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(Dokončenie z l. str. l 
ktorý tu uplatnll všetok svoj muzikant · 
ský l všeobecný Intelekt. Jeho hudobná 
reč je napriek použivanlu a leatorlky a 
dOrazu na sonórnosť skladby pristupné 
vnlmanlu fllozoflckej obsahovej podsta
ty. Exponovanie sláčikových nástrojov 
nedovoYuje skladate Yovl rozplna nle do 
kra jných dramatických a výrazových po
lôh. 

K vytvoreniu ,.mikrokozmu" Gvah o 
sebe, svete a bud6cnostl mu práve jem
ný zvuk sláčikového orchestra vyhovuje 
najviac. Popri lyrike, ktorU zveruje só
lovým husliam s klasicky spevnou me
lodickou linkou, sa tu nachádzaj6 zväč
ša tóny tmavé, ,. ťažké", chm6rna n álada 
tematicky a kcentovaná vo viol ončelách, 
rozvinutá vo violách . Dramatický vrchol 

beethovenovská otázka ,.Muss es 
sein?" vo violončelách nad pizzicatom 
husH odha!u je vážnosť sklada te!ovej vý
povede, ktorá je vzáp!IU zodpovedaná 
ukfudnenfm a vyrovnanfm sčerenej hla 
diny sple titých problémov. Martlnčekova 
skla dba up(lta va aj spôsobom kompozič
nej práce, tvorenfm dynamickej formy, 
kde Gstredná téma je striedavo za haro
vaná, či podporovaná sonórnym ,.šu
mom" sl áčikov. Dynamick(l gra dáciu do
kázal Zimmer odhaliť a j v rámci malých 
,.atómov", k toré organicky dotvárali cel
kový hudobný výraz. Názov skla dby ,.A
nimácie" vyplýva teda z jeho významu 
,.oživenie" a nie ako by sa mohlo zdať 
- sledu an imovaných oživených obra
zov. 

Cyklus plesni T. Andraiovana Motýf 
nad lampou je poctou skladateYa básnic
kej tvor be Laca Novomeského, z ktorej 
ho zauja li básne Večer, Prechádzka, Slo
vo a Motýf nad lampou. Skladate l až na 
ma lé výnimky ponecháva Novomeského 
básnické s lovo nepozmenené a pris tupu
je k nemu a ko k nemenne) hodnote s 
pokorou a nežnou (tetou. Už samotné ex
ponovanie básne Večer, ktorá je hol
dom ,.knižke básni" na prvom mieste 
cyklu, vy javuje sklada telov Gmysel -

· hudobno-výrazovými prostriedkami u
mocnlt slovo básnika. Náladovo kon
trastná, šantivá a r adostná pieseň Pre
chádzka koloruje aj hudobne a inš tru
mentačne atmosféru babieho leta, nos
talgiu poh!a du za odchá dzaj6cim letom 
- tu nechýbajú prvky detske j ver šovan
ky, úsmevná pohoda zvukomalebných 
sprievodn ých hlasov. Až v skladbe Slo
vo poslucháč deflnitfvne pochopi, že 
rovna ko ako básnikovi aj s klada te rovi 
lež! na duši 'a" mýsľt vážná otázka ply~ 
ndceho času, ktorú uspokojivo rieši až 
z.á,v.erečná časť cyk lu Motýf , nad ,lam
pou. Die lo hudobne l obsahovo patri k 
tým vý tvorom s6časnej hudby, ktor é má 
snahu stať sa s(lčasfou nášho národného 
povedomia. 
Mlľan Novák sa vo svojich 4 prelú

diAch prejavil ako majster-symfon lk, kto· 
rý na širokej ploche s boha to inštru
mentačne a výrazovo riešenými pa r tami 
vy tvára mohutné, zau jlmavé, popr i ná
ročnosti aj pris tupné a účinné die lo. 
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Zasl. umelec Milan Novák ďakuje harfistka K. Nod kove j, dir igentovi 8. Režuchovl 
a orchestru Slovenskej fllha rm6nle za uvedenie jeho Nhratov, troc h hudobných 
fresiek pre harfu, violončelo a orcheste r. Snimka: P. Procházka 

V úvodnej časti exponu je v razantnom 
tematickom ma teriá li celO sekciu ple· 
chových nástrojov v koncer tantne znejO· 
cich pasážach. Fanfárový chara kter tej
to časti je tema ticky návratný neskôr v 
záverečnej 4. časti , teda tvori Ideovo hu
dobne koncE:Jntrufú cu väzbu. Adaglova 
poma lá časf prináša citovo exponovan ý 
sólový motrv husH a jeho motivické roz· 
vedenie, 3. časf up6tava r ytmicko- ta
nečnou oživenosťou a rozvlnenfm celé· 
ho hudobného pr6du. Lesk a pa tetizmus 
záverečného prel11dla s kon trastnou pas
torálnou témou v závere presvedčivo vr
cholf plénom celého orchestra. · 

Richard Zimmer a Státna filha rmónia 
Košice odviedli výkon, ktorý svedči o 
zodpovednom pristupe k sOčasnej tvor
be slovenských s kla da te lov. 

Lf DIA URBANCIKOVA 

Na tretom symfonickom koncerte, kto
r ý bol súčasne záverečným koncertom 
t ohtoročného 1 NSHT ( 15. febr uára 1986 J. 
sme počuli die la star šej a najsta rše j 
skiadatelske j generácie. V Ovodnej čas-

. ti koncer tu odzneli lloloubkove Roman
tické varlAcie, op. 72 na dve ludové 
plesne z o.kolla Piešfan pre m&lý sym
fonický orchester . Vlastná téma k va riá · 
clám pozostáva z dia lógu a lntonác!f o
boch plesni. Variácie k nej - l ked tm 
da l sklada tel názov roma ntické - sG 
vlastne malou r ekapituláciou životných 
pocitov i spomienok autora. I ten pri · 
vlastok roma ntické evokuje mladosť, 
akýsi a utobiografický ka leidoskop. Naj
m!! harmonická projekcia premien vy
stupuje nápadne z jednotlivých varlač -

ných komentá rov k téme. l nálady sO 
menlivé a evoku jú bizarnú hru spomie
nok a prchavých nálad. Myslfm sl, že l 
dirigent B. Režucha spolu s orchestrom 
Slovenske j filharmónie v tomto duchu 
tva roval východiskovú interpretačnú o
rientáciu diela. 

V reminiscenciách sa v pods tate po
hybuj ú l Nhraty, tri hudobné fresky pre 
harfu, violončelo a orchester M. Nové
ka. Je to hud ba poučená a duchovne 
pr ibuzná s Impresionistick ými tvorivý
ml vých odiskami. Na rozdiel, povedzme, 
od francúzskeho Impresionizmu, melo
dická zložka nemá tu jednoznačnú pre
pojenosť s ver tikálnou sadzbou. U De
bussyho, a le 1 u Ravela je melodická 
klenba v pods tate hrotom vlniacej sa 
vertiká lnej zložky. Novák sl svoje tva r y 
dosadzuje zvonku a podmalúva Ich pra
divom fa rebne navrstveného pozadia. 
Tým dosahu je skl benle dvoch fenoménov 
- zložky tvarovej a fa r ebne j. Har fa a 
vi ol ončelo neplnia Olohu koncer tantnú, 
ale or ientujú sa na rozdie lny charakter 
hudby. Har fa r eprezentu je so svojimi 
kaskádami behov a rozkladov farebne 
sa meniacu h ladinu snov, ná lad a pre· 
n;~ien. Violončelo akcentu je tok kantilén, 
jasné tvary. Nuž a orchester spája tieto 
dve polohy v jednotný tok - nedeliter
né prúdenie. je to hudba, ktorá vyrastá 
z modá lno-dla tonlckých konštelácii, pr e
feruje jednoduchosť tvarov, Ich elemen-
t árnosť. Novákove dielo Interpre tova l or
chester SF s dirigentom B. Režuchom. 
Sólis tické par ty predniesli K. Nováková 
[ha r fa ) a M. Novák [ v iol ončelo) . 
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O Suchoňových Troch piesňach pre 
bas a orchester na básne M. Válka, P. 
Stilichu a J. Smreka možno povedať, že 
autor nijako nevykročil z kr uhu svojej 
predchádzajelcej tvorby. Mys!Im t9m na 
nadväzovanie vo vzťahu k Metamorfó
zam a čiastočne l Kr6tľ\ave a Svätoplu
kovi. To nové vdýchla Tr om piesňam po
ézia, ktorá na novo prež!arlla zdanlivo 
opakujúcu sa hudobn\l reč skladate!a . 
To ona vtisla Suchoľ\ovej hudbe n ové 
výrazové rozmery, oživila ju o nové zá
žltkové dimenzie. Prejavuje sa to na jm!l 
v dynamicke j zložke, ktorá ide výrazne 
po básnickom slove. Suchoňova hudba 
sa chce do slova prevtelif, chce s nim 
splynťíf, vytvorit nedelitelnťí jednotu, 
akýsi tvorivý dvojzáprah . Tak sa stalo, 
že vokálnu zložku vybičoval autor až na 
hrot expresivity. K fudskému hlasu po
s tavil priam symfonicky znejOcl orches
ter - zvrásnený nervnou silou, výbuš 
nosťou, pravda, 1 stišenýml náladami a 
poh fadom ponad veci každodenného ži 
vota. V Troch piesňach je kus filozofic
kéh o vyznania, a to nielen vďaka bás
nickému slovu, ale najm!! hudby, ktorá 
dotvorila básnické slovo a vdýchla mu 
nové poetické čaro. Inter pretácia ako ce
lok ( nemyslfm teraz na prekrásny hla
sový fond S. KopčAka) op!lf nepresved
čila. Orcheste r vo vyhrotených expreslv
nych pásmach per ma nentne za tieňoval 
sólistu. Okrem toho nestrhla ma muzi 
ka lita ani sólis tu, ani dirigen ta; nie naj
šfastne jšf výkon z BHS sa v podstate 
zopa koval. 

V závere toh to symfon ického koncertu 
odznela Greiákova suita z oper y Nepre
budenf, a to pod názvom Prel1ídium, In
termezzo a Tanec. Treba povedať, že ver
kú zásluhu na predvedenf tohto diela 
má dirigen t B. Režucha - velký propa 
gátor Grešákove j hudby. Pri jeho pred
vedeni som sl uvedomil, že op!lf bude 
potrebný určitý čas, aby sme sl pr áve 
k tomuto dielu n ašl! správny vzfah. Pre· 
dovše tkým čakáme na predvedenie Ne
prebuden éh o ako h udobno-dr amatického 
Otvaru. Zta r, do dnešného dňa bezús
pešnE:J. Myslfm sl, že až v rámc! celku 
vystúpi v plnej Intenzite výrazové bohat
s tvo spomfnaného diela. Ina k Prelú.dium, 
Intermezzo a 1anec je dalšfm svojským 
ožlvovanfm Grešákových pocitov, nálad 
a impresii v hudbe. Pracu je s tradičným 
mater iálom ako s tvárnym prostriedkom, 
ktorý možno na základe vlastnej tvor ive j 
fantázie 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, ob
jav a náznak nepoznaného, dramatické· 
ho spádu. Budeme sa muslef k tomuto 
die lu často vracaf a prenikať prostred
nfctvom neho do postáv a osudov opery, 
ktorá by sa už konečne ma la dostat do 
repertoáru SND. 

Napokon sl myslim, že s6časné hodno
ty našej orchestrálnej tvorby treba hla · 
daf práve na tomto záverečnom sym
fonickom koncer te. IGOR BERGER 

Koncert z tvorby súčasných českých skladateľov 

Pohfad na česktch sklada telov, osobne prltomntch na 
bratis lavskom koncerte. Zláva M. Kubička, O. Kvech , V. 
Tichý, M. Báchorek, O. MAcha a J. Ma tys. 

Snfmka : M. Procházka 

Komorný koncert z tvorby súčasných českých s klada
te rov, ktorý sa konal 10. febr uára v Mozartovej sieni 
v Bra tis lave v rámci tohtoročnéh o Xl. 'týždňa n ovej s lo
venskej hudobnej tvorby , niesol sa v znamen! dycho
vých a sláčikových nástrojov. Zámerne h ovorfm o ná
stro joch, pretože dodali konečnému efektu koncertu svoj 
lesk, pOžitok viac z Interpretačných výkonov než z pre
zentAcle s kladatefskýc h tvorivých posto jov. Dominovala 
tu muzikantské atmosféra - radost z hry, sólovej l an
sámblovej - ktorej sa podriadili l sklada telské ambfcle 
zúčastnených autorov. Poslucháč mohol maf pocit, že 
skladby sú nástrojom doslovne ,.šité na mieru", že ne
potrebujú viac než to, aby sa nos!l!, aby zne li. V tomto 
smere vidlm plus l mfnus drama turgie tohto koncer tu, 
ktorý vlastne mal šir šej slovenskej hudobnej verejnosti 
pribllžl ť rad menej známych tvári au torov súčasne 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 koncertu, figuruje 
vo vedomi hudobnej verejnosti predovšetkým ako dra 
muttk , tvorca emotfvne vyhranených výpovedi. SkOr než 
?&?.nell jeho Variácie pr e flautu a klavlr , vy bavili sa 
1111 v mvs ii ~i ln l> Mltky z Iných jeho vari!lci f 

elf na tému a smrt Ja na Rychlika. Skladba, ktorá tu 
zaznela , sa nutne ocitala v Inom svetle. Vyrastá z vlast
ne j témy - zo scénickej hud by k dramatizácii Hemlng
wayovho románu Komu zvonia do hrobu. Pri všetkej 
svojej profesionálne j vybavenosti, varlete výrazového 
spektra a využiti nástrojových d!spozfclf, postrádali Va
riácie plnosť Iných Máchových opusov l dynamiku in
šplra tlvne j pr edloh y. Interpre tačne urč i te ide o pr!taž
livý r eper toárový kus, v ktorom sl obaja Inter preti pri
du na s voje, no celkové vyznenie skladby nerezonovalo 
s očakávanfm hl bšieho umeleckého zážitku. 

)ifl Matys (1927 ) v spojeni s dychovým! nástrojmi e
vokuje Istotu kvality a uvedenie jeho Suity pre dychové 
kvinteto to len potvrdilo. Ma tysov s klada ters ký pre jav 
pr ýšti z prirodzenej muzlkality, z vita lity tvorcu, z hráč
skych · am bieli , ktor é stavajú. na bezprostr ednost i. Nená
rokuje s l na silné, hlbavé posolstvá, predostlera skOr 
oduševnenie, okúzlenie zvukom - jadrným, bezkonfllkt
ným ... Suita osciluje medzi komornou a koncertantnou 
koncepciou, vychádza z inš trumen tára a výrazovej po
tencie naznačenej dOrazom na pohybovú stránku formo
vania hudobnéh o procesu. Celok je touto svojou oriento
vanosťou skl bený, podčiarkuje ju rozohranfm ansAm
blu 1 sólových partov v nadšenom a optimistickom vlr e. 

V úvode koncertu zazneli Tri scény pre hoboj a kla
vfr z pera Milana BAchorka ( 1939). ktor ých počiatočné 
takty dával! tušiť dynamlzova ný hudobný tok, v ktorom 
akcent na partnerskú rovnováhu zohrával k!Gčovú rolu. 
Báchorek sa predstavil bra tislavs kému publiku bohatým 
spektrom svojho s kladatelskéh o záberu, širokým ambi
tom inštrumentálnych prostriedkov l s6str edenou skla
datels kou prácou. Vlastne v jeho skladbe, menovite v 
jej finá lnej časti, sa navodila on á spomfnaná a tmosféra 
koncertu - muz!kálnosf slahaj ú.ca kamsi k mannhelm
skej škole, čl k fudovému muzlkantskému pre javu, po-
7. namenaná výrazlvom súčasnej hudby .. . 

Za sympatický dramaturgický krok považujem pre
zentáciu t r ojice mladých pražských s kladate rov, ktor! 
vstúpili do českého hudobnéh o diania v polovici sedem 
desiatych rokov s pregnantnou orientovanosťou na od
kaz symfonizmu 19. st oročia a klasiky 20. storočia . Vla
dimir Tichý {1946). Otomar Kvech (1950) a Miroslav 
Kubič ka ( 1951 l s niekofkýml da lšfmi generačnými druh
ml sa v priebehu nlekolkých pár rokov vypracovali na 
silné skladatelské osobnosti s vyhraneným kompozičným 
záu jmom a priam manifestačným prfklonom k tradlc io· 
nallzmu. oživovan{>mu seiPkclou výrazových prostried -

Vla dimir Tichf zis ka! r ad sklada telských uznani pre 
dovšetkým za svoje symfonické diela, nadv!lzuj6ce nu 
brahmsovské a šostakovlčovské tradlcle. Jeho Suita pre 
klarinet s6lo je jednou z tých skladie b, ktorých primár 
nym cie lom je rozšlrenle repertoáru dyc hových nástro· 
jov. je to hud ba ku hre , hudba. ktorá priná ša pOžitok 
predovšetkým Inte rpretom, pretože doslova vytryskuje 
spod pr stov. Neuspokoju je ma táto jej fahkovernosf, 
pretože aj od repertoárových čfsiel možno očakávaf viac 
autors kej zainteresovanosti. Skladba ma napriek svojej 
s kladate ls kej brilantnosti nenadch lu. 

Silnejši zážitok, poznamenaný viacnásobným str etnu 
tlm s dielom na viacer ých fórach, som zaznamenal z 
uvedenia SlAčikového kvarte ta č. 4 Otomara Kvecha 
v pr ftažllvom podani Ky nclovho kvarteta. Skladba upú 
tava svojou dravosťou, energlčnosfou, prud kým expreslv
nym pulzom, vyplývajúcim z priam programovo sledova 
nej a utorskej koncepcie cy kl u troch pre lúdlf a finál e. 
Priznám sa, že viac než dramaticky dominujúca záve· 
rečná časf cyklu, ma zau jala Invenčnosť predchádzajú· 
clch prelúdlf, v ktorých sa Kvec hov rukopis s radom 
ožlvuj6c lch pros triedkov vynfma bezprostrednejšie. 

Kvinteto pre dvo je husll, dve violy a violončelo s po
menovanfm Rozhovory od Miroslava Kubičku bolo pre 
mi'la prekvapenfm tohto koncertu z komornej tvor by sú
časných českých s kladatelov. Skladba je dramaticky ex
ponovaná, zvukovo pr l ťažllvá, a nsámblovo vyrovnaná, 
tektonicky zvládnutá prostriedkami, ktoré - poklar ml 
je známe - r eprezentujú v Kublčkovej tvorbe nóvum, 
ktoré má šance zaujať. Autor sa zmocnil obohatenia svo
jej hudobnej reči s profesionálnou Isto tou, ktorá mu je 
vlas tná. 

Samozrejme, koncert predstavil bratislavs kému publi
ku Iba zlomok z profilu súčasnej českej hudobnej tvor
by. Generačne rozvrstvený, štylisticky sa pohybujúci na 
jednej úrovni - tvár českej súčasnej hudby je však bo
ha tšia, l na reprezen tatlvnejšle a di ferencovanejšie osob
nosti a diela. Tentokrát v znamen! muzlká lnostl a pro
fesionality zazneli skladby, ktoré spá ja l záujem predo
všetkým o využitie Inštrumentá lnych dispozicii a pre· 
dostretle výpovedi, ktoré nepotrebujú hlbavé úvahy. In
t erpretačne bol koncer t skvele pr ipravený - Koclanovo 
a Kynclovo kvarteto patria k na šej špičke a mladé Praž
ské dychov~ kvinteto, ktorého č lenovia uviedli l sólové 
skladby, sa pos taral i o nem alý prfnos k vyznenlu 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 hudob
nej 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 ole
ktorých komorných koncertov boli re
prlzované v cfalllch mestá ch - tohto 
roku v Koillciach, Prellove, Sečovclach, 
Banskej Bystrici, Zvolene, Plellťanoch a 
Trnave. Tým sa prakticky oaplňa 6sllie 
organizátorov prehliadky sprlstupňovať 
umelecké hodnoty llrokfm vrstvám pra
cujticlch a pravidelne Ich zoznamovať 
s novou hudobnou tvorbou. 

Na tohtoročnej, dosial najvilčlej pre
hliadke novej tvorby odznelo na 19 kon
certoch v Bratislave a d'alllch siedmich 
mestách premiérovo l v reprlsach vylle 
110 skladieb vlletkých l áorov. Na pro
grame tohtoročného Týldňa boli tri sym
fonické a tri komorné koncerty, dalej 
komornf·orchestr6loy, organový a zbo
rový koncert, koncert ludovej a zAbav
nej hudby, dva koncerty z tvorby pre 
deti a ml6del ĽSU, na samostatnom ve
i!ere dostal prllelltosť vysttiplť Sloven
ský ludový umelecký kolektlv, ktorý vie
dol výber z programov Pod'me, zaspie
vajme a Tanečné premeny. Opätovne bol 
.cičast'ou Týldňa koncert z komornej 
tvorby stičasných českých skladatelov, 
novinkou, rozllrujticou 16nrový dlapa
z6n tohtoročnej prehliadky, bola pre
miéra opery Francois Vlllon od Tibora 
Frei u. 

Okrem novej akladatelskej tvorby bolo 
významne na prehliadke zasttipené l slo
venské koncertné umenie. Prlčloenlm 
nallch orchestrov a zborov - Sloven
skej fllharm6nle, StAtnej fllharm6nle Ko
l lce, Symfonického orchestra Cs. roz
hlasu v Bratislave, Státneho komorného 
orchestra Zillna, Orchestra ludových nA
strojov Cs. rozhlasu v Bratislave, Slo
venského filharmonického zboru, Slo
venských madrlgalis tov, Akademického 
speváckeho zdrul enla pri PKO Bratisla
va, komorných s6borov, lniltrumentalis
tov, spevákov a najpoprednejlllch diri
gentov, boli novi! diela nalltudované a 
predvedené na vysokej interpretačnej Ci
rovni. 

Xl. tfldeň novej slovenskej hudobnej 
tvorby, na ktorého organizačnom zabez
pečeni a priebehu sa okrem Zvilzu slo
venských skladatelov spolupodlefall tiel 

Prvý tohtoročný symfonický koncert 
Týždňa novej slovenskej hudobnej tvor 
by sa uskutočnil 9. februára v Koncert
nom š túdiu Ceskoslovenského rozhlasu 
v Bratislave. Symfonický orchester Ces 
koslovenského rozhlasu pod taktovkou 
Olivera Dohnányiho a so sólis tami zaslO.
žllým umelcom Ľudovltom Marclngerom 
a )Anom Gallom predviedli symfonickú 
poému O velkej lb ke od zaslllžllého u
melca Zdenka Mlkulu, 2. klavlroy kon
cert od Vla dlmfra Bokesa a vokálno
·symfontckll fresku Aby som ll posvietil 
na cestu na básne Rablndranátha TM
kura zo zbierky Záhradnik od Petra Drei-
nera. 

Llleratťíra je zrejme najsllnejš!m tn
~ptračným zdrojom pre tvorbu Zdenka 
Mtkulu. Svedči o tom nielen prevaha 
vokálneJ tvorby v zozname a utorových 
diel , a le l programový chara kter, a to 
zväč~ll literárny , jeho Inštrumentálnych 
skladieb. Charakter symfonicke j poémy 
O ve lkej lás ke udáva - ve lmi zre te!ne 
- je j priamy Inšpiračný zdroj. román 
Trt gaštanové kone od Margity Flguli. 
Ztvos(, energlčnost, !udovost (ani ole 
tak v spätosti s !udovou hudobnou kul 
túrou, a le skOr vo vystlhnutl charakteru, 
mentality prostého rudu) charakterizu
JÚ toto die lo, v ktorom sa však popri 
kladoch - zaujimavých, pútavých ná
padoch a serióznosti kompozične j práce 
- prejavujú l niektoré slabšie stránky 
autorovej práce s orchestrá lnym apará.
tom. Predovšetkým hudobný tok je pre
hustený v detalloch, prlllš čast o vystu
puje do popredia banálny rytmický pr
vok a zaniká. melodická kresba , ktorá je 
pre tento typ hudby velmi dô ležitá. Vý
~IPd ný dojem ťažkopádnosti by sa. my-

Slovenský hudobný fond, Mestský dom 
kult6ry a osvety a Ceskoslovenský roz
hlas v Bratislave, sa stal dDstojoým prl
spcvkom 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 ob
ce, ktorých prispevky boli stičasťou po
dujatia, nadviazali vo svojich slovách 
na najdDlel ltejl le politické ciele stičas
ného obdobia, zdDrazňované nielen v s6-
vlslostl 1 minuloročným stretnutfm naj
vylllch 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 vý
znamným protlvojnovým hnutlm, ortcl61-
ne 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 ume
lec prof. Oto Ferenczy zhrnul vo svo
jom tivodoom referáte závaln6 činnosť 
orsanlz6cle ako celku a načrtol, čo z 
hladiska hudobnej kulttiry bude Zväz 
povalovať ako prioritné pri konclpovani 
aktivity ., tomto roku, ktorý je rokom 
50. výročia timrtla JAna Levos lava Bellu, 
rokom nedol ltých osemdeldatln Alexan
dra Moyzesa, ale l n6cnych jubllel 11-
jticlch autorov, muzlkol6gov a koncert
ných umelcov. (Referát predsedu zss 
n6rodnfiho umelca prof. O. Ferenczyho 
sme publikovali v predch6dzaj6com čls
le Hudobného ! Ivota) . 

Cenným prlspevkom bolo vyst6penle 
predsedu Tvorivej komisie pre te6rlu a 
kritiku dr. Ladislava Mokrého, CSc., kto
rf sa z koncapl ai nového zorného uhla 
vrátil k pDsobeolu československej de
legácie 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 hu
dobo6 kult6ru, na zvelacfovaole jej Ci
rovne a upozornil na nebezpečenstvo 
konzumnej produkcie. ZdOraznil , l e hroz
ba komerčnej .. kultOry" je odvr6tlteln6 

Na záverečnom koncerte prehliadky zazneli premiérove Romantické varl6cle, op. 72 
pre malf symfonický orchester od zasl. umelca 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 ktorom molno 
podporenlm dobrého umenia odvráti( 
nevkus a dosiahnuť prevahu pravdy. V 
tomto zmysle nastolil l problém návra tu 
essa do medzinárodných nevládnych 
lnllt lt6cll, akfmi s6 napr. ISCM (Medzi
národná spoločnosť pre s6časn6 hudbu), 
ale upozornil i na potrebu zlntenzlvne
nla pa rtlclp6cle na ul exls tujticlch a v 
ostatných rokoch menej oboslelaných 
prehliadkach, akou je napriklad paril 
ska Medzln6rodo6 trlb6na skladatelov 
(partnerská bratislavskej MTMI). Nie
kolko poznámok k jednotlivým člastko
vfm problémom KultCirneho f6ra pred
niesol doc. dr. Ladislav Burlas, DsSc. , 
a v rámci diskusie vyst Cipil l hosť vf
ročnej schDdze členov Zvilzu s loven
ských skladatelov - riaditel d dbor u u
menia Ministerstva kultCiry SSR zas16žllf 
umelec Jozef Kot, ktort - ako jeden 
z členov delegácie - podporil nielen 
mierové lolcla tlvy členov českosloven
skej delegácie na KultCirnom fóre v Bu
dapeitl, a le vyjadril sa l k viacerým oa
stoleným problémom slovenske j hudob
ne j kulttiry ako celku. 

Predsedovia detkfch tvorivých komi
sil (Haoui Domaoský - Tvorlv6 komisia 
skladaterov, dr. Ladislav Mokrý, CSc. -
Tvorlv4 komisia pre teóriu a kritiku, Ľu
ba Barlcov6 v zast Cipeol doc. Ľudovlta 
Marclogera - Tvorivá komisia koncert
ných umelcov a Igor BAzllk - Tvorivá 
komisia zábavnej hudby) zhrnuli činnosť 
členstva l Kr uhov mladfch sklada telov, 
muztkológov a koncertných umelcov, e
xlstuj6clch pri Zväze slovenských skla
datelov a loteozlvne sa hlblactch o slo
vo. Rad vynlkajCiclch muzlkologlckfch 
publikácii, ktoz:é uzreli svetlo sve ta vy
daofm v OPUS-e, viacero kvalitných diel 
z pera slovenskf ch skladatelov a ·výraz
né Cispechy oa lllch koncertných umelcov, 
vrá tane výhier mla dých Interpretov na 
medzln6rodoých s6t'allach - to s6 tie 
najvili!llle pozltlva minulého roka. 
Výročný aktfv neoblilel ani pálčivé 

otázky existencie hudobne j kult6ry, ako 
napr. zApas o pos!uch4ča, pratrvávajtici 
problém estetickej výchovy, a le l 6lohu 
skvalit nenia publicistickej práce a o
rientácie na mladá generáciu, jej zapá
jania do jednotllvých a ktivit a usmer
ňovania jej vývinu v rámci dla l6_gu s 
ňou. VIERA POLAKOVICOV Á 

Symfonické koncerty Na záver by som chcela povedať i nie 
ko! ko s lov uznania na margo Interpre
tov. Oliver Dohná nyi odviedol kus poc
tivej práce, a le vzhladom na náročnosť 
predvádzaných diel by potreboval k dO
kladnému zvládnutiu viac času. Výkony 
na vysokeJ profesionálnej ťírovnl podali 
obaja sólisti - tak Ľudov!t Marctnger, 
ktorému patri uznanie za vynlkaj6ce 
zvládnutie obtiažneho sólového partu v 
Bokesovom koncerte, ako l ján Galia v 
Brelnerovej skladbe, u ktorého by som 
vyzdvihla najmä prirodzenosť prejavu, 
čistú Intonáciu a zrete!n"Q. artikuláciu. 

Zasl. umetec Zdenko Mikula bol oa pre
hlia dke sast6peof vlacerf ml dielami. Na 
Civodnom koncerte saznela premiérovo 
jeho symlonlckA poéma pre velký or
chester O velke j lhke. 

Snimka : Z. Mináčova 

s lfm, dal odstrán!C jemnejšou dynamic
kou diferenciáctdu, pripadne nápaditej
šou Inš trumentáciou. 

Druhý klavlrny koncert sa zdá byt 
prelomovým dielom v tvorbe Vladlmira 
Bokesa. Zaujme na prvé počutie zvlášt
nym rozvrhnutlm formy, ktorá - l ked 

nemusi každého plne uspokojtC, má prls
nu logiku a premyslenú stavbu. Zrete!
ne sú odlišené trt fázy procesu: autor 
ho začina rozvijat na prlncipoch, ktoré 
charakterizujú jeho doterajšiu tvorbu, 
prlncipoch, ktoré mu priniesli v minulosti 
nejeden O.spech, a le i problémy a nepocho
penia. Druhá čast je akoby zastavenim, 
nie však meditáciou, skOr -,yjadrenlm osa
melosti. Nakoniec však sa stane pristupný 
vplyvom .,zvonka"; záver koncertu ostáva 
otvorený do budúcnosti. Napriek tomu, 
že toto die lo nepatr! medzi ,.posl ucháč
sky vďačné" skladby, považujem ho za 
velmi vážnu výpoveď autora, ktorý sa 
zamýšla nad sebou, svojou tvorbou a jej 
problémami a hladá cestu ďalej. 

Vokálno-symfonická freska Aby som ti 
posvietil na cestu je typicky ,.bretnerov
ská". Autor tu opäť spája viaceré hu
dobné štýly do jedného cel ku, ale, my
slim, že tento prlnclp ove!a šťastnejšie 
a objavnejšie využil vo svojich staršich 
dielach. Nemožno mu uprlet originalitu 
a h!adanle nových ciest ani ovládanie 
,.hudobnej gramatiky" každého z použi
tých štýlov. Najväčšim problémom je ne
sO.držnost celku, ktorý - vďaka prim
nej heterogénnosti samostatných, nepre
pojených časti - nesmeruje ani nevr
choli, ale v určitých fázach uniká úplne 
Iným smerom. Za dlskutabllné považu
jem tiež použitie d~ezového štýlu na 
zhudobnenle krehkej, preduchovnelej po
ézie R. Thá kura - ale to mOže byt ten 
vecou osobného vkusu čl schopnosti u
vid ie t či akceptovať známe skutočn ost i 
z nového uhla poh!adu. 

EVA CUNDERLIKOV Ä 

Na druhom symfonickom koncerte v 
rámci Xl. TNSHT, ktorý sa uskutočnil 
v Košiciach dňa 13. februára, zazneli 
diela Dulana Martlnčeka, Tibora Andra
iovana a Milana Nováka, prvýkrát tu 
bola predvedená skladba Motýl nad lam 
pou - cyklus plesni pre vyšši h las a 
symfonický orchester na básne Laca No
vomeského od T. Andrašovana. Ostatné 
diela mali v Bratislave už svoje premié
ry, ale v Košiciach zazneli po prvýkrá t. 
(POvodne programovani! Sym!onla pas
tora lis od Tadeáša Salvu nebola pre cho 
robu organistky realizovaná, no v 4 pre 
tlldlách M. Nováka našla programová 
komisia uspokojivú náhradu) . St4tnu [il
harmóniu Koilce pohotovo dirigoval je j 
šéfdirigent Richard .Zimmer, sólis tkou 
večera bota sopranistka Mária Andrdo
vanov6. 

Animácie pre 35 sláčikov (správnejšie 
"sl áčikových nástrojov") od Du!ana Mar
tln i!eka nechali nnhlladnut do Introver t
ného sve tu c itov a myslenia sklada te!a, 

( Pok•·ačovanlc na 3. str.) 
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