Karlovarské MLADÉ: PúDIUM
"·

V priebehu 8 dni (16.-23. 8. 19851
sa v Karlových Varoch (Chebe l Jáchymove l v rámci 13. rcH!alka Mladého p6dla uskutočnilo 16 koncertov, z toho 2
orchestrálne, beseda so zástupcami Supraphonu, s dr. V. Holzknechtom, hodnotiace besedy kritlkov a l1člnkujllcich a
dalšie podujatia. Je len samozrejmé, že
pri takom množstve podujati došlo k ča
sovým koUzlám v dOsledku Ich prekrývanla a prakticky ich nebolo možné
všetky navštlvit. Navyše, nemOžem informovať o celej prehliadke vzhladom na
obmedzený čas mOjho 3-dňového pobytu
v Karlových Varoch.
Kým v Jáchymove sa po prvý raz predstavil českým poslucháčom akordeóntsta
Ľabomlr Zorie na polorecltáli so speváčkou Olgoa Stip6novou a klaviristom
Zdeňkom P6lenll!kom, ktorý bol nasledu júci deň reprlzovaný aj v Karlových
Varoch (18. a 19. 8. 1, vo výstavnej sieni
Klára v Chebe sa uskutočnil koncert organistov Alela Bártu a Zuzany Nimei!kovej, umelcov, ktor! zisk all výrazné oce·
nenta na medzinárodnej organovej Šúťaži v rámci festivalu Pra!ská jar 1984.
Nimel!kov6 študuje na AMU a zo spom!nanej sl1Caže si odniesla 3. cenu. Na
koncerte vystúpila namiesto organistu
Z. Nováčka, napriek tomu svojim výko·
nom zaujala početné publikum. Pre14diam a f4ga c mol a Chorálová predo- •
bra, BWV &5& J. S. Bacha, ako 1 Smttol!n6 a Svadobná toccata Otmara MAcha jej poskytli priestor pre uplatnenie
vyrovnanej , vnútorným kludom a pravidelnou pulzáclou presýtenej Interpretácie. Je pripravená technicky zvládnuť
aj náročné tempá a zložitosť registrácie
s patričnou manuálnou zručnosťou. Naprl.ek tomu jej výkonu chýbala uvolnenost, agoglcká plastičnost a výrazová
zrelosť.

AleJ BArta - absoh1tny v!taz organovej s ťlťaže Pražská jar 1984, ktorý v tom-

Organista Alel Bárta

,

to roku absolvoval AMU ako 25-ročný
talentovaný umelec, má všetky p.redpoklady rozvlnllt svoje schopnosti na ťlro
-veJ\ reprezentat!vnych zjavov českoslo
venskej organovej školy. Bárta sa návštevn!kom Mladého pódia predstavil dielami J. S. Bacha (Prel6dium a figa
G dur, BWV 141; Chor61od predohra
,.Nua komm' der Heidea Hellaad" BWV
599) a Sonátou pre organ od Jiflho Dvof6čka. V Bachových s kladbách sme pozorovali Istú neujasnenosť v tempových
otázkach, v tvoren! fráz l registrácii,
ale aj evidentné technické predpoklady
a nástrojovú virtuozitu. V Dvo ťáčkovej
Sonáte však uplatnil všetok zmysel pre
farebné, dynamické, výrazové, architektonické a muzikantské nároky v rámci
efektne vystavanej skladby plnej kon·
trastov, prekvapen! a Invencie.
Na komornom koncerte v Galérii umenia v Karlových Varoch (19. 8.) sa predstavil v prvej polovici večera klavirista
Petr Slavik, ktorý vzhladom na svoj vek
Tenorista Stefan Margita
(nar. 1950) účinkoval na tomto fóre
Sn!mka: Z. Mlnáčová
poslednýkrát. V skladbách O. SostakoCajkoVIklj, Rlmsklj-Korsakovl. Margita
viča, J. Stárka a M. Ravela tl1to pr!lsInšpirovaný touto atmosférou doslova
žltost nevyužil v plnej miere; jeho výtvoril nové, dynamicky výrazovo bohaté
kon sice prezrádzal mimoriadne klavtnuansy hlboko prežitej hudobnej matérie
r!stické predpoklady, ale aj akast nekaždej plesne. O mimoriadnom aspechu
sú s tredenosť a nedostatočna ambicióznášho reprezentanta svedč111 mnohé slon os ť. Najmä St6rkova Fant6zia pre klavá uznania na hodnotiacej besede, ale
v!r ,.Dojmy a nálady" nesvedč!la o kritickom pr!stupe k výberu repertoáru. V aj ohlasy v dennej tlači, z ktorých cl·
tujeme prfslušna pasáž z pera dr. Vladruhej polovici večera sa predstavil slodlmfra Sol!na uverejnenll v Svobodnom
venský tenorista Stefan Margita ( klav!rny sprievod Katarlna Bachmannov6). slove ( 27. 8.): ,.Doslova manifestačný
priebeh mal polorecltál 29-ročného tePredniesol program, s ktorým vystllpll
noristu S. , Margitu ako názorné lekcia
na prehliadke mladých v Trenčianskych
vzorovej Interpretácie plesni po strá~e
Tepliciach 1984 (Wolf - R. Straass výrazovej 1 rýdzo technickej (a to · v 6
Janái!ek - Kalenda - Messiaen) a na
jazykoch! l za· výbornej klavlrnej spolupolorecltáll na PražSkej jari 1985, dopl·
práce K. Bachmannovej, ked absolútnym
nený o plesňový cyklus národného umelvrcholom Ich komorného spoluc!tenla bol
ca Emila Hlobila ,.Cesta livfch". Výkon
výber z -Messiaena a Hlobila."
mladého speváka upatal obecenstvô, ktoK výnimočným umeleckým zážitkom
ré sl vynlltllo ďalšie prldavky (Cllea,
patrilo nesporne vystllpenle vlolončellst
ky Marie Hlxovej s klavlrlstkou Hanou
Dvol'6kovou. Premiérovo uviedli Sonátu
pre vloloni!elo a klavlr Radima Smeta·
an, ktorá aj na prvé počutie vzbudila
hlbš l záujem, všetky nuansy svojej kultivovanosti demonštrovala však najmä
v Soa6te i!. 3 B. MarUa6, kde sme obdivovali nielen krásu tónu, hlbku citu,
ale aj dokonalú súhru, slohovú čistotu 1
noblesu.
Z koncertov, na ktorých som sa nemohla zúčastniť, ale podla ohlasov kri·
tiky patr111 k najpozoruhodnejš!m, treba
spomenúť vystapenle klaviristu Marlália
Pivka a Panocbovho kvarteta. Výrazným
obohaten!m Mladého pódia bol nočný
koncert elektroakutlekej hudby (Koltt,
· Mojlfl, Slavlckt, Kui!era) a koncert Tradlclonál Jazz Studia na čele s umeleckým vedllclm Pavlom Smet6i!kom.
LfDIA . URBANCIKOVA

Komorný koncert z tvorby súčasných ivéd$kych skladatefov

HUDBA
Sympatickou súčasťou dramaturgie
koncertov, ktoré poriadajú Zväzy skladatelov sa stali prehliadkové koncerty
z tvorby skladatelov zahraničných zvä - .
zových partnerov. V nedávnej dobe sa
uskutočnil rad takýchto podujat!, ktoré
vytvárajú základnú bázu pre konfrontáciu tvorivých snaženi v širšom kon ·
texte, ~ !a l , s e_šte nie dosť retlektovan9m záujmom širovej hudobnej verejnosti. Stretnutia so sú časnou zahranič
nou tvorbou vzbudzujú očakávarúa predovšetkým v muzikantských , najmä skladatelských kruhoch, no svoJ.!m zaclelen!m sa stávajú jedným z p111erov kultúrnej politiky v oblasti hudobného diania. O to výraznejšie, že Ide o recipročné akcie a !e sa na nich osobne
zllč~stňuja zahraničn( hostia.
Sestnásteho septembra t. r. - pár dnl
po koncerte v Prahe - sa uskutočnil
koncert z komornej tvorby s_dčasnfch
lvédskych skladatelov v naštudovanl
mladých slovenských Interpretov. Mo·
zartova s.leň DPV v Bratislave bola ten. to krát . zaplnená návštevnfkml, čo svedč! nielen o včasnej a dOslednej propagácii, ale 1 o zvýšenom záujme publika o takto orientované podujatia. Priznám sa, !e sám som sl nenechal ujsť
pr!ležltost k poznávanlu tváre sllčasnej
švédskej hudby už aj preto, že predne-,
dávnom som mal možnost sa bližšie obo"'
známlf s novšo\1 tvorbou skladatelov
škandinávskych krajin na Stretnut[ mladých československých, švédskych a.
dánskych skladatelov vo Zvlkovskom
Podhradt. Svédsky reprezentant Thomas
Jennefelt vtedy uviedol nahrávky temer
dvoch desiatok skladieb najrozličnejšie
ho žánrového a štýlového' zamerania z
tvorby nlekolkých generácii a odchádzali sme z pre~rávky plrú s1lných muzikantských
zá!ltkov.
Drama turgia
"švédskeho" komorného koncertu dávala tušiť podobné Intencie - v programe figurovali mená klasikov i najmladšej generácie, skladby ansámblové 1 só·
lové, staršieho i nového dáta. Chýbali
informácie o skladbách 1 autoroch
pre menej zainteresované publikum na
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SEVERU

škodu veci. Väčš ina z nás sa oddávala
hudbe bezprostredne - neza tažená poznanlm a sústredená vo velkej miere nn
Interpretačné výkony. Mali jednoznačne
skvela úroveň: špičkov! mladi tnterpre·
ti Bratislavské dychové kvinteto,
akorde6nlsta Tibor Rácz, Tr6vnli!kovo
kvarteto a flautistka Dagmar Zsapkov6Sebeatov6 sa svojich úloh zmocnili s vervou a zaujat!m.
V úvode koncertu zaznela v naštudo·
van! Bratislavského dychového kvinteta
skladba Plir Llndgrena "Odypasse", temer exemplárne koncertné prellldlum,
mln!atťlra s patričnou dávkou dynamizmu, poslucháčsky nenáro č né a Interpretačne vďačné dielo. Kvinteto zabezpeči
lo 1 finále koncertu skladbou Deja conna, deja entendu z tvorby Bo Nilssona.
Meno tejto poprednej postavy nielen
švédskej, ale vôbec európskej avantgardy na prelome päťdesiatych a šestde·
siatych rokov (nar. 1937) avizovalo bohaté zvukové spektrum, podopreté In,
štrumentálnou alteráclou (hoboj ·- milostný hoboj - anglický roh) . Skladba
vyznela prekvapujúco pre · bratislavské
publikum: krásny harmonický, doslovne
"renesančný " chorál, vystriedaný raz
vtipným waltzom, Inokedy brilantným
scherzom ... úsmev po llžase - nlekdajšf klasik serlal!zmu tvori pOvabné ,.komunlka t!vne " skladby, s Istou dávkou
vtipu, odvahy k prudkému, kolážovému
kontrastu, no s prlznačným skladatelským majstrovstvom a zmyslom pre napätie. V ka!dom prlpade Bo Nilssonova
skladba zabezpeč1la dielu budacnosť v slovenských hudobn!ckych kruhoch sa
o ňom pravdepodobne bude ešte neraz
hovoriť.

Trlds!a trúk TorbjDrn Lundqulst mal
možnost svoje Metamorf6zy pre akorde6n v podani Tibora Rácza na pra!skom a bratislavskom pódiu osobne preživa t. Skladba vo mne vyprovokovala
konfrontáciu s podobne orientovaným
dielom jeho generačn6ho slovenského
druha Petra Cóna. Musica fisa rmontca
znie vitálnejšie, Lundqulst staval viac
na vnútornom dypamlzme akordeónovej

hry a na variačnom procese. Nepochybujem, že sóllsta práve vo sfére dynamiky a nás.trojovej artikulácie nemalým
·podielom prispel k vyznaniu jeho skladby.
Minlattry pre s14i!lkov6 kvarteto z pera jedného z nestorov švédskej hudby
20. s toročia Hansa Halewa (nar. 1905)
dokumentovali v podani Trávnlčkovho
kvarteta autorovo as111e po Invenčnom
sklbenl an~mblového zvuku. Halewa je
silný na jmä v komornej lyrike - vyžaruje z nej pokoj, rovnováha, životná
mlldrost i úcta k trad!cll. Nepoznám
švédsky folklór, ale dá sa tu c!tlf - podobne ako na nlekolkých miestach Bo
NHssonovej skladby - ako i v Soaate
avickel pre flautu z pera Carin MalmiDf-FDruUngovej, akési národné pozadie. Sonata svlckel na mňa zapOsoblla
z koncertu najlntenzlvnejšle a najbezprostrednejšle. Imponovala ml zvuková
krehkosť tejto skladby, ucelenosť fanny
a citlivé narábanie s detailom. Snáď 1
vďaka koncepcii
Interpretky Dagmar
Zsapkovej·Sebestovej tu zaznieval pre
škandinávsku hudbu u nás tzv. typický
,.tajomný" kolorit severskej prlrody, dramatických ság a huncútskych elfov. Rapsod lčnost a nostalgia tu pr!tažlivo dominovall.
Hovoriac za celkové vyznenie koncertu - sklamalo, poklal Ide o profil sačasnej švédskej komornej hudby. Je daleko tvárnejšia, bohatšia do štrky 1 hlbky výrazu skladatelských poet!k. Druhá
polovica koncertu ( C. MalmiOf·FOrsslln·
gová a Bo N1lssonl dodala poduja tiu
punc napätia l kval!tat!vnych lstOt, no
celok pOsobU prUiš sllstredene, akademicky striedmo i pri širokom generač
nom zábere. Po skasenostl z prehrávok
spomfnaného stretnutia porladaného tak·
tiež v partnerskej spolupráci a z vystú·
peni švédskych umelcov na pódiu BHS
(napr. súbor blc!ch nástrojov Kroumata l si možno predstavU ešte presved-1
č!vej šle, velmi silné poslucháč s ke zážitky z produkcie švédskych skladatelov
dneška.
MILAN AUAMCIAK

FRANZ SCHUBERT: Sl6i!lkov6 kvarteto
d mol ,.Smrt a dievča" - Fllharmonlcké
kvarteto; Smrť a dlevi!a, pleseň. pre bu
a klavlr, No. 3, op. 7 - P. MlkaiU bu·
J. Malik, klavlr.
'
'
OPUS Stereo 91111408
Schubertova komorná hudba patri k
významnému pr!nosu v rámci jeho celoživotnej tvorby. Ct už myslime na jeho
klav!rnu komornú hudbu, napriklad na
jeho Kvinteto Pstruh alebo na jeho oblllbené kla v!rne triá, čl máme na zreteli jeho sl áčikové kvinteto alebo kvartetá, všade dokázal Schubert dať týmto
dielam osobité čaro. Obohatil nimi do~
vtedajšiu bohatú trad!clu novýmJ svojskými Ideami, originalitou jeho hudby.
Ako verný syn trad!cte vychádzal zo základov, ktoré polož!ll už Haydn a Mozart, ale napriek tomu nikdy nie je jeh o komorné dielo opakovanfm toho, čo
už bolo vytvorené; všade vidiet Schubertov pr!nos v tom, že dokázal v hudbe
presadlt nový pohlad, novú emocionálnu
dimenziu. Hudbou vyjadroval atmosféru,
ktorej sa predchádzajťicl skla!iatelia ešte
nedotkli. Je to práve výrazový svet romantizmu, ktorý Schubertova hudba vyžaruje. Prejavuje sa to v širšom formo·
vom projekte, v extenz!vnejšom exponovanf melodických oblúkov, ako 1 v stupňov an! dramatičnosti skladobného procesu. Napokon - a to sa . týka predo·
všetkým
jeho Sláčikového kvarteta
d mol - orientovanosť na plesňova
predlohu dáva svojim hudobným Ideálom
zretelný výraz, čo táto nahrávka prlzvukuje konfrontáciou plesne spätou práve
s týmto sláčikovým kvartetom.
Kvarteto d mol patr! spolu s Kvartetom a mol a s nedokončeným Kvartetom c mol k najoblúbenejšfm a zároveň
najvýzna mnejšfm dielam Schubertovej
kvartetovej tvorby. Dramatický pulz sa
prejavuje v tomto diele najvýraznejšie,
čo podmieňuje azda jeho na jväčšiu oblúbenost. Nahrávka prináša toto · kvarteto v adekvátnom podani ; citlivá a chA·
pajllca volba temp, jemnosť hry, into-·
nácla ako 1 balancla nástro jov dokázall
d a ť tomuto náročnému dlel\1. !ladact zvukový ekvivalent. K tomu pristupuje ešte
výrazová sugest!vnost, s ktorou Peter Mi·
kuláš so svojim partnerom Jozefom Malfkom Interpretuje pleseň Smrt a dievča.
JAN ALBRECHT

...

JOHANN NEPOMUK HUMMEL: Kvarteto
G dar pre husle, viola, violončelo a kla·
vlr
.
GABRIEL FAUR!: Kvarteto c mol pre
husle, violu, vloloni!elo a klavlr.
BRATISLAVSK! KLAVIRNE kVARTETO
(Helena Gáfforová .- klavlr, VIktor Slal!lsko - husle, Milan Teleckf - viola,
Juraj Alexander - vlolonlelo ).
OPUS Stereo 91111488
Metropola na Dunaji vydobyla sl aj v
zahranič! uznanie ako mesto, v ktorom
v nadväznosU mi celoeurópsky hudobný
diletantizmus zapustilo najmä domáce
pestovanie komornej hudby hlboké korene. Vďaka novým masm6dlám, zmenou
spOsobu života 1 sociálnej štruktary obyvatelstva sa aj v Bratislave pocltuje potreba nových foriem hudobno·emoclonál·
neho vyžitia. Ak aj profesionálni umelcl sa dostávali v minulosti ku komornej
hudbe Iba pr!ležltostne a sústavnejšie
pracujace zoskupenia boli skOr výnimkou, v súi!asnosti dochádza k novej re·
nesancll komorného muzlcfrovanla. Jedným z výsledkov tejto vývojovej tendencie je aj existencia spolupráce štyroch
špičkových Interpretov v sllbore, ktorý
prijal názov Bratislavské klav!rne kvarteto. Občianske hudobn!cke povolanie
umožnilo vš etkým štyrom z!skat bohata
prax a v rámci nej st vyclbr!t cit pre
vyvážený komorný ·zvuk.
Svedč! o tom, a velmi rukolapne, aj
táto nahrávka skladieb z dielne reprezentantov dvoch domlnujacich tendenctr
vývoja hudby v minulom storoč!. V pr[pade Hummela sa jedná o dielo, ktoré
stoji na rozhranl dvoeh štýlových epocb.
Tú mladšiu - romantizmus poznávame
z virtuózne vystaveného klav!rneho partu, ku klasicizmu Inklinuje zas svojim
formovým pOdorysom 1 spOsobom traktovanla melodického priebehu. Ťažko povedať, kto z týchto štyroch zapálených
muzikantov je ,.splrltus movens" ansámblu. Výkon H. Gáfforovej je však po
každej stránke pr!kladný a pre ďalšieh
hráčov Iste inšpirujúCI. Z nahrávky cltime radost z muztclrovanla a jej bezprostredný dopad vzbudzuje podobné pocity aj u poslucháča.
Sllbor dokázal nájsť sl vrelý vzťah aj
k Introvertnejšie zamer~nému kyartetu
·a. Faurého. K Interpretačnému Ideálu
sa azda najv·i ac prlblfžlll - pri vysokej i1rovnl celej nahrávky - v duchaplnom Scherze, no svoj cit pre vyv6ženost komorného prejavu pr!kladne demonštrujú aj v melancholickom Adagiu.
A tak dva výrazové póly - do Istej
miery extrovertný exhibicionizmus J. N.
Hummela 1 Intimita výpovede G. Faurého
- sa stretávajú na tomto edičnom titule OPUS-u a sú sačasne dobre vyu!ltým priestorom na prezentáciu nemalých Interpretačných možnost! Bratislavského klavfrneho kvarteta.
VLADIMIR CI%IK

Ročník

28.

x.

2,-

XVII.
1985

Kčs

20
~~B=H~S--~B=H~S~--~B~H~S~--~B~H~S~--~B=H~S--~B=H~S~--~B~H~S~__·B=H~S~-----B~H=S--~B~H~S--~B~H~S~~

XIV. muzikologická konferencia

Pohlad na predsednlctvo XIV. muzikologickej konferencie. vrava dr. Z. No·
vái!ek, CSc., vedecký tajomnlk konferencie, pri svojom vysttpenl.
Snimka: archlv MDKO v Bratislave
Do komplexu hlidobnoh!stor!ck9ch
tém, pertraktovan9ch na muz!kologick9ch konferenciách v rámci BHS, prl·
budia toho roku téma Bratislavský
hudobný barok. Porladatella konferencie ( 3. X.) a najm ll. vedeck9 tajomník dr. Zdenko Nováček, CSc. sledovali jej nastolením závažn9 ciel rozšíriť poznanie časov9ch dimenzii
hudobných tradlcll, bllžš!e špecifikovať prlnosy ich tvorcov a tak prehlbiť vedomost! o hudobnom baroku
v Bratislave.

muzikolog!cké zámery by mali s nim! ošte počltaf.
Konkrétne prlspevky do rämca uvedenej témy konferencie začal odví·
jať v referäte nazvanom Bratislavský
rodák Johann Sigmund'-. Kusser - k
jeho pllsobenlu v Hamburgu a pripadnému vplyvu na Händla brnensk9
muzikológ doc. dr. RudoU Pei!man,
CSc. Predstavil v ňom umelca, vynikajúceho skladatela, ktorého umeleck9 kredit mal v Európe vysoký
kurz, značn9 vplyv na mnoh9ch skla-

nos~91ov9 vplyv nielen na bratislavsk9 hudobn9 život, ale aj na život v
okolitých krajinäch bol vždy inšpiratlvny a mnohoznačn9, okrem iného
aj vo sfére posilnenia tahanskej hudobnej orientäc!e. Ladislav Kai!ic skúmal Pdsobenie Pantaleona Roikovského v Bratislave. Tento najv9znamnejš1- predstavitel neskorobaro!<ovej
hudby na Slovensku, vynikajúci v9konn9 hudobnlk a vzdelan9 skladatel
slovenskej J;lárodnosti sa zdržiaval v
Bratislave počas svojich troch dlh·
šlch pobytov v tretej štvrtine 18. storočia. Referujúc! sa sústredil na skúmanie otázky, čo v tej dobe as! vytvoril a ak9 bol jeho prlspevok do
hudobného života Bratislavy. DOlež!t9m rezultátom Kač!covho skúmania
bol cenn9 posun v poznani nov9ch
rozm erov etnickej stránky pojmu hudobný barok v Bratislave.
Poobedňajšie rokovanie konferencie llrinieslo pomerne širok9 záber
do problematiky hudobného baroka,
ale :>úvis s nas tolenou témou bol neraz Ibu okrajov9. Všeobecne môžem
však povedať, že !šlo o referáty velml zaujlmavé a. v niektor9ch prlpadoch preclzne metodologicky koncipované, čo značne prispelo k odbornej út·ovni celého podujatia. Ján Albrecht v prlspevku Hudobný turecký
Eulenspiegel v reedlcii podal hudobnú charakteristiku jedného z najzaujlmavejšlch prameňov
barokovej
hudby na Slovensku. Dr. Jiff Sehnal,
CSc. koncipoval svoj referát Bol Vejvanovský polným trubačom? ako hudobnosociologickú explikáciu, zameranú na spresnenie postavenia po -

BRATISLAVSKÝ HUDOBNÝ BAROK
V dobe politicky neobyč ajne rušného barokového šlacht!ckého absolutizmu sa Bratislava stala v9znamn9m
centrom spoločensk9ch, ekonomick9ch, hospodárskych, ale aj kultúrnych a umeleck9c h aktivit - hudobné nevynlmajúc. Mnohé z nich už poznáme, a le ešte stále je a aj bude
dosť tých , ktoré čakajú na bádatelov a ich sústredenú v9skumnú prác u. Sympatickým a evidentn9m rysom
konferencie bola snaha o adekvátne
uchopenie t9ch menej známych, o !ch
špecifikáciu a vedecké zhodnotenie.
Dominova la aj v úvodnom programovom vyhlásen! Zdenka Novái!ka Bratis'#vský hudobný barok ako pojem a dobové •yznanie, s preclzne
koncipovan9m ideov9m zámerom, akcentujúcim pojmovú, v9v!novú, poznávaciu, estetickú a umeleckú stránku barokov9ch javov a procesov.
Umeleck9 život v Bratislave sa formova l v tej dobe cez kontakty s Viedňou.
Rôznymi kanálmi prúdil sem
nov9 duch doby, formovalo sa nové
myslenie, tvoril a rozvljal sa nový
estetický ideál. V9znamne k tomu
prispell královské korunovácie, zájazdy viedenskej cisárskej kapely, popredné viedenské operné osobnosti,
ale uj rad v9znamn9ch miestnych hudobnikov v službách šlachty, clrkevn9ch Inštitúcii n mesta. Vychádzajúc
z ideového zámeru konferencie formuloval dr. Nováček v závere svojho
úvodného refe rátu požiadavku skúma t nastolenú tému v dvoch v9znamovo odllšn9ch rovinách - l. barok
ako umeleck9 .a s poločensk9 pojem
a 2. ako dobové vyznanie.
v globále konferencie tento ideovo-filozofick9 zámer splnila. V detailoch však zostali mnohé otázky
ll problémy otvorené - najmä otázky defln!cie pojmu, časového vymedzenia. kvalit a charakteru umelecke j tvorby, ale aj niektoré sociologic kó a etnic ké problémy. Budúce

datelov a ktorý patril k najslávnejšlm umelcom, pôvodom z Bratislavy.
Jaroslav Meier skúmal vo svojom prlspevku Johann Sigmund Kusser tú
istú osobnost ako predchádzajúci referent. Upriamil sa však na Kusserove životné osudy, včitane charakteristiky niektor9ch u nás menej známych pozna tkov , ktoré ziska! štú-'
diom v cudzine. Skoda, že sa nezmienil o kvalitách Kusserovej opery
Erindo, ktorú zrekonštruoval.
Nie bez zaujimavostt je fakt, že
jeden z klúčov 9c h prispevkov konferencie predniesol známy maďarsk9
hudobn9 historik dr. Komél Bárdos
z Budapešti na tému Strukttra hudobného livota Bratislavy v 17. storol!(. Vecne a s prehladom, podopretým rozsiahlym štúdiom pra menných
materiálov v bratislavsk9ch archlvoch, charakterizoval tú čas( hudobného života mesta, na realizácii ktorej sa v9znamne podielali svojim
umenim mestski trubači. Predložil
rad nov9ch poznatkov o ich živote
a práci. V inštitucionálne zabezpeče
nej
štruktúre hudobného
života
(mestská rada, kapitula, !arsk9 kostol, jezuiti, ev. cirkev, škola) im vymedzil značne vysoké postavenie.
Druh9m klllčovým prispevkom konferencie, s fundamentálnym záberom
do nastolenej problematiky bol referát dr. Richarda Rybarii!a, CSc. na
tému Vledensk6 cisárska kapela v
Bratisla•e. Ak sa vo všeobecnosti pripúšťa značn9 vplyv Viedne na hudobn9 život v Bratislave, tak Rybarič
jednoznačne špecifikoval vo svojom
pr!spevku odpovede na otázky kto.
ak9mi cestami a formami tento vplyv
realizoval. Problematiku Zástoja Viedenskej cisárskej kapely v hudobnom živote Bratislavy načrtol z hla·
diska spoločenského aj umeleckého.
Kapela tu účinkovala pri korunová·
clách od roku 1563 do 1830 celkom
19-krát. Boli to honosné a velkolepé
hudobné produkcie, kt or9c h hudob-

predného moravského hudobnlka ll
skladatera v socloštruktúre vrch'olného baroka. V prlspevku poslucháčky
hudobnej vedy FFUK v Bra tislave Jany Kalinajovej - Mikulái Moric Polentarius (bratislavská hudobná tlai!},
odzneli cenné informácie o zbierke
skladieb kremnického regenschoriho
"Prodromus Melicus seu Motettarum
Sacrarum", vydanej r. 1673 v Bratislave. juhosiovansk9 dirigent, skladatel, muzikológ a publicista Djura
Jakiil! poda l vo svojom referáte . na·
zvanom Amanda Ivani!ii! na Slovensku vyčerpávajúcu informáciu o organistovi a skla datelovi 2. polovice
18. storočia, pôsobiacom niekde v moravsko-slovenskom priestore, ktor9 sa
svojim rozsiahlym a oblúben9m dielom podielal na priprava klasicizmu
u nás. V slovensk9ch archlvoch sa
zachovalo 30 jeho skladieb. Dr. Darina Múdra, CSc. podala vo svojom
referáte Hudobný livot Povalia v ob·
dobi prechodu od baroka ku klasicizmu fundovan9 a na podklade rozsiahleho štúdia primárnych hudobn9ch prameňov vytvoren9 obraz o
hudobnej kultúre skúmane j lokality.
V prednesen9ch referátoch boli
prezentované mnohé nové, doteraz
neev!dované poznatky, cenné myšlienky a postrehy o hudobnej kultúre, živote a tvorbe v barokovej Bra7
tislave. T9m konferencia llspešne pokračovala v doterajšieh trendoch objavovánia a sprlstupňoyania nových
vedec kých poznatkov. Celkov9 priebeh konferencie ukázal aj niektoré
rezervy , na:j mll. v Nováčkom . oprávnene požadovanej charakteristike estetick9ch, spoločensk9ch, umeleck9ch
a ďal š ieh vlastnosti pojmu hudobný
barok, ale aj v jeho skúman! ako
dobového vyzna nia. No nielen v tomto smere, ale aj v programovej dramaturgii sa žiadala väčšia prlmknutosf niektorych referátov k nastol e·
nej téme.
FRAN.TISEK MATúS

Prehliadka hudobných .filmov.
Výborn9 nápad usporiadať pri prlležitosti BHS
prehliadku filmov s hudobnou tema tikou, realizovaný prv9 raz pred dvoma rokmi, mal na
XXI. ročnlku BHS svoje pokra čova nie . Z pOvodne
plánovun9ch troch dni sa rozrástol na pll.f. Projekcie sa konali v predpoludňajšlch, popoludňaj
š!ch l večern9ch terminoch. Bol to opravdiv9
"roh hojnosti", zvll.čša velmi kvalltn9.
Najpočetnejšiu bola skupina baletn9ch filmov.
Jej preferencia bola podmienená prv9m ročnlkom
česko5lovenskej
súťaže mlad9ch
choreografov,
ktor9 simultánne prebiehal na javisku opery SND.
Najvltč~l priestor dostali svetoznámi majstri svojho odboru - choreograf Maurice Béjart a baletn9 sólista Paolo Bortoluzzi. Béjarta predstavili
profilov9 portrét, film Ba kt! ( niekolko člsiel inšpirovaných indickou hudbou - Béjart je budhista) a najmä jeho skvelá kreácia Stravinského
Sviltcnia jari. Bortoluzziho bolo možné vidie f v
n !e ~ olk9ch Béjartov9ch choreografiách (v Sacra
a Beethovenovej IX. symfónii - začas bol členom
jeho súboru), • no najmll. vo filmoch Petra Weigla
Apolón Musllget (na Stravinského hudbu), Pocta
1\:lžlnskému (na hudbu Debussyho Faunovho popoludnia, Weberovh o Vyzvania do tanca a Stravinského Petrušku) a v temer hodinovom pro fi·
lovom filme, venova nom v9lučne jemu. Zaujimavé boli i profily Wroclawskej pantomlmy H. Tomaszewského, americkej skupiny moderného tanca pod vedenim Marthy Grahamovej, sovietskej
prlmnbalerlny Maj! Pliseckej, amerických choreografov Marce Cunnlnghama, Jennifera MUllera, josého Limona a Alwlna Nicolata, maďarského
baletného sólistu a choreogra!a . Ivana Marku
(ešte z čias jeho účinkovania u Béjarta) a čes
kého tanečnika zaslúžilého umelca Vlastimila Hara pesa. Nesporným vrcholom bol film Carlosa
Sauru Carmen, na motlvy rovnomennej poviedky
P. Mer!méeho a opery G. Bizeta, s choreografiou
Antonlna Gadesa (stelesnil i hlavnú mužskú úlohu, Carmen predstavovala Laura del Sol) a so
zaujlmav9m nápadom stvárniť svetoznámu tematiku formou nacvtčovani a baletného predstavenia
s tragick9m koncom.
Rázovit9m slovensk9m pendantom k spom!nanej
sv,etovej baletnej špičke bolo pásmo filmov o slovenskom ludovom i štylizovanom tanci, ktoré pripravil profesor VSMU Stefan Nosál. Premietali sa
dve časti z dokumentárnych záznamov D. Plichtu,
ukážky z tvorby Lúl::nice a S ĽUK-u , snimky M. Ťa 
páka Chorea amore a Chorea guernlca. Cast tejto produkcie bola premietaná v rámci komponovaného programu ukážok najv9znamnejšich filmov, predstavujúcich v9voj ·nášho ludového ta neč
ného pre}avu, ku ktorému mal úvodné slovo tiež
prof. Nosál.
Aj oblasť hudobno-zábavného divadla mala svoj
seminár - komentované pásmo ukážok jeho filmového stvárnenia, ktoré na vysok ej a zároveň
velmi vtipnej úrovni pripravil jan Rejžek z Prahy
(filmy s F. Astairom, úryvky zo Spievania v daždi ,
West Side Story, Dáždnikov zo Clherbourgu, Horúč
ky soboti'íajšej noci, Starcov na chmeli, Balady
pre banditu a ďalšieh hudobn9ch filmov) . Najzaujlmavejšie svetové filmové muzikály boli premietané - popri ukážkach na spominanom seminári - kompletn8: Vlasy (Ha ir) Miloša Formana
(škoda, že farebne kópia bola už neviery-hod~ .
zvuk však bol nllšfastie ešte kva litný) , Všetok
ten hluk Boby ho Fossa (bol však značn9m sklamanim svojou povrchnosťou) a T a nčiareň Ettore
Scolu.
Samostatnú skupinu vytvoril) tr! najnovšie domáce filmy s hudobnou tematikou: Hudobné talenty '84 Juraja Lexmanna, Bratislava, mesto hudby Viery Pola kovičovej a filmová transformácia
populárnej kompozicie Eugena Suchoňa Varila
myšička kašičku Drahomiry Bargárovej. Lexmann
a Polakovičová vytvorili pozoruhodné dokumenty,
Bargárová vyda rený umelecký komplex: vlastnému obrazovému stvárneniu skladby predoslala podaren9 prológ (kde sa na chvilu objav! sám autor
s manželkou) a epilóg - oba na Suchoňovu hud ·.
bu z Obrázkov zo Slovenska. Vo všetk9ch troch
stovensk9ch filmoch zaujala pekná fare bná pa leta a dobrá práca s kamerou, ako aj premyslen9 scenár, v Bargárovej filme l náročné v9kony
detského ansámblu.
Nemožno neocenit osobnú zásluhu dramaturgičky a hlavnej moderátorky prehliadky pra covničky Slovenského filmového ústavu Gabriely
Gavalč!novej na jeho úspešn om tvare. Bienále
filmov s hudobnou tematikou pri BHS by sa však
malo uskutoči'iova f tesne pred t9mto naj v9znamnejšim slovenským hudobn9m festivalom , ulebo
tesne po ňom. Vyhlo by sa tak koliziám jehoprojekcli s terminmi koncertov a divadeln9ch pred sta venl.
IGOR VAJDA

