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Podnecovatel'k8
hudobného života
~

v äzby
medzi
r e vo lučn~ m l
premenami spoločenského
:ttvota a podstatn9ml zmenami
v osudoch hudobného umenia
možno v histórii hudby demonstrovaC na mnohých prlkladoch. Máloktorý z nich však te
tak9 názorný, málokedy bola
takáto väzba tak silná a bezprostredná, ako vzťah medzi
vttazstvom
českos lovensktiho
pracujúceho ľudu VO Februári
1948 a prevratným! premenami
slovenskej hudobnej kultúry.
Jedným z týchto revolučných
výdobytkov bo lo a 1 uzákonenie
SlovenskeJ f!lharmónie už 18.
d.ecembra 1948. Rodlaca sa socialistická spoločnost ted a rtešila ako jednu z prvých,
naliehavých (tloh - vytvorenie
telesa, ktorého potreba sa u
nás pociťovala už dávno. no
pre vznik ktorťiho chýbali potrPbné spoločenské podmienky.
s lovenská filharmónia symbolizovala dovfsenle dlhoročného úsilia o zabezpečenie
podmienok pre rozvoj slovenskóho hudobného umenia na
naozaj prore~ionálnel báze. Jej
nnlk llľtoto nebol ani náhodnv. tUJI pred č asný. Vynútili st
ho také obtektlvne faktory, ako
rozkvet
slovenskej hudobnej
tvorby - v tom čase zakla~a-

z koncertu

-

Symbol je očividný. Zavalený prachom
dol, ktoré prellval omnoho ." sebe menej,
po prstoch stúpal do koncertnej siene,
kde discipllna tónov s Mozartom , ~i s Bachom,

leb zákryt drá:ldivý a poeticky presnt

nahor ťa strhuje a inam, do iného.
Niel Otrapy a trudy nezamieňa nehou,
iba lid s nlma , ktoré omlna a tiesni.
Len zmier a. jeho múdrosf miesi do Adelu,
ktorý ťa má a vlci! u z, že ho neprckroi!li.
Lef v prelúdiu tvojich pri žmúrených o či
ten obväz clt!m, č o kladie li jemne k čelu ,
keď hraje slimrak, noc a nebo polmesa č né,
iialenstvá letných búrok. ukonanú jeseň,
l Teba. Tvoju ťaz kú clivotu a tieseň
1 dávn y nepokoj , ten nepokoj. čo lačne

hryzie fa plačom zdnuká pre zmar predsavzatf,
čo sa ti rozfŕkli . jak vláči kfder v súre.
jak llstie vo vetre, jak noty v partitúre,
priam ako stovky punktov, ktoré maria sa ti
v privretých oč iach tu a vzápälf zasa hentam ,
ked zvuky pri zvukoch sa družia do slízvuku.
A ty si tým ly v je ho mnohorukom zhluku,
~im je on, sám sebou. v gestách dirigenta.
Vletko si dostal tým . A všetko z teba dal ti,
velebu ka ledrál l Bo ha z nevýsosti,
al po ten chvejúci sa lastovlčf chvostik,
ktorý znie v trilkovanl mozartovskej Uauty,
vlťazstvá

v zápoleniach nad sebou a niekým
v kopljach v!letkých ~Iákov pri preskoku na c6.
čo sú jak Quijotove roje útočiace
na mlyny veterné, ich rapotavé škreky,
po moc a odhodlanie, s ktorým Idei domov,
l:l polle~k ustane a vefkf luster zbasne.

A do

brie ? d ~ nia

o !ivej vode

budeš

vyčarenej

podriemkavať

z tónov.

oa sne

N6rodn.ý umelec LADISLAV NOVOMESK~

Ná rodn~

umeiP.c. prof. Eugen SUCHON
predseda Prlpravného v~boru pre za
!oženie SF. a Správneho zboru SF

začal a

plni ť

27. októbra 1949, kedy tu na

prvom koncerte v Slovenskom
národnom divadle pre dstavil
verejnosti vtedalš! poverenllc
školstva , vted a umenf Ladislall'
Novomeský
te takrečen o
symbolické. že spolu s nim
podpísali zá kon SNR o Slovenskej filbarmónll dalsie vedúc•
osobn osti. stojace 011 č e l e soolallstlckel revolúcie u nás Antonin
Zá potock~.
Karol
Smidke a Gustáv Husá k.
d prvého koncertu oJ•chestra Slovenskej filharmóni e
v tieto dni \lplynle dvadsatpiH
rokov .~tvrťstoročle; kt oré
oás priamo nabáda z a myslieť
sa nad tým, a ko Slovenská fll·
harmónia plnila úlohy. ktor6
lei vyt~č!l zákon, l oč a ká va
nia, ktoré s i1ou spáfalll naša
kultúrni! verejnost. tak !ičllv e
a radostne prl]lma tuca 'Slovenskú f!lharm6nlu 27. ok tóbra
1949.
e teda pr1le2itost l dOvÔd
na bilanciu. l< nej patr! ponalpl'V konstatova nle. b
aj
ked - na tmil v začla tkoco Filharmónie - bolo treba prekonať mnoho ťažkosti, ale a j.po·
chybnostr a ned~very~ Slov,e nská filharmónia mala [v ďaka
vsestr annej podpore sociallstlc·
kého š tatu) priaznivé .Predpoklady pre ro:wo1 orchestra a
plnonte ~ vo j ho poslania.. Nemusela preto p t•ekonávať t.at.·
kosti, s nkym l dlho zápasila
napriklad Ceská f1lharmónla,
alebo orche!>tcr FOK. v tieto
dni oslavuJúCI svoje 40. v9ro-

O

J

čie.

Málokto z nás, klori sme v roku

L948 stáli pri kolfske SF, si uveDomil

akým dôležitým faktorom vo výstavbe
slovenskej hudobnej kultúry sa stane toto teleso v priebehu krátkych 25 rokov.
Predpokladali sme, že orchester Slovens kej filharmónie bude jedným z mnohých symfonických orchestrGv Európy,
ktorý bude saturovať potrebu interpretácie najmä svetovej a prlležltostne
slovenskej - symfonickej hudby. V priebehu uplynulého ~tvrťstoročia sme sl
viak postupne vždy viac a viac uved omili, že jostvovanlm SF vďačlme za ncuverltefný rozmach s love nske j symfon ickej, vokálnej, ba i komorne j tvorby, za
fo..rm ovanle posluchá čov týchto žá nrov
nielen v Bratislave, ale na územi celého Slovenska - s osoiJitým zreterom na
osadenstvo zá vodov a ~kôl, za účinnú
propagáciu slovenského interpretačného
umenia a slovenskej tvorby doma l v
zahranič(, za celý rad vynikajlicich ~ra 
mof ónových nahrávok svetove j a domácej tvorby. Ak k tomu pripočllame znameniUí kontakty s najlepjlmi diri~enta 
mi a sólistami z celého sveta, ako al
skvelé úspechy SF a jej zložiek na kon ·
certn ých pód iách v zahrani č! . s rados
ťon zaznamenávame, že sa prostrednfc
tvom SF dostala slovenská hudobná kul
túra do vedomia svetovej hudobnej verejnosti - v podstatne krátkej dobe.
a to sptlsobom , na ktorý v dejinách hud
hy niet takmer obdoby.
Pri prflcžltostl 25. výročia založenia
Slovenskej filharmónie ďakujem veden iu
a členom - čo najúprimnej!iie - za do
teraz vykonanú svedomitú prácu a že
lám si zo srdca, aby bola SF ai naďal nl
takým skvelým reprezentantom sloven
s kei kultúry ako doposiaf.

f!lhar m6n la
Slovensk6
toto svoje poslanie

lllharmón!a
S lovenská
svoje prvé

sa za
te:
šila aj dobrej spolupráci a podpore zo strany slovenských
skladateľov
a
koncertných
umelcov. Zostaqe hlstorlc1<ým
faktom, že práve sklad atelia s il
najviac zasadzovali o je j zalo:lenie a - napríklad - aj vo
svojom potebruárovom programe [prijatom na zjazde v Trenčianskych Tepliciach , a Duba·
diell) potrebu založenia také·
hoto orchesh.·a nástojčivo formulovali. Nemo~no zabudmíť
ant na to, :le predsed om Prlpra vného výbor u SF bol pr of.
Eugen Suchoň a jej prvým riaditei om dal!;! významn ý s lovenský sklada ter Dezider KardoJ .
Na druhej strane mO:le sa Slovenská filharmónia p ochvá llť
bohat5•ml dokladmi o svojom
stálom záutme o šlren!e najlepšieh hodnOt slovenske j tvor by doma I v zahraničl, na koncertn~cb pódiách l for mou rozhlasových, televlznych 1 gramofónovvch nahrávok. Osudy
naše! tvorby a Filharmónie sťi
preto od roku 1949 bezprostredne spojené.
štvrťstoročie

Dr. Ladislav MokrQ, CSc.
toľská generácia modernej slovenskej hupby vstupovala do
obdobia svotei umeleckej zreIostl - , dobré výsledky slovenského ·odborného hudobného skolstva, no najmä a predovšetkým - r astúci záujem
kul túrnet vera tnosti o koncerty
symfon ickeJ hudby. Podnecovať
a usmerilovnt tento spontánny
záujem v tntonctách k ultúrnopolitického programu soctalls·
t1cke1 spoločnosti, to bol a j
teden z v~chod ls kových záme.
l'OV,
ktorými bolo motivované
uzá konen le Slovenske i filharmónie.
z ákon SNR č. 13 posl anie Slovenskej filharmónie určil
vermt presne a dodnes aktuá lne. V 2. paragrafe zá kona sa
hovori: ,.Olohou Filharmónie le
pl'edvádzať na umeleckej trovni orchestrálne skladby slovenských, českých a iných slovanských, aj svetových skladaloro v a tým reprezentovať slovenské hudobné umenie doma
al v cudzine. V rámci tejto úlo
hy Filharmónia lirl znalosť hudobnej tvorby a oboznamuje s
"udobným umenlm mládež a
irnké vrstvy pracujúceho ru du, a tak prispieva k d\'fhaniu
1•leobecnej irovne umeleckej
kultur".

z'l venská
25 rokov
3 lo!ilharm6nta ta kmer
uskutočnil a

koncertov. Ich prostrednlc tvom zabezpečova la nielen
svoj ustavičný rast, alli at svole hlavné umelecké úlohy. V
spolupráci s domáci mi l zabranlčn~mt dirigen tmi a sólistami
oo prvý raz v histórii slovenskeJ hudobne! kultilrv kládla
zá klady pravidelného koncer tného života nielen v Brattsla(Pokra~ovute na 2. str.)
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Najkrajšie
zážitky so SF
•.• 1 touto otazkou sme sa obratrll na mcktorých tle~~&i
Slovenskej fílharmonre. A tu je paleta spomienok:

VLADIMIR HORVtiTH, vedúci koncertnej prevadzky:

~ gal~rie bývalých r iad ltefov

SF: lng. Julius Letnatl, prof. Dezider Kardo§, prof. Hm Strelec.
Snfmka: E. Remp

CO ZNAMENA PRE MŇA: B YŤ CtENOM ORCHESTRA SLOVENSKEJ FILHARMÚNIE?
Pred ov§etkým: 11elkú čuf, zodpo vednost a
r adost z povolania. Áno, z pot·olartra. pr etože
byt členom orchestra SF znamená v potu tvári u1pokojovat cítovl a vófovi nár olcy drrl(lettta a cez svoje cill/. vôlu a technick~ majstrovstvo hry 110 nástroji prisprevat k e~te
t ickémrt a moralnemtt obollatc11iu pooluclláča,
orchestra a seba samého. Myslím sr, ze do:ttat
sa do tak kvalitné/lo telesa, je jednou z ttajvynich mét pre kazdého absolventa Konzervatória, čl Vy sokej ikoly muzrckých umení. Je
len samozrejmé, ze práca v tomto prvom národnom hudobnom telese kladie najvyUre rtároky nielen na techttickú pripravettost člena
orchestra. Dôležité je, aby sa každý svojím
spósobom tapojtl do vytvárama skutočtte t vori vej atmosfery. Tre stovky. ba trsl ce llod111,
strar.oenýclt v s poločtrej práci, wno~rwjrt aj
mlad~mu členor•l, aby sa ziil s Cuďmi r6:nych
po r:áll, temperamerttov a nárokov 110 osobrtý
kontakt. Umo::ňujri, aby v krátkom ča.~e poclloprl, !e mr::utost, net•razivollf, háda ·osf. prrmadonstt•o v tomto kolel.·tlve nemajrí mie.tlo.
Umoznujú poznaf, že sa čoHo :a rronickým,
niekedy ai rece~is tlrkým postojom schol'dva
citlivý, k .ttbe rratwjvýf náročný člor•cl.·-ume
lec. Dovolujri spouwt, že r•lasttrý om/11. krk.t
( trcopra t•ilelný a lle•wltraclitetný rrepodarok)
nemrzí lf'n jeho, ale poškodí celý orclre.tter
tt mrzí celý t.·olektiv, dot•ol ttjtí u~ok pre ~r t aj
tie prrkrdme cllr:ile, l.·edy sa vďaka ri.~pcrlw
cel~lto orchestra a .f'lastnélto pocitu dobre llflkonane} tr·ori!'Cj práce vytvorí otmo.tféro fa;;ko popfmtelttrj radosti, optrmi:mw a elánu.
D 61eztté jf', !e til•to momenty pricllácl:ajri 116le ča.~tej.~ie, napriek zataic11w a nárokom , !.·tor~ clo.~nlwju pral:trcky maxrmúlne mo:né lrramre. To~·éto chl'ile .~a prycajrí trezma:atel•re
do pamätr a m'r:rt.·ant 11a ne do1;áze spomínat
aj de 'ar r(J).·o.v. •
Podobnt pro~/émy by dak mali byt námetom pre p.~ychologrt:A·tí Ettídnt, a preto ~a l'ratrm k tl'mP.. Prc!ca l.' prcom hudobnom telese je ::orlpoprdná, zaujímacá a t•yčerp<II'OJúra.
Pred ~taL·y laikou o lalrl.·osti povolwua sri sice
žtarluce - nemrkeme predsa llraf ~fo:arta ~o
sprrer·odnýmr ural; ml ta!lro pracujricej bri gády - ča~ to 1'.\ak skreslujrí pohľad uerejno.,tt
na člena orc·he.lt ra. Veta: .,Tí sa majti. rc.~tu
jti .fi po celom H·ete a hrajri sí" - znamená
desattt ~rce kilometrov preua:ne u autobusoch, 1rotelorlt, koncertnýr ll sier'facll, autolmsocll, atď Nehovoriac o zodpoued11ej rťprezen
tlicll .wcralrstickéllo reprodr1kčného umema. Je
to v.~ak pr6.ca zodpovednd, na vy.~ol.:ej tlrovrrl,
je to pot•olallic vyžadujríce sl cel~/10 l'lor•eka-umelca. Je to fyzicky náročná, stredoilkolsky ocetlouaná prdca, vykonávattá po !iesticlt,
of dť'.lia ticll r okoch odbomélro vzdelania. 1 nisledkami a nárokmi fpiékovej vysokolkohkej
tír ovne. Je to povolanie, ktoré prrrastie k srdcu.
JURAJ PETROVIC, člen orchestra SF

z kroniky
Jh 11148 - Ladislav Novomeský menuje Prrpravný výbor SlovenskeJ CllharmOnle. ktorého predsedom je pror. Eugen Suchon,
podpredsedom ján Strelec.
18. decembra 1948 - Slovenská národná rada
schválila zákon o Slovenske! (IJharmOnll.
l. jaoub a 1949 Zákon nado!>udol platnost.
29. Ilina 1949 - SchOdz11 Prfpravnflho v~boru
~F. no ktore) sa zúčast n il L. Novomosk9
a Václav Tallch.
15. Ilina 1949 - Poverenfctvo llkolstva, vted a
umeni vydalo prvých 25 dekrétov č l enom
SF, ktoré podpiso! prof. ján Stroloc.
2. aeplembra 1949 - Slávnostná schOdzll vsetký ch zamestnancov SF, ktorou sa oficiálne
začala činnost telesa. V ten Istý den bol
prijatý do služieb SF I ng. július Lntnan,
ako admlnt.,tratfvny veducl Filharmónie.
27. októbra 1949 - Slávnostný otváracf kol
ccrt verkého svmronlcklsho orche~tra SF
pod t11ktov kou dr. I:uclovlla Rattera. Kou·
curt bol v S'D.
18. novembra 1949 - Prvý konrcJ't komot•né·
ho orchcl>tra JJOd taktovkou Vtlclava léll!cha
bol v koncertnPj siPnl PovPrPnfctva vnulrd,
20. m6fa 1950 - Prv~ z trorh koncertov l , 11111·
dzinárodno) hudobne) lílrl. "'' ktorom uCiukoval velký svmronlcky orclwstPr JJOd tnk·
tovkou macfarského diri!(Cntn I.A~z!O Somu
gytho s maďarskou klavlrl~tkuu Annie
Fischerovou.
27. marca 1950 - Je mPnovan9 správny zhor
S loven~ke) filharmónie. ktorému oreclsodal
Fugcn Suchoi\. Tento kolcktfvnv or,l(lln rta
dl! ~F do morca i952
l . marca 195:! - Z11 riadllPra SF 1e nHmovaný
DI!Zider Kardos.
Rok 1953
Zd ~OIIstov Sľ boli n111nOVHJ1f: kid•
vlrista Mi chal Karin. hu ,llqa Tibor G11~JJII ·
r•k 11 vtolonCehSIA Alb1n Berkv.
, ~1. nuvombra 1954 ZA clo !lsn6ho r ltrlllflf ll
bol menovaný člon orchP.~tra Bohumil Tr·
•11 eko.
Rok 19:15 - Novým r!AdlteTom SF sa stal pror.
/dn StreiPc
l . lanu 6ra 1957 - Do SF bol vi'IAncný MltJšany zbor Cs. rozhlusu so svojim zl>ornHJI·
sirom jánom Máriom Dol>rodinským.
Rok 1960 - Z runkc'e riadltofa odchdtlza pror.
ján Strelec.
1. l•nu6ra 1981 - Ladislav Slovák sa stal umelerkým ~éfom telies o rladttefom SF.
1. mAla 1981 - Slovenská tllharmOnla dostula
Rad práce.
.
19. okt6bra 1981 - Prv~ koncert SKO, zlo/o·
ného z členov orchestra SF. Umolecky veduel Bohdan Warchal.
1. m6fa 1988 - Slovenská filharmónii! vvzn.t·
menoné Státnou cAnou Klementa Gottwnld 1.
1. novembra 1988 - Slovenské kvarteto 1e prlčlenAné k SF.
Rok 1988 Rladltefom SF sa stáva dr. Ladislav Mokrý, CSc.
- r-

Podnecovatelka
hudobného života
(DokončE>nle z 1. str.)
ve, ale aj na vidieku. Mnoh o
lnlclatfv v našfll hudobnej kUl·
Hlre uplynulých rokov je priamo spojených s touto koncertnou činnosťou - v 50. rokoch
Hudobné letá pracujOclch, Bratislavská Iar, učast na festivaloch v Pte!ifanoch a v Trenčiansky c h
Tepliciach, bratislavské koncerty pre závody,
výchovné kon certy a od roku
1965 medzinárodný hudobný
festival Bratislavské hudobné
slávnosti, založen~ na pOde SF
a dodnes s 1\ou priamo spoje.
n ý.
T o všetko by však nebolo
molné len vďaka vysoke!
i\rovnt telesa samotného. Za
rovnako závažný faktor treba
považova! to. že okolo Sl ovenske! fllharmónto s11 sformovalo
stále vy~pnle)šte a náročneiMe
publikum. Exl~lenrta tohoto no.
vého, v nových spo lo čenských
podmienkach
srormov11ného
publika - podstatnú čast tvori mládež a náv§tevnfct zo zá.
vodov - le Jedným z podstatných socio-hudobných faktorov
niiŠef súčasnet hudobne! kuf.
tOry.
IVť!r ski! fllhllrmónla Sil Od

51

avoJbo

v ~nlk u

grogramove

hlásila k spoluprác! s bratsktml hudobnými kultilraml soclallstlck9ch krajin. Al v tomto
smere bola neraz vžorom ostatným československým telesám .
Stači spomeni1f na takrečeno
tradične blfzky vz ťah k tvor·
be D. D. Sostakovlča. o ktor9
sa rozhodutucou mierou priči
nil terat§f !.éfdlrlgent orchestra zas!. umelec Ladislav SJo.
vá k .
e pritom prirodzené, že v
dňoch 25. výročia budeme
filharmonici l návštevnfcl
Ich koncertov - spomfnaf naJmil na krásne ztlžltky, ktoré
nám Slovensk6 filharmónia darovtlla v spolupráci s velk~ml
osobnosťami l mladými zočfna
jOclmt umelcami od kon·
certov nezabudnutclného Vác·
Java Taltcha, až po na)novšif>
zllžltky napr. so Sergtu Celi·
btd11chem, od Emila Gllelsa po
broltslavsk~ debut Petra
To·
t>erczera. To vSetko vSak už
nie te spojené len s orchflS·
trom Sl ovenske! filharmóni e>
ale 111 s umPicamt 11 telesami
ktoré Sil postupne k FllharmO
nll pridružili. Dnes Slovenská
filharmónia
Ilko
umPieck9
lístav zdrut.ute rovnomPnný or-

J

chester, Sloveukt lllbarmooic·

kf zbor,

Sloveoskf komornf
orchester, Slovenské kvarteto
a sólistov zas!. umelkyňu KJ6
r u Havllkovli, doc. dr. Ferdi·
nanda Klindu a Petra Tuperczera. Táto Slovenská !llhar·
mOn la - s orchestrom a ko ma .
tersk9m telesom má prirodzene overa bohatsle mo2nostl slúžlt na]vySšlm hodnotAm
hudobného umenia doma a dOs·
tojne reprezentovAť na!;u socio
llstlckú kult(rru v zahranll~f
než mal orchester v roku 1949
No at tak plati. že práve orchester SF je hlavným nosil e·
lom úloh, ktoré stola pred slovensk9ml profesionálnymi hu
dobnýml telesami.
pritom radostn6. že Slo.
Jevenská
rllharmOnla svojA

výročie
uplynul~ch

25.

neoslavute sama. V
rokoch
vyrastal
dal§!, velmi ambiciózny orchester v metropole východného Slovenska, košiCká Stétna
fllharmOnla. A práve v týchto
dňoch
začfna
svoju člnno'lt
Státny komorný orchestAr v Zlline. Rodina sl ovenských orchestrálnych tollos nezobl\·
dame prirodzene ani na 1e1
doyeno. Symfonlck9 orchester
Cs. rozhla su s teho mlmortadnýml zásluhami v rozhlasovom
vysielani te dnes bohatá a
velmi životaschopná. Slovenská
fllharmOnla chce 1 naďale ! byf
jej pýchou a vzorom.
LA DISLA V M'OKlt,

riaditel iE _

- Nemám najkrajší zá~i t ok - márn iba uela krásnych c
nulých zá~ltkov. Všetky stí ml rovnako vzdcne. Ci je t o u:
radost z pr vé/ro vystúpertia SF na uý:namnom koncer t norn
podiu v zahraničí, t. j. v Palallt del Beaux-Art1 v Bru ~eli,
kda 2000 navstevmkov ttavyknutých 114 svetoL·é orcllestre, /1411•
se11e tlieskalo vtf'dy este nc:námtlmu telt>lu, ale i 1pom~llkv
11a vystúpenia v talr1Jch metropoldl'h akými sú Mollwa, Lt•
ningrad, Vicdeti, Salzburg, Berlin a dalšte me~tá 16 er~ró p•
tTkych 11tátov, u ktorúch prejaL•ilo publrkwn suoj obd1v bur•
liuýmt ováciami. Boli to ne:abudnuteltté a doj1mar:é cht·rle.
Ktt krásnym :áiitkom patria aj o sobné stretnutra s význam•
nýnu umelcami - najmd s týmt, tt ktorých okrem umelec•
k~ho majstror:sh·a vyzarovala ltrdskosf, srdeč11ost a uprim•
llé priateCstvo. Ci to u! bol Igor Orstrach, Carlo Zecchr, Vrk•
tor Dubrouský, Daniel Safrall, Djr1ra Jaklié, Vladim~r Sprvo·
Trov a mi. No k mojim pl'hrým clwllam patna aj t•yprtdanl
koncerty doma a to 11ajmä prekt•apujtica odo::ua prr pr vom
pokuse usporiada( koncerty pre ::at•ody. Za treto ~(astllé r o•
ky 1t rávené v SF ďakujem a tesím 110 na tra dalšie .. .

VOJTCCII CABRICL, zasl. ume•
lee, prvý koncer tny majster SF~
-

Ako jedett zo zakladajrictcll

ČIC/1011 te le~a ~i .tpOIIlÍIIOIIl IIQ r o:•

llodno t116 umelect.·e zd~l lkfl.
Tlim prvým bol hneď otváracl kon•
cert Slot•en3kej filharmome pol
taktol'l.'ou ndrodtrélto umelca Vac•
la va Talrclta, ako séfdmgcnta toh•
to mladého tclc~a. Nc::abudnuttl •
n(lm dojmom tlll tmia zapólob•l•
i nailtudovame I X. symfónie Brt •
tltot•etru V . Tulrchom. Neskor sa o
SF stncduli :a dirigentským pul·
tom :alrratriéni a t•y::namm naJt
clrrrgctl/ 1. Spomcnlť'm tak llcrma•r•
nu Abl•lldrollra, Jatrvsa Fercrrrsi•
ku. Vl'utw Vi:rona, Carla Zecclulro,
Ro.~crta Betr:iho, ale l tlá.Hto Lculi.llat•u Slol'uka. Vaclat·a Sme.
tai:ka, Zdcriku K osina. Trlo clu/l SF Wllt'lec·l.'l! ~merot•atue •
wlt koncerty bolt ::u;rtkom nielen pre i:letrov t elesa, 110 naj mä pre ltudobmi uerejrro.vt. Zvla.~ l .vpomrm1111 tra 1'1/.~lriptnll
poi:as festwalrt Praz .~ l.·d jur pod lakto!'kort Dt.cona a Ceh·
bidakeho. V my.vlt 1111 zostala i praca s Jd11o.wm Fcrencsik·om
11ad oratóriom F. Liszt a Sl'ätd Al:beta, ktor ri sme realtzot•alt
pre za1traničic na gramoplatrri. SkrttOčiiJim ::di:itkom boli dr«
ko11certy 1 ll. /11ahlerouort .~JJ mforrlorr v nni1tudor:am zad.
umelca Z. Ko š/ťra. Cinom bolo r ucl'denic Verdiho Requrtm
pod taktot•kou za.1l. umelca Trbora F'rl'~ll. ktory b'l sr ::a1lú•
.il aj ča,\te).~ie pozuamc 1.· clrrrgent.~kt•mu pulttl SF. A nopo•
h"' - naj!iL·šou sponucrr4·ou jr ut·cdtmll' J:u rtáty Proko[tul
Ale1a-tder ,\enk'li !O Slot•rn.,l.;ým frllrarmomc!.·ttm :bornm,
t.·ton! uv1edol ::asi. umelec Lad isluv Slorak d ii(J H. Xl. l97J 1
na PražskeJ jan.
11e

Ing. \1ÁRIA ~UfLIARSI<A, členka SľZ, zas!. členka SF:

l

~

- Ke ď oslavuJeme 25. !'ýroi:ie Slot•en.~J.·rj frllwrmó •lle. k·torl
d11es okrem orc/1est ru :altrtirrjt ď xebe i Slor•P.ttsl.·y fillrarm~ ·
tllrkrl :bor, Slot•en.,I.·Ji t.·amomý orc:lre.~ter Cl Slo t•e11ské k·r:ur•
leto. priätodi mi nucriC't do mwulo~ti a pospomwut ~~ "'
zacwtky c4i.>tencíe naslro t elesu. Naci iellic u láska, s ak·ou
sme pris t upovuli k !tr1d1u cliel ako aj rreieme otázok or ga•
11i::ačnélr o cllar al.·t err1, dramutrtr(lle to v!et ko bolo :áru•
!.·ou, že teleso br11le nupreclor·at. V ý::namným momentom bole
pre ná.t u vedeme l X ..\ymfotrie Beet lloue11,a v r. 1952, 110 ktoré spomrnct i l.'otrcerltl ý majster Vojtech Gabr iel. Jeho príchod
11a .vkrilky sme lJcakávali 11 napiitlm. Osobnost Talicl!a núlrl1
v$etkých rU:mkujricirll k maxrmál11CIIItt vyko11u. Je ten samo•
zrejme, ze kotn·ert y kvllbli !'elkymi or•áclaml. Deviatu symfo•
nlrt sme uvtedli v Bratt.~lal'e styrrl.·rat a 110 /C.\Iivalc pracu•
jrícich v Kosrcracll takrst o pod taktovkou Taliclra.

ALOJZ r\EMEC, koncertný majster:
- Ak 25 rokov znamená pre umeleck~ teleso naozaj ra11111
vek, pre mnohých jeho élcnou je to vaésra čast žwotnej umt•
leckej dráhy. Bolo by možné o mno/rom Sl polror:orrt a :aspominaf. No nam bola polo::ená otazka, ktorá sa vra:e "'
príjemné spomienky a záiitky. Počas môjho pôsobema $Om sr
ucltot·al ako jedi11ečný a trvalý zázrtok - pracovntt atmo.,[t •
ru, ktorá bola u SF v jej počiatočnom období. Naprrek pra•
covttým podmienkam , ktoré sa s týmt clllcilllfÍIIll nedajú po•
roulláva r, t•yžarovala z každého jednollwélro cletra obrot·d·l
a :clravá rtmelecká cti:radosf, prarou né nadsemc. c11tuzra:mus
a s11aha prrspret k éo najdokonalej!cj mt cr pretácil diel. Nt•
možno pritom nespomemif inšpirátora tohto nebýualélro umt•
leckéllo diartia - ttárod11élto umelca Václa va Talicha, klorj
r:etkostou a silou svojej umeleckej osob11ostl vedel strlrnril
a zmobilizouat celý kolektív k vy11ikajtícim umeleckým vríko•
nom. Hrot pod jeho taktovkou bolo trezabudmtteCným :á~it•
kom. A nielen na koncertoch - i na sk·riill.·acll. To slá··n•
.,talicltov.~ké obdobie" v nailom or chestri história trvalo :a•
::namenala a ::hodttotilu. Osobllc by som .H prwl, aby v 11asle•
drtjúcej šlt•rtstoročniri nás trvale sprevádzalo to nad5elllt 1
!'Ola sllitrf $lore11s!.·cj ll!tdobllej kultúre ako pr1 zrode a po.
čiCitl.·oc:/1 SF.
Dr. MII<ULAS KRESÁK, huslista,
orchestra Sr.

člen

Najkrajsou a najuzácnejln
devízou každej mladostí sú idedlf,
trí::by a plátttl· ešte neskalent trp•
kými skúsettosfami re6l11eho žir:o•
ta. Pod wrným uhlom tejto m11l•
lienkv 1ta aj ja 11ajradšej vracilllll
do neopakovatet11ej atmosfery ",.
vúcll rokov SF. Pre nás - lltpalr·
lliÍ lzŕ.~ tkt~ mladýC1L
SlOV CII$k'/ÍC~
lwdobmkov, ktorí sme mali te
§fastic, !e sme stáli prl jej lrolíske, sa stal fakt zrodu prvé/et
slouenskél1o profesionálneho or·
chestra
v
prvom
rade uskuto~nenfm tt1!ob v!íetkgcl
predchdcnrtlt1ctch ~rmerdcll, ktorým le!ala na srdci ba·
cttícnost slovenskej hudby. Zo vSetkých stoviek úsptJ·

ti*:r~l•

na

a. auJ

Ladislav Slovák,
zaslúžilý umelec

"Verfm pev o č ve Vale oadánf l ve Vall ef·
vull. Budete s e muset asi často potýka t se svým okulfm a bojoval pro vftčzshf
umelecké pravdy. Nepovolte a nebieďte al
usnadnif s vé povulá nf v otázkach a sltuacfch.
kdo knmpro mlsu nenf treba, kde by ste ustu·
pnval jen z urč ité ho pohudlnlctvl. Ke svým
spulu pracov nfkum buďte laskavý, výtky, kte·
rých je nevyhnutne zapotrebf, či ňte tak, aby
dotyč n ý neme J n ikdy pocit usobnl zaujatosti,
alo cftll, že jste veden výhrä dn č Ideou co mol·
ná ne jdokona le jšlho provede nf svei'cného dfla.
Sám nejpok orne jllf s luha um enf, buďto ostal·
ním vzorem, jak lzo poctivou prac! odosobnil,
jak Jze pros Hdi hled et k clli, ve Val eru p ri·
pado k dokonalé mu s plnen( toho, k č emu Vás
zavazu jo autor a je ho partituro.
Preju Vám do života nezlomnou vytrvalost,
neumdlóvajfcl pHI. Schumann kdesi i:'fká, že
nad6nf te vlastne plie. Ne docela, a le liste
hodne J Preli Váru ovlle m 1 potrebnou porci
ilt čstf, k teré by Vám doprá lo s tát na mfstech,
která by u sn a d ňova l a Vái r us t a rozvoj, anil
by Vb nutlla k zbytc oému a nou ! lte č nému
utráconf sil. A nech ci zapomooout l na h lavni
predpoklad vileho lidského s na!enf: na pevné
zdravi."
V. Tallch v liste L. Slovákovi

• .. Ide11 salol enla S lovon~ k e i fll.
harmónie sa zrodil11 v mysliach
nod!>encov. r. ktorych nlokturr ešte
ll) dnes pôsobia v tomto tele:.e
Hlavnými lnšph•tttot•mi vilnk boli
predovše tkým truHt skladtttPiia národn! umelci Ján CtkkP.r, Ale·
xander Mov.ws a Eugeu Suchou
VýdatnO podporu vn svalom úsili
našli u aktívnych hudobn lkov lnstrumentRII stov z ktor9ch sPO·
moniem aspoit profesora bratl·
slavského kun:.:ervutórla Jarosla va
Beneša, bratov Gobrielovcov, profesora Tibora Gašparko, Michala
Slmáka a skiadntera a dlri~enta
Františka Babuska.
. .. Krátko pu ofici álnom us tanoveni noveJ lnstitucle vypfsalo
vedenie konkurz na obsad enie
všetkých
orchestrlilnych miest.
Av/lak vybudovať kompl e tn~ sto·
členn9 symfonick9 orc hester
n ie
Je maličko s ť. Dodnes soom!nam na
vefkorysé ~esto vedenia s ymfonického orchestra Ceskoslovenského
rozhlasu: tamofšl činite l ia sl plne
uvedomovali význam ex istencie reprezentatrvneho symfonického te.
lesa. prP.to umožnili svollm vlast·
ným orc hestrálnym hrá čom pre·
stup do Slovenske! CllharmOnle
Na znak vďaky priJala Slovenská
rtlharmOnlo zo SOCR-u asi 35 hrá čov hez konkurzu. V počiatočne!
ráze koexis tencie dvoch symronlc·
kých telies bolo treba rlitaf so vzájomnou výpomocou kádrami. Asi
po š tyroch rokocll sa obe teiRsá
natrvalo skompletizovali a boli
sebes tačné.

•• . Casto sa v dňoch spomien ok
na prvé dni filharmónie stret!vam
s myln9m názorom. že našo tele·
so vvrástlo z pôvodného komorného orchestra. Je sice pravda. že
v čase zrodu Slovenske! fllhor·
mOnte tu pôsobil at k o morn~ or·
chester. te n však vznikni neskOr.
až po ustanoveni symfon ického te·
lesa. Vtcdnlšte vedenie Slovensko!
filharmónie pozvalo do Bratislavy
významného
českého
dlrl~enta
Václava Tallcha, ktor9 sl z or·
chestra vybra l nlekol kých hráčov
aby s ntml pracoval v komornom
telese. Táto okolnosf zohrala vý·
znamnO úlohu pri rozvoll pravidelného koncertného života v oašom meste. Mladý symfonický or·
chester mal dostatok času na orf·
oravu dvoch koncertov mesa č ne a
na zostávaJúcich dvoch vystupoval
komor n~ orchester Václava Tall·
cha.
.. . Do zalo~enla Slovenskej ru.
har mónie som pOsobll ako dlrl·
gent symfonického orches tra Ceskoslovenského rozhlasu. Na požili·
danie vted a tšleho
Poverenlctva
kultflry som prevzal vedenie Slovenske! filharmónia bol som
menovaný prvým dlrl~entom tele·
sa. Tflto funkciu zastávam dodnes.
•. . Tradfcla abonentných kon·
ccrtov sa da tu Je asi od sezOny
1950-1951. Spočiatku sme opakovali Iba tede n koncert. neskOr sme
reprfzovall všetky koncerty. Sltuá.
cia sa v tomto smer o cltetne zlep.
šila v roku 1952, kedy sme sa z
Koncertnet siene Ceskoslovenské·

l evčdomou

M 'lno LADISLAVA SLOV AKA je d11es už nero:lučne
spojené 1 pojmom Slovenskej filharmónie. Umel ·
covo nedávne jubileum ( 10. IX. sa dožil 55 rokov)
j e príležitos/ou zamyslief sa nad jeho osobnostou a
postavením v slovenskom h ttdobnom živo te. Húžev~
nat4 ct cletavedomá povaha, nekompromisný postoj
v umeleckých otázkach, tvrdá prár.a a čo možno naj ..
vyšš1e ruíroky 11a seba l na spolupracovníkov cha ..
r aktenzujtí jeho doterajši tud.,ký l umelecký vývoj.
Od založenia a dlhorocneho vedenia ,Miešaného :boru
Cs. rozhlasu (dnešného Slove11ského filharmonického
zboru) cez vedenie Sym{ortického orchestra Cs. roz ..
hlasu, až po funkciu šéfdirigenta Slovenskej filharmónie od r. 1961 a Symfonického orchestr a FOK
o Prahe (od r. 1972 ) vmie sa Slovákova umelecká
dráha, popretkávaná rtemenej významnými medzi•
hrami: okrem individuálnej koncertnej činnosti do<#
ma l za hranicami je to jeho spolupráca s Ceskou
Yilltarm órtiou (o. t. zájazd okolo sveta), s operou ND
v Prahe (Marti11ú: Grécke pašie ) a dlhodobé kon•
certné zájazdy v Austrálii. Odvšadia( st tertto ener•
gíeký, svojrázny dirigent priniesol slov4 chvály a
u:martia, čim prispel k dobrému menu nášho umen/4
v za1~raničí.
t
N ~menej významná je však jeho práca doma: za•
!oženie prvého profeslondlneho speváckeho zbo<#
r u a jeho rýchle v:rastajúca umelecká úroveň je
predovšet kým Slovákovou zásluhou. Dnes spočíva
faíisko jeho snáh a ambícií v spolupráci so Sloven·
skou filharmóniou. Ladislav Slovák vQznamnou mie·
rou prispel k profilu tohto orches trálneho telesa,
ktorého repertoár rozšíril po svojom príchode predovletkým o symfonickú tvorbu sovletskyc1' sklada..
terov. Zdá sa, že prá ve k tejto t vorbe pocifuje tstú
vnútornú príbuznost, o čom svedčí 11ejedna maj·
strovská interpretácia pod jeho taktovkou. Slovdk
r rovnakou pozornosfou pr istupuje k na!tudovanlu
každého diela z ktorejkotvek itýlovej oblasti: presné vy pracovanie každého detailu, technické vybrúsenie a úprimná služba umeleckému diel u - t o stl v
podstate pribuzné črty jeho dirigentskej práce.
Zvláštnu kapitolu tvori Slovákov vztah k pôvodnej
slou61lskej tvorbe: dlhý rad prvých pr ed vedenl sved či o jeho úprimnom vztahu k sl ovenskej hudbe a
o dôvere akladat etov k jeho lnterpretačnimu umeniu.

Zaslúžilý umelec dr. tudovlt Rajter:

Zo za čiatkóv

Medzinárod11ý hudobný f estival v Bratislave (r. 1954) dovlt Rajter, Fr. Konwit scllny, T. Frešo a D. Kardo§.

Ľ.

Rajter ' francúzskou pianist·
Ieou Jeanne Marie Darré.
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ho rozhlasu natrvalo presťahovali
do upravených priestorov Reduty.
• • • Dramaturgia pol! as prvých
rokov pôsobenia Slovensk&! fllhar·
mónte bola len málo podobná
dneš neJ dramaturgii. P1•ogramové
návrhy a plány sl pripravovali dl·
rlgentl len na dva-tri mesiace VO•
pred. (Dnes sa vypracúvaft\ celo·
ro čné dramaturgické plány. l Pri·
tom sme museli maf na zreteli ttl
skutočnost. že mlad9 orchester po.
trebute pre svoj umeleck9 rast
ekést .,školenie" Oli dielach kla·
siky a romantiky. A! potom sme
mohU alahaf k dlelllm moderny.
pričom
sme
uprednostňova li
s kladby domáci ch, slovensk9ch au.
torov. MOZem smelo povedať, !e
podst11tná vllčšlna radiacich sa
slovenských skladieb premiérovo
zaznievala " na strunách" SlovenskeJ !llharmOnle.
• • . Dovoa cudzfch umelcoY, s O·
listov a dirigentov, bol vtedy za·
ložený skOr na osobn ých kontak·
toch, neZ na dlhodobom pláne. Medzi prvými hosfutt\clml umelcami
nachádzame vllčšlno u mená čes·
kých interpretov ( Plocek, Panen·
ka. Sád lo, Svlhlfková. Rlll!lč ková
AnčAl'l, Smetáček, Setna, Krom·
hole ). Al! neskOr k nám prlchá·
dzall prvf umelci zo zahraničia .
pričom sme sa orlentovaU na po·
z9vanle hostf zo spr latelen9ch š tá t ov.
. . . Naia prvé záJazd' viedli tra·
sami vllčšfch slovensk9ch miest a
domácich h udobn9ch festiva lov.
Vel kou vzpruhou pre u me leck9
rast Slove nske! tuharmOnle bo lo
neskOr viacnásobné Oč lnkovanie
na pódiu Pra žsket tarl. Rakúsko
bolo prvou kl'a flnou nášhn %&bra·

n lčnálio koncertovania. Odvtedy
sme však s telesom pre!ll takmer
celú Európu (Belgicko, Pol sko,
Anglicko, Bulharsko, Spanie lsko,
NSR, ZSSR, Maďarsk o. FrancOzsko,
Juhoslávia,
Svafčlarsko, Talian·
sko ).
•.. Predpnl<ltu•n.., pre d omáce a
medzinárodné u znanie Slovenskef
filharmón ie nebol Iba sám umeleck9 rast symfonického orchestra.
Ten tot12 súvisel s problémami
r 9dzo technického charakteru. Po·
čas prv9ch rokov sme nllpr!klad
museli bojovať s nedostatkom no•
tového materiálu. Situácia sa znač
ne zlepšila al! po dobudovanf
vlastného notového archfvu. Dnet
nám na tomto poll velmi pomáha
spolupráca so Slovenským a Caským hudobným fondom. Treba s l
tle! uvedomiť, kolko námahy a ft~
nančných prostriedkov sme muse~
ll vvnalo!lf na dobudovanie kva.
lltného nástrotového parku: k9m
v prvých r okoch nášho pôsobenia
boli hráči odkázaní výlučne na
svoJe v lastné nástroje, dnes ma
filharmónia k dlspozfcll kompletne
nástrojové vybavenie
vysokýc~
technických kvalft.
• •• Ked' prijfmala Slovenská fil•
harmónia prvé ponuky na nahrá•
vanie gramofónových platn[, sna•
!111 sme Sil ich vyu21t tak, aby bo•
U na nahrávkach zachytené diel ~
st1časn9ch
slovenských tvorcov,
NeskOr sme prlstt\pll1 k nahráva•
nlu svetového repertoáru. Spolu•
pracovall sme at so zahranlčn9mi
gramofónovými spoločnosťami; pre
t aliansku !Irmu RCA som spolu 1
kolegom Ladislavom Slovákom nahral kompletnu gramo platň u.
••. MiH osobný vklad k umelec•
ké mu ras tu telesa? Snažil som s a
od za čia tku o to, aby ná!l orchester zdatne zvládol takmer celt
k lasický re pertoár, zvlášť diela

Japo11ský drrigeflt Takaši Asahlna

v SF.

Snlmky: archlv

r..

Rajtera'

Beethovena, Mozarta, Brahmsa a
Brucknera. V spolupráci so zbo·
rovým telesom Slovenskej !llharmOnie som naštudoval najv9znam·
nefšle vokálno-symfonické diela
svetového repertoáru. Domnievam
sa, !e at pre slovenské skladby a
pre ich propagáciu som sl v!dv
našiel prfležltosť: dirigoval som
prem iéry takmer vlletk9cb slovan·
ských diel, ktoré boU napfsané od
roku 1947,
••• Nale domáce obecenstvo to by bol vda č n9 problém pre
muzlkoiOga zameraného na sociO·
lógiu (- alebo psychológiu?). Nie.
kolkokrát som sa poktlsll pred·
stúplf pred bratislavské publikum
s progrllmom zostaven9m výlu č ne
z diel stlčasnfkov. Našl posluchá·
čl však o túto hudbu neprejavujtl
takt spontánny záutem, ako o
hudbu klasikov, čl romantikov.
Pritom by som však chcel upozornlf na jeden zau)fmavý postreh:
našl štvrtkovf llbonentl prlflmattl
súčasné diela s overa vl!čllfm za.
u)atfm a vďa čnosťo u. ako abonen.
ti piatkov!. Vo štvrtok zostáva
obecenstvo vlal!netJie ku sk ladbám
klasického repertoáru, v piatok
zas takmer bez odozvy h rávame
skladby sOčasné.
• • • Mám skut očn6 radost z t o•
ho, že som sa do!ll t11kého vf·
znamného jubilea nášho telesa. a
dOfam, !e l naďale! budem ma f
dostlltok elánu a silY, aby som
spolu s nalllm symronlck9m or·
chostrom prispieval k rozvoJu h u.
dobnej kultúry a koncertného !i·
vota na Slovensku.
DAGMAR KOV AltOVA

Zasltlžllý umelee profesor Tibor Gašparek

i

prítomnosť

Po tieto t ttd ne al 1 l01•e n sk~ hudnbnA
" " ' ejnost pr lpomrn11 ~ l vr l s t o r učle od za
lnlema dvoch vfz nam nfch k ult í~r n y 1: h
n~tanov i zn r :
lo•enskej fil harmó nie 1
Vysokej lkul y muJ:lckfch um eni. Boli 1111
p r! ;,ač i a tku c h oboc h spomlnanfch In ll
túcil. Co pre v, s znamená 25 rnkoy biJanconnla prace v slívlsl osli 1 čl nn os tu u
'f SF a na VSM U7
- Mal ~om to sťastle, že som bol pri
k olťske zrodu oboch u~tnnovlznl a s plným nasadenlm wojlr.h sil ~om pomáha l
naozaj v taíkýr.h zal'latkoch budoval llf!lo
tnstltucle. lllavným centrom mOjho záujmu bola ::ílovon~ké filharmónia. Patrlm
k zakladaJU Cim I'Jr.nom ot·rhe::.tra, ba doko1ca k ~Jenom prlpravnáho výboru. h·tl
som kom crtným mh )>.trom ~~~ ~f!~a a od
r. 1953 ' )Cho solistom , S neopls.ttl'fným
nadsenlm zápasila hi·., tk a nad sene ov so
základným i tut.kostdml, a JH to·n produ
kovala dohr~ umn•f•c ké h odnot v, kto• é
sa stali záklaclom p!'f! cely cfniŠI vývoj
orchestra. Roky, ktoré son1 ako lll<tlvny
umelec stt·ávll v tomto kolektlve, p11trla
k najkra1šlm Bolo to umelecká sebart>allzácl a, no sul'asne aj naJicps•a skola 1>ra
rozslrente odborných vedomosti 11 1>re
zlskanle širokého prP.hfadu na poll tnter preta~ného umenia. l keď prevláda názor,
že sóllstl cká a or< hest r álna l'inno!>l sa
nedá pájat, z vlastnej skúsenosti mOžem
potvrdl t, že orchostrálnu prax v mTitAJ
etape vývi nu priamo pomôže koncertnému umelcovi Paralrlne s koncertnou
l' tnnostou krAI'alo 1 moje pedagog cké
zameranie, a tak Je sllmOZ!'Cjmi\, tA som
nezostal stát stranou ani pri budo\anl
nái.ho najvy ~sl eho hudobntiho učllista:
Napokon - obt! ustanovizne maj«l spo·
lóčný zaklad a su vtnjOmne podmien<!nl'>.
Bez umel o< kulto ::.k ul!>! va, budovani'> ho nn
rnode rnytlt prl!u l po«It, ut>mlh:~; pro:.p!'ro
va t zlilchw i ntľ.t' Jiľl'ta !': ut\ umt>n e, ktor·é
s1aha k vv:.ukym rnélllm. Pedagog ická
práca pre mnd vždy ;~:numPnal!t vtlll'. !Wl
1ba prosté utonie hry nd instrument.
M oJim c arom bola v prvom raile vý< hn·
va vsestranne vvspolého umel cil. dobr e
p ripraveného obstát na ktoromkofvel.
lr!>eku. K tomu V MU V} tváraJa najlepšie
po.ldmtenky.
Na jednt:( 1 dobovych snfmok 'fb • ldfme v spoloč nottl d lr i11enta V6cl1n TI Jicha, k torf pom áhal budo vi( a ielen SF,
ale " r ok u 1 949 !12 posobil •l na VSMU.
Máte i 0110bné 1pom lenky na tohto
:anam ného u 111elc17
- Stretnut e s Václovom Taltr h om pat ri k najs!lnejslm zážitkom môth o ~tvo ta .
Spolupráca s nim mala rozhod u juc 1 v ýznam v moJom umeleckom dozrit>vanf 1
preto, že ml potvrdzoval správnosť názorov na mnohé tHnlllecko estetické otázky a otvori! dosial nepo:.trehnuté hlbky
inlerpretatnýrh moínnMI. Stý! mojeJ hry
nalofko vyhovel Tal!chovl, ~e ml ponechával vyprucovlln!e sláčlkovýth skupin
do najmen~IC'h detailov. 1'\ezabudnuterným zá'-llkom boli skusky, koncerty, záJazdy a sukromné :.tretnutla s nim. Aspoň
jednu epizódu na dokresleni e jeho dobromyseTnosti. Pri jednom jesennom z6jazde
s komorným orchestrom sme bfvnll v
Banskej Bys!rlcl, sknde sme robili autobusov~ koncertné zá j azdy. T~ llch n i kdy

nl"využll možttor.t. nhv c.Fstoval osohn9m
lllllom - l'!t<l\1'1 IS ICI .., lltlllll, hllc i ~IIJ6
c·e,tovall Jlvi11P.! 1111 llt'llllltudlne. Clwd rll
•>nt ll rlíno na vy< h.Jvné kua< •·rt ~· ~ u l!tctH
bol<t vzd\ dubra, vecr »llln .ll ll Hko vniká
rod na. 1\olf!g\ nfl z orrhr>'>tra, ktoré rov·
IHtkfl Obd VOVHJi llltlj!otra IlkO nt} , r.hc;eJI
mu vyvlcst 11111lý žart. :\uzblcrali gaštčlny
a n iokofko z ntc h mu vl o~ili do vrl'rka
kabÍita. Otwdlho smA vystupilt v jl'lhll'f
skole. Talll'h prltdll t'SOI lll'!lllparloh t..r
ným sposobom niPiculkn uvod ty< h vtl!t,
k torO študeuti pučuvtlll so wldjc 1}'111 dy-

Prof. T . Ca.~pa
s llárodntím
•tmelcom
prof
E. Suchorlom.
Sn Imka:
K. Gregor
re~-

Národ11ý umelec Václav Ta lieh s madar~k!im

r h om. Potom sa obrátil k nám a - ako
obyc'ajne - siahol do vrecka po kupcs
nik, aby s otlstil okuliare. Clttll sme c;a
ako ~ kol cl cl, ktor! vyviedli uiel'o zl O. Ta
Ile h sa na ch vilu Zllt'OZIJ, no po chvlll
preletel
)Cho
doh t·osrdctnou tvárou
usm&v, nebadane 2m u rkol na dievčatá a
pomaly vytiahol vrerl. ovku ...
St ruč ný
v ýp oče t
bo hatej aóllst lckej
praxe i zásluh y n1 ifrenf alovenak ej hudby nemožao ob1i1haul v k rá tko m Interview. No bolo by l lujlma'fé. k eby ate al
zupomf nall nl n l liltr d ôl etltli momenty
1 dlho koocertoeho posobenia.
- Taž t k(• mr,Jito akt!vneho muzlcfro·
vanl a spadttlu do o bclohl a vel kéh o r oz·
voja n asej hudobne j tvo rby. A to k m l
pri pa dli! l'eslná úl oha, prem lérova t a
p r opag ov ať doma i v cudzin e nnjzuvn.tn P.jsle h usfové d iel a na<;!ch poprednyt h
sklada terov. Už v r. 1950 som h ral v So'il 11 v Budapesti Su <;h o•)ov u Fantázi u
( 1>rem éra bol a v r. 1947 v Brne). V r.
1956 om ju nahral v bruselskom rozhlal>e, potom so Slovttn sko u filharmóniou
predniesol na zájazdoch v Belgicku, n a
p r vom t urné SF v Talians k u ( v r . 1961)
a v m nohtch Iných ~ tá toc h. Tak isto som
uvied ol Moyzesov Hus fov9 koncert v Antwerpách, v Krakove, v Drážďa n oc h s
Inde - všade s ve!k ým úspec hom. Premtét·a bOla v r. 1958 v Bt•atlslave. Pocho
pltefne, tieto ~kladby odznell aJ na Pražskej jari Z k omornej literatúry som n aštud oval napr.
Such ot~ovu
Sonatrnu,
Moyzesovu Poetlck u suitu a vera d a iMch
ikladi eb.

•t-

Vychovali ste celt rad tlakov ako pedagóg Hudobnej fakulty VŠMU. Máte te·
da prehrad nielen o talentoch, ale aj o
syslímte výu~ b y, navyile, ako člen 'fincerých medzinárodných poríit na významnýc h eu r ópskyc h sd.l'ožiach v oblasti hudo vej hry možete poro vnávať metód y
vý u č by. Ako by ste zhod notili prfnos sto
venskej b usrovej pedn11oglky " rámc i
eur ópakom7
Stovu nská husrová pedagogika sa
vlastne k rJstaJizova la až po druhej svetovej vojne. Prclfnajú sa v nej prvky
s!Avnej ma d dr skej, v i edenskej a r.cskcJ
skoly V ŠJ>CC.Ifickej syntóze, ObOhatCil!'J
v ldstnými in špt ratnýml zdrojmi. Opler11
~~~ pritom o poznu t ky sovietskej husTo
vej pcdago~l l< y. Ze tento t rend s11 ubc rnl
!.IWilvnvm smerom. dokazu je Cl'iý r11d
výborne prl pravený<;h absolventov konzcrvatórll l VS MU, z ktorých nie )eden
zastáva významnO miesto u nás l v cudzine. Našl žiaci pOsobla ako členovia
popredných symfonlck9ch telies, komorných suborov, alebo ako osvedčeni pedagógovia. O správnosti našej metódy
svedčia nie raz aj v ynik ajúce výsledky
n a celoštátnych, al~bo m edzinár odných
husrových sutatlach Rozvoj slovenskeJ
husrovej školy závisl aj od pochopf!nla
a podpory kompetentn9ch činlterov vo
sfére hudobnej kultury. V poslednej dobe badat tendencie nedocenenia schop·
nosti, vychovat vlastnými silami šp i čko
vých h uslisto v Zia f, tento názor sa !>láva
popu lárny aj medzi samotnými študentam i, čo má za následok p re dčasný od-

o:demokratizácii umeleckých hodnôt
Slovemkd • filha r mónia uzmk•
la v čas e revolučných premien
soctálnej št rrtk t úr v obyvater •
stva Bratlslavv l Iných sloven•
ských miest, k t or E sa mali stat
tli aj sa stali st re d iskami novej socialrstickej kultú r v. V
čase, ked zákomte <Wchádzalo
k pretrhávaniu posledných nitiek chabých tradícií hudobnEho iivota na Slovensku, pri ·
padla mladej Slovenskej fil ·
harmónii úloha vvbudouaf novE, socialistick é tradície k oneer tného :život a " Bratislave.
Napriek vet k ým počiat očným
t ažkostiam a problémom, s kto r ými sa d enne muselo mladé
t eleso vvrovnát•at , bola úloha
vvbudovat u Bratislave pravi delný korrcertttfi život a zbkaf
stále koncertrté obecerrstuo od
samého počra t ktt rovnako dôleŽitou, ako zvylouat umelec k ú ú roveň a budova( r eper toár . A tak Slot'eltská f ilhar mónia r ás t la v kvalite i kvantite spolu s novým br at islavským obecenstvom.
Začín ala so st•o}lmí pravidel nými piatkot'lími 1•o.,rertami <'
K oncertnej sieni Ce~ko.doven
llt61to rozhlasu, kde j e 400
~- • . tt! JO, m4Jc 195D N

u.fkutol!n i l pr vý koncert vo
vet kej sieni brat islavskej Re dutv s 1000 sedadlami. Na plni( t úto sáltt novým obecenst vom znamenalo veta úsilia,
vv nachádzauost i,
pracovnél1o
lJ!I pätl a a obetavost i.
Bolo potrebné stále :vy§ovat
umel eckú ú r ove ň tele.,a, ue(ml
premy.flerte tvori( dramat ttr gw, domysliet celý sy!tt·m výchovných podujati, f o rmy rtá boru a účin nú pro pagáciu.
Takdto
ciel avedomc2 práca
vedertía Slovensk ej fílltarmóme
a obeta vá zaan gažovanost propagačný ch pracovnikov zabezpečila ra st
rtávl teunostl na
koncer toch tak , ž.e z prtemerlltlro poč t u 528 posluchál!ou na
jed nom
koncerte
u sezóne
1953-54 narást ol
v sez6rte
1954 -55 pnemer ny poče t 110
1140 pos l ucháčov a v sez6nť'
1955 -56 až na 1190 posluchd čo v.

sez6rre 1956- 51 ,,a
koncert musel pr e vet ký záujem opakot•af . K pr ai!Jrl elným piatkom pribudli .Hr•r tkv. Na jedrtom progr ame sa
leda ui ::ričast ríuje 1800-2000
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1w .~ lo r:ij•l:

r:irtuózom T:tlc
Zotlwrerzktím
a Tiborom GcH •
parT.·orn po
1.-oncertc,
110
~-torom
odzr1e/
Baellov
kollr:ert pre dvoje
llusli.
Sntmka· arch!\
T. Gašparka

ďal§ej

~·azdfi

poslucháčov.

)l•Jä u!a.t

l•• o

počtt. Ide

pre<Wt•!etkým o fakt, že je to
rtové, mlad/! obece11st vo ... ~t r:rt kovč" obeccn.ft vo t vor i vo väč
šine
mládež,
predov§etkým
mlácl ei vvsokoškolská, ktorá
takto hudobne vyclrot•aná koncertami Slot•e1ukej /ilharm6me
stava sa nosrtelkou nových hudobných t r adicii, :aprištajririch
~orene i rta slo,·cnsk·om vid reku.
T omu, prat•da, predchádzala
clelat·edomá prara s mlad!ím
posluchái:om. Od svoj ich pr l'ých koncer to11 .~p r istuptinr ·a
!a Slovensk·á / íl1tarm6nia väč§i
lltt generálok mlacl ým poslucháčom stred1t ých ~l.·ôl . V áclav
Talich bol ma}$trom u prrblltovani lw dobných 11odnót cit ·
li!lým spriet•odným slovo m a
mnohí po., lu rhäči spomírtajtí na
svoje prvE zblriovattie .~a ~
hud bou za pomoci suge.,tíu•te ·
ho pô.~ob e n la V áclava Ta licha.
Nesk ôr or chest er Slol'enskej
fll1wrmóttre usku toč r~ oual propagačllé t'I!St li p<mia priamo oo
vysoko!ikolskyC'II
i nter nát och
lí'de zrskaval postu pne záuj em
mladýc h lud1 o symfonicktí
lwd btt.
Keď :iskala Slovenska fll harmóni4 suoje stabiln6 ob•·

chod najlepšieh telcntov - ktorých 11
tak málol a to dokonca uprostred
munorladne úspcsného stúdia na VSMU.
V tomto smere by nám mohli slúži! u
priklad ostatné socialistické štáty, ktort
sl c h ránia svoje taiP.nty a poslelaju Ich
do zahrani~la na ďalsie zdokonalenie
umsnla - 11ž po uk.>ntcnf kompletného
studia Tým sl súčusno uchovajú cenné
re.~:crvy pre štátnu r·oprc<lentáciu na mt•
d<ltnárodných sutažlactt.
Začiatkom f6Ja t. r . ste sa n á trh 1 V,
medzinárodnej slíta zo P. l . Cajko" kcho
" l't1oskve, kde ~>te zasa dali vedra takyt h •
vyY.namných
osobnos!, akým i s6 O,
Orslrach, L Kogan, VJ. Cigaoov St.
Ghcorghiu R. Odnoposoff a vera dalilch
z celého sveta.
Zasadanw v porotách ~p!ckovýdt
medztnárodnýc;h sutnl! znamenajú v~dy
neopa!>ovatcfný ztlžttok . Porotcovta a
uprtmnc tešla, ke1r znio krásny vvkon
mladého talentu. Casto sa stretneme ~ 1
s kandidátmi prcdchádZdJUCich sMa!r,
pri čom je zaujlmavé sledova! Ich vývo .
No nechýbajú ent drnmatlcké zážltkr. ll
kom ické momenty. Ntizory potctnóho kolektlvu ( 17 porotcov l sa v detailO( ll
č ~t o ro;~: cl!ádzojú, no v zásadných ot.ízkarh sa zhodnú Rozhoduw všeohcrnt
ostctlcký pohfad na výkon a technická
pripravenost. Atmosféra pri sírtaži býl'l
slávnostná, srdečná, vztahy medzi porotcami otvorené a pr lutcfské. NaJzauJima·
vej~le chvlle bývajít prestlivky medzi
vystúpen iam!, kedy su r ozpr írdl ~tvä heS P.clll mectz l členm i porutv. Pre mňa mstavp nezilbudnut nlným stret nutie ~ 1~
gl:udárnym ]oloephom Sz!get•m no Ca ·
kovskOho sutažl v r. 1970. Vtedy sme a
l uCIII so slovami: "do v1dr.nía", no toh!o
r oku už nebol medzi !tU!lll. Zomrel p~t· d
poldruha rokom. Takisto odr siel vvr11ka·
júct c;ovietsky pr.ddgťlg 1. ]a n ke l c vtč, ktorý zomrel pred netelým rokom ...
Sie známy ni elen ako sólista a pcd••
g6g, ale l funkcionár Zviizu slovenskýcb
skladaterov. Prichádzate do styku s prehlé mami na§ich Interpretov. Akými otu·
komi sa zaoberáte na pôde Zväzu?
- Tvorivá komisia konc;ertnych umAI·
cov pri ZSS sa velmi zodpovedne zaobet4
otázkami lntcrprcl al'ného umenia. IIIHV·
ntt pozorne>tit venuJe mladým koncortnfm
umelcom, ktorých sleduJe už pol'as !itu·
dlf. Usmernuje Ich pri výbere kontert·
ného repertoáru vzhladom 1111 stil'as 10
domácu tvorbu a navt·huje tvor1vé ob·
jednávk y na naStudovanie aktuálnej literatúry.
Otázk y: -uy-

censtvo, m ohla ho premyslenou
a cie!avedomou dramaturgiou
stvárríovat a vytvára( vzdela·
n6 a kultivova,W koncertnE
publikum, akým dne., obecen,, tvo
abonentných koncertov
Slot·ctt.~kej filharmó11ie aj je.
Slovctt:~ká / ilharmónra sa u§ak
ani s t ýmto neu.~pokojila. Jej
snahou bolo a je r ozsrrouaf so-

clálnu ltruktúru koncertnéh~
obecenstva v Bratislauc. U! o
pruýc /1 sez6ttaCh svojej erl~ 
tencte usilo vala o ziskanre obecenstva tej časti obyvateWca
Bratisluuy, ktora .>a prr~talttJ ·
vala z vrdicka a uo svojrch
predcl!ácl:ajricrch
bl!dlr.~krrch
neprichádzala s koncertmi tlo
styku. Išlo prellot•šctkým o l u-

Orc1tt:>tet SlotJellskej /tllwrm6niP .>O svojím Ulom -

wnelcol& kad.islouom ~ouQkOM,

zaslúftlQm
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ANDREJ OCENA!I:

ltlilo11al som

GRAMORECENZIE

ťa

Monumentál ne. výrazom l rozmerom naširoko koncipované
ú tvary sú pre Andreja O čenáš a vždy prf.
fažh vou formou k vlastném u tvorivému naplneniu. Po Symfó·
nfl O zemi a človeku r z roku 19701 pre zbor a orchester. kd e
sR hudobne zmocl) ujo veršov Voitecha Mihálfka, Miroslava
Váll1a u Vl adimlra Mafokovského. inšpiruje sa tentokl'át J>Oé·
ziou AndJ•efa Plávku . Sloha po viacerých zbierkach s lovens ké
ho bilsnika, vyberá ll zostav u fc z nich vlastnú kolá ž novú
"zbierku" . ktorá svo 1tm1 m ysiion ko mi naj]epsie vyhovuj'o teh o
umeleckému zámeru - vytvorit hud,obnú ódu zrctel'nej obsa·
hovej or •e nt Acln s docltká r.iou .,Venované slávnej epoche slo ·
venského ná t·oda Slo venském u národnému povstaniu ". Podľa
tednej :.:: Pllív kových l)ásnf dos táva ' Očenášova nová sklarlbR
~dielo 461 nlízov Mi loval som ťa. O celkovo m charaktere v iac
prezr ádza podtitul - r,audatórium pre sólo. z bor, organ a or·
~hesiel' . Sk lndbQ . pozostilva zo štvroch časti viac-meneJ J>ľO
gra mového chllnlktel'll. ktorý vystih u tú symbolické· názvy:
l. Volá vichor. 2. Tu sum. Jano, môf salaŠnfk - Dialóg, 3. Cer·
I.IJvica. 4, Vyzn11nie. Siroká plocha laudatórla umožt'luic autorovi bohaté striedanie komptetuého i zredukovaného sym
f~nickéllo opUI·átu. Zenský, alebo miešaný zbor kladie r az na
poza die. inokedv mu prisudzuJe úlohu tlmočn!ka atmosféry,
~~ nositeľa deja. Do popredia vvsí1va alegorické postavy v só·
ltsttckýcll Partoch barytónu, tP.noru, basu. sopránu a altu.
Vstupné barytónové sólo uvádza poslucháča v rozvážnom
tempe do prvej časti t•Ozsla hleho diela - Volá vfchor. Skrom·
ne išla skupma nástroJov le J>Ostupne obohacovaná novými pristupu júclml (dych v. b icie, klavh·. s l áčiky J. žens ký zbor pre·
rastá v miešaný, zvuková dynamika a tem po sa pa ralelne rozvyfafú . .,Volá v!c h or volil. svoje dell zdo la, spáliť s taré žia·
le, čo sa rozbujneli rokm i" básn ikove s lová zaznlevatú
ako nezabudnuteľná s po mien ka n a dobu s pred trid siatic h ro·
kov. kedy národ j e dnom yseľ n e vyriekol svoje .,n!e". Ca s ť sa
konč! širokou fe rmátou ad libitu m vo vrcholnom. patetickom
forti ssime.
Myš lienková nápl i'l a celková atmosféra druhej časti - Tu
som. jano, môt salaš n!k - Ir. vyhudovaná ako kontrastný DI'O·
lipOl k vygradovaném u uvodu. Spomedzi J>lnšieho orchestrál·
neho zvuku sa vynára tenorové sólo, nositer hlav ne! Idey návra tu ·k zabudnutému rodisku : .,Tu s om, starý Jano, prišlo
naše ráno, ktoré čakal básnik".
Oddele ný záver druheJ časti tvol'f samostatný úsek s názvom Dialóg. Ide o rozhovor stra teného syna f ba rytón) s o
symbolickou postavou predstavujú cou opustených rodákov
(bas]. K Dialógu sa opäť druží žen ský. a neskôr mi ešan~
zbor.
Do vfru svadobnet veselice preras tá tretia časť. nazvané
Certovica ( podtltul Svadba). Sklada te! a básnik uvádza jú
poslucháča do panenskej pr!rody stredného Slovenska. Certo·
vlcu c hápu ako mladú nevestu. o ktorú zvádza lú bo i d va ia
ženlsl - Horehronci a Llpl6ct. V priebehu časti sa dostávatCI
postupne k s lovu sóli stické party te noru. basu, sopránu a
vok~ln o-symfonlcké

altu.
Závereč ná čnsl' te mohu tným úprimným vyznanťm z lás kv

k vlastnému národu, l< rodisku k s lovenským dejinám,
Pozn. red.: (Dielo zazme poč as BHS 1974 v predvecleni SF).
DAGMAR KOVAlOVÄ
l
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A. DVO~ÁK : SYMFóNIA č. 7
d mol, SYMFóNIA č. 8 C dur
Slovenská filharmónia, Zdenek
K osler
© OPUS, Stereo 9110 0280,
9110 0281
Na konci kaidého interpretacného výkonu, kdesi za ním,
stojí Ideál, dokonal osť : ltrattte
a predvádzanie hudby je z tohot o pohladu otázkou vždy
znovu poloienou, ri ešenou a vo vycerpá va j tícej konečno s ti
- nezodpovednou, lebo závaž né partit tíry sa bránia premelle
11a nepohnuteľné sf ingy, r az
navždy sf ormované.
Naprtek
tomu - a pr áve preto je
jedným z ur cholnýcf1 a podstatrtých cieľov t vorivej reprodukcie siahať za ideálom,
priblíži! sa v nej a ňou čo tla}viac všetkým r ozmerom predlohy i intenzite vlastnej vnútornej predsta vy.
Zaslúžilý
umelec
Zde11ek
K ošlcr t vorí v týchto intenciách. Je vzorom umeleckej
zodpovednosti a cieľave dom os
ti , nikdy sa neuspokojuje s
dobr/Ím. priemer ným,
ide
ďalej. V jeho práci sa spája
maximálna pre cíznosť a prepracovanosť 'detailov s veľko·
ryso poňatou ·koncepciou a

MUSICA NOCTURNA
Slove nský komorný orchester,
Bohdan Warchal
W. A. Mozart: Malá nočná budba
Set•enáda č. 13 G dur pre
" sláčiko vý or c heste r
H. Purcell: Abdelazer
Suita pre sláčikový orchesLer

A. Corelli: Sarabande - Gigue
- Badlnorie
@ OPUS, Ste r eo 9111 0198

Náš najlepš i, 1 v zahranlč ť
vyhl'adávaný komorný súbor -

Zas/. umelec Z. K ošler.
Snímka: J. Linzboth
inšplrujtícOIL duchovnou silou.
Vá ži na lekámických vážkach ,
úzk ostlivo odmeriava presné
dávky tempa, dynamiky, farby,
frázovania a (najmä!) prepo ·
j enia všetkých zložiek, uby
dosiahol
celi.~tuost,
obnažil
podst atu, t>yniesol na povrch
dimenziu hlbky. Koš/erov Dvoŕák je delil<títny u tom, ako je
presvietený jemnosťou, a pritom hrá výraznými, živými
farbami; r ozptítava ho do neviazanej ue.~elosti, krehko sti·
šuj e do smútku, zahlbi sa v
temnejsej, ale vždy ľudsk11 teplej nálade, privedie jasavé gra dácie do vífaziaéit:h, prebolených vrcholo v. Myšlienkovo bo -

Slovenskt komornt
orchester
s . umeleckým vedtlclm Bohda·
nom Warchalom pripravil
Pr.e. dlskofllov Utč!te cennú nahrávku nazvanú Musica noctur·
na. Obsahuje takmer populár·
nu, avšak stále pr!ťažlivú, klas icky priezračnú a ľúbivú rená d u W. A. Mozarta Mal6 nočnií
hudbu, na b-strane ďalef dve
skladby starš tch matstrov Sui·
tu pre sláčlkOJVý orchester Ab·
delazer Henryho Purcella a
č a sti hu s ľových s onát Arcangela Corelllho. Vo všeobecnej obľube sú dnes medzi majiteľmi

...
Riaditelia SF
ln11. Július Lc t ň an · (arlministratfv. vedúci) 1948- 1952
Dezider K ar do š: 1952- 1954
Bohumil Trne č k a {ako dočosn9 riaditel) : 1955- 1958
Prof. fán Strelec: 1956- 1961
Ladislav S l o v á k : 1961- 1966
Ing. Ľ udov(! O u r i š : 1967
Ladislav S l o v á k : 1967- 1968
Dr. Ladislav M o kr ý: od r. 1968

gramofónov cel~ komplety diel
s kladatelov, alebo monotem'a tlckv ladené s ntmky. Zdalo by
sa t>reto. že aj Slovenské hu·
dobné
vydavatelstvo
OPUS
chcelo vyhovieť tejto požiadavke, keď s! do svojho plánu za.
rad!lo titul s názvom Musica
nocturna. Diskofll a k iste oča 
káva - ·at keď v rámcl jedinej
platne s kromnejšf prehlad
skutočnej "nočnej hudby". Bu·
de preto azda tr ochu sklamaný názvu neadekvátnej a nedOslednel dramaturgii, k to r~
ako nutný doplnok zaradila na
záver platne "Sa r abande -Gi·
gue Badlner!e, trl vybrantt
č a s u husrovýcb sonát Arcan•
gela Corelllbo". ako nás lnfor·
muje text na zadnej strane
obá lk y. Je to vš ak lba malá
chyba krá sv. pretože obľúbe
nosť komomého !>Úboru tlohd-8.
na Warchala te ul! vopred zárukou dobrého odbytu na trhu.
SKO l ten toraz s pli\a všetky
očakávanJa perfektnej lnterpt·etácle a štýlovéh o prednes u hudby podobného ty pu, opllf te t"
ten známy, ideálne vyrovntmf
zvuk s láčikového ensemblu.
Údate na zadnet strane oba·
lu nám zatajujú autora skrom·
ného textu (aj v nemecke! a
angJickej mutácii). Lákavá fa·
r e bná fotogral1a 1& prácou Tibora Bors kého. Je pote~!telné,
že výtvarná s tránka obalov
OPUS u sa už dlhšiu dobu držt
na vynlkatficel úrovnt. S ter~o 
nahrávka at po
technlcke1
stránke určlte uspokoff nároč
ných.
- dk-

Vysoká škola múzlckýoo umenf v Bratislave pod d ·
ititou Mestti kého výburu SJo,venského zväzu protlfaiils·
tl ckých bojovnfkov usporiadala 13. septembra t. r. v
konce·rtnej sieni SF v Redute Slávnostný koncert SE'
pod taktovkou zaslú ~ il é ho umelca Ladislava Slováka.
Konce•·t bol da rom um elcov k 30. výročiu Slovenského
národného povstania a zúč a stnili sa ho priami účast ·
nlci SNP a ďal§( hostia. Na koncerte odzneli diela pedagógov VSMU - národného umelca Jána Cikkera, ná·
rodné ho umelca Ale:~:andra Moyzesa , zasUi!ilého umelca
Ota Ferenczyho. zaslú žilého umelca Dezidera Kardola
a zaslúžilého umelca Andre ja O če náia.
V. RAPOS

dí pracuj úcich u bratislavských
koncertný život v ďalších slozávodoch.
venských mestách. Dialo sa tak
V zač iatkoch sa usku toč tlo
niekotkým1 spôsobmi.
uall sporad icky nedeľné mati Predovšet ký m koncertami u
né s populámejiiím i keď
rôznych slovenských mestách.
umelecky
nár očným
prograTakýchto koncertov usku t očni
mom.
la Slovenská filharmónia nieV sezóne 1960-61 sa začali
koľko stovák. V prvých desia·
usporadú vať samostatllé cykly
tich r okoch svojej existencie
koncertov pre bratislavské zána zai!iatku i na konci sezóny
vody. Ka ždý mesiac jedetl prouskutočňovala
Slovenská filgram, k t orý sa opakuje.
harmónia veľký, niekedy t trojV prvých rokoch bola dratýždňový zájazd po Slovensku.
maturgia stavaná od menej náOčinkovala takmer vo , v~e tkých
ročných
dtel k ná r očnejším
viicších slovenských mestách. V
niektorých pravidelne, u iných
1 cyklus mat lakavé názvy, ako
iba niekoľkokrát, inde len raz.
.od valčíka k symfónii". alebo
N iekde sa jej koncerty stali
.Slávne symfónie".
začiatkom
ďalšieho
rozvoja
Neskôr lákavé rtázvy odpadpravidelného koncertného íiuoli'a dramaturgza bola čoraz náta, inde zos tali jednor azovou
ročnej§ta . Prvé koncerty cykakciou sporadicky sa opakujú lov bolt sprevádzané Vy$vetľu
cou, alebo boli ojedinelými
júcim .zwým slovom, dnes sú i
koncertami. No všade sa konna t ýchto koncert och tlačené
certy Slovenskej filharmónie
programy.
zapísali do kultúrnej histórie
Vstupenky
sa objednávajú
mest a zlatými literami.
hrcmodne cez závodné vý bory
Druhým spôsobom je pôsobe ROH, aby bola zab ez peče ná sonie na ro zvoj koncertného %i ciálna štruktúra, ktorá - t keď
v ota slovenských miest cez
aa zat ial' podroblle neskúmala
- je iná ako tla mesačných ' mladé obecenstvo, grupujúce sa
· z radov vysokoškolákov. Tí t o
abo•tetlNtýcll koncertoťh.
Je teda c.viclcn Lné, že s a Slo- • .po vyštudo vaní odchádzajú do
r,ô znych miest na svoje pracol'enskcj ,fil harmónii , podarilo .
viská a státJajil sa veľmi často
vytvoriť nielen stahilné bratilniciatormi koncertného · diania .
slavské koncert né obc~.:c n s tvo,
Markantným dôkazom j e vznik
ale i rozš!t' lť h o o nové sociálkoltcertného života v Humenne skupiny.
nom, kde korJCert ný život v
Extsl encta Slovenskej filltarIMtlullOB« 11ebo( • jehq_ zakla§
~ , ovJlLjJ.vntl4 p_odstame i

IW.tO c rozmaŕtltg o68a1Íovf
8vet ó vordkových symfónií po "
dáva K oiíler s chápavým poro"
zumením a ešte väčšott emocionalitou, prirodzenou a v
konečnom tvare presvedč ivou:
jeho múdra rozvliznos( pomá-·
ha akosi z pozaclla úč innejší•
vyniknú( prostej kráse, Ztt•
šľachtttje j u.
Starostlivo pripravená szo.,
venská filh armónia je v opti -·
málnej ro zohratost i , sús t rede"
ná i uvoľnená, dobrým pro•
st'f'edníkom pre naplnenie did ..
gentovho zámeru, demonš truje vo vybrúsette j šej podobe t ie
svoje kvality, k t or é
mámtt
možnosť ob di vovať pri jej ve~
rejných uystíipeniach so Z.
K ošlerom. S láčiky sú presné a
t várne, dychová sekcia ladí a
upútava perfektne zvládnttlý·
mi sólami, zvuk je vr úctty a
vy vážený. K týmto znakom
zr elej profesionality pridá va"'
j ú filharmonici aj nadšenie a
umelecké posvätenie, vzpiera ..
júce sa označen iu, výsosf nú
známku ,.veľkého" orchestra.
Obidve Dvoŕákove .,ymfó•lie
stí. výbornou vizitkou viietk!ich
zaittteresovanýcTt interpre -·
tujtí.cich umelco v, ttahráuacieho
teamu (L . K omárek a V. Mar"'
k o),
produkcie (jednoduchá ,
vkusná obálka s trojjazyčnJ}m
textom J. Albrechta). .Platňa
nili všetky predpoklady zaradi{
sa do zlatého fondu OPUS -u.
I. PODRACT<t

datetmi sa stala skupina mladýcTJ
lekár ov,
vychovaných
koncertami Slovensk ej filhar mónie.
f>alSím spôsobom demokratizácie umeleckých hodnôt sú
hudobné f estivaly, u ktorých
pôsobenie Slovenskej filharmónie má podstatný, v niektorých prípadoch zakladajúCI vý ·
znam.
V prvých r okoch existencie
Slovenskej filharmórlie uskutočňovali sa Hudobné letá pra cujúcich, vždy u i nom meste.
Na t ýcl!to jednorazových hu dobnýcll
fest ivaloch
tvortlt
koncerty Slovenskej filharmónie základný pilier dramaturgie. ( 1950 a 51 bol v Bratislave, 1952 u Banskej Bystrtci,
1953 u Prešove, 1954 u Nitre
a 1955 u Košiciach.)
V rrJku 1956 sa Sl ovenská
f illtarmónia stala iniciátorkou
Pieš ť anské ho
festi valu, k t orý
vchádza do XX. ročníka, stal .w
neodmysliteľnou súčasťou sl o·
venského hudobného života a
má už meno i v zahraničí.
Od rok u 1957 pôsobí Sloven ská filharmónia pravidelne na
lludobnom lete u Trenčianskych
Tepliciach, našom najstaršom
hudobnom fes tivale u celoštátnom
meradle.
Pravidelným
iíčittkovaním utiskla Slovenská
filharmónia tomuto festi valu
dramat urgicktí. tvár.
Od 11zniku Hudobnú.ch jwi •

ďalších
kultúrnych
centrách
Slovenska, t voria koncerty Slovenskej filharmónie vy vr cholenie pro gramov týchto miestnych festivalov.
Najväčší vý::nam
má však
pôsoúeme Slovenskej filharmó nie pre náš na}väčsí a u pra vom slo va medzinárodný hu "B r atislavské
dobn,rj f estival
hudobné slávnosti". Mozno povedať, ze Slovenská /tlharmónia je zakladatelom tohto festivalu.
Brattslavské hudobné 8lávrwsti vznikli z Medzinárodnej
brat isl avskej jari, k torou od
r oku 1950 vr choLila každoroč
ne koncertná sezóna Slovenskej
filharmónie.
Tento
f esti val,
nadväzujúci na Prazskú jar zaZitamenal význa mné úspechy v
kvant ite 1 kvalite podujatí najmä v rok och 1956 až 1960. Zá kl adom dramaturgie bol i koncerty Slovenskej filharmónie 1
v_ýznačnl] mi dirigentami a sólis tami svetového for mátu.
Zostáva historic kou sku toč
nos ťou, že existencia Sloven skej filharmónie a jej dvadsa ť 
päťročné pósobenie
pods tatne
ovplyv nili rozvoj koncertného
zivota na celom Slovensku.
Na pr vom koncerte Sloven-~kej filharmónie
27. októbra
1949 vo svojom slávnostnom
prejave
vtedajší
pouereník
školst va, vied a umení C.adi-

MII NouoPfUiskú o~ tnilttJ

povedal: .,Mam čest oznámit
vám, Slovensku a Republike, že
dnešného dňa je náš kultúrny
život obohatený o Slovenska
filharmóniu. Jej existencia i
budtíce pósobcnie - tak chcemc - aby bolo príspevkom pr e
t vorčie
budovatel ské
snahy,
ovládajúce všetky úseky, ušet· ..
ky odbory nášho spoločensk é ..
ho života. Tak chceme, aby jej
pôsobenie bolo iniipirátorom a
násobit elom
o ptimizmu, pre
ktorý už dnes vývoj nášho života dáva konečne r1árodu nášmu právo a solídne predpokla ..
dy. A 11a vla~tnom poli kultúrnom v jeho hudobnom odvet ví
- tak chceme - aby jej existencia 1 pôsolletlie bolo vzpmhou a mohutným pomac1tíkdm
pre ďalšie rozvinutie nášho ŽI•
vota hudobného ..."
Tieto požiadavky, rozjfrenl
vel'a rokov neskôr v uzneseniach XIV. zja zdu K SC a v plénach k ideologickým otázkam
i problémom výchovy mladého
pokolenia plnila a pl11 í Slovcn~ká filharmónia
počas
celej
svo jej existencie tak zodpouedne, že sa dnes dostala do po ..
vedomia širokých vrst iev szo.,
venského národa a stala sa neo dmysliteľnoiL · súča s tou slouen•
skej
socialistickej
národnej
kulttíry.

J ednou z najmarkmt nl!)jšlcli
vlzlllek muzikantského vývoja
orchestra Slovenskej tilharmónie a jeho Integrá lnej zložky
- Slovenského fi lharmonického zbot·u ,sú pozvania a
Ctčlnkovani a
v zah ranič!. S
oprávnenou
pýchou mozeme
konštatovať, :io
reprezentácia
slovenského hud obného umenia
prostredn!ctvom tohoto telesa
zap!sala Bratislavu do hudobného svela jednoznačne
k ladne.
Slovenská tilha.rmónia sa v
r oku 1957 dostala prvýkrát za
h ranice našej vlasti. V d nešnej bilancii figurujú úspešné
vystúpenia v nejednom významnom hudobnom centre. na
mnohých európskych festivaloch a na nie kol kých významných zahraničných spoločen
ských podujatiach.
úspechy
Slovenskej filharmónie dokumentujú presvedči vé recenzie a
kritiky z dennej a ku ltúrnej
tlače navšt!vených krajín.
Prvé zahraničné úspechy sú
obsiahnuté v nasledovných slovách:
,.Orchester
Slovenskej fil harmónie vyvolal v publiku ta k rí bllrku nadšenia, akú sme v
Lln:l zažili mdlokedy".
(Neue Zeit, Linz, 1957 )
.,Predllosti tohoto ďaleko za
hranicami .wojej krajiny známeho orchestra korenia v skvelej zvukovej disciplíne, vo vyTOVIl~nej " stíhre
nástrojovýcl1
$kttpln ...
(Berliner Zeitung, Ber lin,
1958)
..... Slovenská
f ilhar mónia,
h oci len nedáv110 založená
sotva pred desiatimi rokmi je teleso veľk~ho formátu, sýteho zvuku, vynikajúcej vyrovnanosti a dokonalej stíhry".
(La der11i~re Heur e, Brusel,
1959)

KrAtko po prvých koncertoch
v zahranič! sa Slovenská filharmónia zara d ili! medzi popredné orchestrálne telesá sveta. Kritika nebola skúpa!
..... hovorí sa o svetovej
triede a Slovenská filharmónia,
ktorá hosťovala so svojím di·
rigentom Ladislavom Slovákom
v Beethovenovej sále, rozhodne
k tejto elite patrí".
( Stuttgarter Nachrichten,
Stuttgart, 1962 )
.. Ropnako ako Ces•ká filharm ónw, je aj toto teleso na vysokej llrovni".
(Hamburger Abendblatt,
llamburg, 1962 )
.. Pos l ucháčom sa predst avil
k olel.:tí rl
vysokej
umeleckej
h•allty".
(Leningradská Pravda, Leningrad , 1964)
.. Symfortické teleso z Bratislavy sa nemusi hanbit pred
sld lf tymi symfonickými telesami z New Yorku alebo z Mosk vy" .
(Il Lavoro, Genova, 1967 )

zahraničí

Naši "
Jedným z najčestnejš!ch uzna ni je prlazniv6 hodnotenie
Interpretácie diela klasického
orchestrálneho reper toáru, t.j.
keď Ide o interpretáciu. ktorú
možno porovnať so špičkovými
svetovými orchestrá lnymi tele sami:
..... Kvality Slovenskej filha.rmónie sa presvedči PO uplatnili pri predvedení Mahlervvej
l. .~ymjól!ie. Nejedrtatná hlbka

čov so
skvele mu:zicírujúcou
Slovenskou filhar móniou pod
vedením jej suverénneho dirigenta Ladislava Slováka. Radi
by sme icll počuli vo Viedrtí

č astejšie".
Viedeň, 1969)
Slovenskej
filharmónii
sa
dostalo uznania od popredných
~vetových muzikológov kritikov ako je napríklad Kurt
llonolka. alebo Horst Soeger:

(Volksstimme,

resentiment u, agre31vttu • l't•
zignáciu rtemusí naltrádzar htk·
tickott culost'ou, ale vystačí a
rýdzo hudobnými prostriedka·
mi akcentovania a nuancova•

konca ani v jednej : počet 
ných nahr ávok tohoto diela".
Niekoľkonásobné

uznania v
zahranič! zožala zvlášť skupina sláčikových nástrojov orchestra Slovenskej tllharmónie:
"Najlepiíou zložkou orchestra sú vynikajúce, vrúcne a intertzívne muzicírujúce sláčiky,
nezaostávajúce za sláčikmi Ceskej filharmónie".
( Aachener Vol·k szeitung,
Aachen, 1971)
"Najvýraznejšie zneli sláči 
ky; ich zvuk bol jednotný, pevný a tahký".
( Jyllands - Postell, Arhus,
1971)

Medzi poslednými zájazdaml
Slovenskej filharmónie priam
svieti vystúpenie v rámci XX.
olympijských hier v Mnlchove,
ktorého hodnotenie je o. l. nasledovné:

. . . po koncerte v sieni Cajkovského konzervatória v Moskve.

Snlmka: archlv SF
tejto symfónie odznela v dokonalom a napätom prednese".
(Volksstimme, Salzburg,
1965)
•
"Cajkovského Patetická splnila všetky očakávania ..."
(General - A nzeiger, Bonn,
1911)
"Cudovítovl Rajter ovi sa v
Dvofákovej 8. symfónii podar ilo zvýr aznenlm jednotlivých
tematických komplexov vyja~
nir utajemí stavbu symfónie" .
Ems Zeitung,
( Rhein Emden, 1971)
" V Cajkovského klavírnom
ko11certe bola súhra sólisttL s
orchestrom opti málna, dialóg
driev s dvoma sordinovanými
sóločelami v 2. čas ti jedineč
•rým pôžitkom ..." .
( Siegener Zeitung, Siegen,
1971)
Aj ďalší dokumentačný materiál svedčí o stálom napredovanl orchestra:

" Bolo
to
nezabudnutel'né
predstavenie a pôžitok
p~e
tých, ktorým sa podarilo dos ta( sa do auly, hoci sa im nedo.~talo miesta, /:o vyt vo r i!() si tuáclll, aká .~a naskytne len pri
mimoriadnych a slávnost 11ých
príletitostiach v na~om najuäč!om divadle".
( ll Mattino, Nea pol, 1968 )
.,Prítomn! skladatelia sa delili o nadšenv aplauz poslucháJ

"Ak uvážime, že orchester
vzrtikol len po druhej svetovej vojne ... dalo by sa hovori( o slovenskom hudobnom zázraku".
( Stuttgarter Nacl~rlchten,
Stutt(lar t, 1971 )
"Početní milovníci Dvofákollej Novosvetskej symfónie si
vďačne a so záujmom vypočuli
,.slovensktí verziu" tohoto diela svetového repertoáru. . . v
pravom slova zmysle t o bola
umelecká konmovácia . .."
(Neues Deutschland, Berlín,
1911)

"Zdalo sa, že Slováci sa prekonávajú. Hrali, akoby os~td
závisel na tejto jedinej hodine hudobnej reprezentácie ...
Zasväteným bolo známe, že
bratislavskí symfonici patrz'a
medzi špičkové orchestr e sveta" •
( Ausburger Zeitung,
Ottobeur ett, 1972 )

Slovenskej filharmónii
by
sme ostali veľa dlžn!, keby sme
na tomto mieste neposkytli
m iesto slovám uznania. adresovaným dirigentom, sólistom a
Slovenskómu filharmonickému
zboru.
"Ladislav Slovák, už 10 r okov šéfdirigent Bratisla včanov,
sa ukázal v plnom súlade s
charakterom svojho orchestra;
rafinovaný technik a starostlivý udávai! slgrtálov, ale l ltttr.Wbrtik, ktorrj v1ír.c: VťHne a

nia".
(Gene r al - An:.eiger, Bonn,
1971)
..... Obecenstvo sa rtertad·
chlo neopodstatneným optimt:•
mom. Bola to sebaistd sila d1•
rigenta Cudovíta Rajtera. !:torý objavil so svojím vetkým
orchestrom nejeden svetlý ltí6
v smtítočrte j melódii, sila pra·
meniaca : po:mania a z vôle,
nikdy nio :z momentálnej >táfa.
dy".
(Offenbach. 1971)
,.Výborný klavirista v:zbudll
velké nadšenie . . . ll ra , .~ delikátnym a distingovanlim z vu~
kom, zreteľne ukázala klavír•
ne · majstrovstvo Petra Toper•

czera".
(Demokrat en, Arlws, 1972)
,.tažko Hellodlloltť zbor vyi·
§ie, ako orchester. Jeho zvuk l
duch hravo zvládli najexpono·
vanejšie tíseky napätou silou 11
vzrušujtíclmi akcentam1".
( Attsburger Zeitrtnf ,
Ottobettrelt, 1972)
A
napok'on,
mimoriadne
priaznivé kt·ltiky nachádzame
aj medzi recenziami gramofó•
nových nahnivok orchestra Slo·
venskej filharmónie:

,.Táto interpretácia je skve·
lá; orchestrálna hra sa vy:rnr~
čuje vyberanou vá$ntvostou 11
precíznosfort nasadert! . . . Slo·
vákovo vedertie je obdi11uhod•
ne presné. Navyše prináša do
hry náznak čírej
zvukovej
peézie... Nahrávka SuprapllO•
mt je výbomá".
(Record and Recordings)
,.Slovenská
filharmónia je
znamenitý or chester. .. jeh~
hra je pr votriedna a jed11ot•
nost nasaderlí vetmi pôsobivá",
(The Gramophone, Londúrt )

Pripravila:
VLASTA

ADAMČIAKOV~

Nlo jeden recenzent vyzdvihol Interpreta č nú úroveň tejktorej nástrojovej skupiny orchestra Slovenskej filharmónie.
Tak napriklad v Regen~burger
Stadtanzciger z roku 1971 či
t ame:
"Disciplína a hýrivý zvuk
.~plyrlUli,

sláčiky

jasali,

horny

burácali".

Aachener Zei t ung !'oku 1971
uvá dza:
,.Priam božsky vykúzlili hrá zvukoLJé extázy ::iarivé
fo rWsimo
plechov,
sférické
pia11issimo sláčikov".
či

Interpretácia Dvofákovej Novosvetskej predvedené roku
1971 v Dánsku má tak'ýto komentár:
.,Tak ctokonalú a k r ásnu hru,
akii prezentovali najmtl dychy
som ešte nikdy nepočul, do..;

r-------- - - -·· ·- -·--

SF na festivale
Romano),

v

Taormine na Sicíllt { Amfitealer Teatro Greco

člove l<
v orchestri

Pre l'lenn orchestra Slovenskej flllwr mónle - violi stu TURAJA VYSKOCILA
\O s pohľadom na uplynul~ roky prdce v Jubllujtícom Lelese spdJa zvló~t
IJzdcna spomienka na zahrantčntí reprezentdclu: v roku 1971 zastupoval česko
~lovenskfích tn~trumentallstov v Slletovom symfonickom orchestri. WORL D
SYMPHONY ORCHESTRA (na snlmke), ensemble zložen,tj zo zdstupcov orche
~troll vSetkých kontinentov vznikol na podnet OSN s myšlienkou demon
!>trovat mierov~ spoluna~fvante IIUdolmlkoiJ cel/Jho sveta, symbolizovat teho
tú~entí harmóniu. OrcllestP.r pod vedenlm Artura Fiedlera, s programom z diel
Coplandov!}ch, Sostakovtčových, Wagnerov!}ch. Respighlho, Gtansteru a Offen
bacha, za velkeJ pozornosti publika koncertoval vo Washingtone, na Flortd'
a v New Yorku. Produkcie Svetov~ho orchestra symfontck~ho zaznamenal'
z načný tíspech u poslucháčov. Dnz prežité v tomto ensembll stali sa vSak
aj prfležttosťou pre zozndmeniP sa l1Ldl, ktor!}ch hlavným dorozumte11aclm
prostriedkom Je hudba, prlležito~tou pre konfrontdctu hrdtskych kvallt členov
rozmanitých orchestrov svela. Slt1onostný bulletin k podufattu World Symphon11
Orchestra v zozname tíčastntkov zaznamendva: Juraf Vyskočil - Slormk Phil
harmonie Orchestra, Bratislava, Czechoslovakia. Vyspeli a vo svete cennil
č eskoslovenské reprodukcné umente hudobn~ sa v "lulrmóntl sveta'· ozvalo
prostredníctvom zdstupcu prvého slovens'k:~ho symfonlck~ho telesa . •.

-

zm -

ORCHESTER SLOVENSKEJ FILHARMONIE
je predmeto111 komplexného a dlbodob6·
ho psychologického 'fýskumu. Treba klad·
ne hodnotiť snahu vedenia orchestra SlovenskeJ filharmónie o operaUvne l per·
s pek lfvne zlepiiova nlo podmienok i lrlileho
pracovného rázu, opierajúc sa o Yýsledky
2 vfskumu f yzlologickf ch zložiek, mera·
nia fyziká lnych l!lnltefow, sledovania
zdra votn ého stafu členov orchestra e
na pokon závero•, ktoré vyplynuli 2 naliej psychologickej analýzy. Takýto kom·
ple xný prfstup sa doteraz uplatňoval a možno poYedat 1 evidentným 1íspe·
chom - pre'fB:lne " ekonomloko-"Yýrobnej sfére, kde se podarilo vytypovať nA·
ro č nosr jednotlivých profeslf, odhaliť me·
chanizmy, r esp. zákonitosti pracovnej
č innosti a na základe tohto pBzn!lnia
o ptimali z ovať pracovné podmienky, "Yyc hová va ť a pripravo•af bud1íclcb pracovnikov.
O profesii hudobnfka-interpreta toho
vera nevieme. Napriek stúpajúcemu za.
ujmu ve rejnostl o koncerty, stretáYam P
sa ča s to a názormi Jud{, ktort - z neznalosti, č i nevedomosti - prácu a s ňou
spojené výkony hudobniko• zfah l!ujú a
nedocciiujú. Nejde tak 11ni o konzumen·
tov, u k torých základnou JOh nlitkou je

Snlmka: arch iv SF
umeleckf • estetick ý zážitok z predv6•·
zaných hudobných diel. Máme na mysli
predovietkým tých , ktorf priamo alebo
nepriamo zasahujú do organizácie ba·
dobnjljbo ! Ivota, zvláli ť v s 6ča s nom obdobi, kedy neustále vzrastá n áro č nosť skll·
dleb a stúpajú ná roky poshtchá!!ov, ili·
dajllclch výkony bez kazov a nedostal·
kov.
Hnacfm výskumným Impulzom ali pn
nás zlsten i11 naiilch l zahrani č ný ch od·
bor nfkoY, pre važne fyzlológov, konill•
tu júce, f e hudobnfcl vykonávajú nrmt
namáhavú, fyzicky a psychicky velili!
náročnú prácu (J. GIUcksma nn, M. Haider,
E. Groll - Knapp a Iní).
Tak napr. pri reprodukcii Rachmaaf·
nova alebo Brahmsa pllsobf na neho bu•
dobníka a ž 120 decibelov hluku, prlčo11
rozmedzie, kedy nedoch ád za k polkode·
niu tohto analyzátora sa pohybuje med&l
80 - 90 decibelm i. V koncertnej sieni,
za prltomnostl po slucháčov, stúpa obuli
kysli č nfka uhličitého a rýchlo dosahuJ•
desaťnásobnú hodnotu z 0,03 d na 0,3 %
na kubickf meter. Zhorliovanie celko,tcll
klimatických podmienok (horúci a alf
vzduch, nedokonalé vetranie ) znamen6
pre orchestrálnych hráčov enormnú z6·
t'af. Okrem toho je tu "Yýrazný "Pif' 1
na samotnt hudobnf nästrof. Taktllt
merania pulzovej frekvenc ie hráč ov ar·
chestra dokazujú, fa Ich organizmu• jl
miestami až kriticky a-aťažen ý. Oproti
bežným 65 - 75 tepom za minúto •
Jllllz po č as koncertu n yliuje d n1 121
- 130.
M. Pipel'Dk (psychológ ) uvádza vo sn•
jej knihe Stress und Kunst at 108 rozlie·
ných fa ktorov psychickej l ly:dckej &6•

Odme n y s kla d atefom

OV ZSS sa zišiel v Bratislave dtla 11. septembra t. r .
•1a sldvnóstné zasadnutie pri prlleiltosti 30. výr očia
SNP. Slavnostný prillovor mal predseda ZSS, ndrodnt)
umelec Eugen Suclloti. Na zasadnut! prellovorll aj predseda Zväut česk·ýcll skladate(ov a ko11certných umelcov Lubomtr ZeleZIIfÍ·
Snlmka: CSTK

Dňa 12. septembra t. r. bola na SHF mliA slávnos(:
predseda výboru SHF Pavol Bagin a rladlter SHF Alo(z
Stuška odovzdali ceny autorom, ktor! sa zllčastnlll
III. ročn!ka cykllcke( skladatelskef sOfaže na angažo·
vanO tvorbu v plcsitovom žánri. Odmenenými boli: • ka·
te116rll pleaol k oslavám l . máta a Iných výaoamných
ltétnycb a verejných prlležitos tf - LADISLAV BURLAS
(I. cena] za ženský zbor .,PrvomáJové~ na básoit V. Reisala. V kategórii piesni k občianskym prlldltostiam a
slbnosllam doatal l. cenu z. MIKULA za Styri plesne
milostné pro mezzosoprán. tenor n sláčikový orchester.
Tretia kaleRórla: oleana vlaateneck6. hrdlnaké a dumky, spomienkové - oa významné a pamätné miesta odbota - bolo silno obsadená l odmenená. PrvO cenu
dostal M. NOV AK zu Večer na Oumbterl l text M. Rú·
fus] a Ide predsa o tO trávu (text ). Strasser ]. II. cenu d ostali: B. TRNECKA - Len inov živý dych (text
). Turan), M. NOVAK Balada o čatárovi Michalovi HrončekovJ [text J. Strasser) a I. BAZLIK za plesei\ V krontkAch snehu [text J. Strasser). Tretiu cenu zfskall
M. NOVAK Clapku dole dal (text S. Ladlžlnsk9l
a Il. STASSEL za ptesei\ Cervenoarmejcl (text J. Turan]. V kateg6rll ml6delnlckych pieanl dostsl I. cenu
P. ZELENAY, ll. cenu V. MATUSIK a Ili. cenu T. SEID·
MANN, A. BREZOVSK? 8 P. SM€ KAL. Poslednou kategó.
r iou boli plesne pre deti a ikolsk6 mlédel. PrvA cena

1gor 86zllk preberd fondovú odmenu : rúk Pavla Ba ..
gina, predsedu výboru SHF.
Snfmka: CSTK

nebola udelená. Druh\1 cenu dostal! I. BAZLIK za cyk•
lus plesnf pre deti V papierni, v tom b ielom zámku
a V. MATUSIK za 3 plesne pre detský zbor; III. cenu
dostali I. HORVÁTH a M. BROZ.
-r-

JUBILANTI

~loni

ÚOPM KG pOIJt'OCI
komomý Stíbor KVAR
TETO
MESTA PRAHY.
Brolistav No~otný - 1
hu ~ lc. Karel Prlbyl ll.
husle. Lnbomlr Malf violo 8 Jan Slrlrc - vlo·
tončelo . Ccskl umelci po
tlrl
kompozfclách
1.
llaydna f S láčtkovll k vor
toto B dur. op 701 11 B.
Smotanu
l Slll~l kov(!
kvarteto č . 2 d moll
IJI'AdslfiVIIl
tl!IČCI nt! mu
publiku ar rr>pr·nzt•ntllnta
'iUČOSilfll ČC!tkt!t hudbV
LUBOMIRA t ELEZNEHO
1snlmka
vr a vo l.
le·
ho Kvintet om 11ro 2 huo;
ll, klarinet. violu 11 vJo
l ončo lo .
v ktorom
s
Kvartetom mAslo Prahv
~polul'll:tnkova l
Jli'l
Stengl. Prltomnň ohPI'Pn
~ Ivo aplftutlovalo ·ntotrn
tntcrprPlom n thclu. all!
ot teho outorovl. nredse
elovi Z\ 'lz u r' t•sktch skla
daterov 8 koncortn9ch
umelcov. ktor·9 sa tohto

nt

Zvll:t

~lllVtllo~k\-ch

sk ludu
spoluor!ici ~u
Zvllzom besk9rh skl..ttlil
terov
o
koncllľtn9ch
u melcov 8 MDKO v Bra
lls lavf' ortoruvtll pri rwl·
lr.trtustl 30. výror' r8 Sio
venskOho
národného
povstant a 8 Ruku čPskr•l
hudby rad vt menntch
k" ncertov. ktoré drllm8
turgtcky čeľlllllu z tvor ·
b v če!>ktch a sloven
sktch sktad!ltefov.
a
prvom z t ('rh tó kon cnr·
tov (10. IX. t. r.] pred·
stavil so v Zrkodlovet
tolov

v

čr>skoslovenský

uc;pr~ného

oudUJ<ltla

fllht, ktorými je čle n orch estri! pul!ss
Yykon vanta svojej profesie vysloven ý.
V odom p~ychotogl~korn výskumo vy ch6dzame z touretických o prnkttckýr. h
možnost! p,yt:holôgic, vrá tono metód a
postupov sn zamcranlm no konkrlitna
podmien ky v Slovenskej filharmónii . Cie·
rom jo konrplcxný prlstu p l'omu boli pod ·
r i11den6 l fednntlivo či a ~ť •6 v ýsk umn~
Olohy: popis práce. p~y c hoprofeslogra 
flck6 analyza požia daviek na pohybo•é.
zmyslové, psychické vlastnosti a schop·
nosti h ráčov orchestra f ka l dá nástrojo• 6
akuplna slodovaná zvláitl. ďalej analýza
postojov členov orchestra, sledovanie
vztahu k rOznym faktorom pracovného
prost red ia (fyziká lne č initele, zdravotné
othky, organizácie pr6ce, režim dita.
platovll otázky, starostlivost o zamestnan cov, osobné motivačné faktory , postoje
k dirigentom , i týlu a metódam Ich priice
a niektoré l pecifické okruhy pos toju•.
Vzhladom no to, ze orches ter tvorf masa
Judf s pastroo paletou medztosobných väzieb, uskutoi!nili s me tle:l analýzu so·
cl61no psycholog ickej atmosféry, použili
ame soclometrickú metódu, ktorá nám
data prehfad o postaveni jednotlhca •
skupine, celkovo v orchestri a súčasne
o homoge nit e nástrojovfch skupfn. Podarilo ra nám vytypova( l kritériA pracovného výkonu, ktoré sO obsiahnuté •
noveJ metodike pracovného hodnotenia.
Speclá lnu i!asť tvor! apllkiicla psycholo&lckých testových me tód (sl!aali klinické,
ale l labolatórne prlatrojo•é akOiky] ,
na základe ktorých chceme aiskat charakteris tický psychotosický profil (late8rovaný komplex najdlllelltejllcb vlastnoatf a schopnoRtl] i!leaa orcheatra. Z6·
kladt•m výskumn je i tatistl ,.t«t matema tickú ,procova•ue ziskaných lídejn. V

slévnostn~ho
zučastntl.

Snlmky: t:STK

Dna 20. septembra t. r.
sa do!lva výz11amncllo
ziuotnélto jubilea klavir istka IIELENA GAFFOROVA-MADAROVÁ. Narodila sa u Brattslavc a
vyrastala v lwclolme uýra:lle orientovanej rodme. Počiatky ltudobnél•o uzdelatHa :lskavata
pod doltl adom ~t·ojej tety uctte/ ku klor:trttej
ltry. V r . 1925-29 šturloual~ tt S. Nt'metha Samarlllskello na Mest .-kej
hudobiiC} /wie v Bratislave. Este ako študen t·
ka gynlltdzia začala v r.
1930 boltatrt, dodne., trva}ticu ka•tcertnti l:l rt·
'IOS(.
Po motunte
•10
pymndzm ( 19J2) absolvovala
alaJ
súkromná
žiačka 4 r očníky Vyso~·ej Jkoly F. Uszta u Budapešti a potom (V r.
1935-37) .~l udo vala Ida dr u ;;mlmelw maďar 
, ,.éltn
~~;laclCII CI a
Ré'u
Bctrltika Pod j el1n perle•IÍIII a/J~OIVOI'CIIa d L'U ~e·
me~/ re
profesorskéltn

kur:u .
Pol·a.~ t akmer 4'i-roč
•tej k·o•tverlnf' J Ctti'W~I'
sa upla tňo vala ako zna·
menltd sólistka. & prof.
Ve mf'lltnlll l'lterD•f'tn"'l·
la llteraturu pre dt'CI
klavrre lloct clo ~''" r'w.
•ťpertoaru zarudtla dtC·
la
vJe tk·úrll sloho••ríclt
e01kh. o.~oh•1•ím ;;aložea wnelerk·tim natu·
relom ink'li•tu}e predovšetkým k post romantickej (l ~IÍČCISI!Cj ~·/a"Írrle}
l eorbc. Je IICipr. IICiclše·
nou propayatorkou tvor-

rtim

dne§oom i!l8nku u•~dzame Iba l:ost vf·
slodkov. týklljtlr.u 111 bo 1:pr o~ trc dne potrebny•:h p!lychosenxorick ýc h predpukta·
do• ( u•eden6 • poradi díl loUtost l) : nka·
zu(11 sa . l e je to predovietk ým pohutovosl reakcii urcheslri'l lneho hrllč a , rt·
chloaf, pre11ROt1l, apufahllvosl' néstnpov,
~ o ú zko súvlsf 1 techni cko u pripraveno •
' ou hričo. jednotlivých n ás trolov ~ch
skupin ďalej 1lncho•ý zmysel. jomoli s hr·
r.ho•i dlforenclicia, zmysel pre Intonáci u,
vnhnanie tempa. rytmu a pod . Vefml •ýreznou je t d lsclplinovenosť, schopnost
prispôsobiť 11 puiladavkim dirigenta ,
rol poktovanie jeho predsth. s fgn61ov ,
gesta, &lebo Iných prlkazov. Slodovonlo
ntabn dirigent - orches ter fa !lpcciflck ým problémom, ktorý Je predmetom hlb·
leJ aoalfay. Poulufeme ho xa najkrlllc·
kejile mieato, nakofko s úrotllou dirigenta, Jeho ltýlom a metódami práce
úzko slhiaf l efekt pracovného výkonu.
Oallou z pof ladnlek je odolno1t orche·
stréloeho hrál!a •~l J)lychickef dCall,
ktorú podmleiiujtl rllzoe negatlvne vplyvy
praco•nllho prostredia l yedomle kolekll•nef a lndiYiduAineJ zodpovednoatl za
•ýkon. K :nýlenlu koocentr6cle, reap.
odreagounlu poullnJ6 napr. mnohl i!le·
novia orcheatra Viedenských filbarmonlkov metódy auto&énnebo tréningu, rôznej
nalonf reladcle, J6gy, pripadne zvltlllneJ organldcle ll•otosprhy. Rozhodujú·
ciml atl tlel •íllo•ll Ylastnostl, ,chopool!ť
sústredenia. aebaoYiidania e aebastotofnenie a prácou. V "sme nami zistených
požiadnlek profllute tlel bmatný zmysel, citiiYosr e jemnoat hmatu, rozsah
vnfm ,JDie, poaornoat zameraná na zlo!llé
koordlnai!act-motorick6 ikony, kolektlvne
aú hre . ,.
l'ETER KRBA'fA

by svojich bývalých pedagógov S. Németha t
B. Bart6ka. Na margo
jej záslull treba pripfllaf
i pedagogickú činnost stikromllli a 1111 bývalej
l. lwdobncj skale u Bratislave. Od r oku 1954 p6 .~ obt ako odbomd asis tct~tka
korepetície
na
V$\1U.
V .~uéusnos ti sa uettujf' 11ajmi1 komomej hre.
Po
niekol kodesafročr1ej
praxi na tomto tíseku
má umelk111ia vo svojom
ko11ccrlllom
r epertodri
okrem svetovej literattiry - takmer vše tky
.~IOI'CIISk~ diela pre rozlii:ttl! •tlivtroje so soriet>odnm klavíra
Okrem
poce l •r•ícll
zahrartiéniíclt
umelcov
.•poluoracouala
t crlcmer so vtetkýnri ~lo
"p· ~ k·Iimi inš trwnentalllltunu.
Jf'
clttwou,
vysoko
A·uttwo r•u rwu
k·omorrtott
ltratkou, 110 napriek velkej pri.v(Xi.~obíuosti dok·á:e v!dy ut lačtr svojmu
k·lamrrremu parlrt pecar
silnej umeleckej illdit•r -·
dttaltty Jej hra je bo/tato dynamicky tteňouand ,
§týlovo vy trlben4. rytnr". l·lf D'C'fiiWIItttá. precílf' •tí uic t•!:dll ~ rctrio,l,.,.llflll •wdll(atfom Zaru •l•;Jeme ju do pr .,C'j
garrul rírlf
slo"e"'skýcll
'-''llll'trtlýCII ltrdčn v.

A::cla
1ba
skrnm•rej.
liená Da dne] a uzavret ej
pn l'olte fullílfllltk·/1 môžf'·
"'" pnpl .~at. ze .~a ll.
Cofforor•ej trcdostalo dotera: :a prtkladmi, svecltllllltrt a obelavtí prdru
.~ nrlculýnu 1 profc.~LOIIát1111"" ltlllClcaml, :a pronaycil'iu
~ior·e1tskej
Inst r~tmcntá/ucj
t vorby
clomcr l v ::ahr aníi:l (NDR.
Spc111rC'l.~~·o )
za.drí:crtl!ltn
IIZIIOIIiO tu/( tta praroI'!Skll. ako aj od vcrcjIIOsli.

VLI\DIMIR CIZIK

.....
ľ r•a nl!o;. eo sme rokv
tamor ootovlcu večerov v
1\lldnt pt•e2fvall nn .Raló
rtl v starel budove

opery Slovens kého n~
rodného divadla - zdA
sa skoro neuverltolné.
!e ná§ Ondro(. Dalibor,
Othello dospel už do bo·
hato zrelého mužného
veku. Až jednoduchá matomatlka rokov presvlodi!a. že čas Jetl a všeličo
&a stáva živou minulosťou .
Obdobie vrcholne!
umelecke! ku lminácie dr.
Guat6•a Pappa sp4fa sa
!.0 sezónami druhe( po·
lov tce plltdestatych ro·
kov a celéh o uplynulého
de&a(ročla ,
s rokmi, v
ktorých
zárukou .. ver.
kých~ vc~erov v opot·o
bola
okrom
SND
Iných ukazovateJov -at
prflomnosf kvarteta výbot•ných tenorlstov. Milkký l~rtcký tenor Andro fa
Kurharského nabral dranl'ltlrkG dimenzie o zoauwvu na zahrontčn9cb
lllVISktíc..h. sladká belkantovtl fráza lmrtcha ja.
klllll;ft bola navždy preru!:oná. tba šes( rokov
trvnlo bratisla vské Inter·
nwzzu maJstra vysokých
ttrrt.v llrfho Zahradnft·
ka. Dnos už z mu~ketle·
rov stoU na tavtsku opery SND tba dr. Gustáv
P.t llr>. molster expresfvMho
pevácko·dra roattck.ho v~ra1u oremtérovt Juro fánollfk a Beg
Bu taz Id.
Simonson
( V<!krtesente l
8
Fred
[Mister Scroo.ro:el, Zábot
(Svatopluk]. Pero (Ftg.
ll ar Gero l a dr. Sigettus
( Biela
nemoc].
TOno
(Rodina l a dr. Hell pach
(Profesor
Mamtock ],
klastck9 a do sfér Interpretačného vzoru
zasahutu cr Ondrel z Krutrravv. )oho z4stol pri úspesnom krste diel sloven'>kPI
národnet
oporv
nemtl
pendanta.
Vari eSte vllčšml vi.llk
lOstllval(J v oamlltl Pap.
povo postavy z oblasti
ť:eskot a s vetove! ooernot
klasiky: leho vnutorn9m
zllpatorn a trllg lck9m pá·
tnsom 1.1reltaren9 Dalihor. hrdtnsket!lf a exproslvnelšf. než v lyrlckol
koncepcii Blachutovel a
Zldkovel podla všetkóho mllk!lf a 7-ovnútornenetšf,
ako stanovila
vzo1· heroická kreácia
Burlonnvo, čl SchUtzova:
Othello. ktorý svoJ žtal
o z.hubnCr vášeň vyliovol
nn povrch v štroket clio·
vel ampll tOde hereckeJ l

vokAlnet: Herman, poby.
b utOcl sa m4tolne Javiskom s tvArou a pohybmi
maniaka a dokrestu(Oct
duševné
k tče
postavy
expresfvnym,
vo voJu.
mene obfemn9m a vo vv•
sokol polohe dominuJú•
ctm speváckym prela•
vom; Laco - prostý de•
dlnský mládenec. a pred•
sa aristokrat ducha, te•
nor, k torého meJOdla s a
krátovskv niesla n ad ensemblom prvého detstva,
vybuchovala v nervnýcJ:i
replikách a naberala evt·
drntn~ citový náboJ v la•
nilčkovsky silnel apoteó.
ze záveru opery. Osobit"
ncu kapitolou Pappovet
umelsckel
čtnnostl sil
pc:s.tavv z opier Richarda
\\'t.gnera. Skoda, že •
Bratislave sme mohli za·
rer.tstrovat
Iba
teho
Htonztho, Erika a Tannh!!ussra - v tefto svote t
doméno vyžli sa u melec
vlac na scéne opery v
Lipsku, kde bol v tenorovych
partoch
opier
bonc-uts kého
malstra
č11st~m hosfom a prv9m
Walttrom
z MaJstrov
soevákov pri znovuotvorc nf budovy opery.
Roky plynú. Na nepo•
znaniP sa zmenilo prostredie
bratlslavsk9ch
01.1erných produkclf, me·
nf sa sCibor l obecenstvo,
Sila nevšedneJ mu:zlkaJI.
rv a InterpretačneJ lntellgonclo sála v$ak z (a•
vt .. kových postáv dr. Gus.
táva
Pappa
doposlat.
Priestory hladiska zapl•
ňa stále teho tenor pr[·
s lovečnet farby a baryto.
nálnych stredov. k po•
stave prlstupu(e postava
(naposledy charakterová
flgurka i!ernocha Petra v
Inscenácii Porgy a Bessl,
k tehličke tehlička. Pri·
člnenfm
pocttve t práce
umelca vyrastá pomaly
monument svedectvo
o Jednom z nntpozoru·
h odnelšfch z(avov mladého ~ovensk6ho oporného
umenia.
J, BLAHO
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Vr &mcl

osláv 30. vt roč l a SlovenskA·
ho národného povstani a bol 31. au·
~usl a t. r. sl áv n o~tn9 ak t položenia z6·
k l adného k amPna Domu umen ia v Pte!>·
t anoch . Te jto l nielen pr e Ptesfan v. ale
a J pre celú !>lovenskú k ulluru) v9znam·
n PJ udalosti sa z ú č astnili popredné osOb·
n o tt nášho politického, hospodá rskeho
a ku ltúrneho živo ta, na č ele s predse·
d om ústredne J kont J'Oim'l a f Pvlznet ko.
m isie Ov K SS s. Salgovičom , námc'<tnl·
kom mi nistra kul l(Jry SSR s. dr. Mrnf·
kom, námcstnlkom mi nistra ~ tav ebnlct v11
SSR s. I ng. Kinkom a ná i'Od n9m umel·
com prot. dr. h. c. Eugenom Suchnilom,
pred:-edom ZSS.
Sl ávnostný l}r e Juv l}r i k l adenl základ·
n ého ku mena l>redntesol námestnlk ml ·
n t~ t ra k u ltury SS R d r. Jozef Mrav lk, k to.
r ý zdôraznil p•·lamu súvislost m edzi r e
v olučny m ziipasom násho ru du v SN P
a • pr ocesom vsP.,trannt'lho ku llu r neho
r ozvoja Sl ovcn!>kil, ktorého čl á nko m bu·
d e al vý~tovba Domu umcn1a v Pieš ťa
n o'c-h. Na konkrt'ltnvch fnktoch sa tak to
p ri'Javuje Jl.el!'n Sl>rÍIVnOs( k u lturneJ PO·
l •tr k y kommľstic kel <;tranv a soctalis
tt(k{•ho státu. ulf' at wálne výsledkv ul
nPillll úloh XIV zjazd u pr1 vvtváranl
pt:t>d pokladov pre v\Pstr anný r ozvot IHI'-·
h o umenia. V mene oracovnlkov ná r .
podniku Pozemné stavby Trn ava preho·
v aril podnl kovy r ia ditel lu ~. Viktor Ja.
bornlk. ktor 9 o. l. povod ni : .. Dovolte,
l'lh\ som u bPzpoč il v men o c~>lé h o ko·
lekt!v u podniku a osobitne násho pi el.f l'ilského závodu, ktor ý 1e I>OVP.ren9 VY·
stavbou Domu umeni a v Piešťa n oc h , že

ume

•
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d ielo postavlme kvali tne. v ur čeno m ter mlne. Som pre v e dč e ný, te v našom sna.
žcuí ná Ideme uc' l n nú pomoc projektanta,
l nv!'s tor a a na tmil stranlckvc h a ~t á t ·
n vch or gá nov kra ja, o k•·esu a mesta
Plt'~f a n. V l}ro~ rame sl áv nostného ak tu
filharmoni c k-ý
VV!.I iíp ll a 1 Sl ovensk9
zuor , kt orý pred n iesol
kladby Z. Mi·
k1.1 u a E. Suchol'l.t.
Pol o1.ente zák l adného k a m eň a pr e Dom
u mnnlll v P ie!.ťnnoch zn amená vefm l v9·
z namn9 k r ok k spl neniu dávnej tílžbv
11 reálnf>t potreby tohoto svetoznámeho
k íq;p,fnt'lho mf•sta. dejiska k11l.doročnl!ho
nll'clzlná r odného
hud obnt'lho fpstlvalu.
k tcr ý v buducom roku oslúvl 20. výro·
čiP Dnes u2 vvi.e 2•J tl'ilrovl' mr><.,! o , Cf'll·
trutn kúpPTnlctva. pr emvslu školstvA J
hii'ISIIkv. patr! k najaktivnPji.lm stredis·
kám kultúrneho života no Sl ovensk u
Svedči a o tom okr em h ud obného res·
t ivalu mnohé d alšie poduJati a cel o·
slovenskl'ho alebo priamo m edzl nár od·
n~h o dosahu f pra vi del n é v('staVV piBS·
tik Soch a ple!!tanskýr h parkov. prehllad ·
kv roz h lasov9ch h ier, tel evlzne scree·
n lngy nttr.. p ravl dAi n 9 kon certn9 život
alef . J. Týmto poduJati am chýba d oter az
v hodn9 priP.S IOI'. T9ka !)a to natmll ab·
soln tneho nPdO'!I atku koncrrtnýrh a di
Vf: deln9ch siPnl. kvôli čom u sa svmfo
n lckó konrrrtv doteraz musia kona ť v
!Prtlllnl IIPČPbnllho domu a operné l b 1
lr:tnll prrdstavf>nia, ako a1 vvsllíof'nia
hudobno tanPI'ných súborov v prlr od
n om amfiteát r i, zá vislom na vr t ochoch
p očasi a .
Dl h oročné Osllle stranl ckych a štát
n ych runkclonárov m!'sta P i eš ťan. Ich
posl ancov s. Salgovlča a pr of. Su
choň a , ako al ďa l šie h st r anlckych . škol
sk9ch a u meiPckých pracovni kov o r~á
nov našlo teraz plnú podporu vo v lád!'
SSR. Je f r ozhodnu lfm sa ,s:ener ál nv m In
vo~to r o m Domu unlt'nl a sta lo Minister·

Najkrajšie
zážitky so SF
(Do ko nčenie

z 2. s tr.)

ných vyst rl peni náslto orchestra d oma i za l!ramcam1 zos ta va
pre mňa podnes •wj.~ r l ne j ii im zázitkom pr vý koncer t Komo~
llelto or cf1 e.~ tra SF dtia l . X l . 1949 vo velkej d vorane Vlád·
nej budo vy a premiera 9. Bee t h ovenocej Sll'nfume za
spoluúéink ouamu popre d tt ých slovenských :~ peuá k ou a uz
u t om ča se t•yni k ajrícelto Zmiešaného zbortt Cs. rozhlasu u
Bratr .~laee pocl •·edcním Václava Talicha. Za tri r oky svo jho
pósobenia v SF clok á::al do pos ia ľ ako j edmý neuver ite l ne:
t•yl l'O rtť, v ďaka svo j m u wnel ec~·ému a ped agogi ck em u gén irt
: póllod ••e 48 hudolmik ou uz za 10 tý! d tlou orches t er medztnár od iiCJ p uce.~tl, kt or e/t o u roveň z k oncertu tlU J.·otteert ra.~ t
l a. ~re u po.~lellnom r ade znamenala práca s Tal icltom .,1'/f.~O 
klí illwlu orches t ralneltu u menra" na zák·lade kt or ej me d zt ča
som r•yru.~lla cela twt•á generácta uymkajrlcrc lt slor•etlsl.·!tch
orclte.~t ru lnych u melcov, d nes vy se 100 -clenM:Ito repre::cntucndw o rcltt'.~l ru.
MELÁ :'\I A K US \; IROVÁ. tajom orchestra, zasl. pr acov m čka
SF:
n íč ka

-

Stála som pri zrod e Sloecm/lllt armo me. l jeden r ok u
::rpo/e t uk~lt o t elesn, ctkJím je SF
m á dost at ok ro ::lllfCit uclalo.~ ll a
spom rcnok - 111e h st vrt s t o ročre.
S kut oč11e 11euiem , k de h l adot najs il nej.~ i ::ázrt ol.· ti u r ol..-oclt zrodu,
p o:::načen tíc lt
pc r .~OttlilnynH,
or galtl zai•fltí m i a najmä pries t or ovým i t a::J.· osf amr. ale/Jo d tws. keď
sa Slocemka flllwrmonw .• l ala d u clwr•n(lm maj!.' l kom llChilo luciu.
:0..' op r ie~:
racio.~ l ll tim
llllllllt'lll om
tll tiOir"' ok·í:lru ol•.mh u. •wjmi/~ r mi .•a m l ::cl o.rri pr ré ller si t• k r oky, p ln•· l •rtl t'j rnu~·e. ľ• poriculame kom·nt1w u Bru/tsltwe,
prr·é luul oiJnt' letu '' ľretlt'Wil.\ lqtrlr Tt pliclf'tt•lt a u k'raj'ktíe'h
me.•luch \111' l'll ku, 4-cl e sme ~a ,\ll!l.llt zi.•kttl pre počrít•atu e
.~ymftmu·k'l'j l t•ori.Jt( p1•.~/uc llúčor• :: m::ny1~ 1l profem, A-rmrer ty
v ::altrwuŕr. llr ejn·é od owy ::allralllčll ej tlače a d •cak ov t o p.~ť/ko ::alletiu}e rl u~ev•té vypat re, be:: ktorého sa neobíde
f'lllt jecl PII ::oll rtllllt'II!Í ::aja::d . A toto u.~e t !.·o t'JII t•ara mú} ceT·
J.·ý ::u:ut n!i :a::•tol.· v S ľ. Dalšre r oky oéal.·lir•atn ~ optrmi::mom
a ut ll •te~ sa t esrm, ::e nasa f rllwrm ónia dosta•1e raz llOVJÍ
k'tt/1 IÍrtly S l all ok.
~kej

Ľ U DOVTT BUCIITA, č l en SFZ, vedúci ten or ovej sku piny:

- Aj ke ď hlavn é o.~la t'Y stí stí stredcné na or ches t er , pr ed sa sa
pripájam u spom ienkach 11u tta} kraj šie zázi t ky so SF s orc lle.~ 
t r om. kt or ej 11á§ -zbor n er az spo lurlčin koval . Ne:::abudllu l el né d o}·
m y mám z oy~ t rí penr a v I X. Beetltovenovej .ffl mfimit 1 V. Tall cflom . H. Abendrotltom, C. Rojte r om , spomínam 110 Sucltotíou Zatm
zeme podk a rpa / .~kej s dtrtflell t om
1-a dr .~lavom Slot:akom a s6l1st om Jankom Blahom , t akis t o na
Slot'ttkor•o našt ud ovanie Ho11eggerorej Jany z Arcu, alebo
S trcr nns !.·ťh o Svadby a pod. Pri t ýc ht o tí~ pce hoch si u vedomuje m. ze j e to zásl ulta našej socialist ick ej .~ pololmos ti , kt or á vyt porrla podm i enky pre r ozvoj h udobtlélto umenia. Ospe clly SF " ::apado11emeckom Otl obeur ene u r umC'r oly m prj sk tich
ll ier s Beetlto•·enouou l X. symfóniou ( pred 5000 n á ročn ými
posl uch ál-nu ! ), kedy d iri goval Lad1 ~la u Sl ot•ák. ale i r•set ky
ďaWe zájazd y s or ch es t r om i sam ostatne SFZ (u Miláne,
u Budapest i, v Sofii , v Ber l íne , vo Var šave, v Ru11e, v T.etlln(! rad e, u M osk ve ) l o sti záiitky, k t or é m el ett t eši a, ale i :a t•ä::u j tl.
FERD!, A 'JO GABRIEL, kontrabasista, zasl. č l e n SF:
Za čne m mýšlienkou sp isorat e(a Jindriclta Simona Baara: .,Spom•e•1ky stí také , al.·o ouocre, čim stí staršie, t ý m stl
•laclšie" Uz t á s~·u t očnosf, ie v r . 1949 uzmkla Sl ovCitská
(il/rarnwma, o čo sme sa kaídý svojim sp6sobom ve(a rokov
·'"a::i/1, pat r í med zi najkrajšie zái:it ky. Vcd / tel o ltl!by lle11011 z b y t očné! Pri;mám, mali sme i zm1eilané pocity veď tu
bol o l ričeme s predcltád zaj•lcim pracouiskom a nutnosf ísf
.~tále J.·u pred u. No dalšia ciela ved om!J práca dala d o n ormál•rych ko(a jl aj t u t o p.~ycll ol og ick tí stránku. Na prvej um elec kej por ad e. k l on í zvo lal národnO umelec prof V áclav TaliC'h ,
'loli t•ylýč:e • • é ďal.~re c1ele: prehlbol'af umcleC'ké m aj.~ t rous t vo
a vyvm M imcw l wu tla lw d obllý ch učt ltií t wch, aby sa m oh lo
kt•alitne do plnir tlie/en twše umelecké t eleso. Po každej sktišlce 1 koncert e sme mail pocit jlobre vykonattej práce. Maj~ l e r Tal rch pracocal liécl ne taJ.·. akfl sa má r obif s nový m
ro clwci m sa t elesom . S vedúcimi skupín n acvič o val vo vo(n om

faae l-omorn tf hudbu. Tak som s'ii itl~as tnn !ti1dta 'Seetho!Jt•
n ot•lto Sept eta ťs dur . Bol to k r ásny výk ott, ktorý sme nie~
kolkokrát zreprtzovali. Potom nasledovala Sonatína pre 11
n ástrojov od Alexandra Albrechta, ktorii sme o niekoCko ro •
k o u n esk or 11ahr ali n a gramoplatne pod vedením šéfdirigent a
L adtsla va Slováka. Práca u k om omých zdrtáeniach patrí me~
d::1 najkr ajii ie zážttky vô bec. Spommam i na pr vé vysl li pcme u pražskom Dome umel cov pod takt oukort dr. Ľttdot•it a
Rajte ra, kde sme zanechali dobrú dojem mterpret áciou sto.
venskej hudby .
JÁ:'-l PORGES, cho r ovod basovej sku pi ny SFZ, zas!. člen SF:
- Najkr aj šie zá ::itky pr e mti a boli u obdobr zacw tf..·ot•, A:edy
ka ždá sktlška , k oncer t a nahr ávk a bol! ww t ko m. ~1 oztlo Je to
a ž smiešne, 110 na§e prvé zajazdy do Banskej Bystrice alebo
Z1liny boli v t edy p r e nuia v äčs im zaz•tl.·om ako t ie nasledujúce do velkých európskych h ud obných cen t ~er. Bolo to obdobie mladéh o nadše11ia pre u m enie, kt oré zostane v mojich
spom1enkach ako najkrajiue.
AL:Z BETA RAJTEROVÁ, dra ma lurgi čka SF:
- Pekných zái i t ko u j e uela. Mál okto z ltciu§tevníkov Slovellsk ej ftlhar móme vie, ako ťa~ko sa r od1 dramat urg ic l:rí
p lan, k olko pr oblém ov, ne1st ót a ner az r ozčarovaní j e okolo
::abe zpečema j ediného k oncert u. Casi o sa stane, ze dingent
kratko pred t ermínom odriekne J.·om·er t af..·o to bol o nap•.
u r . 1963 pred plá novatltí m koncert m;m prcd ccdemm Wagnera ·ej opery Trist ar1 a l ::olcla. \ 'ako/ ko sme cllrel! ::acllot•at
pr ogram, m useli sme hľa r.lat dmgCtlla, !.·toni mci d1elo v re•
pert oári, n o Sttčasne 11ema problt·my s d oce•tol'anim na t er •
mm. T o si vy žad uje - m clen u danom prtpade - pol10to•
vost, f allt ázitt a m tloi:st uo t elefonatou prostredtuctuom f..·to •
r ýc h sa napr. diktovali škrt y u r ozsiahlej par titur e. Dali••
pr oblémy so sóltstanu, ná ročnosť d tela , ::mcn$ený počet ~kri ·
sok sposobtli , ::e sm e s m1morwdnym twpltti m očaká vali kon •
ccr t, kt or vllo ur ovetí napokon - vďaka risilitt or clteslra a
majs tr ov.~ t vu ::ast upujlicelto dm ge11ta predi.·tla vsetky na.
še pred sta vy. Z mno :.~t uu podob11ýcll prrpadou spome111ctn
elite ltis t on u koncerl tt s drrigcll t om S. Celibrd acltcm. Umelec
po nrekol k o roč n om 1isilr % na,~ej stratry konecne pomíl.·ol suojfJ
uol né t ermíny n a jar 197 J, ale v čase, kccly pl litl sc::ony bol
dávilo hol ooý. Okr em cc>ll'lto r adu tl a .~ebo nuuci::u}uctrll znucn
a probl émov s upre.metwn t er nw w (c hceli .mte ~tsht l očm f
koncert u obd obi Pra::~kej j an. aby Mne lto mohli zopak'OL'af
u r amci našich L'y.H ripem 11u t omto fe.~ l it•a/ e), bolo t reba vyltovref nie ma/tím umeleck1ím po d nuc n ~·am dm genta, kto•l
.~a d ot ýkali pr ed ovšetkým obsudcnia orcllt,lra a naclmemlilto
poč t u sk úsok. V zabeltwrcj pret'licl ::!.·e to 111e je t ak é j edno•
due/tt, ako sa na prvý polllad :cici. Po.~tuptte sme sa d ohodli
1 nu program e, pr ičom 'me re;;pcktot•ali aj pozwdavky z Prahy. V::111kla t ak pomerne ro::.~whla kore~ponclcncia, :loze11d
z rad u ltstou a t elcgr at110l', ktor é ob.~aiLOt'alt aj ot azky ok·olo
not oui:lto mat erralu. Ked sme ~~ J.·onečne t'ydýc ltli, dúfaj•íc, !e
viac p ro blémov sa necy.~ kll l ne . poslal d trr getl t - 10 dní pred
pn•ým bra t isla v.~ký m r•y st upemm - t l'legr am , kt or ý m prak•
tick y zrt~Sil svoj e uy st11pema so SF. Keď::e bol u tom ča.< e
na ko ncert nom zájazde vo Svajčw r., J.·rt a u T(J/wn.~ktt, muxcll
sme ho doslova hl udať. K Otlei.·ne sme pro.~ / rctl nct uom t el!!ftill u
::r.~ t ili, ze pn č itJOu od rrektw tia boli ::danlwo ne rie$ rt eľné prob •
l émy okolo získa nia éc.~kos l ove n .~ké ho ví::a u Parí ži. Po kon •
zullácii so sekret ariát om Praz.~ke j j ar i sme umel ca prcllo•
uorili na to , aby d o Prahy p r i letel bc-z víza: pik a11 t né bolo,
ie diri ge11t po odch ode z Parr ia. nepoctlajúc u: s navštet•ou
CSSR , nemal rt seba am pas! Tento problém si vsak u:: vyrre·
šti sám . Vd ak a pomoci t!as1ch or gánov a d obrej vóli d ir rgénta
sme h o v Bra t rsla ve včas pnvttalJ. K oncer tr1 s Cclibidache~t
pa tr rlt k ltajdreštm u m el eck tím ::áziU·om rJ lu .~ lón t SF. O tom,
ze prácu s naš1m or chest r om ncpova.o•·al ::a ::bl/IOčn11, s•·edcl
sl.·u t oč11o.~ r. že nedá vn o o pilt ponúkol svoje uol né t ermíny pre
jednu z bud1icrch sezón SF .
BOH UMIL TR'\IECKA, č l e n orchest ra SF:
- O umeleck·ých zazit koch ~a po.~/ 11cltači do::cedra : nn vin , n o mene j sa vte o udaloqwch lwmomOclt, J.·torv 'a .1/a•1 i
niek edy ccll.·om IICOčokci•·ane. Tal.· .~i spmtwwm, ::c kedtJII
u pr vých r okoch exts tCIICle SF sme matt /traf pri prrle:ll~.<ll
bulharské/to št áttleh o st•tat ku aj nasu a bulhar skú hyn111u.
Na k oncert e Sl čas f orchl.'st ra - s láčiky a drevá - dali tl'l
pult y našu hymnu, clruhá čas f orche.~t ra plechu a brne
n(JIItroje - zasa bulltar .,krí h y m mt, u donmcní, že tta pocť.<f
bulharské/to smutku treba /trat ako p ruri lt ymtw b~tlhar .lku.
Pr i prvom dtngcnt ot•om gest e spus t ili obe skrtputy to svoje,
sam ozrejme. kaídd u mej t ónitlC. Po zúfalých gestlich d ~r~ge•• ·
ta sa pod ar ilo o nejaký čas wnléaf plechy a tuk ,.zt>ilazrla"
naša hy mna - mter pr ctovaná sl áč 1 k m i a drcvamt, ku klorrjnt
sa n eskôr p r idal i aj ostat né nast roje. Net reba zdor a::tiOt::rt,
ie pod obný prrpad sa ui u h ist ór ii SF neopakov"l . .•
M ILAN D U:'-lAJSK ?, č l e n SFZ:
- Difer encovar spoluif lte celku d o jed itlého zú::rtku a.11 tlt•
dokážem . Cením si pr1atelsk1i od ozt•u čulllO.~ti :boru mr:rt:i
členm i_ orches tr~, kt orý &i vá!tm al.·o vyspel ý r eprezeut aciiJÍ
I.'Oiekltu. PracuJem l v zák lad nej organizácu ROH prr Sf a
stretávam sa tla k a! dom kr ok 11 s ozajstnou kolegiulllo.< / ou
i por ozumením pre svoj u d rob n ú odbor ársku Cinnosf. Tuto
od ozvu v_ova::ujem za rl prrmne ocenenie malty niele11 mujeJ,
a~e kazdeh o, kto sa mazí r obtf všet ko dobr~ a J.·valit né pre
ž•vot v SF. Pracovné .~ tre t nu tia IW koncert11om pódia srí
ul as_t,ne vyurcltolenim týcht o každod e1111ých kontaktov, ktoré
pre::n·am med z1 j!lbllan l o m . Pr i 25- ročn om uýroč 1 praJem
preto or ches tru to najl epJ1e, veCa ús pechov a radost z práce.
-mm-

atvu kullúry SSR fi •·ea lizácla teJto úlohy
bola zaradnnll mrd.ti cen trálne posudzo.
v on é a k cie. Vyznam Domu umeni a l pl á·
nované nnanč n ó náklady [ vyše 58 mil.
K i:~! ho ta k isto r adia k na[v{tznamnel·
~I m l n vesučn9m Olohám v oblasti kul·
t ur y pre n a jblilš o roky.
Pro jekt Domu umenia, ktorého autor om Je Ing. a r ch. Ferdinand Milu čkf,
l aureát St. ceny KG, r ála s teho mnoh o~t ran n 9m V\'Užlttm. Vel ká sál a s ka·
pacilou 630 rni C!it bude slúži ť pre svmf onlckó koncerty, spevoher né, baletné 1
činoherné p r edstavenia, ako al pre pre·
ml otam e Slroko uhl9ch rtlmov. Malá sála
175 m 1est ) je ur če ná pr e komorné PO·
duJa tta koncerty, scr een lngy, umslocké 11 vedecké sympóziá atd. Okrem
t9c hto dvoch sál bude v Dome umenia
v{tstavná stel\ pro komorné v t stavy obr azov, pl astik, um eleck 9ch roto~ra flf
11 td. Dom umeni a bude v ybaven9 nal·
modrmejšou divlldel nou technikou 8
eiPk t•·oaku stt ck9ml za riaden iami pre pre·
m ietnnie 8 prehrávanle, ako al zarla·
dPnlm pre knbtnové tlmočen ie.

l!r..ojekt

Domu umema v f.ieštQJ) c/1. Au t or;

lni .

Vý<; tHvbn DI)IIIU umenia, s ktorou ~~~
hned po položrnl zilk l 1rlného ka
meň a a na ktoreJ sa prt náročn om za.
z ačulo

arc/1, {.. Md11Q.k M_.

kladanl spodne ! sta vby ako subdodávatelia z ú čas t ňuJ ú aj pt·acovnlci Pricmv~el·
n9ch stavieb z Otr okovtc. Sil us kut očl) u.
le v o velmi pek nom komunikač n e dobre
pr lstupnom pr l r odnom prostredi. Dom
umen i a bude sta t medzi kúpefn9m par·
ko m a hrádzou der ivačného kaná la \'á·
h u, za d nešný m prlrodn9m amtlleátrom
a tenisovými dvorcAm i, v bezprostredneJ
bl!zkostt liečebného d om u Slovan. Po
dPfinlttvnom pr!'mostenl Váhu sa pod·
sta tne zlepš! aJ exlstujiíce spoJenie mP·
dzi ll ečebn9 m t ústavmi na kúpernom
ostr ove.
Priamym lnvPstorom Domu u menia 1e
- z rozh odnutia Ministerstva kull'•rv
SSR - S lo ven sk~ [llha rm6n ia. Vo chvť·
11. ked vstupu 1c do druh6ho štvrtsto·
r ačia svojej exlstrnrie, prevzala tRklo
Sl ovensk á filh nt·mónia úlohu. ktorá sA
v ymyká z rá mca te l prtmárnrho posla·
nla. Rob! ta k vo vedomi. že v~stnvba
Domu umenia 1e kultú r no spoločen skn u
nutnos ťou a že účas ť ou na tetto v9stav·
be posl tUI pot rebám a záuJmom cplrt
slo ven~ke1 kult Ory tak a ko Jel slúži 3
a bude n·• ru1e1 slúžlf svoJou umf'lerkou
čl nu os fou.
- lr-

