boulez Edition. Na 
päťdešiat ich kompaktných platn iach budú za
chytenč nielen Boulezove diela ale aj jeho 
nahrávky významných osobností svetovej 
hudby. Zo Schônbergovej tvorby to bude 
o. i. Ten . ktorý preži l Varšavu, komplet diel 
A. Weberna op. 1-31. die la E. Var~sea a i. 
Z vlastných skladieb P. Bouleza v rámci tej to 
edície už vyšl i Rituel (na pamäť B. Mader
nu), Éclat mult iples. Podľa vyjadrenia vyda
vateľa v edícii sa objavia aj nahrávky dosia ľ 
nezvere jnenč. 

e O úzkej spolupráci sa dohodli Bregen
zer Festpiele, Mestské divadlo v St. Gallen 
a Juhone rnecká filharmónia v Konstanz. Cie
rom tej to dohody je spoločnč podporovanie 
mladých umelcov zo svoj ich regiónov tým. že 

im poskytnú možnost' zúčastniť sa na rôznych 
súťažiach , divade lných a koncertných pred
staveniach . .V roku 1991 v spolupráci s Výcho
došvajčiar kou nadáciou pre hudbu a divadlo 
uskutočnia po prvý raz medzinárodn(• súťaž 
v odbore ~pev a inštrumentálna hudbu . Súťaž 
sa bude konai 27. mája4!. j úna 1991 a tučast-

n i ť sa na nej môžu uchádzači všetkých národ-
ností. ktorí sa narodili po l. l. 1954. Inštru
mentá lna sllťaž bude od 27. 5.- 3. 6. 1991 a 
je vypf aná pre husle a flautu . Na tej to súťaži 
sa opäť môžu zúčast n i ť uchádzači všetkých 
národností, narodení po l . l . 1960. Uzávier-
ka prihlášok je 15. máj l99 1. Poplatok je 
l 000 Schill ingov a bližšie informácie môžu 
záujemci dostať na adrese: lnte rnationaler 
Boden see-Wettbewerb clo Bregenzer Fest
spiele GmbH, Postfach 311. A-6901 B.re- Ž 
genz. Rakúsko. Podra zahr. tlače: - mJk- H 



Spomienky pani Dagmar Sturli-Bellovej 

Rudolf Bella ml. a Dagmar Sturii-Bellová- vnuci J. L Bellu. 
Snímka archív D. Sturii-Bellovej 

;,JEHO ČAS EŠTE LEN PRÍDE. '' • • 
Na úvod vbk sme poprosili pani Sturii-Bellovú o krátku au

tobiografickú trtu. 
Narodila som sa 30. decembra 1920 vo Viedni a tu som st rá

vila aj prvých sedem rokov svojho života. Potom .mladé Ccs
koslovensko "objavilo môjho starého otca, ktorý sa do Viedne 
prisťahoval za svojimi dvoma deťmi po tom , čo v roku 1921 
opustil novovzniknutý rumunský štát, kde ako je známe, pra
coval štyridsať rokov. Pozvali ho, aby sa usadil v Bratislave. 
V roku 1928 sme sa s matkou a starými rodičmi teda tam nasťa
hovali. 

Hudobne som celkom stála pod vplyvom J . L. Bellu : Než 
som začala študovať vo Viedni, bol po matke mojím druhým 
učiterom klavíra a okrem toho takmer nebolo večera , kedy 
sme nehrávali spolu štvorručne na klavíri- všetky Mozartove, 
Haydnove a Beethovenove symfónie- výjmuc Deviatu, o veľ
kosti ktorej by som - podľa starého otca - bola prostredníc
tvom tejto klavírnej redukcie bola získala skreslený dojem . 

BoJI ste podra toho už v detstve nadpriemernou klavlrlst
kou ... 

Začala som s ním hrať ako desaťročná a toto naše spoločné 
muziclrovanie bolo radosťou jeho staroby ... Dva roky som v 
Bratislave navštevovala nemecké gymnázium, neskôr dva roky 
gymnázium slovenské . Potom istý bývalý žiak môjho starého 
otca, vidiecky lekár a neskôr riaditer Eskomptnej banky, veľ
korysý mecenáš, ktorý pomohol mnohým mladým talentom , 
umožnil aj mne stať sa žiačkou majstrovskej školy Emila v. 
Sauera. Mala som vtedy 14 rokov a znamenalo to presťahovať 
sa opäť - aspoň čiastočne- do Viedne, kde sme si s mamou 
prenajali zariadenú izbu . Matka - a s ňou neraz i ja - však pravi
delne chodievala do Bratislavy, kde mala veľký počet žiakov 
spevu (medzi nimi i Zitu Frešovú). Na majstrovskej škole som 
strávila tri roky- medzitým, v roku 1936 starý otec zomrel. V 
roku 1938 som absolvovala s vyznamenaním, v štúdiu som 
však pokračovala súkromne, kvôli čomu som opäť dochádzala 
do Viedne . V dôsledku politických zmien v Rakúsku a na Slo
vensku sa stávalo cestovanie čoraz zložitejším, nakoniec vy
pukla vojna. Po smrti starej mamy v septembri 1939 sme sa s 
mamou rozhodli definitívne sa vrátiť do Viedne. Strávili sme 
tu obdobie vojny, našťastie ušetrené od ťažkých škôd; obe sme 
vyučovali. Od roku 1946 sme obe dostali prí ležitosť pedagogic
ky pôsobiť na istej súkromnej hudobnej škole a ja som sa v 
tom, istom roku dostala aj na Hudobné učilište mesta Viedne 
(porovnateľné s naším konzervatóriom - pozn . red.), kde som 
pôsobila ver mi dlho. Súčasne som aj koncertovala - počas voj
ny v Mníchove, neskôr v Hamburgu, vo Viedni - na recitáloch 
i s orchestrom. Svoje recitálové programy som zväčša zostavo
vala z hudby obdobia klasicizmu, romantizmu a prfpadne mo
derny, nesústreďujúc sa na jediné obdobie či skladateľa. 

Hrávali ste aj skladby J, L. Bellu? 
Žiar, starý otec napísal málo klavírnej hudby (mne osobne 

venoval raz Valčík pre bábiku). Klavírnu sonátu b mol , ktorá 
je, mimochodom, vermi orchestrálne poňatá, som hrala opa
kovane v Bratislave i vo Viedni. V Bratislave som ju nahrala 
pre televíziu spolu so Sonatínou a Variáciami na slovenskú ľu
dovú pieseň a so skladbami svoj ho strýca Rudolfa Bellu (syna 
J . L. Bellu). 

Kedy ste po vojne po prvýkrát navltlvlll Slovensko? 
Bolo to v roku 1963, keď som spoluúčinkovala so Sloven

ským kvartetom, s ktorým sme nadväzne išli na zájazd, o. i. do 
Kremnice, kam nás sprevádzal aj dr. Zavarský (autor mono
grafie oJ. L. Bellovi - pozn. red.) . Vermi sa mi toto mestečko 
páči . Žiar, okrem Tatier a Brezna, kde som mala príbuzného 
- pred vyše dvoma rokmi zosnulého dr. Vojtech Wicka (jeho 
starý otec z matkinej strany a môj starý otec boli bratranci) ,
zo Slovenska vera nepoznám a - hanbím sa za to. 

Hovorite prekvapujúco a obdivuhodne dobre po slovensky. 
Kde ste sa nautUI? ··. 

Predovšetkým som mala v Bratislave slovenské kamarátky, 
hoci aj ony niekedy dali prednosť nemčine , ktorú sa chceli odo 
mňa naučiť. V škole - aj v nemeckej- sa prirodzene vyučovala 
slovenčina. Dieťa sa rýchlo učí a ja som - ako som už uviedla 
- po dvoch rokoch prestúpila z nemeckého do slovenského 
gymnázia . 

Máte pocit príbuznosti k Slovákom, alebo Ich považujete za 
cudzincov? 

Jednoznačne cltim blfzkosť k Slovákom . Isto nie náhodou 
mám aj cit pre slovenčinu. Bytostne ma zaujíma osud tohto 
národa , jeho krajiny. 

Ako sa hovorilo u vás doma? 
Po nemecky. Som jediná 'Z celej rodiny, ktorá vie po sloven

sky - okrem starého otca, prirodzene. Stará mama, ktorá po
chádzala zo Sibiu, vôbec po slovensky nevedela. Sedmohrad
ské mesto Sibiu, vt.edy Hermannstadt , totiž obývali prevažne 
Nemci saského pôvodu, okrem toho Maďari a Rumuni V Bra
tislave však starý otec ho,vorieval po slovensky so svojimi po
četnými slovenskými návštevami, s priateľmi, pravidelne čítal 
Slovenský denník . Zo školy však vedel aj po maďarsky a v sú-

ž 
vislosti s tým mi porozprával príbeh z mladosti , ktorý zažil na 
banskobystrickom gymnáziu, kde hlavným vyučovacím jazy-

kom bola nemčina: tri mesiace pred maturitou pri~icl príkaz. 
že žiaci ju musia zložiť v maďarskom jazyku, čo okrem míroč

nost i bolo aj kruté u ako také ho starý otec aj komentoval. .. 
Napriek tomu by bol býval rád, keby som su aj tento jazyk bo
la naučila, lebo podľa neho vo viacjazyčnom prostredi treba 
ovládať všetky používané íazyky. Ostatní členovia rodiny tiež 
vedeli po maďarsky ešte zo Sibiu . 

Rozprával vám J , L. Bella o tomto meste? CitU sa tam doma 
alebo cudzo? ' 

Skôr si myslím , že sa považoval za cudzinca , ale keďže si 
tam založil rodinu , udomácnil su. Neviem, či by sa bol vvá til. 
nebyť veľkých zmien po l . svetovej voj ne. Dovtedy bol vlastne 

. stále v U horsku , v štáte. v ktorom sa narodil. 
Pätnásť rokov svojho života ste žili v intenzívnom kontakte s 

J, L. Bellom, z toho pät' rokov v bezprostrednej bllzkosti ... 
Predovšetkým - po Viedni - v Bratislave. Starí rQdičiu spo

čiatku bývali v jednoizbovom byte na Mýtnej ulici , až im moja 
matka postavila domček na našom pozemku na vtedaj~cj We
gelinovej ulici (dnes Partizánska), aby starý otec mohollcp~ie 

pracovať . Presťahovali sa tam v roku 1931. 
Ako si pamätáte Bellu-tloveka? 
Starý otec bol pre mňa osobnosťou a vzorom; vďačím za to 

matke , ktorá na neho hľadela ako na najvýššiu a najvzácncj~iu 
autoritu . Láska, ktorou sa mne venoval , radosť, ktorú mul zo 
mňa a z našej spoločnej hry na klavíri (štrnásť dní pred jeho 
smrťou sme ešte hrali štvorručne - mal vtedy takmer 93 ro
kov!) prispela k nášmu intenzívnemu putu. 

Aký klavirista bol J, L. Bella? 
Vynikajúci a prekrásne improvizoval. 
Ako ste sl podelili party pri ltvorručnej hre? 
Ja som hrávala "hore". K tomuto spoločnému muzicírova

niu došlo tak , že sa mi zapáčilo , ako strýc Rudolf pri prrležitos
ti svojich návštev zo Svajčiarska hrával v podvečer so svojím 
otcom už spomínané symfónie na klavíri. Chcela som to skú
siť : začala som s Mozartovou symfóniou g mol. 

Komentoval vám starý otec niekedy hrané skladby? 
Samozrejme, najmä vtedy, keď som občas spávala u starých 

rodičov (keď mama bola odcestovaná) a ráno som u nich cviči
la, starý otec mi neraz prišiel porad,iť . Stredobodom jeho záuj
mu však nebo la technická zručnosť, ale prednesová , hudobná 
stránka skladieb. 

Ktoré boli Bellove hudobné lásky? 
Bol to práve ten repertoár, ktorý som s ním hrávala . 

Opera Kováč Wieland vznikla na Wagnerovo libreto. Aký 
vzťah mal Bella k Wagnerovej hudbe'? 

.O svojom vzťahu k Wagnerovi mi nehovoril. Raz som sa ho 
spýtala na Brucknera a starý otec odpovedal: .. To je veľký 
skladateľ". A keďže Bruckncr bol Wagnerovým obdivovate
rom. predpokladám, že aj vzťah starého otca k nemu bol pozi
tívny. 

Vyjadroval saJ, L. Bella niekedy o vlastnej tvorbe'! 
Mala som vždy dojem , že sk ladby, ktoré komponoval v po

sledných rokoch, vytvá ral s veľkou radosťou a nadšením. Bol 
však člov_s: kom nekonečne skromným a nikdy ho nenapadlo sa 
propagovať, na seba upozorňovať . 

Hovorieval s vami o svojej národnosti? 
Nie. Pre neho bol dôležitý predovšetkým človek, neznášal, 

ak sa niektorým národom alebo rasou opovrhovalo. · 
Vyjadroval sa J, L. Bella pred vami niekedy o probléme svo

jich snáh a pripadne neuskutocnených snov, týkajúcich sa slo
venskej národnej hudby, ktorou sa v mladosti tak Intenzívne 
zaoberal? 

Predo mnou o tom nehovoril, som však presvedčená , že túto 
tému prcdiskutovával so svojimi početnými bratislavskými 
známymi a priateľmi. 

Aký je vál vzťah k Bellovej hudbe, čo z nej poznáte? 
Svojho času na mňa hlboko zapôsobila premiéra opery Ko

váč Wieland, na ktorú ma mama najprv nechcela pustiť kvôli 
prlliš mnohým dramatickým scénam (ale ja som už v detstve 
dávala prednosť práve operám tohto druhu). Páčil i sa mi naj
mä predohry a celý text som ovládala naspamäť - po sloven
sky, lebo v Bratislave sa uvádzala v slovenskom preklade. Na 
margo histórie tejto opery je zaujímavá príhoda, podľa ktorej 
v Sibiu raz stará mama zachránila partitúru pred ohňom , ktorý 
už-už vzbfkol v dôsledku nedbalo odloženej viržinky starého 
otca na písacom stole ... 

Mal J, L. Bella rád túto operu? 
Myslím si , že ju považoval za svoje najväčšie dielo. V súvi

slosti s tým by som rada poznamenala, že mojím najväčším 
prianím by bolo počuť Kováča Wielanda v pôvodnom znen!. 
Viem o snahách zmeniť libreto, nahradiť Kováča Wielanda 
iným hrdinom (dr. Ferenczy). V podstate by mi išlo o to, aby 
zaznela celá hudba bez rozhodujúcich zásahov a škrtov. Už 
pred premiérou sa svojho času dosť škrtalo , ale televízna in
scenácia , vysielaná l. januára 1970, tieto zásahy predsa len 
ťrošku prehnala. Vynechali množstvo prekrásnych úsekov, 
o . i. napríklad prvú predohru. Tri predohry opery totiž možno 
hrať aj ako koncertné čís la. 

Som presvedčená, že európska hudobná verejnosť by preja-

vila záujem o Bellove diela, keby o ich existt!ncii Vt!dda. Nevit! 
v~ak o nich ani domlice publikum, veď nahrávok a publikova
ných skladieb je ako ~fránu ... 

Krátko po vlaňajšom novembrovom prevrate v (SFR \Om 
raz počula rcl{lciu vo viedenskom rozhla\ e o hudbe na Sloven
sku , kde sa začalo ló. ~toročím po~pom ínalo '" v~etko až po 
"nujviičš icho žijúceho sloven~kého ~k ladatda E. Suehm,a". 
napísala som autorovi relácie zdvori lý li~t . v kto rom ~orn ho in
fmmovala' o tom . že síce spomenul naj viič~ ieho žijúceho 'kla
datcľa, nespomínal v~a k naj viičš ieho nežijúceho 'klada teľa . 

Nedosta la som odpoveď. Hádam hy ~a raz dalo niečo u robi ť 
pre základnú informovanosť aj v Rakúskej hudobnej 'poloč
nosti , ktorá pred niekoľkým i rokmi tiež venovala večerE . Su
choňovi. 

Je vám známa Beilova sakrálna hudba , ktorej sa cdý život 
intenzívne venoval? 

Raz v Bratislave (dte pred roko m IIJ:lX) \om v dľHne w . 
Martinu počula jednu Bellovu om~u . Viac L tejto hudby tiež 
nepoznám . V ~úvi~ lo~ti ~ jeho duchovnými 'kladhami vim1 
však poviem príhodu o kontakte Marého otca ' F . Li,ztom, 
ktorému venoval woju ~kladbu Chri~tu ' faetu\ e\l. Odpove
ďou bolo pozvanie ~tarého otca do Wei maru. čo w vzdia lené
ho Sibiu iste bola drahá a zložitá záležitm t'. Moja matka_v\ak 
nikdy neodpustila wojej matk'e, že vtedy nezozbiera la v~etky 
peniaze a že netrvala na prij atí Li~ztovcj pozv;ínky za každú 
cenu. Stará matka bo la vynikajúca žena . v tej chvíli v\ak určite 
nepochopila , že mohlo í~ť o kľúčovú prlleži tosť v profe\ionál
nom živote jej manžela .. . 

V našom rozhovore sme už spomenuli meno Belloveho syna, 
vá~ho strýca Rudolfa, ktorý bol tiež skladateľom. ľorozprávaj

te nám stručne o ňom. 
Rovnako ako mama ~a narod il v Sibiu. Venoval \a dirigova

niu a kompozícii. Prvú profesionálnu za~t ávku mal v Cernovi
ciach. kde ~a oženil ~o wojou prvou manželkou , ne terou zná
meho muzikológa Eugena Mundyczcw,kého . Nc,kôr piNlbil 
vo Viedni , potom mnoho rokov v Ravenburgu v Nemecku , 
kde rozhodujúcim spó~obom u~mcrňova l hudobný život me~ta 
ako zborový dirigent. Nakoniec ~a U\ad il v Ravcn~hurnc vo 
Svajčiarsku, tu sa po druhýkrát oženil a z tohto rnanžel\tva po
chádza môj bratranec Rudolf Bella mladší, ktorý ale nic je hu
dobníkom . 

Aké skladby pl.sal strýc? 
Predovšetkým viac klavfrnych ~kladieb ako jeho otec, aj 

viac klaviristicky pfsaných; o. i. klavírny koncert , ktorý \om 
v roku 1973 uviedla vo Viedni . Rovnako ako J. L. Bella ani on 
však ncphal hudbu avantgardnú. Mám dojem, že t rpel azda 
ncdo~tatočne pozitfvnym vzt'ahom ~voj ho otca k hudbe, ktorú 
komponoval. Má však prekrásne pie~ne . zbmy. napbal aj ope
ru. Všct~ notové mate riály sa nachádzajú v univerzitnej kniž
nici v La'I!Sanne ... Strýc zomrel v roku 1973 vo veku X:l rokov. 

V tomto roku ste si teda pripomenuli jeho nedožité tOO. naro
deniny ... Vrát'me sa však na záver e~te k J, L. Bellovi: žil 75 ro
kov v rakúsko-uhorskej monarchii. Viete ako sa staval k vzniku 
česko-slovenského ~tátu? 

Ne~pornc sledoval tento proces' veľkým záujmom a naj mii 
mu zá ležalo na o~ude Sloven~ka a tento woj po~toj výrazne za
stával u tlmočil aj voči Cechom, ktorí ho podporovali . Bez 
nich by celé jeho presídlenie do vlasti nebolo bývalo možné . 
Konkrétne išlo predovšetkým o dr . O rla, dr. Kroftu , M~gr. 

Kolíska . Veď mu zabezpeči li aj dôchodo k, hoci Ce,ko\loven
sku neplatil dane - starý otec sa za to však mu~el zaviazať , že 
všetky novokomponované ~kladby prejdú do maje tku ~tátu a 
že jeho deti sa vzdávajú auto r, kých práv , ktorých výno\ plynul 
tiež do štátnej pokladnice (čs . ~tát sa v~ak súča\nc zaviazal za
bezpečiť publikovanie a šírenie Be llových ' kladieb - pozn. 
red ... ) ... Pokiaľ ide o jeho vzťah k \la ronovcj vlu,ti , treba po
vedať, že napriek vy.sokému ve ku ~a veľmi živo zaujímal o hu
dobný život Bratislavy. Takmer týždenne sme boli v opere, 
kde nám na požiadanie dali k dispozicii lóžu. 

Nepovažoval starý otec svoj osud za nespravodlivý? Nedom
nieval sa, že za iných podmienok sa mohol jeho talent lep~ie vy
vijať a zlskať svetové uznanie? 

Nikdy o tom nehovoril -aspoň predo mnou nic . Bol od prí
rody človekom veľmi slnečným , pozitlvnc za loženým a toto 
vyžaroval aj na svoje okolie. 

Cltil sa dobre vo svojom poslednom domove? 
Áno. Som presvedčená, že hol za to veľmi vďačný. Mimo

chodom domček , v ktorom starý otec v Brati~ lave býval , ~om 
pred rokmi ponúkla Mestskému múzeu. Neviem v~ak ako 
všetko dopadlo ... 

Máte pocit, že Cesko-Siovensko, resp. Slovensko vykonalo 
dosť pre odkaz J , L. Bellu, adekvátne k jeho významu? 

Dúfam , že v budúcnosti toho bude trošku viac. Dúfam pre
dovšetkým, že v roku 1993, pri príležitosti 150. výročia jeho 
narodenia , si na neho primerane ~pomenú . To pravda chce 
dlhšiu prlpravu. Korunou všetkého by bo la inscenácia jeho 
opery v pôvodnej verzii. .. Zaslúžil by si to. Ja osobne ~om sta
rého otca vždy považovala za zakladatera slovenskej hudby a 
som presvedčená , že jeho čas ešte len príde . .. 

Pripravila A. Rajterová 

\ 
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MAREK KOPELENT 

Medzin iírodn;í !\poloéno\ť pre \ÚČa,nú 

hudbu vwik la v roku I'J22 a jej ' po luzak la
datcľom holo aj (e,ko-Siove n,ko. za veľm i 
aktívnej úéa,ti Aloi'it ll iíhu . Jej ro\laním je 
pro\tredníctvom niirod ných 'e kt:ií (každý 
\t;ít je /a\ IÚpený jednou 'ekciou) zahe;reéiť 
\lilľo\tlivo\ť o \ÚÚI\IlÚ hudbu , romoc pri jej 
uplatňovaní vo verejnom ;íivotc. Podľa \ tatú-
tu 'roločno\lt I(Medziniírodn;í 'poloéno'ť 
pre \ÚČa\nÚ hudbu - International Society 
for Conte mporary Mu,it: (ISCM) - Int ernati
onale Cie,e JI,cha ft fiir Ne ue Mu,i k (JGN M)I 
je r ritom :taruécniÍ \tohoda e\let ickej oricn
liÍCÍC , \ loboda niihožen\kiÍ . niirodno,tn ;í a ra
\oViÍ a \ekt:ie majú hyť net.;ívi,lými o rganizii
ciami. ISCM je č lenom Medziniírodnej hu
dobnej rady (International Mu\ic Count:il. 
re,p. Con\eil International d e Mu'i4ue) 
UNSECO. Každoročne \a v niekto rej élcn
\kcj kraJine kon iÍ valné zhromažde nie dele
giitov n;írodných \ck ci í !'.pol u \o Svetovými , 
dnami hudby . Medziniírodn;i rorota . ktorej 
zloženie určuje U\poriatlatcf,k;í krajina. roz
hoduje o výbere z rrcd ložcných \ic\tich \kla
drch - jednej l každej člcn,kcj krajiny a zo 
\kladich nezávi\lých uchiidzaéov alebo vyda
vatcľ\tiev taký r oéct , akých predvedenie je 
ho\titcľ,ká krajina 'chorn ií ckonomit:k y La
hezrečiť, pričom každ ú krajina hy \a ma la 
ohj;wt ť v rrogramoch a!'.porí raz za tri rok y. 
Tento fc, tiva l zahrnuje d ie la rúznyeh o h\ a
dcní , harrcningy. diela elcktroaku\tické i vi
zuálne, predn;í\ky a pod. Koná \a ohyéajne 
na je,en. V člcn,kých kraj inách vyberá diela 
národná porota . 

Ako je to' (e,ko-Siovcn\kom'! Jeho akti
vita je rriamo (tmcrná jeho vnútornej \ituá
cii . O predvojnových rokoch 'a možno dočí
tať v dobových ča~opi\och alebo v r rácach 
hudobných hi\torikov . Povojnové ohdohic 
vykazuje rozsiahle ča\ové Ú\cky bez n a~cj 
úča\l i. V roku 1 ~47 ZÍ\ka l na fe,tivale ISCM 
ve ľký ú\pech Klement Slavický. K ne!\kor\ie
mu oživeniu na\ej 'rolupráce' ISCM do\lo v 
\e\ťde\iat ych rokoch , jej vyvrcholením hol 
fe \tival ISCM v Prahe na jc\cÓ l ~ó7. V \e
demde\iatych rokoch . celkom v duchu nor
malizácie , \a na\a ú~a~ť na dia ní vla\! ne zúži
la na o\ohu jednčho delegáta a jeho kar iéru 
v orgánoch IS CM . Na~a hu.sJohná úča\1' prav
da odumie rala , až celkom zanikla . V 2. polo
vici HO-tych rokov do~lo k poku\om oživenia 
(av\ak vždy na úrovni funkcionár,kej) pre 
znovuzroden ie 'flOiupráce e\te nedozre l ča\ , 
až pri\ie117. novembér I~H~ . Po ro ku 1~4H 
pokiaf vóbec politicko-ideologickč mie\la 
o činno\ť Ce~ko-Sioven!'.ka v ISCM mali zá
ujem - \a ' národnou ~e kciou id enti fikoval 
zväz skladateľov. Ten v~ak nikdy , za ce lú do
bu wojej existe ncie nedbal o zne nie sta nov 
ISCM. Nikdy nebola zvolená národná porota 
na výber ~k ladieb pre. fc~t iva l ISCM , nikdy 
teda nemal žiaden skladateľ nárok uchádzať 
sa o predvedenie na pôde ISCM . Nere~pck
tovali \a zá~ady ~lobody estetickej o rie ntácie, 
o o~tatných ani ne hovori ac. Ani v o nom 
"uvoľnení" v roku 1967 sa zväz ncpre ko nal 
a ·z programu napríklad vylúčil Pražsk ú ~ku
pinu Novej hudby , skupinu A z Brna , ich ~ú-

hory a ttf. O ú~a,ti , o dic lm:h pre lc!-. tiva l 
ISC'M '" rozhodova lo na vy~\ ích mic,tach 
:tviizu . 

Rozhodol \lllll " ' , ;íc po novcm hrovc j rc
vo hk ii inidu jcrn v nímt:i daných možnost í 
org:'tn , ktorý hy woju 6nnosť p ri-;pú!-.ohil 
idc1'tlom ISCM . Vzhľadom na obmedzené ťi 
nan~né možno, ti \om navrhol pre najhliž\ic 
obdobie U\ lanovc nic ( 'c!-.ko-,lo vcn, ké ho vý
boru ISC'M. do ktoré ho hy delegovali wojit:h 
z:'l\tu pcov A\ot:i;ít:ia :1 CR (1.;1 Spoloóm\ť 
'kladatcľov a za Ateliér 'JO , za brnc n,ké, 
rc,p . o\trav,ké tvorivé centrum) a Slovcn,k;í 
hudohn;í t'tnia zo S R (2 z;í,tupcovia). ú d y na 
obdobie minim;ílnc d vm: h rokov. T ento vý
bor 'a po-;ta r;í o 'pojcnic ( 'S FR ' ved ením 
IS CM . o \ tyky !'. niírotlnými !'.ckt:iami ~lcn
'kýt:h krajín . o aplik ;ít:i u z;í,ad a t:icľov 6 n
no,ti ISCM v ( ·c,ko-Siovcn, ku , o výberové 
konanie ' klatlic b p re fc,tival ISCM v n;írod
ncj porote atď. Z;írovcr't je zat iaľ jedinou 
pla tlormou 'polu pr;ít:c obot:h n;írodných hu 
dohnýt:h o rga niz;ícií (SFR . Jeho tlcnmi \IÍ 
dr . .lintl ŕich Fc ld . Marek Kopc lcnt ( prctbc
da) . ing . A loi!'. l'itío!'.-Simandl . Ro ma n Ber
ger ;1 Daniel Mate j . 

Zúé;l\tnil \om "' teda ako prvý tlclcg;í t 
(SFR na va lnom zhroma;ítlcní ISCM a n;t 
Svetových thíot:h hudby v (hlo. 

Z valné ho th romažtlcnia múí.cm informo-

' ; . ·~ . :, -.... 1 
~ . - ... . 

va t' o rrijati ďal\ích krajín (Malajzia . Ru
mun,ko. Mexiko) za č lenov a tým o zvý~cn ie 
élc n, kej z;íkl adne na JX; o voľh;ích nového 
rred\edu ( Rit:hard '1\ang. llong ko ng); 
o tom, ;íe niívrh na ~e,tné ťlen\tvo pre ll. W. 
llcn:teho nepre\icl (!); o wojom vy,t(rpení , 
v ktorom 'om podal jednak \pr;ívu o nove j , 
organiz;ít:ii hudobníkov v Prahe a v Brati,Ja
ve. jednak ~om pre~íta l pre hl;henic . v kto
rom 'om " ' vr;í til tlo \etlemtle,iatych rokov 
rr položil zhromažd en iu o t;ízku. ako je mož
né. že ISC M nereagovalo na nc norm;í lnu ~ i 

tuťtci u . v ktorej"' ocitl i! hutlo hn ;í tvorba v jej 
éle n, kcj krajine, v ktorej hola zak;ízan;í hud
ba radu ' kl atlatdov, ohrozených ne raz exi'
te nčnc a najmä ohéian\ko -rrávne . Tento prí
'revok zaujal a hudc ruhlikovaný. Nadviat.al 
i.om kontakty ' radom tlclcg;ítov a hl boko 
'om ľutoval, že pr;íztlne vrct:koí mi ne umožni-
li dohovoriť konkré tnu 'Pillu pr<Ít:u za účelom 
vzájomného rozniivania hudohnej tvorby. 
Máme tu veľké medzery . Kcďzc " ' v\cohcc
ne pociťuje vzájomná izoliicia n;írotlných 
\ckcií, radi hy \mc podnietili 'J1olu pr;ícu 
v na\om ' trc tlocur(>p,kom rrie,tore. Pozoru
ho dné holi rqzhovo ry ' d elcgiitmi Izraela 
a Kt'lrcj,kcj rc ruhliky. Veľmi dohre ' mc \i 
rozumeli' manželmi Bai<IU\ka,ovými z Litvy 
a radi hy \ mc hudbu tejto \la ločnej t.cme 
u nii!'. Jcr\ ie ' poznali. 

Na ~vetových dnoch hudby v ()\Jo zazneli 
de\iatky 'kladich: ha ppcning v parkoch na 
hlavnej triede' úéa\ÚlU pm lucháéov vy,okcj 
hudobnej \koly i hudhy kráľov\kcj gardy; or
chc\trá lnc kont:e rt y, m . i. i ko nce rt HO-člen
né ho dychového 'ymfonické ho orchc\tra 
z Man\ctu pod veden ím Karla llu,a ; rad pro
dukcií z clcktroaku\ tickcj hudby vrátane vi
zu iilncj techniky prirravcncj mladými umel-

Vinko Globolwr 

cami z vy\okc j hudobnej \koly. Za pmorno't' 
,t;ílo die lo, v ktorom panto mimiek;í akt:ia ho
la tlorrevátltan;í obrazom v potatlí. to v\etko 
prená\ané na pl<Ítno, tran,lormované a 'Yn
ch ronit.ov<J né ' mg-rli,om . Prekvapila mí' 
nov;í opera Macbeth od Antonia Bihalil. 
\k ladatcľa taltan\keho pi>vodu :íijúccho 
v N(>r\ku; t.atljala na nej \týlov;í či\tota hud
by, vz;ícna vyvážen<l\ť hu tlhy, réžie a \Cény 
a veľmi d obrý výkon v\ctk ých interpretač
ných zloí.ick. Naorak veľm i tr;í pne holo vy
\túrenic komorného orclle\tra 1. Gruzín, ka . 
ktorý od hu\lí vrctlla Liana ktkadze . Bol to 
závan 1 iné ho weta: priit.dnil vi rtuot.ita , kult 
O\ohno\ti vclrtcfky a jej r o Jogymnil\ti.cký vý
kon pri hre na hu\liach , typit:ké to prcj<Jvy 
nahubrciCJ 11.v. \ pontiínno\ ti, ktorú \ mc u 
týchto ume lcov navyknutí rrcž íva t u (chudli-

Akira Nlshlmura, Hikon Auslb, Elnal Hennlna Smebye 

ka) ( aj kov,kého , Chaéa tbri ana éi Viva ldiho . 
Ale argcntín, kc mu ~klatlatcl ov1 nemilo\ rdne 
\k rtli Z rartitúry pa'iÍÍ.C, ktoré rani l'ltkadze 
jcdnodut:ho nct.vl;ídla dirigoval. l' re niÍ\ holo 
pote\cním, že \ kladha Martina ~molku ll ud
ba r rc r re ladené niÍ\troje z rcpe rto;íru Ago
nu vzbudila t.ll\lúzenú powrnmť, hoci nic
ktorých hudobn íkov 'mtvyknutých dnc\ nou 
U\tr;íchano\t'ou Z rr<ízdnych rn ie't V partitú re 
na nc u\t{tle zvukové rre li vy . S mol kova 
\lricdmo\ť iritovala. A le zd ;í !\a, že v to m je 
urči té \ pecifik um če\ k é, možno éc\ko-\lo
vc n\ké , a to je dobré. 

Svetové d ni hudby· \prcvádt.a rad \polo
écn,kých udalo\tÍ. Ich u\ro riadanie vyžaduje 
veľké o bete . Ú\ilic . 'roluúča\ť mnohých zlo
žiek , zá ujem . ocene nie ich význam u, doko
mrlú organizáciu , do!'.tatok penazí: budúce 
Dni v ~vajéi;mku vraj budú stáť okolo l mi
li6n <vajéiar, kych frankov. 

éo je rrc ná\ poučné'! lludba na týchto 
fc\tiva loch je naozaj nová, moderná. i keď 
' rozpty lom o\obných <týlov. Tzv. umie rnená 
moderna tu nemá \ancu a ne má zmy,cl Za\ic
l ať na výhe r diela tohto druhu . lntcrpre t:léná 
úroveň ho la na obdivuhodnej vý\kc: o N(>r
\ ku nikto nikdy nehovoril ako o konzcrvat6-
riu Eur6 py, av\ak výkony, znalo~( <týlov 
a oddano\ť novej hudbe u v~ctkých inte rpre
tov holi príkladné. Z HO-č lenného d ychové ho 
'Yrrifo nického orche\tra holo - podľa infor
mácií K. HU\U - len 5 rrofc\illllá lov. ()\tatní 
holi amatéri z provincie . Pozrime 'a do rarti 
túr .hra ných \kladich (Kulenty. Hu\a) ! Treba 
\i neko mpromi\ne naliať ČÍ\tého vína : n ic
koľko kvarte t a komo rných tc lic~. niekoľko 

\Óii\tov, niektoré výkony d voch-troch orchc
~trov a ich ~éfov v cudzinc - to ná~ neopráv
ňuje k žiadnemu ~chavcdomiu a o no " pantá
tov\kč" klep kanie ~i po pleci, akí že ~mc to 
vždy o d prírody holi dobrí huc.lobnlci , má 
dne\ príchuť obrázka z Kocúrkova . Zotrvá
vať na "prfmdnej" dano~ti ni kam nevedie . 
O tázka , kde 'ú v\etky rrfčiny , je pravda , cel
kom iná té ma . Fc\tival ISCM u ná\ tak rých
lo ncu\poriada me, ale ma li hy \ mc z aktívne j 
~polupráce ' touto in~titúciou vyťažiť maxi
mum . HŽ 



Henle-Onslad h.unslsenler 

ZUZANA MARTINÁKOV Á 
Ešte donedávna ~olo vý~adou niekto rých 

.. vyvole ných" zúčastniť ~a na a tra kt ívnych 
hudo bných poduj atiach v .. západnom sve te". 
kde sa až na jednu výnimku (Budapešť 19&6) 
v 70-tych a RO-tych ro koch kona li· fc ti valy 
Medzinárodnej ~poločnosti pre súčasnú hud
bu . Toto obdo bie nebolo naklone né súčasné
mu umeniu a už vonkoncom nic tamtomu 
.. z druhého brehu'·. Ccsko-Siovcn-,ko zosta lo 
fo rmálne č lenom ISCM . neplatiacim zák lad
ný členský prbpcvok. Krutým dejinným pa
radoxom zostáva fakt. že sme museli byť pa
sívni práve my. kcdy~i spolulakladatclia , 
(llJ22 - prv)• festival v Salzburgu) a aktívni 
čle novia ~poločnosti . Ui druhý festiva l pre
bieha l v Prahe (zárovci1 \ 'ialzburgu) a v ro
ku1935 bo la naša mct ropllla na Vltave výluč
ným dcji~korn Svetových hudobných dni. 
Rok:r druhej wet ovej vojny znemoLnili reali
záciu ľe~ti valov (u'>kutočnilo \a len niekoľko 
ncoficil11nych stretnuti vo viace rých mestách 
USA) a 50-te ro ky eliminova li ~ocial ist ické 
štáty zo zorného pofa pô~obno t i. Situácia sa 
pre nás zlepšila v naslcdujt1com desaťroč í .' 
kedy sa napo~ledy na našom území ko nal fes
tival ISCM opäť v Prahe v roku 1967. aša 
hudba prc~tala zn ieť vo svete na ďalSie dve 
dekády. na~ i <,kladatclia upadli do l <tbudnu
tia (až na pár výnimie k. riskt1júc v~ak pritom 
pohodlný život doma) . Pravdepodobne má
lok to vie. že čestnými členmi ISCM ~ú popri 
takých skladate ľoch a ko Ravc l. travin~kij , 

Sibclius. Session. Copland . ..,, hônberg. llin
demith . Honcggcr , Milhaud . Kodály. Bar
tók , Mcs~iacn. Luto~l aw~ki , Ligcti. Cagc. 
Xcnakis a i .. aj Alois Há ba a Vitčz lav o
vák. Pribudnú ďalší? A aj zo Slovenska? 
Tohtoročné Svetové hudobné dni sa konali 

v Nórsku v hlavnom meste Oslo - v dňoch 
22. - 30. septembra. Bo l to v poradi už 62. 
festival svojho druhu a v tomto meste prebie
ha l druhýkrá t v histórii existe ncie ISCM 
(prvýkrát v roku 1953). Jeho cieľom bola 
vždy prezentácia tvorby skladateľov z celého 
sveta a to niele n členských krajín , ktorých je 
35 (Argent ina . Austrália. Belgicko, Brazfl ia, 
CSFR. Cína, Holandsko, C hile, Dánsko, 
Fínsko, Francúzsko, Grécko, Hongkong, 
Island, frsko , Izrae l, J aponsko, Juhoslávia , 
Južná Kórea, Ka nada, Luxembursko. Ma
ďarsko. Nórsko, Ne mecko. Poľsko. Portu
galsko , Rakt1sko . Spaniclsko, Svédsko. Svaj
čiarsko , Taliansko, USA . Urug\laj , Veľká 
Britá nia. Venezuela) . Úzus ISCM povoľuje 
na festival prihlásil' skladby jedna k národný
mi sekciami členských krajín (v každom štáte 
len jedna - preto na Slovensku neje tvujc 
vlastná sekcia) v max imálnom počte šesť a po 
jednej od zastúpené ho skladateľa a jednak 
individuálnymi ponukami ľubovoľného počtu 
skladateľov akejkoľvek krajiny sveta . O fi 
nálnom zastúpeni na festivale rozhoduje me
dzinárodná porota ISCM . ktorej členovia sa 
každoročne me nia . Tohto roku bolo z 594 
prihlásených die l ( 176 národnými sekciami , 
418 individuá lnymi skladateľmi) vybraných 
69 (z toho 37 zo sekčných a 32 z individuál
nych ponúk). Pridruženfm v O slo každoroč
ne po riadaného medzinárodného festivalu 
ULTIMA (Oslo Conte mpo rary Music) pri
budlo ešte ďalších 34 skladieb a špeciálnych 
hudobných podujati. Vznikol tak ma ratón 
koncertov (denne priemerne tri) , ku ktorým 
boli pričlenené ďa lšie akcie a prednášky, in
terpretačné kurzy , po riada né na pôde Stá t
nej vysokej školy hudobnej . Spomeniem pre 

HŽ ilustráciu aspoň niekoľko najzaujimavcjšfch 

prednášok - na té mu mikro tonálna hudba 
( David llykcs. Dean Drummond . Tri~tan 
Murail. Kaija Saariaho). vokáln!! hudba 
(Si ngci rcle . G rego ry Rose). deti a clcktroa
ku'>tická hudba (Civind Hanc~. Atle P. Gun
dc rscn) ; interpretačných seminárov (Vinko 
G lobokar - pozauna . predlže nie korpusu. 
Ca te Lukas - nauta. Manuela Wicslcr - mož
nosti naut y v napodobcní zvieracích zvuko
vých prejavov; France~-Marie Uitti - vjolon
če lo a charakte ristika hudobnej reči v litera-
túre 20. storočia a i.) . . 

Ziada sa mi položiť dve o tázky: l . aký bol 
• tohoročný festival in facto . 2. prečo sa poria
da festiva l ISCM in gcncrc? 

Odpovede ncchcí1 mat' cha rakte r vonkajšej 
nonpriv:ítncj obje ktivit y. Prcdo~ticram svoj 
názor, kto rý je o. i. determinovaný aj pomer
ne malými skúscnost'ami s cha rakterom me
dzinárodných festivalov. A tak konštatova
nie . že na môj vkus zazne lo až primálo dob
rej mu7iky. by sa možno vôbec neobjavilo. 
súc llla l.r pomerov. V porovnaní napr. s Var
šavskou jcscr,ou bola kvalitatívna úroveň 

nižšia . ale to sa dá vywctl it' i tým . že Vaľ'::av
~ká je~cň nic je obmedzovaná prihlásenými 
kompozíciami , ale môže svoj program voľne 
zostavovať už z overe ných diel. sólistov či an
sámblov. a druhej strane ne možno to pričí
tal len na vrub festivalu, pretože minulosť či 
prítomnost' nás neustále poučuje o naprostej 
dominancii priemeru. Toho, čo ho prekračo

valo a prekračuje bolo a je poskromnc. Je do 
istej miery paradoxom. že naj radšej sa kriti
ka vyjadruje k priemerným dielam. K tomu. 
čo ich presahuje či už smerom nahor alebo 
nado l, obyčajne tllrpnc hľadá vokabulár, ale
bo sa o bmedzi na púhy výpočet krajných su
perlatív (naj- ... ). Snáď možno hovoriť o via
cerých rovillách záži tkovosti umeleckých diel 
- všetky však majú spoločnú funkciu - mož
no povedať regenerácie ľudského organizmu 
(v tom spočíva nezastupiteľnosť umenia!) . 
Približne tento pocitový svet sa ma zmocnil 
po zažitf umenia Davida Hykcsa. Tento 
sk romný Američan (narodený v Novom .Me
xiku . v súčasnosti žijúci v Paríži). pôvodne 
úspešný vo filmovom umení , kto ré ho inšpi
rova lo k o bjavovaniu mctafyzického hudob
ného sveta . tvori svet tónov a hudby nadpo
zemské ho. nadprirodzené ho výrazu. Je ho 
Ha rmonie C hant (harmonický spev) je dvoj
hlasný pev. kde jednu lfniu tvo ria základné. 
druhú vrchné harmonické (alikvo tné) tóny. 
Vo vhodnom aku~tickom priesto re (kostoly. 
chrámy) vzniká .. hudba" presahujúca ľudské 
chápanie. Sila účinku jedným človekom pro
dukovaného dvojhlasu navyše v realizácii ta
kej, akej sme boli svedkami na .. mikrotonál
nom stre tnutí" s Davido m Hykesom , sa blíži
la tomu. čo azda možno prežiť pri nábožen
skej extáze. Aj keď inšpirácie siahajú k sa
králnej hudbe mo ngolskej a tibe tskej (od 
r. 1973 Hykcs založil Harmonie Arts Society. 
ktorá spolupracovala s Mongolskom a Tibe
tom, napr . s takými kláštormi ako Dalai La
mova sekta) , tiež k ľudovým tureckým preja
vom a scvcro indické mu spevu . Hykcsovo 
ume nie presahuje púhy sakrá lny. etnický. 
ektársky či kultový charakter. Vyrastá zo 

skú cnosti e urópskej i mimocruópskej hud
by a transccnduje to , čo je prítomné v každej 
vokálnej či inštrume ntálnej tvorbe - zvuk , 
farba , determinovaná harmonickými alikvot
nými tónmi . Ba čo viac. samotná príroda 
.,objavila" te nto princíp (Hykes spomína po
svät ný vodopád v západnom Mongolsku) 

~nímk) archív autorky 

a človek ho .. len" stáročia ba tis icročia napo
dobňova!. zdokonaľoval. Je to mysticizmus. 
modlitba. mimopozcmský svet ideí? - to 
všetko môže človeka - smrteľníka napadnúť 
zamýšľajúc sa nad umením Davida llykcsa . 
Tam. v tej chvíli ,splynut ia ~ jeho hudbou . 
ktorou dýchal celý priestor mauzólea Vigc
landovho múzea - akoby každý chápal. čo to 
zna mená byt' súčas t'ou ve~rníru ... 

Svetom .. mýtov a večných idd" hola ob
siahnutá aj hudba Giju Kančcliho. Neuveri
teľné . naprosto odlišná hudba -s rovnakou 
silou pôsobivosti! Tá je mne známa žiaľ le n 
z nahrávok. nic živého koncertného prevede
nia . Na festivale som po prvýkrát počula .. na
živo" jeho tvorbu - navyše v nesk utočnej fra
pujúccj. ba priam .. diabolskej" inte rpre tácii 
G ruzínskeho komori1é ho o rchestra na čele 
s huslistkou a d irigentkou (najradšej by som 
prida la prívlastok .. mefisto tc lkou") Lianou 
lsakadzc. Uviedli nové dielo G . Ka11čc liho 
Ranné modlitby - prvé z. cyklu Z ivo t bez Via
noc - pre komorn ý o rchester a mg pá~. 
Z playbacku sa ozýva hneď na začiatku pre
krásny chlapčenský soprá n (spievaj(lci verš 
č. IO zo Žalmu 97- Qui d iligitis Dominum. 
odite malum) a typický kančcl iov ký dyna
mizmus a kontrastnost krajných polôh zvu
kovej intenzity. ale aj diatonickcj a chroma
tickej melodiky. jcdnohlasu a mnohozvuku 
(od unisona . cez dur-molové a kordy po mno
hozvuky clustrové ho typu) - to všetko v pre
myslenom tvarovanl od malé ho buncčného 
jadra cestou evolúcie prerušovanej .. revolú
ciami" cudzorodých prvkov. Každý Kančcl i

ho Opus (s veľkým O) je akoby jeden ľudský 
život . jeden ľudský vek zá rovc1i . č i .. tresk 
a zá nik" života hviezdnej planéty. (Gruzín
sky komorn ý orchester uviedol u nás z pla tne 
OP.us známe Concerto grosso l Alfreda 
Schnittkeho a kladbu Cronica~ mladého au
tora ruského pôvodu O svalda Golijova, na
rodené ho v Arge nt íne. žijúceho v USA .) 

Svctovp hudobné dni pozo~távali z nicko l
kých koncertných cyklov. V érii Mikro to
ná lnc stretnu tia sa po O . Hykcsovi konali 
ešte dve (v aule Univerzity Oslo s veľkoploš

nými nástc nnými maľbami E . Muncha z roku 
19 19, až paradoxne pripomínajúcimi socialis
tický realizmus - ešte šťastie . že nepracoval 
len na objednávku a zanechal po sebe jed i
nečnú tvorbu komorných cha rak te rových fi
gurálnych ma lieb i grafik!) . a jednom za
zneli diela Toru T akcmit u. Las~c Thorc~c

na, Jo hna Cagea. Mathcw Roscnbluma a 
Deana Drummonda v interpretácii Ncwband 
(nauta , klarinet. ha rfa . klavír . zoomoozo
phonc. mikrointcrva lový syntczáto r DX7 ll. 
Korg digitálne bubny. vibrafón . b icie) . ktorý 
v r. 1977 založili v New Yorku D . Drum
mond a S. Starín. Duchovným otcom bo l 
Harry Part ch ( 1901-74 ). kalifo rnský sklada
teľ a .. vyná lezca" rozličných hudobných 
.. exotických" inštrume ntov mikrointcrvalo
vého ladenia (experimenty s mikro intc rvalo
vou hudbou ro bil už v r. 1895 mexický skla
dateľ J . Carrillo) . kto rého inšpirácie podľa 
jeho slov siahali k .. Yaqui indiá nom . člnskym 
uspávankám, hebrejským spevom , kresťan

ským hymnom, konžským rituálom , čínskej 
hudbe ... 8 . Godunovovi .. . " . Drummo nd po
kračuje v tej to tradícii - uvádza vlastnú 
jfiných autorov mikro intervalovú hudbu ; vy
našiel zoomoozophone (v r. 1978), 6 m dlhý 
nástroj, pozostávajt1ci zo 129 zavesených alu
mfniových trubíc . na ladených v 31-tónovom 
systéme v rám<;i oktávy. 

Ďalšie mikro tonálnc stre tnutie predstavi
lo tvorbu Kaija Saaria (v súčasnosti často 
prezentovanej fínskej skladateľky) , Tristana 
Muraila (významnej postavy tzv . spektrá lnej 
ško ly vo Francúzsku , zaoberajúcej sa Larmo
nickými' spektrami , počitačovou hudbo u , vy
nachádzaním netradičných zvukových a .. to 
nálnych" kvatrt), jeho kolegu a spo lupracov-

níka Gérarda G ri~eya a mladého fí nskcho 
skladate ľa Magnusa Li ndberga. 

Z ko ncertnej sé rie Orchestra l Man oeuvrc~ 
(orchc trálne manévre) popri večere Gruzín
cov treba spomenúť koncert Bcrgc•nskej fil
harmónie a Operné ho zboru (zauj fn 1avá bola 
skladba juhoslovanské ho autora U roša Roj
ku , tid Argcnt ínca Alcjandra lgles ias-Rossi
ho) : O rchestra nó rskeho rozhlasu (o. i. inter
pretova li Musik fi1r Tastcnin ~tnu nc nte und 
Orchester Mau rícia Kagcla); Filharmónie 
O slo s dirigento m Petrom Cotv(, om (d iela 
Pe r Norga rda 1.. Dá n,ka. André l?:icharda zo 
~vajčiarska, ~pomínaného M. L1ndbe rga 
a toho večera najoriginálncj~cj kompozicie 
.. Hctc rophony ... k to rej au to r bol mladý ja
ponský sklada teľ Ak ira Ni'>himura). 

Pozoruhodné boli aj oba koncerty ~éric 
Brcathing Rooms (dychové pri·cstory) , z kto
rých na prvom prcu kátal vysokú kva litat ívnu 
úrovc11 vokálnej in terprct<ícic \úbor Singcir
clc z Londýna (d irigent - 'u1egory Rose 
a zvuková projekcia Steph•.!n Montague.) 
Z realizovaných diel najviac zaujali Tigida 
Pipa pre hl asy. bicie a pás o d amerického 
~k ladatc ľa žijt1ccho v Lond)•n cS. Mo ntaguca 
(založemí na princípe hry fón ic kých slabfk ti
gi-da-pi-pa vo veľmi rýchlo rn tempe a znač

nými ná rokmi na rytmickú a in tonačnú pre
cíznosť) . zvukovo i te ktonicl<y o riginá lne Son 
Etc ro arge nt ínskeho sk ladate ľa žijúceho 
v Londýne Alcja ndra Vir1ao. tiež Tre Canti 
Popolari Giacinta Scclsiho . Na druhom kon
certe sa predstavil vynikaj(lci Svéd~ky rozhla
~ový zbo r (tento nťirod ic <.vc toznámy zboro
voutradiciou) na čele s d ingento m Gustafom 
Sjokvi~tom . Vk tky inte rp retované d iela zau
jali (Yina m Lccf z Izraelu. Oliver Knusscn 
z Veľkej Britá nie. A ndcr·, Elias~on ;o Svéd
ska. Vínko G lobokar 7 F ranct1zska). pričom 
posledné bo lo t..árove11 ak ý1mi hudobným di
\ ad lom (G iobokar hrajúci na potaunc vylu
dzova l ro7 l ičné zvuk y a \k reky d10diac. se
diac. lc7iac na lcmi. kri čiac a dupotaj úc no
hami . pričom členovia zboru mu .. výdatne·· 
p~:>máhali zvukom i pohvhmi) Početná bola 
~é ri a C hamber Collcct ion' (komorných ko
lekciíT 7 l..torych MlÚÚ na prvom mic,te treba 
spomc nút vy.,ttlpl:nie tanu'>;nt:J violončelist
ky Frances-Ma l ic U1tt1 a JCj priateľov (T eiko 
Kikuchi - japon\ká ante l pre t ka na vdké 17-
strunné ko to. nó1 ~ky a l..o rdeonisra Jostc in 
Sta lhcim. nórsky komorný a1Nímbel Borca
lis. dir igent C'hri~ua n Eggen) . cohyčajne 
... trhuj úcim ' Pô.,ohom U\ lcdla potoruhodný 
výber l violončc lovej htcratú l v súča ... ncj hud
by ( a1 o l ine Wilkin .... Zh1gn1e\\ Bargiel'>ki . 
Hifumi Shimovama. l .ou i., ndric,sen Gia 
cinto Scclsi. la nn is Xcnaki,. Gyorgy Kur
tág). a jednom l komorných l..oncertov za
znela aj j ed iná Cc sko ())o \ en, ko repret..cntu
j(lca '>kladha lludha pro pi'eladčné ná~lľOJC 
od mladého pra>~kého 'kladatcfa Mart ina 
Smolku (7 ml\ich cmignuliO\ hol na lÚ\Crcč
nom koncc1tc. ktorého \om sa u i pre neprí
tomnost' na fc,tivalc ne mohla 1účastnit. la
stllpc n)• dvoma sklad bami Karel llu-,a) . Čle
novia nó"kcho profesionálneho .1 nsámblu 
Cikada ~ íce dôkladne dielo na\tudovali . nc
dokáLali \ 'al.. vydolo\ ,11 to. ~:o JC pre neho 
charaktcri,tické pokojnú at mo~féru . poma-

. ly. mimo re;iln) čas phmkcj hudby Po 
str:ínkl' mterprctacm:j bolo 111\pirujúcc ~láč1-
kové O ua rtc to Lillmoaml·ncano. 
Výpočet akcií nľaleka nekončí. Na troch 

ko ncc1 toch série Mu,kal Fng1ncering t..azneli 
viaceré die la pre pli~. synte~;ítor. compute r. 
ale aj Ondc'> Mart cno t a di aprojekto r Z jed
no tlivých podujatí to bol hned v úvode festi
valu happcning D1aphony. konaJÚCi <,a v cen
tre mesta a oko lo umelého 1'yhn íka s font ána
mi Spikcr~uppa (čo Jl' v prek lade klancov;í 
po lievka. pre to7c vyhudo\anie vr. 19.56 bolo 
financované tová r1)0u na výmhu klinwv). 
Šc~t' orchc~trov holo ro;mrc<,tnených okolo 
rybníka. ~ ty ria hr;iéi na hickh a h lavn)• d iri
gen t upro~tred jeho vúd a 4 hráči so 4 herca
mi plu~ cle kt ronaektí hudha dot\lí rali toto 
veľké kolektívne d ielo (hudba 3 nór~ki ~ )..Ia 
date lia - Alfred J an~on. Kare Knlhe rg. Rolf 
Wallin ) - in\ áziu lvukov. rytmov i herecké
ho prejavu (po intou bolo ohja\enic ~a t ná
mcj Gricgovcj hud by. kto rá v tom kontexte 
vyvolala bú rlivý ~micch prítomn ých). 
V prckrá~ncj prírodnej '>l:cnérii \ ybudova né 
Centru m umenia Hcnic-On~tad h lávnej nó r
ske j krasokorculiarky) ' talo \ll dej i~kom au
diovizuálnych akcií , dct, kého l..oncc rtu na 
rozmanitých zvukových zdrojoch, výs tav 
sound ~culpturc (zvukových soch). g rafickej 
hudby a i. 

Celé Oslo žilo súčasnej hudbe a umeniu 
a robilo plá ny do budúcna . Organizačná ko
misia ISCM pripravovala nasledujúce World 
Music Days. zao berala sa postavením hudby 
v rozličných \ tátoch a kultt1rach sveta . ale 
prcdov~ctkým (a to znie te mer neskutočne 

pre ucho našinca) a ktuá lnymi po litickými 
a cclo~poločcnským i pro blémami súčasného 
sveta. Veď rm:kvc t ume nia je podmienený 
mie rovými fo rmami spo lu2itia rôznorodých 
ná rodov a národností a naopak umenie samo 
má silu ich t..bl ižO\ at'. Ak berieme do úvahy 
popri ~vetovcj aj terajšiu "bojovú'· situáciu 
v našom štáte , po tom C icerov výrok ., Inter 

. arma ~ilent musac" vywicva nanajvýš a ktu
álne ... Nechajme už konečne prehovoriť na
še umenie! 
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