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(Dok o nče n ie z l. str. l
ktorý t u uplatnll všetok svoj muzikant ·
ský l všeobecný Intelekt. Jeho hudobná
reč je napriek použivanlu a leatorlky a
dOra zu na s onórno sť skladby pristupné
vnlma nlu flloz oflckej obsa hovej podstaty. Exponovanie sl á čikových nástrojov
nedovoYuje skladate Yovl rozplna nle do
kra jných dramatic kých a výrazových polôh.
K vytvore niu ,.mikrokozmu" Gva h o
sebe, svete a bud6cnostl mu práve jemný zvuk sl á č i k o v ého orche stra vyhovuje
na jviac. Popri lyrike, ktorU zveruje sólovým husliam s klasicky spevnou melodickou linkou, sa t u nac hádzaj 6 z väč
ša tóny tmavé, ,. ť až ké ", chm6rna n á lada
tematicky a kcentovaná vo viol o n če l ác h ,
rozvinutá vo violách . Dramatic ký vrchol
beethovenovská otázka ,.Muss es
sein?" vo vi o l onče l ác h nad pizzicatom
husH odha!u je v ážno sť sklada te!ovej výpovede, ktorá je vzáp!IU zodpovedaná
ukfudnenfm a vyrovnanfm sčerenej hla diny sple titých problémov. Martln č e k o v a
skla dba up(lta va aj spôs obom komp ozič 
nej práce, tvor enfm dynamickej formy,
kde Gstredná téma je strie davo za harova ná, č i podpor ovaná sonórnym ,.šumom" s l á čikov . Dyna mic k(l gra dáciu do kázal Zimmer o dh a liť a j v rá mci malých
,.atómov", k tor é organic ky dotvá rali celkový hudobný výra z. Názov skla dby ,.Animácie" vyplýva teda z jeho významu
,.oživenie" a nie ako by sa moh lo zdať
- sled u a n imovaných oživených obrazov.
Cyk lus plesni T. Andra iovana Motýf
nad lampou je poctou skladateYa básnickej tvor be Laca Novomeského, z ktorej
ho zauja li básne Večer , Prechádzka , Slovo a Motýf nad la mpou. Skla date l až na
ma lé výnimky ponecháva Novomeského
básnické s lovo nepozmene né a pris tupuje k nemu a ko k nemenne) hodnote s
pokorou a nežnou (tetou. Už samotné exponovanie básne Večer, ktorá je holdom ,. knižke básni" na prvom mieste
cyklu, vy jav uje sklada tel ov Gmysel · hudobno-výra zovými prostriedkam i umocnlt slovo básnika. Ná la dovo kon trastná, šantivá a r a dostná pie seň Prechádz ka koloruje aj hudobne a inš trume ntačn e at mosféru babieho leta, nostalgiu poh!a du za odchá dzaj6cim letom
- tu nechýbajú prvky detske j ver šova nky, úsmevná po hoda zvukoma le bných
sprievodn ých hlasov. Až v skladbe Slovo p osl u c h áč deflnitfvne pochopi, že
rovna ko ako básnikovi aj s klada te rovi
lež! na duši 'a" mýsľt vážná otázka pl y~
ndceho č asu , ktorú uspo kojivo rieši až
z.á,v.er eč ná čas ť cyk lu Motýf , nad ,lam pou. Die lo hudobne l obsa hovo patri k
tým vý tvorom s 6čas nej hudby, ktor é má
sna hu s t ať sa s(lčasfo u nášho nár od ného
povedomia.
Mlľan Novák sa vo svojic h 4 prelúdiAch pr ejavil ako majster-symfon lk, kto·
rý na širokej ploche s boha to inštru me nt ač ne a výr azovo riešenými pa r ta mi
vy tv ára mohutné, zau jlmavé, pop r i nároč n os ti aj pris tupn é a úč i n n é die lo.
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Zasl. umelec Milan Novák ďakuj e harfistka K. Nod kove j, dir igentovi 8. Režuc hovl
a orc hestru Slovenskej fllha rm6nle za uvedenie jeho Nhratov, troc h hudobných
fresiek pre harfu, vi olon čelo a o rcheste r.
Snim ka: P. Procházka
ných komentá rov k téme. l nálady sO
V úvodnej časti exponu je v raza ntnom
tema tickom ma teriá li celO sekciu ple·
menlivé a e voku jú bizarnú hru spom iec hových nástrojov v koncer ta ntne znejO·
nok a prchavých nála d. Myslfm sl, že l
dirigent B. Režucha spolu s orchestr om
cich pasážach. Fanfár ový chara kter tejto časti je tema ticky ná vratný neskôr v
Slovenske j filharmónie v tomt o duchu
tva r oval východiskovú inte r pre tačnú ozáver eč n ej 4. ča s ti , teda t vori Ideovo hudobne koncE:Jntrufú cu väzbu. Adaglova
rientáciu diela.
poma lá časf prináša citovo exponovan ý
V reminiscenciách sa v pods tate posólový motrv husH a jeho motivic ké roz·
hybuj ú l Nhra t y, tri hudobné fresky pre
vedenie, 3. časf up6tava r ytmicko- ta harfu, violonče lo a orchester M. Novéneč no u ožive nosťou a rozvlne nfm celé·
ka. Je to hud ba p ouče n á a duchovne
ho hudobného pr 6d u. Lesk a pa tetizmus
pr ibuzná s Impr esionistick ými tvorivýz áver eč n é h o pr el11dla s kon tr astnou pasml vých odiskami. Na rozdiel, povedzme,
torálnou témou v závere pres ve dč i vo vrod francúzske ho Impresionizmu , melocholf plénom celého orchestra. ·
dická zložka nemá tu jed n oz nač n ú preRichard Zimmer a Státna filha rmónia
p oje n os ť s ver tikál nou sadzbou. U DeKošice odviedli výkon, ktorý sve dči o
bussyho, a le 1 u Ravela je melodická
zodpove dnom pristupe k sO časn e j tvorklenba v pods tate hrotom vlniace j sa
be slove nských s kla da te l ov.
vertiká lnej zložky. Novák sl svo je tva r y
Lf DIA URBANCIKOVA
dosadzuje zvonku a podma l úva Ich pradivom fa r ebne na vrstveného pozadia.
Tým dosahu je skl benle dvoch fenomé nov
Na tretom symfo nic kom koncerte, kto- zložky tvarovej a fa r e bne j. Ha r fa a
r ý bol sú čas ne zá ver eč ným ko ncertom
v i o l ončel o neplnia Olohu koncer tantnú,
t o ht o roč n éh o 1 NSHT ( 15. febr uára 1986 J.
sme p oč uli die la star šej a najsta rše j
ale or ien tu jú sa na r ozdie ln y charakter
hudby. Har fa r eprezentu je so svo jimi
skia datelske j gene rácie. V Ovodnej čas . ti koncer tu odz ne li lloloubkove Romankaskáda mi behov a rozkladov farebne
tické varlAcie, op. 72 na dve ludové
sa meniacu h ladi nu snov, ná lad a pr e·
plesne z o.kolla Piešfa n pre m&lý symn;~i en. Viol on če l o a kcent u je tok ka ntilén,
fonický orchester . Vlastná téma k va riá ·
jasné tvary. Nuž a orchester spája tieto
dve polohy v jednot ný tok - nedeliterclám pozostáva z dia lógu a lntonác!f oné prúdenie. je to hudba, ktor á vyrastá
boc h plesni. Variácie k nej - l ked tm
z modá l no-dla to nlckých konštel ácii, pr eda l sklada tel názov roma ntické - sG
feruje jed n oduchosť tvar ov, Ich elemenvlastne ma lou r e kapitul áciou životných
pocitov i spomienok a utora. I ten pri ·
t árnosť. Novákove dielo Interpre tova l orvlastok roma ntic ké evoku je ml adosť ,
c hester SF s dirigentom B. Režuc hom.
a kýsi a ut obiogr a fi c ký ka leidoskop. NajSólis tic ké par ty predniesli K. Nová ková
m!! harmonická proje kcia premien vy [ha r fa ) a M. Novák [ v i ol on č el o) .
stupuje nápadne z jedno tlivých va r lač -

Koncert z tvorby

Pohfad na česk tch sklada telov, osobne prltomntch na
bratis lavskom koncerte. Zl áva M. Kubič ka , O. Kvech , V.
Tichý, M. Báchorek, O. MAcha a J. Ma tys.
Snfmka : M. Procházka
Komorný koncert z tvorby súčas n ých českých s kladate rov, kto rý sa konal 10. fe br uára v Mozartovej sieni
v Bra tis la ve v rá mci tohtoroč n é h o Xl. ' týžd ňa n ovej s lovenskej hudobnej tvorby , niesol sa v z namen! dychových a sláči k o v ých nástrojov. Zámerne h ovorfm o nástro joch, pretože dodali koneč n é mu efektu koncertu svoj
lesk, pOžitok viac z Inte r pre t ačnýc h výkonov než z prezentAcle s kladatefskýc h tvori vých posto jov. Dominovala
tu muzikantské atmosféra - radost z hry, sólovej l ansámblovej - ktorej sa podriadili l sklada telské a mbfcle
z úča s tn e ných autorov. Pos lu cháč mohol maf pocit, že
skladby sú nástrojom doslovne ,.šité na mieru ", že nepotrebujú viac než to, aby sa nos!l!, aby zne li. V tom to
smere vidlm plus l mfnus drama turgie tohto koncer tu,
ktorý vla stne mal šir šej slovenskej hudobnej verej nosti
pribllžl ť rad me nej zná mych tvári au torov súčasn e j čes
kej hudby. Idúc {nie presne podla programu koncer tu)
po jednotlivých die lach , vynárajú sa nie celkom dobre
zaostrené obrázky ...
Otmar MAcha (1922 ). nestor tohto koncert u, figuruje
vo vedomi hudobnej verej nosti predovšetkým ako dra muttk , tvorca emotfvne vyh ra nených výpovedi. SkOr než
?&?.nell jeho Variácie pr e fla utu a klavlr , vy bavili sa
1111 v mv s ii ~i ln l>
M lt ky z Inýc h jeho vari!l ci f
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O Suchoňových Troch piesňach pre
bas a orchester na básne M. Vá lka, P.
Stilichu a J. Smreka možno p o v e d ať, že
a utor nijako nevy k r oč il z kr uhu svojej
predc hádzajelcej tvorby. Mys!Im t9m na
nadväzovanie vo vzťah u k Meta m orfózam a čia s toč ne l Kr 6 tľ\ave a Svätopluko vi. To nové vdýchla Tr om p i e sňam po ézia, ktorá na novo prež!arlla zdanlivo
opakujúcu sa hudo bn\l r eč skladate!a .
To ona vtisla S uc h oľ\ovej hudbe n ové
výrazové rozmery, oživila ju o nové zá žltkové dime nzie. Pr ejavuje sa to na jm!l
v dyna mic ke j zložke, ktor á ide výr azne
po básnickom slove. Suc h oňov a hudba
sa chce do slova prevtelif, chce s nim
splynťíf,
vytvorit n ede li t e l nťí jednotu,
akýsi t vorivý dvojzáprah . Tak sa stalo,
že vokál nu zložku v ybi čova l autor až na
hrot expr esivity. K fudskému hlasu pos tavil priam symfonicky znejOcl orchester - zvrásnený nervnou silou, výbuš nosťou, pravda, 1 stišenýml náladam i a
poh fa do m ponad veci každodenného ži vo ta. V Tr och piesňach je kus fil ozofickéh o vyznania, a to niele n v ďaka básnickému sl ovu, ale najm!! hudby, ktorá
do tvorila básnické slovo a vdýchla mu
nové poetické ča r o. Inter pretácia a ko celok ( nemyslfm teraz na prekr ásny hlasový fo nd S. KopčA ka) op!lf nepresvedčila. Orcheste r vo vyhro tených expreslvnych pásma ch per ma nentne za tie ňo v al
sólist u. Okrem to ho nestrhla ma muzi ka lita ani sólis tu, a ni dirigen ta; nie najšfastne jšf výkon z BHS sa v podstate
zopa kova l.
V záver e toh to symfon ického koncert u
odznela Greiákova suita z oper y Neprebudenf, a to pod názvom Prel1ídium, Intermezzo a Tanec. Tr eba p ove d ať , že verkú zásluhu na predvedenf tohto diela
má dirigen t B. Re žuc ha - vel ký pr opa gátor Grešákove j hudby. Pri jeho pr edvedeni som sl uvedomil, že op!lf bude
potre bný určitý čas, a by sme sl pr áve
k tomuto diel u n ašl! spr ávny vzfah. Pre·
dovše t kým ča k áme na predvedenie Neprebuden éh o a ko h udobno-dr ama tického
Otvaru. Zta r, do dnešného dňa bezúspešnE:J. Myslfm sl, že až v rámc! celku
vystúpi v plnej Intenzite výr azové bohats tvo spomfna ného diela. Ina k Prelú.dium,
Int ermezzo a 1anec je dalšfm svojským
ožlvovanfm Grešákových pocitov, nálad
a impresii v hud be. Pr acu je s tradi č n ým
mater iálom a ko s tvárnym pr ostriedkom,
ktorý možno na základe vlastnej tvor ive j
fa ntázie rozohra f do nových bizar ných
sve tov. Silné prepojenie na dejovO lfnlu
opery je evidentné. Grešákove tvary a
h udobné konflikty majO v sebe Gžas, objav a názna k nepozna né ho, dramatické·
ho spád u. Budeme sa muslef k tomuto
die l u čas t o vracaf a pre nikať prostrednfctv om neho do postáv a osudov opery,
ktorá by sa už k onečne ma la dostat do
repertoáru SND.
Napokon sl myslim, že s 6časn é hodnoty naše j orchestrálnej tvorby treba hla ·
da f pr áve na tomto záve r eč nom symfonickom koncer te.
IGOR BERGER

súčasných českých skladateľov

elf na tému a smrt Ja na Rychlika. Skladba, ktorá tu
zaznela , sa nutne ocitala v Inom svetle. Vyrastá z vl astne j témy - zo scénickej hud by k d ramatizácii Hemlngwayovho rom ánu Komu zvonia do hro bu. Pri všetkej
svojej profesioná lne j vybavenosti, varlete výrazového
spektra a využiti nástro jových d!spozfclf, postrá dali Variácie p ln osť Iných Máchových opusov l dynamiku inšplra tlvne j pr edloh y. In terp re t ač n e urč i te ide o pr!tažlivý r eper toárový kus, v ktorom sl obaja Inter preti prid u na s voje, no cel kové vyzne nie skladby nerezonova lo
s očakáva nfm hl bšieho ume leckého zážitku.
)ifl Ma t ys (1927 ) v spojeni s dychovým! nástrojmi evokuje Istotu kvality a uve denie jeho Suity pre d ychové
kvinteto to len potvrdilo. Ma tysov s klada ters ký pre jav
pr ýšti z prirodzenej muzlka lity, z vita lity tvorcu, z h ráč 
skych · a m bieli , ktor é stavajú. na bezprostr ednost i. Nenárokuje s l na silné, hlbavé posolst vá, predostlera skOr
oduševnenie, okúzlenie zvukom - jadrným, bezkonfll ktným ... Suita osciluje medzi komorno u a koncertant nou
koncepciou, vych ádza z inš trumen tára a výrazovej potencie naz načenej dOr azom na pohybovú stránku form ovania hudobnéh o procesu. Celok je touto svojou orientova n osťou skl bený, p odčiar kuj e ju rozohranfm ansAm blu 1 sólových partov v nadšenom a optimistic kom vlr e.
V úvode koncertu zazneli Tri scény pre hoboj a klavfr z per a Milana BAchorka ( 1939). ktor ých poč iatoč n é
takty dával! tu š iť dynamlzova ný hudobný tok , v ktorom
a kcent na partnerskú r ovnováhu zohrával k!Gčovú rolu.
Bách orek sa predstavil bra tislavs kému publiku bohatým
spek trom svojho s kladatelskéh o záberu, širokým a mbitom inštrume nt álnych prostriedkov l s6str edenou skladatels kou prácou. Vlastne v jeho skladbe, menovit e v
jej fi ná lnej časti, sa na vodila on á spomfnaná a tmosféra
koncertu - muz!kálnosf slahaj ú.ca ka msi k ma nnhelmskej škole, čl k fudovému muzlkantskému pre javu, po7. namenaná výrazlvom súčasnej hudby .. .
Za sympa tický drama turgický krok považuje m prezentáciu t r ojice m ladých pr ažských s kladate rov, ktor!
vstúpili do čes k é h o hudobnéh o diania v polovici sedem desiatych r okov s pr egnantnou ori ent ovanosťo u na od kaz symfonizmu 19. st oročia a kla siky 20. sto r očia . Vla dimir Tichý {1946). Otomar Kvech (1950) a Miroslav
Kubič k a ( 1951 l s niekofkýml da lšfmi ge n er ačný m i druh ml sa v priebehu nle kolkých pár rokov vypracovali na
silné skladatelské osobnosti s vyhra ne ným kompozičn ým
záu jmom a priam manif estač n ý m prfklono m k tradlc io·
nallzmu. oživovan{>mu sei Pkclou výrazovýc h prostried -

Vla dimir Tichf zis ka! r ad sklada telských uznani pre
dovšetkým za svoje symfonic ké diela, nadv!lzuj6ce nu
brahmsovské a šostakov lčov ské tradlcle. Jeho Suita pre
klarinet s6lo je jednou z t ýc h skladie b, ktorých primár nym cie lo m je rozšlrenle repertoáru dyc hových nástro·
jov. je to hud ba ku hre , hudba. ktorá priná ša pOžitok
pr edovšet kým Inte rpretom, pretože doslova vytryskuje
spod pr stov. Neuspokoju je ma táto jej fahkovernosf,
pretože aj od repertoár ových čfsiel možno očakávaf viac
autors kej zainteresovanosti. Skladba ma napriek svojej
s kl adate ls kej brila nt nosti nenadch lu.
Silnejši zážitok, poznamenaný viacnásobným str etnu
tlm s dielom na viacer ých fór ach, som zaznamenal z
uvede nia S l Ač ik ové ho kvarte ta č. 4 Otomara Kvecha
v pr ftažll vom podani Ky nclovho kvarteta. Sk la dba upú
tava svojou dravosťo u , e ne rglč n osfou , prud kým expr eslvnym pulzom, vyplývajúcim z pria m programovo sledova
nej a utorskej koncepcie cy kl u troch pre lúdlf a finál e.
Prizná m sa, že viac než dramatic ky domin ujúca záve·
reč n á časf cy klu, ma za u jala Invenčnosť predchádzaj ú·
clc h pr elúdlf, v ktorých sa Kvec hov rukopis s radom
ožl vuj6c lch pros triedkov vynfma bez prostrednejšie.
Kvinteto pre dvo je husll, d ve violy a violonč e l o s pome novanfm Rozhovory od Mirosla va Ku bičku bolo pre
mi'la pr ekvape nfm tohto koncertu z komornej tvor by súčas n ých českých s kladatel ov. Skladba je dramatic ky e xponovaná, zvukovo pr l ťažllvá, a nsámblovo vyrovna ná ,
tektonic ky zvlád nutá prostrie dka mi, ktoré - poklar ml
je zná me - r eprezent ujú v Kublčkovej tvorbe nóvum ,
ktor é má šance zaujať. Autor sa zmoc nil obohaten ia svojej hudobnej reči s profesionálnou Isto tou, ktorá mu je
vlas tná.
Samozrejme, koncert predstavil bratisla vs kému publiku Iba zlomok z profilu súčasnej českej hudobnej tvorby. Ge nerač ne rozvrstvený, štylisticky sa pohybujúci na
jednej úr ovni - tvár čes k ej súčasnej hudby je však boha tšia, l na reprezen tatlvnejšle a di fere ncovanejšie osobnosti a diela. Tentokrát v zna me n! muz lká lnostl a profesionality zazneli skladby, ktor é spá ja l zá ujem predovšet kým o využiti e Inštrume ntá lnych dispozicii a pre·
dostretle výpovedi, ktoré ne potrebujú hlbav é úvahy. In t e rpretačne bol koncer t skvele pr iprave ný Koclanovo
a Kynclovo kvarteto patria k na šej špi čke a mladé Pražské dych ov~ kvinteto, ktorého č l enovia uviedli l sól ov é
skladby, sa pos taral i o nem a lý prfnos k vyzne nlu jed .• ,..~
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Xl. TÝŽDEŇ NOVEJ SLOVENSKEJ HUDOBNEJ TVORBY
K oajzávalnejiifm podujatiam Zväzu
slovenských skladatelov v kalendárnom
roku patri nesporne ul tradičnA týldňo
v6 prehliadka novej slovenskej hudobnej tvorby. Ul Xl. ročnlk tohto podujatia
sa tohto roku uskutočnil v dňoch 8.15. febru6ra 1986 v Bratislave a ako po
minulé roky l tentoraz Ptogramy olektorých komorných koncertov boli reprlzované v cfalllch mestá ch - tohto
roku v Koillciach, Prellove, Sečovclach ,
Banskej Bystrici, Zvolene, Plell ťanoch a
Trnave. Tým sa prakticky oaplňa 6sllie
organizátorov prehliadky sprlstupňovať
umelecké hodnoty llrokfm vrstvám pracujticlch a pravidelne Ich zoznamovať
s novou hudobnou tvorbou.
Na tohtoročnej, dosial najvilčlej prehliadke novej tvorby odznelo na 19 koncertoch v Bratislave a d'alllch siedmich
mestách premiérovo l v reprlsach vylle
110 skladieb vlletkých l áorov. Na programe tohtoročného Týldňa boli tri symfonické a tri komorné koncerty, dale j
komornf·orchestr6loy, organový a zborový koncert, koncert ludovej a zAbavnej hudby, dva koncerty z tvorby pre
deti a ml6del ĽSU, na samostatnom vei!ere dostal prllelltosť vysttiplť Slovenský ludový umelecký kolektlv, ktorý viedol výber z programov Pod'me, zaspievajme a Tanečné premeny. Opätovne bol
.cičast'ou Tý ldňa koncert z komornej
tvorby stičasných če ských skladatelov,
novinkou, rozllrujticou 16nrový dlapaz6n tohtoročnej prehliadky, bola premiéra opery Francois Vlllon od Tibora
Frei u.
Okrem novej akladatels kej tvorby bolo
významne na prehliadke zasttipené l slovenské koncertné umenie. Prlčloenlm
nallch orchestrov a zborov - Slovenskej fllharm6nle, StAtnej fllharm6nle Kol lce, Symfonického orchestra Cs. rozhlasu v Bratislave, Státneho komorného
orchestra Zillna, Orchestra ludových nAstrojov Cs. rozhlasu v Bratislave, Slovenské ho filharmonické ho zboru, Slovenských madrlgalis tov, Akademického
speváckeho zdrul enla pri PKO Bratislava, komorných s6bor ov, lniltrumentalistov, spevákov a najpoprednejlllch dirigentov, boli novi! diela nalltudované a
predvedené na vysokej interpretačnej Cirovni.
Xl. tfldeň novej slovens kej hudobnej
tvorby, na ktor ého organi zač n om zabezpečeni a priebehu sa okr em Zvilzu slovenských s kladatelov spolupodlefall tiel
tohtoročný symfonický koncert
novej slovenskej hudobnej tvor by sa uskutočnil 9. febr uára v Koncertnom š túdi u Ceskoslovenského rozhlasu
v Bratislave. Symfonický orchester Ces koslove nského rozhlasu pod taktovkou
Olive ra Dohná nyiho a so sólis tami zaslO.žllým umelcom Ľudovltom Marclngerom
a )Anom Gallom predviedli symfonickú
poému O velkej lb ke od zaslllžllého umelca Zdenka Mlkulu, 2. klavlroy koncert od Vla dlmfra Bokesa a vokálno·symfontckll fresku Aby som ll posvietil
na cestu na básne Rablndranátha TM kura zo zbierky Záhradnik od Petra Dr einera.
Llleratťíra je zrejme najsllnejš!m tn~p tračným zdrojom pre tvorbu Zdenka
Mtkulu. S ve d či o tom nielen prevaha
vokálneJ tvorby v zoz name a utor ových
diel, a le l programový chara kter, a to
z väč~ll literárny , jeho Inštrumentálnych
skladieb. Cha rakter symfonicke j poémy
O ve lkej lás ke udáva - ve lmi zre te!ne
- je j priamy Inšpiračný zdro j. román
Trt gaštanov é kone od Margity Flguli.
Ztvos(, e n erglčnost, !udovost (ani ole
tak v spätosti s !udovou hudobnou kul túrou, a le skOr vo vystl hnutl charakteru,
mentality prostého rudu) charakterizuJÚ toto die lo, v ktorom sa vša k popri
kladoch - za ujima vých, pútavých ná padoch a serióznosti k ompozi č ne j pr áce
- prejavujú l nie ktoré slabšie stránk y
autorovej práce s orchestrá lnym apará.tom. Predovšetkým hudobný tok je prehustený v detalloch, prlllš čas t o vystupuje do popredia banálny rytmický pr vok a zaniká. melodic ká kresba , ktorá je
pre tento typ hudby ve l mi dô ležitá. Vý~IPd ný dojem ťa ž kopádnosti by sa. my-

Prvý

Týždňa

Slovenský hudobný fond, Mestský dom
kult6ry a osvety a Ceskoslovenský rozhlas v Bratislave, sa stal dDstojoým prlspcvkom slovenskej hudobnej kulttiry k
blll lacemu sa XVII. zjazdu KSC, ako i
k &5. výročiu zalol enla KSC.
(Red. )
V r6mcl Xl. týldňa novej slovenskej
hudobnej tvorby uskutočnil sa 11. feb ruára 198& v priestoroch Domu ROH v
Bratislave l výročnf aktlv členov Zväzu
slovenských skladatelov.
Jednotliv! reprezentanti hudobnej obce, ktorých prispevky boli stičasťou podujatia, nadviazali vo svojich slovách
na najdDlel ltejl le politické ciele stičas 
ného obdobia, zdDraz ň ova n é nielen v s6vlslostl 1 minuloročným stretnutfm najvylllch predstavltelov sveta socializmu
a kapitalizmu v novembri v Zeneve, ale
najmil 1 dlhodobým a vo svojej podstate
ojedinelým s tretnutlm medzinárodných
deleg6cll na Kulttirnom f6re v Budapei tl, ako l v s tivlslostl 1 nesmierne významným protlvojnovým hnutlm, ortcl61ne podlol eným vyhl6sanlm roku 198& za
Medzln6rodn.f rok mieru a konečne l v
bllaocujticej a vpred hladiacej aktivite
predzjazdovej atmosféry. Predseda Zvilzu
slovenských skladatelov národný umelec prof. Oto Ferenczy zhrnul vo svojom tivodoom referáte závaln6 činnosť
orsanlz6cle ako celku a načrtol , čo z
hladiska hudobnej kulttiry bude Zväz
pova lovať ako prioritné pri konclpovani
aktivity ., tomto roku, ktorý je rokom
50. vý ročia timrtla JAna Levos la va Bellu,
rokom nedol ltých osemdeldatln Alexandra Moyzesa, ale l n6cnych jubllel 11jticlch autorov, muzlkol6gov a koncertných umelcov. (Referát predsedu zss
n6rodnfi ho umelca prof. O. Ferenczyho
sme publikovali v predch6dzaj6com č ls
le Hudobného ! Ivota) .
Cenným prlspevkom bolo vyst6pe nle
predsedu Tvorivej komisie pre te6rlu a
kritiku dr. La dislava Mokré ho, CSc., ktorf sa z koncapl ai nového zorného uhla
vr átil k pDs obeolu č eskoslove nskej delegácie na budapel tlaoskom Kult6room
f6re a vyzval prltomnfch, aby sa celkpm
konkrétnymi formami umeleckej sféry
pripojili k boju kulttiry za zachovanie
mieru. Velmi zretelne apeloval na hudobo6 kult6ru, na zvelacfova ole jej Cirovne a upozornil na nebez peče n stv o
konzumnej produkcie. ZdOr aznil , l e hrozba komerčnej .. kultOry" je odvr6tlteln6

Na závereč nom koncerte prehliadky zazneli premiérove Romantické varl6cle, op. 72
pre malf symfonický orchester od zasl. ume lca Ladislava Holoubka, ktorý cfakuje
za leb priaznivé prijatie.
Snlmka: P. Procházka
len prostredn ictvom vysokej kva lity,
zomknutia viietkých tvorivých s il l v
rámci medzinárodnom , v ktor om molno
podporenlm dobrého umenia odvráti(
nevkus a dosia hnu ť preva hu pravdy. V
tomto zmysle nastolil l problém návra t u
essa do medzinárodných nevládnych
lnlltlt6cll, akfmi s6 napr. ISCM (Medzinárodná spol očnosť pre s6ča sn 6 hudbu ),
ale upozornil i na potrebu zlntenzlvnenla pa rtlclp6cle na ul exls tujticlch a v
ostatných rokoch menej oboslelaných
prehliadkach , akou je napriklad paril ska Medzln6rodo6 trlb6na skladatelov
(partnerská bratislavskej MTMI). Niekolko pozná mok k jednotlivým člastko 
vfm problémom KultCirneho f6ra predniesol doc. dr. Ladisla v Burlas, Ds Sc. ,
a v rámci diskusie vystCipil l hosť vfr očnej schDdze
č lenov
Zvilzu s loven ských skladatelov - riaditel d dbor u u menia Ministerstva kultCiry SSR zas16žllf
umelec Jozef Kot, ktort - ako jeden
z č lenov delegácie - podporil nielen
mierové lolcla tlvy členov českosl o ven 
skej delegácie na KultCirnom fóre v Budapeitl, a le vyjadril sa l k viacerým oastole ným problémom slovenske j hudobne j kulttiry a ko celku.

Symfonické koncerty

Zasl. ume tec Zdenko Mikula bol oa prehlia dke sast6peof vlacerf ml diela mi. Na
Civodnom koncerte s a znela premiérovo
jeho symlonlckA poéma pre velký orchester O velke j lhke.
Sn imka : Z. Mináčova
s lfm, dal odstrán!C jemnejšou dynamickou difere nciáctdu, pripad ne nápaditejšou Inš trumentáciou.
Druhý kla vlrny koncert sa zdá byt
prelomovým dielom v tvorbe Vladlmira
Bokesa. Zaujme na prvé počutie zvláštnym rozvrhnutlm formy, ktorá - l ked

nemusi každéh o plne uspokojtC, má prlsnu logiku a premyslenú stavbu. Zrete!ne sú odlišené trt fázy procesu: autor
ho začina rozvijat na prlncipoch, ktoré
charakterizujú jeho doterajšiu tvorbu,
prlncipoch, kt oré mu pri niesli v minulosti
n ejeden O.spech, a le i problémy a nepochopenia. Druhá čast je akoby zastavenim,
nie však meditáciou, skOr -,yja drenlm osamelosti. Nakoniec však sa stane pristupný
vplyvom .,zvonka "; záver koncert u ostáva
otvorený do budúcnosti. Napriek tomu,
že toto die lo ne patr! medzi ,.pos l ucháč
sky vďačné" skladby, považu jem ho za
velmi vážnu výpoveď autora, ktorý sa
zamýšla nad sebou, svojou tvorbou a jej
problémami a hladá cest u ďa lej.
Vokálno-symfonic ká freska Aby som ti
posvietil na cestu je typicky ,.bretnerovská ". Autor tu opäť spája viaceré hudobné štýly do jedného cel ku, ale, myslim, že tento prlnclp ove!a šť astnejšie
a objavnejšie využil vo svojich staršich
dielach. Nemožno mu uprlet originalitu
a h!adanle nových ciest ani ovládanie
,.hudobnej gramatiky" každého z použitých štýlov. Najväčšim problémom je nesO.držnost celku, ktorý - v ďaka primnej heterogénnosti samostatných, neprepojených časti - nesmeruje ani nevrcholi, ale v určitých fázach uniká úplne
Iným smerom. Za dlskutabllné považujem tiež použitie d~ez ového štýlu na
z hudobnenle krehkej, pr educhovne lej poézie R. Thá kura - ale to mOže byt ten
vecou osobného vkusu čl schopnosti uvid ie t či a kceptovať známe skutoč n ost i
z nového uhla poh!adu.

Predsedovia detkfch tvorivých komisil (Haoui Doma oský - Tvorlv6 komisia
sklada terov, dr. Ladislav Mokrý, CSc. Tvorlv4 komisia pre te óriu a kritiku, Ľu 
ba Barlcov6 v zast Cipeol doc. Ľudovlta
Marclogera - Tvorivá komisia koncertných umelcov a Igor BAzllk - Tvorivá
komisia zábavnej hudby) zhrnuli činnosť
č le nstva l Kr uhov mla dfch sklada telov,
muztkológov a koncertných umelcov, exlstuj6clch pri Zväze slovenských skladatelov a loteozlvne sa hlblactch o slovo. Rad vynlkajCiclch muzlkologlckfch
publikácii, ktoz:é uzreli svetlo sve ta vydaofm v OPUS-e, viacero kvalitných diel
z pera slovenskf ch skladate lov a ·výrazné Cispec hy oa lllch koncert ných umelcov,
vr á ta ne výhier mla dých Interpretov na
medzln6rodoých s6t'allach - to s6 tie
najvili!llle pozltlva minulého roka.
Výročný aktfv neoblilel ani pá lčivé
otázky existencie hudobne j kult6ry, ako
napr. zApas o pos! uch 4ča, pratrvávajtici
problém estetickej výchovy, a le l 6lohu
skvalit nenia publicistickej práce a orientácie na mladá generáciu, jej zapájania do jednotllvých a ktivit a usmerňo vania jej vývinu v rámci dla l6_gu s
ňo u .
VIERA POLAKOVICOV Á
Na záver by som chcela povedať i nie ko! ko s lov uznania na margo Interpr etov. Oliver Dohná nyi odviedol kus poc tivej práce, a le vzhladom na náročnosť
predvádzaných diel by potr eboval k dOkladnému zvládnutiu viac času. Výkony
na vysokeJ profesioná lnej ťírovnl podali
obaja sólisti - tak Ľudov!t Marct nger,
ktorému patri uznanie za vynlkaj6ce
z vládnutie obtiažneho só lového partu v
Bokesovom koncerte, ako l ján Galia v
Brelnerovej skladbe, u ktorého by som
vyzdvihla najmä pr i r odzenosť prejavu,
čistú Intonáciu a zrete!n"Q. artikuláci u.
EVA CUNDERLIKOV Ä
Na druhom symfonic kom koncerte v
rámci Xl. TNSHT, ktorý sa uskutočnil
v Košiciach dňa 13. febr uára, zazneli
diela Dulana Martlnče ka , Tibora Andraiovana a Mila na Nováka, prvýkrát tu
bola predvede ná skladba Motýl nad lam pou - cyklus plesni pre vyšši h las a
symfonický orchester na básne Laca Novomeského od T. Andrašovana. Ostatné
diela mali v Bratislave už svoje premiéry, ale v Košiciach zazneli po prvýkrá t.
(POvodne programovani! Sym!onla pastora lis od Tadeáša Salvu nebola pre cho
robu organistky realizovaná, no v 4 pre
tlldlách M. Nováka našla programová
komisia uspokojivú náhradu) . St4tnu [ilharmóniu Koilce pohotovo dirigoval je j
šéfdirigent Richard .Zimmer, sólis tkou
v ečera bota sopranistka Mária An drdovanov6.
Animácie pre 35 sláčikov (sprá vnejšie
" s l áčikových nástr ojov") od Du!ana Martln i!eka nechali nnhlladnut do Introver tné ho sve tu c itov a myslenia skla da te!a,
( Pok•·ačo van lc na 3. str.)
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