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sa _snaď nepodstatné tt zbytočné venovať no tačnfJm {Jro{){ém.om zvláUnu
l'?Zornos~. A vs.c:k napn~k tomu, že !'otácia Je v hudbe zlozkou dmlwraclvu. é1 azda
este vzdrale~eJ~OII, Je Je.~nou z. mala_ fakto;o t•, na ktorej sa dá ueľnu oújekliv 11e
pozorovať ~yvo! hudby, co sa tyka vyrazovych obohatení. Samozrejme, ie v !wdbe
i~e.vr,e~ovs~tkym. ~ hudbu samotntí, o jej ~t rttktr.íru; notaénJÍ zápis j e u.~ak· jeclul!Í
Vtdttel ny _dokaz J€J extstencte. Preto nema sa chápať ako niecv vedľajšie. niečo
tJbstraktne, nehudobné, ale je potrebné dí vať .~a na ňu z fun.kém!lw hladiska.
. Azda nenájdeme dnes _žiadnu oblast, ktorá &y podliehala vývoju a s ním siÍvisw
etm zmenám tak nepruzne ako práve v hudobnej o/.lasti notácía. RozuíiajiÍce sa
hudo~né. mysl~nie si _ne_ustále vyža~ovalo, a najmli dnes vyžaduje, nocé zn.ako L·é
oznacema. Avsak zbezny r etr ospektwny pohľad nám ukáže skuto čnost' , ze dOť'lnes
sa použí~ajú výdobytky predchádzajúcich storočí t akmer u nezmene11ej podobe .
Reformne pokusy uskutočnené o priebehu nieT,:oikých storočí sa l:iuď z pohodlnosti
alebo snáď z ,.piety" k minulosti len veľmi ojedinele ujali. Až dvad siate storočie
posotilo fantáziu a odvahu skladateľov a doslova zaútočilo na skostncztelú minulosť.
Túžba po novej forme podania inf ormácií sa súčasne odrazila u Nemecku či Taliansku ( Sto.ck~ausen, Ligeti, BL1ssotti, Bel'io) ako i 11 Poľsku ( Pendereclci, Scltäffer ),
tak u amenckych skladateľov (Brown, Cage ) ako aj u mludej generácie v Sovietskom zväze (Denisov, Silvestrov, Zagorcev). V šetci spomenutí (a mnohí ďalší)
skladatelia sú si vedomí, že nové výrazové prostriedky (a na t1e je Nová hudba
neobyčajne_ bohatá) si vyžadujú nutne nol!ý netra.dŕč11ý zápts, nové informačné prostriedky. Ci je dnešné, v podstate veľmi rôznorodé hudobné písmo to pra ué, to si
ešte nemôžeme dov oliť s ist otou tvrdiť. Ale právom môžeme p ovedať, že je na
clobrej ceste.
Specifickým druhom dnešného notového písma je hudobná grafika. Charakteri·
zujeme ju ako protipól precíznych predpisov tradične zapísanej Tw.dbtJ. ako odklon
od návykov a konvencií. Prvýkr át pojem hudobnej grafiky použil zaČiatkom .~est
desiatych rokov rakúslcy skladateľ poľokého pôvodu - Roman Haubenstock-Ramatí.
P odľa jeho slov nechce byť hudobná grafika ničím iným než ,.druhom provokácie
k improvizácii, ktorou sa v našej hudbe prebcídza k životu opäť niečo hudobne
skutočné a jedinečné". Je t o hudba zakreslená o c~lku (obyčajne priebeh celej
skladby je zachytený na jednom liste), v detailoch o všem značne alebo p niel.;torých prípadoch úplne slobodná. Zápis, resp. zákr es grafických znakou musí byť
v§ak taký, aby umožnil inter pretovi realizo vať skladateľom zamýšľancí zvukoorí
i formovú stavbu diela. Jeden z najvýraznejších predstaviteľov o tejto oblasti,
Anestis Logotltetis, sa už neraz vyjadril o svojej snahe vytvorir vo svojich partitúrach čo najadekvátnejší výtvarný záznam pre predpokladan1í zrmk. Na otázku,
či má skladateľ menejcennejší podiel na r ezultáte diela. či skladatel'a nahrádza
alebo nenahrádza interpret, oclpouedzme .~louami Boguslaua Schäffera : "Interpret
síce disponuje slobodnejšie než dosiaľ. môže doplniť skladateľa vlastným materiálom, ale predsa vieme, že sám autor tú slobodu sugeruje, a že mtt záleží rw
obohacovaní vlastnej skladby. A preto skladateľ neprestáva byť sebou, nereduku.je
svoju funkciu".
-vl-

l . u zavretá for ma: ktore j ~asový priebeh Je daný v sekundách. h udobný obsah je zachytený v kontúra ch. 2. var ia bilné formy - vzn ikajú ľ u bovoľným
výberom určit:,ich zrakových konštelá ci i,
mod e lov či štruktúr (prípadne ich vzájomnou montážou alebo mix!lžou ). 3.
otvorená forma, k torú charak teri zu je
vo ľ nosc vo výbere spôsobu čítania zá ois u. čítan ie od začia tku do konca. ľu 
bovoľ né vy nechanie alebo výber istých
úseko v, č í tan i e ' k torého ko ľvek miesta
·partitúry sú hlavnými znakmi formy
o tvorene j.

Nátvy mojich projektov nie sú púhym označením pre rozlíšenie skladieb.
č as to ma práve názov priviedol k myš lienke ,.prišiť mu" nejakú s k la d bu, apli kovať j eho výz na m. obsah na hudobný
proces Názov charakterizu je skladbu
buď z jej výtvarného hľadiska (Punkty,
Líni e, Labyrint), z hľadiska použitej metódy či kompozičn ej techniky (Rot ácia,
Kontúry, Ma kroštruktúry) a lebo podľa
hudobného obsahu (Requiem, Clusters,
Impu lzy, Variácie atď. ). Takmer všetky
moje hudobné grafiky sú not·ova né na
j ednom !.iste (s výnimkou 8 listov Re quiem a zatiaľ 12 listov Clustet·s 2), čo
umožň uje, okrem ekonomických V);hod 1
po h ľad na celkový charakter, štruktúru
a formu d ie la.
Snímka: A. šm otlák

Diletantizmus?
Všetky moje partitúry - projekty kl·a dú značné požiadavky na interpre ~

GRAFIKE
' ADAMňJAK
nar. 16. decembra 1946 v Ružomberku. VyštuL
doval žillns~é Konzet·vatór.ium (violončelo ).
Kompozíciu študuje ako autodidakt. Poslucháč 3. ro čníka hudobnej vedy FlľUI<
v Bratislave. Venuje sa komponovaniu priestorových a graficky znázornených skla-.
dieb, ktoré boli predvedené hlavne na slovenskom vidieku. V roku 1970 na III. smolenických seminároch pre súč asnú hudbu predviedli jeho priestorovú projekciu
DMilokácia II.

***
K vydareným podujatiam mladého
beh, pncom každý interpret moze do
umenia vo V-klube v Bratislave prizn·a~nej miery uplatniť svoju individuabudlo •V . posledných dňoch uplynulého
litu. (Ne·smieme však pritom zabud núť
roka ďal.šie : výsMv,a hudobnej grafiky
na autorov komentár, legendu či ,,pra jedného z najmladších adaptov slov·envJdlá hry", ktoré ma jú dôležitú ro.lu
skej hudoonej a.v·a•ntga.rdy - 24-r·očné 
prj 1·eprodukcii!) Partitúra sa takto stáho Milana Ad am č i a k a. Výstava zava nielen textom, ktorý treba prečítať
htňa znač né množstvo exponátov, kto a predviesť, ale je zároveň aj inšpirač 
ným zdrojom, im~;>ulzom k otvoreniu
r ých súč asťou je i nápaditá pozván ka,
predstavujúca taktiež g.rafický hudobd v.i er inte·rpretových tvor~ích potenci! a
jeho improviza čnej schopnosti.
n ý záznam. Z toho vychádza aj názov
podujatia : ,.Pokyny k interpretácii poAdamči akova výstava (hoci v tejto obzvinky". Vý.stav.a poukazuje na úzku
lasti u nás zatiar ojedinelá) nám pospätosť výtvamého a hud·o bného umedáva celistvejš í obraz o svetových trennia v dinešn ý-oh najnovšlch umeleckých
doch tohoto umenia. Na jej otvorení informoval autor prítomných o vývoji gra!ll'l•aženi•aoh. Mnohovrstevnosť s účasnej
hudby sa totiž n u tne musela odraziť
fickej hudby, o jej ďalších možnostiach
l v jej zápise. Výsledkom je potom
a pokúsil sa aj o prakticl<é vysvetlenie
jej pdncípov demonštrovaním priamo na
množstvo ·s vojráznych, viac .alebo menej
vlastných vystavených grafikách.
konštruktívnych nových notácií. Ich
,.K hudobne;! grafike" hovori pramene však možno hľadať už v dáv.,som sa dost al ešte p očas štúdia na
nej h istórii. Špecifičnosť te j-ktorej no Konzervatór iu v Žiline. Štúdium ni ekoľ 
tácie je podmienená druhom hudby,
kých partitúr. Sy lva na Bussotiho a Anesktorú zobl'l8.zuje, a tým sa v nej môže
odrážať i
ur čité
percento klasického
tisa Logothetisa (najvý,razneJškh pred stavite l'ov tohoto hudobného trendu) ma
typu hudobného zápisu. Naprík.l,ad elekpriviedlo k otázke: ako by som to hral
tro.nioká hudb.a si vydobyla úplne novú,
ja, ako by som to mohol robiť ja?
trojdimenzionál·nu
notáciu
(frekvenV priebehu ďa lši eh rokov som už dostal
cia = výška, čas = rytmus, intenziodpovedí niekoľko. Takmer každý prota = dy<11amtka) a práve v nej možjekt, každý nápad pôsobil inak. Približno hľ,adať zá.kl.adnú bázu neskoršej gr.a ne ich však možno rozde !.iť do nieko l'f,ickej hudby (či hudobnej g•rafik y) . Príkých skupín. Z hľ.a d isk•a vizuálneho obbuz;nosť s výtvarným u mením je neodsahu sú t o partitúry určujúce niek<J ľké
šk,depite ľlllá. Notácia, ako systém gr adimenzie hudobného procesu v hrubých
fických znakov :z,azmamenávajúcich (vikontúrach (me lodických - k.rivky, dyzuálne!) určitý ZV'Ilkový pr~e beh, má čo
namických Ich hrúbka, veľkosť a
s-l spoločné i s písmom, so špecific pod.) a partitúry, zachytávajúce hudobkým cliruhom písma, v niekoľkých poloný proces v symboloch (napr. prázdny
hách prechádzajúoim do kaligrafie, od
štvorec, vyp.lnený štvor-ec, obdlžniky,
ktorej je už k výtvarnému umeniu iba
trojuholníky atď .) . Z hľadiska čítani a
na skok. Zvý.t:varnenie notového zázna( dešlfrov.arnJa ) záznamu je niekol'ko drumu pa:,ivied lo hudbu v1astne do dv·och
hov p·a rt itúr: pr·e dovšetkým ,.klasic-ké"
plôch: hudba k čftani:u a hudba k počítanie listu zrava doprava, teda ako pri
čúvaniu. Hudobná grafika sa stáva inčíta n ! knihy, čftanie v rozličných smetermédiom niečí m, čo je schopné pôroch (zhol'a nadol, diagonálou, zprava
sobiť nielen auditívne, ale v nemalej
miere i vizuálne. Notový záznam teda . dol'ava) a z rôznych po lôh listu a napo kon čítanie v ploche, t . j . hud·obný prie odtil'ľ·a z n eslúži iba hudobníkov·i - interbeh je r eali zovaný plynulým alebo vol'pretovrl, ·a le moŽlno ho smelo použiť či
ným výberom z celého list u.
už ako grafický list alebo kresbu s určitým špecifickým obsahom. Zvýtvarne Formy?
n~e notového zápisu ďa·lej vedie k no vej, z·aujímav,e j hudo bnej impro v.izá.cii.
Jednotlivé p·r vky grafického záznamu
Ak vôbec možno ho vo riť o forme v
ma jú za úlohu vsugerovať interpretovi
klasickom slova zmysle ... Teda formy.
určitý druh hudobného procesu, jeho
ktoré vo svojich grafických partitúrach
fy.tmický, dYdlamický či melodický \Pľie použ!vam sú trojaké:

Sonáta pre husle sólo

Názvy?

O hudobnej

MI.·Jan

IVAN HRUŠOVSKÝ:

táciu, predovšetkým na spomenutý im provizačný momen t. Nie je podstatné,
či ich hrá p.rofe..sionálny al·e bo meriej
pr-ofesionálny h udobník. Podstatné je,
aby jeho hudobné cítenie vyrastalo z
ducha hudby 20. storočia (hoci nemožno interpre.tovi vytknúť, ak napr. určitú
predp!sanú st úpajúcu liniu bude hrať
ako G dur stupnicu alebo rozl.o žený
akord!) a aby boli zac·hované .. pravidlá hry", ktoré som mal na mysli pri
grafickej realizácii hud<Jbnej myšlienky
a ktoré aJ interpretovi predkladám .

Aleatorika -

náhoda?

Nerád by som použil pojmu ,.aleatorika" k oz načeniu moji ch grafických
part itúr. Pre mi'ía je ale náhodnejší jav,
než výber pod ľa vôle interpreta. Osobné
rozhodnutie interpreta nie je náhodné.
A teda l výsledné znenie možno cha ra kter i zovať skôr ako variabilné než ná hodné. Okrem vlastnej vôle in terpreta,
rozhodnutia koordinátora (dirigenta) a
autorovho zámeru tu totiž žiaden iný
[.aktol' nehrá rolu. A ja sa snažím chá pať po jem · a leatoriky komplexne. Ak
chápeme pojem náhody ako variabilitu
výsledku nami neovplyvnitel'nú (t. j.
jedine autorom nepoznanú), je to potom
skôr nedorozumen ie ako a leatorika. Pre tože in terp•ret (či už hráč alebo dir igent ) d rží celkový pri·ebeh vo svojich
rukách.
Budúcnosť

mojej tvorby?

Plány?
čo sa plánov týka, mám v úmysle
ešte viac . zvýrazniť moje pa.r tltúry a to
naJma použitím výtvarných techník,
predovšebkým far ieb (dosiaľ sú všetky
rysov a né). Ďalej. by s,llm chcel aplikovať pri·ncípy rozličných spoločenských
hier na mo j e proJekty hudby. Budú cnosť'! Myslim. že už dnes sa nájdu
priaznivci tohoto druhu umenia a verím, že záujem bude mať stúpajúcu tendenciu. Aspoň si to úpi'Iimne želám."
Ďalšie ,.pokyny": z·ač'iatkom aprl1a bude prebi ehať vo V- klube ďalšia Adam čiakova akcia. Pil'edošlé riadky nech teda nezostanú iba malým pohl'.adom na
pťvú časť akcie, ale nech sú 1 pozvánkou na jej druhú ~asť (ktorá bude bez.
pochýb zaujímavá ), pozvánkou na koncer t z gra fických par t itúr Milana Adam.
či aka!

JÁN KOVÁR

V skla dateľskom výraze Ivana Hr ušovského jP od ka n tá ty Hirošima badatel'ný odlišný nový tón. Snahy o poznanie nových kompozičných metód a
~ch ~~č lenenJ.e do vlastného p rejavu vyusťu.JU v skladby zvukovo l rozmerovo
- lPrOti predchádzajúcemu Hrušovského
výrazu - značne zredukované. Toto
z jednodušenie je však výsledkom vypra c·ovanosti a premyslenosti vnútorných vzťahov v organi:äicii hudobnéh o
materiálu. Hr ušovského naturelu je však
cudzf príklon k jedneJ kompozičnej
technike, viac sa vystavuje r iziku obťažnosti pri procese syntetického stvár~
neni.a. Tak aj vyskytuJúce sa dod·ekafon ické úseky sú t raktované voľn e, znač 
ne vzdialené od pôvodného technickéh o
princípu. Navyše sú o rgan izované vo
vzťahoch, tvo,·iacich výrazný , modá lny
cha1·akter. Melo dika sa stáva úseč ne ;~
šou,. Hr ušovský často pracuje s obm e nam t fra gmentárnych úsekov, vý razný m
fo~·motvorným činiteľom sa stáva rytm!cká oblasť. Redukcia sa týka aj dyna Intckého priebehu, kontrasty sú stavané
tlmenejšie, ~elkový charakter hudby je
lntroveľ'tlnejsl. A nie je to zapríčine né
len ná~trojovým ohranič ením, tým, že
sa Hrusovský orientuje na komor né žánre - zbory Tri madrigalové impresie,
Vlna, Sonáta pre husle sólo, ale iste
a j vnQtornou zmenou Hrušovského skla datel'a a č loveka.
Skladba Sonáta pre husle sólo je venovaná pamiatke tragicky z<thynu lého
mladého človeka; duševný ot ras a domyslenie tejto tr.agédie bolo jediným
inšpiračným výohodiskom. Z toho vylf'lýva dramaticky útočný, nepokojný až
rozorvaný charakter ta·kmer celej sklad by. Na začiatku je postavená introdu.k_.
cia ..J.e j malé, kľud né tempo a meditat ívny charakter t vorí jeden z náladových momentov skladby. Dôraz lež! na
horizontálnej zložke - melodická Unia
vyrastá z väzby poltónových a celotó.nových krokov, u rčujúcic h vý•razný modá lny rámec (pripomínajúc bartókovský
princíp celotónovej centra lizácie). V
ďalšom priebehu sa vyhraňuje iný m e ~
lod lcký model, ktorý spolu s prvým
hrá mimoriadn·e dôležitú úlohu pri budova:nf ,jednotnosti a kompaktnosti for~ovej výstavby. J e to kvarto- tritónový
mtervalový postup, jeho <Výskyt je evi dentný vo všetkých Hrušovského sklad bách z obdobia posledných 4-5 rokov.
Hoci ,ie to prvok, ktorý bol v s lovenske j
hudbe dostatočne ·využitý (ak nie zneužitý): Hrušovský ho použtva v · záujme
~rgamzovanost·i · vol'nejšfch
modálnych
usekov, malosekundové jad~o, obsiahnu t e v tomto spojeni je znovu pr ostriedkom pre zvýšenie dr.avost i, tej bartó kovske j vitali ty a dynamičnost i a to
nie~e n v melodickej, ale aj harmonicke j
zlozke (hoci vertikálne útvary sú v Sonáte sporadické). Kombinácf.a a prelína nie spomenutých melod ických modelov
sa od?hráva dynamicky v jednej rovine,
len mterne zvlnene j, kontrastnosť sa dociel'uj: variabilitou rytmických zoskupeni, comu napomáha aj voľné met~i cké
členenie. Tok skl·adby vo vlastnej sonáte dostáva vz.r ušenejši chaTakter, vý razným moment om v jeho umocnen! je
znovu organizácia rytmickej sféry. Pôdorys je členený na pregnantnejšie úseky, odlfšené variabilitou konfrontáci·e
SJ.9omlnaných mel·o dických modelov z Introdu kcie. Tematicky tu ide o strieda nie medit atívneho úseku z ú vodu sklad _.
by s rytmickou úsečnosťou melodickoharmonických väzieb na zák·l.ade kvartot ri tónového vzťahu . Dynamizmus priebehu a osob itosť stvárnenia menších úsekov ovplyvňuje a j bohatšie využitie art i kulačných možnost i sólového nástroja
• a tempové odlišnosti. Rýchly záverečný
úsek sonáty organ icky a !Plynule prechádza v kódu, kde v preste v okamihu
prebehne melodický tok, r iadený, rovna~
k ými vzťahovýml elementami ako v celej skladbe, ktorým sa Hrušovského sonáta akoby náhlivo ukončuje.
tUBOMIR CHALUPKA
' l

O OPERE NAHLAS
POZVÁN_KA MILANA ADAMČIAKA
HOVORIME
S KARLOM RICHTEROM
SHOW BUSINESS V CANNES

Ročník

III.

8. III. 1971
Cena 2,- K~s
IVO OSOLSOBI1::

Ak o sme uvie dli v minulom čí s l e HZ, v d ňoc h 29.-31. ja•
nuära zišlo sa v Br n e 80 domácich a za hrani č ných delegátov
na druhom pr acovnom zasadnutí hudobnej sekcie Me dzinárodn éh o divadel ného úst avu. Na pr acovných seminároch odzn elo · ·
niekofko zau jím avých r efe rátov, k toré sm e sa rozhodli pre ich záv až n osť - a sp o ň vo výbere postupn e uv e rejniť
v našom ča sopi se. Problémy okolo operného žánru sú zvl ášť
živé na jm ä v dn ešn e j 1l obe a dotýka jú sa rovnako tvor cov
a inscenát orov d om ácich i za hr ani čných. Škoda len , že s po. mín aná významná akcia prebehla za veľmi m alého záujmu
kritikov, teore tll<ov i tvorcov zo Slovenska. Radi by sm e
uver.ilí , že to b ola sk utočn e iba náh oda, č i č asová zaneprázdn e n osť, ktor á za bránila prini es ť s vojs ký s lovenský yklad do
medzinárod nej t em at ik y. Dnes prinášam e zauj ímavý r eferát
d r. Iva Os ols obe, dramaturga ŠD v Brne, referát ( r ozšírenú
vcľziu ), k to-rý vyvol al veľ ký záu jem u prítomných delegát ov.
-r-

Medzi najúspešnej ších interpretov tohtor očn ~ho MIDEM 71
patrili I ke a Tina Turner a soviet sky spevák Valent ín Baglai Fmkn .

Jlftf MALÁSEK:

Už tradi čne (po piaty raz) prebieh al v Cannes· - v dň oc h
17.-22. I. 1971 - veľt rh p opulárnej hudby , ktorý je každoročne a kým si s,pojením mó dy, obchodu
a hudobných sh ow
s pevákov a s kupín populárne j hudby ce lého sveta. Ziš li sa tu
manažéri, producenti, obchodní c;i, dirigenti , skladatelia, novinári, televízni pr acovníci a hla v ne speváci média, ktorému
hovorime pop-mu sic alebo s how-business.

Mus!m konšt ato va ť, že tento
n e bol pr áve na j lepší zdá sa, že po ur čito m ča se začlna stagnácia, ktorä je asi zá konitá. Speváko v a hudobných
skupín na ce lom svete je čo
raz viac, a t ak s a h ľ a dá orig inalita za každú cenu. V snahe
s kva l itn i ť
medzinár odné ga la
progr a my, obmed zili u spo r ia- .
datelia ich p očet zo š tyroch na
dva. A tak m ohli vystú p i ť iba
niek tor! z mnohých progr amovaných - žiaľ, postihlo t o a j
CSSR. Spevák Mi lan Dr o bný sa
do výber u ne dostal. Rovnaký
osud post iho l aj ostatné socialistické kr a jiny okrem ZSSR .
Pán Bern ard Chévr y, prezid ent
MIDEM-u , ve ľk omy se ľne s ľúbi l
na budúci r ok novú ko ncep ciu ,
ktorá by m al a vše t kých uspokojiť celkove tri lnternaHo,nal MIDEM show : pr vú zá padoeurópsk u, druhú zo spevákov soc ialist ických kr a jín a
tretiu ame·r ickú.
Ale vrát me s a do súča sno sti ·
predve dené boli d ve MIDEM
show s r ozdielnou kvalitou. V
prvej, k torá bo la 18. I., vy ·
s túpila španie lska
sp evácka
s kupin a AQUAVIVA, ka nad ský
t·očn i k

s pevák Rober t Charle bois víťa z m in ulého ro čníka fes t ivalu v Sopo tác h. americký súoor a spevák Richie Havens .
;>r iem ern á gr écka
s p evá čka
Mas ia
Gillis ová, francúzsk y
5a nsonier Julien Cler c, s labá
iráns ka s p evá čka Gougouch a
vyni ka júci A n g li ča n ia Cut Stevens , E ttor J ohn a E ric Burdon, ktorý s koro s:pôsobil š kandál. Stá le s tupň ov al vulgar it u
v textoch, nemieni! opu sti ť javisko - a účastníci za č a li od c hádzať. Škoda emotívne a
hudobne bol výbor.n ý.
Druhé show malo dobr ú úrov e ň. P r ebiehalo 20. l. a vystú pil na ne j argentínsky spevák
Sandro, výborná komorná bea tová s k4pina z Anglicka Ma r melade, západonem ecká s pe·
váč k a Katja E bs t einová, m ód ny
súbor Mungo Jerryho, francúzska šanson ier ka Regíne, výborný talia ns ky spevák Mass imo
Ranieri, t an cu júc! brazllsk y
spevák ·Ja ir Rodriguez, na júspešnejší sovi·e tsky s pevák
Valentín Baglajenko so svo jím
tr iom (Galkin, Ticho v a Roj kov ) a Američania Ike a Tin a
Turner. Cigá nske balady a s t a-

r or uský folk lór V. Baglajenk a
priviedli · návšt evníkov do varu. Skandovaný pot lesk neu tlchal a n eby ť vymedzeného č a 
su. prídavkom by nebolo konca. čemo šs ké speváč ky a ta n e čnice s úboru ike a Ti.na Tu r ner u k o n č i li úspech tohoto
predstavenia. Obe - pe r fekt ne
spr evádza l orchest er
Franc ľou rcel a. Konfe r enciérom sa však nedarilo. Skúsený
Alhert Rais ner ( zná my z eur e víznych pr ogra mov Euro p ar ty ) si nevedel po ra d i ť s ka Lindou
he r ečko u
na ds kou
Thornsonovou . Je až ne uver iteľ né, ako táto k ráska netušil a,
o čo vlas t ne ide.
bol i
Tieto d va koncerty
chrbticou tohto roč n ého MIDEM
In á č sa obcho d ovalo, ko na li sa
par ty , co ct.ai ly, večie rky . Slávnos tný sprievod všetkých spe vákov v starých autiich - s
prehliadko u v záhrade Casina ,
odvolali prP. zlé po časie . Po sledný deň vša k 'lvietilo slnko
f1
tak M!DEM sko n čilo slávnostnou prem ié.r ou fi lmu Mad
Dogs & E nglishmen s J oe
Cockerom v h lavne j úlohe (J oe
Cocker - r ockandro llový spevák sa osobne zúčastn i l m.
M!DEM aj minulý ro k ).
Len tá m uzika sa z MIDEM- u
akos i stráca! Kde je ú~ov eň
oiesn1 Toma Jo nesa , 5th Dl·
rnen t lon, Sergto Me ndezu a ď al 
šieh, ktorú sme na MIDEM v
minulých roko ch zaznamen al! ?
Bu rza sa však toč í - moŽ!nc
'la v budúcnosti do čkáme !

Ak povieme h udobn é divad lo, obyčajne t ým mysllme čosi
š iršie než Jen divad lo o perné. Predsa však sa lmnen ské zas ada n ie hudobono- d ivadelného k om jtét u, takisto ako pre dch ádzajú ce zasad anie to hto komit étu venova lo výluane opere.
A t o je šk oda - nielen p.r e obchádzané a "utláčané " žánre
h udobn ého d ivad la, ale· a j pre s amotné operné d ivadlo.
Dok ladom môže byť ú vodné zas adanie , kde s a dve hodiny
debatovalo o slovách. Debat y o sl-ovách sú iSte u ž itoč né (na j .
mä ak id e o ich vyJasn enie), ale debaty o veciach sú d ôležitejšie. Samo·t né s lová, o ktoré iš lo ("·inte!l:'pr etácia, p;rodukda, r ealizácia" ) bolí slová, ktoré r efl ekt u jú pr ax diva dla
t akpovediac výlu čne QPer:n~ho. Ide síc.e o jedno z na jp:tXlg!'é•
s ívne j š!ch a n a j pozor uh od nejšlch z o perný ch divad iel na s vete ( Kom ick ú operu v Berlíne ) , ale p rax každého o perného
divad la - už t ým, že ide o divadlo opemé - je z r ýdzo d·i vadeln ého hľadi s ka nenormálna a výnimočná , pr etože je to
prax múze.a. Preto i navrhnut é te[lm íny s·a týka l•i pra xe múzea : ako s právne p reeo'Wlť s orvotnými i druhotným i 'pra -'
meňmi, ako spiľávn e in šta loVať exponát, ako ho vhodne pre..,
p arova ť, čím sa odlišu je r ek onštTu kcia autentická o d re-·
ko·n št r u kd e povr ch ne j, m ech anicke j, ne presne j, falošn ej, čím
seriózna expozícia od ex:pozícle n eserióznej, jat•močnej , púť ave j , č ím sa o dliš uj e múzeum od panoptika.
Na tomto m ieste musfm poprosiť, aby s te všetko, čo ho vorím, chápali cum g·ra n o salis. Samozr.e jme, že ide o me• .
ta fór u, avšak o m eta fóru uži točn ú. Porovnanie divadla a múzea nie je nič no vé. v poslednom čase ho znovu opakoval
DUt•remnat t: id e !e.n o to, domys li e ť túto para lelu dôsled ne.
Slovo m úzeum nie je t ie ž nadávka, aspoň v tomt o pr fpa de nie.
Nemám ni č pr oti m úzeám, naopak milu jem ich, ke ď v šak
formulu jem pojmy pre hudo bné divadlo ako celok, . nemôžem
e x tra!p OI'Ovať p ojmy, vhodné nanajvýš pre jed nu jeho časť,
výnimočnú čo do svo jho postavenia v r eze synchrónno m
( pop r i ope.r·e existuje aj divad lo hu dobnej komédie a balet },
t ak i v rozmere diachrónnom, kde je táto vý•nimočno sť o t o
zjavne j ši.a : ve ď po celé dlh é stároči a bolo h udobn é divadlo
a dokon ca l operpé d ivadlo d ivadlom č isto súčasný m. nemuzeá lnym, živým až k antimuzeá lne mu vandalizmu.
Nap1·ot i to m u prax sú ča sného opern ého divadla n ám cht iacnechtiac su geruje také chä))anie divadla, ktoré sa podo bá
schéme kom un i ka čné h o kanálu, pou žívaného n a m edzinárod ných konferenciách ( teda aj n-a konfere ncii lTI ) . Za r·e čn íc 
kym pultom hovor í autor, v pt·eklad atel'sk e j k abíne sed í r e žis ér, dirigent, her ci a ot·chester - skrátka všetci ti, k tor!
t lmo čia autora publiku na konfere.n cil, a v sále s edia po slucháči či diváci. Slo boda režiséra, d irige nta a interpr etov v t ak to chápa.nom di vad .Je bude vždy len s lobodou tlm očn í ka tlmoč iť veone rečn!kov P. s lovä.
Naopak 1. hl'adiska ,.nem uzeálnych" d ivade lných pr aktik a
žánrov ;je táto komu n ik ačná analóg i·a celkom fa loš ná. Divad lo
nie je pre-k la d a teľ ská kabína, d ivad lo n ie je h lú py Kris ti án,
kto·rý mech anicky opaktlje pod balkónom krás ne j Ro xa ny
s lová, ktoré mu našepkáva skr y tý Cyrano. To je liter ár ne
a čist o hudobn é chápanie diva d la a h u dobného d ivadla, odvodené z archív no- múze jných prak t ik mo derného divadla.
Pre celé stáro č ia n e boi však autot·om skr ytý Cyran o. ale bolo
ním samot né d ivadlo. Ono dávaío pr íkazy a s krytí Cyranovia
bol i len jeho literárnym i či hudobnými s u ľlérm i. A tak stá roč n é prakti ká divad la obr acajú nar uby t ak é múzejné pojmy, ako je na.prfklad pojem r ealizácie: po stáro čia n e bolo di vad lo r e alizátorom zámerov básnika ale bo hudobnlka, ale dra matik a hudobník boli nao pak realizátor mi zámerov divadla.
Táto situácia v súčasn e j operr.~ j pr ax i celkom výnimo č ná,
bola vš ak k edys i bežná i tu Dnes ju však nájdeme viac- me n e j iba v oblast i h udob ne j kom édie a muziká lu . Jed en prikl ad
za v šetky : bol to Jer o me Robblns, ktorý bol aut or om myš lienky West Side St ory, myš l!P.nky, ktorú potom r ealizo va l libr etista Laur ents a t extár Sond he im a hudobný skladateľ Bet·n ste in . Podo bných prík ladov je v hist órii viac než dosť. Mimoch odom - prax 'Parížsk e j Opery Com ique bola taká, že
ona schvaľov al a libreto v literárnom t V'are a ona objed náva la
jeho zhudo bn en ie. Chcem tým poved ať : že poj em autor a je
v hudobnom di vadle - pokiaľ ho nechcem e z užova ť len na
divad lo operné - r ovn ako ako v diva d le vôbec, silone relativiwvan ý. Rozh odne t u n ie je bá snik ale bo skladate ľ začiat
ko m o nej k 0m un ikačnej re ťaze . ako si n iekedy d ivadlo zjednodu šene znázor ňu jem e . Lebo v d ivad le ex is tuje absolútne
len jedin ý autor : d·ivad lo. Všetko ostatné sú len spoluautori,
(Pokračovanie na 7: str.)

