
Oznimenle vfiledkov tobto
ročnet síiťa2e, vyvolalo ofive~ 
nie v s61e. Zdvojenie striebor
nej a bron~ovet Lýry Jen zvt~ 
iilo nyčatnú hladinu kulobo· 
vých diskusii. Viac odmene· 
nvch skladieb znásobilo mož
nosti, meditácie nad t ým, kto· 
rá z ďal!fcb kompozfclf by sl 
zasHižila trofct - a naopak, 
ktor6 z odmenených by J OZ

h odne nemala fi~urovať v da
nom kontexte. Nepodlabnlme 
telto fanlíilkovsket atmosfére. 
Pre krlitallzáciu vývojových 
t endenclf, ktorou v posledných 
rokoch prechádza naia popu
lárna hudba, nie fe ~trvoradé, 
Ili J»>rota správne vystihla kva
litu lednotlivfch komJ»Qzlcif (v 
t omto ohlade nlkdv nemôfeme 
očakávať zhodu názorov l . ale 
primárnu dôležitost pri pliime 
to.mn, či vfsledky naznačufli 
áDrimnti snahu po objektl•ite 
- a natmii ..... akf trend J»>d
porujlí. 

IGOR WASSERBERGER: 

X. medzin,rodný 

festival 
p~pulárnei 
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PIISDI 

TohtoročnQ 
autorskú súťaž 

poz1tfvnym SJJ6sobom ovplyvni· 
ll opatrenia riadiacich orgá 
nov ktoré prá ve v uplvnulom 
obdob! prešli v oblastl zAbav
net hudbv na kvalltatfvne vyš· 
šie rormv tvorivého usmerJio
vanla. Daný proces vyvrcholil 
vnlanfm dokumf!ntu .,SpráYa o 
situácii .1 návrh ol)lltrenl v ob· 
!asti zábavnet hudby" , ktorý 
pri jal Sekretariát OV KSC v au
~ste roku 1974. Je to v tejto 
oblAsti prvý závažný dokument 
celoštátneho charakteru a prá
ve tohtoročný restlval odzrkad
lil teho konkrétny vplyv. Sprá
va vefm! !asne určila Brat!slav
sktí lvru ako tedlné reprezentll. 
tfvne podu!atle v Ceskosl oven· 
s ku a určl111 a i základné posla
nie zábavnej hudby v terafšef 
fáze vývoja soclallst!ckef spo· 
ločnostl . Z hladiska náplne au~ 
torsket sútaže vyplýva z toho 
potreba tvorbY plesnf so širo
kým temnt tckým a žánrovým 
rozp!ltfm: mafťi tu miesto ples
ne so záva~nou oolltlckou te· 
m11tlkou. ele at skladbv ospe
vutC! ce Judské vzťahv. prlnáša
fúco ľuďom radost a ~!votnv 

o nt lmlzmus. Posto! porotv. k to· 
rá zrovnoorávnllll rOznorodé 
nrfstupv a snažila sa - bez 
ohľadu na vonkai!!IA tP.matlc
ké A nárorlnostné orooo1·c1e 
(pre Slovensko te pomer 4·1 
vefml nellchotlvýl vystlhnúf 
kvAl itu. nodfa všetkého navo· 
df u skllldalefov 11 básnikov 
trAnd 6prlmnA1 v~povede a kon
centráciu 011 problómv tvorbv. 
Naru~llo ~~~ dotPrRz dost ak11t
nc nebezpP.~Anstvo hfRdan!A 
cestv netmen~!eho odooru ft. 1. 
z!sk11niP n!Pktorel z Lýr za 
priame nastolenie závafnef t e
matik y). 

Napriek sympatickému 
persvektlvnemu určeniu smo 
rov ďalšieho vvvo)a. nemOžome 
nevldlet oroblémv. ktoré 10 r o 
k ov zotrvávajú v te1to súťaž! 
Po tomto roku ~" 7vlli~tnou nA 
llehavosfou v vstu pu le do po 
oredta vPlvv vokélnr.i lnterPIP.· 

Zlatú Bratislavskcí lýru získalc 
tohto roku Bohuslav Ondráček 
a Zdenek Borovec spolu s In· 
terpretom piesne .,Pláňka" 
Waldemar om Matulkom. 

nula fest ivalová nuda. prame 
nlaca zo striedania spevákov 
zvuku a kompozičnvch oostu· 
pov. ktoré dobre oozná. No a 
ootom tendenčná polaľiZá CIA 
názorov - od konštFttovanl :t 
že tohtorol'nv festival bol ten 
natVVdllreneJš! v dotPr~ ISP1 his
tórii - at po tč .... ze tohto· 

V medzir~árodnej slitaži dostal 
zlatú Bratisla vskú lýru '75 .~o· 
vietsky skladateľ a spevák 
Jevgenij Mar tinov za svoju pie 
.~ er'í ,.Jablone v k vete" na text 
I l'ju Rezníka. 

Striebomú Lýru si odnituli skladatet Ivan Hor váth a textár 
Boris Droppa za pleseň .. Májový vánok" v podallí Jany Ko· 
ccanovej . Porota udelila striebomcí trofej aj .~círodencom V011· • 
dráčkovcom za pieseň .,Láska zti8tává dál". Snimky: CSTK 

tác!e ua celkové vyznenie 
skladby. (Skúsme Sl predstaviť 
zámenu lnteroretov u dvoch 
Horváthových plesnt. ako BI sl· 
tuáclu. keď bv Vondráčkova 
c;kladba nezostala .. v r odine".\ 
Celkové poradie tot il zv!UC su· 
ttestíYne priJ»>mfna rebrtčP.k 
J»>pnlarity speYákOY. Stálo 
ostáva aktuál na otázkH začle
nenia autorov zo sfér mimo 
hlavného pródu oopulárne1 
hndbv, ktorých tvorba te 6zko 
o;;p!l tá s kolektfvom ICh kme· 
ňovef skupiny a ktorf zvvčafnA 
nedosahutú v súťaž! výrazneJ· 
~le 6spechv. Aktuálnym problé 
mom le aj otbka disproporcio 
medzi oi!ekávar.fm a naplnn 
nfm. Zvlášť tvpfcké le to pri 
sledovan! prvého festivalovéh o 
dňa. kedv diVáka - SDľ8COVII 

ného na oče-ktv11nte nového 
mtmorLadneho zA!Itku - ova· 

ročné plesne neznesí1 prlrov· 
nanle s vlaňa tšlm . 

Zahraničný priemer 
a domáca špička 

Domácej s6fažl mOžame prl
znaf absolutórium v splnen! 
let základného poslania. Vefml 
orohlmnat!ckou vo svofe! sú 
easnel podobe však zostávn 
Medzinárodná ~;úťaž o Brali· 
slavsktí lýru. Deklar atlvnn 
orezentovanle svmpatlckef myš
l ienkv. bez zamerania sa na 
vnCitorn~ obsah. nemOže v tol 
lo s(lvfs!ostl uspokoj!!. Od za
čiatku vzniku sútaže, ktorá bv 
mala byt festivalom festival ov 
~'lCie lislických kralfn. sť! s 1\ou 
~nofen( štatutárne neutasne 
110st1. lednotlivé kraflnv lu to 
tlž nte vždv obsadzu iť\ v!tazný. 
ml sldadbaml z domár·lch sfl· 
taž! a !esttvalov. S tým by 
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Dita 2. túna t. r. ziitel sa v Bratlalava Oatradnf výbor 
Zvlizu slovenských skladatelov. ktorf pod predaednfctvom 
národného umelca prof. EuRena Suchoňa prejednal niekol
ko zévažných bodov. Na zasadnut{ predodetkým hodnotili 
najzlíva~nejlíie akcie k 30. výroč iu oslobodenia, zvlášť sa 
zamerali na Hudobnú žatvu, ktorej prvá etapa zatial ver
mi úspeline prebehla. V súvislosti s touto akciou prltom 
nf vysoko hodnotili podiel interpretov uvedených sk ladieb. 
V ďalilfch bodooh posúdil Ov ZSS na1závožnejlie akcie 
Zväzu z pusledných mesiacov. najmä seminár mladých 
kritikov v Moravanoch, akcie k storočnici V. Flgu§a Bys· 
lrého, teoretickf seminár v Ko.iiiciach a pod. Z11lášť výbor 
analyzoval r ôzne zahraničné podujatia, na ktorých odzne
jú i slovenské skladbv - najmä Dni československe j kul 
túry v ZSSR a v Bulharsku. V slívlslosti so zahranil:oým 
uplatnenfm našej hudbv prejednnl i situačnú správu o je 
sennom Týždni sovietskej hudbv v CSSR. K tomuto bodu 
prital niekofko uzneseni. Ctenovia sa oboznámili l s usta 
novenfm Ceskoslovenskej hudobnet radv, tel organizačnou 
litrukt6rou a pracovnou náplňou. Ako sa ukazuje, v s6 
časnej dobe je viac závažnvch podujati, na ktorých odznie 
vajú slovenské diela a viacer é skladby, odmeneoé v fu 
bilejných súťažiach. Pri tejto prlle! ltosti sa opäť konlita
lovalo, že nalla súčasná tvorba zaznamenáva v poslednom 
čase úspechy. Ctenovia llll ďalet oboznámili so situačnou 
správou z budúcej výstavbv Domu slovenských skladate· 
rov a dostali podrobné informácie o rekonštrukčných prá
cach v Dolnej Krupej. Na záver sa oboznámili so správou 
komisie pre členské otázky a prijali k tejto problematike 
viac uzneseni. Pred letnou sezónou si najvyUf orgán ZSS 
pripomenul viaceré letné podujatia, z ktorých najvýznam 
ncjllfm je Prehliadka mladých koncertných umelcov v 
Trenčianskych Tepliciach. V diskusii vys l(lpili Ti bor Gai 
parek, Stefan Klimo. Zdenk o Mikula, Ladislav Mokrý, Zden
ko Nováček , Milan Novák , Cubomfr Cfžek, Eugen Šimúnek 
a B. Urbanec. -r-

sme sa však Jahko zm1erlll, ak 
bv na tlu prlchadzala lnterpre
tnť'ná l!iplč~a ~le le sice reál· 
ne abv v súčasnosti sútaž!ll 
stwvác!, ako napriklad Konczo
vá, N!cmen, Magomajov. Ivano
va, nlP. medzi zmiP.nenvmi a 
~asCou lých, ktorf orišll. je 
mnoho medzlstupílov. Neosved. 

~'-!lo sa usporiadanie sťltaže na 
házo koncertn~ch agent(!r, kto· 
ré v!lčšlnou nemaj(! záulem r ls
kova t eventuálne slabšiA 
um!estnAnle etablovan~ch tn· 
tP.rpretov. A tak radše1 dáva 
lú prlležitosf mlad~m. perspek
llvnvm talentom. Možno. že bv 
veci nrospnlo kebv podntatiP. 
nreb!Phalo pod zál!t!tou neko· 
marl!n~ch oraanldclf. napri
klad zväzov skladatei ov. 

u~ mnoho 18 hovorilo 

o dOieži tos u konfrontácie na· 
še1 a zahr11nlčnet populárne! 
hudby na mlmosúta2n~ch vy
~topenlach. 0tJ1lf môžeme kon
statovať, že Lý1·a v tomto ohfa
de laostáva za želatefným sta. 
vom. Vo vllčšlne predchádza fu
clch ročnfkllv pozdvlhll celko
vO urovet) niektoré špičkové 
osobnosti. Tento rok sme vsak 
IHlZRZIHIIllnnall tekuto prezen· 
'tAclu: TAIIOOSI<Y skladater Nino 
Rota - ob!ektlvne na lvýznam
neJšl z re~llva l ových hosti -
lc v oblast! fllmovet hudbv 
skutoi:nP- postavou orvoradého 
vvznamu a sledovať zmes me
lódii ktorých nlízvv znP.Jú ako 
~tručna hlst61·1a modrrného fil
mu l La strada. Rocco a teho 
bratia. 81 ·2. Slarlkv ;r.lvot, Ama 
cord. Romeo a ICilla. Krstný 
otec a l.). le Pt'e zasväteného 
zážitkom. na aký sa nezabúda. 
Pre širšie obecenstvo však tá
to produkcia postráda výraz
neJšiu atraKtivnost. Orchester 
by s danou parti'urou mohol 
dlr l.~ovaf s rovna k~m výsled· 
kom at ntekto Iný. Nie prfllš 
šfastr.ú polohu tohtoročne! za
hranlčnct Očastl MedstRVU tll 
návraty hostf. ktor! už vystu· 
povaH na predchártza1úclch po
dujatiach (na svet11 to· mnoho 
dobref hudby a zďaleka nepo
známe d otko lo, llo stoif zp 
pozornosfl . 

Takéto opätovn' 
stretnutia 

mô~u utvrdiť predchildzatllcl 
dObl'9 do tem l Brenda Arnau
ová). orPsvedčlf o vzo~ tuonP.t 
tlrovnl !Tereza Kesovijal. ale· 
bo al u brat z predchádza !úrA
ho zállt ku ( Clir Richard l. Nie· 
kedv al nP.vhodné zoskupenie 
dobr9eh lnternrrtov mO~Il osla
bit vvznm1lf" konrPI'l n t o hol 
Pr!pad trAIIP.ho fP.sth•nlnvtlho 
ve~cra v ktorom za sobou vy
st(n 11 tri spevAčkv. Z nových 
hostf bolo zauffmnvé vvstúpe· 
n!e skup!nv 2 +-l Znamen11IO 
reprezentAtfvnu nkážku uofskel 
ptesňovA t tvorbv vznll<Biťirel 

fPokracovanie na 7. str.) 



GRAMO '75-
súčasnost 

zaujlmauým 3p6sobom oboha~l
la l.iratislauský kult úmy život 
a pomohla spros tredkovať hod 
noty novým záujemcom. po· 
mohla ich priblitit tlápadttou 
a zaujímavou f o rmou najmd 
mladým luďom, čo je v koneč· 
nom d6sledku cemtá sluzba ce· 
lej tta!ej hudobnej k ultúr e. 

ce r t &ovfetskeho hust ové1&o 
virtuóza V ladimíra Spivakova a 
českého huslistu Václava HrL· 
dečka. V programoch ve/:er
llfÍC~I koncertov vystúpili aj 
klauinstka Klára llaullková, gi, 
tarista Vladimir Mikulka, 
flautista Milo§ Jurkovič a gt• 
tarlsta Jozef Zsapka, komarnO 
súbor Ars rediuiua, v dvoch 
matiné Darma Laščiaková s Jo· 
~efom Peškom ( f ujara) a Evou 
Kristinovou ( r ecitácia) a Sla· 
ce11skf) icomom (/ ohcfle.~ter. Je 
iba poc1wpitefllé, že uysttípenta 
umelcov takéhoto formátu ma· 
li potom vplyv aj na záujem 
o nahrávky na gramoplatniacll, 
ktor é si záujemci mohli vo vf)• 
staunýclt pr iestoroch zakúpi(. 
I steže by si najmtt tato výstav· 
ná časf bola zaslúžila solidnei
šiu výtvarnú dotvorerwst a 
väčšiu nápaditosť - to sú všal: 
už podnet y pre budúcnost, pre, 
tože ohlas na tohtoročné GRA• 
MO '75 je nesporne prlawlvfí 
a bude správrte, keď sa e!te 1'0 
veľkolepej*lch relácidch bude 
v ňom aj v budúcnosti pokra· 
čovat. Programoví a organizač· 
nl pracovníci PK O sa 11apokott 
ne taja, fe chcú toto poduja. 
tle oboltatif po.,t upne aj o za• 
hraničnú úča.,ť a uyt vo r if tak· 
to pr iestor pre medzitlárodllú 
konfrontáciu hudobnej tvor by 
a ir1terpret ačnčho umetlia. 

Ceský gitarista Vladimír Mi
k ulka účinkoval na GRAMO 
'75 dňa 26. 5. t. r . 

a perspektívy 
kosloven.~kých h udobných vy
davateľstiev - Partton, Opus 
a Supr aphort - zohrala 11a 
tomtc podujat í van najvý 
znamnej~tu úlohu, pričom moz
no prlultat aj formu spr ostred· 
kovania produkcie a tvonvej 
práce týchto vydavateľsttev. 
Boli to predovšetkým progra· 
mové a tanečné diskotéky hu· 
tobrlých uydauate(Stteu, ktoré 
sa pvkti!ali nópaditoa a pri 
ľažlivou formou pritiahnuť po
zornosr ver ejrtoi!t i k tej ltod· 
no tnejšej, zaujmwvej§ej a at· 
raktlunej.~ej časti vydavateľ· 
skej prodttkcle. T r eba priznať, 
ze tak v prograrrwch dt.,kote~·. 
ako aj v živých pr ogramoch, 
ktor é . organizát ori podu jat iU 
pripravovali s nemalou progra· 
mouou vynachódzavosfou tra 
l.:aždý deň (GRAMO '75 t r valo 
od 20.-31. mája 1975), bola 
zasftipená tak ltttdba :ábavn•i 
~ popctldma, ako aj vá:ma httd· 
ba, vokálne umeme i hOt1ore11é 
slovo. čo v konečnom doslect· 
ku malo ten efekt. že GRAMO 
'75 malo pomerne firoký :áhPr 
a upútalo pozor nos( ludí ro:
nelw zdujmu. V tejto súvtslo~
tt .~ tojl za znllertku aj to, ie 
nóvštevník prehltadl..·ll mal 'a 
možnost oboznámtf s kvadro· 
f6niou, ktorá patrí e§te stále 
medZI atr akcie reprodukčnej 
techniky. ako aj s najnov§ort 
reprodukčnou t echnikou. najmli 
s po.ded•tými novinkam1 gra 
mof6rwv(tch prlstrojov a •w· 
ltrávacích aparatúr. Výstau•zú 
čast GRAMO '75 - okrem prí
str ojov - t uortlt aj stánky 
jedriOtli!lých českoslouenskýclt 
hudobných vydavateľstiev, kde 
si mohli návšt evníci zakúpil 
jedtJotltvé gramoplat ne, ozvu· 
čené kazety i 1&udobmí litera· 
túru. · Dobrá organizácia celého 
podujatia vydóva svedect vo o 
jelw dôkladnej príprave i zá
u j me, s akým sa u organlzač· 
ných a progr amových praca!/' 
níkov brat islavského PKO toto 

podujatie stretlo. Nesporne tt!· 
to prehliadka, ktorá má ušet· 
Iry predpoklady, aby založil a 
tradicir1 a do IStej nuery oj 
roz.~írtla .~ vaj diapazón tičinlru. 

Pokiaľ dlskotéty lw dobnýr:li 
vydavateľ st ie u pr ibližovali zá· 
ujemcom najmä taP'Iečttú a pa· 
pulám u hudbu, t ak živé kon· 
cer ty - or ganizované vo ve· 
černých hodinách (o 18,30) -
mali 11a programe vážnu hud· 
bu, sprostredkovanú na§lml t 
zahraničnými špičkovými in· 
terpret ml. Treba oceniť, že aj 
pri d ramaturgii t ýchto flvý c/1 
koncertov pamätalo sa na :fán· 
r ou1í. pestrost. Medzi najhod
notnejšie podujat ia patril kon· 

Fujarista Jozef Pe§ko, spe
váčka Darina La§čiakouá a 
recitátol'ka Eva Krist lnouá 
mali recitál 24. mája t. r. 
Na snímke J. Peško. 

Patrí medzi uzdcne a ne
uSedné priležitostí P'!ójst 
na r elatívne malej pú>-

che sústredentí značnú časf 
úspechov a výsledkov če.~koslo· 
ue,nskej hudobnej tvor by a ill· 
terpretačného rtmenla. Pri prl· 
Ze:!ilosti 30. r•ýročia oslobode· 
nia na.~ej vlasti Sovie tskou ar
mádou predstúpil pred verej
nost práve s takýmt o cieľom 
brqtislausfcý Park kultúry a 
odduchu, keď u spolupráci s 
d'aliími ustanouízriami usporia· 
dal uo svojich pr iest or och po
dujatie, nazvané do.~f skromne 
a mo~rw ani nie celkom uýstl!.!· 
ne GRAMO '75. Iste t o bolo aj 
z týc1l príčin, ie prodttkcla čes• 

SKULA A HUDBA 
Plody 6-ročnej svedo

mitej práce na ĽSU u Ju
re pri Bratislave môžu 
občania sledoval l pr i 
aktivizovaní hudobného 
života v meste. 

c:4ktitJna 
l praea 

Olohou a cieľom ĽSU 
je pripravovať cit livých 
a pozorných poslucháčov 
koncertov, diuadtel a 
Iných umeleckých podu· 
jatí. Ztacl suojtml uý· 
stupml oiJohacrtjú v!etky 
uýznam11é spoločenské 
podu jatta. Ospe§ne sa za· 
pájajrí l do stífaží. V 
tomto !kolskom roku 
žiak Karol Urbanič (z 
triedy s. riaditel'ky E. Pi· 
toňákovej) zi~kal u hre 
na klavíri prvé miesto 
v okresnej .~tífažl a dru
hé mtesto u krajskej 1ú· 
ta žt. 

V roku osláv 30. výra• 
čia oslobodenia na.~ej 
vlastt , usponadulo riadi 
telstvo !íkoly k tejto pri· 
l ežitos t l koncert (va 
februári), kde sa rodt· 
čom a občanom Jura 
úspe.~P'Ie predstavili učt· 

telia §koly: M. Libanto· 
uá, A. Gubánová, M. Be· 
ne}ová a inl. Podujatte 
sa st retlo s velkým zl2-
ujmom, o čom s"edéila 
preplnená lm1osála. 

Každý r ok pripravuje 
škola predná§ky o hudbe 
pre rodičov a prlatelou 
~koly t žiakov. Tohto ro· 
ku pri!Jli:fila s. učitellra 
M. Benešová život a d ie· 
lo A. Dvoŕák1.1 veľmi il· 
vým, jasným a prístup· 
ným spôsobom. Vrchol
ným . podujatím ĽSU v 
Jure bol ,.K orrwmý kon
cert NDR - SSR" . Na 
tomto medzinár odnom 
podujat i zaujala pozor· 
nosf mladučká víťazka 
Kociánovej súťaže za r ok 
1974 - violončelistka U. 
Wiesenhiitterová z NDR. 
S veľmi ťú>brým ohlasom 
u publika sa však stret · 
Zl l skladby K owatskélta, 
floloubka a inýcll sklada· 
tel'ov. Komorného veče· 
ra sa os<Jbne zríčastnil 
i skladatet J. K owalskt, 
podpredseda ONV Brati· 
slava-vidiek s. B. Bulla 
a ďaWe osobnosti kul· 
túrneho a politického ži· 
vota. Na záver §kolské· 
ho roku 1974·75 pripra
vuje §kola slávnostnri 
akadémiu. na počesf 30. 
vliročia oslolx>denia, k to 
rej progr am bude zosta 
vený z hudoblllích, We · 
rárnyclt a tanečn1ícfl čl· 
siel (z troch odborov 
H·oly). 

Stručné bil ancovanie 
činnosti ĽSU v Ju r e prt 
Bratislar•e za tento škol
ský rok nás vedie k za · 
mysleniu, či by §kole ne 
mohli venovať väč§w 

oozornosf rwdr iadené or· 
gány vzhradom rw 
veľké priestorové prob· 
témy. 

Ing. IMRICH CHRAPPA, 

predseda ZRPS 

Slovenský flautista Milos Jur kovír 1 uoravo ) a gitarista Jozef 
Zsapka koncertovali v PKO .. 

Stastným nápadom bolo tle! 
napojif GRAMO '75 na význam
né a r enomouallé medzlnár od>lé 
podu j atie - na Bratlslav.~lr :l 
lýr u. Počas f estivalu GRAMO 
ú.~pešne pokračovalo, Ibaže .~a 
v in tenciách Lýry preoriertt o
valo definitívne na populárrm 
a zábavnú httdbu. Vyu!llo pri• 
tonmost celého radu popred· 
111jch skupín a spevákov, kto· 
rým .~a ponúkol pries tor pre 
u{l.~túpenia a pre nadviazante 
kontakt u s diuá1cm/ a posltt· 
rltáčmi formou nočných kon· 
certov. Dominant ou týchto noč• 
nýcll ko11certov počas Lf)ry bo· 

Sovietski/ huslista Vladimír Spivakov pat ril k umeleckým vr
cholom koncertnej ca.~tt GRA ~JO '75 Snlmky: Ing. V Hák 

Rajmund 
Kákoni 
Dňa 6. má ja 1975 predstllpll pred preplnenú sálu Olv!ldel

ného š tOdla VSMU absolvent VSMU, akordeonlsta Rajmund 
Kákonl z triedy prof. Marty Szl.lkeovet. Predniesol svoju dlplo. 
mova pracu. Meno tohto mladého. talentovaného umelca už 
dév no presiahlo hranice naše! re publiky a teho umenie bolo 
ohodnotené nlekolk9mt prv9ml cenami celosvetove! úrov ne. 
Ze mladlk nezaspal na vavrlnoch, dokázal at svotou dl plomo· 
vou prá cou mimoriadne náročne! dramaturglckel stavby. Ct 
už skla dby stat·šlch autorov l Bacha, Sclrlattlho, Francka), 
a lebo súčasn9ch (OI!enéla, Jacoblho, Katzera. Brehmaho. Lund · 
guista l vyžadovali - každé osobitne - zvláštne tvorivé za· 
angažovanie, vlastnt prtst up, prácu v š t91e doby, charaktero
vo viazané na tú·ktorú skladbu, na toho·ktorého au tora. 

Po úvodnom Prelt\dln H fúge Johanna Sebastlana Bacha a 
Dvoch sonátach Domenlca Scarlatllho f este poznačen9Ch čia s
točnou trémbu a nevv rovnanostou, čo sa pt·etavlla nervóznvm. 
r9chlvm tempom. ub!JafCtclm charakter a š týlovú čistotu die 
la] . každá ďalšia skladba večera znamenala už nov9 triumf, 
nové vttazstvo. ďalš! krok k úspešnému absolutóriu. V Cho· 
rá Je a mol od Cézara Franck11 a v Styi'Och častiach z cyklu 
Portré ty od Andre111 Očenáša zaskve lo sa umenie oboch našich 
mladých akordeon lstov - Rajmunda Kékonlbo a Tibora R6-
cza. Bezchybná ~úhra, zmysel pre ta re bnost r egistrácie. o rn· 
ctznost v néstupoch . technické vyspe losť sprevádzali akor· 
deonlstov pri Interpretácii. Poklal vo Franckovl vystihli ma· 
testátnost a štrku diela, u Očenáša bolo cttl t bezchybne mu· 
zlkantsky vysllhnulú organovú faktúru. 

Do druhej polovice koncertu vybral sl dtplomant Rajmun d 
Kákonl diela súčasn9ch autorov. Každé st vyžadovalo s ilnO 
sOIIsllrkít osobnost. Poktar u tacobtho diel vvnlkol teho tvár· 
ny, komorný prejav. strledmost, zmysel pre mieru. dOkladné 
prepracovanie každého detailu, Toccata Georga Katza za žia
rila technickou suverenitou. brilantnosťou v narába nl s farba. 
ml a dynamickou výstavbou. Divertimento Hansa Brehmebo 
zase kládlo nároky na š iroké Interpretačné možnosti využiti a 
nástrota. čo nuprosto presvedčivo vyznelo z v9konu sólistu. 
Mimoriadne nároky na technickú virtuozitu vvžadovala záve· 
rečná skladba večera ~ Duell !)re akordeón a biele nbtrofe 
od Torbtorna Lundgulsta ktorý Ká konl zahral spolu s čl e
nom SF Frantliikom Rekom. Skladba - bohato rytmicky a 
farebne stnvaná. griHiovoná celou stlpravou blclch nástrotov -
zverila hlavnO hudobn(t myšlienku akordeónu. Spol u zá pasili 
borlll sa l vrtazlll· zdolávalúc nalnáročnelšla muzikantské ff· 
nesy. Homogénnosť partitúry, využlvajúcet všetky technick~\. 
dvnamtcké 1 kompozičné nuansy, viedla poslucháča k s ilnému 
naplltlu a ku ~radárll večera. 

Rajmund Kákon l te tedn9m z mála umelcov, ktor[ mO~u 
npevnlt l" ' ' ·•vr·nip akor..,"flnu v hiP.I'IIr" hll nástrnlov a dn· 
pomOcť k teho ddlslamu koncertnOoJu rozslreniu. -eč-

l 

li najmli vystúpenia or chestra / 
Braií.a Hronca a K arola Dnclto· 
tia, Beziniek a orcltestrn Emllrt 
Frdtnl..·a. 

Ospe§ne začaté podttjalro 
GRAMO '75 vytvorilo viet/ru 
predpoA·lady. aby .~a v začat <> •tt 
diele pol..·račovalo a aby sa čo· 
raz výraznejšie naplňala jeho 
charakteristika: aby sa GRA· 
MO .~kutočne stalo preflliad• 
l.·ou 1íspechou ée.~koslovetl.~kej 
hudobnej t vor by a illterpreta~ 
rtéflo umenia a konfrolltácre 
tejto tvorby .~o zahrartlčnort. 
GRAMO '75 pre to t•ytvorllo 
predpol..·lady. ·pk· 

Z domova 
juhočeské divadlo v Cesk9ch Bud~Jovlctacb 
orlpravllo na 20. fúna t. \ r. Qremiéru Pucci
niho Iyrlckel drámy Manon Lescautová v 
naš tudovanl rtlrlgenta Jana Doležala a re
žiséra Josefa Prildka. Pre lužné Cechy sú 
tvplcké 1 tradične poriadané málové Kon
certy d ružby s medzinárodnou účasťou. Toh
to roku sa Ich ztlčastnlll: F. Llvora zo SND, 
sovletskv · ba rytonista E. Kania va, polská 
so pranistka Teresa May-Czlzowska, buJbar
sk~ tenorista G. Todorolf a v9cbodonemec
ká altistka A. M. Llnkeová. 

Dňa 25. aprlla t. r. uviedlo Divadlo Jon&Sa 
Záborského v Prešove známy musica! J. Ker
na Loď komedtantov. Réžiu mal Stanislav 
Re~al a. h., cll t•l~tenlom le lén Matúš. 

Slovenský fudový umeleck9 kolektlv- sa 
preds tavi so svolou 35-člennou skupinou 
na valkom anl(ll ckom turné. sprostredko· 
vanom agentllrou Norman McCann v Lon· 
d9ne. Turné bude v dť1och 23. VI. - ll. VII. 
t. r. a začnA v Lond9ne. Skupina Sl:UK-u 
vystúpi l na otváracom programe medzi
národného folklórneho festivalu v Llango
lene. 

SKO koncom f(ma uskutočn! koncert v 
Schloss Sch lelsshelme Okrem toho bude 
koncertovať v Ltm:l a Salzburgu. 

Dua 6. mája t. r. bolo zasadnutie festiva
lového výboru BHS, ktor é otvorU predseda 
- prof. d r. Jurat Haluzick9. V úvode za
sadnutia predstavili prftomn9m novú vedú 
eu se.kretarlétu BH::: s. Magdalénu Platkow• 
sku. Sekretariát má nové umiestnenie v bu
dove SF. Festivalový v9bor schválil program 
BHS na r. 1975. Dr. Z. Nováček predniesol 
Informáciu o muzlkologlckef konforenclt 
Počas BHS ktorá Sfi uskutočni na tému 
.. Idea orlbo'" """t' 'R~I?mn v IJudbA" 

Robotn!cl<y sp!lvr,t<al Bradlun sl pripome
nul začiatkom mála 45. výročie svoJho tr
vania. Prt tel prlležltostl bol v Trnave se
minár .. 0 význume slovenského robotn!ckP.
ho zborového spevu v botl o leošf zattrat· 
sok" ru . 5. t. r. ). 

Stvrt9 ročnlk resttvalu populárne! plesne 
.Bvstrleké zvonv" hol 5.-6 l(ma v DIGT 
., RonskPI Rvstrtcl 



Po Ili. ce!oltátnej súfafi Mikul61a Schneidra-Trnavského be. v ktore! žltd. Nespol!fva to len v ra· 
clonálneJoom prlstupe, ale l v časte!· 
Mch dynamlck9ch zmenách, v budova
nl vl accr9ch vrcholov, nachádzan! poin
ty al na miestach, kdo to doposlal ne· 
bolo zvykom, v odhafovanf kvalit, ktoré 
boli zamll!ané. Ak znllme Ružičky v po
dani národneJ umelkyne Márie Klšoňo
veJilubovet sú zatlxované v nérodo ako 
tedna velká Impresia s hlbokou vnOtor
nou náladou. dnešné podanie tello ples
ne má v pretave mladých nové kvality, 
spomfnané už vyššie. Typickou predsta
vltelkou takéhoto moderného prlstupu 
je konzerva toristka Ľubica Orgoná!iova, 
ktora sa mne osobne velmi páčila. 

Menšie korekcie sú nutné 
V dilocll 15.-18, mála t. r. bola • 

trnaukom Divadlo pre deti a mláde2 
Cei!MIIátoa spevácka lldťaf Mlkulála 
Scbnoidra Tronsk6bo, ktorá aa po· 
rlada ka:td4 du roky oa pol!es( riJo
dáka z tohto mesta, néilho prvého 
národného umelca. M4jov6 dni teda 
poskylll spevákom-úl!ostolkom ho111-
ce chvlle - a to symbolicky, ale 1 
doslovne, pretole ali ťal bol a akutoeae 
• teplom letnom pol!asl. Prlpomellme 
sl, l!o to POiolanlrn telto záslulnel ak
cle. kll..rPI vvpisovalefml sú: MK SSR, 
ZSS SliP, ONV v Trnave, MaNV v 
T1navo a Slovkoncert. Poslanl m l• 
lJfOPDJCácln konr.ertnet vokálneJ ttor
by - predovlolkfm plesni aloYen· 
sk~dt a cesk~ch autorov, vyhfad6n · 
nlo mladvch taleutov z oblaall YO· 
kélnobo umtmla a podnecovanie Ich 
ďaUilebo umelcck6bo rastu, ako al 
výbf>r 6C11stnlkov na domáce pre· 
hhadkv a rncd:.:lnárodné spoY6cke aO
tele. Skor, no! predstavlmo v ros
hovore náznry predsedu prlprava6bo 
vthoru sOtatP - jozefa Ranlnca, ve
duceho Katedry hudobneJ vfchOYY 
PcdBXOJCICkel fakulty UK v Trnne, 
dajme priestor cenám a Ich no.lle
rmu: 

Cenv l\hnlstorsha kultúry SSR 
1. cenii - neuola udelen4 
2. cene - Mário Andrašovanov6 IVSMU 

Brutl sleva1 
- DaRmar lláJková l AMU Pra

hal 
3 cena - Ľu bica Orgonasová (Konzor -

vetOl'lum Bratislava 1 
Cena Slovenského hudobného fondu 
za nat lepSiu Interpretáciu ole Mvého 
cyklu súčosného sl ovenského autora -
liena Stol tova 1 VSMU Bratislava) 
Ca oa Okresného národného výboru v Tr
nave ' 
zu nu11eoi.lu Interpretáciu plesne nár od· 
ného umelra Mlkulása Schnuldra-Trnav
skóho - Mária Andra!;ovonová JVSMU 
Brut1slava} 
Cuna Mestského národného výboru v Tr
nave 
za noUcpSlu lnlcrnrotliclu 11n~ožovane1 
PIHSno na potesť 30. vvročla oslobode
nia CSSR Sov:otskou armádou - Ružo
na Suchochlebova 1 AMU Praha) 

Cena Pedago~lckel fakulty UK v Traa· 
vo 
Zd na tJ cpS! klavlrny sprievod - Sotia 
1\re~úková (AMU Pr ho 1 
Cealtté uznanie poroty za klavlray aprla
Yod 
- Katartna Dlbáková [KonzervatOrlum 
Bratlslova1. 

Aku i!len uoroty vletkfch tr och rol! 
nfkov a predseda prlprnvnébo yfboru 
UJ. ročnlka mOfeto, aódrub Ranlnec, 1111 
zhodnotlt prtnos teJto a6ťde Y celoltat
nom meradlo. 

- Schneldrova sOťol má niečo po· 
dobné s karlovarskou speváckou sufa· 
:tou Antuntna Dvori! ka l ktorB le v di)OCh 
19.-24. Júna t. t'. ul po deslatykrllt 1 v 
tom. že sa oboch akc1f zúčastl)uJQ poslu
cháči a absolventi konzervatOrlf a ume. 
Jerkvch vvsokých !;knl. Ak špecifikom 
trnavskel akcie le Ozka zomeranost Iba 
na ptesi'lova l llPr tiiUru, zatial v Karlo 
vých Varoch le podmienkou naštudovať 
a1 árie. Okr em toho - do Trnavv pr\· 
chádzalll na súto:t nielen :tlacl umelec 
kých hudobných §kOl, no mOžu sa sem 
prihlási ť l tf, ktorým Je koncertný spev 
esteticky kuttlvu túclm vyplnenlm vol né 
ho času. Ak Dvorákova sOtaž le vekovo 
ohran ičená do 28 rokov. v Trnave to ve· 
k ová hranica pre súfa!iltclch 30 rokov 
Teda - stalo sn 1 to, žo do súťožo sa 
pl'lhláslll al Jlr ofr.slonálnl spovlicl. ľo to 
nevýhodné Odlnt8 pre &tudentov z kon· 
zervatOrl{. Treba sa zamyslie ť, 1!1 pre 
budúce ročnlky nerozdellt Očastnlkov do 
viacerých kategOrll - podla vekového 
ohraničenia a na kategórie mužov ~ 
žien. Určite sa musi štatút sQťaže pri· 
spOsobtt le!to potladavke, ak nemalO 
vznlknOť problémy, prl p. ochabnO ť zé 
u!em zo strany Očaslnlkov o celé podo· 
tatie. (Pozn. red . - Dňa 5. tOna t. r 
bolo hodnotiace stretnutie or~anlzátorov 
kde sa malo rozhodnOt al o t9chto 
žlv9ch otázkach J, Tohto roku sa u ká· 

~ttiriu AndruJovaiiOVri, posluchói:l.'•l 
VSMU ziskala v Trnave 2. cerm - sp~
lu s Dagmar Htljkovou ( A~1U Praha) . 
Okrem t ollo j~J urlclllí ccrw ONV v Tr· 
11avc za na}lep /1t 1•1tcr pretácw pies'le 
M. Sclt•te11tra Trna ,,.·clio. 

ako pozorovate l a sledovať 1lrovol'l po
stupu!Oclch, v čom lc motodtcké uozlll· 
vum. Ak sa pozrlemo na laureátov uplv· 
nui9Ch dvoch ročnfkov, vldlme. že y!;et· 
cl zauJ(matO popredné miesto v našom 
hudobnom ~lvotc. V l . ročnlku obsadili 
prvé tri miesta ženy - Anna Kratochvl 
lová, M. lurňová-Pivačková. B. Fr essc· 
rová, v ll. ročnlku bol prv9m Peter 
Dvorsk9. druhou E. Hanzelová z Prešova 
a trello miesto obsadil J. Paderta z Br
na. Verlm - spolu s členmi ..poroty 
ktoreJ predsAdala národné umelky11a 
Mária Klšoňová-llubová , že 1 tohtorOč· 
nf vftazl sa budú nadalet venovať kon 
certnému spevu tak. ako Ich predrhod 
COVIa. 

Tento cler vlak mllfu pln!( Iba " auo 
lupr ácl so apolofenakfml a umeleckfml 
Or,l(anlzáclaml . . . 

- )o potešltefné. te pre veštkvch vl· 
ťuzov zabezpočule ZSS koncert na pre· 
hliadke mlqdých Interpretov v Trončlan 
skvch THPi tclach. Okrem toho mali no· 
sllella cien 7: prvého ročnlka samosldl 
n9 koncert v Zrkadlovo! sieni bratlsluv 
sket Starel radnice. Laureáti Jl. ročnlk a 
spievali v rámci Trnovskel hudobnlll ta 
rl Bolo by dobre, koby ZSS prchlbl l 
spoluprácu v tom zmysle, obv ~o not 
lepši z trnavsket sOtažc stali ll lenml Kru 
hu mladých pri z~s. 

Ako aa 1 celou akciou vyporiadala 
Trnava? 

- Organizátori - usporiadaním sd· 
late sa poveruJe Mestsk9 dom osvety
nachádzalO od za!!latku podooru nllrod
n9ch výborov v meste 1 na okrese so
ťal le velmi dobre !lnančne zaistená. 
Trnava má akusticky slušnú Zrkadlovll 
sieň a dostatok hudobno kultivovaného 
publika. Vyrástlo nielen na historických 
tradlclách tohto starého uni verzitného 
mesta, ale o leho rast sa sústavne sta
rá Mestský dom osvety, ktor9 na 7 r!X!
nlkov hudobne! Iari zlskava to na1Jepšle, 
llo hosťu Je l v bllzkel Bratlslove. Ved 
napr. boli tu sólisti Velkého divadla z 
Moskvy, Slátnd tllharmOnla z Moskvy, 
významn! sOIIstl 1 sllbory z BHS. Záv&· 
rečný koncert celoštátneJ súfažo má te
da vždy dostatok odborn9Ch a nod&o
ných oosluchllčov. ZauUmavá le 1 zosta
va ooroly, v ktoreJ zasadalO v9znamn6 
osobnosti slovenského a !!eského spevác
keho :tlvota. Okrom oredsednlčkv Márie 
K !!loňovo! llubovel. spomet1me národného 

Noslfetkv clcrt MK SSR (zfava): M . Andra~ovanová, D. Háj 
kovd a Ľ. Orgontllovó. 

Sltlvnost né vyllltlsen•c cien (prvý vrava - pred.~eda príprav· 
nf llo výboru s1ítaže Jozef Ram11ec, tret1a zfaoa - Sorla Kr e• 
s!iko!'ti z pr a::skej AMU, ktor ej udelili cerw Pedagogw kej {a
kult y UK v Tmavo za najlep!í klavírny 1pr ievod ) . 

zato, !e mnohf spAvllcl z Clerh. ale p()o 
sluchllčl konzurvutórlf zo Z11lny 11 1\o 
!llc, čl n·1donl :tlacl CSU sl notrurntu 11rl• 
hlásiť &a do sOfai!o Iba z vy~siA soo 
mlnau9ch dOvodov. Tohto roku sa pri· 
hlásilo 24 sOťažlarlch. no k prvému ko 
lu sa dostavili Iba plllná!>ll. DOvod vl 
dlm l v mallii tradlcll Schneldrovet so 
Cole. čo sa detské bolesti katdet ak 
cle. l z tohto dOvodu chcem na jubl 
lelnom k onkurze A Dvoráka prAdnlesf 
rerorllt. v ktorom budem hovorlť Rl o 
vý:~:nome, zameraní a výsledkoch trnav· 
skal sota:le, abv sa dostala hlb!llo do 
oovedomla l:eských kole~ov. 

V l!om vi dlto vfznam IIJ. celolt6 tnol 
speváckeJ sútale v Trnave? 

- Iste nie te tajomstvom, že kon
certný SIJOV na Slovensku sa v minulých 
desaťrolllach dosť zanedbával. Podobn9 
konkurz mOže podporlt zliulem o akltv
nu produkciu koncertného repertoáru, 11 
lo ' zo stranv Interpretov at skladatelov 
Radi by smo v budúcnosti vyptsall -
v spolupráci so SHF' - sQCaž na novY 
plosMvý cyklus a vytvorili tak podob 
nú tradlclu, aká sa podllrlla vypestoval 
napr. v P1ešfanoch. Umelecká výchove 
na konzervotOrlách l VSMU smeruJe sl 
ce k celostnému rozvoJu spevácke! osob 
nosti, ale po skončeni školy nemali mia 
dl umelci dostatočnO možnost na kon
fron táciu svo!ho rastu - ak, pravda, ne
spomlname vrcholové akcie, ak9ml bola 
spevácka súťaž PražskeJ Jari, resp. kon
kurz A. Dvoi'áka, zamerané u:t medzlná· 
rodne. Prednosť trnavskeJ sútaže te l v 
tom, ~e úl!astnlk, ktor9 sa nedostal do 
ďalšieho kola, mO:lo zostať na sOťa:tl 

V l totQte sa dol!ltame, le poalanlm 
sútafe le v9bor lle&stnlkov na domáce 
prehliadky a medzinárodné speváckosO 
taio. lo to skutol!no tak? 

- Tento bod sa celkom dOsledne ne· 
ctodržlava, čo znlžuto vfznam DOdutllll!l 
Ak Peter Dvorský, dneSný laurellt Ca 1 
kovského sOtaže v Moskve bol vybran9 
l na základe vltazstva v Trnave 1 re pre· 
zentovať našu vlast v zahranič!, te celý 
rad ln9ch spevllkov. ktor! by - pod()bnr' 
ako on - mohli naplsat ďalšiu peknO 
knoltolu v deJinách telto akcie. ak b~ 
sa ICl zOčastnliJ a zvltazlll. Prllom to 
nepOvažuiO za nutné, lebo sa do~tan•' 
na zahranlllnO súťaž aJ bez absolvova 
nla colo!ltétnel spPvllckel sOťa:te Mlkulll 
ša Schneidra-Trnavského. Poznám takt 
pt•lpody a my"lfm sl. :le MK SSR by tu 
mohln dOsledncl!lle postupovať pre bu 
dúcnost. 

Tri kol6 lliťafe dh atCI molnolf sara 
dlf do pro~ramu jed notlivcov fudové 
olesne a k lavfr oym sprievodom, nmelt 
plesne • l ovenskfch autorov, ulesne sve 
tového repertoáru z obdobia klasicizm u 
a romantizmu, sútasnú sl ovenskd, ale 
bo l!esk6 an~a!ovan6 tYorbu, ale natml1 
umelé plesne Mlku161a Schneldrc Trnav 
likébo. Myslite sl, lo sa pretavute na sCI 
(afl nový t t f l Interpretácie Scbneldr o 
výcb nleanl ? 

- Ano. V obdobi. kedy plesne vznik 
ll, bol spOsob Ich prAdnosu adekvátn~ 
dobe. Interpreti Ich spievali vo vorne• 
šom tempe, vvužfvall časté rubatc, cel 
kový štýl DOdania bol bllzky romantlz 
mu. Dnešnl mladi In terpreti prlná!laJO 
novO poňatie. bllzkP lrh mentalita l do· 

SnlmKy: J, Fllfpek 

umelca dr. Janke Blahu, zas!. umelca 
~terana Hozu. zasl umelca, doc AMU 
Teodora Srubal'a a prof. JAMU v Brne 
Vlastu Llnhartova. Ja zaullmavé, :te do
nedávna v ohni aktlvna operné umel kv• 
lia M. Klšoňová-Hubová už vychovula 
dve nosltelkv cien to l to sOťaže. Povatu
lem to za pedaxoxlckv triumf našeJ po
orcdnet spevállky. Al v tetto oblasiJ -
ueda~o~lckel - sa ukázala ako maJster
ka, čoho dOkazom sO let žiačky - Má· 
r ia Andra~ovanová a Hana Stollová. 

Aké boli cfal l le poduJatia " rámci ce
lulllitnel aúfale? 

- Bola to návšteva pamlltného domu 
M. Schnetdra·Trnavského, položenie kve
tov k Pamatnl ku oslobodllelov v Trna
ve, prlllom svoJ vzfah k oslobodltelom 
preukázali sOtažlacl al v sOtažl - v~
berom a Interpretáciou an~ažovanel 
plesne. HIS pripravil zaullmav11 prehráv
ku, na ktoreJ odzneli plesňové cykly 
O. Ferenczyho, T. Frešu a J, Bene§a. 
Do budOcnostJ plánutome záver~ný me
todický seminár, na ktorom by sa ro· 
zobrali odbomé vokálno problémy a 
prednosti Oč86tnlkov sOtaže. Je nám tro· 
r hu lOto. fe doposlal ent jeden den
lllk [okrem Smeny) nepriniesol o teJto 
v9znamnet akcii ani Jen notJcku. Každ9 
r ollnlk pociťuJeme pozornosť rozhlasu a 
verime, fe v budOcnostl Sil nám oodarl za· 
'nterosovll t do akcie naďaleJ al Opus. 
Dopos1111 vydal dve zbierky .. Zo srdc11" 

1973 l a ,.Drobné kvety" ( 1975) od Ml 
·mtá!la Schneidra-Trnavského. V budQ
com roku vy!dO ,.Slzy a Osmevy". Radi 
by sme prlpravllt - v spolupráci s Opu
som - ol gramoplattlu laureátov sOtaže. 

Zhov4rala sa: T. URSI NYOVA 

l gor ·oistrach v Ceskoslovensku: ' gor Oistraclt, zn4my sovietsky huslista 1ul4roval v mtl
jl a o jún/ t. r. na Slovensku a v Cechtlch. Orla 25. má 
ja t . r . - prvO raz o histórii Sttltneho komorného or 
cllest r a v Zíllne - vystúpil na koncerte. ktor ý rf/riQoval 
Eduard Fischer, fé/dir igent SKO. V po~lednfí mójový 
deň - 31 V . t. r . - mal spolu s Igorom Cerny.,e11om 
(posledná snímka) recitdl v koncertne j &leni SF. Uvie 
dol Mozartovu Sontltu A dur, K . z. 526, Brallmsoou Sn 
ntltu d mol, op. 108, č. 3, Sontltu stll:a~raéllo sovietske 
ho skladatefa Ovčlnnikova, Sortótu G dur od M. Ra•~elo 
a Tri capr iccia (č. 20, č. 21 a č. 24) od Paganlnlho -
Szymanowskéllo. Skutočným triumfom tohto huslt.,tu 
sa stalo spoiUiičinkovanle na zdr•erel:nnm ~·oncerte j u· 
bílejnej Prahkej jari (4. fti na t . r . ), kde s Vdclavom 
Hudečkom (druM snfmka v(avo) pred11lesol Konce•t 
d mol pre df'ofe luall a (lr r /iP,ter od J. S Bo~laa. te~k•í 
f/lharm6nw dirfqo t•al Ard d Ja•a~ons . Pôvodne mal l.·on 
cert dlrtgo•mf David n ; ,tracll, a tak .~a vq.,ftipeme jelw 
syna a j ,.ho ~laka - V flutlc>l'1m stal" ocJr ln•t t'lP1Wto 
vel kému soviet s~·emu u •lll' lror•i. ~ ' '''Í ~"." ·, r •:•t ' !Í 
rok. Snhnky : Ing. V. Hak a 1:;, 1\cmp 



15.-111. v. 1975 

Franc11zsky dirigent Alain Lombard zfskav11 sl obe
censtvo už svojfm sympatickým zjavom. le typom 
dirigentskej osobnost!, ktorej gestá sú elegantné 11 

utajujú v sebe nadmerný elán a temperament. Po
tem .,francúzsky" zvykneme podvedome s pá ja t s 
tendenciou deta!lnej drobnokresby, s určitou priro
dzenou !ahkostou, eleganciou a nanajvýš cltllvým. 
až rafinovaným použfvanfm dynamických odtienkov. 
U Lombarda by sme sfce našli zastúpené aj tieto 
v lastnosti, ale v spojen! s jeho umeleckým zaio
ženfm dostávajú Iné smerovanie a pomer. Tým mož
no vysvetliť pomerne prekvapujúcu Interpretáciu Mo
zartovej Symfqnie Es dur, ~. 39 (KV 543). kde oča · 
kávanej elegancie bolo pramálo. jeho Mozart za
skvel sa vo zvukovom šate sýtych orchestrálnych 
farieb a svotou bezprostrednou bujarosťou nedoká
zal sa vyhnúť l určitým romantickým nánosom. 

Hoc! tvorba A. Dvoi'áka hráva sa dnes u~ po ce
lom kultúrnom svete a v každej kraime dostáva 
1ný punc - ako výsledok nevyhnutných nllrodn9ch 
prlmesf, Lombardovo chápanie 8. symf6nie G dur, 
op. 88 sledovalo zvýraznenie nepokoja, burácanie 
vášnf, ale menej už nesporný filozoficko med i iAtlvuy 
podtext, ktorý je práve jednou z najzávažnejšlch pri
čln, že toto dielo pokladáme za tak velké a silné. 
Lombardov Dvoi.'lik bol búrkou citov, strhujtícim prl
'falom hudby z tvo rive( vyhne mladéhD temperament· 
ného d lrl,!!en ta, ktorý skoro úplne obiiHel krásu za
snene! lyriky a Ovoi'ákovej životnej filozofie. V tejto 
stívlslostt sa nám však treba s uznanlm vysloviť o 
r ade krásnych a po každe! stránke kvalitných sólls
t lckých l ensemblových v9konov ~raktlcky všetkých 
nástrotových skupin. 

Azda skutočnosti. že z partitúry dirigoval Lombard 
tba Pamätnlk Lldlciam - Tryznu pre velkf orche&ter 
od B. Martinu [ostatný program spam lit! J. mo~ no 
prlpfsat, že ku koncepcii diela pristupoval s udivu
júcou umeleckou rozvahou, vážnosťou a svoifm ne
sporným osobnostným vkladom charakter diela nl-
1ako neskreslll. Marttnli - Ináč úvodné čfslo tohto 
programu - bol po všetk~ci) stránkach vyrovnaný, 
h lboký, vkusný, zrozum!telný. a preto presvedčivý. 
Odhalil ti& najlepšie črty Lombardovho naturelu. Sko
da, že v datšťch dielach zamerat sa dirigent už 
t ak jednostranne a svoj dirigentský výkon tým ochu
dobn!l. 

22.-23. v. 1975 

Vyst1lpenla zas!. umelca Zdeňka Koilera s orches
tt·om SF sa stlívatú synonymom úspešného podujatia, 
presvedčivého a Po všetkých stránkach vysoko do
t lahnutého výkonu. 

Na dvotlct týchto pa!!ujat! odznela premiéra die
l a, ktoré [usudzujúc podla l. ceny v celoštátne! 
sutažil natlepšle reprezentuje čulú skladatefskú ak
tivitu v roku 30. výročia oslobodenia našej vlasti 
vltaznou Sovtetskou armádou. je to rozsiahla, na 
štvorčasťovom klasickom pôdoryse vybudovaná Sym 
f6nia 1945 od národného umelca Jlioa Cikkera. Po 
jeho Eplta[e, venovanom 30. výročiu SNP. vzbudzu
je Symfónia obdiv nad skladatelovou pohotovosťou 
a spontánnosťou, s akou dokázal tlmočif svoj vzťAh 
k významným historickým udalostiam v žtvote na
šich národov. V kontexte Clkkerovet tvorby pred
stavuje toto dielo určité zjednodušenie a návrat ku 
kompozičným postupom skoršich vývojových fáz. 
V dejinách hudby nie te to priklad ojedinelý. Pl'l· 
kladov na to nachádzame nemálo [napr. u Bartó
ka ). Symfónia nielen v nadpise, ale v svojej hudob
nej reč! prezradzuje vyložený programov9 charak
ter. Autor ho sice podrobne nezverejnil, ale poslu
cháč ho tam nesporne clU a podla svojho osobného 
založenia rozličným spôsobom vysvetrute. Vo de 
obacnosti môžeme koni tatovat , f e dielo ie intlmnou 
spoveďou - s výraznými prvkami meditácie, melan
chólie, ale at tra,l!iky, dramatických vybrot enf. Prá
ve preto dost prekvapujúco pôsob! v 3. časti - na 
mieste scherza - použitý štylizovaný odzemok, zret
me ako výsledok autorove! snahy o zlskante tak pre
potrebného kontrastu k obsahovo a Ideovo závažnet
šlm ostatným trom častiam. Autor preukázal v Sym
fónii osobitú schopnost budovania širokého hudob
ného prt1du prostrednfctvom evolučneJ motivickej 
práce. Pritom v úvode finále dokázal vtlačiť výraz
né naplltle. ktoré vypl9va z psychologického očaká
vania, čo utajuje - a v čo vyústi - narastajúci 
hudobný tok. Sympaticky vyznieva najmä ukľudňu
jOCI záver, ktor9 má po predcMdza jflcum drama
liekom vzruchu svoje výrazovo-obs11hové opodstat
nenie ako katarzls. Dirigent l orchester venovali 
naitudovanlu Cikkerovho diela vietky svoje sily, za 
llo tm patr! zas lúžené uznanie. 

V DebussyhD Nok turnácb sa Košler ukázal ako 
dirigent velkej tvorlve t,. fantázie, ako umelec-maliar, 
ktorý citlivo modeluje tvar geniálneho diela zo za
matovo-mäkkých. nikdy však nie plochých farebných 
odtienkov. Ci to boli spl~vavé tóny a harmónie, zná 
:r.orl\ujúce nekonečn9 pohyb mrl!kov, čt bezprostrert 
ná vese los ť a neustávajúce bujarosť Slávnosti. alebo 
podmaňujúce čaro melanchotlckvch hlasov Sirén, to 
všetko dokázal Košler ternu vlastným a nenapodo
blteln9m spôsobom vyčariť nanajv9š bezprostredne. 
delikátne a presvedčivo. Na vynlkajCtcom stvárnenf 
Debussyho part!l(try sa vo finále podlefata citovo 
nastudovaná ženská čast Slnvenského tllharmonlcké
bo zboru [zbormajster P. Hradil ). 

Variácie na rokokovíi tému pre violončelo a or· 
chester. op. 33 od P. l . Cajko.vského sú práve pre 
svoju popularitu a náročnos ť s nap!ltlm očakávan~m 
člslom programu. V1 nlkatúcl predstavltel sovietske! 
vlolončetovet ~kotv Michail Chomícer svotou napros 
tou suverenitou techniky, ale l koncepcie a výra7n 
- dokázal podať v~kon, ktorý môžeme po každe1 
stránke označit za vyntka júcl, majstrovský. To, čo 
sl u Chomlceru cenlme l1fl jviar. je vzácna schopno~t 
podčiarkovať l !ahkost. eleganciu. skrytú už al 1 

samotnom názve diela. Bol to výkon, ktorý svo11m1 
vzorovým! parametrami slllžl ako podklad pre po
f0Vn4vanle. V. CI!IK 

J. lla(ama a A. Vlašičo
l'á v Kruhovom tanci. 

B 'Jictný sríllor SND sa 
' 27. mája t. r. pred-

stavil 1wvým premiéro· 
vým vecerom STRETNU
TIE S MAHLERO.\f. Cho
reografiu a réžiu mal 
ltosf z Maďarska - Sán
dor Tót/z, umelecký šéf 
baletu Národného divad
la v Pécsi. Scénu pripra
vil P. M. Gábor, vyzna
menai11Í Za vynikajricu 
prácu a kostýmy navrh
la Z. Bočeková. Použitá 
bola nahrávka Stát1teho 
akademické/to symfonic
l"·élto orchestra Moskov· 
s1..·ej filharmónie (dtri
gent Kiril Kondrašin ) . 

...... 

ka.) Volná kombmócia 
kla~ickej teclmr1cy a 
moderných pohybových 
prostriedkov je v celom 
predstavení jedným zo 
základných a nosrzých 
prvkov. 

pohybovtími varufclaml, 
svojsky kombinovanými 
a chápanými. Tektonrka 
pohybového priestorové
ho riešenia symfónie je 
miestami nie príliš evi
dentná. 

priestorov~ rtefente. Mo. 
tivickci práca je - bu 
diSkusie - bohatá, s na. 
čakanými ozdobnými 
prvkami a 1 určitým vý• 
tvamtím efektom. V. 
Kruhovom tanci explo-
duje všetko, čím sa má· 
že pý§if baletný súbor 
SND. 

V Qkrlky - balet na 
§tvrtú vetu IX. sym. 

fónie G. Mahlera. Cho• 
reografia par exelance! 
Nosnost myšlienky, tomrL 
zodpovedajríce pohybovl 
vyjadrenie, jeho čitatef, 
nost v žiarivej drama
turgickej plynulosti i ex
preslvtte, s dostatočne 
invellČIIJÍm nábojom v 
motivickom myslení l 
celkovom scénickom rie
šení. Prezentuje sa tu 
balet né dielo ner•šedného 
umeleckého efektu 11 
hodnoty. 

R •úcopis S. Tótha 11ám 
dáva možnost po• 

znaf umelca s vlastnou 
filozafioa vyjadrenia, me 
vždy samozrejmou u 
choreografov; nevymýš· 
Ca. nenásilne. indiuiduál
ne a rozvážne rozpráva 
svoje predstavy. 

N ~mo ino začat ináč 
ako konštatovaním, 

že posledná premiéra ba· 
letného sríboru SND pri• 
niesla hodnotný umelec· 
krí zážitok a znamenala 
zásadný prínos nielen v 
obohatení repertoáro
V[jch baletných titulov, 
ale aj vkusu nášho divá
ka. Sričasne je tento ve
čer priamym a bezpro• 
stredným zoznámením sa 
so Stýlovým a myšlien
kovým trendom súčasné
ho baletného wnenia vo 
forme, ktorá .je u nás 
(zdôrazňujem tt ná s) 
zriedl.-avo videná. Osobi
tý a pozoruhodný je 
l.:ompozičný rukop1.t 
t vore" S. Tótha: zretet
•lé a logtcké exploatova
nie r6znych pohybových 
vyjadrení (vo vzájomne 
.ti neprotirečiacom vzťa· 
hu) s určitosfou komu· 
•likuje so základnou myš
lienkort diela. 

Viera Kolárová vutvorilu tJýrazmi baletnú kreáciu 
v postave Zeny ( .. VIikriky" - druhá časť balet
ného večera v SND). 

Sólisti: po Jllz);om case 
si môžu milovníci 

baletného umenia a pria· 
telia baletu SND, i tí 
najprí.mejší pozorovate
lia diania v tanecnom 
umení u nás - polaho· 
dif. Máme sól istku! Tu, 
čo nám predviedla V. 
Kolárová v úlohe ženy, 
málokto očakával. Tech
nicky suver é11ne a výra
zovo naprosto jasné po• 
chopenie postavy je v Jej 
poda1"ií veľmi blízke a 
zr.ozumiteľrzé. Výpo !ler! 
zrelej ženy o životných 
peripetiách, 11ie je myš-

Snlmky: archfv autora 

Baletná symfóniu l vorila prvú časf večera nazvaného 
.,Stret11utie s Mahlerom". Na snímke J. P. Plavník 
a V. Kolárová. 

lienkovo jednoduchým 
procesom. Nároky na 
stvárnenie neboli naj· 

V 'll ba rozdielnych vy· 
jadrovacích pros-

triedkov znamenala ne· 
malý problém a tvrdý 
~krí§obný kameň pre ná§ 
baletný ~úbor, ktorý sa 
•zám pred.~tavil s tým. čo 
momentálne :mamená je
ho 'interpretačnú §pičku. 
Určite možno vzniesf ná
mietky proti interpre
tačnf>mu chápaniu jed
•totlivých častí večera 
baletnými umelcami, pre
toie použitý slovník Im 
nebol vždy vlastný. Tre
ba ale principiálne hod
no/it a modifikovaf cel
kový výsledok premiéry 
·' tým, že ríčinkujúci ba
letný sríbor sa v tomto 
1n.oderne ladenom večen 
pred,,tavil v dobrom 
svetle, aj keď je prav
dou, že je to zásluha 
choreografa. (Netreba 
zabúda!, že nie tak dáv
ILO sa súbor o niečo po
dobné pokúšal - myslím 
tým na Vtáka ohniváka 
v choreografii P. Smo-

p rm! časť - Baletlllí 
symfóniu na prvú a 

drul1tí vetr1 l . symfónie 
G. Mahlera - možno lla· 
zvaf umeleckou vizitkou 
kvalít balet11ého sríboru 
Podľa premiéry tatko po 
súdit celkový dopad die
la, pretože netlčasf jed
nej zo sóli.~tiek (G. De· 
movičová) ovplyvnila 
úroveň, ak si uvedomí· 
me, že práve prezelttti
cia teclmickej úrovne 
bola jedným z nosnpcl! 
prvkov Baletnej symf6· 
nie. Na základe videné
ho možno poveda(, že ide 
o slu!mí choreografiu, s 
mnohými zaujímavými 

Na druhom koncerte, porladanom Galériou hl. m. SSR 
Bratislavy a SHF v Klariskách (19. V. t. r.), vystóplll 
Slovonskf madrlgallstt so svotlm dirigentom Ladisla
vom Holáskom Bohatý a náročn9 program zostavili z 
diel mladých slovenských autorov. ako l skladieb star
še! slovenske! 1 zahranične( hudobne! literatúry. Pre
clznostou naštudovania. hlasovou vyváženosťou, citlivou 
st91ovostou. podporenou vynlka jú co u akustikou. vyniklo 
motetto Plaudlte mortales od jána Schlmbrackého 
V Haydnových [ Alles hat seine Zeit, Die Warnung) H 

Brahmsových [Der buckllchte Fledler. O sUsser Mal, 
Der FaJke) zboroch postradall sme ešte dOslednost 
vypracovania, fahkost, rušili menšie tntonačné 1 ryl· 
mlcké nepresnosti. Najsilnejšie bol! zastúpené diela slo
venských skladate!ov juraja Beneša, Ivana Parfka a Ta
deáša Salvu ... Dva ženské zbory" Jurata Beneša sú pi · 
sané na vokatfzy ateatorlckou technikou, využfvajúcou 
Improvizáciu a bohatú škálu hlasov9ch možnost!. Inter. 
p~etačné stvárnenie sline korešpondov11lo s hudobnou 
predstavou diela, s citlivou dynamickou a fart>bnou am
plitúdou. Zbor .. Medzi horami" od Ivana Parťka 10 
dôsledným hudobným siedovanfm textu Judovot balady 
Cudský hlas tu zastáva 1 funkciu Inštrumentu, vyu~l
vajtlc v!Btky technické momostt. DOmyselne premysle-

K rullový ta11ec na tre· 
titL vetu IV. symfó

nie G. Mahlera tvoril 
ďalšiu časf večera (úmy
selne vymie1íam poradie 
baletov z 11Cadiska 
celkového prínosu). V 
Kruhovom tanci S. Tóth 
pracuje svojím charak
teristickým sp6sobom. 
Citatetnosf myšlienky -
vzfah jedinca a spoloč
nosti v možných permu
táciach - je v pohybo
vej retazi niekedy nte 
celkom jasná. T.o však 
zásadne neovplyvňuje 
hodnotu inscenócie, jej 
celkovú dramaturgickrí 
výstavbu, i motivicko· 

menšie. V. Kolárová ich 
zuládla. O to väčšie po-. 
lešenie, že ide o mladú, 
perspektívnu baletnú 
umelkyňu. 

P ohybovo výraUJvti L'/Í· 
pover! o jej poznani 

Prvej lásky, Vzfahov, 
Muža - až p.o absolútny 
vrc1wl Výkrikov, záve· 
rečný pohľad Zeny a 
Neznámeho, šťastia, kto' 
r~ chodí .okolo nás kaž· 
dode1me, ale málokedy 
sme schopní sa ho zmoc• 
nit, bola expresívna a 
pravdivá. 
p re choreografa je 

charB.kteristické, ze 
p.o čas celého preds l ave
nia sa snaží pracova( 1 
elementárnymi pros, 
triedkaml - telom, svet· 
lom a scénou, jednoznač• 
nými vyjadrovacími 
efektami a materiálmi. 

Z ostatných účinkujú-
cich spomeniem stth 

le suverénneho 1. I-lata
mu, A. Vlašičovú, clalej 
Z. Nagya, M. Vojtka. J. 
Plavnika, Ľ. Dobálovú 
atď., ktorí nemalou mte• 
rou prispeli k výsledné
mu efektu inscenácie. 

S tretnutie s Mahlerom, 
.~tretnutie s S. Tá, 

thom, stretnutie s tren· 
dom súčaSilého baletné
ho umenia stí nádejou na 
podobné ďalšie večery. 

E. BARTKO 

ntl stavbu nenarúšattl anl sline kontrastné tlseky. Na· 
opak - umocňujú a podmleňujó kompoa;ťctu celku. Slo
vensk! madrigallstl zaspievali skladbu so svietivým, pre
clzne vypracovaným hudobným prejavom. Opera .. Mar· 
glta a Besná" od Tadeáša Salvu te Inšpirovaná - tex
tovo l hudobne - folklórnym prejavom nášho rudu. 
Artu z tejto prvej slovenske! tetevfznet opery zveril 
dirigent sólistke SND Magde HajóssyoveJ. Zaspievala 
ju čisto s citlivým prfstupom k modernet a néročnej 
partitúre. Kompozične dôsledne hl11sovo postavená a 
vygradovaná časf z opery, tvorila gradačný vrchol ve
čera. Hajóssyová, spotu s Pett•om Dvorským. sláčikovým 
triom v zostave Jela a Igor Sp!tkovct. Erika Frledlová, 
za c!tl!vého klavfrneho sprievodu Pavla Kováča, uviedli 
- spolu so Slovenskými madrtgal!staml - i komornú 
kantátu Bohuslava Mart!nú .,Mikeš z hOr". Patrf k cyk
lu Zpevy o Vysočine. Pôsobivá skladba našla v Sloven
sk~ch madr!gallstocll spolahllv9ch Interpretov, v mno--
11om podporených kvalitným výkonom sól!stov opery 
SND, menet však sláčlkov~m triom, ktoré nedokázalo 
vystihnú ť charakter diela, silne ovplyvnený moravským 
folklórom. Drsný, netvárny pretav tria prekrýva! hla
sové dispozlcle zboru. Komornou kantátou Bohuslava 
Martinu však Slovensk! madrlgallstl postúpili o ďalšiu 
priečku v rebrfčku hodnotenia, natml! 1 vzhladom k po· 
slucháčom, ktorým prlpravllt pr!iemný hudobný zážitok. 

.. ·~ 



vk 

,,Symtonlokf orchester .Moskonkef fll
harm6nle le dokonalos! uma". Orvvok 
z kritiky novln Pariss Presse sme člta
ll v bulletine slávnostného bratislavské
ho vystupenta Státneho akademického 
~ymfonlckého orchestra Moskovskej fil
harmónie. Vystihol stručne charakter 1 
umeleckll výšku telesa. S dirigentom Va
lllilifom Sinajským vystúpllo v brallslav· 
skal Redute 24. mája 1975. Mlrnortadnn 
udalosť - nielen pre Brallslavu. ale 1 
Pre viaceré mestá na~e1 republiky, v kto
rých prlvltall no koncertných pódiách 
jeden z najlepšieh orchestrov svetovej 
splčkyl Mladý, nadaný dirigent Vasilij 
Sinajský je brattslavskému publiku nie 
neznámv. Pred dvoma rokmi vystupoval 
so SOCR na Interpódlu '73 a teraz sme 
zase mal! možnost sledovat jeho ume
lecký rast v domácom kolektfve. Skrom
ným. ale Citlivým gestom sl vie ziska( 
orchestrálnych hráčov. pričom cftt ( kon-

Stát11y akademivkli symfollický orches
ter Moskovskej filharmónie s dirige11tom 
V. S. Si11ajským, laureátom dirigentskej 
sútaže Herberta vo11 Karajana a s hus
listom V. l . 'tukom. Snlmky: CSTK 

Snlmka: archlv autora 

Na plneni nových tlo.h - súvisiacich 
s expanziou oooulárner hudby - sa od 
začiatku 60-tvch rokov oodlefa podstat
ne širši káder tvorcov neZ predttm. 
Skladatefská )ilenerácia swingového za
merania sa už v tomto obdobi olne 
uplatnila v tvorivej a InštitucionálneJ 
sfére. Ich tvorba '- v nlelrtarých prt~ 
padocb až do sučasnosti - vychádza 
z pôvodného zamerania; častetšf Je vSal< 
posun kompozlčného myslenia smerom 
ku preberanlu dielčich orvkov nového 
v9voJa. Vplýva na to al premena zá 
kladneJ funkcie hudby účeloveJ ( taneč· 
nell. na hudbu k počuvanlu. Skladate
lia sa stali tedlnou Ostredne orgautzo
vanou zložkou zo všetk9ch ororeslf. zú
častnených na tvorbe tohto žánru a prá
ve z Ich radov sa regrutovali osob11o5tl 
zastávajúce v jednotlivých Inštitúciach 
najdOležltHfšie mieste. K výrazným po
stavdm tetto skledatefskP.j generácie mO· 
žeme ortradlť )aro.slava Lalfera. ktorý 
- ako orvý na Slovensku začiatkom 
50-tych rokov - začal komponova ť or
chestrálne tanečné skladby s výrazným 
vplyvom moderného Jazzu; velkú oopu
larltu zlskall viaceré teho tanečné ples
ne - od r. 1965 až do svoje! smrti kom
ponoval 11 aranžoval najmä pre svoju 
manželku - Marcelu L8iferovú. Vse
stranne erudovanými - výsledkami v 
tvorbe 8 v lnteroretáclf - sO dirigenti 
TOCR-u: Miroslav Broz 8 Vteroslav Ma
tušlk - obaJa malú na svojom konte 
vltazstvá na BratislavskeJ lýre. Bohu
mil Trnečka svojou komoozlčnou, d!rl
gentskou a interpretačnou činnosťou ob-. 
siahol m11ohé žánre zábavneJ hudbv: za
čiatkom 60-tych rokov komponoval kon
certné tazzové skladby a od druhe! čas
ti šesťdesiatych rokov sa venoval natmll 
komponovaniu tanečných plesni (St l' ie· 
bo1•ná BL r. 1970). Vynikol tiež v tvor
be angaZovan9ch piesni. Pavol Zel~nay 
má zásluhv ako organizátor hudobného 
diania. podlefa sa na organizovani spe
váckych amatérskych súťaži. vyvlfa pra
vídelnll tnštruktlvno-metod!Ckú činnost. 

Od r. 1967 le zamestnaný v Csl. rozhla
se v Bratislave ako vedllcl redakcie 
malých budobn9ch žánrov. Je autorom 
mnohých tanečných plesni. v r. 1974 
zlskala jeho skladba zlatú Lýru. V skla· 
datefskel práci Jána Slváčka Je charak· 
terlstlckf prechod od oiesnt swingového 
a evergreenového modelu ku koncertne 
ponlmaným otesnam. ktor6 našli uplat
nenie najmä na mnoh9ch domácich a 
zahranlen~ch festivaloch. Ľudovťt Stras
sei patri k tým skladatefom. ktort d 
do súčasnosti rozviJajú a m'odlflkujú 
swingový typ populárne! hudby. K tej
to skladaterskef )ilenerácll r okrem me
novaných sem patria et dalšl v9znarnnf 
skladatelia. ako napr. František Havll
ček. Tomáš Seidman, Wojtech Wick. Ivan 
Vaš1ca a Ll. orlbudll v druh&! čast! !les!
desÍatvcb rokov a1 dal!ll mladt kompa
aii~, z ktortch ft&IYičil vglyv &i zls· 

faktov~ zaanga!ovanle sa kdd61i& 1 
nich . Silou muzikallty dokáže vystavať 
dielo každého stýtového obdobia. 

Koncert pre orchester "Karpat-
akf" - od domáceho autora M. Sko
rika zau1al hymnickým. slávnostným 
charakterom, sline podporeným expono
vanou skupinou dychových nástrojov, 
ktorými autor podčiarkuje gradačné vr
choly diela. Už v tejto skladbe Moskov
čania dokázali. že Ich dychy ťažko zne
su konkurenciu. To napokon mal! mož
nost potvrdiť ešte l v 5. symfónii Petra 
lljli!a CajkGnktho, v diele reoertoárovo 
silne exponovanom - nielen domácimi, 
ale l všetkým! svetovými orchestrami. 
Práve z toho dôvodu. že je nám sym
fúnta dôverne známa z viacerých ži
vých l záznamov9ch prevedeni fi s Le
ningradskou filharmóniou. vedenou rev
genl!om Mravtnským l. zaujalo nás oso
bité umelecké crtenle mladého dirigen
ta, v mnohom odll~né od leho kolegov. 
Slnajsk6mn illo predovietkfm o pod· 
čiarknutie hlbkv a bohatstva myilienok. 
Nedramatizuje však, nepatettzujc, ale -
akoby s fahučkýl'n dotykom - rozvlja 
mvšllenky, ktoré svolou silou doká~u 
zapôsoblf o to viac - lahodným, fa
rebne bohatým. ale citlivo prepracova
n9m Interpretačným doslovom. Zvlášť 
vyniklo poi1atte Valsu, ktorý sa vzná!ial 
v opare roztúženia. Jeho brilantnosť 
priam žlllrila. Koncertný mal5ter Valen 
lin 2nk predstAvil sa 1 v sólistickej 
kreácii. Pre Bratislavu sl zvolil Haydnov 
Koncert prr. husle a orchester C dur 
Č. l fn:llntes to ll.ÍVOdno V bulletine Ci
tovaného Koncertu D dur). Jeho llaydn 
hol presvedčivý, muzikantsky citlivý ( 1 
kecf trocha osobitý]. ale silne vedený 
v stýle nameckého hudobného klasiciz
mu. Zuk h l'á a tvori s prlrodzenos tou. 
fahkostou. uvofneuosťou. poslucháč vn!. 
ma Iba pôsoblvost a eleganciu prednesu. 
Hlbka Jeho muzlkallty sa prejavila nat· 
ma v ll. čast! - Adagiu. 2ukovov sólo
v>? vstuo sa plne stotoZ1~oval s celkovým 
vystú-penlm Moskovskej filharmónie (ve. 
de ne l Ináč Kt rl lom Kondrašlnom l. ktoreJ 
umelecká vyrovnanosť vsetkých zložiek 
orchestra napomáha k neustálemu rastu 
a napredovaniu. E. CARSKA 

SLOVENSKEJ , 
POPULARNEJ 
HUDBY lV. 

kal! lvan Horvath 
( r. 1970 zlaté Lý
ra]. lgol' i6shk, 
4.11 Brezovský, Pa.. 
tor Smékal a 1.1. 

Tanečnf orches
ter Cst. rozhlasu v 
Bratislave. kto1·y 

sa postupne v ďalfóom obdobi stal naj· 
dôležlteliilm telesom l vo velkej nHere 
určutúclm celkový chHI'élktcr slovenske! 
populái'net hudby]. Od lwmoletného do 
budovania orchestra. fOCR suuluorucu 
le so viletkyrnl významnými !>IJeVákml 
ll realizuje orevažnú v!ičslnu lcll rozhla
sových nahrávok - to zá1·oven znam~ 
ná. že teleso tiež oartlcii.IUie no vltčšl 
ne RI'Umofónových olatnl u mnohých te 
levlznych reláclf. V pt·vých rokoch mal 
TOCR takmer výlučne chai'ukter študlo
vého telesa. Po r. 1970, ketf sa zlepštla 
teho lnterpretatuá potencJa, orchester 
nachádza al priamy kontHkt s obecen
stvom - natm11 na rôzlll ch sOta.tlach 
a restlvaloch. Od vzniku orchestra JP
teho šéfdirigentom M. Bro2; čoraz 
väčšmi rozštrujuce sa (IIohy sl neskôr 
vyžiadal! anRažovanle lratš1eho d1r1gen 
ta. Toto m1esto zastával lld !Drv l. Hor 
váth a po ňom od r. 1971 V. Matuš[k. 
Preva2ujúct oodlel jedného telesa skrý
va nebezpečenstvo orllišnt. l výrazovej a 
zvukovel unlforrnlly - a tento problém 
nie le len potencionálny. Pri rozšlrenl 
spektra zohrali pozltfvnu í1lohu niekto
ré vokálno·lnštrumentálne skupiny, kto 
ré postupne vznikali od zat::latku 60-tycll 
rokov (medzi najvýznamnejšie .. dodnes 
pôsobiace. patria skuotny B. Hronca. G. 
Oľfermana. ]. Velčovského a 1.) a pri
Dlárne sa zamerali na profesionálne 
účinkovanie v nočných podnikoch. Zá 
roveň však Ich činnost znamenala al vý
razný prlnos ore zleošenie lnteroretač
nel úrovne slovenske! populárne! hudby 
v masovo-komunikačných prostriedkoch. 
Vplyv týchto skupin na evolúciu daného 
žilnru nebol jednoznačný. Priama závis
lost na komerčných mechanizmoch a 
bezorostredn9 stvk s obecenstvom mali 
za dôsledok zvýšenie orrtaZllvostl Ich 
produkcie. módny zvuk. pruZnú drama
turgiu. Hudobnlcl sa do týchto telleh 
gruoovall predovšetkým z amatérskeho 
zázemia Jazzových a rockových skupin 
a tak malt s obecenstvom od začiatku 
dobrý kontakt. Pri absencii malých di
vadelných scén sa tn~ trument!llne sku· 
nlnv stali dô!P.žltýrn miestom pre výcho 
vu nových spevákov. Tn získali prvé pro 
t'estonálne skOsenostl - až nu málo vý· 
nlmlek - všetci dôleZitejšl speváci sú 
časnej scé11y. 

J. WASSERBERGER 

r PokraéOVIlnle v bud. čfsle.J 

SLÁVNE SKLADBY FRANZA LISZTA 
Mirka Po k orn á - klavfr 

vrchng po,zorovatet 2: to
ho usúdi, ze volba tempa 
českej umelkyne je 111á, 

. kantabrl11ych, s&roko r?· 
zosp1evaných n11eM Je 
post11p11e menej. Hlal'll!Í 
problém prístupu .\f. Po
kornej vidíme dok v 
skutočnosti, ze sa temer 
vidy 11echáva unášat svo
jimi veCkými techmcký
mi moinostam1 a v ná
vale radosti z vydarenej 
hry sa dostdva do také· 
ho tempa, že c!am hu• 
dobný priebeh si mt111e 
vyžaduje nápadné a 111e 
vždiJ logicky vyznievajú
ce spomalenie. V dôsled• 
krt prílišnej hypertrofie 
bravúry sa celá agogika 
vll1í v príliš vel kých v ý· 
kuvoch - rta úTcor jed· 
11otností stavby. Pod g1r
lur1dami zvukoeo temer 
uz sot Pa postrelmlltel
nych pasáží strava sa 
(11apr. v palcoch) skrytá 
téma, ktorú v tak pre
lmanom tempe nemoino 
plasttcky vyzdvihmít a 
am sluchovo postihnút. 

1•1mito črtami vyzna 

F. L l s z t: Sonáta h mol, Spanlelska rapsód ia, 
Tarantella (3. časť z cyklu Benátky a Neapoli 
© OPUS Stereo 9111 0302 

čuje sa v podstate 
aj podanie ďamch dvoch 
skladieb - Spallielskej 
rap.~11die i populamej l a 
ran/ellu. Rapsódia zact· 
11a (práve zásluhou zdr
zanlit•élto tempa) veľmi 
suye.~lívne, škoda, ze pn 
ďal.~om exponova11í mott· 
vov lleVtJitla sa klavirr~t· 
ka (vo vleku svojho tmr
livého temperamentu) 
::ní('/!leniu, ktoré tento 
počiotOČIIJÍ a SklltOČIIe 
.~ilný úči110k o.~labuje 
Najmenej tellfo prístup 

o ·avosf, tcmperamellt, 
technická bravtíra s 

určitým sklonom k vir
tuóznej exhibícii - ella· 
rakter izujti Pokornej 111-

terpretáciu slávnych diel 
F. Liszta. KoncepciO 
Lisztovej Sonáty h mol 
skrýva v sebe rad úska
lí, ktoré možno zhrmí( 
do jedného rístredného 
problému: ako zostíladtf 
agogicky romanttcký 
vzmcll, hýrlvost farieb 11 
fantázie s účinnou a lo 
gickou výstavbou. Pred 
vyše 15 rokmi objavila 
sa na trhu Liszlova So 
rzáta v gramonahrárke 
A. Fischerovej. Jej po
danie vychádzalo z kla· 
oiristkin!ich tecllmch:ýcll 

možností, ktoré azda me 
su tak neobmedzené, ako 
napr. u Pokomej. Ma 
ďarská klaviristka u.~rlo· 
cala o čo rwjjednotnej
!iiu a najlogickejšiu ago
gtckú výstavbu s výruz· 
ným pouiitim lyrizujúce 
ho naturelu, ktorý vy
rovnávala - v snahe po 
dosiahnutí úéirmého k-011· 
tra•tu - sýtym a dra
vým dramatizmom. Roz
dielno.•! Fischerovej pri 
stupu si (ahko uvedomí 
me pri spoznaní faktu, 
ze toto Lisztovo dielo It 

A. Fischerovej VIJplmlo 
temer celé dve strany 
dlhohrajúcej platne, za
tiaľ čo podanie M. Po
komej iba jC'-tnu! Aj po· 

prekázal pri počtívalll 
populárnej Tarantelly, 
ktorá svojou mnoho· 
st rarmou vr rt ttozitou po· 
skytuje Pokornej maz• 
nos( výdatne načriet do 
bohatého technického ar, 
zencilu. Elegancia. utrp, 
bravúra a rýchlost stí v 
tomto pripade detJízy, 
ktoré umelkyňa plne ztí· 
ročrla. V. CT:Z!K 

PIUCHÁDZALI K NÁM S PIESNOU 

Pieseň frontového loríira - Pláva ob 
lak - Cesty - Rozlf1fka - Pod pláA
tom hviezd - Letecká - Katu§a - Pio
sei\ námornlka - Slávičf tón - Pie 
seň o Oneprl - Tichá ukrajinská noc 
- Kalinka 

Spievajú: ll. Blehárová. E. Máziková, Z. 
Kolfnska. E. Sepelliová, O. Szabová, O. 
Grtíň, K. Duchoň, P. Vallek a JEZINKY 
Hrá orchester zas! . umelca Gustáva Sro· 
ma 
© OPUS Stereo 9113 0355 

PODMOSROVSKE VECERY 

Podmoskovskú večery - Orodu - Uspá 
vanka - Oaleko. ďa leko - To sa nikdy 
11evrá ti - Modrá ľa n - Pochod z filmu 
Cirkus - C:ervená ruta - Niekde da· 
teko - Temná noc - Polli!ko, pole 
r.etecká 

Hrá tanečný orchester Cs. rozhlasu v 
Prahe. dlriJ(uje Jose[ Vobruba. Spolu 
učinkuje zbor P. KUhna 
© OPUS Stereo v spoluprAci s Hl FI 
klubom 9116 0343 

V uplynuiJich dňoch prtbttdil 11u 11awm 
gramofónovom trhtl dve dlhohrajú· 

ce ·platne Opusu: Prichádzalt k nám s 
presňou a Podmoskovské večery. Popri 
dvoch ruskúch a jednej ukrajillskej pie.•
ni priniesli v širokom časovom zábere 
repreze•Itatívll/1 výber sovietsk1Jch po· 
pulámych TJie.~ní z pera renomovanftcl• 
skladateľov (V. Solovjev-Sedoj, l. Du
•ta}evskij, 8 . Mokrortsov, M. Blanter, S 
Tultlíov, A. Novlkov a ďalši) . '/'ažko ho· 
!IOrlt o každej platni osobitne - obe 
TJrezentujrí populárnu pies1íovú tvorbu 
kraji11y Sovietov, i keď sa v tematic 
kom výbere a spracovu11Í podstat•te od 
lišujrí. 

C 'tlivá ruka dramaturgie .~tístredila na 
prvej plat111 vari najkraj!1e piesne 

z obdobia Veľkej vlasteneckej vojny, 2 

r.torých takmer ka=:dá melenže už zí.~ 
l(ala prívlastok "evergreen", ale dosa 
huje i najvyUiu métu umelej presne. 
kec! autor us tu pu je do ar10nymity a po 
~liiCháč vníma pieseň ako l11dovú. Ok· 
rem r•.Qraznej 11meleckej hodnoty mali 
tieto pie~ne v čase svojho vzniku na· 
~>iac obrovskú .~poloče11skú funkciu -
nre illterpretO!I i posl11cháčov. frortlové 
línie i vojnové zázem1e Preto, ked v 
r1lch obdivujeme l1oltatrí melodrčnost n 
rJrricnosf. vn! mame Stí časne aj tellfiJ 
aspekt. Ple.•ne sme už počult v najroz 
manltej.~lclt úpravách a interpretácii, pn 
TJrvýkrát sa "~air s rtimi stretneme 1 

'ake_ito kome1ttrova11ej pc lc>!Jc A to je 
na platni to najvzácnejšie. Z 11allrávok 

možno u.wdzovat, že vydavateCst vu ne
tšlo o interpretáciu, čo najblii:§iu u11ten· 
tickémrt poclaniu (5-platftový komplet 
fronto v!ich pie.•ni dovrezot Op11s priamo 
zo ZSSR). V modernej típraue, so slo
venskými te.~:tami, v zúčastnenej, nála
dovo výsttznej rnterpretácii popred11ých 
.~loven~k!íCh .~peuákov a orche.~tra zaslú
žilé/to wnelca Gustava Broma zneju cel
Icom súčasne. Znova máme možnost. v 
porovnani so suča.irtou pop11lárno pieslto
t•ou lt'orbou. Ul'edomiť si ich rJeopa
knvatefrwst, it:lt več11ú sviežosť. 

o •uhá platr!a obsahuje predov§etkým 
populárne melódie povojnových ro

"ov o orchestrálnej úprave, nachádzame 
tu však i dve .~kladb/1 z predchádzajrí
l'e} p1atne. Napriek tomu, ze aj tieto 
~kladb/1, hoci mlad.~reho dáta, poznáme 
v rôznucll podobách, plal1ia predsa za
ujme nekorwertčnými típravami t zvuka· 
vou kval1t011. Zámerom upravovateľa B. 
~ndráčka bolo zrejme dostať melódte 
do takei podoby. v akej mte sa s m
mi dosta( ne.\lrctlt. (Pri počúvaní tých· 
to nahrávok pocll'edome pnchádzajli na 
um stereotiJpné ara11žmá11 mnohých or· 
chestrálnych típrap populárnych meló· 
dl! ... ). B. 01tdráček využíva sólisticky 
tak·mer kompletný in.Hrumentár, v sólo
vých partoch jed11ej skladby vystrreda 
lmeď viac ná.1trojov Komorné obsade· 
•1ia strieda so zvukom veľkého orches-
1 ra, zboru dáva úspomý. funkčllý prre.~

lor, pracuje so sy•1tentlzátorom a pri· 
•odn1ími zvukovlimt efektami. Tempor·é 
a r11tmické •zmeny oproti pôvodr1ým t va
rom StÍ skôr pravtdlom r1ež výr1imkou. 
Drive orchestra v jednotlivých .~klad 
'>ách prr.~pieva k žiadan~mtl .~pádu cel· 
lcor,ého ~ledu rtahráook; azda iba pos
ledltá skladba me Íf' na záver dostaloč· 
ne v!irazná, čo je ušak už vecort dru· 
•naturgie. Interpret - Ta11ečný orche.~· 

ter Cs r-ozhlasu v Prahe - ne:w.~/al mč 
dlžný menu špičkového čs tele.~a A tak 
zásluhou podnetu vydauateľstva, prá1·c 
ltpravovateCa a realizdtorov vzmklt 110 

hrávky. ktoré sa v m11oistve rôznyc!• 
orchestrálnych úprav populárnych me 
lódií v súčameJ dobe, radia k tým naj· 
úspešnej~ím. 

p relepenia na obalocTJ avizuj tí, ze plat· 
ne .~ú prí.~pevkom OPUSU k 30 vý 

•očiu oslobodenia ť:e.~koslot·ens~·n Sovtet 
•k·ou armádou. Z vfisledl.:u je zrejmé, 
:e sl tvorco ma dali ~kutočne záleiar. 
Obe platne po stránke dramaturgickej. 
interpretačnej i zvukovej zjavne prevy
šujú beinú populárno·piesňovtí gramo
prodtl~·ciu vydp.l!alelstva. A to je prí
spevok bezosporu úspesný. 

MARIA LUKáCOV.\ 



- i!i:le ,,Akadémia od sv. Martina na 
poliach" - je, adekv~tna dávnemu 
v~znamu J)()jmu ,.akadémia", lo.ndýn
skvm xdruženlm profesionálnych hu
dobnfkov, ktor! pestujú komornú hud
bu. Vystupuje v rôznych obsadeniach, 
podfa pro~ramov~ch potrieb. Základ 
vlak tvori ,.bachovský" typ komorné· 
ho orchestra : 13 slái!ikových nbtro
l o\' vedených prvým husUstom (vid' 
Slovensk ý komorn~ orchester). Tým
to .,prlmem Inter pares" stboru je 
Neville Marriner (v dirlgovanf žiak 
Pi erra r.f onteauxa ), ktorého sme -
JJri orfležltosti i!eskoslovenského de
bulu Akadémie na tohtoročnej Pra!
ske j jari - požiadali o odpoved' na 
niekofko otázok: 

Názov súboru, k torého 8te umeleckým 
• edfl clm, nám vefml vera nepovie .. . 

- Začnem od Adama. Pojem skade
mie le prevzat~ z 18. storočia , kedy u 
nás znamenal skupinu profesionálnych 
muzikantov, ktor! sa slobodne združili 
za l)čelom muzlclrovanta. As! takto sme 
SH pred takmer desiatimi rokmi - v 
počte 30 rudi - z!!lll aj my. Náš čemba
llsto nám vtedy sprostredkoval prvé ve
rejné vvslúpente - cyklus šiestich kon
Cf!rtov v Jond9nskom kostole sv. Martina 
na poll neh (dnes už neležt na poliach, 

NÁŠ ZAHRANIČNÝ HOSŤ 
ale v rušne! štvrt!]. kde bol riadite! om 
chóru. Ešte pt·edtým, než sme cyklus 
odohrali, natočili sme gramofónovú plat
ňu a firma nás ot!tulovala dnešným ná· 
zvom, lebo sa najviac ponúkal a odpo
vedal vtedajš&l skutočnost!. Odvtedy sme 
však s kostolom sv. Martina neboli už 
nikdy v žiadnom spojeni, ale keď sme 
sl chceli zvoliť pre koncertovania nela
ké jednoduchšie meno, gramofónová fir
ma nám to vždy, s poukazom na našu 
platňu, rozhovorila. A tak sme pr!dele
nému názvu zostal! vernt dodnes. 

Ctenovla 11úboru majú hlavné zamut
nanle v Iných telesách, alebo ensem· 
bloch. Nevznikajú tfm problémy ori ve
rejn~ch vystúpeniach, hlavne ori zá jaz
doch do cudziny '! 

- Napriklad z Clčastnlkov pražského 
zátazdu sú dvato koncertn9ml majstra
ml londýnskych orchest1·ov trala člen
mt sláčlkov9ch kvarlet, kontrabasisti! 
pOsobl v Menuhlnovom orchestri a ho
bojista v An,gllckom komornom orches
tri. Združujeme asi 30 hráčov na slá· 
člkové uástrole ll z tohoto počtu dá sa 
aj pre zahraničn~ zájazd vybrať obsa-

den!a, v akom obyčajne koncertuJeme 
Muslme v!>ak tomu vždy prlspOsobovať 
l program. UvoHiovanle nie je cel kom 
Jednoduché, ale na zvláštne potiaže ne
naráža. Ak sl chce u nl!c; orchester udr 
žat skutočne dobrých muzikantov, musi 
1m dať trochu vernosti. Preto al mv dá· 
varne prednost slobodnej volba pred 
zmluvn9ml závllzkam!. 

V d\'och pražských programoch ste 
neuviedli ani Jedno an~lické dielo . .. 

- Zo slUI'BI anglickel hudby pre 5lá· 
člky sa - al na Purcella - zachovalo 
vermt málo hodnotných skladieb, pr eto 
sa v tomto smere orientuJeme na mo
del·nn tvorbu. Veľm! č11sto hráme Tip
pelta, ktorého pokladám za nášho na 1-
lupšleho skladatera. Komponoval l srd
com, zakiaľ, napriklad u B1•1ttena -
podľa môJho n4zoru - prevláda tr ochu 
mozoR. Sumárne povedané - hráme 
všetko, čo je ná!lmu obsadeniu, ktorého 
!adra tvoria sláčikové nástroje, dostup
l)é. Z vošet tvorby mlíme v reper toári 
serentidu A. Dvol·áka 1 J. Suka. Chceme 
využit pobyt v Prahe, ab,. sme sa roz
hliadli l po va!.et súčasne! tvorbe. V. Ka
labls plilo PI'B nás už čembalov9 kon
cert. 

Koncertovali ate al v hijakých kra· 
jinách. Ako tam prilfmaj6 eur6psku ba 
l'() k ov ú hudbu? 

- Bol! sme Iba v nlek tor9ch oblas
tiach Ázie, v Singapure, Malajzii a. sa
mozrejme, 1 v Japonsku. Povedal by som, 
že záu jem o uašP. hudobné baroko tam 
ie. leho Intenzita vsak kol!še 1:1 Uši sa 
al kvalltatlvne. M9llme sa, ak st mys
Ume, že Japonci ma1u enormný vzfah 
k BachoveJ tvorbe. Oceňujú j u, to áno. 
ale z citového hradiska ich necháva 
chladn9ml. Vllčšlu šancu na prijatie má 
talianska hudba - Vlva ldl, Scarlatt!, Co. 
rell!, ktor! svojou formálnetšou konven
ciou sú Ich hudobnému chápaniu a vnl· 
man!u bll!šl. / 

Aké umeleck6 lllohy •b l!akajli v nai· 
bliU om čaae? 

- Z Prahy cestujeme priamo do Ze
novy a Lausanne. Po návrate do Lon
dýna budeme dva týždne nahrávať na 
platne Haydnove symfónie a Rossiniho 
oredohrv a vvstúplme tiež na angllc
k9ch iP.tn9ch festivaloch. ' Ja osobne me
dzlt~m odldťlm do USA, k de budem dt
rlgovaf Bostonský symronlck9 or chester. 
Na teset1 bude Akademia vystupova ť be
zo m11a. to znamená v menšlcb obsade· 
nlach. Budem totiž znova v Spojen9ch 
štátoch a v Los Angeles budem d!r!go
vaf oodobn~ komorný orchester a o krem 
toho mám dirigentské závllzkv v Mtn · 
neapollse. MIROSLAV SULC 

Hudba je dušou národa 
je slávny dom Petra I. Nič ma neri10že l epšie oduševňovať 
k prác! nad operou Peter L. než práve táto panoráma. StoH 
predo mnou vefml ťažká úloha - po orv9 raz stelesniť v hud · 
bs obt•az tohto panovnlkn Aby som to mohol urobiť čo naj
lep!He. podujal som sa ua verkú výskumnlcku prácu: vyhladúl 
som plesne a nápevy, ktoró sa vvskvtovall v Rusku 18. sto
ročia. Dodaj(l opere nielen svtežosf, alo al vznešenosť, epickú 
dokonalosť a hodnovernosť. r ked som vytváral obraz dobv. 
ktorá 1e od nas taká vzdialená. myslel som ako súčasný umtJ· 
lee. Chcem dosiahnuť v partitúre syntézu starodávnych Into
nácii a rytmov so súčasn9ml spôsobmi spracovania hudobného 
materiálu. 

Nemienim sa yracat k premiér& celovečerného baletu mla
dého leni ngradského hudobného skladatela A. P'. Petrova 
"StvoreniA sveta" na scéne ND v Prahe, ktorého Inscenáciu 
prliŽ~ kl! recenzent ka označila právom za ,.pleseň o radost!". 
Zaujalu ma skôr samotná osobnost tohto hudobného sklada
tor/l, ktorý mn pri jal vo svo lom leningr adskom byte. 

Ak sa v labyrinte len!ngradsk9ch nl!c náhodou stretnete 
s poštárom a sp9tate sa na adresu Andreja Petrova, neuvedie 
ho to do rozpa kov, hoci Petrovovcov žile v meste ta k mer 10 
tisic. jeho hudbu poznalO nielen v Sovietskom zvllze, ate al 
v mnoh9Ch ln9ch krajinách. Plesne Na vŕšku, Kráčam po 
Moskve, Belasé mestá sl zaradll! do repertoáru známi estrád
ni umelci. SpievalO tch v češtine, slovenčine, nemčine, por~tl
ne, Japončine. an~llčtlne. španielčine 1 v ďalšieh jazykoch. 

Minulý rok ste otvorili Večer českej komorne! hudby v Ie 
nlngradskei Malej sále !llharm6ole . . • 

Va§e doter ajlile práce? 
- Som auto•·om troch baletov. operety, vokálnych cyklov 

sv mrontr kých 1.10ém. butlbv k prtJdstavenlam. Za naj))spe~nel
štu povužutom poému na oamll.f padlým. Venoval som ju hr
dinom lenln~radskat blokády. Pred dvoma rokmi odznela aj 
na hudobnom festivale Pražská jar. Odvtedv tu uviedli al vo 
Varsave. Berlíne a v Lond9ne. 

- Stála v9mena koncertov medz! lentngradskýmt a čes
ko-slovenskými hudobn!kml sn už stala trad!clou. Rád sa jej 
zúčastňu jem - 1 ako predseda Leningradskej organizácie skla
dateľov. No nie ie to tba dobrá tradtcta. je tu vnlltorná po 
treba, ktorú sl vynucu je jednota nášho svetonázoru 1 našich 
úloh. Samotná dialektika rozvoJa soclallsl!ckej spoločnosti, 
estetické potreby nášho súčasn l ka nabáda lú brada( nové ces
ty, nové spôsoby st~ár11ovanta všeobecne platného materiálu, 
pt·esnú mieru vzáJomného vztahu tradičného a novátor ského. 
Východiskom musi by( využtvanle celel škály možnosti, aké 
nám dáva súčasná technika. 

V novembri 1974 uviedli v Prahe valie nové dielo - vokál
no symfonické fresk y Peter VeTkf pre sólistu, zbor a orchc1 
ter . Toh to r oku sme lu počuli aj v SF . .• 

Co môžete povedať na adresu českoalovenakei hudobnej 
verejnosti ? 

- Mole fl'ľ'>kY sú svojráznym konceptom k vefkému dlvn· 
delnéiiiU dlolu . nt1 ktorom húževnato pracu Jsm. 

Ako sa 116m žilo v Lenin~rade ? 
- Ciovnk tu doslova na každom kroku podáva ruku histó

rii. B9vom v Pet•·ovskel ulici. Oproti - na nábrežl Nevy -

- Vážim sl 1u velmi hlboko. Te!ll ma premiéra mOjho ba
letu Stvorenie sveta na scéne ND. Pozdravujem svojich kole· 
~ov-s kladaterov . žela lúc Im vara zdaru v Ich práci pre po
vznesenie národa. ktorý mt je taký bllzky a svmpatlcký ... 

Predstavuieme 
SÁNDORA T0THA, nar. 1938 v Buku· 

reltl, r lad!lefa umeleckého šéfa baletu 
Národného divadla v Pécsl - tvorcu ba· 
letného \'ečera SND .,Stretnutie s Mahle
rom". 

Absolvent Baletného učilišta v Buda
pešti. Vďaka svojim dlspozlctám absol
voval učilište za pät rokov - namiesto 
predplsaných devllt. V roku 1960 nastu
puje do vytyáralúceho sa baletu v Pécs!. 
kde pôsob! ako sólový tanečnlk (súbor 
vtedol l. Ec k l. Vytvoril rad vyn!ka iúc!ch 
postáv v rOznych baletn~ch Inscenáciách 
- Pavučina, balety na hudbu VIvaldiho 
Cou perlna, Purcel!a ... V roku 1966 dos
táva za svoje Interpretačné úspechy 
štátne vyznamenanie F. Liszta. V roku 
1988 odchádza na polročn9 študijný po· 
byt do Lenln~radu (u dnes už nebohého 
A. Puškina). kde sa lntenzlvne venu lA 
problémom ll otázkam tanečného remes· 
la, pedagog!kv a choreo,grar!e. 

j Ako choreo~rar sa predstavil v roku 
ť · 1964 svojou prvot!nou, satirickým die· 

J. r. 

lom ,.Co le pod klobúkom". Záujem o 
choreograr!u vznikol podla jeho 
vlastn9ch sl ov - vnťltornou potrebou. 
vyjadrtt závažné spoločenské problémv 
a myšlienky špecifickými prostr iedkami 
tanečného umenia. 

V roku 1969 sa stáva r !ad!terom bale
tu v Pécs! a od roku 1970, kedy prestal 
pôsoblf ako tanečnlk, al baletným mal
strom a choreografom. Radikálne omla
d!l a zv~§!l kvalltatlvnu úroveň súboru. 
Realizoval n!ekorko večerov - najprv 
rozprávkov9 balet ore deti, potom betel 
o problémoch mlade! generácie ,.Spoloč

nost". šest malých baletných eplz6d -
znobert~!úclch sa vnútornými stavmi a 
problémami človeka (,.Obnažený" l , da
let .. Dva portréty" na hudbu B. Bartóka 
balet ,,Ticho", zaoberajúCI sa !Ivotom 
muža a konečne v4:lčer na Mahlerovu 
hudbu, ktorý realizuje na naše! scéne a 
na jeseň tohto roku al v Malom d!vedle 
v Lentn~rade. 

Ako tanečnlk, pedagOR a choreograf 
precestoval prakticky ce19 svet - Ra
kúsko, USA, Velkú Britániu, Turecko. 
Indiu... E. BARTKO 

Zo zahrani~ia 
~a programe 12. ročnlka Dnf organovej 
!l klavec!novej hudby vo Vratislavi boli 
všetky motetui j. S. Bacha. Okľllm toho 
tu znznell a! všetky sonáty pre flautu. 

McdzliJéi'Odný skladatelský konkurz, or
<;amzovaný rundáclou Gaudedmus (Ho· 
lanu sko 1 bude v di\och 12.-16. sep· 
rembra l · r. Spomedzi zaslaných skla· 
dleb z 22 krulfn zazneJú vlta'zné na kon
certoch tločas Medzinárodného týždňd 
hudhy, ktor ý bude v spomtnaných 
dňoch . ( H. L.] 

011era v Dilsseldorfe nastudovala dielo 
Arnolda Schônberga Mofžlš a Áron. 
Pt·edstavlla sa s nim al v B1·usell. l·!iav
no ulohy vytváralu basista Peter Mevnn 
u tenorista Sven Elllasson. Predstavenie 
Lanecháva doJem prosteJ vefko lepostl. 

V rakú&kel tlači sl ziska! vefk9 ohlas 
musica! Stastnl piráti od pražských au. 
torov P. Novotného, M. Gargulu a O. 
Kor~ho. [RA) 

Vieden oslavu je 150. výročie narodenta 
,.krála val člkov " 1. StrHussa skutočne 
verkolepo. O. 1. vyšla tu kniha, v k to
rej poprední gra!lc! publlkujú kresby 
Inšpirované menom Strauss, or ganizova
né sú rôzne súťaže a k jubileu vyd11ll 
z v lá~tnu pl atl\u. [RA 1 

Bruselská opera uvi edla nov é naštudova
nie Mozar tove! opery Cost f an tutte v 
réžii Idy !lulsmanoveJ. Ako pl!le tlač, 
rež!s6rke sa podarllo vy lttdr!ť - bez 
stopy tal!kopádnosll - skryté symboly 
tejto operne! komédie. lludobné dlolo 
naštudoval Armtn Jordan. 

Wolfgang Fortner nap1sal skladbu Prls
men pre viac sólov9ch nástrojov, ktorú 
kritika považuje za prejav úmerného 
moderného myslenia. Vychádza z citli
vého chápania sólových nástrojov. 

Dessauova opera Odslldenle Lukulla sa 
pripravuje y divadle v Kieli. 

V New Yorku uvedú Korngoldovu oporu 
Mftve mesto. 

Päť veľk~ch Pendereckého skladieb uve
dú v na!bllžšlch mesiacoch vvznnmné 
->vAtové orchestre. 

Nu turné po sovietskom zv!lze odlš1el 
sungr Verkého svmtonlckého orchestra 
Porsllého rozhlasu A te!evlzie z Katovíc. 
N11 proRrame koncertov Je predov~etkým 
poľ ka budba- ladi>V Bacewlczowej, 
Br~lr!l a, Pc.n dereckóho. Orrhester vystú· 
pi v Mo&kve Vllne a v Minsku. 

Ešte veta me&tacov 111ls dell od verké
ho Medzinárodného konkurzu dlrl,ll;en
tov. zasvllteného tvorbo brazllskeho 
skladatere 11. Vills-Lobosa v dňoch 17. 
až 25. novembra t. 1'. Pr!hláškv sa prl
f{malli do októbra t. r. Na konkurze sa 
ude!la tr l ceny: l. Prix VIlla-Lobos f 3000 
dolárov}, 2. Pr ix S. Koussevttzkv [2000 
dolárov l a 3. Prix E. Gua1·nter1 f 1000 
dolárov l . 

Toh toročný lludobn9 festival Moskovské 
hviezdy ( 5.-13. má ja l bol venovan9 30. 
výročiu viťazstvo nud rasizmom. 

Do Buonos Aires po:~:vall skupinu soviet
skych umelcov, ktor! matú uviesť Mu
sor,~~;ského ope1·u "Boris Godunov". RP.
žlsér om bude jostr Tumanov. dtr lgnn
tom turll Simonov. V hlavn~ch ú!ohárh 
vyshíp!a: Jevgenij Nesterenko a Irina 
Archlpovová. Premiéra sa plánuje na 
jesel1. 

Prvo cenu na Xl! l. medzinárodnom kon
kur ze mtaMch Interpretov modernej 
hudbv v Holandsku ( 21.-26. mar ca v 
Rotter dame l ziska l tallunskv kontrabu
slstu Fsrnando Grlllo. Konkurzu sa zú· 
častnllo 30 hutlobnlkov z 11 krajin. 

V Czenstochowa Sil už ôsmy t•az konal 
po lsk9 festival huslistov Grazvnv Ba
cewlczovo). 

Na zuhranlčnEl turné odiSiel súbor poľ
skeJ Národne! r!lharmón!e s dlr!,gentaml 
Wlloldom Rowlckým a Andrzejom Mar
kovskym a s huslistom Konstantv Kul
kom. Porskt umelci začali svoJe turné 
v Ceskoslovensku (na festivale Pražská 
Iar l . Oa išla trasa vedie cez V!edeľl do 
Lausanne a Span!elska, potom cez Sval• 
č!arsko - spltt do Rakúska. 

~kladutefskv koncert Bohuslava Schaf· 
fera bol 7. máta t. r. vo VIedni - v ,ga
lérii Ariadne. Na pr o,grame boli sklad· 
by elek tronické (Synthlstorv. Concerto 
for ta pe l. klavlrne l Mod P. l 4 a Mod P. l 81 
a ,.ProJeKt" pre klavf1· a ms pas. 

Už po treti t•az Sil llJiadl hudobnlcl z ce· 
lého sveta str etnú v dňoch od 3. do 18. 
!Ola na restlvala Mladosť a hudba vo 
VIedni. Podobne ako na predchédzajú
clch stretnutiach bude na pro,grame tvž
del1 mláde:Znfckych lnštrumentálnvch or. 
chestrov 11 t?tdeň orchestra s chlapčen· 
sk9m zborom. 
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14cl4m, ktoré však nechápem 
ako nedostatky Pol4kovet knl
byl 

lonéz (podla tn!ormáctf u pol· 
ského muzlkológa A. Chyblfl· 
ského). Tak by sme mohli oo
kračovaf asooň u klúl!ov9ch re• 
orezentantov a uvažovať. čl by 
sa zrnká estetického myslenia 
nenašli at u W. Hogartha. E. 
Bonnota de Cond!lacca. F. Ca· 
legarlla. A. Vallottlho, H. F. 
Langlého, A. E. Choro na l o d• 
oo rcu objavov Rameaual. Ce· 
cha F. Ni!močka a l. 

VýznamnU ta
'iansky sklada
tet a dirigent 
Nino Rota bol 
tedným z naj· 

významnej§lch 
festivalových 

'tostl Bratlslan 
skej lý ry. Zdd 
sa v§ak, že 
1becenstvo ne· 
-!ocenilo osob 
•ul účast tohto 
·kladateťa, kt o
•ý s"olupracu 
le s najvÍ/-

znam•lej§írni 
tvorcami mo· 
~flrného filmu. 

Vie" Torriani 
'l.epoprel vyso· 
t ú profesionali
tu svojho ume-
nia. Jeho re-
oertoár vialc 
'značili odbor· 
•tiel za "typic· 
'c(J pre star.~lrl , 
nemeckú ta· 
'lečnú hudbu". 

C!iff Richard 
nezostarol 
'lntelecklf , arli 
rudsky, ale ne
predviedol ani 
?odstatnú zme· 
ttu svojej ume
'eckej ortentá· 
~le. Votakedy 
fokujúci 
:ltte., pútaj•ir.r 
•tále udr žova· 
10u ornfe~ioo~a
litou. 

Snimky: CSTK 

Dne~ná atmosféra v oblasti 
muzikológie musr myslie! viac 
na orltomnost a socialistickO 
budt1cnost. než na mlnulosf 
Avšak at Interpretácia estellc. 
kého myslenia minulosti tvori 
podstatnú črtu dialektiky: vo 
da jestvuje vo forme hlstórlll 
a teórie predmetu. deflnv sú 
vlastne depozitárom skúsenos
ti nazhromažden9ch ludstvom 
Ak chcAme odhaliť oodstatu 
predmetu. musfme oreskt)maf 
le11o del!ny. Slovami z.. NRjfld 
lého " ncml'lteme navidat, ao 
velkého vykonali tt. co byli 
pred nám!, a ne ml'l teme ne 
ch tft a nesnaflt se to zuf.ltko 
vat 1 pro sebe a itave t na tom 
dá te". Hudobné umenie te -vždy 
historické a teho väzba s tra· 
dfclou sa prelavute rOznvml 
formami. citáciami z blstortc· 
kv uzatvoren9ch eoOch hu· 
dobného v9vota. alebo orebe· 
r11nrm nlektor9ch komooz l č
n9ch foriem. V zmvsle tohto 
oostota berieme so záujmom do 
rók znamenite koncloovanO a 
vedecky fundovanO knihu P. 
Poláka. Autor kn lbv chce ob
siahnut duchovné milieu do bv 
a je sl sorávne vedom~. žo 
bez tohto riešenia nemožno ro· 
bi t svntézy; neide mu však o 
komolexn9 oohlad na dobové 
hudobno-estetické náhladv vn. 
bec. ale o odkrvtte mvšllAnok. 
v sOvlslostl so zrodom a v~vo
lom hudobného klasicizmu. 
Práve širšie sOvlslostl. anllká· 
cle a aktualizácie estAtlck9r.h 
nábladov 18. storočia nútia re· 
cenzenta k nlektor~m fnterpo-

V ruskom umenf 18. storočia 
sa rozvinuli obidva dobové 
smery: klasicizmus a sentlmen· 
tallzmus, Hnta vznešene oslav
ná 1 kriticko-satirická. vždy 
v&ak a mohutntm záujmom o 
národntl a vlasteneckO temati
ku, t11kže al v smere tak Inter
nacionálnom (ak chcete .. koz
mooolltnom" l ako klasicizmus 
sa orAsadlla trad l č ná špeclrtč· 
nosr ruskel kult!íry. Estetika 
našla svo !Ich mvsl lterov v P. A 
Tolstom, A. M. Balocelskom, A. 
Bolotovovl. M. V. Lomonosovo. 
vl. A. N. Radl!lčevovl, I. Krv· 
lovov!. A- Annenkovl . . . Rusk9 
hudohn9 klasicizmus nie te tbll 
.,etna plttoraake Note In das 
Konzert der europäischen Mu
slk". ale oror.As. v ktorom .• 1 
krflKtla n1kl čuvstvovat · ume· 
lut" f s lovami K11ramzlna). O ob. 
rO Polákovu Informovanost o 
HeRelovJ chceme dooln lf 
zmien kou. te v korešoondencll 
nemeckého filozofa nájdeme 
vera narUok na hudbu. hlav· 
nR t11llansku, ktorO miloval . 
Preto azda nenašiel svoj vzfah 
k Beethovenovl. Ak Polák sa 
oozerá na klasicizmus ako na 
niečo svntetlzuHíce. unlve rzlál· 
na a všefudské. uoozorn!ll bv 
s me. !e. v atmosfére nemecké· 
ho né rod a (po VIedenskom 
konRresel anllnOmiA Rosslnl
Mozart. alebo Rosslnl - Bee
thovon neboli oroblémaml Iba 
estetlck9ml, ale 11j noctondlnv· 
mt a oolltlck~ml. Ohlas te jto 
skutočnosti sa ozve al na v~
choda Európy napr. u Pu!lkl· 
na . alebo Serova. IV každom 
orfoade odporúčame orem~!Ha. 
vému čltatelovl. abv sf dobré 
In formáciA z PolákoveJ knthv 
doolnll zo štúdie A Kllmovské 
ho a V. Sellbanova .. o nekto
rvch muzlkalnvcb orlv\azRn· 
nostlach GeRela" v zborn l ku 
Voorosv teorll l AstAttkv mu
zykl. 12. zvllzok. LenlnRrad 
1973.1 Aktuallzutúr. Hel'(elovu 
osllltl ku . musfme nApor.hvb~e 
zamlerlf l na našA SlovAnsko. 
naor. k Rellov~m prejavom o 
slnvenskostl a slovanskosti 
hudbv. ktoré okrAm ln~ch zd ro
lov (SArovl vvrMdzatO at zo 
!HO rovského hP~AIIIInlzmu, da· 
let napr. ku K Kuzmánvmu, 
ktor~ sa nAvArlel olne odušev· 
nlt filozofiou Konta, alebo He· 
ge lo . 

Po14kon dlho rocllaca aa 
kniha te kvlnteaenclou a pe
dantnou klas lflkéclou starost· 
llvo zhroma!cfovanfch faktoY. 
Látka le vylo!en6 plasticky a 
bez verbalizmov. vecne a sprAv
ne. Mno2stvo citátov nevadf: 
all doklado m autorove! si!fta· 
nosti, dokladom objektrvneho 
hodnote nia a d rukou presného 
myslenia: z neho vysvitá. t e 
ln lclallva velktch tvo rcov prýi· 
tr 1 lnilpir6cle, a du r.hovnet klf· 
my, z podnetov spoločenskfch 
1mlen 1 s novfch estetických 
tendencl(. ... 
Jaroalaw lwaszklewlcz: FRY· 
DERYK CHOPIN 
Vydal OPUS. 1974. Preklad z 
polského orl~lnálu: dr. M. An.
dráš a M. Krno. 

Vo febJ•uárt minulého roku 
sa dožil 80 rokov v9znamnt 
oo rsk~ lvrlk a epik. dramatik 
a eseflsta jaroslaw Jwaszk te· 
wlcz. autor mnoh9ch diel vel• 
kel spoločenske! dosa!nostt, 
neb9valého oootlckého lesku a 
krá sv. Jeho vzdcne sugestlvne, 
dvnamtcké a soontánne belat· 
rlstlcké v9oovede sa snObla s 
lntelektualnou a etickou refJe, 
x!ou klastcket hlbkv a koncen. 
trovanostl. Pofská kritika a ll· 
terárna veda tednoznačne oce· 
ňuiO Jwos'zklewtczov literárny 
prlnos, 'eho vvPrévsfské um~ 
nle 1 umenie esellstlckého es
oresfvneho !lt9lu. 

lwaszktewlczovu knihu o 

Nie ie dôležité vyhrať. 
ale zúčastnit sa 

ne vvbran9 repertoár. l!o v!lak 
nemo~no povedaf o nlektor9ch 
prv koch vonka jšet prezentácie 
[prfllšná exaltovanosť v pohy
boch a konferanse). 

Vystúpenia Lalferovej 

a KociánoveJ maló sympatlckO 
l!rtu v tom, že obe narOšalú 
v9razovó untrormltu a hlada· 
jtl nové možnosti · obohatenia 
svotho výrazového spektra . Ju· 
bllelná Lfra potvrdila IYOI vt· 
znam pre nalu J)()pulbnu bud· 
bu. Podobne, ako v predch6· 
dzal6cich rokoch , i teru 110· 
skvtla dôstoint rámec pre pro· 
zentáclu hudby, ako at pre pra· 
covné a spoločenské s tretnutia 
zbtupcov inltit6cU a prfslui
nfkov tvorivtch profealf. Z6ro· 
veň musfme konlltatovat, l e po· 
čas desať rokOv exlatenote po· 
dujatla sa nahromadili, !e 
mnohé nedostatky l tatutbne
ho charakteru. pri vfbere 1a· 
hranlčnfch ličastnfkov a pre· 
vádzkr koncertov, o ktorfch 
lla vleobecne vie, no z roka 
na rok pretrvávaj6. le ulf na 
l!ase previesť doteraz zfakané 
sktlsenoati do pra xe. Potom mft· 
2e Lfra elte dlhé roky iapal
ne plniť svoje p01lanle. 

1. G. Herdera. ktorému au· 
tor knihy venuje vtac ako 
stránku, doolnrme upozorne· 
nfm že popredného botovnlka 
za zbierania ludov~ch plesni 
sodtame s umenfm českého a 
slovenského národného obro
denia. Kolldr. Ce!llkovský, Han
ka a l· prttlmall Herderove n4. 
zorv o IHstet n4rodnostl. kto· 
rO fpodla teho teórie) natrt· 
dzetšle pretavutd skvosty Ju· 
dových plesni. A poklal Polák 
plie o Goethem a unlverzaliz· 
me klasicizmu, cltutme nemec. 
kého básnika, ktor9 sa v roku 
1795 vyjadril k profilácii kla· 
s!ckého národného tvorcu: 
" Kedy a kde aa rodf klaalc· 
kf nbodnf autor? Ak uacU· 
d11 v deUnAch nofho národa 
danoetl a Ich dôsledky v lfast· 
net a • tznamnel lednote; ak 
nepostrAda v •mflfanf svoflcb 
kratan~ velk!Nif, • Ich citoch 
hlbku a • 'Ich konan( silu a 
dôalednolt: ak dm, prenlkno· 

Choolnovl poznáme u nés ut 
dlhšie z českého. alebo nemAC• 
kého orekladu. Dnes vlak mi· 
me po ruke pretlmočenie do 
vtrazovo bohatej slovenčiny. 
Zriedka sa stáva. aby be le trls· 
ta bol at na dobrej Orovnt mu. 
zlkológa, ovládatOceho !lterAr· 
nu kritiku. fakty (1 v podrob
nostiach 1. at ked Ide len o 
tedlného umelca, o kroniku te
ho života, zápasov vonkat!llch 
t ,vnOtorntch. Bto~rarta o Cho-J 
plnovl le poetická. bez vul~a· 
rtzácU a bez násilného est&
tlzutOceho zvažovania, 1!1 oo l• 
skt ~énlua te romantik. alebo 
realista. Je vecne a muzlkolo. 
gtckv vvhovult1ca a prezrádza 
splsovatelovu tlctu k fak tom l 
k dokumentárne! hodllote cho· 
plnovsket koye§pondencle; te 
zauUmav4 paralelami llterárnv• 
ml (napr. balzacovskf Parfž a 
pod.}. Z knthv pozorn9 l!ltatei 
vvcftl, ako keby splsovatelovo 
vypr4vanle bolo .,dialógom" so 
sebou samtm, so !lvotntml 
osudmi polského matstra, so za• 
uUmavtml eplz6damt a kulml. 
nujtlclml sltu4claml (napr. 
umelcov odchod z vlasti. 14&0 
ka k Márii Wodzltlskel. skla· 
datelovo umieranie). A tati 
choplnovsk4 kronika obsahuje 
kapitoly umelecke! tasnostl a 
sviežosti, nap!ltr l peripetii. 
zn4mvch z naflep!lfcli splsova· 
telov9cb románov a noviel. 
Zvedavého a kritickéh() !!!tata. 
la azda zvábi Iwaszklewtczov 
vfklad Choplnovho vztahu k G. 

(Dokončenie z l. str.) 

mimo hlavného orúdu oooulár
nej hudby. A naopak. - ma· 
darská skupina Corvlna nepo 
tvrdila dobrú povest tamotšfch 
rockov9ch skupfn. Pre recen· 
zenta b9va tt1 natoroblematlc· 
kejšie produkcie dobre! profe· 
stonálnet úrovne s pochybnou 
náph1ou. Vlco Torrlanl predvle· 
dol v brilantnom prevedeni 
všetok nevkus. typlck9 ore 
staršiu nemeckú tanečnt1 hud· 
bu a pre dnešn9 svet senior
ských klubov vtedensket a za . 
padonemecket televfzle. Pri ta· 
k9chto soomlenkach sl oam!Jt. 
nfk mOže povedať: .,Nie te ani 
taká §koda. že to všetko lo u~ 
za nomt". 

V porovnaní 
so zahraničn9m 

priemerom 

noša špička ~9borne obstála. 
Mtmostltažné vystt1penla česko· 
slovAnsk9ch rormácU boli dl· 
váckv notatraktfvnejšou sOčas· 
tou restlvaln . T.~rovč dni oo· 
sk• " ' ' " kmcr Onln9 obraz o 
sOčasnom st11ve tetto hudobnal 
oblasti u nás. Mimo rámca fes
tlvalov~ch koncertov vvstOolll 
mnohé popredné skuplnv na 
kon rertoch vhtavv Gramo '75 
(Laufer. Colle~lum musicum a 
1.). a n11 L9rov~ch večeroch vo 
V-l<l uhe, (Hronec. Revival a 
!nf) . Z festlvalov~ch vvsttlpenf 
znamenal s kutol!n9 zá~lt()k 

proRram Karla Gotta (konečne 

s nov9m repertoárom l. Za jima. 
vf bol at recitál Waldemara 

Matulku, 1 ked tu možno kon. 
štatovaf, že predchádzatOca 
spolupráca s V. Hybšom bolo 
ore nebo prlmeranet!lla. ako te· 
ratšla trampská poloha skuplnv 
K. T. o. (Kamaráti táborov9ch 
ohňov). Pre nás zvlášť zautf· 
mavé boli podnetné vvstOoenla 
dvoch slovensk9ch I!Uleváčok 
lana Kocianová začala syste· 
matlckú spoluprácu s Novfm 
tradicionálom (nedávno do· 
konč !U spoločnO LP plat!\ u) , 
Jet sugestrvne podanie tradlč· 
n9ch a evergreenov~cb skla
dieb bolo v9bornou oopularl
zAclou tazzu. Nadšená reakcia 
obecenstva ukázala, že tento 
druh hudbv má ešte llrok~ po· 
tenclál. Marcela Lalferov6 
uviedlo svoju nova sortevodnO 
skupinu Trend. Pre naše pO• 
merv v nel novo kvalitu pred
stavu je dievčenské vokálne trlo 
a natmll rocková rvtmlckd sek· 
cla s v9razn9m drlvpom. Sa
motná sólistka predvlédla vkus. 

•••••••••••••••• 
V I!Uinku ,,Na okraf Ceskoelovenakaf hudob· 

ne t ! at.y" (H! 1!. 121 bola naprHnA lnformá 
cia, y advisl~tl 1 rozhluovou nahr6v~pu lau· 
datórla A. Ol!enálla: .,Miloval som ťa . Dle ln 
nenaltudoval - pro rozhlaaov6 dčelv - usl 
umelec Ladl•la v Slnvllk. alco sa uvádza v hod 
notlacom materltlll. ale dlrl•ent Jli'f PlnkaF 
Ospravedllluteme 1111 dirlae ntnm a čltaterom. 

-r-

t~ n4rodnfm duchom, crtl, te 
lo schopnf prostrednfctvom •6· 
nia, ktorf • ňom prebfva, sym· 
oatlzovat 1 mlnulfm f prftom· 
nf m". Kollár, Satárlk a Hol19, 
oočetnf skladatelia českf. alebo 
rus kf sa t9mtto ,,klastcktmt na. 
rod n~mt autormi" stal!. Vera 
pozornosti venute autor názo· 
rom f. Matthesona, ktorý IB 
pre nás - okrem Iného - za· 
ulfmav~ at t9m. !e uveretnll 
flvotoots banskobystrického ro
dáka a organistu Tána Fran
cisc iho. V práci "Kern melodl· 
ec her Wlssenschart ••. • zautf· 
mal sa o formu mazurov a po· 

Sandovet - ku konfrontácii s 
názorom tranctlzskeho splsova· 
tela A. Maurotsa. ktor9 orfl!lnú 
rozchodu PO toJkorol!nom SPP. 

lui!IU vldf v lnom svetle. Ces
kému l!ttateYcwl bude zasa svm• 
patlcké, ako splsovatel milo 
rozpráva lo ChopJnov9ch vzfa· 
bach k l:!eskfm vzdelancom. 
fLen mu budtl cMbat ronoM 
d11tally ••. l. Portrét Chopina v 
Iwaszklewlczovet knihe te zlo. 
l!ltf. hlboko ludskf, kladnf. 
farblst9. nie vlak s~ntlmentál· 
nv. J, TV~Do» 

HUDOBNY ZIVOT - dvolt9tdennrk. Vyd4va Slovkoncert to Vvdavaterstv• 
OBZOR. n. p .. uL Cs. armády SS. 893 36 BraUslava. Ved det r edak,tor: dr Z~ en· 
ko Nov4!!ek CSc Redakl!o4 rada: Pavol 811 ~tn. Zubomfr er~Ak'. "rom. blst 
l:.adlalav DOla. Mlfol Jurlcovt!!. Alotz tu tm 'Ir nro:m. n~.. ~dnnl(o ~ Mllrul 'l 
dr. Michal Palovl!lk. élr. Ous t49 l'IIPD Mir_~~-"~ §ul~ . 13nhuml1 Trn~l!lf~. , B(:'~ 
tolomet Urbaoec. Adresa . redl'lkt:le: Gorkl!hn 1?1'VT _1193 ~8 ~tt<~l!IVI! t111 Af P 
38234. Admln .. trtcla-:. Vydavatefstvó OBZOR. n. 1'·• ul . et. annlífv 3l5. 893 '3 
Bratislava. InziM'tnO oddelenie: Gor kého 17. 893 Sl! ~r11t!sl11V~ Tlel!l11 NJtrl ""' 
•ke tla!!larne. ll. o" 949 01 Nitra. Roz!!trut~ PNS.~ Obl~i!_!lll~ltv nr!b'iiP'IIti~P.To-" 
orltfm11 PNS - Ostredn4 expedft:f!l tl111!e l!dmlnl~tr81'111 or1hornel tlal!e. Gott 
waldovo n4m. 48/IV. 80510 Bratlsle~ll . _ Obledn'dvky ó~ber~'l~e1~-~.~a1\r,an11'• 
orlllma SLOVART GI!. spoL Lentngradsk~ uf: ! . 'fffl .. 891! 2tl ~ratl!I!IIVII . CenA 
ladného vftlll!!lru 2.- K!!s. NeobtfldnenA rukdl)fsv 118 ,!1eVTReti!. _ ~.-. 

1 
r 

fndmcné čfslo: 49215. 'lfegtctr~"nll l!fclo: SuJ 1 8 1 



K päfdesialinám 

J. M. Dobrodinského 
Hlavný zbormajster Miclianého zhoru Slo 

tenskej filharmónie f. M. Dobrod inskY._ skon 
fll po it6dl6ch na pražskom kon zervf\tóriu 
V~MU v triedo Václava Talicha. od r. 1954 
~tlisobll ako zbornlajster v Cs. rozhlase v E"ra· 
tlslave. v r. 1957 pre~iel s týmto telesom .Jo 
lilovenskel filharmónie, kde neskôr prevzal 
(unkcin hlavného zbormajstra. S týmto tele 
1010 na§tudoval vera premiér, nahral mnnhé 
refmi dobré rozhlasové a gramorlinové sntm 
ky, ktoré boli ocenené l v zahranič!. (Podiel 
na Grand Pri x: za nahrávku Lisztnvho oralo 
ria "Sv. Alžbeta". ) Cena Frica Ka f!l •Jdu 
Cena Supraphonu do istej miery vy drila 
ho zás luhy. Pri prlležitosti jeho 
122. VIl.) sme jubilanta požiadali 
tor. 

Taltch nemá na Slo
vensku vera žiakov. Na· 
priek tomu sa Iegendár 
ne sp()llllna jeho pedago
gické práca. Co považu
Jete za najcennejšie v 
Tallcbovej pedagogickej 
flnnostl? 

l 

l 

Vždy zdOrazi\oval 
e tický prfstup k prác! dl· 
rl,s:enta. Ak zastáva funk· 
clu šéfa, musi sa sta· 
rat nielen o vlastný rast. 
a le l všetkých tých, kto
rých vedie. To predpo
kladá velmi starostlivú 
a lntenzfvnu Jirrpravu. 
Poznat partitúru a vedtet 

toto poznanie prenies( 
na teleso. Podla Tal!chA 
nikdy neustrnút, stále na 
sebe p~acovat, pozerať 

umelecky do budQcna. 
Ako ale tlelo zhady 

aplikovali v polohe ume 
Jeckej l etickej na prlícu 
zboru SF ? 

- Slovensk9 filharmo· 
nický zbor sa postupne 
stáva plne profesionál· 

nym telesom. Začal na 
báze amatérske!. až po
st\1 pne prerástol do pro· 
fesionallty. Proresionlíl · 
nv zborový spevák 
koncertný - po-trebuje 
k svojmu uplatneniu dô· 
sledmi v9chovu. Musf 
ukálat napr. orchestrál· 
nvm hráčom, že te plno
hodnotným oarlnerOQ1, 
že st zaslúži •·ovnal<é 
spoločenské uznanie. 
Aby sa zbor stal rovno· 
cenným partnerom sym· 
fon!ckého orche~tra. te 
vP.fmi ťažká práca. Toto 
mám vždy pred sebou, 
pr11vda, okrem Iných as· 
pektov, ktoré musf kaž
dý c!lrlgent sledovať. 

Nazdávate sa, že Slo· 
venskt filharmonický 
zbor pod vailm vedenlm 
dosiahol uf vyhranený 
umelecký š týl a má svo· 
le Jnlerpretal!né črty? 

- Usilujem sa o to . 
Predovšetkým mt !de o 
zvukovú stránku. Mám 
na mysli to, čo vyrastá 
zo slovenske! reči. Ak 
dosiahli Cesl, Maďari 
alebo Rusi nápadné zbo· 
rové vvhranenie. často to 
vychádzalo práve zo zá
konltoslf a kvalit jazyka. 
Snažlme sa, aby zbor 
zvládol l technicky naj· 
náročnejšie úlohy, mal 
vybrtísenú arUkuláclu, 
rytmlck(l stránku, frázy 

- s týmt istými nárok· 
ml, ako orchester. Vlast· 
ný charaklet· sa buduje 
z vyhranených jednotli
vých speváckych typov 
Pravda, zbor 1e kolol(tlv. 
do k torého každý Pl'i
spleva svoj!m podielom. 
Vyhraľ1ovanJe vlastnčho 
interpretačného profilu 
pokračuje, mys!fm, uve 
dometejslo, ako hocikedy 
predl9m. 

Ste v etape prípravy 
vefkého zahranil!nébo 
zájazdu, vefkého hosťo· 
vanla na Strasbnrg11kých 
hudobných slávnostiach. 
Bude to vefklí prfleljtoa( 
na demonitrovanle viet· 
kých kvalit. 

- Okrem vystupova
nia v Don Carlosovi má
me koncerty zo starej 
slovenske! zborovej tvor. 
by, uvedieme slovenské 
skladby, Inšpirované fu· 
dovou plesľlou a Rach
maninova Nešpory, kto
ré po návrate uvedieme 
l v Brattslave na 
nädvorf Starel radnice. 
Okrem toho spievame v 
Prokoflevovel kantáte 
Alexander Nevsk9. Vy· 
stúpenla by mal! byt na 
výboŕnej Interpretačne! 
úrovni. Hneď na je· 
seň sa pusttme do vel· 
kých plánovan9ch kon
certn9ch akctf. 

Z. N. 

Cel~t4tna SlJat't>&ldÍfdt 
bude nielen veľkou te · 
lovýchovnou slávnosťou, 
al& 1 demonštráciou zla• 
dj!nostl pohybu s hud
bou. Spartak!édna hudba 
vo svojom celku pred· 
stavuje účelné spojenie 
overených klaslcktch 
diel so skladbami, kom· 
ponovan9mt priamo pre 
fednol!!vé zostavy. Sym· 
patlcké je, že tu zaznie 
l hudba Smetanu a Ota
kara jeremiáša. (RA l 

Do redakcie priš la pe· 
zvánka na verejný kon· 
cert žiakov hudobného 
kurzu v kultúrnom do· 
me v Slanci, ktorý ve
dte učltef František jur
kovič. Okrem 27 sólo
vých vysttípenf bude na 
večierku účinkovať 1 ko· 
morný súbor žiakov. 
účelom podobných kur
zov 1e pestovať estetic
ký cit záujemcov rôz· 
nych vekových kategórii. 

V. podtatranský festiva l 
dychových orchestrov -
dcU bol v Poprade v 
di'loch 6.-8. júna t. r. 
Organizátori ho spotili s 
celoslovenskou sú ťažnou 
prehliadkou detsk9ch 
dychových orchestrov a 
s gala koncertom pod 
názvom "Hráme pre ra· 
dosť". 

Po nahrávaní kompletného klavírneho diela Eugena Suchoňa 
GRAMOPLATNE s klavlrnym dielom E. 
Suchoňa, ktoré nabrala zas!. umelkyňa 
JClira Havlfková: 
RAPSODICKÁ SUITA PRE KLAVIR A OR· 
CHESTER, Slovenskú fllharmónlu dirlgu. 
je Ľ. Ra jter 
SUPRAPHON - DV 6268 

KALEIDOSKOP ( Evoluz!onl armontche) 
OPUS 9111 0163 

METAMORFÚZY (sólo klavfr) 
BALADlCKÁ SUITA 
OPUS 911J 0017 

KALEIDOSKOP, výber z cyklu pre klavfr, 
sláčikové a btrle nástroje SYMFONICKÝ 
ORCHESTER IILAVNf:HO MESTA PRAIIY 
FOK diriguJe František Vajnar 
SUPRAPHON 1101430 

KONTEMPLÁCIE - sôlo klavír a ret1tá 
cla (Klára Havlfková a Eva Kristfnová 1 
OPUS 91110301 

HORALSKA SUITA, MALÁ SUITA S PAS
SACAGLJOC. SONATA RUSTICA. TOCCA· 
TA, 5 INTERMEZZ Z KALEIDOSKOPU 
OPUS - výjdP. v r. 1976 

V úvode tohto článku by smP. mohli 
citovať nasledujúci výrok: " ... houvlí 
samostatnos! nie le vlastne nájdenie n ie· 
čoho mimo seba .. . Jel podstatou je ub· 
tavenie seba samého - log iky vlastného 
!Ivota, vlastne! povahy''. Tlelo s lová 
možno plne uplatniť na osobnost a do
terajšiu umeleckú 11ktlvltu zas!. umel· 
kyne Kláry Havl!koveJ. ktorá v májo 
vých dňoch t. r. dokončila kompletné 
nahrávanie klavtrneh<r diela národného 
umelca prof. Eugena Suchoi'la na g ra· 
moplatne Supraphonu a Opusu. Výpočet 
uveden9ch šiestich platn! treba ešte clo 
plntt pripravovanou nahrávkou druhej 
polovice Kaleidoskopu (v Cl pra ve pre ko
momý orchester a ktavfr), ktorá vyjde 
v pražskom Supraphone so sólistkou a 
~ Pražským komorným orchestrom bez 
dirigenta. Pri prlležllosll dokonfen ta 
kompletn9ch sucho1'1ovských nahrávok sa 
rP.dnkcla HZ obrátila na Kláru Havlfko· 
vo, zasl. umelkyi\u, sólistku SF so tta
dosťou o monš!u bilanciu lei umelec
kých stretávok s dielom nášho národné· 
ho umelca. 

PRVE: DOTYKY 
Klav iristka sa oboznámila so Sucho· 

tlovou k!avlrnou tvorbou v polovici päf· 
desiatych rokov. Ako poslucháčka VSMU 
študovala - okrem Iných slovenských 
diel - 1 Metamorfózy. Sj)oč!atku hrala 
Iba Ich štvrt(! čast. Bolo to v r. 1956. 
Vzápät! sa snažila umelecky vyrovna ť 
s natkompllkovaneJšou vetou diela - s 
ptatou. Pri prlležltostl nitrianske! výsta· 
vy Velká Morava v roku 1960 hrala na 
verojnom koncet·te spomlnané dtelo , vy· 
sielané do ulfc mesta amp!lónml. Túto 
reprodukciu počul prttomný autor a pri
šiel Interpretka pogratulovať 1 zadako· 
vat za pochopenie obsahu a technických 
l>Qžladavlek diela . Odvtedy sa da tu le 
umelecký vztah medzi lnterpretkou a 
sklada telom a oddanosť slovenske l umel
kyne slovenskému skladateorovl. V ro ku 
1984 spoluúčinkovala Klára Havlfkov4 -
ešte s dr. ). Jamnickým - v pásmP 
,.0 krvi". kde o. 1. zazr.eli tíryvky :~: Me 
tamorfóz a KontP.mplácle. skomponované 
pri prUe:most! 20. v9ročla SNP. NeskOr 
vrednlesla Kontemplác!e - už so zas!. 
\HilaH,yňoll Evo~t Kl'!stfnovou - v rade 

ZaslríZilá umelkytía Klára llavlíková. 
Sn!mka: O. Bleyová 

koncertov. kde spojenie slova a hudby 
pomáhalo pribllžlt nie lahkv vyjadrova
cr svet skladatera strokému slovenskému 
publ!ku. Postupne umelkyňa clelavedo
me JJropagovala Sucho1'1ovu tvorbu 1 v 
zahranlčf. Nezabúda na suchoňovskv rP.· 
cltál vo varšavskom Choptnovom múzeu, 
na ktorom bol prflomn9 1 W. Lutoslaw
skl. Toto velmi vydarené podujatie bolo 
tiež tedným z impulzov k naštudovantu 
Balad•CkP.I sutty, ktorú uviedla v roku 
1970 a ku Kaleidoskopu, ktorý štu<;lova· 
la približne v tom Istom čase. ó jej 
stvárnenie klavlrneho diela ma;stra sa 
intenzfvne zauj!mal aj Cs. rozhlas v Bra
tislave: Malú suitu s passacagl!ou na
hrávala v má ll 1967, o dva roky ne
skôr pripravila posiP.dnú časť Horalskef 
suity, v april! 1970 real izovala Dumku 
a 111nec a Tr! romantické skladby. o kto. 
ré mala záulem 1 VIedeň. Metamorfózy 
nah•·ala okrem Bratislavy napriklad pre 
rozhlasové a televfzne štúdiá v Moskve, 
v Rt,s:e, v Stokholme, vo Varšave, v Hel
sinkách, v Budapešti, v Bukurešti, v 
La 1.1sanne, v Lugane a Inde. V septembri 
1970 predviedla na trnavskej Prehliadke 
nove! tvorby časti z Kaleidoskopu, kto
rt postupne doštudovávala celý. Sucho
ňovo dt.elo urfené klavfru sa stalo za· 
ujfmavým a atraktfvnym pre domov l 
svet - práve v podanr Kláry Havllko
vel. Dosvedčull\ to al ohlasy domácej 
a zahranične! Jrrltlky. 

NAPISALI .•. 

"V Rapsodickej suite sa Suchol1ova 
tvorba obohacuje o nové odtiene, čo je 
z1avné v stupňujC1com sa formovom uvor
nenl a zvlá!lt - v rozšfrenl zvukovej a 
fctrebnet paloty. POsoblvo koncipovaný 
klavlrny part predniesla suverénnym 
spôsobom Klára Havllková, ktoret natu
relu zrel me dielo dokonale zodpovedá.'' 

R U d é pr á v O, 1965 

"Havllková prenikla v InterpretáCII 
Rapsódie k samému Jadru Suchoňovho 

hudobného mysiP.111a. V 1e1 podani ne
zostáva utajený azda ~Iadny odtieň ná · 
ročnej a v mnohom netradične; kompu
z!cle." 

S 1 o v e n s k á h u d b a 1966 

,.ilavl!kovú považuje kritiku ZH Ideál
nu Interpretku Suchoňovho diela. Kale!· 
doskopom znov11 ootvrdzu je oprávneuosť 
tohto hodnotenia. lei Suchoň te osobný 
a oc;obnostný. stvárne>nio ZI'Alo vyvažu te 
do ucP.IP.nostl v~Btky vy !.le suomenuté 
prvky Sucho11ovu klav!rnu o;adzbu s 101 
typtckvml trtRmi má do-kona lo zažilO a 
io to noznat na ka ždom detaile. Inter· 
pretka dlsponute skvelou namHtou a ta· 
kým slllpíiom technicke! Istoty a suve
renity ktor9 jej dovofujP. plnP. sa s(lstre· 
dlt na problémv v~razové. Zvlášt uputa. 
va te l v!tálnv. energický temperHment 
[Trt romantické skladby. Tanec. rýchle 
lntermP.zzá a Finále l a plnokrvná, p!as. 
llcká zvukovosť." 

Il u d o b n r ž l v o l , 1973 

,.Moderné skladby vyžaduj(! techniku, 
spotenú s mužs\1-au silou. Vo chvllach, 
ked sa hudba dotýkala hudobných mo
tívov - v Sucho•1ov9ch Metamorfózach, 
zrazu bolo cft!f v preiave umelkyne ln
tufciu a nehu. Skutočne - nie te pre· 
kvapujOclm oblavom. že Suchoň pge 
skladby pre Havl!kovú." 

T h e T e h e r a n ) o u r n a l, 1973 

"Druhá čast programu bola celá vo· 
novaná tvorbe vvntkafúceho slovenského 
skladatera E. Suchoi\a. jeho Metamort6· 
zy - u nás známe v orchestrálnej ver
zii - nadobudli v klavfrnej tnterpretá· 
cl! zvláštny tombt·ový kolorit. Večer za
končila ohnivo-temperamentná Toccata , 
dielo premiérovo uvedené našfm hos
tom. Klára Havllková sa ukázala ako dô
stojný reprezentant hudby svoje! vlas· 
tt." 

V ečer nl 1 Len l ng ra d1 1973 , 

"Metamorfózy a Tanec sú diela vyn~· 
kajllce, moderné, bez extrémov, práve 
oni sl vyžadulll zvuk a techniku, ktoré 
ovláda K. HavUková. Sú velmi prltaž· 
ltvé svof[m výrazným p!anlstlckým cha
rakterom, rytmom, občas chromatickou 
údernosťou, ako a l vynlkaiCtclm estetlc· 
kfm prejavom, ktorý nemá obdobv." 

S U R, Ma l ag a, 1972 

INTERPRETACNt HĽADACSTVO 

V zdravte! k životnému jubileu E. Su
choňa sa Klára Havlfková vyslovila v 
Hudobnom žlvote takto: "Bola som vel· 
ml itaatu6, keď som zistila, le .-rhe 
mole JtOi'iatle je autorovi blfzke". Co to 
znamená konkrétne ? Je to abso!Otny sa
hlas Interpretky a skladatera ? Niekedy 
áno - ako hovort umelkyňa, celkom 
sa stotožnila so Sucboňom pri štCtd!u 
Metamorfóz a Baladicket suity. Ak vedte 
"spor" s matstrom, tak Iba v tom, že 
j& presvedčená o najplnšom vyznenf Me
tamorfóz v klavfrnej verzii. Pritom vy· 
c!'ládza z toho. že toto dielo te plsané 
klavfrne a hoci Je mimoriadne náročné, 
patd spolu s Rapsodickou sultou k aal· 

obfúbenejš!m čfslam v Jel repertoári. Po· 
dobná umelecká zhoda a súznenie bolo 
l pr! štúdiu Kaleidoskopu. Naproti to· 
mu - pr! Rapsodickej a Horalsket suite 
- sa dohodla na zmene pOvodnet peda· 
l!zácle. ale l na menšlch zvukových ko
rekciá ch, chápaných v tel poňal! zvuko
vo deltkátnetšle. Orchestrálne cttená Bs
ladlcká suita te pfsaná nesmierne ná· 
ročne a vyžaduje od Interpreta prldm 
orchestrálnv zvuk. Suchoň je vôbec ná· 
ročný na striedanie dynamiky, kvalit u 
lideru l farebnO nuansovanost tónu. 

POSLUCHAC A SUCHOROVA HUDBA 

Skladby Sucho11a sú - napriek ná 1·oč· 
nosti - prlf!mané s velkým záu lmom. 
K. Havl!ková sl clala za cter. venova ť 
druhú polovicu každého recttálu práve 
tomuto autorovi. V;!dy bol vvvrcholenfm 
programu. Suchoilovo dielo strhuje obsa· 
horn, adekvátne zobrazulúclm vnatorn t 
život S(Jčasnlka. Autor neupC1tava tba 
vonkaJšou virtuozttou, ale práve s1tou 
VÝJ)Ovede. Interpretka prlpom!na. že ak 
Metamorfózy. Baladlcká suita a Rapso
dická suita st už našl! svole miesto v 
zlatom fonde slovenske! hudobne! llte· 
ra túry, Kaleidoskop na svoje Op!né do· 
cenenie čaká. jeho vofký oltl as zrejme 
závisl at od l:astelšleho uvádzania na 
koncertných pódiách. Sólovo zatial ue· 
odzneJ - kompletne. zato te pamatné 
teho premiérovania na BHS 1971, kedy 
ho klaviristka v tedtnečne j umeleckej 
forme uviedla so SF. pod taktovkou 
dr. Ľ. Rajtera. V tejto sezóne ho hrala 
v Prahe, v Ostrave, v Mariánskych Láz
llach. uvedie ho v Juhoslávii (Ľublana ), 
v Polsku l Katovice l. vo Wet mare a ko
nečne at v abonentnom cykle SF. V čase 
vzniku tohto článku sa vrátila z Juho· 
slávie, kde pre fublanský rozhla s na· 
h1·ávala 12. mája t. r. Baladtckll suitu, 
Trt romantické skladby a Tocca tu. Zá· 
ujem prejavil l Zagreb a Beo,s:rad. 

SK0SENOSTI V GRAM~TODIU 

Všetky Suchoňova klavlrno diela 
okrem Kontemp!áclf - nahrávala s čes
kými technikmi a režisérmi. Túto SJJO· 
luprácu sl pochvaľuje, pripomienku má 
Iba k tomu. aby sa viac rátalo s Inter
pretom pri .kontrole hotoveJ snlmky, 
.,Konzumenta však zauj!ma nielen zvu. 
ková kvalita, ale at obal, v ktorom sa 
plat•~a ponúka. A tu už nemožno Iba 
chváliť. Hoci sO obaly väčšinou zau jf· 
mavo v9tvarne riešené, kvalita papiera 
l tlačiarenský efekt zaostávalO. Inter· 
pretku mrzf a! to, že v sprtevodnfch 
textoch sa objavuJt1 chyby, ktoré člta· 
tela obalu zbytočne dezorlentu 10. Ver! 
však, že postupne sa l tieto drobnosti 
odstránia a dielo nášho národného umel· 
ca bude reprezentované na čoraz vvl· 
šej tirovnl. Hiadajúca a nachádzajúca 
vyjadrenie osobitého št9lu Suchoňa, ne
zabtida ani na ostatnú slovenskú tvorbu. 
Spomeňme aspoň vereJnO rozhlasova oa· 
hrávku Cikkerovho Concertina dňa 29. 
má ta t. r. v Plzni, teho uvedenie na 
nlekolkých koncertoch v NSR - pr• 
ná§aných rozhlasom, alebo dvo jnásob· 
né Interpretovanie diela v Drážďanoch. 

V Kláre Havlfkove1 má naša hudobné 
kultúra propagá tot·ku toho najlepšieho, 

čo pre klavfr v slovenske! hudbe vznik
fO. ... ~ 


