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K životnému jubUeu JANA MARIU DOBRODINSKÉHO 
[1974, 1977), NSR (1972). Rakúsku (1969, 
1975- 77 l a účinkoval i na Letných o
lympijs kých hrách v Mn!chove [ 1972). 

Bol činný a j ako pedagóg na Vyššej 
hudobnej škole , neskôr Konzervatóriu 
[do roku 1971 l a od š kolského roku 
1955/56 i na VSMU. Od r. 1975 tu do
dnes prednáša teóriu d irigovan ia a 
predme•t dirigovanie kantá t a oratórH. 
Boha té bola aj jeho metodická činnosť 
pre oblasť amaté rskeho zborového spe
vu - v prednáškach i teoretických prá
ca•ch, .kroré vyda l v Osvetovom ústave. 

. ·uprostred toht<<;~ročnéťo leta . (27. jú
la l oslávil šv·oje .~~tdeslatlny Jan Maria 
bobrodlnskf, s ktorého menom je spoje
né vyše ~0-r.očné pOsobenle na Sloven
s.ku vo funkcl1 ·zbormajstra Slovenského 
f1lhaTmon1cké'ho zboru. 

Jeho pôsobenie na Slovensku sa z·Ílča
lo v r. 1950, k~ď p.asttlpll ako nedévny 
súkromnf ~lak V. Tallcha do jeho diri
gentskej triedy na bratislavskej VSMU. 
Stíčasne hral v orchestri Slovenskej fll
haľllllónie na lesnom rohu, ktorého hru 
študoval na pra~~om konzerva tóriu [do 
r. 1952). Zatial čo u Talicha sa k.ryšta
Hzovall Dobrodlnského postoj a chépa
nie hu'Ciby, dirigentsktl technl•ku s.1 os
vojoval u .dr. r.:. Ra.jtera, ktorf po T·all
chovom navrate d•o Prahy prebral je
ho triedu a r. 1954 podp!sal Dobrodl!ll
skému diplom. V teórll zborového diri
g·ov·ania a v hlasovom v9cviku bol ju
bllant ~lakom J, Strelca. Ešte a.ko poslu
cháč VSMU sa na jar 1954 prlhlésll d·o 

konkurzu na miesto 2. zbormajstra vte
dajšieho Miešaného zboru Cs. rozhlasu 
v Bra•Mslave, ktor9 vyhral. Keď potom 
zakrá~ko odHHel l. dirigent telesa L. 
Slovák do Leningradu, prevzal Dobr o
dlnský vedenie zboru. V r. 1956, keď 
Slová'k opätovne odišiel do Leningra du, 
stal sa Dobr·odinsk9 l. zbormajstrom a.j 
formálne. S jeho menom sa spája aj 
štart dnešných Slovenských madrigalls
tov, ktorých založil v r . 1955 - pôvod
ne ako Madrigalový zbor Cs. rozhlasu. 

P.od Dobrooinského veden!m sa v r . 
1957 uskutočnilo preradenie Miešaného 
zboru Cs. rozhlasu do Slovenskej filhar
mónie, kde teleso vyvfja činnost pod 
menom Slovenský filha·r.monický zbor 
dodnes. Vo funkcii l. zbormajstra SFZ 
musel jubilant riešiť rad koncepčných 
1 orgaiilizačných pTOblémov, no čosko
ro sa zasl•tlžil o zrovnoprávnenie zboru 
s orchestrom. Jeho pôsobenie v SFZ cha
raklterlzovalo tlsilie dirigenta a pedagó
ga [Tallchova Idea) o sústa.vné zvyšo
v.anie umeleckej tlrovne telesa. Vychá
dzal pri tom z tallchovskej esteUky in
terpretácie, ktorá' spoč!vala v sna·he o 
maximálnu vernosť autorovmu zápisu, 
v úsili ruištudovat ho s absolúmou pres
nosťou a pritom prenlkntlt do atmosféry 
diela. Hoci k práci pristupoval s kon
cepciou pripravenou v hrubých črtách, 

reálny zvuk, timbre a dynamické detai
ly upresňoval a dotváral priamo na 
skMkach. 

U1 koncom 50-tych rokov sa SFZ Do
brodinského zésluhou vypracoval na 
európs~u úroveň. V r. 1957 zožal velký 
tlspech na Pražskej }art za vyn1:kajt1cu 
linterpretécíu zborového partu Suchoň·o
<Vej kantáty Zalm zeme podkarpa·tskej l 
Sostak•ov!čových Desiatich poém; o 1-c·h 
predvedenf sa velmi poc·hvalne vyjadril 
aj osobne prft.omný autor. 

UVEDENIE. UKRAJINSKEJ OPERY 
Pri Dome československo-sovietskeho 

priarelstva Darnic·a existuj~ Klub pria
telov družobného mesta Kyjeva. Jeho 
hlavným poslanfm je pr.tsptevat v- duchu 
zmluvy o družbe medzi Kyjevom a Bra
tislavou k zblf~enťu obidvoch bratských 
maest a nérodov. V tomto duchu rozvi
ta svoju činnost aj Dramatlckf atbor T. 
H. Sevčenka, ktorý tvori oraa.nicktí zlo/l
ku Klubu. Drama•tickf stlbor založil a 
ved1e Zaslúžilý pracovnf.k kultúry SSR 
J. A. Sereglj v spolupráci so Zaslúžilou 
pracovnfčkou kulhlry SSR M. Lopatovou, 
nosltelkou medaily Za obetavtl prácu 
pre soclal1zmus. 

Dramatický st1bor T. H. Sevč.enkli po
dal už vi,acero pozoruhodnfch vý:k'OllOV, 
ktoré boli ocenené ·r. 197~ druhým mies
tom v sú~aži o pol)ér Sta·n<lslavského, r. 
1975 bol vyznamenaný . za: 'vzorni1 kul
ttlrno-osvetovtl Činnost, r. 1976 opätovne 
ziska! druhé mies~o v sťítažl o pohár 
Stanlslavského a r: 1985 dostal Cenu Mi
nisterstva kulh1ry SSR za naštudovanie 
op.e.ry Z6porolec 1a Dunajom od ukra
jlin.Ského národného skladatera Semena 
Hul6ka-Artemovakébo. 
. OJ)eru stlbor na~tudoval _prl prflefitosti 
40. výročia osloboden1a Cesk·oslovenska 
Sovietskou ar.máťlou a uv.tedol ju pre
miérovo ll. má·}a 1985 v Bratislave v 
Dome CSSP Darnica a reprfzoval l. jtí
na. 

Táto ukraji,nská opera nie je bratis
lavskému obecenstvu neznéma. Bola u
vedená v sezóne 1952/53 na Novej scé
ne. Semen Hul6k·Artemovskij (1813-
1873) je zakladatelom u~rajlnskej né
rodnej opery. Ak<o Slkladater i ako spe
vák vyšiel z talianskej školy a 22 rokov 
·pôsobil v Petrohradskej opere, kde aj 
skomponoval a prvýkrá•t uviedol svo}ho 
Zäporo~ca (1863). Odvtedy tato opera 
nesc•háldza z reper~oáru sovieffikych d1-
,vtadiel a svojou melod<ičnostou, národ
ným charakterom a typickým humorom 
.zfskala s.I obfubu v tom najširšom k·ru
hu obecenstva. 

Dramatický súbor T. H. Sevčenka pus
til sa naštudoviiiilfm tejto opery do ver
mi odvážnej a náročnaj práce. Kfm o
chotnrcke divadelné výkony nie stí u! 
dnes u nás žiadnou zrieďkavostou, a
matérska opera na S!Qvens.ku prakticky 
dopo:slal ešte neexistovala. V tomto 
sme.re má pôsobenie dramatického stl
boru T. H. Sevčenka priekopnícky cha
rakter a Je v tejto · oblasti jedinečné. 
I ked spevádke výkony pohybovali sa 
na báze amatérskej [sllbo.r si nenáro
kuje profesionáLne hodnotenie), boli to 
.výkony velmi dobré, ba d·okonca mali 
oproti profesionálnym speváckym vf
~onom určlttl nenapo.doblteJntl prednosť, 
ktorá sa prejavovala ťí.primnostou, prlro
dzenostou a spontá.nnOISfou - čo divé
ka tak za.ujal!o, !e výslednicou všetké
ho toho bol nezabudnutelný zážitok. 

Ná.ročntl a tafktl hlavntl mubkú (!Jo
hu -- Záporo!ca Ivlllila Karasa [bas J 
vytvoril Ing. Miron Petralovll!, ktorého 

p~lrodzen{ hlas_ový fond d·obre vyhov.o
val požiad•avkám diiiilej tllohy. Jeho ženu 
Odal'ku úspešne stvárnila svojim so
pránom M6ria· Stilicbod, Bola dobrou 
~lasovou partnerkou Karasa, čo nema
lou mt erou prispel() k tlspechu cele.j 
opery. Andrij - Vasil Hric6k (tenor) 
svojim lúbozvučným tenorom pod·al vf
kon na profes.Ionálnej tlrovnl. Jeho part
nerka Oksana - Zlatica Szab6ov6 [so
prán) starostlivo naštudovaoou tílohou 
v · ukraj,inčine· hlasovo dobre zvlédla vy
soké polohy, ta.kže okolo tejro dVOjl.Ce 
sa zoskupil, z! skal "odvahu a povzbude
nie celý rad amatérskych hlasov. Peter 
Hrlcák ak•o sultán (barytón), Zofia Ja
kubeková ako eunuch a Mikul61 Janoč
ko ak'O lbrahlan-Ali (bas) prlspell k u
držaniu dejovéh'O napätia a ich výkony 
zapadli do kontextu hlavných spevéc
kych úloh. Ta1k isto inl. J6n Bicko, Pe
ter NoruJAk, Michal Kuč6k, Mária Roj
kov6, AlexeJ Labanc a Pavol Norul6k 
svojim1 výkonmi tlspe§ne kompletizovali 
celok. 

Osoblitne sa ~iada vyzdvlhntíf výkon 
&pevéckeho zboru, ktorý nemal lahk•ú 
tllohu, ale zhostil sa jej velmi úspešne 
pod vedenfm zbormajstra Slavomlra Ja
kubeka. Ghoreograf.la Aleny Fabiénovej 
a výtvarné riešen'ie Zory Braxatorisovej 
prispeli svojlm podielom k tíspešnej re
allzécH opery. 

Opera odznela za klav!meho sprievo
du profesor a Konzervatória v Bratisla
ve Milana Ivana, ktorý dokázal hudob
ne stmeliť celý kolektfv účinkujt1cich 
prostrednfctvom spolahlivo zvlédnutého 
klav!rneho pa.rtu, 7lastupu)'t1ceho orches
ter a dirigenta. 

Hlavným režlsémm bol zasltlžilf pra
covnfk kultl1ry SSR Jurij Augustin Sere
gij, ktorý volil dosť nekonvenčntí tex
tovtí predlohu opery, dQplnentí jedným 
dejstTVom od nestora ukrajlinských hu
d·obných skladaterov 20. stor. dr. S.tanis
lav.a Dudkevyča. Tot·o rozšlrente. pôvod
ného znenia opery o jed.no de]"stvo mO
že byt z kompozičného hladiska disku
tabiLné, pretože bolo v ňom cftit až ná
siLné Dud:kevyčovo prispôsobenie sa hu
d<obnej reči HulAka-Artemovského, v 
dôsledku čoho celé toto dejstvo vyzne
lo alko kom,pozičná im1técf.a, i ked do
konelé a na vysokej umelec'kej t1rovru, 
no predsa len vzdialená pôvodine kom
pozl·čno-umeleckého prejavu oboch skla
datelov. Napriek tomu J, A. Seregij ako 
režisér ttlto problema.tiku majstrovsky 
zvládol a v Jeho realizécli opera vyzne
la ako pokus o určlttl dávku novátor
stva, ktoré sa odkiláňa od t.radičnej kon-
venčnej koncepcie. · 

Súbor sa s touto l·nscenÁclou z.účasmll 
aj na XXIV. festivale ukrajinskej drémy 
v Medzilaborcl·ach, kde ziska! Cenu MK 
SSR a predstavil sa s ňou [ 18. októbra 
t. r.) aj na Scénickej žatve '85 v Mar 
Une, prehliadke najvyspelejš!ch amatér 
skych di<Vadelných súborov na Sloven
sku. ROMAN RYCHLO 

Fonotéka Cs. rozhlasu· v Bra tislave 
obsahuje okolo 300 skladieb domécej 1 
zahran1čnej' zborove j literatúry a vyše 
40 s !inštrumentáLnym, alebo orches
tré~nym sprievodom. Ako prvé reprezen
tat!vne teleso SFZ naštudova l, resp. pre
miérova! prakticky všetky staršie a naj
mä novšie diela slovenského zborového 
repertoéru. Dobrodlnský s nim absol
v,oval do 30. júna 1977 (ked odišiel zo 
Slovenskej filharmónie) 244 koncert·ov 
ä cappella a 32 symfonic·ko-vokálnych 
koncer~ov . Okrem toho ako zbormajster 
naštud·ova l so SI<'Z dleia, ktoré odzneli 
na 482 symfon!cko-v·okálnych koncer
toch s inými domácimi alebo zahranič
nými dirigentmi. Teleso postupne začle
ňovalo do sv·ojho kmeňového repertoéru 
celtl zé·kladnú kantétovtí a oratorlélnu 
Hterattíru. V spe>lupréci s viacerým:i typ. 
mi symfonických dl:rigentov sa jubilant 
sna~il vždy pren1kn11ť do tch interpre
tačného štýlu. Vokélno-symtionlc.ktl lite
ratúru št.udoval vzhladom na dia lektic
kú väzbu obidv·och hla vných zložiek a 
prispôsoboval jej aj prejav zvereného 
telesa. V zborovom parte vyzdvihoval 
ry.tmjokú zložku lnterpretécie, ktorá mu 
slúžila ako východisko ner·az k diamet
rálne odhišným koncepctém hosťujúcich 
dirigentov. 

S me:nQm Dobrod'l.nskébo sa s,péja,jtí 
aj prvé výrazné zahr·aničné t1s:pechy 
SFZ [v r . 1963 v ra kúskom Li<nzl a na 
zájazde v Tallans·ku, kde vystupoval 
s,poločne s Ceským spevéckym zborom, 
orch·estrom FOK a dirigentom V. Sme
téčkQm ). So SFZ absolvoval Dobrodin
ský zahraničné turné po Pols·ku [1959, 
na Varšavskej jeseni 1967, 1971). Ta
Liansku [ 1963, 1965, 1988). Bulharsku 
(1964), Foonctlzsku (1975, 1976). Maďar
sku [1974, 1975); ZSSR [1969). NDR 

Zas tával nézor, že interpretačný vý
raz SFZ má mat črty s lovenskej prove
niencie. Videl ho - na základe štúdia 
vo kálnej literatúry né r odných umelcov' 
- v osobitnom zvukovom t'imbre. Pod
ra Dobrodinského je zvukovosť sloven
ského spevu v podsta te mäkké, lyrickej
šla a pr lpoml.na talians ku zvukovosť a 
impresionizmus. V proqklade s prlbuz
ným impresionizmom však Dobrodinský 
nevyžaduje v harmonickej oblasti mle
ša•n.te zvukových farieb, ale vefmi reélne 
zasúvanie Intervalov bez ohfadu na Ich 
dls ona•ntnost. Pri budovani dy.namicke,j 
formy interpretác ie vychádzal z proti
pólov krajných dynamických stupňov, 
nie však vyhrotených do krajnosti. Usi
loval sa dosla'hnut krásu a kvalitu s pe
véckeho tónu, la hkost a samostMnost 
hlasov v polyfónil. PoméhaH mu v tom 
teoretické vedomosti opiera júce sa o. 
staré talianske s pevácke metódy ( 16.-
18. storočie). 

Vytrvalé úsili e a zásluhy jubilan ta o 
vybud·ovanie prvotriedn eho SFZ bolo o
cenené aj spoločensky. V r. 1989 ziska! 
SFZ ti<tul Laureét štétn aj ceny Kl. Gott
walda 1 Výr·očnú cenu Supraphonu. R. 
1971 udelil SHF' Dobrodins kému Cenu 
FrJca Kafendu. R·ad oceneni ziska! aj od 
dalšfch telies a ~nšlli tt1cll. Má tiež výz
namný podiel na z!skan! Grand Prix du 
disque [Parlž, 1974) za Ferencsikovu 
nahrévku Llsztovho oratória Svätá Alž
beta s telesami Slovenskej filharmónie. 

VLADIMIR CIZIK 

motívy v grafike 
Dem ela 

Hudobné 
Karla 

"Hudobné mot!-vy - ako aj dalš! vý
ber z grafického diela Karla Demela -
maj.t1 predstaviť bratislavskej verejnosti 
na SloveiliSku doteraz málo známeho au
t·ora, ktorého výtvarný prejav nadväzu
je na vysoktí tlroveň popredných pred
S'tlavitelov st1časnej českej grafiky". 'ľý
mlito slova•m:i otvára Ivan Panenka ka 
ta·lóg vfstavy, k~orá sa v čase BHS 1985 
konala vo foyer Slovenskej filoh.a.rmónie. 
Spojenie hudby s výtvarným- um&n-fm nie 
je pre BHS novjnkou - výtvarné plagé
ty k jednotlivým 'ročnlkom tohto mimo
riadneho hudobného podujaotia ,tvoria už 
sympaticktí minilgalérlu, no tentokrét 
išlo zrejme o výraznejšf akt prezentácie 
výtvarnéh·o umenta v spojeni s festiv·a
lom. Karel Demel sa totiž radi k tým 
umelcom, pre ktorých je výtvarné a hu
dobné spGjenle priam existencláLnym. 
Ako absolvent hry na trúbku a pražské
ho konzerva tória a učitel hudobnej teó
rie prentkol na pôdu výtva rných kre
ácii s nemenej profesi·onélnou bázou po 
štúdiách grafiky a knižnej ilustrécle na 
Vysokej š)<·ole umeleckého priemyslu v 
lli'ahe, ktoré ukončil r. 1974. Bratislav
skej hudbymilovnej verejnostd sa pred 
stavil temer pätdesiatJmi grafickými lis
tami z jed né bo desa tročla [ 1976-85). 
čo poskytuje reprezentatfvny pohlad do 
jeho výtvarnej tvorby. 

Demelove "hudobné motlvy" zasahu
j<ú široké spektrum hudby: od Viva ldiho 
cez Smetanu a J!!ináčk·a po Jacquesa 
BraLa či Discomuslc, od notového zézna
mu k hudobnej grafike, od néstrojové
ho detailu cez gesto interpreta k vlzll 
bohatstv·a vzťahov, ktoré hudba evoku
je. Jeho hudobný a vý·tvarný slovnfk sa 
suverénne prekrýva, sklbu}tlc vlzuélne 
s auditlv.nym, reélne s imag!natlvnym, 
llladča.sové s dobovo aktuálnym. Demel 
je nespome človekom dneška - cez 
prftomnost reall·zuje svoj vzťah k histo
rickému, usiluje o momentku, o postih
nutie dynamiky okamihu, no s vedomlm 
kontexhl, kontLnuHy, č asového 1 mé dio· 
vého posunu. Vo svojich poctéch hudob
ným tvorcom a d·ielam [Bach, Dv·ol'ék, 
S.meta:na, Janá~·ek, ale i Shakespeare a 
Cervantes) aktivizuje d1ivékovu mysef k 
odhal<Wantu hlbšlch vzťahov, než je 
"člra" llustratfvnost osobných pocitov. 

Ku vzťahom, ktoré p.rovokujú ku kon
frontácii lntlmneho a obecného, ja a 
my, ku vzťahom, kt·oré zobúdza jú potre
bu di·alógu. Demel vie, že umenlm sa 
odha lu<je vnútro človeka a manifestuje 
toto poz,nanie až agresfvne pôsobiac.Im 
prienLkom do zobrazených figúr a pos
tav, r~ntgenuje l siaha po s ka lpeli. S 
vedom!m, že čJoovek sa stáva človekom 
cez vzťah k Inému člove•ku, v procese 

Tkomunlká!>IO, r ozoh-ráva vo svoj!cn gra
fických lil.stoch dialógy, ktoré púta jt1 
svojou adresnosťou - d.Jalógy vyvolané 
k životu hudbou. jeho oblúbeným [či 
Skôr problémovým) su jetom je vzťah 
muža a ženy, komplementaritH a Jej dy
namičnosť [ Zbllženie, Zéplsn!k zmize
lého). no r eaguje i na s ubjek t , bezrad
ného čl aktlvneho osamoteného jedtnca, 
plného rozporov a ich pre·konáva n! 
(Hamlet, Don Qu~jote, Harfa, Rozochve
nie, Prelúdium, Tleseií v priestore . . . J. 
Zachytéva p.rocesué.Jnosť d'ianla - je
delllkrAt v rozvc!.nutl llnif notovej osno
vy, Inokedy vo fázov.anl pohybu muzi
kant-a , v prek rývanl a naras tanl detai
lov. Faktické [portrét s kladatera - Dvo
l'ék, Smetana ... ) snúbi s reálnym [mu
zikanti, nés troje, fragmenty autentické
ho notového záznamu) a fiktlvnym, kto
ré prebúdza fantázi u [snové. surreálne 
vlz;Ie, aglomeréoie lf.nll a tvarov, h ru so 
sve tlom a tieňom, s reálnym lmaginár· 
nym p·rôestorom). Hudobnosť je tu pos
tihnutelná v metamorfózach a metafó· 
rach svojej mnohovrstevnatosti - od 
ozvléš~nenia "nôt" po konkretizác iu či 
projekciu hudo bnej výpovede do medzi · 
fuds kých vzt:ahov. Graficky, no s is to
tami, k~oré zaručujú v9tvarnú hodnotu 
vys tavovaných d1el - Demel si od sv o
jich uČII tefov od•niesol nie len perfekcio 
n1zmus v prác.i s ryd lom [Zdenek Skle
né i') Či kresliars ku zručnosť [ j ii' ! An
derle) - figuru je tu plejáda poučen! z 
naratlvnos<tl, z rozohrarti·a motlvu, z 
transformécle Hnky do ploch y, z vedo
m:ia dominanty a perifé rie grafickej 
kompozlcle. Vid.leť súbor jeho výtvar
ných diel je nesporne si lným diváckym 
zéž·Itk·om. No nemenej silným je tu l 
posluchéčsko-muzlkantské vedomie s e
chom hlasu Individuality, s naliehavým 
šepotom č i výkr ikmi svedomiu človeklt 
dneška. MILAN ADA.MCJAK 
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Bratislavská form6cla Klob61a pri svojom vysttpenl na 11. rol!nlku BOD. 

Do d11uhej dekády svojej existencie 
vs tt1pil1 'Bratislavské džezové dni ll. 
roi!n!k.om, kror9 vo v9razneJ miere od· 
zrkadlil kvallta t!vny rast úrovne tohoto 
podujat·ta a uri!ite prispel k upevneniu 
jeho medzinárodnej reputácie. Tri O'któ
brové dni (25.-27. 10. 1985) naplnili 
našu metropolu džezom. Sta li sa jedl· 
nečnou pr!ležltosťou pre priaznivcov a 
vyznava'i!ov tejto hudobnej oblast\ k 
s tretnutiu s domácimi a zahrantčn9ml 
umelcami, ktor9ch zastúpenie bolo aj 
v tomto roku· .exkluz!vne (S. Cla·rke, T. 
Rypdal, V. Ganelln, John McLaughlln a 
dal š!) . Pr!le!J.rtosť nezostala nevyužitá , 
čoho dôkazom sa stala Spoločanská ha
la PKO zaplnená do posledného mies
tečka publikom, prisplevajt1clm k jedi
nečnej atmosfére podujatia, ktorú nám 
môž,u závidieť i festivaly zvui!nej!Heho 
mena. K9.m minulor-očné BOD sa niesli 
v,o f.reetazzovom tóne, to'htoročné boli 
poznamena né jazz-rockov9mi tendencia
mi a hudbou fusion, spájajt1cou v no
vom modernom poňat! viaceré hudobné 
podnety. Reprezantllllltm.i t9chto snáh sa 
sta ld predovšetk9m gibartsti: J. Heckel 
(•vedúci skupiny Ba.jazzol, T. Rypdal, J. 
McLaughlLn s J. Hellborgom, L. Andršt 
a A. Ackerma n z pr!lefl.tostnej zostavy 
Ma rtina Kra t·ochv!la a do určitej miery 
a j S. Clarka, kror9 presedlal z oblast·! 
jazz-rookove j fus i·on (v nej sa presláv.U 
v sedemdesiatych rakoch v st1bore Chlc
k.u Coreu Return l1o Forever) do oblasti 
ja~z-funk fusion. 

V tomto zmys le vyznelo symbolicky 
ťlvodné vystt1pente jazz-rockového sd
boru Bajazzo z NDR ( Jllrgen Hec kel -
gitara, Frank Nicolorius - klávesové 
nást•roje, Gerha•rd Kubach - basová gi
tara, Michael Behm - biele nástroje a 
Jroaohlm Hesse - trúbka l reprezentujt1-
cl vaT! trochu prekvaputúco mak v9raz
ne freejazzovo orlentovant1 v9chodone
meckú scénu. l ked slrupina Bajamo 
využ!•va vo svo-jom prejave už prekonané 
hudobné postupy, neprllnášajt1ce v danom 
žár.nr·l nič n ové, dramaturgicky vhodne 
a možno poveda t l pr l jemne naladila 
festivalové publikum k nasledujt1c!m 
programov9m vystúpeniam. Podobne 
možno charakterizovať prodtllkclu zos
kupenia f!nskeho hráča na bime nás
troje Jukklsa Uotllu, ktor9 ist9 čas pô
sobil aj v New Yorku. Kompoz!cle J. 
Uot11u (·autor všetk9ch skladieb l pôso
bili chladne a skOr ,.sterilne" než dže2JO
vo. Vrcholom t9chto umeleck9ch snaže
ni sa s talo vystúpenie ďalšieh reprezen
tanto.v Skandinávle - tria n6l'skeho gi
taris tu Terje Rypdala, ktorého t1spešné 
začiatky sa spájajt1 s menom ďalšieho 
seve rského velikána Jana Garbareka. 
V roku 1984 vytvára T. Rypdal s mla 
d9m1 nórskymi hudobn1kml fo rmáciu. 
s kt<lrou sa preds ta vU a j v Bra tislave 
( Bjom KjellymYT - basová gltnTa a 

Audun Kle! ve - bicie nástroje) vo svo
jom dvofhodinov.om polnoi!nom k{)I).Cer
te. V ňom zaujala šir oká v9ra zová pa
leta namtešaná z farieb ba lád s typ1c
k9m seversk9m podtónom a použitim 
cltáoll folk16mycit- prvkov a rozrnaru
t9ch hudobn9ch podnetov, miestami vy
s triedaná t1der.n9ml a prlamočiarym! 
rytmiclro-melodtck9rnl motlv.mi hard
rock·ového chara kteru. Strok<l klenuté 
témy umožňcwali svojimi rozsiahlymi 
plochami vynlknt1t improvlzačn9m Ryp
dalov9m zámerom. 

Z domácich r eprezentantov na pódiu 
tohtor.očn9ch BOD možno na tprtazruvej
š le hodnotiť prlležltostntí akustickú zos
tavu na jv9znamnejšej postavy českoslo
venského jazz-rooku sedemdesia tych ro
k·ov Martf.na Kratochvlla. V9razná me
lodická Invencia Martina Kratochvlla v 
hre na akustickom klavfri predč1la je
ho v poslednom čase frekventované e
lektrické a syntezátorové ol11entác!e. V 
ZawJnulovej skladbe The Black Market, 
KiratoohvHovej Magda lena a Andrštovej 
sklaobe s názvom Setkán! za,ujeU cit
livé Improvizačné plochy oboch gital11s
tov: A. Ackermana z USA a predovšet
k9m Lubola Andrlta. 

Kvarteto Emila Viklického ( E. Viklic
k9 - klávesové nástroje, F. Kop - sa
xo!6n, c. Zeleňák - btcte nástroje a F. 
UhlU' - kontrabas) sa predstavtlo so 
svojim západonemeckým hosťom - gJ
tarlstom Alexandrom Sputhom. Vlkllck9 
ťaži zo svojich sice vyda ren9ch, ale dnes 
už predsa len opotrebovan9ch a prina j
menšom opakujtíctch sa hudobn9ch pos
tupov. Ceskt1 džezov11 scénu zastupova
lo aj Kvarteto Milana Svobodu ( M. Svo
bode - kla<Vtr, M. Gera - trúbk·a, J. 
Helešlc - b!cte nástro-je a A. Charvát 
- kontrabas ). Uviedlo Hudbu pre dže
zové kvarteto, v ktorej na jpôsobivejšie 
vyzneli tuttl pasáže s v9razn9m melo
dlck9m napätlm neadekvátne pokryt9m 
improv•lzačnou invenc!<lu jednotltv9c-h 
sól,tstov. 

Vystt1penle bratll.sla\"Skej f'<lrmácle s 
prozaick9m názvom KlobAaa (P. Breiner 
- klav!r, F. Frešo - basová gitara, J. 
Fabriok9 - b1cte nástroje a Ľ. Fehér 
- gitara) nesplnHo oča.kávanie. V pre
jave využfvaj:ťícom širokú §kálu rozma
nlt9ch pop-ja zzov9ch v9razov9ch pros
triedkov ch9balo v9r.aznej§ie melodtc
ko-rytmické zauja tie. Cest slovenského 
džezu tak obhajcwal len VV Systém Vla
da Valovll!a, ktorého mladá a mbiciózna 
zostava bola prljemným prekvapenfm a 
vlastne jedinou 11spešnou vlz!·tkou slo
venslkého džezu na BOD '85. Predstavu 
tohoto blgbandového zoskupenia na sú
časné cesty moderného džezu vyja<dro
vall skladby členov orchestra (D. Jeni
sa a J. Griglá'lra, A. Sebana, P. Zajačka 
a ďalšieh). v ktorých sa v§ak naplno 

nepresadil hosťujt1cl vynlkaj11ct pofsk9 
saxof6nista Zblgn·lew Namyalowskl. 

Pofsk9 džez, ktorého dobré meno je 
známe daleko za hranicami tejto ,.dže
zovej krajiny", r eprezentova lo Kvarteto 
Tomasza Szukalskébo (T. Szukalski -
saxof6n, A. JagodzLnskl kla v!r, D. 
Oleszkiewtcz - kontrabas, P. Biskup
ski - biele nástroje) hudobnou kulti
vovanosťou, zan1etan!m a radosťou z 
hry l s trhutfictm zápa lom, ktorému však 
ch9bala em1nentillejš-la nosnosť moder
ného džezového obsahu. 

Ku kladom dramartwrgle Bratislav
sk9ch džezov9c h dni treba pripočftat 

snahu o zmapovanie nám menej zná
mych džezov9oh oblasti l ked vystt1pe
nle Kvarteta klaviristu Dominlca Galeu 
z Ma lty (D. Ga lea - klavfr, Ch. Gatt 
- biele nás troje, M. Aquillna - bass . 
a G. Curm1 - husle) v produkcLt ma~n
str eamového charakteru nemohlo zakryť 
nedostatky džezovej tradfcte v tejto kra
jine a bolo skOr smel9m pokusom ako 
zrel9m džezov9m prejavom. 

Stanley Clarka, osobnost svetového 
džezu, začal svoju koncertnd show lm
pozantn9m spOse>bom. Od prvého mo
mentu SVO'jiho pr lchodu na p6dium vtia
hol gloriolou svojej magickej osobnosti 
pr!tomné publtkum do strh.uj.úcej atmos
féry dokonale pripraveného programu, 
ktorej sa jedn-oducho nedalo odolať. Je
den z na jlepšieh svetov9ch hráčov na 
basovej gHare prlälel do Bratislavy s 
d alšlml vyiÚikatficlmi amerlok9m.i hu
dobn!kml: Robertom Brooktnsom 
klávesové nástroje, vokály a Rayfordom 
Grlfflnom - biele nást-roje, vokály. Pa
mätnfkov svojej jazz-rockovej éry mož
no prekvapil sv·ojtm jazz-funkov9m re-

Amerlckt gitarista Stanley Clarke 
Snlmky: Ing. V. Hák 

pertoárom s prevládaft1clml pop-jazzo
v9ml prvkami, ktor9 sa stal nielen pre
hliadkou vir·tuómeho ovládania hudob
n9oh nástrojov, ale aj jedlnei!n ou ukáž
kou nenapodobitefnej černošskej spriaz
nenosti s rytmom. Nadšené ovácie vied
li prirodzene k prfda v·kom : vydarená 
Cla·r'kOVlB. t1pra<Va známej Sprlingsteeno
vej skladby Born In The USA prlprav1la 
pOdu k vyvolaniu dobrovoln!·kov z ra
dov publika na pódium, ktorému dal ko
neč.n11 brllantm1 fazónu Jnraj Griglák 
Il'lekolkomlnt1tov9m pa<rtnersk9m spo-
1u~lnkovanlm. Duo so Stranleym Clar
kom mu Is te nadlho zostane v pamä ttl .. . 

Umeleck9m1 vrcholmi sa však stali 
posledné dve vys tt1pen1a záverečného 

dňa Brattslavsk9ch džezov9ch dni '85. 

Trlo Viačeslava Ganellna zo ZSSR je oz
dobou svetov9ch džezov9ch pódU. Tento 
,.<narjzamestnanejšl" sovietsky súbor aj 
v Bratislave potvrdtl oprávnenosť nad
šen9ch kritik, k tor9ml sú jeho projek
ty opradené. Ako ukázala suita Non 
Troppo ll nejde Vlačeslavovl Ga.nellno
vl (klávesové nástroje) a Vl ad. Toa ra
sovovl (biele nástr oje) a Vladtmlrovl Ce
kasino-vl (saxofóny, plštal·ky , percusslons) 
o čisté avantgardné tendencie freejazzo
vého charakteru, ale o Ich prepojenie 
so zákonitosťami trad1čn9ch hudobn9C·h 
smerov, vážnej hudby 1 s využ!Um r oz
manit9ch folklórnych podne tov or igin ál
nym a špec!Hck9m spôsobom do nové
ho obsahu polyšt91ového programu. V 
Ich podan! sa stávajt1 fascinujúce nielen 
sól.ové party, ťažiace z nevyčerpa tefnej 
studne tmprovlzačného bohatstva, a le aj 
podmaňujt1ca sila vzáljomného porozu
menia, umoži'lujúca uberať sa hudobné
mu toku jedinečn9m spôsobom. Publt
kum Inokedy opahmé pri odmeňovani 

potleskom freejazzov9ch žr iedi el tento
M Z nezaváhala - o v9raznej umelec
kej kvalite ·a vef·k-ostl pref ltého zážitku 
sa snáď .ani nedalo pochybovať. Andrzej 
Trzaskowskl v debate na tému free jaz
zu (Jazz forum 13-14, 1971 ) hovor! o 
jeho trocb možn9ch typoch existencie: 
forme témy s variáciami, evoločnej for
me a forme otvorenej. Prvá je najbra
dlčnej.šia, druhá evolučná arko u Co!· 
tranea a tretia otvorená . .. napr. sklad
ba, ktor á môže trvať dve hodiny, alebo 
dve mlnl1ty, ktorá môže začat alebo 
skončlt v fubovolnom okamfiku. v pri
pada Tria V~ačeslava Gane!Lna táto de
flnlcia stráca . svoju platnosť, Ich suity 
kombinujú všetky tri formy a dosahujú 
podobu nového v9sledného tva ru a no
vej formy. 

Styrldsattrtročn9 angllck9 gitarista 
John McLaughlln je dnes už džezovou 
legendou. Do Bra tislavy p.rlš-lel s mla 
d9m hráčom na e!ekÚ1!ckej basovej gi
tare Jonasom Hellborgom zo Stokholmu, 
členom sv.ojej nove j skupiny Mah·avlshnu 
Orchestra, pričom sám dal prednost a
kus~lckej gitare. Spoluzaklada tef jazz
rockovej fus ion v sedemdesia tych ro
koch ne2l0s tal nič dlžn9 svojej poves ti 
g!Mirového vir tuóza. V skladbách Elek
trie Dreams-Elec.trlc Sighs, Follow Your 
Heart, i!! v M!ngusovej skladbe Good
bye, Pork, Ple, Hat venovanej L. Youn
govt a dalš!oh odz.nell citácie tém zná 
mych McLaughllnov9ch skladieb (napr . 
v Mllngusovej skladbe citácie z The Dan
ce Of · Maya, k t·orll vzápät! vystriedala 
téma You Know, You Know z albumu 
The Mahavishnu Orchestra s názvom 
The Inner Mountlng Flame ( CBS, 1971 l 
a pod. Billy Cobham raz oz.načll J. Hell
borga ako , 1n~vého Jac o Pastor i usa". 
Hellborg sa prezentoval vynikajúcim 
spôsobom nielen v spr1evodn9ch pa·r
toch, ale aj sólovou hrou, kde vynikla 
jeho oslňujúca prs tová technika využ!
vajúca čo najväčš! postlhnu.tefn9 har
monlok9 potenciál. Vystúpenie Johna 
McLaughHna a Jonasa Hellborga sa s ta
Jo dôstojn9m vyvrcholen!m Bratlsla•v
sk9ch džezov9ch dn! 1985, ktoré bolt 
skutočn9m hudobn9m sviatk<lm a zážit
ky z nich budú ešte doznievať v netr
pezllvom očalkávanl ďalšieho roonf.ka to
hoto prlťažllvé.ho pod u fa tla. Je a j na nás, 
aby n ezostali v našom meste osamel9m 
džezov9m podujat!m, aby nezostal! je
d1nou prlležit<lsťou na s tretnutie s tou
to hudbou, ktorá je 1 prejavom nádher
ného životného pocitu. Inak by nemohla 
vyvoláva ť taktí a tmosféru bllzkos t1, ra 
dosti a vzájomného porozumenia, a ke j 
sa každol'OČ·ne s távame svedkami na 
Brattslavsk9ch džezov9cll dňoch. 

BRANISLAV SLYSKO 


