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Féstival pre naiširšie vrstvy
BraliJlava, mesto hudobných
af o niekolko r okov. Len tetradfcif, rtl~nych stretnuti verraz vidieť oso ž nosť múdreho
kých hudobnfkov, ie opät borozhodnutia, zakotvil v Bratihatiie o záŽitky a skúsenosti
slave lnterpódi um a chápať túz tohtoročných BHS. Iste sa ne- to akciu ako pravidelnú výmemýlili k;itÍky, ktoré prevažne
nu umeleckých a peda,stogicJtOzitívne hodnotili prácu Príkých skúsenosti, s"lu konfronpravného výboru a rôznych
táciu domácich a za hrani č ných
cfalifch or~anizačnýcb zložiek; s naženi, kompas, ako pracovať
ktoré· porovnávali na~u dramas talentom v naiiich podm ienturgiu i dramaturgiou viacekach.
rých zehraničných festiva lov Sympatickou črtou tohto r o č 
a správne konštatovali. že sl ' ných ·BHS holi - okrem výraztu ka:tdý moh9J prlsť • " na svonflho vkladu sovietskych umelie". Dnes majú už n!lie <jesen- cov
rozilrené kontakty s
né hudobné slávnosti parametfrancúzskou hudobnou kultú re 'vefkfcb , ba mozno niekto
rou. Je to elite vždy oblast', kto
rý,r:h nalväl:~r~'h eur6pskvGh hurtí . a,; tak vefmi nepoznáme,
dobn ých
festivalov: , Navv,e 1 • pravda, okrem vrcholnvch hu ri ii ia sa . tu mnohé veci estedobných zjavov tejto kra ii nv a
tické a politické. Návltev nlci.
folklóru . Máme osoh i z týchale
predovlíetkým
umelecká
to s tretnu ti. nakofko francú zmládež si milže mnohé výkonv
ska hudobná kultúra je liiroko
porovnával, zamerať sa na de
dife rencovaná, pracuje s odtaily, · uva ž ovať o svoiel vlast lieňami. ktoré sú typ ické len
ne j práci , poúčaf sa takmer
pre iíu a vie dobre spá jal' tra na každom kroku - a BHS s6
dielu s m odernou, stabilné hod
tak cenným doplokom náiiho
noty s hfadantm nových umeiikolskliho umelecké ho systému,
leck vch svetov.
k to rého výchovná rentabilita
Postupne sa zaužfvava i prax
sa už ukazuje, ale najvä č§lu
uviest každý rok niektoré z
úrodu zožneme pravdepodobne
na~ich nových d iel. Pred oi!a-

mi početne( zahranll!nel kritiky a rtlznych expertov Je to
iste zámer dvojnásobne úctyhodný. Iste by veci prospelo,
keby sa v budúcnosti nezabudlo ani na uvážený výbe r z tvo r
by naiiich stariifch skladaterov,
napriklad z obr ovské ho. stále
nedoceneného klasické ho p iesňového
odkazu
l\1ikuláša
Schneidra-Trnavského.
Bratislava v!iak pílsobf i arc hitektonickou krásou naliich
koncertných miestnosti a renovovanej opery. Prelfnalú sa celou atmosférou BHS.
Napokon nepodceilu jme ani
politický význam týchto sláv
nosil. Stí nápadnou vizitkou politickej Unie náliho itátu a dris lednej starostlivosti o stálv
ku ltúrny rast ohyvatefstva. Nejed nému ná!lmu zahran ič n ému
nóviitevnlkovi ImponuJe š iroký
demokratický charakter našej
kultúrnej pnlitiky. BHS teda
spl nili to. čo sa od nich očak á 
valo. Preto patri vďaka vlietkým, ktor! na hociktorom f1se
ku prispeli k tomuto úspechu!
Z. NOVACEK

Po koncer te . . . Séfd irigent Leningr adskej filllarm6nic J EVGEN!J
MR AVINSKIJ.
Snlmka : V. Ilá k

BRATISLAVSKÉ HUDOBNÉ:SL:.AVNOSTI
ORCHESTRE NA BHS
CESKA FILHARMONIA

VÁ CL AV NEUMANN

Snlmka: V. Hák

CA RLOS KLE/ BER

Snlmka: V. llák

Festival kvality na symfonických koncertoch BHS skvelým spôsobom otvo1·11a
Ceská filharmónia s V. Neumannom. Caských klasikov hrá nedostižne asi al preto, že Smetanu, Dvorá ka, Janáčka malú
rtlha rmonlcl nie len v krvi. ale Ich al rnllujO; práve vrúcnos ť mu zlclrovanla POVYšuje Ich Interpretáciu do polo hv. keď sa
uad všetkou technickou perfektnosťou
rozlleva 1as pohody a ča ro zážitku. V
predohra k Libuši l v Tarasov! Buľbovi
vládol vo vyladenom zvu ku heroizmus,
p&tos, vrcholy vvchádzall Neumannovi s
leskom. vŕšil Ich oht·omne silno a nezdolne vofkolepo. jeho premyslenO koncepciu )anéčka naolnlll filharmonici
zdržlavanou nehou l ušľach til ou drsnosťou strh ujúcim spôsobom. V Dvor ákovom
Vlolonče l ovom
koncerte
znskakovala
A. Mayová. Zvlédla ho bezpečne. sý tym
tónom a mužným výrazom. ale medltatlvna poloha Icl vychádzala bez tel prave(, zadumane! pr fch utl, s u r čitou r ezervovanosťo u .

OVAKRAT LENJNGRAOSKA
FILHARMONJA
Prvý večer s Leningradskou fllharmťl
nlou dýchal čarovnou a r ómou fAhkostl
a espr it u. Dirigent A .Omilrijev sa elegantným gestom ravel r u ky poh1·ával s
farbami: l\fusorgskliho Svitanie na rl!lkll
Moskve sa mu pod rukami vvnor llo v
chvejivom opare. s mladlckou roztOlJašnostou I'OZlhr a l bu jar(J strunu Šo'!lakovlč ovej 9. symfónie. Ravelov La Valse z
noblesného. farebne hýrivého začl,1t ku
vvgradovi!l do ošiaľu záveru. Sláčiky Leningr adsk!ll filha r mónie sú nepbrovnnteľné a Dm l tri iev plne vvu žll Ich nnobmertzr.né schopnosti. bohat~. tvárnv zvuk
celého telesa sa vvzna~oval olastlčno'l
tou a ku l tivovanosťou. V. Treť jakov , s ó·
llsta v Mozartovom llusľovom koncertP.
D dur zauJa l svietivým. člst~m tónnm.
llvt hom v k raln~ch častiach a oOvn'hn~m
vvsnlevi't!llm pomalej.
Druh ý veče r akobv sme mali ored sebou tný · orc hester. Technická kvalita tá

Istá (aj keď sa predsa len výraznejšia
ukázi.!IO, že dvchy Leningradskej sa celkom nevyrovnajú fantastickým sláčl
kom]. elo výraz a vyznenie Oplne Iné.
Zd dirigentským pultom stál legendárny
l. Mravinskil a predviedol svojho Prokartovo [6. symfónia l a svojho l:ajkovského [5. svmľónla] ako veľk~ mvsllteľ
a stavtter. ktorý ani v Jedinom takte neStl·áco zo zreteľa celok, ktor~ sa v ma
xlmálnei sústredenosti zahlbuje do zmys
lu každe! noty, ktorému žile celá fak ·
túru u vvuártJiú sa z not nové súvislosti.
Nie cit a f11rba. ale myšlienka a zvuk
sú mu hlavnými prostriedkami; a ak eli.
tak striedmv. uvážlivý, nPsentlmentálnv.
Mravlnského kon cepcia organlckv vvchá
dza z jeho osobnosti a prcdosttera ooslucháčovl
filozoficky podčiarknutú, po
všetkých 'itránkach vvváZenO, deflnltlv
uu výpoveď.
šTATNA KAP ELA ORA20A NY
Rozpačitý do1em zanechalo vvstupenle
Státne! kapely z Orá žďan, ot·cheslra so
slávnou tradlclou, na jmli čo sa týka štýlu hry. Technicky má teleso výborné
pred poklady, dlsponu je presnými a Jed notnými sláčikmi, vyrovnanosťou zvuku.
V skladbách Wag ne r a, Mollhus a a Beethovena nám však chýbal vnútorný ná-

bol citová zaangal!ovanosf. skOr bolo
mol!né postrehnúť určitú vecnosť a
'chlad, akýsi akademizmus. Mladý dlrl·
~ent H. Blomstedt nedokázal orchester
. rozohrať. alebo lepšie rozohriélt - a tak
najviac zau1ai Koncert pre klavfr a orchester súčasného nemei:k'éllo skladateľa
S. Matthusa, ktorý skvol9m spôsobom
Interpretovala A. Schmidtová.
VIE DENSKI FILHARMONICI
Viedenskl filharmoni ci s famóznvm
C. Klelbe rom nadchli vo .. svotom" repe rtoári, JJOdall diela We be ra, Schuberta
a Beethove na ako dokonale vybrl1s ené
šperky. Zvuk .,pánskeho" orchestra má
udlvutucu mäkkosť o kr•ásu, vyladenosť
v pomere medzi sláčikmi a ozaj .. h-raJú
ctml" dychmi 1e Ideálna. súhra dokonalá. VeľkO z&sluhu na prvotr1ednom výkone a zážitku, aký sme z Viedenskýc h
rilharmonlkov mali má. dirigent C. ' Kielber. osobnosť veľkei sily a magického
pOsobema na hráčov i poslucháčov. Pod
teho rukami sa forma odvltala so zázrač
nou ľahkosťou a prirodzenosťou, naplnil
ju nezvyčajne lntenzivnym pôvabom, do
na Jsubtllne1šlch podrobnosti prepracovanou dynamikou a farbami. Taká kt•ehká
krása, z ktore! boli vylúčené akékofvek
k nej nepatrlace alebo jef vyznenlu napomáhatúce orlmesv. S priam démonickou silou zaoOsoblla záverečná Beetho·
venova Osudov&.
SOCR
Nase dva reprezentatlvne orchestre to,
čo sa t~ka konkurencie. nemali

ľahké .

Sy mf on ický orchester Cs. rozhlas u v
Bratislave so svojim dirigentom O. Le·
nárdom p"o dal spoľahlivý výkon na hraniciach svoflch možnosti, te to naJmä
vo v~raze a ťahu tvárne teleso so živým zvukom, prlebotnýml a dobre zneitlclml sláčikmi. V premiére Zimmeronl
9. symfónie, panych!de padlým hrdinom
SNP Lenárd oôsobtvo obnažil let farebnú stránku, ale prvorado sa sOstredll na
let meclltat!vn u ná ladovos( vystava nie
účlnn~ch kontrastov a ľormovet zovretosti. Posledné Lenárdove výkony sťí v
zna men! definltfvneho formovania teho

A. S. DMITRIJEV

Snlmka: V. Há'k

( Pokračovani e

na S. str. l

Vfsledky
a úlohy

ve Slovl(oncert. ktorý začal svs·
tematicky presadzovať starostlivos ť o vyn ikajúcich mladých
umelcov. Táto myšlienka sa
každorol!ne realizuJe známym
lnterpOdlom - nesOťažnou, medzinárodnou prehliadkou mla·
dých nádel! '!OCiallsllckých kra·
1{n, ktoré sa uskutoč 11u le v
rámci BHS. V poslednom čase
k nemu prtstupule l Medzlná ·
rodná trlbftn8 mlad9ch Inter·
pret ov.
Na koncertnfch podulatlac h
u uddza al 16i!ud domáca
l netová hudba. Ako In obe·
cen1two prllfma? Vy akn 11kl8·
datef l d rama tur- sl Iste dl·
mate te nto moment •..

Ntii rozhovor s mladfm skla datafom Hanulom Domanskfm,
wed6chn dramaturgorm Slowkoncertu la .. časne lnform6clou o prlstupe k sti!. .nel
problematika ronola koacert·
n6ho llwota na Sloun1ku, o
s prlstupllonnl budobnf ch bodnllt nallm pracujtctm a mii dell.
Ospechy, ktor6 Slovkoncert v poslednom čase zaznamenal v rozvoJI koncertn6ho l!l·
vot a stí výsledkom hú fev natej
a zodpovedne! práce celého
teamu pracovnikov koncertnéh o oddelenia, pracovnikov na ~lch Krajsk9ch stredisk a predov§etk9m Jasnel a cteravedomeJ koncepcie samotného vedenia age ntúry. Bolo by vllnk
Iluzórne domnieva( sa, fe pri
presadzovani a organizovani
kon certného !Ivota nAs všade
čakali s otvorenou n á ručou.
Casio malá sktlsenosť kultúrnych pracovnikov, nlekedv 1
nedOvera alebo obavy z ne·
úspechu, boli hlavn9 ml momen·
tamt. ktoré brzdili rodtrovan te
miest s pravldeln9m koncert·
n 9m životom. Počiatočné • ťa f·
kosti sa vlla k čosko ro prekonall trpezllv9m presvedčovonl m a
d oslahnut9mt
v9sledkaml u
partnerov, kde koncertný !Ivot
u ~ ziska! nadSencov. Ak dnes
konštatu jeme, !e v súčasnosti
mllme na Slovensku do 20
mostsk9c h usporladeterov, orga nlzull'lclch pravidelné k oncortnli poduJatia l so zohranll!·
nou llčosťou , Je to al dokladom
osobného prlstupu a zdravého
.. ranúškovantow kult tirnyc h pra.
covnlkov, miestnyc h spoločen
skStch organizácii, dobre pracujúCich Kruhov prtaterov ume·
n ta l pochopenie Národných
výborov_ Pravda, rozvoJ koncertného života a tým t spr!·
stupfíovente hudobn9ch hodnOt
našim precujftclm by bol nem yslilefn9 bez morálneJ a Cl·
nanl!nel pomoci MK SSR.
Vedra wynlkajl\clch dom6clch
a za hrani č nýc h umelc017 a teliu nachlidza llrok6 uplatnenie
l neh mlad li lnterpretai!n6 Je·
nl! rácia ..•
- Jcdn$•m z prvorad9ch cteJ ov IHI ŠOf agentúry te starostlivosť o mlad9ch umelcov, o
Ich umelecký rast. Uvedomuje·
me sl. !e len vytvorenim vbodn9ch podmienok Interpretom.
ktor! končia vysokú školu čl
konzorvatOrlum, mOteme dúfat.
!o sa vytvori Interpretačné
llplč ka, schopná reprezentácie 1
no zahranlčn9ch koncertn9ch
pOdlá ch. Snažlme sa, pokt8l te
to v nallt c h silá ch 8 mo!nostloch. urohl!lť mtad~m prvé dotyky so životom 8 s tvrdou pra·
xou . To všetko by vllek bolo
málo. preto umožň uJeme a od porftčome pcrspektfvnych umel cov no štúdium čt lnterpreta l!né kurzy v za hranič!. Vpl9vamo na to. aby sl mlnd9' umelec
nPus tále rozširoval s voj reper·
toár a pod. V teJto stlvls lostl
chcem zdOraznil, t e to bol pr6-

- Pr11{mante sO časnet hudby
obecenstvom u ná s. ale l v zahrani č! te otázkou velmi zlo·
~.tou. Závis! to predovšetk9m
od úrovne 8 vyspelosti publl·
ka, svolu tilohu zohrllvnjft hu·
dobn6 tradlcle tol ktore! kra·
jtnv alebo 1 mestskel lokality.
Mysl!m sl. ~e bez predbežneJ
prlpravy a cletnvedomet v9cho·
vy nebudú v9sledky pri za•·adovanf snčasnet hudby - a to l
slovens keJ - také, aké by sa
dali očakávet. Jednou z fo r iem
prek onania url!ltel testvu tt1cel
,.barléryw medzi slil!asnou hudbou a publikom mOfe byť beseda s 11utorom diela . V spolupráci so Zvl!zom s lovenských
skladaterov
sme u s kutočn ili
rad podobn9ch tispelln9ch ak·
elf, ktoré sa s tretli so žtv9m
ohlasom. samozreJme dOiežlt ú
úlohu tu zohráva et tlroveft In·
terpretácte novel skladby. V!leobecn9m pravidlom te však
správne
zaradenie
súčasne!
skladby v dramaturgii celého
programu. Som zásadne proti
koncertom, ktoré uvádzalO v9·
hrndne stičasnC• hudbu. Tto
skOr nov9m skla dbám Skodta,
eko prosplovatft.
Oalll ronol koocerto6ho l l·
wota l• 1111 1hlslt na hudob·
net wfchon mt6dele ..•
- To te samozreJmé, v mládeži sl vychovévamc budtiďlch
n6vlltevnlkov koncertov. S or·
ganlzovan!m v9chovn9ch koncertov má Slovkoncert bohaté
skúsenosti a dosiahol al pozoruhodné v9sledky. Potrebu telto činnosti. ktorll má tak9 v9znam vo vytváran! !.lrokého
okruhu hudobne vzdelaneJ mládeže a rormovan! jel estetické·
ho cltenle azda netreba zdOrazňovat. Bolo by preto vážnou
chybou, keby snáď v budúcnostJ bola v9chovn9m koncertom
venovanb menšie pozornosť zo
s trany škOl čl ln9ch zaln tero·
sovaných tnštlt(ICI!. V sftčas
nost1 prichádzame s v9chovn~
m l koncertmi pre ul!ňovskft
mládež. te da do oblasti, ktora
bola v minulosti v tomto sme·
re naJv iac zAnedbaná.
Popri pr6cl " Stovkoncerte sl
l1ta n 6(dete chwUu al pre pr6·
eu 1kladatef1k6 . . . Aké m6te
skbenosti s Interpretmi, ktorf
ltudonll ul11 skladby ?

z domova
Mln1sterstvo kultúry CSR us poriadalo v Kro·
mH1žl (6.-15. IX.) l nlerpretačn6 slíťal CSR
pre rok 1974 " odbore komornfch s6borow.
SO ťa! vyplsall so zámerom podporovať komor·
né umenie, ktoré má natml! v česk9ch kraJoch velkú tradlclu. Cielom je vyvolať do 11·
vota v šlršnt mtere než dopostar. vytvorenie
a činnosť komorných suborov. ktoré by postupne vyplnili medzeru vzni kllfucu generačným
Strledanhn a pOkral!oval! V tom, ČO nasa SO·
claUstlcká spoločnosť umo~nlla v tetto oblasti
vytvorit. Súťa! bola troJkolová. komorné
sO bory súťa~! ll v kategOrtách : a l s lál!lkové
kvartetá; bl maló komor né s úbory Iného zlo·
ženia poenuc tromi l!lonml. s výnimkou s úbo·
rov v zloženi Jen z dychových nástroJov; c)
dychovó kvinteto. Prihlási ť sa mohli IbA sllbo·
ry zložené z občanov CSR alebo obl!anov SSR.
ktor! ~I jú a pósobta v CSR. Vekov9 priemer
č len o v súboru nesmel prek r očiť 35 rokov, podmienkou priJatie bolo ukončenie nlebo prebiehajúce s tlldlum všetk9ch l!lenov súboru na konzervatóriu a lebo vysoke J hudobne! s kole. IV9·
nlmky mohol povollt vyptsovoter sútaže.)
Výs ledky súťaže: a i61Hk0176 kwartal6 : l. cena
- Panochovo kvarteto, Praha 1j. Panocha, P.
Zetrart, M_ Sehnoutka, ). Kulhen; umeleck9 ve·
dilcl pror. dr. J. Micka); ll. cenu ne udelili;
111. cena Sláčlko.vé knrteto po11ucb6 č ow
JAMU, Brno [V. Kovár. V. Zavadfllk. ). jui'lk,
A. Gál ; um . vedCicl doc. 1\_ S~ kora); č01tn6
uznanie s odmenou Dolelalowo kYarteto,
Praha 1J. Obšil oš, V. Holo k, K. Doležal, V. Lelxner; um. vcd. pror. L. Kostock9l. Nov6 sl6či
kové kvarteto, Praha (P. Kohout, J_ Odstrčil,
J. Nofna•·. V. Bernállek; vedie pror. A. Kohout l.
Pralákovo kvarteto [F. Drs, V. Remeš. j. Klu·
soň, J_ Pr11žAk; vedlo t>ror. V. Moučka). V ka·
tegOril malé komorné stlbory ln6ho 1lolenta:
l. cena - Musica lyrlca ( E. Dos tálová, M. Motutková, E. Kráms ka ); ll. 6 111. cenu neudelili;
čest né uznanie s odmenou Komorné trio
poslu c h áčov AMU, Praha [L. Cermáková. M.
Tumová, O. HIO pa l. Komorn6 trio prallkliho
Konaarvat6rla [ J. Setra rt, E. Slstek. J. Tu ma).
V kategOr11 dychod kvintetA : I. cena - Dy·
chové kvlntelo mlad9ch brnenských fllbarml)o
nlkov (J. Kessner, J. Bartonlk, L. Barloi\, Z.
Skrabal. B. Zoubek ), Il, cena - Dychowé kYinteto 197f (S. Zllka, j. Váca, J, Vanlš, ). Ma·
cek, V. Secký); 111. cena - Dychod kwlnteto
AMU, Praha (J. Marš álek. G. Kolárová, P. Danek, J. Janda, M. Kubll!ck l; čestn6 UIDanle

s tulmenou - Dvrhow6 hlnteto IIOslucUi!n
Konaerut6ria y Brne i R. Plvoda. M. Kal'uik,
). Hajtmánek. Z. Dtvoký, j. Sedria l. i!eltM
u1nanle bez odmeny - Dychové kvinteto JN'II·
skt bo Konzerut6rla 1S. Flnda. M_ Hašek. A.
'Jcmec. 1- ~esté k. V. Lefčko ). Predsedom poroty pre sláčikové kvart e tá a suborv mého zlo·
ženia bol .~:a !> l. umelec pror. Antonin Kobout,
miestopredsedom prof. dr. Karel Krarka. člen·
ml člonovla Smetanovho kvarteta. Janál!kovho
kvarteta, Dvorákovho kvartetlt a profesori
pra2ského a bl'llcnského KonzcrvatOrta. Poro·
te pre dychové kvullctá predsedal pror. Frantl·
sek Sole. teho zástupcom bol .~:asl. umelec
prof. Vlndlmlr !trho. Súbory, ktoré sa závllzne
orlhtá slll k §tudllnel prlnrave na suťaž. dnstm11 na požlodanlo stlpcndiOinu podporu od Ceského hudobnóh o fondu pre štúdium v čase
prllzdnln.
Opllt s a potvrdilo. 1e Praha a Brno sl\ vel·
moco u na poll komorne! hry. Súťa~ sa poby•
bova111 nalm!l v s lál!lkov9ch kvartetách na vermt vysokej úrovni - e t ým te hegemónia w
teJto oblasti neprerui;ená. Bolo ml priam !~to,
že u nás je komorná hra ešte s tále v úlohe
popolullk y a práca našich komorných sl'lborov,
ktoré su oproti česk~m kraJom v značneJ meo§tne. se stretáva s takou melou podporou e
pozornosťou. Ako dlho chceme zaostáva ť v telto oblasti?
JAN PRAOAN!
Rladtterstwo ĽSU a oclbočka SSHV Y !iiiH
usporiadali dňa 4. októbra t. r . metodlckf •·
mln6r na tému ..ModernA a progre~lwne metA·
dy •o wýučbe akorde6nowel hryw. Semtn6rnl
skolenlo viedol profesor brnenského Konzerva·
tOrla Ladi1ln Koryi!an so svoJimi žiakmi (In•
nou Havllt!kowou a Antonlnom Dwor6kom).
Skolen ia sa zúl!astnlll pedagógovia z okresov
Ztllna, Martin, Považská Bystrica, Cadca 1
Doln9 Kub!n. Pror. Koryean vychádzal zo svolieh uverejnen9ch orlie v časo pise Hudebn! n6·
stroJe. Zaoberal s a vznikom a vývoJom akor·
deOnu. novou zauž1venou ekordeOnovou terml·
noiOglou a hlavno metodikou hry na akordeóne. Predviedol so svoJimi žlakmt ukUkf
noveJ mcchovet artikulácie a Crázovanlll, tvoren ie tOnu a p re ĽSU najdOletttel!ile orstovomechové legato. Ho voril ttef o nov9ch akordeOnových skladbách, o spolupráci s o sklada·
termt pre akordeón, o!.vetových akordeOnovtcll
stíťažtach a festivaloch a o s polupráci s pracovn!kml závodu Harmonika v Hofovtctaclt.
V závere predniesli jehO žloct na v~bornel
urovni sóJové a skla'dby pre 2 akordcOnv.
ANTON PITTND

Jubileum dr. Stefana Klimu
zaslúfiléh o umelca, rladltefa slíboru Lii!nlca a dlrtaenta te·
ho speváckeho a boru (nar. l . nowembra 1919) prlpomlname
sl v troch pohfadoch na jubilantovu oaobn01f, " troch prlspewkoch dlboroi!ntch č lenow zboru L6i!olce.
Spomienky na bezmála 15ft l!l nkovante v speváckom zbore Lúčnica pod vede·
nim dr. Stetana Klimu nie te
možné vymazaf z pam8t1, zvláš !
nie vtedy, ked sa k nim člo
vek často a rád vracia. Zvyk·
nťtf st na prácu tohto zvlá š ť
ná ročného dirigenta nie te maličkosť a Jen pevná v0fa. VZ(IIh
k prec!zne t práci a láska k
zborovému spevu dokážu l!lo·
veka udr~ať dlhó roky v ra·
doch č len ov spevácke ho zboru
Ltičntce. V živej
pamäti mi
ostali čl uf malé a lebo nároč
né zbory našich a s vetov9ch
skladatcrov, ktorll dr. Klimo
vždy s n a lvl!čšo u s tarosfou naročné

s tudoval.

a teho práCI S8 ml
pál!llo to, že každO
skladbu mal dOkladne prdtudovanú a vždy vedel. čo nou
chce vyfadrlt. Nie te možné nespome núť sú ťaže , ktorých som
sa pod Jeho vedenlm čt už nn
domáceJ pôde v Jihlave alebo
v zahranič! zú čas tnil a. Z v!fazstve. ktoré sme v silnel kon·
kurencll dosiahli a ktorému
predchádzalo mno~stvo hodin
tvrdého nácviku sme mail všetCI spo lu s dirigentom obrovskú
•·adosf. Vdačlm mu za ve ra. Za
to, že ma nau čil poznáva ť krS .
su slovenskeJ Judovej plesne, že
ma naučil poznávať s vetové
zbory a umo!nll mt reprezen·
táclu našet socialistickej vlasti.
obzvláš ť

OĽGA HANACKOVA

Prezradiť . na čom práve
pracu tem. le v2dv u každého
skl adatera .,výrobo9m taJomstvom". MOže me povedať len
tolko, že mám rozpracovaný
Koncert pr11 husle a orches ter,
ktor9 venujem huslistovi a
orlatelovt Petrovi Mlchallcovt.
To ostatné azda až po dokončent diela ... Velmi rád sl spomfnam n a spoluprácu so Slovensk9m kvartetom. ktoré pri·
niesla vera al pre mo10 vlastnú
tvol'bu. Je to spomienka naj·
m!lšl11 e chcel by som touto
cestou ellte raz poďakoveť čle
nom Slovenského kvarteta za
vynlkajtlcu Interpretáciu motel
skladby,
A. PLASKUROVA

St rllá uala nds jeho srla nerl·
stále umelecky tuorrf. Od prvého tónu r ozospieua11/a, od pruých taktov rtdcvlku 'flOvej
skladby ne:miesol spev be:
odufevnenía. S každou skladbou, s ktorou pred nás prišiel v pravom zmysle žil.
Vedel vytvorit atmosf~ru, v
ktorej sa stratili starost i drla
- a vkladat do nás svoju ume leckú predstavu. Učil mts rlielen poz1távat kr(!su slovenskej
piesne, ale žU s ňou, precltU
ju a interpretoiJat. Boli to ne zabudnutefné ' cllvlle, keď po
večeroch nácviku skladba zaznela v pred~m netu§enej
kráse. Duch slovenskej plesne,

svieii a odu§evnený prejav ,.
111int stali takto vlastné

a

pri~

111esll zvlástne čaro pri 1nter•
pretdcli sveto ve j zborovej t vor•
by, ktorým zbor Lúčnice pre..
kvapoval na festivaloch a sú"
t aíiach. Dr. Klimo nám nebol
Iba zbormajstrom. Zanechlll 11
ná.f hrdé uvedomenie si boluJt.
st va národnej kullti ry. Je pri•
kladom neuspokojovania 1a 1
prlemerno&fou, neustáleho hCa•
dania. zdpasenla o nové, doko•
nalej§lc.
Dr. VILIAM LAURI~C
S menom dr. Klimu sa •l
wtdy bude sp6fať predltnl
l!louka-umetca, ktorému •
lbka k hudbe atala 81da 17111·
kfm. Pre4stna dlrlaenta, let•
rt 17fChoul nlekofko lii!alllulkych gener6clf, dokbal . . .
Jlf tofko , mladfch JudJ, ,.......
nt skoro kald6 s116aa 1 o~
nounfm kolektfyom, nalakalie
u o6mahy a neu1tupatta ,....
falkoaCamt - a Wfi170rlf 1...
ktort pod jeho dlrlaentaktll
aeatom dosiahol bohat6 ",.....
ky a ocenenia doma l " •·
hranli!f. Vl!ll nb pOio6171f . .
hat1ho a krbu piBIDI, cieli·
wedoma ob wtedol ddy lc ....
l lemu a precfiDelllama •fken,
k podenlu akladteb follci6PIIflll
- el po tle aatnirtM!aellle 1
capellod. Pritom Yldy ".,_.
adilralllout
wt1nam wtrua.
vvstthnutle atm01f6ry a . _
nlckel dokooalo1t1 lnte,.,...
unet piHoe. l tle aajllolltellle miesta museli 17fZDIIIf 1
perfektnou fahkosfou a bl810·
vou wyrovnanosťou .
IVANA HEJDJNGEROVA

SKOLA A HUDBA
publikácii
vvdavatelstva
z kntfných
.. Sovtetskl! kompozttol'" mOže pedagOgov-hudobntkov zeutat nJekolko lmth:
v prvom rade le to knlha S. Dretdna
.,Lenin počtiva Beethovena". Autor na
základe dokumentov, besied s tičutnfk·
ml koncertov, na ktor9ch Lenin počtlval
Beethovenovu hudbu, ožlvute ovzdu!l~ 8
programy koncertov, pouk11zute na tlo
c ha ra kterlsttcké
z naky
tnterpret6cte.
ktoré zau(a\1 V. I. Lenina. Od brehov
Volgy, kde matka a sestra zoznámili
mladého Lenina s Beethovenovou tvor·
bou, au tor prenáša l!ttatela do Zenevy.
Bernu. Parlb a nakoniec do Moskvy,
kde všade Lenin počClv al ma jstrove
skladby.

y edfclt

,.MlaČI6mu mtlomi'iov1 \iattby"
vych,dzalti tr! tituly. Prvý z nich
.. Rozpr,vanle o ruskfch Iudov9ch ná·
strojOCh" obsalluJe nielen odl)()Vede n a

ka-budobnrka, ktorf u snaff vvtvortt
krásu n azyYanQ Hudba. Autor pomáha mladému čttaterovt pochoptf zlofl·
tos( l z6hady s veta hudby•

osovietskej hudobnej literatúre III.
z11uttmav6 ot6zky (Odklal stl hudobné
nástroje? Kto na nich bral ? Ak6 te tch
s tavba?), ale al totoarafte a náčrty, n a
základe ktor9ch sl možno niektoré z ná·
s tr ojov zhotoviť.
o etom stredného ilkolsk6bo veku le ur·
čený .,Hudobnf kaleidos kop". A pre
d&tl s tnrllleho veku, ako l dospe l~m je
určená kniha A. Klenova o práci l!love-

p re

potreby pracovnikov v oblasti h udobnliho vzdel6vanta vllak a zda n aj·
dOieWetllou bude publikácia ,.Hudobné
vydania pre všeobecnovzdel6vactu l!ko·
lu". V r. 1975 vyjde uf t ret! zväzok, kto·
r9 obsahuje blbllogratlu spev6cket a
zboroveJ llterattlry ore dett predškolské·
ho t š kols kého veku, bibliografiu knih
o hudbe pre žiakov, prlručte k pre poda-

&6&ov atcf., ktor6 vylll v rokocb 19'111973. Predchádzajúce dva zvllzky uhf·
t\afú bibliografiu z rokov 1987-7L
zaver n ášho lnformat1vneho lifthladu o hudobno-pedagoglckel Uttratlire, ktorCl v oblasti v!leobecnel ltD·
dobnet výchovy a s pevu pl6nulli na rok
1975 dve hlavn6 sovietske vydavatelstvt.
mo!no azda len konštatovať, fe snttmatlckos(. ctetavedomost. návllznosf IH·
notllvých ed!cll. koordinácii! s člnnosfou
rozhlas u a televlzte te obdtvuhodna, v
mnohom prlkladná 8 možno azda dlifaf,
že oo nle ktor9ch pr!ťožll V 9Ch tituloch
s iahnu l naše vyd11vatelstvá, našl pedagOgovla, skladatelia a oracovnfcl v oblasti hudobneJ v9chovy,

N•

l. V.UIJIC

l 13 l t:l
B ratlslav!>ké hudobné slllvnostl ma)u
v postaveni európskych h udobných
f estivalov zvláštna zameranú dramat ur
g lu. Festival mvslf vo vefkel miere na
m ladých umelcov socialistických kralln
maluclch mo2nosf v rámci l nterp6dla
pre d sta viť sa !ilrokému publiku, v ktor om nechýba rad zástupcov významných
Z ll h r anlčnýr.h egentúr. Taktiež pohotov6
rozh lasové a telovlwa publlc1t11 robi
týmto mladým rudom !ilrokú propa~llclu
Jeh umenia. Tllto nesú (alná rorma vo·
r efného vystúpenta te pre začlnatuclch
u melcov samozreJme značno lákavá, kužd ý z nich odchádza 1. pOdla ako vltat
a možno pre mnoh9cll otvára právo Bra·
tlslava brány do svetových koncertných
sieni.
Na tohoroených večerných koncer toch
l n terpOdla vystúpilo ll mladých umnlcov, z ktorých vllčslna má už za sebou
bohatú koncertnú činnosť alebo le laureátom nlektore) z medzinárodných suťa
žl. Tieto skutočnosti sa odrazili l na
fodnotlivýrh výkonoch, ktoré v globále
možno označit za nadpriemerné, svfld-
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INTERPÓDIUM
AdAm Madveczky sa predstavil ako mimoriadne v ý bušn~. Intu itivne zalo! en9
umelec, k torý svo )e tvorivé ma tstrovstvo
prenaša no orchester prostrednlctvom 111.
rokého gosta a snAd a:l prlli!lne prepistel mimiky. Emil CakarGv z Bulharska
M
predstavil v to m na lle pšom s vetle.
Pri Interpretácii Ravelovel suity z baletu Daphnls 11 Chloe vzbudil dotem o riginali t y, na)m!! exponovanlm koloritu
dobre zvládnu tého orch estra. A n apokon
sovietsky umelec Vasllll Slnalskll. Jeho
malstro\lstvo možno zar a di( už do kategórie hotových ume lcov s patričným
leskom a e leganciou vyjadrovania. V
Gllnkovel predohrc k Ruslanovt a Ľu tl
mllo. ale h lavne vo výbere z I . a ll.
sul tv ProkoUe11ovho Romea a lúllc sa
predsta vil a ko vzácne cltla ct umelec, Inter pretácia
ktorého bola poznačené
vz l etnosťou a odusevnenlm.
Tof koto teda k večerný m lnter pódlovým koncertom naplneným čarom mladlckostl a vzruš utt1clm na plltrm nie már·
noho očakávani a .
VLASTA ADAMCJhKOVA

Pardubice, Navasardjanová,
Wachsmuth, Batzdorf

V ASILIJ SI N AJSKIJ
člnce o
nlrnočné

Snlmka: V. !lOk

tom, že l ned alet sa rodia vý·
talenty. Najbohatšie zastúpená
bol a na)mlodilla klavlrlsttcká ~eneráclu,
reprezen tovali tu tyrla naturelovo o dll~
n r omele!. M a ďa rský klavirista Andrés
Scbl [f sa predstavil ako umelec monumcntaltzufúclch čtt, vynlkatOco technick y prlpraven9. v )cho brllantnot Interpretácii odznel Cajkonkého l. klavlrny
koncert. jemne)šle danosti sme postrehll u bulharskeJ umelkyne Marty Dejano• eJ, Prl v§etkel \lete k tel technickým
d lspozlciám, kul túre tOnu a vcikému talentu bo l však pre i'íu Ra c bmaolnovov
1. klavfrny koncert predsa len prltvrdým
orieškom z hladiska rHchmanlnovsket t v~
rt ky. Vysoký stupeit muzlkat:tv 11 obdlvuhGdnu rozvážnosť predviedol ru muflský omelec Stefan Agoston v 2. k lavll'
norn koncerte Fra nza Lis zta. Oproti
dvom l)redchddzatuctm
romuntlck9tu,
v iac menel sentimentálno poilatým kuncertom, vyznel Agostonov Llszt zn 11 čue
novodobo a v kusne trletvo. Azd a na!·
vllčlll do)em zaucchol sedumnás(rotn9
Polia k janullz Olelnlczak. V Ravelovom
Kl avlrnom koncer te O dur očar il ora
v9m
l n t erpr etačn9 m
d uchom to h oto
skladate ln, plastlrltou a d yn llmlčno ~ťo u
celého, výrazovo t11k n4roeného koncertu. Hus ro vé umenie reprezentovali nasa
Andrea Saat6kod
a polská huslistka
Barbara Oorc:ay naka. Sestákov\1 pozn á
me u! z In ých prosvedčlv 9ch výkonov,
k toré tak trošku ospravedlňulil tel posled né vys lupeule. Náročný Dvoi:'6ku•
h usrový koncert potrebu te sk u točno zra·
lébo ulterpreta - aby teho technické a
formové úska lia boli prekonané bezo
ZV't'ilku. Doslova nAs však uchvátil prejav Ba r bury Gorczynbket. Jel lnterpretá·
et a Mendelu ohnuv ho husrového koncer·
tu dýchala muzlkálnosťou a t ntell~e n 
ctou, citlivým prlbtupom mladol Interpretky. Jel výkoq patri medzi tie natlepšle z rámca večerných koncertov.
Vtolenčellstov z11stupoval Juhoslovan MlJol Mlelnik. I n t onačná neomylnost a vysoko hodno tn~ t vorivý prtstup k !ednet
z natn6 ročne)šlch čel ov ých skla dieb
(Schumannov opus 129. l presvedčll1 prltomných o teho mimoriadnom majstrovstve. Zvl6štnostou bolo na kon cer tn om
pOdlu počut sólový t rom bOn. V Mat61o•om iwncer te pre trombOn a orchester
sa preds tavil náš Gabriel Madaa, Interpret vytváratllcl krásny nosný tOn, spolahllvQ ln tonActu kantabilných l rvt mlckých n áročných p asáž(. Z tohoroč ných
lnterpodlstov boli vel mi zaulfmavl i tra·
t11 reprezentanti ma jstrovstva taktovky.
Tra ja z ll č astnenl dirigen ti predstavov ali
nepoch ybne výber mlade! liplčkovel eur Ops kej generácie. Všetci s a maU mož·
nosf pred staviť ako s prevádza č l sólových
lnltr umentálnych koncer tov a svot talent pr eukáznt taktiež v samostatne j orchestrálne ! skladbe. Maď arský dlrl&ent
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Medzi prl le mné pre kva pe nia l nterpOd lovet času BHS pa t rilo n esporn e 1 vvstúoenle Vf chod ol!e• kého lt6tn eho komorn6bo orche1tra • Pardublc so sól ist am i Svetlanou N/lva sardlano vou l ZSSR l.
Ha ns-JUrg enom Wachsmuthom (NDR l a
Wolr-Dleter om Batzdor rom ( ND Rl
Pa rd u bický orches ter n a lmludšle
te leso v CSS R - plne potvr dil oprávnenosť Qspechov, ktoré za pú h ych piiC
rokov svotel existencie zfsk11val nielen
na našich. ale l zahrani čn ý ch pOdUich
( Polska, NDR, NSR. Francúzsko) . OokonniQ súhru a celistvý zvuk demon!Hroval l pred bratislavským publikom, a to
n ie len s uverénnym podanlm M~nartovo j
predoh ry k Flgarovet s vadbe, a le al a ko
mimoriadne prlsp0soblv9 s pr levodn9 orchester hosti InterpOdla. Výk ony sólistov
tohto koncertu výraznou mierou orlspell
k óspo nému vyznenlu tubllelného, plat~ h o r oč nlk a lnterpOd la. V pine t mie re
to pl ati o sovietsk e! kla vir istka Svetlane
Navaaardjanovel, ktore) podanie Sostako•i č oYho l. kl av!rneh o koncertu prezr6dzalo zrelú umelkyt,u, typickú odchovankyň u soviets ke! k lavlrnel školy,
Nes krotným tem peramentom,
bezp ros trodnou muzlká lnos tou, sýtym tónom l
pregnan tno u techn iko u s t pravom ziskala sympatie obecen stva.
Tenoris ta Hana-JUrgen Wacb•mutb z
DR patril ne pochybne medzi nallep!llch
hosti t o h toročné h o Interp6dta. jeho s ugestlvnP. podanie BrltttenGvel Serenády
pre tenor, lesný roh a sl áčikový orchester upQ talo citlivou hlasovou l výrazovou
d lteren cláclou
kontrast utOclch
plOch, neobyč a tne preclteným t rázovanlm a fosnou, no p ritom nenásllnou artikuláciou.
Huslista Wolf-Dieter Batzdorr zostal
11vothn výkonom v tieni predcbádzaltíclch l ked te značným handlcaoom. ak
ten IStý koncert (Mozart GY O du r, KZ 218 l
odznel nlekol ko d ni pred tým s takým
vynlkatúclm sólisto m. a kým te V. ! rettakov nemožno oblst niektoré vá!nelšle
nedosta tk y, predov!letk 9m n e d ostato č n ú
fa hkos( u Mozarta obzvlášt !ladl\cu 11
vera ln tonaených kazov.
1- KOVAA

Rajmund Kókoni
Miomír Nikolič
Akordeon ls ta zo Slovenska a basista-spevá k z Juhosl6vle vystúpili na poloreclt6loch (15. X. 1974 l U k la risiek.
V da nom prlpade s me boli zvodavl natmll n a Kákonlho - M. Nlkolll! sa toll~
už predtým predsta vil v SND ako Zunlga. Kvality juhoslovanského spevák a
- Ináč sólistu Belehradsk ot opery sme spoznali na repertoári z plesnf
H. Wolfa (Tri plesne na Ml ch elang ela J,
R. Strauna (Helmliche Aur ror derun ~.
Tra um durch d ie Ollmmerung, Wi e soliten w ir gehelm ste h alien 1. M. Rnela
( Don QuiJotta A Dulclnée l a tuhos Jovan
skéh o súča sného s kladatela D. Radi ča
(Trenuct bez razlo ga l. Pre poslucháea
atrakttvny program (velmi dobr e sprevá dza l 1!, Marclnger ) našiel výrazovú
grad áciu v Ravelovet s k ladbe. In áe zdr~anllv ý, kultivovaný výraz s peváka, technicky velmi kvalitne pripraveného, k on trolutdceh o s l uvedomele každý tOn, sa
v oomtnan om Ravelov! dos tal do polohv
priam pohrávanlll sl s nálad ou skla dby
- m nohovrstevn ou, prlesvltn ou, krehkou. Ak Wolf a Strauss boU prlam In-

telektuá lne zdr!anllvf, Ravel a vzápiiU
- s modernejšie cltenou melodikou - nás voviedli d o tušených mo!nostr juh oslovanského basistu. ktorý mA
po technlckol strAnke vedenia lllusu
v§etko, no niekedy by mu nezoškodlla
vllčšla citová verva aspoil toká, akú
oretavll u spomlnaných autorov.
Ná!l akordeonlsta Ra jmu nd Kákoni teho trofe lo ťažko l všetky vymenova( rehabilitoval nást ro!, dodnes prlllmnn~
s rešpek tom l čl dešpektom? l u Istých
,.znaleckých" v rstiev. Isteže. akordeón
má tlc.Z svoje obmedzenia - ktorý nástra t Ic h nemá? No v rukách požehnaných u melcov dostáva teho zvuk vera
netušených dimenzii. Kákont natri nielen
ku skvele tech nicky vybaveným hráčom
- bezvadná prstová techniko bolo evidentná natvýraznetšle v Scarlattlho Sonátach O dur a d mol -, ale teho Iskra,
nadšenie, mlad istvé oduševnenie. zrelosť
umelecká a !itýlové rešpektovanie, s
oprostenosťo u od arek tov, ktoré by mdh 11 zvlldzat manet poctlvt'lho a ne daného
umclcll k .,hre na publikum". to v!:ntko
klHdné, podotknuté vv!lsle. robia z Kákonlll o už nie nédel H le~endu lc to
mladý umelec, klorý momrmtálu•~ potrebu le čo na lvlac mo?.nostl. orllfltttostf a
skladators~ého pochopenia. ( NP.hovorlme ani o p r opa~ácll cestou mnsmédll. l
Treba, abv le<llnečné oedii!ZO~Ické vedenie lebo nrorosor knu M. SzllkAovou na
VSMU (predtým na Konzervatóriu l pok račova l o v náročuel lfnll
vvt11rl r nnel
približne t9mlto slovami: ná rn č n ost vol!!
stále rastfscef technh.kel ovlá dnte rnnstl
n ástroJa, n e o p11~te nl e bohats tva clluv,
aký mi vlá d ne m la d ~ lCfi ko nl. stál e p rezentovanie t.ivéhr mu7''<ont<~t v a nri kt or um aa zabf1 da , že o•:l!óvn me ten - 1!1
onen nástro! zn ie pros to hudba . , ,
Ak mOžeme vznlesf lr.rtlnCI orloomlenku
ku koncertu... nrmuc;r.le na '"'om zazn•ef nomerne tr.rhnlckv náročuá no
hudobne n ie vola hovoriACA <;k ladba
W. Jacoblho - D l v c r tls~rmrnt
T. UR<;f NYOVA.
Radič

113 l r:J
plsaného pre čembalo 1 mladým bulharským klaviristom Todo rom Sto ja nu·
vom. Po techn icke! stránke v9borne orf·
pravený. hra l Bacha brilantne. Sna~\1
sa v~ak o akýsi vý1·azný dramatický pre·
)av, v pomale l česti zase prlllšnO roman·
tlzáclu. Sto)anov svale značné dispozlcte
zaiste lep!ile zúročl pri Interpretácii diel
napr. romantizmu.
E. CA.RSKA

Dvorský - labraňa
Polorecltál dvoch sOllsov v rámci závcreeného dňa l nterpOdla tenoristu
Pet ra Dvors kéh o a k ubánskeho klavlrls·
tu Jorge Gomeza La braiiu priniesol stretnutie dvoch odlišných osobnosti. Slovan·
ský tenorista Dvorský le napriek svotm u
mladému veku už známym spevákom PO•
zoruhodných ume leckých kvalit l sl ub·
ných predpokladov pre ďalši rast - tiO·
to danosti mu zaručulú stabilné miesto
v ensembll opery SND l pričinil i sa o
vynikajúci tíspech na tohtoročne) Coj·
kovského sC1Cažt v Moskve. Preto teho
vystúpenie sa očakávalo s mimoriadnou
pozor n osťou . Dvorský sl do progr lt ntu
oolrecltálu zaradil olesno vyslovene lv-

SKO - Mikulka
Wopke - Stojanov
E MIL CAKAROV

Stalo sa už tradlclou. že Sl ovensk • komnrnf orch ester na čelo s umeleckým
vedúcim Bohda n om Wa rch a lom pod oorule mladý I n te r pretačný dorast nlelrm
v rámci domáceho okruhu. nie ullma
sa ho l na InterpMtn. Počuli sme u~
s n imi vtacoro mlad9ch §tartult1rlrh sOlistov v mlnulýr.h rokoch - a InAk to·
mu nebo lo ani tohto roku V rámci tfldného konrertu postarali sa o orfstrr~~k
mlad9m z Prahv, Lloska a zo Soflo KritikY 11 cen y hovorili o vvchdrlzalúrlr.h
hvlezciiiCh koncertného oMta, no v Bratislave '>8 Im velmi nedarilo o prioravlll 1 pre ,.warchalovrov" nalmll prfl
umP.Ieckého vodtíceho. ktorý vvstl\pll na
tomto koncerte ako dlrl~ent dosC naplltých a rozpačitých chvtr
Gitarista Vladimir Mikulka. vlolončA
llsta Peter Wópkc 1 klavirista Todor Stotanov sú mentality velmi odll!!né, trh
tedlným spoločným bodom bol rBpertollr,
sústredený Iba na diela hudobnfkov baroka SKO - v tetto ternu dOverne zná·
mel oblasti nemal možnost naolno rozvinú C svoJe schopnosti a zostal Iba decentným s prevádzačom o;Ollstov Hodno
trme vša k teho citlivé orlsonsobflnle c;a
výrazovým požiadavkám troch velmi
rozdlolnvch mladých hosti lnterpOdla.
Vladimir Mikulka z PrAhY predstavil
sa v Bra tisla ve vo VIvaldiho Koncerte
pre g itaru a sláčiky A dur a l. často u
Koncertu pre gitaru F. Ca rulllho. Zta r,
svo)a sch opnosti na tomto vvstúpenf naplno nepre)avll. laho výkon bol velmi
rozpačitý, tOn nevyrovnaný a napriek tom u, :le dlrlll:ent viedol orchester v nulvaešml (11\0snom pp, sólový nástro! vObec neprenikol, splýval so sOborom. Až
v Caru lltho závorečnet sólove! kadoncll
poč ull sme teho pre)av, no rozladený nástro! a akási lndlspozlcia Inter pre tu
nezapOsoblla pr!llš presvedčivo. Nemecký vio l ončelista Peter Wopke sa prndsta·
vil ako eru ptfvnv sólista. V Koncer te
pre v i o l ončelo o o rchester Karla Sta mica zne l toho tOn sice dost sebavedome,
ale ani tento takt nezastre l časté tech·
nlck é l pred nesové rčl výrazové l n e
d ostatky. Vo výkone dost nevvrovn11
nom boli však miesta, v ktorých dokáza l
u r č itú p l as tl čn os t výrazu a š iroko roz
ložený tOn spevných partii.
Interpretácia Bachových diel te nároč
ná l pre zre lých, vyhranených umelcov
nehovoriac už o mladých, k torých sla
bý rozhlad l mladosf a kosi nedovofu tn
zžlf sa s d ielom t el to doby. Tieto de·
dukcle sa vzfahu jQ i na uvedenie Ba ·
chovho KoncMtu pre klavlr a sláčlkov9
or chester d mol ( koncert u, pOvodne na-
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rlcké s dOrazom na kantabllnosC. zd6 sa,
že tá to výrazová r ovina mu plne v vhovu!e. Prednes dvoch Ovor6kovýcb plesnf
z cyk lu Večernr plsne niesol ešte stopy
úvodne) trémy (nadmerné .. vzlyky * prl
nasadzovanl fráz l. a le Catkovaké ho tri
romance boli už vyn lkatúco zasplevané,
s vkusom pre Indivi duálne stvá r ňovHnl e
l S VYSOkOU hl ASOVOU kultúrou 8 VVrOV•
nanosťou vo všetkých re~lstroch. Z ro·
mantlckv o rientovane! plesňovet tvorbv
súčasné h o sovietskeho skladatera G. P.
Svlrldova zazne la v sOIIstovom podn nl
tedna uká~ k a z net (prlll!l ,.oper né" for.
slrovHnle na niektorých miestach plyn u·
lo asi z člastočnet lndlspozlcle umelcal.
Mäkk9 a nosný hlas Dvorského sa plne
uplatnil pri lvrlckel tnterpretllcll dvorh
plesni zo zbierky Slzy a úsmevy od
M Sch. Trnavs kého.
Kubánsky klaviristA L !l braňa svoUm
výkonom potvrdi l. žil ešte len hladd c~>s·
tu k rovine, kde sa hra na nástrolf st áva at umonlm Rozpačité dolmv z Jeho
výkonu zaprlčlnll nevhodn9 v9ber skla·
dleb, z ktorých azda natmenet zodpova·
da la možnostiam a chápaniu Inter preta
Ch opln ou Balada g mol. Sústreden ie sa
na technické problémy a nie Ich presvedčivé zvládnutie zabraňov ali modelo·
vaf kultO r u l dtrerencovanosf klavlr neho
zv uku a tým meuet stovaf ucelenelš! u
koncepciu. Vážim sl každého klaviristu,
ktorý nA)de odvahu popaso v ať sa s krás·
nym, ale In terpre tačne nesmierne nároč·
ným Musorgskéh o cyklom Obrázk v z výstavy. Labrat1 n Ich sice zaradil do oro·
gramu, a le te ho umelecké dlspozlcle ešte
nestači li na všestranné zvládnutie jednotlivých času a na)mll ce lku. rv mvsll
sa mihla spomienka na vvnl kattíci výkon
G. Oh lssona na tohtoročne! Pražskel tarl, p ravda, nemož no tak to porovnávať . . . l Nallf!pšle sa Labrailovl vvdarllt
Promenády. Záverečn9 Meflstovsk9 val·
čfk F. Liszta zvládol však kubánsky kla·
vlrlsta usookotlvo - popri prll lehavom
stvá r nenf ka leidoskopu skladatelov9ch
romantických nálad odhalil svo)e fn lc·
ké rezervy. A na t om môže pri s votom
ďalšom raste (štud u le v Budapešti 1 sta.
vaC.
Ľ, CHALUPKA

1131b!1
Komorné
orchestre
:-Ja tohtoročnych BHS sa stali komorné 1-.oncertv rovnocenným part ner om
svmrontrkých J>rodukctl: mali sme mo~
nost poč ul viaceré svetové subory, o vvsuket umeiP.ckol hodnote ktorých n ás
Zllll.tf prewledčall Iba perfektné nah r ávky spor adicky dostávané do ruk. Medzi
prvé enscmblv na festivale. ale l na
umt'lf'c kom rehrlčku patri Komorný orchester Jea na Fra nco ise Paillarda z P.!·
rt>.n. Je to sf1bor svetových umf'leckých
thlrrtrnNrov. známy u nás viac z nahrá ·
vok l>t~rokovet hudby - natmll franríLt·
sknl pruveniiHtcie u diel f. S. Bacha. Vla·
ceré z plAtni su opatrené
v1sal: kou
c;1·and Prix ďDisque. Pullardovct zapOsu·
bill rovnako sline 1 na svoJom vereu10m
VV!oiUpcnf. V~ kOn l OhlO súboru lli'Sie ted·
noznačne pečať dokonalosti v tPchntckom arzenáli. ale l vo výrazovom ume·
! oc kom a !;t ýl ovom stvárnenl d1el. f. F.
Plllllnrd te nlelPn t>HI'fl'ktným dirigentom . ulo 1 skt1seným znalcom hudobno·
h istorických hodnOt. Bohaté teoretické
znalosti a štúdium dobových prame11 ov
u smer11u1ú h o pri reallzácll a oživovani
diel minu l osti , ktoré tvori a hlavnú súčase ropertoáru. Už v Suite od J. B. Lu!·
Jy ho [syna l ukázali u melci mlmor iBdnv
zmysel pre frázovBnle, čo te v tejto hud·
be velmi dOiežltou sučasCou tnter pretá ·
ciP '\le ot v ostatných skladbách pre·
u kázali neopakovatefnú eleganciu. mu·
zlkantský esprit. usrachtllost t Onu a vý·
raznosC preJavu. ZosltUIII sa o to všetci
umel ci - vtlč~lnou sOIIsll .z ktor ých sa
piati predstavili vo Vivaldih o Koncerte
pre 2 husi!, 2 violonče l á, continuo a sláč l kv. KonrPrtný majs!Pr G. Jarry okrem
prvých husi! v spomlnanom koncerte za·
vOsobll no!.ným, tvárnym tónom l v Koncertn pre husle D dur, op. 7, č. 2 od
J. M. Leclolra. Per fek tný m l efektným
sólistom v koncertoch Torelliho a G. ta·
schlnlho bol šp i č kový trubkár, výbor ný
h ráč nn bachovskej clar lno Claude
Molénat. Lahodný. čistý, svietiv ý tOn sO·
listoveJ trúbky nás zoutul v oboch spom•wmvch konrertoch. abv vygradov al v
závr.re!'nom Allegre koncertu od G.
Jacchlniho, kde Molénatova trúbka znela v utn om lesku, b r ilantnosti a v dvnamtrkel grudácll. NajvllčMe farebné a
zvukové možnosti dokázali Palllardovcl
v l.;lestlch antických eplgrafoch Clauda
Debussyho. Tu sa naplno pretovll zvláštny ša rm. rados ť z hry, farebné tOnovame ka~dého kompozlčného obrázku, ktoré sa zaskveli ako prchBvé, poetické Impresie.
Hitov komornf slbor ArmEnskej SSR ,
vedený dirigentom Zaaro Saakiancom
vzbudil symputle už zostavou progra·
mu. Celu prvu tos! venovali hostia umo·
le ckómu stvarnunlu diel českých pred ·
klHSICkých uutorov. Ich prístup bol verllll blízky ná~mu ponlmanlu. NaJvýraztw lsHJ sa to prutavllo v Symfónii Es dur
od Josefa Myslivet ka. Umelci vniesli do
101 tónov vualltu a výrazovu presvedčivos(. v Bondovom 3. koncerte pre čem
b~tlo a orchester [sólistkou bola Aida
Sa akiancová J LHUílll cttllvý sprevádzac·
sky t.t lent dirigunta . UJ>latnil ho l v druhOl ču~t1 brdl s(,t v~kéhu koncertu, a tu
v dlclat. h G. G. Galin i na a V. J. Sebalina.
V obuch vv~tup l uhu '>ólista mladý sovlPtskv husluvv vlrtu(>L Ruben AKaroi1an.
jeho unwh:t•lo.(l I)UI)utlt' Arie pre lw ~ le
a ~lilčlkv i C.:oJH:erllll.l pn~ husle a slá ·
č1ky, up. 14, č . 1 od vv~sie c1tovunych
autorov malo v ~ebP. eleganCIU, obd!·
vuhULiuy I<IS, č i stotu l kullivuvanost tOnovu. ::;potnnlm te!'hnlckých a vyrazovýdl schopnosll dokat.l l vytvoriť huslista IWPii tw u nerul~ované nadscuio z h r y.
MI.HJý husl ový vll·tuóL p.1trl bezosporu
k n~:~)vli čSi m uspechom sovilltsket husJovo! Skoly, z ktoreJ sme mali možnost
v priebehu krátkych dvoch t9ždil.ov počuť skut očné hviezdy: Sptvakova, T r e·
takova a Agaroilana. NeCaiSované nads!'nte z hry a zdr~tvé muztkantstvo zase ~vtelilo v Preludlu a Scherze od
D. S astakovl ča . Olľlgent sa tu plne zžil
s dUiorovou prP.dstuvou a zaangažoval
sa na tvorivom dopovedanl diela.
Medzi komorné súbor v. ktoré vvstúplll
nr~ BIIS s prevahou starel hudby, patri
1 atraktlvnv subor Ca pell a Bydgoslíensis.
Ctenov 11 telr.so sit v~bornými hráčmi na
sučnsnýr. h 1 dobových tnst r umentoch
Br<ltlslnv'>ké publikum pria m očarili or·
v ou časťo u programu. v ktore J pred
viedli hudbu dávnvch potulných spevá
kov ako at lnt.trumtlntálne. čl voká l u!!
dielo polskol u svetovo! hudobne! ren"
sanc lo. POvnbné kvarteto viol da gambo1
v tuncoch Jánn z L ublln a, čl kvarteto
zobcových ľlu u t v Benátske! canzone od
G. 8 . Grllla nenechali svo Jou pósoblvosCou a krehkoslou poslucháča chladným
Ctstó lodt•nt e. zm y~Pl pre t.lýlovost a
perfPhtný vkus dokáznll. tP prišil sku·
točni umt~lcl svojho odboru. V druheJ
čzt stl z·t nr•ntll hráči staré nástroje zo
su čusnč a rozozvučali Ich skl c.~dbaml Cnrelhbo, Boccberi aibo, J, S. Bacha a G.

Sláčikové
Parreninovo
kvarteto
V sOčosno~tl sa do<,(
často strotlivome s osoblt~·m
pr lstupom umelco-

CLAUDE \IOLI!.NAT
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Bacewiczuvef. Preclzny doJem z prvej
časti koncertu st udržali Iba v Dtvertl·
mente pro sláčiky od Pofky Bacewtczo·
vef. Táto mlnlalOrfl dokázala nielen skl a
datefskú osobnos! autorkv. ale l ume·
lecké hodnoty realizá cie. Dlrl,li\ent Wto·
dzlmler Szy maitskl [vedtr. subor štyri
roky po teho zakladatefovt S. Gal ofl
s kom l realizoval hodnotY tohto diela
uplne. Mladí pofskl umelci dokázali
tech nicky Iste a tónovo čisti' splnte DO·
žladavky umeleckého veduceho a dirigenta.
E. CARSKA

... .

~ tátna

tllharrnónia Ko ice podstúpila
nn BIIS .,krst ohl)om" . ked v komornom
obsadenl predviedla sklddbv 1. S. Bacha a W A. Mozarta. Dramaturgickému
vedeniu treba pr lpotltat k dobru, že
chcu vyskO&at sily teleso l nujm!l s lá č l ·
kowt sekclo) al v tejto oblasti, te však
na uvát.cnle, čl boli BHS vhodnou pri·
Jr.žllo~tou pre podobný experiment. Dobrým výkonom sa blysli sOIIsttcky troktované dychy hobo J a notmli Cagot,
ale v prlehfadnet sadzbe sláčiky ne·
zneli dostatočne výrazne a hutne, čo súvlsf Iste ot s málo kvalitnými nástrojmi;
zvuková hladina bola pomerne Jedno·
tvárna , chýbali dostatočne odllšené kontrasty. Za vyslovený omv! možno považovať ongalovanle K. Donatha do ú lohy
di rigenta, kedže spomenuté výhrady Idú
vo vefket miere na teho vrub. No kon·
certe vvst(lplll at dvaja sólisti. Flautista
Vl. Brunner mladli predniesol s vefkou
pohotovosťou,
preclznosCou a tónovou
kulturou sólov9 part Bachovej Suity č. 2
h mol; obdivuhodná te rahkosC teho hry
a presné štý l ové a rvtmlrké cltenlfl.
H. Donathnvá splevula Bachovu kantátu
Wetchet nur betrOblA Schatten a Mo·
zartovo moteto ExsulltiiO tubtlate, ktoré
bolo vrcholom več(~rn. V ob1dvor h die·
Iach preukáLala med zinárodne renomovaná speváčka výbornť1 teehntku pri
ovládanl svoJho zvonivo lasn~ho sopránu
8 zmysel prP stý!; Plhl ll cháčuv si ziska ·
Ja aj svoJim ša rm 11ntuvm. nPtwtr.ným vv·
stupova nlm.
S vofkým zdutmom S il očakáva l kon
ce r t pru klirkv ncwá nr ho su horu z USA
Snl nt Paul Chamber Orchestra, naJ
mU kvOII prol(r.lmu. v ktorom odzneli 3
suč n snl! dielu a n11 záver Haydn ova sym·
rOnia Ráno. Umr.lcl zo S t~lnt Paul zaujali
mladostou a zto>.r.nlm relnlfvnP vera žien
s netradt čn9 ml 11ástro1m1 - kontrabas.
lesný roh, dobrou technickou prlpt•aveno s ťou a Pl'flfl'slonlllnou I stotou [výbor né dych y, v~etkv do Jedného. a ešte o
kúsok lepšte lesné rohy a rt auta l. al e
natmll svojim Interpretačným prí stupOm.
CharakterizuJe ho sv le ~os t a ži vos ť pre·
Ja vu, sýta zvukovost. rýchle1i.ie tempá
a zddraznova n9 rvtmlcký priebeh. Vý
raz neprob!Pmatl:.~ovoll, skOr ztednodušo
val!, nuonsv hull často prekryté robust
nosťou Ctl lku. AIP z lth hry vyžarovalo
znn letenie a nov(• c!tunle dnesných rudi
V Ich Ha ydnovi so vlne ozývali rytm\
moderných tancov ako uhladP.ný du ch
menuPtu, boli v I)Om prvky, ktort'\ mno
hl oznal:tll za .,ruhanie" . ale mlaď n11
koncerte tch llavllnovl nadšP.ne tlieskala
-;trhol tu - a čl to nie te dosť? Per·
ft•ktne sl sflbor znnwz1r.lroval v Stravi nského Concerto In r:s Dumbarton Oa ks.
ktor(l sa zao,kvelo v klasi cistickom ri1
r: hu elegantne! temutlckel práce a brt
lantne rozohratého zvuku. ~o mu s účas
ná hudba naJiepsle sed! d okázal v Su·
chnilovej Serenádo pre sláčlkv a v di elo
L. Ballarda I n cident at Wounded KncP
Zdá 'la, že nám treba čim viac podoh
nýCh, takýr h .. neZAPI'ášených" 8 fahkt
provokui(ICIC'h v\ kon ov, aký predviedol
Sai nt Paul ChambPr Orchestra - a nl!'
ten pro osvieženie.
J. PODRACKll

vým k dleiHm n.Jjmll minulosti. Stáva sa to čas
tokrát 1 u umel cov, kto·
rí
vládnu perfektnými
unwlotk\•mt 1 technický
mt hodnotami. ale Ich
ponlmuni o n <;tvárnenie
diel, ta.qmll sturi.lch ~t v
lovyr.h obdobi .,a plne
IJrlspôsobule Sli Č d snos ll a
-;tráca čaro dobv svoJho
1vorcu a naturelu. l terrtz no rest1vole muli '>me
moi nosC stretnut sa c;o
suborom silno disponu Jú·
Cim svoJimi
vlac;tn1ml
názor mi na Inter pretáciu
dlo l
k lasicizmu.
Bolo
nim ľrancllz5ko Porreninovo k varteto nesúce mf!
no
svoJ ho
prlmárla
Pierra Parrenlna. S l áč l
kovó kv11rteto op. 76 č. 4
B dur Josefa Hydna a
SIAtlkové kvarteto č. 8,
op. 59, č. 2 e mol Ludwiga van Beethovena sa
úplne vymklo z ruky
tvorc u - v podobe. ako
Ich predniesli fran cúzski
umelci. Ich preJav v dO·
o;ledku zvukovet a výra·
zovet propiatostt stráca l
chornkter
tednotlaceho
cr.lku , vznikala lntonač
ná labilita, nevyrovnané
súhra,
čo
zapríčinilo
značné rozpaky u poslucháčov. Úplne I nú tvár
ukázull Parrentnovcl v
Ravelovnm Kvarteto F
dur, kde Im nechýbala
technická Istota. eteganC:io, čl!-.tota. úpr imná muzikalita, vládli širokou
~k áluu
zvukovej farebnosti, ktorou temne diferencovali nežné náladové
podtexty lmpresst ontstJc·
kých obrázkov Ravelovet
hudby.

SlovensU
kvarteto
Ešte technicky výraznejšie a umelecky prepracovane.jšle sa nám ja.
vil výkon Slovensk6bo
kvarteta, ktoré vvstOpllo
u Kl Arisiek. Z bohatého
repertoáru rozhodli sa
pri1.C
pred
festivalové
publikum s dielami Autorov
pochádzalu clch z
ná!:>ho mesta - 2. sláč i
kovým kvnrtetom Dezid e·
ra Kardo§a , 2. sláčlko·
vym kvartetom G dur
Franza Sch mid ta n Hud·
bou pre 4 sllll' lkové ná·
~t ro ll'
Ota Ferenczybo.
:-.:te lP prehnanl\ t vrdi'·
nlP, žo urovPI) SlovPn
o;kl\ho kvarteto pntrlla k
prvým restlvnlov9m nroclukctiím tohto Mnru Sy.
tv. nosný, vvrovnan~ tón
terhnlr ká Istota, skvolá
v9razová preproeovnnosť
dwl. plastll'nos( zvuku su
ciPvlzv. ktortl matí1 IP.ho
č iPnovln A. Mót l, A. • e·
mec, M. Telecký, F. Tan ·
nenb e r.~:er. Tento výrazový arzonlll poumt umel ct vhodne a citlivo pri
v~elk9rh
prodvádznných
llela ch. Bohatou fareb
nos Cou, výrazovou mno
hotvár nostou zaujalo 2
láčlkové
kvarteto O.
Kardo ·a. ktoré patri metlzl staršie autorove prá·
Sl á čikové
kvarteto
CA.
hrati!>IHského rodáka F.
.;chmirlta pôsobi ako ce·
lok vefml zdlhnvo. Au tor
síce pracujo na v lace
rých mtr.stach s velmi
t dujlmavym mater 'álom.
molodlckýmt mvi.ltenka
ml, ale nedokázal udr·
l.d( napil tlo v celA! sk l ad
be ani za pomoci por·
ťPktného lntprp t·e t ačného

stvárn ent n. tloto nápadv
c;a vDI'!Hnou strá cali v
sedlvom toku hudby.
Stalo su ut. dobrou tra ·
llclou uvádznC premlérv
IIPI sloven~k 9c h autorov
na BIIS l z obl ostl kO·
mornet tvorby. Hudba pre

kvartetá

4 sláčikové nástroje od
Ota FerencLvho vznikla
prepracovonfm teho starset práce venovanej I n
memoriam B. BartOk. Diel o obsahovalo vero hodnotných. pútavých myš·
lienok, preto sa Butor
rozhodol eslP raz po rokoch k nemu vrátiť. je
dôkazom výrazného dotvorenia a vyzretia skladatefského rukopisu autora a dokumentom komvozlčného
snažen ia, v
mnohom sline ovplvvne·
ného vrcholn9ml dielami
B. BartOka. Ferenczyho
hudobný rukopis te hut·
ný. muzi kantsky účinný,
potvrdzu júci
autorov
vzťah
ku
komornému
žánru. Slovenské kvarte·
to sa zhostilo ú l ohv premiéry v plnom rozsahu
svojich umeleckých k va
l!t a bohatých lnterpretftčných skúsen osti s r eprodukci ou domáce ! hudby. Ich prejav bol spon·
tánny, det8tlne vypracovaný. presvedči v ý.

klasického
repertoáru
( pOsobla od r. 1968 a do·
!.Iar sa venovali vllčsmo u
dielom sučasných auto·
rov) preto možno chápat
l svotsky prlstup umel·
r.ov
k Beethovenovmu
dielu. Technické a umelecké nároky, ktoré toto
dielo už zrelého ma1stra
od Interpretov vyžadu1e,
nena~lo umelcov ešte dosta to čne
prlproven}·ch.
TOnová kultura a zvuková čl dynamická mnoho•
farebnosť (umelci vlastnia nástroJe naj]epšlcb
starýc h talianskych nástroJárov l. ktortl sme obdivovali v dielach \\'e~
berna čl Ctncadzeho. oahradila neJednotnosť. pr i·
ostrý až natur ollstlckf
preJav. To sl vyžadu Je
h l bšie prentknutle
do
toh to št ýl ového obdobia,
no č o sa p r áve prlpravu-·
jO v nafbllžšlch umeleckých p l ánoch, ako pove·
dal prlmárlus Konstanlia

Státne gruzfnske
kvarteto

Kvarteto Eolina

Vrelý vz(dh sov ietske·
ho skladatera. nár odného
umelca Gruzlnskej SSR
Sul cbona Clncadzebo k
Bratislave
JlOdnletl l
vznik
8.
sláči k ové h o
kvarteta, ktoré venoval
nášmu mestu. Jeho pre·
mléru zveril umPtcom.
ktor! svojim noturel om l
muzlkantským cltenlm sO
mu naJbližši - Stá tnemn
gruzfnskemu
kvartetu,
ktoré vystupllo v posled·
né festLvalové dnl v Brd tlslave. Hudobné publl·
kum v naSet vla~tl pozná
tohto vefml svo tráznoho,
zau11mavéno skladatera z
koncertného uvlldzanla t
rozhlasových
na hrávok
Jeho diel. Napriek tomu.
že vačš ina z nich vyc há
dza, alebo opiera sa o
bohatli, melodicky 1 rytmicky mtmor1adno zaujl·
mavu Yudovú melodiku.
žije s hudobným prOdom
svotet doby, podmlene·
ným na lllOvšlml výbo tmi
v tejto oblasti, natmli po
stránke
kompozične!
techniky t zvu koveJ fa
r ebnostl a mn ohotvárnos
ti.
Gruzlnskl
umelt~l
predviedli dielo perfekt
ne. Terhnirká zdatno~t

PARRf!IJINOVO

Vardaňan .

E. CARSKA

Koncerty veuo•an6 sl·
tunel tvorbe ari!itfch
provenlenclf patrta ul
med zí
pek n6
1rad1ciu
nnho festi valu. Poslu·
cbátom sa tak poskytuje
konfrontácii
možnost
rozlič n ýc h lkdl, komoD·
zitných smerov a 'f nl •
poslednom rade l •ol·
nost spoznania folk16r-·
oej lradlcie a stupia lei
n plutnenla v hudobael ·
reči sk l adalefov jednal·
Jlvých oblasti.
K oncert z diel sú čll·
ných bulharsk ých sk la· ·
dat erov z tohto hradiska
opäť rozlfril naile poznal·
ky o bulharskej hudobnej prltomnosti. V ínterpret6cií kvarteta Eollna
odzneli l tyrí di ela pred·
staviterov strednej xenerácie bulharských skla·
datcrov Penčo Stolanovu, Michaila Pekova,
Dtmitra Tapkova a Dlm!tra Chrl stova. V etky Ile·
to diela potvrdili stil le
trvajúci plodný zá ulem
Bul harov o vlastnú fudovú
hudobnú
tradlciu.
Te nto zft u jimavý koncert
poukázal CP.lkom jasne
na to, :te í fudov li prvky
možno stvli ri1ovot ,aujl·
lilA vým a neraz i novvm

KVARľC1'0

nlán, poctlvosr. dOkl ad
nose. znamenitá arttkulá
cia a ši roká skála výra
zových možnosti, dosloh
ll úspešné stotožnenie ~
autorovými predstavom·
[potvrdil to l sám autor
prltomný na premiére 1
Duchu a naturelu gruzťn
skych hosti dostatoč111~
vyhovovalo l klasických
P äť skladieb op. 5 Anto
na
Weberna: dokáz·111
vnies ť
do tónov tejt o
hudbv žiadanú rahkost.
gra ciózn os ť,
ctt, muz!
kon tský esprit 1 vefkú vl
talltu a presvedčivos(
Dife ren covan os ť tednotlt
vých obrázkov vystihli
pt·tam I mpresionistickým
tOnovanlm.
Do
dru hej
polovice
koncertu sl zvolili Rru
zínskl umelci SHičlkovf•
kvarteto Es dur op 74
č . 10 Ludwiga van Bee
thovena. Je to tedno z pr
vých naštudovanýcb diel

Snlmka: V Hák

spuso bom , tak. aby tielo
bola stál e ž ivé, prltazli•6
a Ich kompozičné aul!·
kacia neformalistická 1
umelecky pravdivá.
V
tejto
sk uto č nosti
mtu eme vidiel i najvätll
klad koncertu. V súvisl usi! s jednotlivými nvellc nýml dielami treba po·
ukázal l na - z bladl•·
ka umel eckej kulminácie
- vbodnú vofbu poradie
progra mu. Autor pnébo
uvedeného diela Penl!o
1\tofanov disponuje nesporným
remese ln vm
majstrovstvom a formtil·
nou čis totou . Tieto kom·
oo nenty vlak l!asto pre·
vl ádali n a úkGr I nvencie
a tvorivej bezprostred·
nosil.
Z tohto aspektu pôsobila vyrovnanejilm dol·
mom
Parlila M ichail•
Petkova. Pritom obaj1
~kla d atell a vychádzajtí z
podobnfch
ap6ao- .

IJ31r:j
kompoalll nlll pr éce. Hre
aice tradll!aa ponlmenel
tonelfty 't'Celku neprekrehlt 1 't' tel d l menziéch
k l edt délru predodet k ~ m ne nrtlkélne l hor ixontélae k't'lrtod tu

ry.
Di mit r Tapkov
r lell
p r ob16m apllkécie fol k lórnych prYkov predodetkf m vo •fr azovef ro~ine avuk ovej a farebne!
mnohotvtrnostl. Po tejto
atrénke dokhal 'f8fm i
zau jlmno a oaobile rie
lit i peci fické danosti s6anaola
pred odetkf m
harlodho, klnl rneho 1
't'lolodho partu.
Umelecky najpreued
i!i't'ejlie pôaobilo dyna
micky 6čioné kurtet o
Dimltre Cbristova. l k eď
't'yk61alo
zo
Yi etkých
u udeaý c h diel vari naj
't'il čli u z hisloať ua rudo't'lj melodike, •yz n ač ou 
lo aa l aaf•yll ou mier ou
u melec:kel
osobitosti.
Cast6 striedanie výruo"o
p rotlp61nycb plôch malo
fednollacebo lllnitere v
aeustélej r ytmlckel pul·
dell l " nh r atoch ťlvod
. . j myllienky diel a.
Knrteto
Eolina p r edalelllo tieto d iel a Yerm l
dat redene, niekedy b é
liam prtlil akademi cky.
hn 'f'lli!lei dhky DIUZÍ ·
kantskel beaproatrednoa-

t i.

JÁ

KbVM

Kluiské
kvarteto
Vy túpenle S lé~ikO't' t 
h n knrteta ~tétnej rtl·
harmónie a K lu l e palrllo
k vrcbolnym podujatiam
tohtoročných BHS. Sym
p atlcký ru munsk ý subor
m a l pred bratislavským
Du bll kom nelahkú úlohu
ved niekolko
dnf
Jll"!dtým 1lčlnko v a l o na
f e!.tlvale svetoznáme Pa•·rennl novo k varteto. Je
pot e~l te lné. že Klužanla
v ničom za známejšlml
F r ancúzmi nezaostávali 11
v celkovej konkurencii
festivalových komorných
súborov obsláll viac ako
čestne.

Hoci repertoár k varte
111 poukazuje skOr na zá.
u jem o hud bu 20. storo
čili ,
treba vysoko vy·
z dvihnú ť neobyč a jnú deta ilnú
prep r acova nosť.
zvukov6
vyrovnanost
r ytmick ú
pregn11ntnosf.
i vlh 11 lahkos C, akú pre·
ukázali v Mozar to't'om
D dur kvartete l v prld ávanom Haydnovl. Osob itne tr eba o ou káza ť nR
schopnosti plne sa pod r iadi ť potrebám dokona l e ! ko morne! súhry a
zvukovej v yv ážen osti. no
n a d ruhej str ane l brzcbybný. vskutku sólistick ý Individuál ny výkon
k aždého h ráč a . Z tých to
m i moriadnych d lspozl clf
Klužanov vYPlYnuli vari l
preex ponova
m i estam!
n é temp A v r ých lych čas
tiach .
V u nb málo známom
k v11rtete
rumunského
sk l adatera Wllbelme Ber ·
aera 1 vo vrcholnom d ieI e B6lu Bart 6ka - v 6.
s lá čikovom
kvartelP
,,Epos" sa h udobnfcl
predstavili ako I deálni
s tvá ľl'í ova tella

m edltatlvnych

~lroký ch

plOch
s
neobyča jným
zmyslom
pre citlivú a d ynamicky
flčl nnú diferenciáciu šká
ly n ál adových nuansov.
akou predovšetkým Bar
t ókovo diel o dtsponu te
61ady smútku a trag6
die. vzdoru l nostaiRI!'
te JtO Tudskej l ume lecke J
spovede. Niek toré men 5Je nepresnosti - na jmä
v stredných č a s tiach nemohli
vý r aznej~IP
ovnlvvnlt vvnlkajúcl dojem. ktorý tento súbor
U puhllka br!tJ)OC'hVbV Zll
nech al.
)AN KOVAl

Hudobn6 tradfcie Bratislavy a ich tvorcovia
Stalo sa u! trlldiCIOU a dobr ou lradlcJou. :Ze
v rámci Bratislavských h udobných slévnostl
sa ka žd oročne . tento r o k ut po tretlkr át. kona la muzl kol ogtcká konferencia. V roku 1972
!.1 zača l celý cyklus pod názvom .. Hudobné
tradlcle Bratisl avy a I ch tvorcovia" témou
J. N. Hummel a bratisl avsk á kultú t•a Jeho doby. nasledujúci r ok sa usk utočnil a konferen cia
F. L lszt 11 teho br allslavskt pr ia telia. Téma t ohIOJ'očnej konferencie Celko-sl ovenskA budobn6
vzťeby bola podn ietená Rokom čes ke ! h udby
a 30. v ýročlm SNP. Konferencie, ktorú por todal MDKO v Bratisl ave, a na ňu nadväzujúceho
Interpretačného seminára ( 12. a 13. októb r :~ l
sa tentokrát zúčas tn ili v ý lu čne domác\ mu zl ko lógovla.
N árodný umelec prof. Eusen Suchoň v otvár!lcom prejave zdOraznil závažnosť a dOlel!itosť
zvolenej témv, potrebu báda n ia a ozrejmovan lll
sl nových fak t ov, lebo naše dve kultúr y stáli
a sloja v tesnej náväznosti a česká hudba
l mnohf česk! pedagógovia pOsoblacl na Slovensku vytvárali zákla dné predpokl ady rastu
no!lej vl astnej sl ovenskej hudobne ! kultúry.
Zdenko Novéi!ek, vedec k ý talomntk konfe·
ren ete v úvodnom rerer áte .,Ceako·slounsk6
hudobné n f ahy 1 i l oby nalel muzlkoi6J!ie"
chr ono logicky oolednal o tom. čo sa v otázke
čes k o-s l ovensk9cb h udobných vz ť ahov už urobilo. aké témy boli v m inulosti h lavne spracovávané. ale pred ovšetkým d al podnety k
dlt lšlemu bádaniu pou kázanhn na šfrku proble·
mRtl ky, množs tvo ešte nepr ebád aných tomatlc
kých oblasti. či na potrebu nových pohTa dov
a ozreJmPnla zdanlivo známych skutočn o sti.
Ladlsln Mokrý v závažnom prlspevku ,.Jde11
slonnsket nérodnej hud by 'f l!esk el muzi ku 16811" zaujal k r i tický posto! k Orlovet ~kole
a 1e1 rtešentu problemalikv slovenske! hudby
a konfrontoval ju s n ázormi českých hudob·
ných vedcov. Nejedlého, Axm nna. Helrerta atď .
ZauJimavý bol 1 r eferá t Ľudo~lta M. Va j d ičku
.,Odru č esko ·sloYen skfch kultúrnych nťab uv
v pieslio'fll l't'orbe 17. storoč ia a fudová pi eseň", kde na zák l ade skú manln prameňov dochá dza k uzáverom. te česká pleseň sa v 16.
a 17. storoč i na Slovensku llolne pestovala
a upozorňuje n a celý r ad súvisl osti. ktoré vY·
plývajú z danej témy. )Ir i Cernt vychádzal vo
svo jom prlspevku zo sl ovensk 9ch pamia t ok od
14. stor oči a a hTadal an al ógie v českých pa miatkach . Z výsledkov skúmania vvvodzoval
mo!nostt leb r ovn akéh o vzniku . Cielom leho
práce bolo pou kázať na h udobné ~ úv!slos tl me-

dzi český m a slovenským v stretlovek u 11 rane
sane!\ cestou štúdi a pr ame•'ov. Richard Ryba
rlč v téme ,O charakter e i!Nk()-IIO't'enakfcb
hudobnf cb ;zťehov do konca 17. atortN!Ia"
konstatoval, že zatlaf je k tejt o probl ematike
vi ac otázok ako odpovedi, zamýšla l sa nad
absenciou pamia t ok umel ej renesan č ne ! a bar ok ovej čes kej hudbv na Sl ovensku, všimol
sl pr obl ém migrácie českýc h budobnlkov a v
tejto súvl!.lostl 1 možnosti ústneho šťren!a čes
kej hu dby.
Da lšie referáty skúmali zákl adnú tému kon·
f ercncle v novšlch dejlnnýcl) súvislostiach. Ll
!er árny vedec Rudolf Brt6 ň upozornil na ná
vllznostl li ter ár ne ho a hudobného bádania v
obdobi obrodenia, Bohumlr St édroň sa zoobe·
ral vzťahom Vl. Helfer ta k slovenskeJ h udobnej kultúre. hlavne sl všlmal vztahy Helrerta
k Or lovi . l. Ballov! o J. L. Bell ovl, kon krétnP
hodnotenie symfonickej básne Osud a Ideál.
Mária Potemrové nás oboznámila s prácou čes·
kých pedagógov na východnom Sl ovensku v
rokoch 1918·38. Vyzdvihla publicistik u pr of.
Vojtécha Mérku v Ko~lcloch, ktorú pova žu lP
za závažmí l pri hodnoteni slovenske! hudobnej krltlkv v obdobf prvet CSR. V l adi mi r Cl t l k
v referáte .. Frico Kafenda a oso bn osti č eskei
hudby " SJH"ávne vyzdv ihol š ťastnú orientá ciu
Karendu na českú hudobno kultúru pri budo·
vani lludobnel a dramallckol akadém ie, v kon·
certnel činnosti 1 v aktlvJic z pozlcle !unkciP
ako repretentanta škol y Jozef Tvrdoň sa za
obera l neprávom zabúdanou osobnosťou Emn
nuela Mor šl ka a teho zásluhami o hudobntl
dianie n11 Slovensku v n•·vých d osaf ročt ar h
20. st orof"lo VeTml podllfll ný. hodnot n9 svo
Um t>rlstUJ>Om a postnvcnlm prnhlému bol r e
forát Nad i f'oldvár iovet ., t r a Ncdba l ovcov pr edpoklad' pro fesi oná lneho hudobnéh o d lvad
l a". kde nám Zél uj[mavvm spôsobom prJbllžii H
okolnosti vzniku SN D o učinkov a n ie Oskara 11
Karl a Nellba lovcov. Pre mnohých (Jčastnlkov
kon fer enr.in bol obJevny •·eferát J. Prot:házk u
.,Leol Jan áče k , Wilia m Killer a Sl ovensko"
V i'tom re fe•·eJH predstavil svutčlars kcho slov·a
kofila. prtatefa Lrol!a Jonl! č ka , muzlkológo d
sptsovatera \Vi liama R1ttera.
Konferencia. ako 1u v zllvm·e zhodnolll ot IPJ
vedecký tajomnlk. bola rozhodn e podnetná. ro
fer álv. ktoré na nel odznoll. moli vysokú uro
vei't. prejavila sa v nich <;noha vidie t stars lf'
malerlálv v nových súvislostiach a prin le!>li
1 mnoho novych mRt Prlálov.
V I ERA 21T A

Karl Richter

krása vyrovn ~ nc.iJU duthn ľ1t.to hullnotv n.t
pokon vylaru1u z ce lel osotmostl Karl a Ri ch
tcro. Ak aj Partlta ~- l n dur, BWV IJ25 .~l á v sebe ,. .. . t lvotn6 pohodu a spn\<O j nost - d kol
hudobno-obsahový ambltus o Par tlla č .2 c mol,
BWV 828 sa vyznačuje ••... hravo u a mi mn
ri adn e pohy blivou mel udlkou " - v oboc h pri
oadoch. navyše l v Ta l l nn~ kom k oncerte F du r
( .. . .. prezr ti dzajúco m nák lonnost k tal ianskym
vzorom " l dominuje ČIS tá hudobnll vy poved. '"'
kloní vpf mt tat k o prtdáv nť nk6kofvc k !.luvn(•
sprievody. Jel obsn h spočfvu v lo~lk e r aden1a
myšlienok. v tr h •·ozvltanl, nadvllzovanl. v je
dlnečnom
frázovnnl. v archlteklure vcd cn,.t
hlasov a rm všetkej .. Prof nsll. patrlurnl
danej dobe" lc v n ich to vnut o •·nč pulzovn
nie, dané i ba ži vej hullbe. l ked Bach napl~111
overa vll čšle. záva2nejšie a prl kl adnel~le diel,,
výsadou vefkých Interpr etov le. :Zo l v drobnP J
šlch ski!Jdbá ch odkr9vatu ,r::emálnc čr tv ruk o
plsu. Kn: tovt Ri chterov! sa t o Interpretáciou
- d isciplin ovanou. preduchovnelou a nesvo1
varnou - podarilo v hre na subtllne krásnom
čembal e ... dokona le.
T. URSI N YO VA

Jeho recllál - v druhý deň festivalu - po
zdvihol vysokú úrov eň .,nástupu " umeleckých
kvalit na maximálnu priečku . Hr al v koncert ·
nej si eni SF (6. X. t. r.l. v predpoludiíalšlch
hod inách - no n apriek relatlvnet velk osti sá·
ly, rannému termfnu podujatia a s oeclflčnostJ
nástroja. na ktorom Richter koncertoval. sie
dovalo jeh o čemba lový recitál vefml stístrede·
né a m l a d osťo u boha té obecenstvo. Pot vrd!l.t
sa známa pravda. že .,mél oktorému umel cov i
dnel nfch ~ias 11 podaril o pritiah n uť do koncertnej siene tofko mladf cb rud i . ako Richterov! ... " .
Výber z nemeckých sult l klllvlrnyc h Par tlt l
Taliansky koncert F dur, BWV 971 od J. s.
Bacha bol v predvedenl Karle Richter• plným
rešpektovanl m t oho. čo v koncertno'!:' nro~ r "
me výstižne nazva li .. cvičen!m ducha Nie suchopárne prstové cvičenie v danom orf·
pade realizov ané na čem bale. na ktorom te
K arl Rich ter skut očný m vir tuózom . ale živá
11

Peter Toperczer
V pl"Ogramovel koncepcii BHS stalo sa chv6
lyhodným zvykom dat každo ročne p r lle:Zito <oť
restlvalovet konfrontácie n iektorému slovenském u Interpretovi. V ju bilej nom 10. roč nfku
táto volba padla na t~óllstu SF. mladého sl ovenskéh o klaviristu Petra Toperczer a. Obstáf
v silnej kon kurencii, medzi špičkami európ·
skeho Inte rpre t ačn ého umen ia nebol a teda úl o
ha práve l11hká. č o bol 111 moment. k t orý sl
musel umel ec akiste d obre u ved om o v ať. Toper·
czer má všAk už v pl ejáde sl ovensk9ch k l a·
v1rlstov svote postavenie l svo Je obecenst vo.
ktor é od neho - a právom - vyžaduje šplč·
kový, v rcholný výkon. Pret o l napri ek nepr lazJil poč asia Koncertná sieň Cs. r ozhl asu na PO·
p of u dňatsom nedel nom ma tiné bol a prepl nené a všetci s napiHi m očak ávali. ako Toper·
c;.~e r v kontexte f estiva l ových hviezd o bstoJ[ .. . Postupne - ako počťívall lebo lslíl. m utl kantsky
presvedčivú ,
t vor ivou Invenciou
priam na bl t(J h ru. čor a z väčsm l sa m usell po
nárat do sugest!vnel hlbky leh o výrazu. Pretože nechceme tťí l o recenziu pls a ť ako reťaz
ód, pokúšame sa ná js ť a v ystihnúť - pri po
sudzovanf Toperczerovho výkonu problém.
na ktorom momentálne n ajvi ac pracu je. Po
dl a nášho názoru spočt v a v úpornom tvor i ·
vom zápase m uzlkantského cHenla s r aclonál
nou rozvahou pri vytvárani celkovej stav bv
roprodu kovll ný ch diel. Tát o čr t a nie je však
ned ostatkom. práve v n ej spočfva nalv!l čsla
~ lia Toperczerovet hryl Je umelcom. ktor9 neu
-,tál e hfad6. overu te sl roz ličn é prlst upv " l ovom vyv[la sa. Pri tom však nikd y neza
prle svo ju muzikan tsk ú d ušu - a l á te zár u
kou dosl 11 h nutl a tých na lvvššfch mét.
Toperczerova hra. nesie tAkmer bezo zvvšku
Lnaky vy r ovnane! zre l osti. ted lnečnet t vorlve1
Invencie. Bl lz k y je mu svet mužnel l v rl č nos tl
- vúcne temnel. citlivej, spevDeJ a medfta·

llvne1. ale al svet drdmatJckého vzruchu. ele
gantného pôvabu C1 su verénne J technicko! v lľ
tnozlty. Dospel do stácha, kde u ~ nemusi pra
covaf nad nljokymi prolJI6maml techn i kY. C:l
rešpektovania Stýlu a ťažisko 1eho ústilo spo
člva v tom. ako podriadi( burllvé muzikantské
vnútro štýl u toho-ktor ého autora . )cho Sebumann (VIedenské tusiongy. op. 26) nebol ka·
leld oskopom pozoruhodne stvári10vaných mi
nl atúr, ale jednoliaty ohuoslrOJ butnrvch nálall.
ktorý sa 5trled al s med Jtallvne spovnou a jas
nou schu mannovskou l yrikou. Ch opi nova So
nAi a b mol, op. 35 v 1eho podan i bola jedným
vofkým kol osom. ktorého stavebno cellstvosl
naru~ll
jedine spomalenlm pri skokoch v
Scherze. Co do tempa prokvopivo •·ychlo stvá r
nený známy smú t očný pochod akoby signallzo
v111 lnter pretovu snahu vyhnúC sa konvcčni' J
o!lúchanosll a lacnel o;enttmrnlllh to. CikkeroVI!
Klavl rne akvarely [Co ml deti rnzprá va ll) v
leho zrelom podani dostali uplne nov9. dosl o
va obj avný. v nlekt o1·ých prlpadorh pt•ia m do
teraz nepoznaný výrazový zmysel. Z pôvodn '
l nštruk ttvneho sta l sa cyklus klavlmych mn 1
strovsk9c h mlnloll1r pln ých meditá cie. o tázn i
kov, l yriky. žart ovnosti a veselosti. Nie náhodou prtlve tu zožal klavirista natvllč1ll a na 1
&rd ečn e j šl ohl as u obecen stva a zlskal 1 u zna
ni e prllom néh o autor a. Záverečný Ravel ov Gas
par noel te sice obecenstvu dobre známy u >
l Toperczerovel gramonohrávkv. no zárovrťl
dok umentoval jeho ďa lš i rast. Obohatil s11
umel cov ar zená l vo zv9razil0vanf osobltéhn
sveta Ra volovel poellčnosll. teho VIrtuozita sa
o;tal a ešte samozrejmetsou a tým via c stáli!
ol ne v službe rantasllckému obsahu. Nad t9m
všetkým dom inoval tedlnečn9 tvoriv~ nadh focl
Toto všetko boli devlzy. čo tvorili sk velé v1
vrcholenie toh t o - 1 v kontexte rrlého rest'
valu le d l neč n é h o a nezu lJu dnu tefné ho - vý
konu.
V. CI!IK

(Dokonče n i e z l. str . )
umeleckej osobnosti, prehl bovania výrazovej plastičnosti a myšlien kovej hl bky.
Perfektným spôsobom (v t om mu patr!
primát zo všetkých r ecenzovaných koncertov ] pri pravil or chestrálny spr ievod
k BrabiHO't'mu K oncertu pre k tavlr a
orchester B dur, v ktorom ako sólista
vystOpll f enomená l ny americký klavirista M . Dlcbter. Jeho technická vir tuozita
hran iči s a rtistickou dokonalosťou. čo
1e dnes pre svetové špičky samozrejmou
pod mienko u, ale nemô:Ze mu ostať koneč ným
ta k ak o k aždému Inému cielom. Na jel podklade podáva svote ta.
vyznač u júce sa r adostným, zdanlivo neproblematick ý m
optimizmom, ne~e nt l 
men l á lnou cito v osťou, železným rytmom,
vyváženosťou cel ku.

SLOVENSKA FILHARMO NIA
Na koncerte Slovenske j Ulbar m6n ie s
dir igentom F. Rlegerom sl sy m patlck~
v. Splvakov znovu podmanil posluchá·
čo v živou, spontánnou muzikalltou. mia·
dtcky plnokrvným podanlm Cajkovského
Koncertu pre husle a orchester D duJ·.
Mladý huslista ho prežlva no svojom, má
Jolko svte:Zosll a lskrlvosll, že mu od pustime al miestu s pr lvefkým pátosom.
efektnosťou navyše. natolko sú organt c.
ky vpletené do celku, natofko sú pre·
~vedč l vé . že uch vdtenl počúvame vnu cu·
tucl sa tón jeho huslf. ~e sa s pocitom
k1·ásy a akejsi vnútorne! r ad ost! JlOd dávame tomu. čo Splvokov tak vášnivo bPz1Jrostredne vnáša do hudby. Ilo sťu j urt
llrlgent F. Rte~~;er sa ukázal b y ť spoTnh ll' ý m a tech nic ky zdatn9m umelcom. 2wf,
llez väčše! vnútorne! iskry a schopnosti
zclektrlzovatk orchester a tak Beeth o~e nou Leonora 111. a najm!! Stra ussuva
symfoni cká básei1 Tok riekol Zarathusl ra troc h suchšfm zvukom, nedotiahnut'Js ťou výrazu 1 rozk ollsanost ou tvaru .
IGOR POORACKt

Z~verefný koncert
Na slévnoslnom z.§verečnom koncerte
BII S 20. októbra vystúp tla pod taktovkou
Z d e ňka Koiil er a Slo"enská !llharm6n ia.
Kvalitná p ráca !o orc hestrom. pečať silnel m uzlkanls k el Individuality, kt orou
Košler slgnule vsetky svoje naštud ovdnla. pod lOTa l• ~a a i tentorat v plnej
m•cre na s kuto čne dôstojnom ukonče
ni BllS.
árodného umel ci! Alexa ndra l\fo vzeu
tn!ipir ovalo 30. výročie S'\P k vyt,·'lrP·
niti dai~C I sl·mionlckeJ SUity, op. 71 S
názvom Vatr y na h orác h, ktoreJ nromléro odznela nd tomto podujati. C\' llcká forma preuurč ll a skladatero k vy·
ullvaniu orlncfpu pohybového kontrast u
medzi JPdnot11výmt č a s ťami. l ked dá1·a
urednost !.Chémum absolutne! hudhv,
predsa Ion v nálve dielo vy t ýč ená
nat1ka odrazila !.a al v určitom programovom traktovanl použitých motlvlck~rh
~to vebn ých prvk ov. Sk l ad ater. nezaprel
unl tentoraz v sebe s kvo l čho lyri k a l
matstra tni;trumentácle. vlastnosll dobre
tnáme z teho rukopisu. Pravda, nach.i·
lzdme tu at dali.lo čr ty Moyzesovho
w m rontzmu - svoj ráznu st yllzáclu folklóru. zmv~e l pre dynamičnosť a ul'ln1osť stavbv v ktorej vrchol!' necháva
tutor Zlltnle { s u ť:asne ntekoTko doterdZ
olO U ZII~C h motlvov f 2. čas ť ).
Sbur a Ch erk assk y , kto rý pred1uesol
sólový part 2. ko ncertu g mol, op. l 8
S. S. Proko(ieva . o 1 tentoraz demon~t r oval mnohé Jedinečné vlastnost• svoJhO
kl!lvlrlstlckého ma tstrovst vll. Dominoval
Jeho nenapodobJteTný ;.~mysel pro bohd ·
l u dynamic kú a farebnn dJferencléctu
klavlrneho tónu . osob1tá spevnost d
p lo s tlčnosť hudobných frá z. Azda suhre
~ orchestrom možno prtplsať. že cPI ková
výstavba nema la až tuky výrazovy täh
(l ked umelcovi nemožno uprJet priam
I(Onlá l nosf detailov), aký bv sme od
unelca jeho formá tu bol1 právom o l:a·
<tivall. Napr1ek vvl olenoJ technickej su v rrénno~tl, ani v Cherkasského mter·
1retác JI nebola v ch úlostivom ž1vom
'>l.h t'rze 1ihra s orchestrom onam naJdeálnelšla.

•A·

Koslerovél l nteroretáctll Vl . syrn f tl n Je
h mol, op. 74 - Patetick eJ od P. l. Cat·
k ovského l dirl~~;oval spa mlltll malo zu~ 
ky osobitého nadhladu, lntenzlvlleJ a
JlrPsvedč l vel výrazovej sily. Oproti konvAncll. prvú čast postavil po stránke
w moovej o č o si zllrža nlive Jste. Zaullmavo bola vybudovaná druhá čas f na
ltlčlatku výrazovo l dvnamlckv Jedn o·
!uchá, prirodzená, v dal !5om vývoll v súVIS losti s na r astanfm Intenzity hu dolm6'lo toku nerozpakoval sa Košler ai prl neraného zrýchlenia. ale vsetkv tieto
l~Og!cké výkyvy zapadli logiCky cl prt·
rodzene do seba. Po znameniteJ 3. čas il
Allegro molto viva ce) neupado l vo fi·
Jálr. do c horobnej zmllkčllos t t. Ada~,n
1mentoso v Koslerovom podani bolo
otrt11sa jt1cou výpoveďou osudom kruto
orenasl edovaného č l oveka. Košl erov pohl ad na dielo nebol púhou b1lrkou citov; teho !.lia a pres vPdčlvos t spočl va la
v prosto ta o v ZJHJmP.nllom nap!l tl, k toré
nepť>la vov tll o ani v tccllnom takte.

YLAPPda CIIIK

prfdem do Oeskostovenska Iba
za ttmto áčelom. Ked c estujem
s orchestrom, neostáva na to

NAš ZAHRA NIČNV HOSŤ

čas.

Ako 11a vo vale! činnosti prejavu je podpO>ra francúzskej vlá·
dy ?
Od ministerstva kultúry dostávame každý rok značnO finančnú dotáciu. za ktorú musime vo Francúzsku usporiadať
35 koncertov zadarmo. nredovšetkým v menš!ch mestách.
aby sa komorná hudba dostala aJ tam. kdo by to za komerčných bodmtenok nebolo
možné. Pre nlnktoré ZAhranič·
né ztllozdv dostAvame ešte ďal 
šie dotliete.

jean Francois Paillard
francúzsky dirigent, "Yyat6pll10
a•oJfm komornfm orcheatrum
u
tohtorol!nfch BHS. Notovl
materiély hranýc h skladieb al
obstaréva po'fli čllne dm 'f ar·
cbťvoch.

Co ds pri"Yiedlo k dujmu o
itftdium hudobných archfVo'f?
Spočiatku ma zau(fmal folklór. Asi pred dvadsiatimi rokmi
d ostali sa ml do rúk s taré noty
- a zrazu ma té zabudnutá
hudba začala ldkat k tomu, aby
som sa s ňou bližšie zozn4·
mn. Začal som skll mať archfvy. NeskOr som sa a ni s tým
neuspoko(ll, chcel som toto
hudbu a( počuť a tak som zorg anizoval prfslušn9 orchester.
ktorý v podstate existuje podn es. Teraz skúmam erchfvy u ž
len za t1čel om predvédz~nla
hudby.

· Stredobodom niet 1KIZOI'D•·
1•. pochopltelne, frauciuka

ti

hudba. Nehodláte no l zlujem
rodi rif ?
Hráme tie~ talia nsku a nemec kO tvorbu. Poznám 1 českO
hudbu, lebo som mal možnosť
zoznámiť sa s ňou prostredntctvom vydávan~cb not. Napriklad, na platňu sme nahrali
Dvoi'ákovu sléčlkovtí serenádu.
Možno s a ml podarf, pri teral·
! eJ návšteve u vás, zaktlplt nejaké noty, aby som sl v tomto
s mere rozšfr!l svoj obraz.
AJ ., Ceskoslovensku mAm e
rad archfvov, v ktorých by ste
nalll nla zaujfmavých hudobných meteriélov, volajúcich po
predndenf •••
VIem, že vaša kraHna le na
ne bohatá, najmä poklal Ide o
komornO hudbu. Zač!name však
Iba pr~m lka t do socialistických
kralfn a zoznamovat sa s Ich
hudobným životom. Poktal budem mat mo~nost a p r!Ie~ltost,
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Váš orches ter je r ýdzo pr ofes io n6Jn y?
Ano. Robtme okolo 120 koncer tov r·očne. preto by hráči
ani nemohli byt Inde zamestnant. Iba ntektol'! pôsobia e~te
pedagogicky. V svmfon tckorn
orches tri by možno za robtll
viac, ale naša činnosť Ich
väčšmi uspokotu(e. Pokiar sú
hráči mladi a slobodn!,
radi
cestujú, ked sa v!ak ožen ia.
vznlka(O určité problémy. Zatial som Ich však vyriešil, lebo nerád menlm obsadenie orc hestra.
Ako vyze rá r ok 1974 vo va l om koncertnom plá ne?
Tohto roku Je to trochu chudobnejšie. Napriklad vlani sme
usporiadali takpovediac cestu
okolo sveta. Vystupovali sme
l na tichomorských ostrovoch.
Doteraz sme urobili asi 70 koncertov doma l v zahranlčf. Bo·
ll sme v Portugalsku, v Spantelsku, v Belgicku a v NSR.
Popri tom, ako každé leto, zorg anizova li sme v Jednom mesteč ku pri Avignone seminár o
interpretácii komornet hudbv.
na ktorom sa zúčastnilo okolo
šesťdesiat záujemcov. Po Bratislave nás čaká ešte velké turné [asi 20 koncertov) po NSR.
Rakúsku a JuhosláVii. Bude s
namt spoluúčinkovať 1 známv
trúbkár Maurice André. Na budúci rok na Iar Ideme znovu
do Japonska, kde hrávame pravidelne každý druhý rok.
MIROSLAV SULC
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NICANOR ZABALETA

J. P. JUMEZ

V programovo pestrel a pr!težlivt 1 zostave BHS sl pozornos ť zaslúžil har!ovf
recitál španielskeho virtuóza Nicauora
Zabale tu. Meno u nás neznáme, ve d har!a ako sólový nástroJ zaznieva v ndel
koncertneJ dramaturgii skutočne sporadicky. Zabaleta mohol preto na Jedne!
strane demon11trovat vývoj harfovel literatúry. konkrétne od čias baroka [hoci
harfa ako jeden z najstarš!ch nástrojov vôbec Inšpirovala nesporne obr ovskt1
produkciu tvorby] a zároveň a j vývoJ
nástroja a využívanie jeho všetk~ch
technick~ch 1 zvukových možnostf. Hoc i
úvodné Ba c hovn Prellidium je v originále zverené klávesovému nástroJu a
Suita je transkripciou - nie Bachovou
- niektorých čast!. zo záverečneJ parilty pre sólové husle [Ba ch plsal len pre
lutnu 1. v Zabaletovom podan! znel! tieto
diela sviežo, s barokovou plnosť ou . so
zvllišť rttllvou tónovou a dynamickou
diferencovanosťou l plasticitou lednot\1\'ých hlasov pri stvárňovanr náročného
imltačnlího kontrapunktu. Výber sklft·
d lcb z obdobia klasicizmu predstavoval
pre sólistu zdroj pre odliš né terhntcké
1 koncepčné zameranie. Beetho.enn~ch
6 Tahkých varlácl! ešte neposkytlo pre
s vn lu jednoduchú ra k túru priestor pre
odokrytie nových možnost! využitia harfy. zato vo svieže( Viottibo sonáte, diele
plsanom priamo pre har!u i v Aire a variáciách od českého klasika a vynikaJúceho harfistu svotel doby ). K. Krumpholtza odhalil Zabaleta v t!!Chnlcky ná·
ročných paséžach svoje vysoké malstrovstvo 1 zmysel pre prll1ehavé vyul!ttle naj.
je mnejšlch dynamických nuans!
pri
stvárr1ovant jednotlivých čast!. Skoda, že
nás troJ svojou kvalitou st oper centne ne·
zodpovedal požiad!lvkll.m a zámerom sólistu [slab!Ha zvuková prteraznost].
Druhá polovica koncertu venovaná
Faurému a tmpreslonlstlckel l súčasnej
tvorbe španielskych skladatefov (Bacar iase, Grenadoa, Albenlz, Salzedo l demonštrova la v pravom zmysle osobnost
sOilstu - vo v~etkých skladbách sa uká·
za! ako prvotriedny umele c s nevšednou
muzlkalltou, pričom všetky technické
danosti a možnosti vyťal!! ( z barry naJp ú tave jšlu a najpestretštu zvukovtí p a·
letu boH uplatnené s ohladom n a zmysluplné a výr.awvo ucelené stvárnenie.
I:. CHALUPKA

V sobot• neskoro večer zaznel v Koncertnej sieni Cs. rozhlasu r ecitál francOzskeh(} gitaristu Jeana Pie r ra Jumeza.
Ten to mladý umelec sa stal
svojou bohatou koncertnou čin
nosťou takmer po cel om svete
doslova propagátorom klasickeJ
hry na š panielsku gitaru. U nás
hra na klaslcktí gitaru u~ stratila pr!chut akeJsi objavovane1
novostl ( pražsk~ gitarista M.
Zelen ka a teho mladý kolega
V. Mikulka predstavujú vysoký
sólistiek~
štandard l. predsa
sme sl Jumezov recitál vypoč uli
s pô~itkom, znásobentm sóltstovou disclplťnou l snahou nadväzovať spontánny kontakt
s
obecenstvom. v porovnani s
minuloročným vystúpenfm Afričan a Bebeya, Jumezov preJav
Je sústredený na trúbenie de·
tallov a na klaslclzujúcl umier nený výraz. Preto tak štýlove
decentne vyzneli renesančné
tance O. Chllesottlho, preclznym technickým zvládnutfm sa
,.blysol" sólista aJ v náročných
skladbách Tarregu, Bondona a
Jollveta (v posledne menovaneJ
Jumez pomáhal autorovi pri
úprave pôvodného klavlrneho
originálu l l rytmickým temperamentom v skladbe sovietskeho autora P. Panlna. Ze Je )umezovl spomínaný
temperament, ťažiaci z folklórneJ proveniencie blťzky, ukázal v druhe( polovici recitálu, kde uviedol skladby autorov z Juhoamerického kontinentu m noh é
z nich sá zaujfmavo kompozič
ne rieš ené [Bonllla, H. VIllaLobos]. Sympatické na Jumezo.
vom výkone bolo, že sa ani v
týchto skladbách nedal úplne
strhnúť rytmickou vitalitou a
zvukovou mnohotvárnosťou k
živelnosti, ale l tu dominoval
Jeho d lscl pllnovan~ prejav.

I:. CHALUPKA

ZA

DAVIDOM
OISTRACHOM
David Oistrach bol umele c, ktorého die lo sa k rylo v každej
Fáze s jeho poctivosťou , i rachetno sťou je ho po.vahy. Bol člo ·
ve kom cftiacim svo(e umenie za mo rá lne vyznanie. ktortm
umociioval to dobr6, č o sa v ná s oacbá dzu.
K nám vietkým bol David Fi odurovl č okrem p r ofesora aj
otc om. Zaujfmalo ho vletko, č o s a okolo nás dialo. Chodili
s me za ním, ked bolo treba pom ô cť. po r ad iť, ro z hodnúť sa
a j vo veciach každodenné ho života a on vi d y pomoh ol i napriek svojmu časovému zaneprázdne n iu. Cas to s a stá valo, že
sám te lefonoval a pozýval nás k sebe ,. po igrať " - a vyui!ova cla hodina s Davidom Flodorovli!om bola pre nás sviatkom,
v eď vtedy okrem cenných pripomienok detko ukázal, zahra l.
A ked' hral, na čo sme mali upri a m iť poz orn o sť s kôr, na
sláčik , Javft ruku, napätie 1!1 emocioná lne prežitie '? Pri štúdiu
Brahmsovho Huslového koncertu m i povedal: " Jack, tu Sl
tr eba najprv nadýchnuť a a2 potom potiahnu ť" . Vlletko dianie
na nástrofl vychádzalo z je ho vnútra. Nebolo noty. ku ktoref
by č osi nepovedal, ktor á by nezabral. Vld fm bo, ako doma,
alebo na lkole v triede č. 8 sed( s huslami a sláč ikom Y ruke, pozorne načúva a sám radi i hrá: " Pozri sa, ja tu hrám
tento prstoklad, skús ho aj ty, m ožno bude i pre teba pohodlnejif". Rozprával nám humorné prlbehy zo s voflch záfudov, zážitky z minulosti, o s tretnnliach s In ými velikánmi svetového umenia. Prfsť k nemu na Ckalovovu ulicu, prekroi!!t
prah Jeho bytu - to znamenalo vkro čiť do c hrá mu hudby ;
vla da okolo gramop latne, magnetofónové pásky, noty a oa
Stainwayi ležali feho stradldrky. Tak to bolo l na p r vef mo·
Jej hodine 1 Davidom Flodorovt č om , ked moje vzrullenie pred
s tr etnutlm dokhal rozpt ý li ť (edinou ve tou " ZdravstYui )aek,
zdravstvuj mllyj". 30. septembra t. r ., v deň jeho 68. narodenia
s me sa stretli nlekofkf fe ho žiaci u ň ho doma a s lá vili sme
majstrov s viatok prácou. Prljfmal gr atulá cie, telegra fické i telef onické, z celého sveta. O niekofko dnf nes kôr som bol na
Jeho poslednom moskovskom koncerte pred vefkým lesťtý~
dňovým koncertný m zájazdom do Holandska a Velke j Británie.
Vte dy m i tie! oznámil, že dostal ponuku na h os ť ovanie v Bra·
tls lave v m á ji 1975, keď by maJ s orches tr om SF uv iesť Bee
lhovenovu 9. symfóniu . Ut nepríde. Co i le n pomyslieť oa to
boli.
V súvislosti s osobnos ťou D. Oistracha sa zdaj6 byt neprimeran é, ba nezmyselné také prlvlastky ako " najle piif huslista
sve ta ". Bol to č lovek , ktorý svoja dobrotu l lbkavosť rozdával
okoliu, vo vnútri vliak neochvejný a ciefav e dDrn~ po celý ž ivot, i!Jovek, ktorému bol akýkolvek ne ftpln ý výkon cudz!.
JACK MARTIN HÄNDLER
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DAVID PIZZARO
Jedným zo zámorských host! 11HS bol
a( americký organista David Plnaro. Hocl kráča pomerne krátko po umelecke!
dráhe, vyznačoval sa Jeho recitál kon-

cepciou vyhraneného umelca. ktorý sl
svoJ posto! k Jednotlivým
skladbám a Interpretačne ho prtllehavo
tlmočiť. Zdá sa, ~e dOraz n a štýlovú dlsclpl!nu tvori jednu z podstatných náplnť
amerického hudobno-pedagogického vedenia. Plzzaro upútal mimoriadnym poko(om, vyrovnanosťou l zrelým umeleckým nadbfadom pri interpretácii barokových skladieb. spojeným s bohatou,
prlllehavo, niekedy a~ obJavne volenou
registráciou [mimoriadne pôsobivo vyznelo Hll ndlovo Concerto XV.). Vnútor·
nou dlscipl!nou 1 hlbokým prežltlm sa
vyznačovalo podanie Bachovho Prelúdia
a fúgy h mol 1 ďalš ie h sklad ieb z 18. st.
(S ta nl ey, Kre bs, CJérombault). A predsa
so zdalo, že sústredenosť sólistu (e v neJednom prfpade blokovaná dosť závažným handicapom - Plzzaro sa pravdepodobne pre krátkosť času dôverne n&oboznámll s koncertným nástrojom v
sieni SF, a tak sa do spomlnaných kladov zákonite "votreli" ai niektoré pre(avv. narušu (ú ce monolltnost zvukového
toku.
doká~e nájsť

V druhej polovici koncertu sa však
sólista už dokonale .,zm" s nástrojom a
určite a( povaha skladieb uvofnlla skryté možnost! a dtspoz!cle pre ešte pOsobivcjšle a verkolepe(šle kombinovanie vo
farebne bohateJ palete registrov, prli!om
nechýbal dOraz na Individuálny charakter a emocionálny výraz v jednotll vich
skladbác h, čl u~ súčasných a meric kých
a utorov [Willan ova Passacaglla a fúgo,
Barbcrovo Adagio l. alebo velkých osobnost! organového umenia - Anttphon,
Cantllona a Cortége Marcala Dupr6ho
l jedného z Pizzarových učltelov) a Fantázia Césara Fran cka. Schopnost vyťal!if
z organa obrovský dynamlckt ambltus
od na(jemneišleho pianissima až po mohutné veľkolepé pléna, kombinovaná s
predchádzaJúcimi danosťami čl už technického (registrácia, vir tuózne ovládanie
pedálu l alebo výrazového charakteru
(plasticita potyfónneho pletiva, Individuálne citové zažitie l vnútorná energia l dominovali na(mll v dvoch posle dne mPnovaných skladbách - Plzzar ova
Inter pretácia rezultovala sui!Ast!vny umelecký zážitok.
Ľ. CHALUPICA

VEČER

IMPROVIZÁCIÍ

S nevšedným záujmom očakávala preplnen6
Koncartná sieň Cs. rozhlasu nočné vystúpenie
aáboru GUnthera Philippa z Lipska. G. Philipp,
docent klav!rnej hry a Improvizácie na LipskeJ
hudobne( akadém ii, výkonn~ umelec európske·
ho mena, všestranne r ozhradent člov ek, kto·
rého tvorivá aktivita zas11hu!e al do oblasti
teórie, publicistiky a v~tvarného umenia. sústt·edll okolo seba troch hudobntkov: svo Jho
syna ako hráča na biele, speváčku Barbaru
Dolllu ssovú a basgitaristu Hensa-)oachima
Scheunera, ktorý- za skočil za A. Beyera, kol\·
trabeslstu lipského Gewandhausorchestra.
Predpokladaný Phll!ppov zámer demon·
štrovat možnosti improvizácie na klasické témy - vyznel d osť rozpačito . VedOct súboru
sa ukázal 11ko zručný klavirista, túto sku to~·
nost však dokazoval predovšetkým v úvodoch
jednotlivých blokov. pri ukážkach pôvodnéhtl
znenia skladieb - predlOh k Improvizácii. Ť a
~isko programu samotné Improvizácie neustále trpelo nedostatkom rantázie, vtipu,
Interpretačne!
zručnosti
(nojmH u dalslch
troch l. predovšetk~m však absenciou akelkolvek pevne(šeJ koncepcie. Neustále prel!nani&
dosť nenápadito a pllkovaných jazzových prv·
kov, klesajúcich neraz pod hladinu barového
klišé, s úsekmi zotrvávajtlclmt kdesi na povrchu romantickeJ ,.m nohovravnosti" až k málo
funkčn~m neorganlzovaným exkurzom do oblasti alea torlky [ak to tak vôbec možno nazvať] a tn~ch pokusov o aplikáciu prúdov hudby 20. storočia. nevytvárala predpoklady ko·
existencie týchto prollpolných rov!n, ale do·
Jem chaosu a beztvárnosti.
Dojem z produkcie súboru
bezpochyby
ovplyvnila 1 skutočnosť, ~e ostatn! traja hu·
dobnlct svo(ou inštrumentálnou zručnosťou fl
muzlkllntskou e rudfclou ztavne nestačili napi·
ňať Phlllppov zámer: v prfpade tohto vystúpe·
nla Išlo teda skOr o snahu, nož o cteravedomú
umeleckú ' koncepciu. Bolo by však u náhlen6
pozerať sa Iba skepticky na perspektfvu súboru
l (estv u!e ešte Jen druhý rok) : v pr!pade, že &l
G. Philippe u jasni ďalšiu koncepciu svo1ej
činnosti a tel podriadi l výber sebe rovn~ch
Interpretov. mohol by sa vcelku úspe~ne SPO·
lupodlelat na zn!ženl - žlaf. to sl pr iznajme
- doteraz velkej absencie Improvizácie a r9·
dzeho muzlkanstva v hudbe našich čias. Z toh.
to hladiska treba vidiet každO sna hu. l ked
jej realizácia ostáva spočiatku v latentnom
štádiu, o vytvorenie štr~el platformy improvl·
z ačného umenia. Najmll preto treba kvitov ať
aj snahu dramaturgie BHS o zaraďovAnie po·
dobných programov. a tým i o stólc rozšlro·
vanie te lto platform y,
JAN KOVAl
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Slovenskí madrigalisti
Ich n o čn9 ko ncert U klarisiek (5. X.
t. r. o 22,00 hod. ) bol drama tur(leky zo·
s tavent z troch hudobn9ch p4alem: dia·
la autorov r enes ancie, česk6 hudba a
or·emféra pOvodni!! al ovenskal novinky,
Vllč št nu prvet eas t!
pr ogramu tvorili
s kl.rd bv (•:nll mll 1 mene! pertr aktované)
Um11lcov vefkého ohdobla vokdlnlll poly.
tónle. G11 told l, La so, Scheln , Mo nteve r·
d l, Wll bye, llasslor, /llnnequln s a pod·
pfHIIII ood - s vkusom vybrllnf - re·
pertoár koncer tu, nap lnenéh o neo pako·
v11ternou ll tm osfér ou pros tredia 1 ča so·
véh o zaradenia koncertu. Skoda, 2e viac
pos luchlleov. ne~ prl tmu orlestory Kill·
r ts iP.k, nAmohl o vychutnať ume nie zve·
r onr ov Ladlalna Holbka. Slonn1kl
ll'ladrl~allstl p r edviedli v cha ns onoch
a v mlld r lg aloch men ovan9ch 11utorov n roclzn u. datallne vypracovanú ob!laho·
Vt) l formovO s trá nku, bez t nterpreta č·
n6h n zakolfsanla dosv e d č ili, ~ e patria
$ kut oč n e do prvého radu s t1borov to hto
typ u. Tento dolom pr eclznostl zo s trany
zhorma tstrll l ~pevll k ov Iba podela r k ll
1kl11d by z Dwof6kowho cy klu V prlroda
a Dva mlldrlgaly ort Bohu11na Martini).
Ut spo mlnanu t rntlu rovinu koncertu
tvorila prllmléra skladby Taddla Salwu
- 1ato~pltvy. l ked s me na. strénkach
H?. oodrobn~ l!lle zvor eln lll ob ah a v~·
znam die la pre st1f osn!l s lovenskO tvor·
b u. n eza~k o dl ft!IPOM n le kolk9ml vatami
" oclt!lerkn uC lstó poznania.
Z111ospevv na ll v Sl ovan . k9ch madrl·
lllllqtoch poho tov9ch Interpretov. Nie la
t o fahké dielo - l ked v par titú ra de·
to tlno vy pracované, k lad ie m1roky, m no·
h ovrstevn9ml rytmic kým! ollsma ml, mo·
d 11rnou me lod ikou, k'torú ak ladn tel ople·
n o vofml dobr e s plevatefnd s labik y
[na tm8 I Ó)O·sopr án le tedlnel!ne PIS8·
n 9 na na lv9hodneUite hl6sky a s labl·
k v , .. 1. Polyfónne ln Qplrovon6 a plsané
1 bor ové puty (Salva pred pls u te tri ko·
m orné zbory, rnrttlltorl tedlne č ne vy.
b rn t9 v o. obnosu Lad islava Chudlkn, k to·
t'9 ~ korR!Ipondutuc 1 rytmom h udby -

oradn6!1a výber z RúCus oYých bbn(l, ko·
morn9 1llbor, ktor ý tvor( zvukovo 1 rvt·
mlcky .,raCinovan6 zostava" : rtauta, bas·
k larinet, viola, kontrabas a sku pine bi·
c!ch nést rotov ... a u t s pomlnaná só llst·
ka (v danom prlpade t o boll1 vo vynl·
ka1t1cet dlspozfcll a profesion álne ! pre·
!'l r acovanostt s pleva tllca Magda Hatós·
syov6 l tvor ia obsadenie diela.
T. Salva nnplsal v pos ledne ! dobe dve
d iela, venované 30. výroči u SNP a tnš ptr ovan6 hlbokou, no n opatetlckou lyrikou
Rurusov9ch vor ov: okrem Zalospevov
Al; te skladbu Dobrý den, mo U mttvl ..•
Zh odou okol nosU - o be s kladby bo li
od menen é, čo by nemuselo, pr avda, e~te
uv i esť Ich kvality do povedomia pos tu·
ché ea. Oh lns n a Zatospevy dosvedčil, ~e
nás sú časnlk potrebute podobné s kladby,
vie na na ve rmt citlivo reagovať. cez
osobnt1 výpoved dochédza k zo všeobec·
nenlam vAe luds kým - v Zatospevocb 1e
to nepatetlcký, no o to llč l nnetšl protest
proll nll'llllu, smr ti, vo lne. Vyuf ltle swin·
gov .. ho, bluesového, boa tového r ytmu,
ktorý sn ob tavu te po prv9 r az u autora
(ve rmt zriedkavo v min ulosti Iných s kla·
date ro v 1 - naim ll v s Olo-s opráne a v
IIPrla vode ba térie blcfch . 1o vel mi citlivé,
d 6v11 11klad be z vlé ~t ny rytm u~. poved ali
by Rme. t e .,od fa hč u 1o" prad ivo zAvn!·
n t ch slov. e tvrd lm e, te dal§fm predvá dzanfm diela sa In ter pretačn e mnoh6
nRusndl (na tmll v r ytmlcket a vyr ozovet
s tránka komor néh o o r cheh>tra a zboru 1.
n o fll:~tlvlllová podoba u~ prezentoval a
Salvovo d ielo vo velmi ob tavne ( a re·
nroze nta č ne t podoba. Je to zásluha 1
L. Holbka, mllzlcké ho a veci oddaného
L. Chudfka, v n ie poslednom ra de (edi·
nf!čn e( M. Hat6uyowet a zboru, ktor9 sa
venovnl ul! mnoh e t premiére a utor a. Ak
s a ném vyn6ra spo Uvo: Salvn - lu rt sk~
hlas - ll n~ a ~ov a nosf - n le te to vllz·
ha zl6. Na tmll vtedy nie, ked a utor d o·
kAZute. fe v tomto llsllr s a doRtal o pllf
d11lot, do!itanllc d o rovnováhy sémentlc·
kťl 1 vnd tornd hlbk u posolstve.
· Z·

Holatads k jí kott1or11t z bor
D vad s ať t edenčlenn6 t&-

leso pod vedenlm dlrl·
a anta Han1a nn dan
Hombar11ha tvor ia vyn l·
ka tOcl (ed lncl. ktor! ok ·
r eiJl oOsobenla v zbor e
v y llt l,l p u( ťl a l ako s ólisti.
vok61neho
Dr amaturgia
ensemblu te prrspOsoba.
na leb možnostiam a pre·
to vll č Inu sklnd lab tvo.
rrH s ólis tické kreécle v
rS mcl celku. Pla tilo to al
o dramatur g ii programu.
s ktor ým prl!lll ll o l a nďll ·
nla n a vys tt1penle do
l rotlsla vv. Koncert bol

· Zo

zostavenf z mene( zn6·
m ych diel h olands ktch
renes an čnýc h
autor ov,
medz! ktor9mi sa zas ieva·
lo l meno Gulllau•a
Dutfaya, a le na(mll v
sk ladbéch Paula Hinda·
mllba, Arnolda Scbon·
berJII, Lu1111 Daleplcolu 1
Alana Raw1tborna (kto·
r6ho zbor - A Ro a for
Lld lce - zapOsobll zvlá&t
na
publi kum 1.
'Iline
Predstav ili 11 11k0 z:rell
um11ICI - s vyhranen9m
vkuRom a l ttlov9m pr a·
tavom, zvukovo l t ech·

zahraničia

Na O. k otJgrese Europ shj o&octocte
k onzeruat nru, al;arlémll a t•y&okých 'hud otmých f k ot v Rol terda me zvolili :a
jeú11éllo :: pre:td erlt ov rladltela br al i·
1la v~ ktlro K onzerl'tt tvrla dr. Zdenka No·
vd čka, CSc. Druhým pre:ld et1t om j e r i a ·
tirt et ko nzer t'at ória v Kodaru Poul Btr ·
h lw1d. Na k ongre1e 10 :zclča stnllo 61
riadtlcCov a r eA·torot• : cel ej EuropiJ.
V decembri ~a do:tje osemde11ialm vJi ·
ehod ollem eckfi skladatet Paul Deuau
Prl prauuje aa vracero prem iér tohto
sk ladatel a.
K e11rtedyllo vý.\ kunm6 ce111rum ru por iado
u októbr i 1975 me(lzlllár od rtrl Haydnov·
11k li konferenciu. Orga11i:dclo" J• pove·
r e11ý J. P. La r~en.
V Grazi ot vortlt irri tlttil pre oce11ovarue
a ltodno tentt umeler kých drel .

Ct!:a A11d a vydal t lačort 11last nl kaden ·
cle lc Mo:ar tovlim klavfmym k oncer ·
t om .

nlcky na v9ške. Perf ekt.
n6 v y pracovan os ť jed not·
llvýcb melod ick ých l v9·
razových fráz, s ólistic ké
výkony a :zv16štny zmv·
set pre m leru (zoutoll
na fmll v s kladbách 20.
storoči a) , p res v e d čili nás
o
silnel
dlr tgentskel
osobnosti Felixa d e No·
bela, ktorý viedol sti bor
od založenia v r . 1937 a ~
do mi nu léh o r oku " (eho
ookra č o vate l a Hansa
van den Hombgergha.
E. CARSKA

aymfon lck ficll a komor nfich k on certoch
us poriadali sa k oncerty j aZ%ovaj , beatoa ľud ovej hud by, h udby pre d et i (aj
ln t ~rpret ovarte} deťmi ) , k oncert elektro·
ttlckej hudby a dve sum p6: iá 11a t ému
..ntefa a hud ba" .

"'i

V l or1d(ln11k om Sadler Welb Tlleat re ma·
la pred nl ekolkýml t fií dilam l ar1glickú
premrlru oper a Alana Buslla, .,Wat Ty·
lerH. kt orej libre to sa opiera o prl be/1
~ld vn eh o povsta11ia 8edllakov : ko11ca
L4. sto ročia.
Vo Vi ed11l pri príle zrt ost i 100. výr očia
narode111a Amolda Scllijllberga, bol a vtl ·
ká repre:elll aéttd vý st ava ven ovanci t o·
m uto skladateľovi. V led ert&k á dokumen t dcia r epreze11t uje ScMnberga ai! SH
e:rpo11á tm1. Je tu vela jello ne:ndmyclr
Jbra zov. V katalógu výst avy náj dem e
>k rem reprodukcii Schljfl/.Jerg ovýc/1 diel
l ~ !ttíd l l (au t or i: Ha1111 Swar owsky, IJ . ll.
~t ucken s clt mld t , kt or f plsall o berlín ~kycll rokoc/l A. ScMrtber ga, Rudolf Step/ton a En ut Kfenek ).
Citorl&la Alldrea Segovla dostal od mad·
r {d.• kej uni ver zity čes tnp doktor dt.

V o V iedni objavrll ~tezná me Requiem od
Charlesa C ounoda. Je to opis st ratene}
partltrí ru .

.\'ewyorskd fillwrm6nia u &kutočnl v r ok-u
1975 dvojmesačn~ t u rni po EuriSpe.

V hi st or ick om meste Vetk6 Tyrnovo v
Bu lharsku vybud ovali nové hud obné d l·
vadlo. ktor l má prlsplet najma v l et ·
11ých mestacoch k rodlreniu turl&tlcké ·
ho ruchu.

ouý bal et H. W. fl e11zeh o ,.Tancredl"
111de m ar premiér u vo f ebrutlr l 1915 v

V dtioch od 3.-9. okt óbra l . r . u1ku ·
t očntll sa v Ko darrl Dni n ordlckej h udby
(~o rdlske
Musicdage ) . Tertio fe &tlval
patrl med:l najstar !íe rJa svete, 11lalw
a!! do r oku 1888 (o d r . 1946 sa datuje
! írší t ematlcký okruh fes t i valu) . Na programe mal hudbu dáns'kych, n6r&kych.
l&la r! d~~·lich, !vMsl;yclr , flrt skych a toh t o
r oku aj pot skych sklad at el ov. f'opn

1/annovert.
RmtalttJ opera ho&tovola kottcom okt6brr,
' KollllfJ nad Rý nom 1 Puccin ih o T ura n.
l ot tJ Verdih o operou Ernani.

v Krakove zomrel rwjs tari l pol skfi akto
l at et tr m uzi koló g V endelftt Swlerc ze~
86 - roč nfi ). Swlercuk bol válnlvfim bá·
l atet om 1t ar opotskOch cirlcevnýcll plu-

"'

PAVOL PROCHAZKA

Snlmke: V. Hák

HOLD HRDINOM
Koncertowall: Bratlslnskf komor·
n t zbor (dlr. Anton K61Jay) , z:bor s ú·
boru Technik (dlr. Pa vol Procbbka),
Mleianý zbor bra tislavs kých u l!ltelov
( dlr. Peter Hradil ), Slovenský rilhar·
monlcký zbor ( dlr. )lin M. Dobr odln·
lký ).
Slo ven s k~ amat er sk e :zbor ové tel esá
ako celok d ost al{ pries t or pre pre:ze nto.
l 'OIIIe svoj ej um el eck ej rl r ovne na jed11om celovečern o m k onrer t e tti v r ámrl
B ratr s lat~s kých lludobnýl'/1 slá vllos t l1972.
Po m nohých m ed::irtárodttýc/1 ús perltocll
r• zalrra•tlč t čr st 'IC ob/tajili svoj u clobrr4
povest aj pred medz1116r od 11ý m publikom
d omn. Otr•orllt tak cl ver i' cl okortm pre
Lič lllkovanic cl al slclt : bor ov v n asl edu}rl ·
com ročruku BI/S 1973, kedy boli už celé Jildvrt ost l :borovelto .~ pevu v ich r um cl. Napri ek d obremu úmy.~lu Fesllvalovéllo výbor u BHS, aj
orga11izdt or ov
Sl áv11ostí ::bor ovclto spevu, napriek I'Ý·
bornej r eprezc11tácil, vy sok ej umeleckej
ur ov11l l dobrrj dramaturgii Slávnos tí
zborového spevu sa ukd::alo, !e j e neú fl o.w é usporiadar festwa l vo f est i val e
ka: dý :z nich má svo j e §pec ific~· é
posl a11ie, náplň a :zámer . Hoci j eder1 f e.•t lval neprekážal d ruh ému, predsa v.vak
do istej mier y r ozpt ytoval po:zom o.•f
11ajmčJ úča.~ tnlkov Slávnosti zbor ového
spevu. k t or é oo &vojlch doteraj .liíc/1 r oclllkoclt m imo Br a listavy mali svoj o.,o bltllý cle(. príslušnú drama t ur g iu a pos latrie.
A tak sa t ohto r ok" v r ám ci BHS 1974
predstavili amatér ske zbory oplif t e11
jedtlým k oncertom, u nedetnom matiné
13. októbra 1974. v koncer tnej sieni SF.
K oncert mal nd:o v l/OLD H RDI NOM ,,
pod titulom Zboro vý koncert na počest
30. výročia SNP. Zbory k oncipovali IVO•
je pr ogramu v ir1tenci tlch týchto poziadavlek a 11á plne a so snahou čo najl epNla dokumentovat opodstatnenosf tí č irl 
~·o vania amat ér sk ych zbor ov na BHS.
( Ak hovor ime o amaterizme :zbor ov majme na mysli lert stránku organizačltú. Po
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umeleckej strcJ11ke vo svojich š pičk o vQc h
r epr ezen t ant och - a J" icl' vera - d o sahujú prof esrondlnu u ro veň.) Zbory
sptevalr nové $k lad by, k t or é tt! pr edt ým
pretntér ovo od:neli 110 n iekt or om z ko •t~
certov uspor iadan ýc h v rám ci osláv 30.
výročta SNP (P. ProcltázJ.:a P leseťl vr ..
t a: 11a, J Crkker Pocltod povs t alcov ) , al«
niek t oré drcla odzneli na BIIS prvý ra::
( Zd. M1k11la Td vojn ič~·a . Id vojna v. po ..
duru BratrslavNkéh o k omorného zbor u ,
I van IJriUOt•Skl/ Cesta ku svetlu, trilógtCJ
mresaný r /1 ztwr uu na taxty Pa vla Hor o-<
Pa v prednese Sl ovensk é/l() f llltarmontc ...
kelw zboru) .
Na tomt o matmé :bory nezaos t ali :11
svoj ou povest ou ! pičkových telies, pri·
náiaj licich z m ed z111ár odných srl(aži po ..
pred né umiest enia a povzná §aj tícrt k ri"'
t iktt zahrani čn ýc h r ecenzentov. Anga ..
~o varrým a pr edt e11ým podanim vyb r a ..
11ých skladteb oslá vili významné výr očia
ndslto národa a vlasti.
Mnohí sl 'kl ad a otázku, čl ama t ér ske
zbor y majii k oncer t ouaf n a t ak om me ~
dzinór od nom pod ujat í ako j e BHS. MJII -1
lfme &i, že TTUJ jú svoje opodstatnenie a}
u bud úcich ročníkoch. Pre ich úča11t ho ..
vo r! rtiek otko skrtl očnos tf a argumen ..
t ov: t rojroč11cJ ríčast zbor ov s d obrým
ohlasom; ich evidentne &túpa j úcCJ inter ..
pre t ač ttá úroveň, d ôst ojné r epr e:zentova ..
nie na zahraničných f es t iooloch a súta ..
zraclt, n a k t or ých d obývajú prven11t vtf
(prečo by potom nemali byt na d omd ..
co111 IICSrí raf tlom fes t ivale); &pestr enle
palety f ónr ov a d ramatu r g(~. Pr e zb o ry ~
pov:budettie pr e k valit11ejliu pr dcu; od ..
m11na za vy11ikajtico výs led ky ; perspektl~
va uzna rtia doma; získan ie c!al§ích skla ..
dieb od &klada t erov, kt or 6 by pr emlé ro<~
vall práve 11a BHS, atc!.
Očast zbor ov (ama t érskych) má teda.
~ Poje opodst atne11ie v BHS, myslíme si.
Tr eba len d omysliet .~posob prezen t dclc
a rráj11f optlmtllne :základné slarJoviako,
z ktorého by pot om vJ1plynull po vinnos ..
l l pre :bory. K oncepcia ich ú čas t i by
mo/tla vyclt6d:zať napr . z vOsledkov d o ..
rm1clch srUažf, alebo :zo .~ rUaž l v :zahra-<
méi, na ktorOcll u rč i t é zbory zbkall vav ...
riny; alebo mala by :za cie( preds ta viť
zbory po dľa druhu: miešané, mužs k~.
: eruké. Zbory m 6~u mat polor eclt dly .
Rozhodne by sa im mal vJak dar pr les ..
t or prezent ovar sa u celej §ír ke Ich re ..
pert oár ouélto zamerania a n ll plne prá ..
ce, tak by sa uktl::ata lcll clefavedomd
dramatur gia. V ieme, že nlektorl sklada ..
t elra t vor ia priamo pre ur čit~ zbor y ,
alebo srl aj ich dramaturgam l. S per
speklívou účas t i na BIIS by &a tdto prd ..
ca utužila t am, k de e:ri st uj e a r odlr lla
by sa aj rra inl zboru, k torl by t akto
d ostali k vallt n6 l kladby a r eper totJrove
by sa pot om obohatili aj Iru! :bory
( dobrého m aterltllu rt ikdy n ie je do1t ).
Tým by Ba d ok umentovala práca d voch
:zložiek: t vo ri vej a i11terpre t ačnej.
Argu m e11t ov by sa naJio aj ulao. Nejde
nám o obhajobu účas t/ zbor ov n a BHS,
trl sl vari uydobyll trojročným účinko
vallím. Sk 6r id e o zamyslenie sa nad
tým, ako vylepfslf a skvatit n if t oto účin ..
k otJanie, aby &a amatér ske zbor y ví dJI
m o/tli pred .• tavlf v t om najplepiom
svetle.
ľ.UBA HORNOVESKA

Pamätné medaily k Roku ~eskej hudby
Pred s lávnos tným otváraclm koncer·
tom BIIS - koncertom Ceskej fllha r mó·
n ie ude lil minister kultury CsR doc. dr.
Milan Klusák, CSc., lrldslatlm predstavi·
telom slovenského ver etného 1 k ultdrne·
ho ! Ivota Velké smeton ovs ké medolly,
kfor 6 vyda lo MK CSR k Roku českej
hudby. Toto vyznamenan ie dos toll : Pavol
Re~Jin , séf opery SND; ná r. umelec )6n
Cikker ; prom. hls t. Ľ ubom fr C!!ek, r ia·
dltor Slovkoncertu; zas!. umelec prof.
dr. Oto Fe renczy, podpr ed seda ZSS; prof.
dr. Juraj llaluzlcký, predsed a fostlvalo·
vé ho výboru BHS; zas. umelec Lad islav
Holonbek, dirigent; prot. dr. Ing. Micha l
llrui kowlc, CSc., vedt!cl odd. kultOry a
umonia Ov KSS; pro f. Ing. Stefan Ch o·
chol, CSc., ministe r š kols tva SS R; Já n
Klikol, r iaditel SND; zas l!l:'.llý umo·
lee
dr. Stefan
Klim o, zborma tster;
zaslt12llý
umelec
Zdenek
Koller,
~éfdlrlgent opery SND; j ozef Kol, riadi·
tel o dboru umenia Minis ters tva kultllry
SSR; pr om. ped. Anna Kovéi'ová, rlndl·
telka SF Ko~lce; RSDr. Pavol Koyl , ná·
mestnlk ministra kultllry SSR; Alo1z
Luknlr, vedtlct hudobného oddelenia MK

SSR; Ing. Ladl1lav Marllnlk, p rlmltor
NV hl. m esta SSR; Michal Mauryk, ve·
dt!cl odboru k ultúry 4 u menia Ov KSS;
Augus tfn Mlchalll!ka, námestnlk pr!má·
to ro NV hl. mesta SS R; :zas!. u melec
Zdenk o Mikula, vedllcl tatomnlk ZSS;
dr. Ladlsln Mokrf, csc., podpredseda
test. v9boru BHS; RSDr. Jozef Mravlk,
námestnlk ministra kultúry SSR; dr.
Zdenko Nodl!ek, CSc., n osttel Radu pr á ·
co, r1adltel Konzervatória v Bratislave;
zas!. umelec Andrei oean611; doc. d r. Ľu·
dovlt Pezlár, CSc., tatomnfk Ov KSS;
PhDr. Oliver Rácz, námos tnfk ministra
kultt1ry SSR; zasl. ume lec dr. Ľudowft
Rajter, šéfdirigent SOCR; zas!. u melec
Ladis lav Slowék , !léfdlrlgent SF; AloJz
Stul ka, riaditel SHF; f>tl r oslav Válek,
minister kultllr y SSR; zas!. u melec Bah·
dan Warchal, umelecký vedt1cl SKO.
V i!l6nku Dndaa f rokov Slowen1k6ho
hudobného fondu , kto.rý sme uwerH!nlll
" i!. 20 (1trana 3), pol!et orchest rá lnv1:h
metarl6lov v stave ar cb lvnycb lnndo w
k 15, IX. 1974 mé 1prhna znie( - 401.
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RO~WITHA

TREXLEROVA
V dramaturgii BHS sa pamätalo
na
storočnicu
ARNOLDA
SCHONBERGA ( 11174- 1951); pred•edeoie dvoch Jeho zhažných
opusov ROSWITHOU TREXLERO
VOU vyvolalo nadlenle, lebo koncentrovaný "týkon u nás už dobre
.xnámel sopranistky zanechal ne
zabudnutefný doJem a patril k absolútnym neholom f estivalu.
V Knihe visutých záhrad na 15
básni S. Georgeho a v cykle Pierrut lunalre na texty A. Glrauda
mala Trexlerová prfletitosť rozohrať om račuftcu lkálu nuanso'Van6ho .. ~ razu l spevá cke! perfektnosti; lei poňatie obidvoch diel sa
vy z na č ovalo ohromným pre!ltrm 11
ovládnulfm akladatefovho sveta.
Pamliťove a technicky suverénna ,
uchvtitlla nafmii schopnosťou vytvorit 1 ka!del časti l celku nA·
ladovo l)resved č lvf skvost, obna! 1( jeho vf ra:cov6 dreň vlastným
apílsobom. Kniha, predstavu jú ca
tragický del, sublflnu, ezoterlck6

•l

udalost ,,medzi maou a tebou "
(H. H. Stuckenachmidt) vyznela
ponuro a zasnl vane; novost Jazy.
ka le v nef vyvážená duchovnou
sprlaz nenos(ou s piesňov~ml cyk
lami
vefkfch
Schiinbergov ých
predchodcov. Trexlerová fu ,.urobila" pre nb priam dôverne znAmou, vyspievala In od altov~ch
hfbok k néhlym výikam , v celom
lei odvllanl ako prlbeh krehkn
zmysluplný, l týlovo čls tu l:ko, v
tvorivom zoaú ladenl s rovnako cfllaclm klaviristom G. ERBENOl\1.
Ze je pre Interpretáciu súčasne!
hudby povolan6 a vyvolená , :le
nereprodukuje, ale v bytostnom
zopä tl s hudbou dochádza k jef
výkladu, dellfronniu, potvrdila
Trexlerová v Pierrotovl tunalre. (e
ako stvorenf pre osobnostný pri·
stup, lebo le 't'O 'fOkálnom parte
,.ohorený"; Schiinberx ho kon r l
poul ako rytmfcky a v ýikou fi xova nú recitáciu. Trexlerová ZIIP()-

u Klarisiek mali možnost

oboznámiť l>O

s tvorbou niektor9ch predstavlte rov stt·ednej skladatefskej generácie v Cechlich. Hoci Išlo o ~tyroch ge-

neračntch druhov - Lubora Bértu, Lubomlra Zalez
oilho, Oldricha Flosmana a Ivana Jirku - zozname
galJ sme štyri vzájomne sa Jlšlace Individuality, kto
r 9ch jedln9m v9raznejšlm spoločn9m znakom bolo
(hádam až na Bártu) zotrvávanie v dimenziách to·
nBlity a zjavná závislost na českej novákovsko- ja·
náčkovskej tradlcll. Individuálne odllšnostt vystupo
vall vtrazn4! do popredia predovšetk9m v spOsobfl
k ompozičnej aplikácie spoločného východiska z hladiska prezentovan l a určit9ch smerov v hudbe 20. sto

Pygmalion
Komornt súbor SND - Camerata stovacca - sa po piatich rokoch cielavedomer umelecke! práce predstavU ver elnostt u ž druhou
dlvud elnou premiérou. Súbor mladých umelcov, k torého ladro tvoria členovi a operného orchestra.
vystupll tentoraz v rámci BHS den pred. otvorenlm lnterpOdl a '74.
Spolu so siedmimi mlad~ml baletn~ml umelcami (z nich šest skončil o
~tudlum
na bratislavskom
KonzervatOrlu Jen nedávno l uviedli favlskovú podobu melodrámy
PYGMALION Jlrlho Antonlna Ben
tlu .
Dielo tohoto v9znamného predlltnvttera raného európskeho k l asicizmu úspešne naštudoval s orchrstrom dirigent V. M61ek už
pred štyrmi rokmi. Rélle Jeho nove l podoby sa ujal B. Slovák, choreografiu vytvoril M. Stau der.
Text j. f. Rousseaue v preklade
). Krčméry recitoval člen činoh ry
S"-D L . Haverl.
Jo chválvhodnt\, '-e sa choreografia M Staudera nesna2! o pantomtmtcku tlustrácru recllovaného
textu mrlodrámv a ani sa neuchýllla k naturallsticko· poplsnému vvladrenlu vykresanla sochy a lei

BDS

Juraja \1art VOIÍO ( Pizzaro) a Q,zdre j(J .\falu cltov.;l.•t:/zo
(Rocco).

K premiére Fldella v SND ako a( k podielu opery S O na tohtoročnfch BHS sa vrátime na stránkach budúceho člsla . Z nove ( lnscenAcle Fldella predstavu jeme:

Komornf koncert
súčasnej českej tvorby
Poslucháč.!

ilia do vywc rua celku vletky moi
nosti, latentne prrtomnil " predlo
he: herecký prejav , recituvaoli l
spievané tóny, ba posledné objav
ným ~ posobom · premyslene
a
účinn e Plcrrota v o k a l l z o v a l a
Neskutočne fudsk~. drésavo ~rro
t eskn~ svet diela zfudlltila a 30
mi nút drfala pos lu cháčov v ani n11
chvífu neustupujúcom napätl. ar
bez porozumenia textu sa odohr6
voli a zneli prlbehy, prlhody pos
tavi č l e k commedl e
dell 'arte, bi
zarn é l vtipné, veseiAie l smutno (
t io. Ne~al l a vo v ~ raze do exlré
mov, nev yhrala sl pDvrchné efek
ty, nepodala ho ako karikatúru
- ale skor zjemnila ostrie, ché
pavo prenikla do toho podivuhod ného sveta Schiinbergovho ~énla .
Výbor nt m partnerom Troxlerovej
pri jef v~nimočnej kreácii bol O·
VY KOMOR \) SÚBOR r.JPSKO. pre
cfzne pripraven~ a dl rl~ovan ý
H. EUMA NOM.
l. PODRACKÝ

ročla. Autor najlepšie pOsoblacej skladby
predčasne zosnul9 Lubnr Bárta, vo svojej

koncer·tu,
3. klavlrnej sonáte smeroval k využitiu vlacer~ch možnosti
varnej atonallty, pričom z výrazového hladiska vy
chádza l z janál!kovskéhu ponlmanla núladovej mno
hotvárnostl, z bipolárne stavan9ch tvarov v ma l ~ch
č asov9ch dlrnenz1áCh. Lubom!r Zelezn9 (Dychové kv in
teto) a ivan Jirko (Suita pr·o dychové kvinteto) pre·
zentovall predoviletk9m klasickú čistotu formy a
pr!sne rešpektovanie hranfc tonallty. Ptesnov~ cyk lus
Oldricha Flosmana (Dopisy tobe) mal noromantlck9
<.harakter s vertikálnou organizáciou neraz pripcr
mfna)lícou skorého Janál'ka.
Koncert sa stretol vtl!lku s prlaznlv9m oh lasom
publika - ktoré roagovalo hlavne na varmi dobré
interpretačné v9kony Pražského dychO't'ého k'inteta,
klaviristu )ana ttt arcola a sopranistky Anny Borttovej.
JÁN KOVAtl

ožltla, podla kyperskel báje o
Pygmallónovl. Funkčné škrty v
texte podporili zámer choreo~rn·
ra, sústrediť sa na podstatné mv:s·
lienky námetu a vytaltt o evoko
v at z textu i bá 16 dramati c k ~ páto•. vyvleralúci z cltovych rozporov a bojov umolca-tvorcu, myslitelu a človeko. Stnuderov choroo·
grarlcký názor te teda zhodný s
Bendovym postupom pri zhudobnen! Rousseauovho textu.
Nosttefom základneJ myšlienky
Inscenácie tvorivých zápasov
umelca je mulsk9 part, ktorý
1111 premiére tancova l nádejný u
tvárny P. Dúbravlk. V ensembll
siestich tanečnlc (S. Galovó, Z.
lnoemanová, V. Kolárová , P. Kollbo\16, R. Krchlfkod, A. V lallču 
vA) choreograf slrbežne vyladru(e
Ideu ženy, ktorá le oddávna ledn~m z nalsllnejš!ch ln!lplračných
zdroJov
umelcov. Zeno darkvr)a
života le 1 ako lnsplračná sita pri
zrode umeleckého diela. žena v
rOznych podobách sa tu stáva tiet.
symbolom umelcov~ch osobných
citových prožllkov a vzťahov. mučivého hladanl a a nachádzania,
ale aj omylov a prehry.
Z pôvodného námetu Py~mullo ·
na ostávolú teda tba základné
Idey, ktoré ovp l yvňu fú pohybov~
slovn!k
choreograCie:
zlíkladná
osnova k l asického tanca te kulll-

očami hosťa

Lipský rež i~ér GONTER LOIISE pripravoval 't' Slo't'enskonr
n ór·odnom divadle v l:ase BHS nové obsadenie do Ger·
s hwlnovej opery Porgy a Ress. Pravidelne navlt8't'Ovel
podujatia [estivatn, najm ä opern é predstavenia , a tak
pred odchodom do NDR sme ho požia dali , aby aspon
v krátkosti zhodnotil to, č o uYidel na našej prvej oper
nej scéne.
Kecr sa divom splltnýrn pohludorn na v!.etko to, čo so1n
v Bratislave za posledné dni zažil, vynor·l sa ml pred
oeaml v prvom rade obraz jedného predstaven a. Bol
to b3let - Janál!ko'fB llsty dôvernli a jednodejstvovll
opera - Bart6kov Modroftizov hrad. Poklar Ide o baletv,
bývam obyčajne skeptický, nie som l<.h m moriadnym
ctlterom. Ale to, čo som v ten veCer videl, ma l11sclno
valo. Choreograf Smok je neobyčajne lnvenčn9 umelec
a per·fektn9 hudobnlk. Z Janáčkovho kvarteta stvoril
ozaj adekvátnu, ba kongeniálnu pohybovlr báseň. Každ\
pohyhov9 detail vychadza plasticky, prirodzene a ori
g11hllne. je prepracovan9. ale ne vyl hádza pracne, naopak
rahutko, akoby nad9rhnute
11 to je vždy výsledo~
vrcholného umenia. Obdja predstavll~lla Z. lnnemanov;r
a J. Dolinský ma nesmierne zaujali vyjadrovacou silou
a pohybovou brilantnosťou. Nič podobnl>ho - v take•
dokonulej podobe - !>Orn doposiiJr nrvldel a to hovorlnr
celkom bez nadsádzky. Bartókov Modr·olúlov hrad snrr
tiež eSte nemal motnost sledovat na scéne. Aj ked sorl'
textu nerozumel - čo je v tomto d l'le naoza( potrf'l>lll
- predsa ma strhol umelerk9 náboJ dlrta. hudobne
myšlienkovo takého nevsednóho Zaujala ma Vychodí
lova tajuplná scéna, KriAknva róž ln, ktorá viedla horcov
k maxlmálnej úspornosti gesta a pohybu a právo t9m

vovano, v súlade s Interpretačn ý
mi rn ož nosl'ami mladých umelcov,
spojená s nebaletnými pohybovýml v~razovýmt l>rostrlcd kam l. Exprcsrvne pohyby tru1>u a horných
končnlln umoH1u1ú vyladrlt vnútorné rozpoloženie a zvraty postavy tvoriaceho umelca a choreograľla skupiny šiestich taneenlc napomáha dokresllt jeho vnútorný
stav. Preto le vystavuná v nlekof·
k~ch rovinách: raz je sošne komponovanA v priestore, posto!Och a
skupinách,
Inokedy
vy(adrule
vzfuh umelca k žene v rOznvch
variantoch. Skoda, že účinnost
choreo~ rarte a tanečného pretavu
oslabovala málo vvsvlotená scéna
P. M . GAbora, založená na pro·
lekcii. Kost~my ). Jellnka noobmA
dzuJO v~raz tela tanečnfkov. jed·
noduché baletné trikoty sú dopi
nené výraznými detailami. ktoré
dotváralú predstavovan~ typ. Cier
no trikoty žien na čiernom poz11
dl vš11k tlmia výraz pohvbov a
pOz tanečnfc - a tým l choreografov zámer.
Treba ešte poznomonat. že spo
tenie uved eného baletu s Teleman
novou
komickou
lednoaktovou
operou PIMPINONE (druhá časf
predstavenia ] nebolo ~tastné. le
bo táto baletná Inscenácia sl vv
žadute celkom odlišný tvp diváka
než s akým počlta rcžllné por1atlr
teJto opery.
Z. VINCENTOVA

napokon dosiahla pravé vnútorné napUtle, ktoré sl dielo
vyžaduje. Juraj Hrubant sa ml videl priam rdeálnyrn predstavlterorn titulného hrdinu a partnerka Ružena tllen
bergerová bola presvedčlvA vo svojej rozochvenosti a
dievčenskeJ plachosti. Co vyťažil šéldrrlgent Koller z
orchestru, bolo naozaj grandiózne. zaznela tu Jlt'lom or
ganová plnost zvuku, lesk nástrojov v tej najzlartvfljSOI
podobe ... j e ml ruto, že som nezastihol premll!ru Fidelio
a tak dalshn zážitkom bol pre mr)a Telemannov Pim·
pi oone o Bendova monodráma Pygmallon. O Bendovom
dielo som doposlar ani len nepočul a bolo pre mM tle7
prckvupcmlm. Hudba, hovorené slovo a tanec, to jP
lilujfrnuvá komblnllrla, ktorá l v budúcnosti mô?e pri
niest na scénu nové podnety. Choreografia, rézla l ta
nečné v9kony boli tu na Orovnl, samotné dielo sa ml
však zdulo trocha pridlhé, ale to azda sposobila u mna
nf't.nalosť literárneJ predlohy ... Sám som velk9m prlaz
nivcom nospútaného žartovania na scéne a tak som sa
zo srdca potešil Telemannovmu Plmplnonovi. Réžia tu
priam h9rl chaplinovskou nápadi tosťou, choreograrln
velmi runkčne spája scény a javisková plocha Je čle
nena nalnakov9ml prehfadn9mi kulisami a rekvlzltam•
- ktoré eSte nadfahčujú celú hudobnO komédiu. lllav
n9ch predstavtterov Sidóniu Hatjakovít a (ozefa Spa f k 11
r>tus!rn pochváliť ui l preto, že mt Pl'l prr dstavenf venn
val! mlmor·iadnu pozornosť, ba poctrll ma - a to naJmn
mladá sopranistka - špeciálnou náv!;tevou v lóži. Hla
~ovo l hr.rerky sl počfnali suverénne, Ich v~kony bol•
,wrloktné. NemOžem pri teJto prlležttostl oblst vypra
• >van9 výkon komorného orchestra a jeho snažlvéhr
anleteného dlrtgenta l\11ílka. Oalsf veter Blzeton Car
men dokuzala, že Ju oni plltrecová lnterprPtácia nezni(
V Tosce sa mi páčil mlmor·ladne rxpro~lvrn host Androt
Kucharský a domáca Interpretka Elena Kittnarov6. AJ

Zbor, v popredi Amolda Jtldta ( floresta11), Magdu
Hajós~youti ( Leortora) a Jo~efa Spačka (Rocco) .

frantiika Lrroru
( Leo•wra).

(flore~ lun)

a Elenu Kittnarod

Juraja Hrubanta 11 rilolte Pizzora.

Reži.~ér Ciilttlter

Snhnky: J. Vavro

Lo/z se v krulw brut tslut•.,kýt'lr ko·

lego v.
húsCujúca Gilda M. Mlrea z Pofska a .,domáci" voJvoda
Peter Dvorský ma zaujali OdaJne vrcholom t9chto pred,tavenl v rámci lnterpódia bol Trubadúr s ). Gorochn•·
sko u ( Azucena) a L. ttllllerom (Luna), no žiar, !>tudlum
Porgyho mt nedovolilo sa tohto podujatia zúčastnlt. :\8·
i>Okon som nesmierne rád, te aj Porgy interpretovaný
lipským teamom sa vydaril a že neznámi nemeck! umelci
sa obec&nstvu páčil i. Jura) Hrubant v tltul ne( Olohe
'l>leval v ten večer v dvojrečovej llprove: s hostarnl po
nemecky, so zborom po slovensky. No nič mu nemohlo
1.abránlt, aby spieval výborne 11 aby jednoznačne dok6·
zal, že Je dnes vo vrcholne( forme. Pri skťtške s novou
lnss - A nn ou S taro ~t o vou - sa zavs~ ponr("r a začne
, plevat po nP.mecky Minule som mu musel slovenskf
text nusopkal. Znel: Vďaka, mOj páni Takto sl predsta·
v ujem medzinárodnú spoluprácu . ..
J. .Krl:míry

