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Xl. ročnfk Medztnárodného festivalu
p opularnej ptesne Bratislavská lýra,
nepochybne po časovom odstupe zaznamenaj\1 ako prelomový v histórii tohto
p odujatia. Ostáva však otázka, do akej
miery bude sa javiť vzájomný pomer pozitfvnych a neg11tlvnych prvkov. Ak by
sme sa mail spolahnút na ohlasy v tlači,
ktoré n asl edovall bezprostredne po podujatf, nemohli by sme ho označit za
tlspe!lný. "Festlva l st v novom p t·ostredí
hľadá v lastnú tvár. Zatial ju nenašiel" ,
konšta toval Michal Palovčík [Hladani e
vlastnej tváre, Pravda, 16. VI. 1976]. "Zdj
sa, že k oncepcia Lýry, vlastne jej hlavn!
tvorcovia, nedôverovali sile pesn ičie k :
p1·eto tie vycpávky baletom a konfere nCI(WUI. Cel k ové pocity učastn!kov v hale boli casto rozpačité" (jozer Bobok:
Lýre štjú nové šaty, Večernlk, 14. Vl.
1976]. Zatiaľ jediný jednoznačný pozitfvny ohlas priniesla recenzia Jána Kovára
{Pár skvelych not v skve l ých p tesilach,
Smena, 17. VI. 1976).
Manlinellsllstlcká rôznorodosť názorov
recenzentov a Ucž neoby a)ne intenzlvne kuloárove diskusie v odborných kruhoch majtl svoje logické opodstatnenie.
Vlani, po desiatom ročnfku tohto podujatia panovala medzi Iudml rôznorodého
zamerania zhoda názorov v tom ohJade,
ze resuval prez!v a stagnáciu a že je pou·cbné dôkladne ho zreformovať. Novej

1načne

sa poukazovalo na nástlnú nemSobota. K ďalšlm problematickym novotám
patnlo vyuzttte b11Ietu: jeho násilná nacvičen á bezp rostrednost sklzla do nudneho stereotypu.
venčnu "vtlpnost" dvojtce Simek -

SÚTAŽ A ZÄKULISIE

Základný prlnos tohlOI'oi;nej Lyry spov n iečom Inom, ako v umo2nen1
kva lllného sledovania koncertov. Prvoradou úloho u tohtoroč ného ľesllvalu bolo presaden ie i;tntk tUI'Iilnych zmien, k t oré majú podnecu)í1co pOsoblt aj mimo
rámec podujatia. Preto prvoradou !Jy mala byť odpoveď na ollizk u: do akej miery prlmesla Lyra nové progresfvne podnety a v akej mlc1·e nepomohla p•·ezentácia nových osobností rozšíreniu 7.čin 
rového rozpätia. Tým sa dostlivame k
autorskej súťaži.
Vyberová pot·ota rozhodla, že tohto
roku sl 19 skladieb zaslúži, aby tch
uviedli vo finále Ceskoslovem;kej skla daterskcj sútaže a z tohto počtu bolo
8 slovenských. Narui.ll sa tak roky trv11
júci úzus parlln6ho zastúpema, čo vyvolalo nelúbosť najmU v l<ruhu etablovaných skladatel ov, ktorí poukazova li nA
lo, že z p r ihlásen ých kompozícií by ~:a
zrejme dalo vybrať aj viac. Napiille zvý ·
silo aj zosk upen ie v súťaži participujú
číva

Pestrofarebné kruhy na Pasienkoch

V h/adís!•11 IIULJI na Pct.,icl!l:ocll sledorcd1 precloolucliiaj.~ie skú~i• u koncerto 1• BL aj
napnlacL~t tlwciCt cleii : ICumenneho. hostia ministm kultury SSR lVliroslaL'a
ValJ.:a. Pavol Hammel, jeden z organi.zátoro·v L v r11 i uéinkujúci 11a prehliadkovom
/;oncrrte . v ,\l,l:de mal ýcil poslucháčov.
Snímka: J. Vrlík

Bra tis avská ýra 1976

Jana Ko cianoeá,
p iesne BL '76.

iuterpretka víťaznej
Snímka: J. Vrlik

úlohy sa ujali aj noví ludla. Najdôležitej ši činitelia tohtoročného festivalu r l'iaclitcr zas!. umelec Bedrich Kramosil,
hlavn ý dramaturg Kamil Peteraj, drama
turg s(tťaze Pavol llammel) nemali v minulosti s ot·ganlztíclou podujalla nič spo·
!očné a lf z ntch, čo sa na Lyre zú častnili ako autot·i a Interpreti získali
Ue najhor!ite skúsenosti. Cesto sa toll~
stávalo, že produk ty mladých teamo\·,
k toré priniesli nov6, svieže podnety, 1.Jol1
až umele pot! učené do pozadia. Nm P.
vedenie sl vytýčtlo zakladnú, často proklamovanu úlohu: vytvorit z Lýry hu·
dobné svJatky mládeže. Z tohto zák ladnélto postulátu, ktorý vo všeobecnosll
umozi1uje tie naJrôznorodejšie možnosti
prakltckóho naplnenia, vyplývali mnohé
konkrétne opatrenia; 1Ch jednollacim motívotn !Jola snaha o dôkladné zmeny. Pre·
ne:;enle podujatia do nového priestoru
malo napomôcť odstráneniu prHisnej of•
nálnosli a umožnllo sledovat kon certy
~lrslemu okruhu poslucháčov. Práve táto
vonkajšia zmena vyvolala najväčši u po
zorn osť t•ecenzentov a zát·ovet1 konšta
tujme, '=e llcto vonkajškové okolnosti !.a
n~e veľmi vydarili. Zhrinne všeobecn"
p roklamovanú mien k u: v športovej hale
neboll dobró ak ustické podmien ky, veľ k ;,
ča s t obecenstva vid ela len ch rbáty spevákov a tiež klimatické pod mienky za braňov a lt.sítstredenému sledovaniu. S vý t\•arn9m t'il'~.unlm scóny panovala jPdnoznáčná ~pukojnosť a r ovnako jedno-

ct ch skladatelov Z· Osmich štyria sk llldateha predstavujú nové autot'Ské zá.:emie {Le~otsk ý, Gril(lli.k, Berka, Toporsky). Z osvedčenej ~arnilúry autorov or
ganlzovaných vo ZvHze slovenských sklA
datelov sa do finále dostal! relatívne
mladí, l ked ul v minulosti výrazne
lispe~nl autori ( Bt·ezovský, Hanzely, Bá;r,
ti k) a zo staršej autorslwj g11rmtúry bol
"omilostený" len jodon a to práve
ten n ajuspcsnejsf: Pavol Zelenay. Tieto
pcrsonlilne aspekty autorskej
súťaže
však nie sí• urcujúce. UôlezHé je, Ze cla
ný, clo UI'Čt tej miery tr~ n denčný výber
kvalllalfvne obstál. Slovenské skladby
boli úspei>nó vonka jš kovo 1ziska li dvP
z troch udelených Lýr J a aj celkove
pomohli ku zvýšeniu Cu·ovne sútaže. Z
osmich skladieb len v troch mal výrat.nejšiu spri evodn ú run kelu resl!va lov ý 01chester (medzi nlnn sú a1 dve odme
nené). To opllt u kazuje na výrazný obrAt
v doterajšieh zvyklo~tlach . P1·áve väčši"
zvuková pestrost na jedneJ strane potvrdtla oprávnenú poil11davku narušeni'!
ustálených konvencii, a zuro>eit a1e prl'svedčivo doku mentovala, že velké dy
chové obsaden ie n ie je zesturalé, ten treha vedieť s nim zaobciHidzať. Autor sk .i
s(t(až poukázala na moznosti omladeni;~
r vekovéh o l názot·ového l slovenskej po
pu lárnej hudby, ale zárove •~ ukázaln
kvanlltatlvne l kva lita ti v ne obmedzen ia
tohto p rocesu. v styroch skladbách sa
p•·edstavili dve tnstr umentálne sk upiny:
Fet•máta a Progn óza. Do u rčitej mierv
!.klamanlm bo l m(IIo Inšpirovaný výkon
fermáty, ktorá ta k pôsobivo dokáže In
terpt·etovať náročnu hudbu jazz-rocko
vého zamet·ania . Z lnstrumentallstov tej ·
to skupmy sa grupujú aj porspektfvn•
auton, ak však rná okt•uh Fermáty zo
hrat dôiezltejslu ulobu v naSej populár
nej hudbe, musi stt·atH pl'illšný nadhfacl
nad touto oblastou a hlavne mus! vvricstť problém spevákov. Skupina Prognóza sa dobt·e osvedčila v spnevode K11
rola Duchoi'la; škoda, že v typicky diskotékovej p lesni B1·ehovsk él1o a Brh lo
vlča: Kúpim s1 rut.u, bol Ich v ý kon na
koncertn rytmlcl;y 1:1 Intonač n e n e l st~.
Garnlttlru nových tval'f sympat1ckv d opi
mio este duo Karovtčová - TopoYsk y,
ktoré znamená sym patické rozd elen ie nil SCJ popu l árno) h udby. Tej to dvojici v sí1
časnos ll n tjal< nehroz! ned ocenenie, skôr
naopak 1>r1llš tntenzfvno cx ploatáciH
môze zovšoclnlť tch žAnrove vvhranen\'
prejav. Celkove slovenská účast znam"
naia bezosporu úspech, l tak však opil
tovn e p ri pomen ula nedosléltok nových,
kvalitn ých Interpretov. Co sa týka čes
kej čas t i, tu tiež kvalitatfvne domino
vall sk úsen o]sl autori a Interpreti. Zvlá~t
prek vapuje, že typická resUvalÓvá ple·

ma súťaže soctahst1ckých krajin o lntr.rpretáciU čes k ej a slovenskej ptesne,
keďže väčšina
interpretov sl vybrala
skladby K. Svobodu, ktoré Gott spopulartzoval. Zo zahraničných prehlladkov}•ch vystlipen! dobrý ohlas mali aj loterpretJ navoOZUJUCJ asocwcte exonkv
"velkébo sveta". V tomto ohľade obecenstvo net·ozltsovalo kvalitu a rovna k o

set) l va ree JO ti! á tu á ul u t uutlráček Fike)zová) v poddnt wk ~YillklljuceJ spe
váčky ako jé Marte Hottt·ovli Ol.lisla be<:
vyraznejilieho ocenuntd. L. produkcte cc::.
kych vo_kuln.o-msu·u•uontltlnyc;h skup111 , sr.deéiL}' ohlas mt~lo vwtúpente , podpl'i.e;~
ako ebycuJne vy1ilkol Olyll)plk . v ]o.mdn
nrc•:nchp ]olw·a Kmcadea, zrfámej ' kom i
vet 'ti . Borovcovcj •skiUdbe On: Pravc ta· 1 pclentnej, .ale prttom tuctovej ·skupiny
to skladba mohlu ukat.al slovensk S·m fo•
....
' " 1 ··
máclám moznosti vynuliculvého a efek •
Rul.lelts a vcellnl .kvtslttnýqh lnterpr!!lov
t1vneho využillts dllnôllo Instrumentliine
komerclalizovauéllo· cernošského soulu
tto obsoclcnla.
- sút·odcncov Mac a Katie Kisoohoveov:
Kvohtatlvne l'OZd!ely obecenstvo senzi·
CO CHCE Ol! Et:ENSTVO 'I
tfvne postihlo u iltlet·pr etov, ktorý,ch dobre pozná - dokázalo to aj, výbomé , vyNapt·tek nu:wruvt::j r()wurodosti v od
slúpenle Mé!l'yly Rotlowlczowej .. A na·
IJo•nyclt kruhoch pt·cvlticla názoc, ze tak
nai;u tsko UJ med7,1oúroJná sutaž znumeopak voci nie k torým menej obvyklým hu.
nali krok vpred v us1U o tch skvalítné:uobným treutlom malo llpriorný dospekl.
nte. Nemožno to vsak povedal o štrokom,
Vystúpeniu skupiny ]éltZ Q ukázalo'
nespeciallzovanom obecenstve. V televlzsúčasny )liZ<: rod putrchuje UI'Čitú p~slu
nom vysielani prevladala súťažná pro cháčsku predpi íp1·avu. Na výkon · tejto
dui<Cia a pokiaľ som mal motnost vypo·
čut s• d1vácke reakctt!: tieto po predcha·
skupiny by bolo moiné uplatnt( vtace1·é
dzajúcom mtmor1adnom zdujme klesli du
krtltcké vSrlnady, masový odchod počas
zvyčajnej polohy rozcarovama
( pritorr1
tch produkcie vsak dokumentoval nezátr.Ievlzne prenosy boli vyslovene v yda
rené). Tento ~tav neu·eba bra( tragich :
UJem o žanet·. Optne iny a svoj1m ~poso·
JC len odrazom situácie, v ktorej ::.a nu ·
uom zaujímavý bol pt·lpad .,hvtezd v " feschádza súčasná populárna hudba. Coraz
tivalu Gilberta O'~ulllvana. Tent9 spe\ tac sa preh lbuJe kríz1:1 ~ú ťažných ptesvák_ v súč11snost1 patd k naj Jepšte plllilových ťesllvalov a napr. a) Vefku ce tenym lntet•pretulll v Európe a jeho t•en u Eurovízie, ktorú tvoria plesne vybt·u
peT:toár tvor ia známe hltavé skladby, poné z jednothvýclt ,luajín, kri tiCI označu
chadzajúcc vllC$tnqu z vlastnej ,aj.ltpl'ske)
jú obvykle pr!vlastkóm · "veľká cena n udielne. Kontl'avei'Ziu v!iak vyvoi'IIO jeho
uy". Tento jav slivlsl s ce lým rado·m
vystupovanie. Polohtt "lmllsp·~v~~a." s
prfčln (paslvlzticln posluch u a s tým sú
nadsadzk ou pa•·od 1zu )Ctrello manié•·y1 kov1slace zvysovante ,n árokov, koncentrá
merčných spevákov môže mat svoje
cia pozornosll na spick ové v9kony fi
opodstatnenie v podmlenkl'!ch .:llpadného
pod.]; nam však sttsci, ak konštatujeme
showbu~sinesu, no pt·e p1·evo:i:nú väčsinu
npodstatnenost zhu:;tenta tlomácej autorfestivalového obecenstva pt)so!JIII jeho
skej sútaže do jedného večera { možnro
ltapen!ngové vsuvky r vy trhávanie kvet!TJ
by sa dalo uvoi.ovať aj o miernom zofz k vetináčov. ut1eran1e potu do večer
zeni počtu uvedených skladieb) a tým
n9ch stat dlvličky, dupanie na klavfrl J
zvýšenta dOlezuost1 prehliad k ových čas
ut•ázltvo.
lL V druhých časltach koncertov sa obe
Nový štáb organl.:éitot·ov Lýry mit l toh censtvo vo v!icšlne chovalo rezervova ·
to roku neľahkú úlohu. Dorleseni P per nejšte ako usponadatcl1a oča k ávali. UkfJsonálnych otázok sl vyžiadalo mnoho
zalo sa. že napriek omladeni u nebol pou
času a tak sa oneskorovalo ncšeniP o,;astatnc)šl rozdtel medzt toh t oročnými dl
motných podmienok podujatia. l tak do\'ákml a dlvúkml, ktor! navstevovall po
kázal! vytvorit restival, ktot·9 ohnovtl nádujlltte v m•nul9ch ro koch. (Neexistu je v
deje vkladané do Lýt•y pri IP.I rllc lar rámci Lý•·y antagonizmus medzi mladším
l<och. A 7. tohto dôvodu by tm mal/l hyf
a staršfm obecenstvom.) Vyrazne na i
umoznená po koJná a systematická pr íprlaznlvejšl ohlAs v tomto k ontexte vv
pt·ava budúceho •·očnlka, v ktot'Om by sa
volalo vystúpen ie Karla Gotta (al ten to
už nema l! objaviť tohloročnt'l nerlostnt · raz bo l v ýborne d lsponovan9). Vplyv
ky. Podf11 slov nArodnť!ilu umelca LnrlisGotta je u n ás tak silný, že prcdlsponuj1
lava Vye;hoclilll. veľké priesvltné ?,lllc
obecenstvo k p reťe l' o v ani u hudbv m č•
r ozvešané v helo mr PasiAnkorh 1111111
tého t ypu (kan tllénové plesne. sk o lcnt
o;ymbollzova r n ielen strrtnutlo tvarov, ale
h lasy]. Vý 1·azne sa tento trend p1·ejav '
Ft) ko ntakt trendov 8 rudi, ktorf Sil ZI Šli
, v medzlná•·odnej súťazi. kde s cn tuziat
na podujat!. Práve takto naznAčená sna
rri ~m prijali spevákov tohto typu {ver
ha po Zánrovej pes1rost1 predznlltnf"nl!va
ký. t;íspech ma l )uho'llova n Zora n Milo
c,estu podujatia clo hudtírnostl.
vojevlč). c;ollov liet'! dokonca člostoč nťl
zastrel velmi dohrít myšlienku rozš!reiGOR WASSERJIERG ER

ie

itaccat,
•

SKOLA A HUDBA

lOIIH.lHOCNU VI li. 'l HNAVS.IW llu-

o nl.HIU jftl' Mlkula!.a Schnmclra-Trn av!tkilho u k on č il koncnr t Sl oven ske j fllharmóDi ť' pod taktovkou dr. C. RaJlot·a a k lil·
Vll'lsta Milan Ivan (7. jt1na ). Poč as jar n ~llO obdobia pri pravili u sp oriadatelia
( MsD O Trnava l soclem koncertov, n a .ktor ých sl navslevnfcl vy poču li hu c;fovy r ecltll l Joly Spltkovej za klavfrnoho spriev odu Pav la Kováca, juhosl ovansk ý spevácky zbor ]oka Prlmorjo s dlrlgéntom
p rot. Praiialjom, v io l o n čelo vý rec ltd l I gora Gavryša, tradičn ý au torsk y v eče r nlír.
umelca M. Schn eidr a-Trnavsk ého a k oncert bra tislavského Kla vfrneho t ria (C,
St udynka, R. Ya ndra, S. Zámborsk 9 J.
(B)
•
NA ZÁVER SEZONY p remlérovata
opera SND dňa ll. ]Ona dvojdajstvovú
l10dobnú drámu Glan Carla Menottlho
Médium. Dir igoval zesll1žlly umel ec Vlk ,
tor Málek , r é:llu me l Miroslav Fischer,
scénu navrhol Pa vol M. Gábor, k ostýmy Zuzana Boček ová. Úč inkova l Komor ný sObOr opery SND a sOitsll: O. Hanákova, A . Czak ová, J. Martvoň, A. Martvoňovtl a A. Mlchal k ovtl.
•
O UZÁVEROCH XV. ZJAZDU KSC
s osobitným zreteJom na k ultllru predntl§al dha 24. jllno pre č l e nov a kand idátov Zv!lzu sl ovensk ych sktadatelov vedú ci oddelenia kultúry a umenia ÚV KSS
prot. dr. M. Hruškovlc, CSc.
• CLENOVIA TVORI VEJ KOM ISI E muzlkoiOgov ZSS sa zl§ll dl) a 23. ]llna n a
plcnarn ej schOdzl, ktorej hlavnou n ápinou bolo zhodnotenie práce k omi sie za
prv9 polrok 1976. Oča s tn fc l s tt·etnulla
sl dole J vypoč uli p1·edná1lku dr. I vona
Mačti k a o význame h istórie pre sú čas
nost Zasadnutie vied la vedúca TKM
prom. ped. A nna Kovárová.
• STATNE DI VADLO V BR NE u vi edl o 25. j úna p1·emléru baletu SergeJa Prokarlova Peter a v l k a českos l ov e n sk ú
p rem i éru baletu Alessa n dra Casagrundeho Fantáz ia o Plnoklovl. ROžlu a chor eogrartu mali G. Vobornfk a. h. a J. Nč
močok, dll·lgova l M. lloi\ka, 1océnu navrhol V. Stolra a kostýmy A. Vobe jda.
ZVÄZ SLOVENSKÝCH SK LADATE•
Ľ OV predstavil na komornom k oncerte
6. juno t. 1'. v Zt•kad l oveJ slon i Pri maciál neho palú ca tvorbu tnludych sl ovenskyth autorov: l. Konečného ( Sest prnllldll pro klavfr), M. Pt'lrH sovskoj (Vo
veku m ladOho č l o vekit], S. lloc helo l So na lf na pro husle, vlolonéel o a k l avfr J,
F . Paula (Suita pre klavfr), J. Fark asa
( R eľ l ex lc pro sláčikové tr lo), P. Cóno
(Duo pre dvo fl auty ) o P. Bo r tovl ro ( Ponorený hoboj). úč i nkovali: l. Palovi č , 7..
MaJoL·skil, A. Se!>táková, J, Eck hardt, K
Kopernick ý, K. Filipovič, V. Samec, D. Sebestov<1, J. Bfllk, P. Sel ecký, J. Hr ubý a
R. Szucs.
• U KLARI SI EK se 8. mája t. r . pred·
stovlll tri čcmba ll stky, štud u júce na
VSMU u doc. Z. Ru.tlt k ovej a ext. ped.
R. Grcico: japonskll čem bo list ka Kazu ku
Okada a posluc h á č k y Il. roč. so svoJim
poh·ccllálom - Mária L enková a ~úrko
Stoltová. Kazuk o Okada pred nies la sice
jedinO dielo, Bochovu Partltu e mol, ale
p i'Oukllza lo svojou l nt81' pro télc l ou pop1·1
bezpe č n eJ technike svojskú, lndlvlduáln_u
koncepciu skladby. jej hra vyni k li štyl ovou či s to t ou, promystenlm detailov l
pevným zvllld nu tlm celk u. M6rla Lenková v obšfr nom programe ( Bach, Hlindel,
Ramea u, Martinu l u pozornila na sebu
vefm l dobrou t echnikou, v ktorej je dostatok zázemia al pre hlbSie, štýlové pochopenie diel. JeJ prednes sa opiera
hlavne o p l ynulost, m otorlčnosť hry, v yrastajOcej z Isto ty pri dynamick om tvorenf rýchlych temp. A J Sorka Stolfová
(5 diel J. S. Bacha, Han del) p resvedčila
o svojich kvalitách, predovšetk 9m plastlck9m, dlferencovan 9m zvukom nástroja. I nterpretačne je pozorná, koncentrovuná, má zmysel pre jemné vykreslenie
detailov, p 1·lčom joj neunl k á cel ok. Na priek menšlm ryt mick ým n epresnosttam
v Ba chovi cely p rogra~~) zvládla bez p eč
no. Vefml pekný koncertný v ečer upozornil na dal ši e tal en ty so z n ač n ou pe ľ
spektfvou rastu.
- nNOVe HUDOBNI NY PANTONU: I van
Jirko - Req uiem pre sól ové kvarteto, barytón, mieša ný zbor e orchester na liturgický text, verše M. Florlana a no
sktudatefovc sl ová (štOdltná partitúra l:
Zdenek Scst6k - ll. sym!Onla (štúdl) n"
partitúra); )an Rychlfk (1916-1964) QUATIRO STUD! (!Hyrl stlldle) pre flautu sO l o; jan Zdenčk Bartoš Desat
skladbi č iek pre tri zobcové flauty (paľ 
tllilra a party).
•
SLOVENSK? HUDOBN? FÓND v ydal druhy zväzok publikácie Slovensk !
koncertnr umelci, ktorý autorsky pripravil dr. Vladimir Cftlk. V t lvotoplsn 9ch
lldajoch, v s tr učných ch arakteristikách,
vo v9bere z krl trk a vo výberovej bibllograru a dlskogrartl predstavuje ~ t ta telovl
sl oven sk ych mterpretov na strunových
nástrojoch ( s l áčikových a drnka clch ),
dycho vých nástrojoch ( dreven ých 1 p lechových) a k omorné subory zostavené
z t9c hto n ástroj ov. V úvodneJ štOdll In terpretačné umenie na Slovensku auto1·
n ačrtáva vývojovO lfnlu, k torá v obl asti
uveden ych nástrojov v ytlstl la do sllčaw 
n ého stavu sl oven ského Int e rpr e ta č n ého
umeni e. Publik áci u, ktorá j e n epredajná, pripravil SHF na počest XV. zjazdu

e

KSC.

Mikulá§ Strausz otvára žilinsktí sú(až
dychových nástroj ov.

Po súfaži
slovenských
konzervatórií

vo :-vojom hudHolflllf v~!'lt L prodsl'lhlVHt
jednutllvych su(aí.nyl'h p!JJ'Ut zluznnych
z profesorov kon zorvt~tóuf, t~ktivu yc h
umolrov i vy1>okoskolsk9c h pedttgCJguv.
Zvlast conny m p!'lno:;um su(azu uu ld
mo.tnost pozorova nia a vztljomncho porovnávania vykonov zlahuv jcdnotltvych
i.kOI. !loci hrati:;lavské KonzervutOrlum
má najviac í.lakov a jo nojstarsrm ustHv om svojho druhu nu Sl oven sku, objavili
sa slubné umelecké talen ty n a vi-.otkých
slovensk ych k onze1·va tOrtách. Tyka sa to
predovšetk ým drevon9ch dych ov9ch nástrojov v 21llne, v pl'fpado Košic nttprlk lad žia ko v k oncertnej hi'Y n a organe.
Pr e všetky sútaznO vystllpenla sa za bez pečila
spolupráca vysok ok valitn ých
k orepctltorov-proresor ov (iba ojedinele
v yspe lých
žiakov)
pre
obstarávanie
z vllčša vel m i n lí ro č nyc h klavl rnych sprlovodov.
Treba, aby sa v ďalšie h ročnfkoch sdfaže zabezpečila pri meraná n áviltovo
žiactva a ši ršej ver ejnosti - ok rem priamych záujmov príslušn ého hudobného
odboru. Slabinou bola n edosta t oč n á p l'Opagácla sOfa:lo, k torej v ýznam sl zasluhuje lntenzfvnojšlu publicitu v tlači, ole
aj zapojen ie rozh l asu a tol ovlzie. Zvúz
slovensk ych skladatel ov pre ukázal sice
pochopenie (p t·evza l záštitu n ad súťa
žou), zattar sa to však prejavllo Iba termálne. Chýba li pozorovatelia ZSS, ktor (
so podľa štatútu súťa:le ma li zúča stnit
práce porôt s poradn9m h lasom.
Správu o pt•lebehu a hodn oteni suťa že
sloven sk ých .kon zervatOrlf kon č l m e uveden!m k onkrét nych výsledk ov o uč a s tl
a umiestneni vfťazo v :

Rcmug1us K f nčun s k y 1k lurlnet, Br atislaVd)
\ 'lddl nm 'ľomujka (fagot, Br atislava )
3. cona:
Ľu bomfl· Onal!lla (fc1got, KosJCe)
Hr a n a hu s l iac h
Pn•dscdn poroty : zas!. učltef Ján Pr a·
gant, prof . konzervatória. 14 učastnfkov.
l . kateaórla (1. - 4. roč nlkj
1. cena:
Stefa n GydpOs (Bra tislava)
2. cena :
Stanislav Mucha (Bratislava )
3. cena:
Pavol Tužinský (ZIIIna l
Boris Chomča (Zl! lna l
Edita Laliková (Bratisl ava )
11. k ategór ia ( 5.- 8. roi!nJk)
1. cen.,:
.
Katarfrfa Ilabovštlaková (Bratislava l
2. cena:
Pc let· Zajfčck ( Bratislava l
3. cena :
Helena Fedor ov á (Košice l
Ľubo!l Sašlnka (ZIIina)
H r a na organe
Predseda poroty: dr. Ferdinand Klinda, docen t VSM U. 7 účast n ikov .

l . k ategór ia (1.- 4. r ol!nlk )
1. cena:

p ol ovici m ája sa skončila prvý raz
sútat , ktorá sa bude (z rozhod nu tia MInister stva !lk ol stva SSR) porladat v budúcnosti k aždý rok medzi slovenskými
k onzervatóriami - :. t rled~:~vo v Ich sfdlach, v o vybran ých hudobných odboroch.
Súťaž sa rozbehla v hre na drevených
d ychových nástrojoch v Zlllnc, pok t·ačo
vala v hre na husliach v Košiciach, v
hre na orga ne v Bratislave a s ko n čilo ~~~
v sólovom speve v Bratislave. Zápolonlo
slovenských k onzervatorl!>tov prinieslo
už v tomto r oku pozoruhodné v y!>lodky.
Súťaž su ukl.izala ako ve fml úč i nn ý prinos p1·o pedugoglcky proces vo vychove
profesionál neho hudobno-umeleckého dorastu. M o~no s uspo k ojenfm a rados ťou
konStatova(, žo mulu vo v ybra nýc h dl::.clplfnoc h vysokú umelcckli urovcn, čo dokumuntujc nleJ..ofko vyznamnych s kutoč
n ost(: l . výbornu kvalita vyuč u ju c lch pedagógov j ednotlivýc h konzervatOrlf, ktoré vyslali žiakov na súťa ž po dOkladnom
výboro; 2. boha tá zthobu nudaných miad ych žiakov, ktor! sli n ádejny mt odoplaml pre nasu koncel"tn(: u divadelnO orehm.. ! re, pt t J spevoherné :-ti bory pro
pukrntova ntu <1 tl ovr!tonl o stud tu nn
V!>MU él pro pcdagof(LCI-.0 pchobť'll i O nrt
ĽSU . Tvoľla tak COiliiU kAdi'OVú re<!:ervu pre rozvfjajtlt;U s 11 sl ovcn<;ku lludubnu
kullllru nu O ~e ku llltorprnl.tCIC.
Tieto l dalšie pozLtfvo sutate vyzdvihli

ll. kategória (5.-8. roi!ní.k)
1. cona:
Mm·tl n 1\dľVfiS (hoboj , Bratislave)
Gabr1 rl l\onter (klarinet, Brahsla va )
ra vel Pli chovsky (klarinet, Zllina)
2. cen a:
Zla ti ru B<tlá tovli [Cla u ta, Zl hne)
jozef K ováč i k (hoboj, Zl hna l

8 V ~kolskom r oku 1975·7fi oslauouall
tanetn/1 a dychou/1 odbory CSU 15 rotnts
fublled !iVO/ho truwua. Z prtle'lllo~tt tch
zalotenla a rw pote~( 55. vrJrutlu vwtku
KSC Mlnl.\ ter:.tvo !.kol:.tvu SSR a CSN
usporludalt :.úfa'la týchtv odbor ov v
CSSR, A:tor/1 prebPhlt " me úkych, okre:myc/1 u krof:.kyclt kolacl!. Vy!.ledky
prdce pedagógov na zdklade praktlckych
výkonov žiakov preverovali a hodnotili
11ybran ~ oäbor né poroty. Ospech celelw
k omplexu t yc-ILto akciÍ uyurchol/1 v
dflocll 5. a ti. Júna 1976 v Bratislave prehliadkou vtfazov sútaže týcllto odborov.
Za pr/t omn o~t t predstavllelou na~l!o veretn~IIO a kultúrne/t o života prehliadku
:.ldvno~tne otvorll minister !.kulstva SSR
prof. Ing. Stefan Chochol, CSc. Vo svojom prejave zhodnotil a vyzdvihol prdcu
najmlad!>lch odborov ĽSU počas Ich 15ročn~ho truanta. Zdoraznil, aklí dóle'lttú
funkciu zastdua existujúcich 460 cSu v
CSSR v estetlckef a umel eckej výclwue
mladt1ho pokolenia. Preplnend koncertnd
steh Cs. r ozhlasu potom pr/uliala búr

lwyml oudclamt vykony mladych, ndde jnýclt sólistov z Parlizdnskeho, Pre!iova,
/\osle, Zlltny, Kladna, Banske/ By!.trwe,
Otrokouw, PleMan, zo Svitu, Vala~kat,
Bratislavy, flavlttkoulto Brodu, Roudnic,
Brnu, 1/umennéllo, Zlatyclt Klasov, Fr antl!.kouyciL Ld;:nl a z l 1rally. Ozaf ncv!.adné uykony , l:t to bola /ira na hoboj, tru/Jku, pwolu, l eí>ný r oll, trombón, k/ar/liet(
zobcovlí flautu, f agot, akordeón poturdtll
obrovskú prdcu, ktorú učitelia dychovýc h
odbor ov SUOfOU výchovou vykonali. Osobit nú pozornm.t st zaslúžil cimbalový súbor 1.0 ~>ólts tk ou Va!ilnkovou z Brna, ktora uuladla skladbu tesk~ho autora l. f lrdsku Pratské zvony. Na koncerte odznela tie! af premiéra Malej serenády pre
orcllester od L. Burlai>a, ktorlí uviedli
t/enovla uýborn~IIO pražského orchestra
ĽSU , ďalej v orchestrdlnef lnterpretdctl
odzneli Skice f. Kowalského v podant orcltei>tra ĽSU Pre!iov. Prehliadka pokrai:ouala diia 6. jlína v Stlídlu Novej sc~niJ
v Bratl!.lave, kde sa uskutočnilo Matiné
tanečných odborov vUazov sútaže ludo-

umenia SSR v !ikolskom r oku
na pocast 55. výročia vzniku
KSC. V programe vyi>túplll tanel!nll súbory ĽSU z Brallslavy, Obrancov mieru
{oedie lf. ZlliwnoudJ, CSU Zvolen fM.
MazorovdJ, ĽSU Bratislava - Bxndrova
ul. {E. fura~>ovoudJ, ĽSU Malacky (M. Súluvskd/, CSU Snina 1M. Ja~koudJ a akordeónov~ duo tlakov ĽSU Bratislava Diebrovo ndm. V choreografii prevlddala ludovd tematika a lítlnkufúcl podali výborné zvlddnutle tanečných prvkov v
pretuorant do l udov~llo tanca. Velm i !lvo pdsobllt tanečné kredcle Pierot, Minigolf a z k lasi ckého tanca výbornou
interpretáciou sl sympatie dlvdkov z/skal
tanečný slíbol' ĽSU Brattslava, Obrancov
mieru, v dramaticky podf arbenef chor eograf ii 11. Z1t1lanoveJ Va§a obet pre nds
!Ivot znamena. Maltnd potvrdilo r ast a
rozmach slovenských t anečných odbor ov
ĽSU, ktoré pracuja neraz v sta~enýcll
priestorových podmi enkach.

8 V dnoch 21.-22. m ája t. r. usku-

CSU Nitra zfskall každá štyri I. miesta
a obstáli naj lepšie v o velmi silnej k onk urencii. Zo súta~n 9ch zaznamov vidno,
~e najoblúbenej5lml, resp. najžladanejšfml n astroj mt na t9ch to zá kladn9ch
umeleck ých skolách sú klarinety, trúbky,
rtauty, l esné rohy a volky rozmach prekon tívajú zobcové fla uty, Celé podu jatie
ma l o vysokú odbornu llroveil a tt·eba Iba
podakovat Ministerstvu školstva SSR zn
organizovan ie takýchto akclf, kdo je
možno velmi konkrétne porovniívaf a
zhodnotiť uroven dosahovan9ch v ysledkov na rôznych ĽSU. Dychové odbory

pa tria medzi najmladšie odbory na ĽS U
e v m noh9ch mestách sa tba zakl adajú;
č l prekonávajll poč i atočné ťažkosti. Tohtoročná sútaž však jednoznačne dokú·
zala, 2e odbot•no, k valifi kované pedagogické veden lo prlná!la t u na]mlad·
šfch žiakov pozoru hodné výsled k y. Yy:

V

toč n ilo

sa v Ľ u dovej !.kolo umenia v Nitre celoslovenské kolo s úťa že csu v hre
na dychové nástroje. Po zh.,kanf prvenstva v okresných a krajských koltlch
po!>túpllo do celoslovenskej súťaže zo
Západoslovenského k raJa 30, zo Stredoslovenského !<raja 8 a z Východoslovenského kroja 26 zia kov. SútaWo sa pred
dvoma porotaml, zvl úst drevené dychové
nástrojo a zv lds( plechové dychové oústroje. Co do poč tu na]silnej!.le boli zastupene oJ..resy Prešov, Parllz:dnske, Kosice a Nitra. Z toho CSU Pat·tlz<1nske a

Dr e v e ná

d yc hov á

n ás t r o je

Predseda poroty: Ing. Rudo l f Novák,
č len SF a pedagóg VSMU. 32 účastnikov.
l . k ateaória ( L - 4. roč n lk)
l . cena:
Júlia ~·cketeová (flo u ta.:. Bratislava l
Pete l' 1\osorln (hoboj, :t.lllna l
Július Se lča n (klarinet, Košice)
Frantl!lek D lugoš (fagot, Košice)
2. ce na:
llelena Kopsová (flauta, Bratislava)
M ichal Stntá l (hoboj , Zllino)
Cubomft· Se l di (klarin et, Z111n e)
3. cena:
Atoxundot· Jo~ko (k larinet, Koslceľ

Odborný asistent Pedagogickej rakul ty v Nitre Jllllus Herodek (na snfmke) do~fva sa 30.
1una pfltdeslatm. Celá jeho tlvotná dráha ne
SIP sa v znamen( pedagogického povolani a
NaJprv vyštudoval na Utl telskej akadémii v
Bánovciach nad Bebravou a pôsobtl ako u ctter
na dPdlnách. NeskOr nevstevoval brallslavskf'
Státne konzerva tórium (absolutórium z! s kt~ !
r 1954) a para lelne pôsobil do r. 1960 v Partizánskom, kde r. 1948 založil dnešnú ĽSU. Od
r. 1960 JO zamestnany na Pedagogickej fakulte
Popri zamestnani pod vedentm M. Ko l'lna,
R. Macudzmského studova l klavfr na VSMU
BUancla teho pedegogickej aktivi ty je bohatá.
Vychova l rad znamenlt9ch pedagógov (jeh o
!laci zfskavajO v Umeleckej tvorivosti vysoko·
k olákov n ajlepšie umiestnenia), dal základy

Ka tarfna Ilanzelov6 ( Bratislava )
2. cena :
Mát•ia Mare n čáková (Ko~! co l
3. cena:
Anna Dlnde~ová ( Koštcc l
ll. kateaórla (5.-8. robnóc)'
1. cena:
Edlla Sttllalová (Bratis lava)
2. cena:
Mária Kuglerová ( B1·atls lavaľ
3. cena:
Már ia M1hál yová (Bru tisla vaľ
Sô l o • ý ap e v
Predseda poroty: dr. Gust6v Papp, zas!.
umelec, sólista opery SND. 10 u častnl·
k ov.
l. k ategória (1. -4.. r otnlk)
t . cena:
VIera Krpatov6 ( Br atislava)
2. oena: neudelená
3. cena:
.
Ľud mila Zelenková ( Bratislava)
Alenu Kráfovlč ová (ZIIIna)
Zdeno Marko ( Brati slava)
l l. kategória ( 5.-6. roenlk)
l . cena:
MLroslava FLscherova (Bratislava )
2. cono:
Eva Plcsnfkovd ( Bratislava)
3. ce na: neudel oná
MJKULAS STRAUSZ

vych

~kól

1975-76

(B. Dl h ál'io vt )

rastaj ú v ybornf sOIIslt na d ychové n a•
stroje, v dut1ch a triách r ozv(ja sa mu·
zlkál nost a hudobnfcka rozhfadenost, vytvát·a sa zázemie pre rozvoj a rozširova•
nic dychových l symfonických orch estrov ne Sl ovensk u.

E. VLADAROVA

viacerým In terpretom a popri tom r ozvinul
pomerne ši rokú kon certnú aktivitu. S jeh o m enom spája sa premiéra Troch prelOdU pr e k lavlr od J. Zi mmera l Va rlácU od J. Matušku.
Propaguje l skladby B. Urban ca. I n ter p re ta č
nou élnnosfou zameriava sa prevažne na slovensk 9 v idiek a to najm!! na priemyselné cen tra, k de propag uje hudobné umeni e m edzi
robotnfk ml a m l ádežou (Partizá n ske, Bošan y,
Nitrianske Pravno, Gottwa ldov a 1. ). Absolvova l ľad vystúpen! ne vernisážach Kra jskeJ galerie v N itre, pr i významn 9ch politických ak cl ách a pod. Dlhši ča s venu)e sa a t kompozfcll
(najmä pre kla vfr a s k la vf rom). Nlekofk o
rokov bol p od predsedom Kruhu prlatelov um enia a aktfvne sa dodnes podl eJe na propagdcll
nitrianskeho k oncertného ! Ivota.
( ·lk· )

O Státnej íilharm6nii hovorime s jej šéfdil'igentom By&lríl>om Rež uchom

Cieľ: HÚŽEVNATO
PRACOVAŤ

Na otváracom koni:orte XXI. ko~lckt~j
jal"i uf tradlllna iitlnkova la Státna :fllh&l'·
m6nia Ko§lce, ktorú
pod taktovkou svojho
iéfdirigenta Bystrlko
Re:Eucbu
premUírovo
predniesla
Koncertantnlí.
symronlettn
od zas!. umelca Jozo·
j'a Greiáka a IX. symfóniu d mol s Odou
na Radosť od L. v.
Beethovena.
Spolu·
tíčlnkoval
zbor Slo·
venskej
filharmónie
a sólisti Brigita Sulcová, Marie Mrlizovlí,
!Frantiliek Livora a
Sergej
Kopl!lik.
V
tomto roku po prvý·
krát
spoluúl!inkoval
orchester SFK aj na
otváracom
koncerte
Vl.
medzlnlil'Odného
o1•gouového
f estivalu. Státna f ilharmónia sl tak zreterne a
'c lefavedomít
zal!fna
budovať
tradíciu aj
na organových f estivaloch, l!o vyplýva z
mo!nostl organizovať
budtlc'o rol!nfky f est!·
Yalu " koucertnej stenl (ilo konca r. 1977
by mal by·f Y 'Dome umenia v Koiliciacb postavený kon·
i:'firtný organ), Nebývalou mierou by sa tak l'Oz!lriln
paleta hosťujlí.clch umelcov pol!as celej sozúny, od zli·
kladu by bolo mo!nii zmeniť (a h lavne - obo h atiť)
repertoár orchiistra o mnobíi skladby starých majstrov,
ale i !ijlí.cich autorov, zvýiUi by sa viek aj ná roky na
interpretal!nú úroveň.
Na otváracom koncerte smi si nutne museli uvc'clomiť; aká bUzka je didgantovl, orchestru, ale aj n áš·
mu poluchál!ovi hudba Jazera Greláka. V tojto časti
vel!el'B sme boli nadieni iskrivou nápadito sťou Gt·ellá·
koveJ Invencie, zras tenosťou s melosom a výrazom v ý'hhodosloviinskítj rudovej hudby, ktor~ tak prirodzene pretull élo vlastnej hudobniij ril!i. AJ ked' Koncortantná
llymfonietta svojou náladoo (1 d ávkou nostalgie, aj
vfrlv6tio vesilla) neznamintl " lkladateloviij tvorbe výrazné nóvum, (lokiizala st zfskať na prvé počutia veľký
olilas li poalucbál!ov. 'll. nebyť práve tejto 11kladby, bull
b)t imli odchádzali s koncertu sklamaní: IX. Boethnvanova íylllf6nla bola nad sily SF, 1 partitúrou nebol úpl·
ni vyrovnaný &ni dm dirigent. Predovietkým pres nnsf,
l'ovnováha v tempácli; správna miera v agogike, jedno·

ha.
Na

otvtracom ltionce~ti

za

z

Co poviete o pôsobeni Státnej filha rmónie
na (ellttivaloch hudobnej juri v KoAiciuch ?
- Myslím, že orchester počas 8 t•okov učm
kovanlo nu J{Qncertoch Kill dokazuju smet•
svojho vývoja a som ród, :lo nu l<oncot·toch
tohto rcsllvalu su dostavu llo konrwutúcio s
Inými tclosuml: v tomto roku s Moravskou lll·
harmóniou Olomouc, s Lunlngradskou ľilhur·
móniuu ... Zu tých osem rokov sme zuwame·
na ll podstutn5' trend ku kvalito, hoci nuime
e!lte mnoho problómov; jedným z ulch JO sku·
točnosť, ~o orchester dodnes nte jo cloiludov;ln ý uni z hfudiska repu rloé\ru, ani z hľudlsk.l
počtu hrtičov. Pt·ectpokladúm, :le zn 4-5 rokov
by sa v5'kon ot·chestnt mal sl<lbillzovur.
Hudobnou jarou vlastne
1975-76 . .. Co v tej budúcej"/

kon či t o

sezó nu

venovať

J

Chceme sa svedomito
hlavne klasickému repel'toáru, ktory )ll v~dy zllkladným
kamelwm prl výstavbe kvalitného orchestra
a rozširoval repcrto(ir o dtela, kto••é su v nom doterttz
nevyskytli. Za jeden z výrazných člnov povužu)em pl~t·
nované predvedenie Ull1eula ťllgy ud J. S. Baclw v upt'B·
ve Wolfganga GrUscl'O, ktoré chystúnto na ku11lec rokn
1977. V budúcej sezóno chceme pokračovu( v uv(tdzani
premiér slovenských dlol. Podtll'llo su nám zisku! nie·
kofko ver mt k valllr•9Ch parllllll' ( M. Biízhk, GI eSá k,
Sixta a L]. Ch co ll by sme dobre obstllf na koncertoch
hlavne pred svojim vlastným publikom v Kosiciach.
O. L absolvujeme za)azd do Brnu - oko výmenu s orchostrom šF Brno. Radi by ~mo dobre dopadli aj no zu·
lmmlčných zájazdoch, lttoré sú vsak zatiaľ Iba v jed·
no ní.
l

Va~e

osobnú vyznanie ?

- Naďalej chcem hll!evnato pracovať na zvyšovan!
kvality nallho orchestra, chcem a mustm naďale} pr11·
covaf sAm na sobe. Toilf•n so nu niektoré hosťovauia
s lnyml tolcsnml - v Ceskoslovensku l v zuiH'Anlcí.
v budúcej sezOno sa mt črtá snáď doteraz najdlhs1 z:l·
jazd v mojom živote, k torý by mal trvať vy!iu ~tvrť
rok« a zahmte Spanlelsko, Valku Britlimu, US/\, Moxl·
ko a .Vo nozuclu.
LYOJt\ URBANCIKOVt\

s polu ťičinkovanla SF s dirigcn·
tom B. REZUCHOM sa pred·
stavili JOACHIM GRUBICH (Poľ·
sko], JAN HORA a IVAN SO·
KOL. Koncert pre ot·gan a or·
chester d mol op. 7 č. 4 G. F.
HUndla v podani !. f:ruhlrhu

JOACHI M GRUBICH

mal rozvazne volená tempá 11
dóbre prentyslenou registráciou
sledoval z6kon kontrastu a dramallckého napätia. Sólový part
bOl dokonale vyvážený, vynikli
neo č ak ávané, no predsa Ioglc·
ké zvraty diela. Z hry poľské·
ho organistu vyviera prlrodze·
n! muz1kallta a velké techn lck6 majstrovstvo. Hora Inter·
prétoval Son6ty pre organ KZ
328, 244 a 336 W. A. Mozarta
a Koncert pre orchester C dur
J. I. Llneka. Jeho hra má od
prvých tónov hotovú koncepclu, k torá je presne premysle·
n!, farebne do detailov citlivO
rozvrhnutá a dotiahnutá vo
vlastnom výkone správnym roz·
mlestnenfm vrcholových gradá·
elf. Zauj!mavý výber skladieb
rnnohgrn prtblf!ll Jedného z

prodslaviteiov čes k ej organovej
tvorby o bel oble rokol<a, a lo oj
prfjemné a pôvabnó tal<zvuné
"Ktrchen sonaten" W. A. Mozarta. Umelecká disciplína a mu·
zikallla tu našli plne svoje
uplatnenie a charakterizovali
v9kon, ktorý ako ce lok uspo·
kojtl a Imponoval. Sokol Inter·
preloval Koncert pre orgun a
orchester B dur op. 4 č. 2 G. F.
Händla umelecky dokonalo, jeho prejav mal lmponujúcu muzikantskú opravdivosť a suve·
rénnu lnte t• pretačnú dlscipltnu.
Obdivuhodná r ytmická pt·esnosf
a tempová v yrov nanos ť boli
sprievodným znakom ce lého
koncertu. Zo strany orchestra
sa vša k žiadal rozhodne zod·
povednejšl prístup, v!ičsia za·
intoresovanost a rytmická vy·
rovnanos!.
S ponľOisky organista
JOSÉ
ENRIQUE AYARRA JARNE v
progt·ame svojho koncertu nás
zoznámil so starou tt·ad!ciou
španielskeho organového ume·
n la a s u nas malo znlimou
tvorbou. I nterpretačne nlíroč
né, no pritom vďačn6 diela mu
umožnlll jednoznačne demonstrovať jeho majstrovstvo. Je·
ho výkon v nich bol predzna·
menaný umeleckou svedomltos·
fou, čo sa odzrkadlllo vo vol·
be t empa a v celkovej koncep·
ci!, ktorá v dôsledku správne·
ho t1sudku a technického zvlád·
nutla bola pevná a sklbená.
Jarná Já technicky dokonale vybavený organista, má rad mo·
hutnosť zvuku, ktoru dokáže
vyu ži ť na s právnom mieste v
prospech diela. Jeho fnterpre·
tácla plne zaujme poslucháča,
lebo má hlbk u prejavu, p resvedčivý tlčlnok a hlboký cl·
tov9 dosah.
Oocent organového oddelenia
Vysokej školy hudobnej v Gdan·
sku LEON BATOR uviedol pro·
gram technicky n4ro!!ný, zahr·
nujllct vélké obdobie, význam·

Myslienka sa zrodila kedy::.l v Jeselll 1975 prt
pred::.adu Zultzu sklaúatelov Lotys::.kef
SSR G. Ramana .s vedtlctm ta/omnlkom Zvclzu ::.lu·
vrmskýelt skladatelov Z. Mtkulom. Oba/a twazovult vtedy o mo~no:>tt výmennych koncertov :.u~
baS/le/ loty!iskej a slovellske / hudby v Rlya a v
JJrattslaue. 2'd.to mySltenka ni2!fuslle neo::.talu tou.
ubotným telanun.
iniczalivy lutyhkélw ~ui.izu
::.a 23. má/a t. r. uskutobnll v Rigo komorný
koncert súCa.\IIOJ sloven:.ke1 hudby v podum rt!:·
skyclt konccrtnych umelcuu. Koncerw :.u ~llCu:.t·
WIL Uf duafa z ltran{Jch autorov - tdellko Mtk.ulu
a lem Zimmur, ktort by azda naJlep!:ito optsult, oy·
taärllt a zhodnotllt umenie mterpretou, u nu!ilu·
douani kturýc:lt od:.:nelo !;usť :.louenskych dwl,
ktoré majú u nás doma už SUOfWh uouem{Jch
ZIW[COU. iltlf! by usak poturdtll, te S/110 OOIL wed·
kaml nouljcll, mimorwdno zuutlmauých uuerpre·
wt•nycll po.\Lrotwu, te kotdá tnterpretcicw no(Jľt~k
sua/ej osobitosti vystilzla rukupls slouert~>kych au·
torou a katdd sa mesia u znamem uysokych umeleckycll uykunvu.
Vylllka(úct Jwsllsta Valdts Zarnis s priam ucll·
uutúcou sumozroJmosfou zahral SuciWI)ouu l:'oenw
macabre a poa fCiw uedemm odznela i pu:.uowu
mterpretácza Mtkulouych Vartacll pre :.láCiko/Je
kvarteto AvC! l::ut~. V Moyzesouych ptesiwclt V 1e·
::.eni c.Lominoual zasa perfekln.tí klauuny sprleuuri
Péterisa Plakwt:.u. Druhú Cast koncertu prtiJľaul
lo 1edinecne klc"Utr11e duo Nura Nouikoua a liajz
llarudžatwn. V ICh hre plneJ entuzwzmu a muzikallty odznela Zwuneroua Tretw ::.oncita pre rlutt
klaulfe, Kurdof>oua Burleska {spumutt/ u :,pulu s
lluJSími klauirz::.trt/111 Kofmkoue Trt :.kludby prw
cluu läuull'e o~emru~ne. Snuct lo znie nad::.adene,
ale ~ takym ú~>pe!mým koncertom súč:a~net ~;lv·
uen:,ke; ltuliby sme sa u Hratl:,laue ui clUUIIO 11e·
~>lrellt. l All! pJl:us Inak uydureMizo ľyžcliw :,lo·
uen:;keJ :,ti(•asltCJ tuurbyl J I.ot yhkt mterpreli du·
kazali SVoJe ooecen:,tuo (ale t nás 1 presuecl()d,
že nasa tCJorba fi! uzdwlend lrm u lokálnom uy·
;mame. Koncert bol ukáikuu, ako ulwcln!J vyber,
cl ru mat urgw a ::.wnozre ;me l realizácw 1uis móle
prezentoval pred zallrallll:lm ako národ uy~;uke f
hur.J.obne/ ku/tury, :,chopný ko11kurencie ::.o ::.ú()rú·
nynz európskym tuoriuym proce~>om.
Slovenská lwdba odznela IW uzemi, ktorého lwtlulma tuorba pre nds 111e 10 do::.f zncww. StrL'tll
sa s iwu Iba 111ektorl, at lo sporacltcky. V H.ige
~>mo vsak mali mo~no~t, okra111 uwceryclt zburu·
u!ic:It a orclze:,tl ulnych zuzl!anwv byľ suecllwml
premMry opery Krtclla od :.úl.:a::.né/!0 lulyiiskélw
::.kluc.Lutelu /:'auta Dambisa. PoCull sme dtelo, ktore
naprtek u!ietkym probl~mom aké so sebou prmci!.rt
:,tlt:asn~ pu::.tauenle opem~lto dwuclla, UlJZitei'l
IÍ~>pe!me. Skludaletuua lwdubnd rei.:, lwclobml IHt·
Jliucw, sc:éna t kost!)my korei;pumlooall ~>o ~>td·a::.·
nymi tenclcncwml, pnprauili putlutalle hutluone
l c.LwudC!Ine powrulwclnfi.
1\Uncert ~>luvl!ll~kP/ ltuclby u Rige nezostanQ be:
rec:lproclly. Zuuz :.luueni>kýclt .~klarlatelov pr/pra·
uufe do ramco Brallsluuskýr:IL liudobnýclt ::.LauIWsll 1[)7b komol'll,lÍ koncert :.ui:asnet lutyi;~kt.:j
twcJoy za úl•uslf lotysskych sklaclateľou. A to lfm
1111 nci::. a TJa naslch konc:ertn[jch umelcoch, aby
sa bralt~>lou::.k~mu publiku stala pobalt:.ká huu/Ja
takd blizku, ako sloue1zst...·á lludba obecenstvu v
UtyC!.
VLASTA ADAMl:IAKOVA
~tremua

- MCun pocit, 2e ot·chostor, ktorý su uz ctó·
vorno oboznámil s hullobným myslen!m ]ozer11
Grešt1ka , preav iedol Koncet·tantnú symfontottu
na patrtčnc.j úrovni. Popasovali sme sa aj s
IX. symtóniou L. v. Beethovena, ktorú je vždy
s kúšobným kHmet1om orchestra l dfl•fgonfu.
Tejto symľón11 sme zostafl vera dlžnf a budeme
mu! tou pocit snácf aj po dvudslulom ulebo
tridsiatom predvedenl.

úspešný organový festival
Za 'd obu svojej exlstencte na·
šlo! sl medzinárodný organový
festival v Koilclach pevné
miesto
v hudobnom žlvoto
mesta a stal sa neoddelitelnou
súčasťou celkového kulh1rno·
spolol!enského diania. Košice sa
·s tali v ýznamným organovým
centrom v Ceskoslovensku a
každým rokom vftajt1 š plčko·
v ých reprezentantov organové·
ho umenia jednotlivých krajfn,
na výkony ktorých je zvedavé
lllrokó a vďačné publikum.
IDncs Hi u:Z samozrejmosťou , že
jednotlivé koncerty íesttvalu
sd bohato navš tevované a žo
mďdzl pos luchál!mt prevládajú
mladt ludla. Doterajllfch 6 roč
n fkov ukázalo; že organovG
umenie má v KoSiciach svojich
nadšencov, k torf túžia po ume·
!lecky hodnotnom zážitku. V
't omto rol!ntku sm'ä počuli die·
'l a starých a súčas n ých sklada·
telov španielskych, polských,
~védsliych a česk9cli, s ktorých
tvorbou sa bežne na koncertoch nestretávamd. v prog t·am ocli tak do!llo k určitým
komp1•omtsom modzl s tarou a
súčasnou hudbou a pOBluChdlll
sl mOhli vypočut l skladby dO·
tera~ v Košlclacl'i nehrané. DO·
Gezltäjšla neZ zlioda mten a
3t9lov M l cttllvý a d!férenco·
van9, pritOm vllllk samostatn9
a do detailov prepracovan1 prf·
l!itup sóllstov k Jednot11v9m dt~
~atn. Poslucháči na všetkých
ttestlcli koncertoel'i tohtoročné·
ho testlvalu pol!ull dobrl1 hru,
:plne ponorent1 do služieb 'tUll·
Ia a svedčiacu o vysokeJ ilrov·
nl a í1osahu festivalu. AJ spoIut11!asf orchestra šF pri otv6·
raeom koncerte by s a mala stat
samozréjmostou, čo r ozhodl'lfl
prld6 nielen lesku a obOhaté·
n tu, ale urnožnt aspon raz v
sezon·e sl vypočut organové
koncerty so sprievodom orches·

Slovenská hudba v Rige

liatust , tu stí len uiektoró momen ty, kt oré chý·
bali. RuAII a j malý zvuk, č u vyplývalo z neúpl
néhu obsudenia pui!lu h ráčov (na p t'. iba 10
prfmov ). o tilk su vytv á rali rozdiely v sile jcfi·
Jwtlivých nas1ruj uvých skupín. Orchasler, di
rigent l solhnl, ktorí zápasili so základnými
techuickýml problé mami, nemohli zvl á dnuť si·
lu hudobno( myillienky, obsahové jadro u ideu·
vý vyznam te(to mohutnej symf ónie.
O tom, alo aj o ďal llfc h otázkach, týkajúcich
sa práca orchestra Státnej fiJharmónie, sme
hovorili so ii6fdirigentom Bystrlkum Ro! uc hom,
ktorý nu naie výl:ilky o dpovedal takto:

n

mi skludatefské osobnosti, l\tU·
rc su natrvalo zup!s11ne do tlH·
jln organovej tvorby. V pro·
grame prevladall skladby rruncuzskych a nemeckých skladuteľov, k toré mu umoinili pro·
u kuzať
vynll{ajúcu tecllnlcl<ú
vybavenosť, muzlkulltu a tvo t·i·
vý prtstup k Ich realizácii. Batot· dokázal hlbokým ponorom
do obsahu skladiub pretlmoči!
notový zápis v tv at· účmný, a lc
aj výsledný. Všetko bolo potlrladené jednému cielu - dať
colu osobnosť do služ1eb sklad·
by. ]e majstrom na::.troja a je·
ho interpretlícla má od prvej
skladby hotovO koncepciu, kto·
rá je presn e formovaná, rarebne bohato, no s mierou pt•istup·
nosti citlivo rozvrhnutá. Svo) u
techniku nevystavu je na obdiv,
alo skOr tlmf a dáva v prospech diela.
Prvll polovica ot•ganovóho
festivalu svojou vysokou llrov·
!tou al<oby bola nielen ovplyvnila, ale aj predurčila vefmt
dobrú úrovei1 druhej polovice.
Aj v nej sme počuli vysoko
umelecky hodnotnó, čo patr!
rozhodne k pr!nosom tohtoroč
n6ho festivalu. Sťastný, alo
zodpovedný výbor určil tým vytlO ké požiadavky na umeleckti
kvalitu, <!o by malo byt už
sprievodným znakom aj naslô·
dujúclch ročnfkov. Svédsky or~a nlsla ERIK LUNDKVIST uvlo·
dol diela nemeckých, francuz·
skych a švédskych skladatetov,
v ktorých dokázal, !e sú jeho
naturelu velmi blfzke. Préuká·
zol nielen vyhranenú kultúru
hry, ale aj jednotu bohatej hu·
dobnostl a dokonalej techniky.
Dokázal čarovne oživiť kal!dtl
hudobntl tému, dal joj jedine!!·
ný pOvab a z takto vymodelo·
vených, organicky na seba na·
v!lzujt1clch stavebných člnltelov
vybudova l presvedčivO stavbu.
Velká muzlkáinosf a vynikajú·
ce slohové cftenie bolo z jeho
hry zretelné od prvého dotyku
s nástrojom.
Program koncertu českého
organistu VÁCLAVA RABASA
bol zostavený výlučne z tvo1··

by stor9ch a súčasnych i:os·
kych skludatufov. Takúto dt·amaturgia umo2nila urobH sl ob·
raz o vefkej organovej trud!·
eli, o rozvljant skladaleiského
organového oclltazu, ale 1 o clo·
sahu českej organovej školy.
Rabas sa výborne prezentoval
a v jednotlivých skladbách pi·
ne uplatnil suverénnu technlc·
kú vybavenost, prirodzenú muzikalitu, ale 1 výraznú huclob·
nú reč skladieb, jej rozplltost,
šfrku a hlbku životného zabe·
ru. Akceptoval monumcntál·
nost, pravda, podanie bolo In·
tenzfvne koncentrovanó a tva·
rovo vyrovnanč, Iormujúce tok
hudby procfzne, s podmanivou
citl ivosťou. Rabas
sa zriekol
všetkých vonl<ajšfch Znakov pO·
sobtvostl a aj najteclmickejshi
a najvirtuóznejšle miesta havo·
rlli len rýdzo hudobne. Celý
prejav bol v službách skladieb
a leb obsahu, čo tiež svedč1 o
skutočne velkej slle jeho ume•
lockej osobnosti. Bol to výkon 1
ktor9 1 pri ostatných dobt•ých
výkonoch medzinárodného or·
ganového festivalu poču jeme
len výnimočne.
Na zlivoročnom koncerte <>ll
Pl'edstavll moravský organlsll:l
JOSEF PUKL. V jeho hre do·
minovala velltá technická dis·
pozfcla a schopnosť rozvfjat
jednotlivé témy do veľkóho dy~
namlckého oblúka. V progra·
me koncertu uviedol diela
s.
Bacha, W. A. Mozarta, M. Re·
gera, B. A. Wiedermanna 11 Cti,
Wldora, ktoré mu poskytli clo·
statok možnostr pre pln~ upJnt·
nenle prirodzeného muzikant•
ského naturelu. Podmantv~m
prejavom dal pevnú bodku za
tohtoročným or~anovým ff'!!tl·
valom. Zau]fmavá registrácii! a
prédnesová koncepcia napomll·
hall zvyšovať hodnoty preclvo·
denýcb skladieb. Spoluťíl!tnku
!tlcim sólistom bol flautist!l Pavel Puk!. Teho hra sa vyzna•
čuje krásne znejúcim
tónom;
presvedčivosťou
v9sledného
tvaru a dokonalou, logickou artikuláciou.
STEFAN CURILLA

r.

SLOVENSKA FILHARMÓNIA
13.

1

14. V. 1978

S nepozmeneným progr·amom tejto
o vojice koncertov predstavlla sa SF pod
taktovkou
rakúskeho dirigenta Carla
Mellesa 1 na Pražskej jari. úvodom odznela premiéra syrrllonlckej štúdie Hut.!·
ba žene pre velký orchester, op. 74 od
národného umelca Alexandra Moyzesa.
Dtelo nesie zna ky toľ kokrát osvedčené 
ho rukopisu s vytr!benýrn zmyslom pre
evolučné rozvfjanle hudobného prúdu,
p re dobré nástrojové posadenre tematick ého materiálu l pre Očlnné budovanre
dynamických oblúkov. Na mnohých úsekoch cítime typické zvraty moyzesovskel
hudobnej reč1 vyabstrahované zo sloven ·
ského hudobného folklóru. V súlade s
vytýčeným programom (dielo vzniklo pri
p rfležitostl Medzinárodného roku zen v)
pomerne široký priestor venoval autor
lyrickej meditácii a kantabrllte a práve
v nej je rad úsekov harmonicky zAujíma
v ých a podnetných.
Kon cert pr·e husle a orchester D dur,
~P- 35 od P. l . Ča jkovské ho je dielom
do<>tatočne známym k tomu, aby sa od
jeho lnterpreta -!-iólistu popri bezpečnom
teehnick om zvládnuti vy!wdoval aJ oso~rtý, zaangažovaný tvorivý prf~tup. Gi
don Kremer takýmto typom rozhodne je
a popri fascinujúcej technickej suverenite, akou často nedrsponujt"r huslisti, čo sa
na tento koncer·t podujmú, jP navyše aJ
výraznou umelf!t' kou osohnostou. ]cho
h ra vyzniPVil vt!Tmi prirodzeuP, rahko,
b ez akýchkofvPk srláckych pr·Pjavuv aj
p t·! najkrkolumneJSfCh úS('koc.h. Kreme
rova kantiléna jr. spevná, tón viM'ny, bu
halo diferencovaný, dynamické ~pektrum
zriedkavo šrroké.
Stu p ňujúca sa úroveň J.oncertn vyvrcholila vynil.l!júclm uvedpnfm známeho
(a le neprávom v Bratislave v posledn ých troch desatt·očlach o pom1n11n ého)
Kodá lyovho dtela Psalmus !Tungaricus
op. 13 p re tenorové sólo, zbor a or·ches
ter.
Grancllózna výpo\ Pď sklat.lutera,
nadšená mttHprPtácra zo stnrnv dirigen
t a, orche~tr·a , Slovenského fi lhul'lnonir.kého zbo ru (zburlltaj~ter J. 1\1. Dobrodin
skt ) spojili sa vo vysoko presvt'di:ivý
ll aj po tecllnirkej stránke llllmorladne
k valitný výkon. Nt~malý podrPI nn nanajvýs svmpatirkom vvznPnf dwl11 mal pdkladný vykon tPnonstu Józsefa Simán di ·
:ho (sólistu Státnej opery v Budapesti].
SvoJ part sp reva t spam!! ti, s prlkladnýrn
zaujal!m a vzhľadom na svoj vPk [v
tomto roku oslu v uje sesťdeslatlny) n A
i mponujúcej hlasovej úrovni.

20. a 21. V.
Hosťovanie
Symfonického orchestra
Lentnsradskej filharmónie predstavovaJo Jedno z vrchotn~· cll poduJat! celej koncertnej sezóny, čomu zodpovedal aj nebývalo vystu pf10vaný záuJem divákov.
Toto teleso tvor! t'Ud vyntknjúcich hr·áčov vyslovene sólistickej úrovne. Na podopretie tohto k onštatovania ll'eb/1 nilm
poukázat na rad sóllstických výkonov,
v ktorých kvalitu dosahovala tlf! najvy!isJe pa rametre. Na pr. známe husľové sóJa v symfonickej suite SehOl'ezáda od
N. Rimského-Korsakova mali doslova fascinujúcu atmosféru a dokonalé tónové
1 technické zvládnutie. Okrem toho však
počas celého podujatia vynikali nástroje
všetkých skupfn.
Sllný dojem z hry orchestra pramen il n ielen z technlrkej perfektnosti výkonu, ale aj z hlbokeJ emocionality pristupu. Neeme Jih vi je typom plnok rvného dirigenta, u ktorého miera racion ál neho zváženia Interpretácie mli výr·aznú vzostupnú tendenciu. S takýmto naturelom bol doslova Ideálnym tlmočlle
Iom Korsakovovej Seher·czády. Si roko
rozvetvená umolecklí fantázia , dravý
spád, vrCrcna spevnosť l burcujllce napatle charakterizovali J!!rviho poda.rie. V
niektorých momentoch výška kvality In·
terpretácJe blfžlla sa Ideálu dokonalosti
a tažko možno očakáva(, že niekedy počujeme eštf! r11z výkon tak ej t o n eza1Judnute1nej úrovne.
Sugest!vny účinok, ktorý pramenil z
v ychutnávania fines orchestrálnych farieb nebol typlck~·m iba pre Seherezádu,
v plnej m iere vym ko l aj pri podani
2. suity Dafnls a Chloe od Mauricea Ravala. Jl!rvlho pohlad n a ravclovský impr·eslonizmus vychádza l predovsetkým z
)oho plnokrvného temperamentu. Ten poznačil aj výber a Intenzitu použitých farieb. Veľmi sugestfvne pôsobilo budovanie a nap!! tle mohutných crescend, čl
krása a kvalita jednotlivých lnštrumen lálnych f arreb. N!lr·vl po dčrarkoval predovsetkým sy mfonizmus, nrenej ta neč 
nosť Ravelovr.j hudby, čim sa veľmi
úspešne vyhol strojovostl a na šiel tak
dostatočne ?>lroký priestor pre uplatnenie svojej bohatej tvorivej fantázie 1 fa·
rehných sciJOpnostf hráčov.
Skoda, že v bulletine sme sa nedočrtn
ll cel kom nič o ďalšom vy nikajúcom
predstavitc1ovl n njm ladšej generácie sovietskeJ klavfrnej šk oly Alexandrovi
Slobodianikovi. )e to klavirista s v eľ k ý
ml, neoh ra nl če n ými technickými danos·
ťaml, vzácne j vitality, so zmyslom pre
zvukovú fa ntáziu a s nebýva lou schopnosťou stupiíova t dynamiku a výraz. Zo
vsetkých Interpretáci! 3. koncertu p rP.
klav!r a ot·chestf!r C dur, op. 26 Sergeja
Pr·okofieva , ktoré sme v poslednom čase

v Bra tisl ave počult (a ne bolo Ich má
loJ), SloiJodlanikova bola nHJsuverénne)!;la, technrcky ale aj vyrazovo na jzrelsfa. Hlbka a spevnosť kantilény, vtip,
dramatlckost, brflantnost, stavebný nadhľad, tvorivá účast fntele l.: lll a citu oscilovali v t ~ch na Jvysšfch mo z n ~·ch parametroch.
- zkZÁVEREČN~ KONCERT SEZONY

V čase, ked vznikajú tieto riadky, nfe
je ul hlavný aktér posledn ej dvojice
ttiJonentn ých kon certov SF' nredzl živými.
Géza Anda, jeden z na jvyz namnejších
klavlrfstov nášho storoči a zomrel náhle, n eočakáv ane v Ziirlchu vo veku 55
rokov. S dirigentom koncertu zas!. umelcom dr . Ľudovítom Rajterom začfnal s
Cajkovského klavfrnym koncertom b mol
v r. 1939 v Budapesti dráhu slávneho
vlt·tuóza a vyhludávaného pedagóga, s
tým rstým dil'lgontom, žfaf, p redčas ne
sko n čil. Kultumy svet je chudobneJší o
cfalsleho v eľkého umelca ...
Za svoju predčasnú rozlúč ku s vereJnou koncertnou či nno sťou (cestou z Bratislavy hrlll len v k ruhu pozvaných bos·
ti v Innsbruck u klavírny part Schubertovho kvinteta P!>truh) sl zvolil pre seba troch u netypické dielo - Beethovenuv 3. klavlr·ny koncert c mol. A hneď
treba poveda(, ?.o interpretáciou vyvolal
u časti publiku - odbornlkov l larkov tuk troch u J'O<tpaky. Hlavne u tych, ktor·i od neho očakúvall pred Beethovenorn
rovnako hlbok (r poklonu ako pred Mozt~rtom cl But·túkorn. To je prllvcla : Anda
rnlerpr·etuval tohto Beethovena ďaleko
od ZHuzivan)ch konvencnych spôsouov a
jHho koncepcra, hoci stýlová, sa cel kom
vymvknla z rnclu tych, ktor·é do našich
pr·edstáv frxnvull In! svetov! k tavrristl,
zdôr·azilujúci prrroclzené eny tohto kon·
CHrtu. Anda trf!to skór potlačil: výbus·
nosť mladélto revol ucionára zmiernil nEt
vyr·ovnant:r miPI'IIOsť, dravosť pasáží zjem
ntl, uločnost molových tém pr·etavfl lyrickl·m ~pthohom. Mnoh! sa čudova 11,
P l't·čo ftluzor'oval tam, kde ~~~ Beethoven
vylltdr·tl prosto, k!Hslcky jednoducho,
prl'čo sa s takou citovou hlbkou ponára! clo triezvych myšlienok, p rečo celé
tl!tdo chápHI tnk Introvertne, keď ono
j1' vtil:sml extrovertné ( na rmo:diel ot1
l. klavrrneho k oncertu, tento by bol z
lnhto hfadrska udc k vátnejsí). No u2 vtedy bolo jasné - hlavne na drultom vt!cerl, kedy Anda svoj u koncepci u reallzoVHI maximálne presv edčivo, s obrovským
tvorivým zanlatenlm: tento verký k laviristu gen iálno vyjadr·IJ v Beethovenovi
predovšetkým sám seba, svoj momentálny vnútorn ý svet. Preto tre vrcholy bez
typickej hrotnlltostJ, preto také pomalé
Rondo, pr·eto tle vážne tón v na veselých miestach! Je len samozr·ejmé, že v
Largu si Anda na j lepsle rozumel s majstr·ovou melanchóliou. Kto chcel počut
konvenčného
Beethovena, bol možno
sklamaný, k to chcel počut Andu t~tkého,
aký tu pred mesfucorn bol, nezlomený
chorobou, musel opätovne u.mať voikost
jeho umenia. Pretoze Anda an! v tejto
zvláštn ej, d nes by srne povedali, pr·ed811lrtnej výpovedi, nestratil nič zo svojich jedi ne č n ých klavlristrckych kvaUt.
A akokoľvf!k hola jeho k oncepcia zvláštna, mala svoju presvedčivú logi t. u, pečat
osobnosti, a bola rea l rzovaná s vrcholnou tónovou kult(rrou. To samo o&ebe je
clost, aby boJu akcep tovan á !tko jeden
z je dinečný ch pohfadov na toto dielo.
Dirigent k oncer·tu dr. Ľudovít Ra jter
citlivo prlspôsohil orThestrálny spnevod
sóllstoveJ koncepcrl. S orchestr·om SF
nuštudoval Ra Jter nové dielo jána Zimmera Hudba starej Bratislavy. Povodít
poslucháča prostredn1c1vom starých barokových tancov pamillihodnymi miestaml historickej Brotlslavy nebol zlý nápud. Spôsob, akým ho Zrmmer· realizoval,
dáva nad cele dielo jeden veľký otáznik. O novy pohfud súčasníka na starodávne mesto Zl mmer·ovf nejde. Na to
vyznieva jeho hudba prfl iš "a utenticky".
Podobne asi n emAl v úmysle verne zachyti( atrnoslér·u mesta a Jeho hudby v
obdobi baroka. Na to je zasa InštrumentáCIA ,.moderne" robustná a málo vkusná. Nech už bol autorov zámer· akýkotvek, z vyznenia diela, dobre naštudova ného a priaznrvo obecenstvom pri jatého,
by sme toto pr·lradlll skôr ak o vhodný
materiál k podfarbeniu filmu o historických pamrat kach. Pr·avda, bez č a sti Sta rá
radnrca, ktorá Je charakterom priam
predurčená nn promenádne koncerty. K
tomu mala však neiJezpeč ne bllzko cel á
suita, takže je oUlzne, z akého dôvodu
sa t oto dielo vla stne ocitlo na pódiu SF.
Na záver predviedol d r. Rajter Jednu
zo svojich vrcholných kreácií - Brahmsa - tentoraz to bola 3. sym fónia F dur.
Zrelost Rajterovho pohľadu dá va jeho
Br·ahmsovt Ideálny tvar rov nováhu
pevnej, klasicky zovretej formy a mužnej, pre autora typickej lyriky. Je to
koncepcia, ktorá priam volá po zápise
na gramofónové platne a radi konštatuJeme, že toto OPUS v pláne má. Ak
by sa pri pravovaný k ompl et dopl nil aj
o koncerty, vytvoril by sa dr. Rajteravl zaslúžený pomnfk za jeho dolerajšre
celoživotné dielo, ktoré st v súvlsl o~ li
s jeho nadchádzajúcim jubfleom onedlho pripomenieme.
-Jk-
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I van Kraj íčel.- 1K.rečin.skij} a zbor.

KREČINSKIJ

Snímka: A. Smotlák

V posledných rokoch sme na bratrslavskej Novej scéne čoraz č a ste)sie svedkamf pohotového uvádzania najnov~lch sovietskych muslcnlových diel. Bra tislavská spevohra začiatkom mája pripravila
premiéru ďa lšleho sovietskeho musica lu
Kľečlnskij [od skladateľa Alexandra Koľ
k ara a libre tistu Kima Ryzova ), ktorý
je považovaný za jedno z vrcholných
diel súčasného sovietskeho hudohnozáhavného divadla. Prftažtrvos( bratrslavských premiér, ktoré sa v dvoch ulternm:iáriJ hlavných úloh konali 8. a 9. m:\ja, zvyšovala skutočnost, že inscenáriu
pripravili dvaja významn! umolcr Mo~ 
kovského drvadln operety
n•irorln~·
unwlf!c RSFSR, rdisér Georg ii Pavlovri:
A11si mov a jeho Hsislent I gor Bar·aba§ov.
Dulsrml spolupracovnfkmr
sovietskvch
ltol>tf bull popredn! bratislAvsk! clivadelnl umelci, scénog r·ar, n líroclný umnl ec
Ladislav Vychodil a choreograf Boris
Slovák, obaja ako hostia zo SND, di r rgent Zdenek Macháček, zbormajster· Latl lslav Holásek a kostymérka Stanislava
Vanffková.
Musica! K rečl nsklj vzni kol podľa známej divadelnej hry Krečfnsklj sa zenf od
popredného ruského dramatika A. V. Suchovo-Kôbyllna . Op!it teda musicol podfa
divadelnej predlohy, čo sa stáva puma !y
u~ pravidlom. TAto pochmú rna komédia
spolu s ďal šími dvoma časťami dramatickej tl'llógie' (Proces a Smrt ľat·ell<lna J
prostredn!ctvom pestrej ga lérie najtypickejšlcb ruských postáv a Ich lndlvfdm11nych životnych osudov zobrazuje s kriticko-realistickým pohľadom sociálne a
s p oločenské pomery a mravný úpadok
vtedaj~ieho cárskeho· Ruska. Celá trilógia je silne poznamenaná a ovpl yvnená
realizmom Gogo1ovho diela a nerozlučne
spätá s odkazom diela Saltykova-~čedri
na. Vplyv Gogolovho Revfzora je citeľ
ný najmä v dejovf!J fabull a typológrf postáv hry Krečfnskrj sa žen!_ Aj tu rde o
t ypick ého podvod nika, tentoraz ra losnéh o. hazardného hráča, k torý v chorobnej
tú:GIJe po peniazoch votrie sa do rodiny
vefkostatkára Muromského, a by tu sľu
bovanfm manželstva vyláka l Iba pr ostriedky p re ďalšiu hru.

Au tori muslcalu l keď neprišli s (rplne
novou transpoz!crou .diela do sučasných
polOh, jed nako sa len neuspokoJili rha
s mechanickým preplsom - nesll cestou na jmen šieho odporu, ale dokáza li sa
na p redlohu pozr let svojským pohlaclom.
Zachoval! v textovej zlo2:ke muslca lu sfce vset ky postavy 1 hlavn ú dejovú záple tku, n o oproti predlohe čiastočne pozmenili hlavného h rdi nu a jeho konanie. V pôvodlne Krečlnsklj akoby IJol
spoločens k y rovnocenný iným hlavným
postavám, Ryžovovn musicalovli úprava
ho povyšuje na lntelfgentného, vzclela·
ného človeka s určitým nadhľad om l
uhladeným
spoloče ns kým
správanfm,
ktorý však post upne podlleha hráčskej
vášni, zadávajúcej mu aspoň na čas pocit voľnosti, slobody, možnost opovrhovania prázdnotou života cárskej spoloč 
nosti. Sám však nemá žiaden kladný životný program, preto je iba "hráčom l
keď vefkého formátu". llr•áčska vášet'l,
ktorá ho čoraz viac pr·emáha a odvádza .
od skutočnost! a triezveho rozmýšľania,
sl však žiada stále ďalšie peniaze, ktoré
treba zfska t akýmk o?vek spôsobom, pretože požiadavky (ržernfkov sCr stále neúprosnejš ie. V kritickeJ situácfl ani ponižujúce spolčovanie Krečinského s prfžlvnfckym sluhom Raspiujevom, schopným pre peniaze l najpodlejšleho člnu,
nevedie však k záchrane. Pocity vrtazstva, slávy a lesku sa rýchle menia
v stavy hlbokého zúfalstva a beznádeje,
k slovu sa dostávajú prfzpa ky a v!zle postava úžernlka Beka je najdeslvejšlm
prfzrakom Krečfnského.
M súlade so sujetovou zložkou mus!-
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celu je 1 Kolkerova hudba. Okrem or1g1nálnych mefódif - na mne vzdlalenýcli
od lacnej páčlvostt, vyznačuje sa silným
dramatick ým cftenfm, schopnosťou pres,
nej hudobno-psychologickej charakteristiky postáv, prost•·edia, deja. Stýfovo je
viac univerzálna, zodpovedajúca moderným kompozič n ým postupom, prlznačným
pre dnešné hudobno-zábavnč divadlo, oo
mrestami je l výlučne dobová (plesová
scéna s valčlkom, gavotou, mazúrkou) a
v jemnej štylizovanej podobe 1 národná,
cerpajúca z ruského Iudového melasu.
Oalsou prednosťou a charakteristickou
črtou Kolkerovej hudby je brilantná a
l'llrbistá Instrumentíicia, zmysel pre hu,
clobný žart a humor. Celkove muslcdl
Krečinsklj reprezentuje dielo nevsednýcll
umeleckých kvalit, ktoré podnetným a
m1ročnýrn spôsobom rieši predovšetk}· m
problém musicalovej formy.
Aj keď na prfpt•avu Inscenácie bolo pomerne málo času (necelé dva me!>ra ce! ),
predsa sa podarrlo prrpravit zaujfmavú,
vysok o k valltnú Inscenáciu, adek víitnu
hodnotám diela. Ansimov a Barabasov
pr·isll s premyslenou režijnou koncepciou, vycháclzaj(rcou z úpravy a zámerov oboch autorov, ktorú osobitým rezt j ným rukopisom (spájajOcrm tradičné
realistické postupy s modernýnu) dôs,
ledne a na vysokej profesionálnej úr·ovnl
flj rcalfzovall. Presne načrtávajú Kre č ln
skóho morálny profil, akcen!uju jeho aobrodru:l.nú cestu za bohatstvom, peniazmi
a sllivou, ako l jeho kartársku vášen,
ženCicu ho k zákonitému pádu. Rovnakú
pozornost venoval! 1 ostatným postavám
a realistickou drobnokresbou dokázal!
presvedčivo zvýrazntt Ich charakterové
črty , vykresllt prostredie, k tor·é dctennlnuje Ich 1 Krečlnského k onanie.
Nápadltost a nevšednost muslcalu

l

náročné požiadavky oboch rel!sérov nu-

tfli l sólistický kolekUv spevohry k plnej tvorivej spolu prác!. Na konto rézfe
možno prip !sať, že herecké 1 spevácke
výkony boli ZQačne vyrovnané a významnou mierou prispeli k úspechu predstavenia. Hosťujúci Ivan Kraj(ček suverénne zvládol titulnú postavu Krečlnského;
Jaroslav Rozsfval v alternácf! s Jozefom
Kuchárom
(veľkostatkár
Muromskll);
Mária Schweighoferová v alternáclt s
Boženou Polónyiovou (Licločka) a zas!.
umelky ňa Gizela Veclová (Atujevová)
ďal šie hlavné postavy. Typove výborne
zodpovedal titulnej postave jej alternant
I vo Heller. Krečlnsklj v jeho podant za,
ujal viac vyrovnaným speváck ym výkonom, než herecko-slovným. O nové herecké dimenzľe obohatil! svoj prejav só,
lisli, obsaden l do netradičných postáv:
zasl. umelec Karol Vlach (statkár Nelkin) a najmä Ladislav Miikovics (prl•
žlvnfk Resp?ujev) prekvaplll výkonmi;
ktoré patrili v lnsccnáclt k najzaujlmavejšlm. I ostatn( účinkujúci v menšfcli
postavách (Peter Oswald ako Ctžernfk
Bek, Anton Baláž v úlohe komorn!ka Flodora, Stefan Tkál! v úlohe sluhu Tlšku)
prezentovalt sa dobrými výkonmi, na
ktorých bola vidiet taktiež nenápadná,
ale premyslená práca režisérov.
Pozoruhodným spôsobom začlentll r ežiséri do deja aj kolekUvne telesá zbor a balet. Vystupujú tak v reaálnych'
častiach hry, no v ovefa väčšej miere
v častiach v izionárskych, v ktorých je
baletný zbor využitý ozaj netradičným
spôsobom. V tanečn o-pohybov om stvárnenl Kréčlnského sa opätovne zaskvel
Boris Slovák, ktorý dokázal nakompono,
vat prlllehavé, n eraz efektné tanečné l
pohybové pasáže prellnajúce celý dej a
vynika júco dotvárajúce pravťí polohu p ribehu. Vysoké ocenenie sl zasluhuje taktiež Ma cháčkovo temperamen tné, tectinlck y však prectzne a výrazovo bohato
diferencované hudobné naštudovanie, ako
1 estetick y pôsobivá, no v1a'c' na funkč,
nost zameraná scéna tai:Uslava Vychodil a.
ALFR:f:D GABAUER
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SUPRAPHON
vizitka do sveta
u.
NU časop 1s 111 pravidelne vái:ifnu č linkama vrac1a
k edičnej čln nush vydavotefslva Supraphon. Z rozslah
Jej produkcie vyberáme vi dy nlekolko pozoruhodnych
snlmok, na ktoré upriamime pozornos! naiiich č ilale ·
lov. V tomto I!Jánku si vyberáme niektoré nahrávhy
z kon ca mi nuloho roku l zu začiatk u roku 1976.
IUI(AOLA

Nons•ru
~hym ••

LEOŠ JANAéEK •~

premysl ený posto j k d ynamike 11 zvuková k ultllre vv
chádzajli zv l áSť pre svpdčivo. Táto pla tila ]c navyše prf
spP.vkom do ~u časn ýc h diskusii o k ulture zvuku 11 n!;lt
c;tfllO ru>vyl'crpt~ n yr. h na nl n o~tlach dynamlc ~ nj pal~ty m•1
c!Prných klavlrov l k crl' ~~ nevyhral kompozlčnP nulfep
l:1n vpc·i l Rrah m...d. prP1s<J je to Vld4 t~ko zHuihllil\'f
dopl nok k Brahm<,ovmu profilu
nvn '11•1011' Mozarlovo k iiiVfi'IIP !.OIIilly KV JJJ a 'i,P
Hl klnvtrlsl tl Au !tm io Rui7·Pip6. Tento umelec, kt co
rr ul tu preukóuttelnG dokawfl' výbormi pravu ruku
Ilie l svoj u k oncepciu cl\•nonaírky zvlnenj\ho Mozart •.
Je ntt Slovon«k u mnneJ znlímy. V sučn'>nl'f etape n•P
l" zby toč n é v y počut ~~ zase rttz Mozarta, ktorý akob1
v lOliO lntnrpi'Otácll uz l.lll'fnal m kh novat k romant lzlll•l
a Vitlr ako hy va zvvko11 1 už prodzunmenúvol romnnt1tkr•
ldf'ály.
•

nt~ hl

Dve n u~ h.cl u lut.e pl atue povt~zujcm za lll l lllOI'IIHilll
obohlll l'nlo ná~ho gramofónového tl'lw
Flau tista Milan ~1unclin~cr nahral pllt bdrokových flllll
lo\ ych son& l s l vpiCk} m H jemu vlHstn}•m umelerkyn1
naclhfa dom. s nup,J(Inou tl'oreflckou znn l ostou patrične 1
miery pl u'> llky 11 -.o zvlii'ilm m zmys lom dlfc1·encov11t
este l barokovych s ~ ladrttt!Tov medzi sebou lntororetof
ne. Na viacer yeh III ICsiiiCh ustupu)l' vi rtuóznu .,lrllnl<11
dn pozaclt.t, 11hv n.tptldne uvolniiH m11•sto zúv111.n}' •1
kom pozlč n 5m r 1esen1a m, n11 ktoré ehcc Munellnge1· upo
zornJt. Con tnlllfl VVVti7P.nP sprevádza sólistu a pomornu
vyborne j na hr .avaccq tochnlky posob1 nahr;l vka VYI'OVOII
ne ll l.\'Uk0\'0 nlliOderneM.
•

d ld llldl u rglck~

Ars rediviva op11t ., Mtlanom Munc.llngemm print~·
na dvoch plu1n1ach desať sanfón1! Frantl~ka Bendu.
J\11hruvk11 mil n!lpochvbnl' dvoj1ty vyznom - mutlkolo
gu ky 11 estellC I. }'. Dokompletováva nám predsl!IVU o
tomto slJvn om •·odiikovl zo !itarých Ben11tok, umowuio
nam UJasnil s1 nH vioceJ•ých prlpadoch spOsob jeho umolc•ckóho myslun1tt, lld u<.1e viac a radlkalncjšie pod
l'lnrknut Jeho mlmonodnv talent. Na clruhoj stra ne moz
no zo smtó nlf, k tor(\ mojú r ovnako vzdy tri časti, vyclti(
t1 zati( hodnoty predk laslckého obdobiu. Prlhovúra sa
nám hezprostrednosf, čosi z Tudového muzlkantstvll,
cllC' l (emny vkus, k torý Vldy vedel, kde su hronlľfl dy·
IHtmaky, vy1·ovnanost1 a l>ezprostrednOJ, ale nie loCnl'l
t.dlel nosll Munclinger· nahrávku pripravil a zdôvodnil
1 tfloretlcky, pričom zv l ásť zdórazťtuje, že jemu l dru·
hym bola mnohé temy dôverne bl!zke, nukolk o promH·
nall z duchovnej atmosfér}' českého rodového rnuzlkant"tva. Skoda, že dynamická modulácia platni nic je rov
1111ka a ~e pri rovnakom nastaven! dynamickej lntonLI
ty DII' je dynam1l..0 VSOtkycb pli!lllf ľOVOIIká (rád b'.'
som veril, ?.e to je len na mojich pla tma ch l.
•

~u

-.

9
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• Sarok9 vyber týchto naha·ávok začiDume lHUJI111>~
vou platňou z tvorby Leoia Janáčka , na ktoreJ don11
nuJú Htadčan s'k6 plsn lčky. a predovšetk}·m Jeho Ŕfkadla .
Pra~!>ký filharmonický zbor veden9 Josefom Vesel kom
predkladá nasaf vereJnOSti pozoruhodne nastudované
Janáčkovc zborové skladby. Zvliist Rlkadla, 18 sk !adleh
pre tri mezzosoprány, klavlr a klarinet su rozkošnou
vypovedou skladateTa, lnSplrovanou detsk ým kCatikom
vtedajšfch Lidových novín a obrazkaml z dctslcého sve
ta. fanáček tu cez vynikajúce nastudovanie prezentuje
čosi zo svojej bezprostrednosti e nefalšovan osl!, pričom každá jednotlivá skladbička má mu a t mosťér u a
vsatky spolu sťí dOk11zom geniálne realfst1c y dl[erencovaného skladatl'lovho mysll'nht.
•

Z predlozenef produkCII' sa mô1.ete este raz zap odo janáčka , do j~ho Suity pre orc hester op. 3,
k torá je na spoločnej pla tni s Ovorákovou Suitou A dur
a zaujímavou kantátou Lubola Sluku Ve jménu !ivota.
láto zdanlivo náhodná ~kladba nahr<~vok na jednej pl atn l napokon vychádza cellcom pr1rodzene. Státna filharmonia Brno s Jirfm Pinkasom precfzne, so zmyslom
pre )anačkovu orchestrálnu pdll'tU, Interpretuje tohlo
skladatefa. je to zauj!mnvý prlnos ku kompletizácii jdnáčkovej tvorby, nd vy .e aj poul: ná platna pre tS'ch,
lt..torf študuju začiatky janáčkovej transpoäcie moravskych folklórnych zdrojov do jeho tvorby. Sluka sl
zvolil prekrásny text s. K Neumanna, jeden z najponUck e)šlch v naš~J kantátovej tvorbe. Toto dt~lo spája
foerstrovskú lyriku s jemnou orchestr&lnou raktúrou a
česk ou krajtnomalbou, pričom vyznamové a estetické
ta1.lsko je v zbore. Poslucháč sa rád započúva do sugcstlvnej recitácie Otakara Brouska a vôbec do produkcie vsetk9ch zloiiek, ktoré sa pod1eľajú na nahrávk e.
., Z klavlrnej produkcie mol.no si vybrat dve platne.
Kto má rád rnonej známA klavarno skl11dby ]ohanu osa
Brahmsa, Iste sa započúva do nahrávky Hansa Pll·
termandla, k tory sl vybrat tri skladby z opusove1 oh
lasu 21-28. Interpret ma zvllí::.t tau,al vo Var1úc1ách
na vla!>tnt1 tému op. 21 č. l, kde jeho zaetoln~ preja\,
čuvat

• japonskú h us li ~tka Shizuka lshikawová, torá vyrástli! v českej husrovof škole, nohrula dva zname koucorty: Szymanowskébo op. 35 a Prokorlevov op. 19. Je
to v9borny prlspevok do diskotéky husrov9ch speclall!>tov. Al navfda ná jem n osť sa spája s francúzskvm (~l
1aponským 1 lwrmom a '-enským prccflenfm, priCom Sd
vsetko toto umocuufe bezpečnou technikou a nevtle-

Ca/lasovská monografia
v knz!ne/ ed!cll Supraphonu, kde u!
vyslt portréty Victorte de los Angele.,.
Maria del Monaco a Renaty Tebaldlouet.
obtaotla sa pred nlckorkymt ty:d,~ami
callasovskd monografia z pera Martanfl
J u r tk a. Prmd~a ptitavtj profti umel
kyne a navy!ie 111 v ottacll na~lw
málo informouanélto konzumenta - re
habtlllute ako ludiikú OiiObnoM. Na pozad/ sledovania vyvOJOVe/ krivky iipevd.l•
ktlll!f kariéry skladd z faktov umeler.
kyc/1, lnumnych a spolol'enskyc/1 IIWWt
ku ludskélto portr~tu. Vrlld s pravne iiVC?•
lo na mnohll z lcrlltc/.:ycfl per/pet 11 lJ žt
vate legendtirnef Grékyne a robi to plus
tlcky, publzclstLcky prllažlluo, mLeii/CWII
al brllanlne. Maria Callasovd sa nttm
predstavu{e me ako hy~>terka a. !>kanc/c,
l1stka, nte ako samoučelne urto!;Wd prt
madona, nielen ako :.azrak pr/rody. Z
]ur1kovho rozprdvanla sa proftlufe kou
pltkovaný l:lovek, mentálne možno ne
vyrovnaný fpoukaz na neradostn~ det
~>ll>o. tatké zattatky, nemo!nost dostat
sa zo iiakolta spolotenskélto mechant·
mu 1. Novek, ktor l/ VtJ!:.e !.tvrfstorol:la ~~
medu umemm (a sústavnou prticou n,,
!>ebe 1 a medzi Intrigami, konkurentnym
bOfOIII zmpre~>árlotl a tlakom spoloten
ských konvencii. Callasovd .ako osobno~/
ne/;m1erne krltlckd. voN tnqm, prd11e tak
ako r1očt sebe. cteravedomd, pracov1ta
Ca/la~;oud ako produkt 1.yst~mu, ktorfS
mu \Cl v pod~tate stále vzpwrala, ale
ktor'/ {u nakomec pollllll.
Tn te podstatnti prtno~ furtkovef mu ~
nnwufle s ohfadom na fet adresdta Prav
da . autor venu{e dost m/e.~ta l cltarakte
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rt~ tke Calla:.ove{ nl'opukovatel n~ho um.

ma. Sleclufe tel triumjalnu cestu v stro
kých stiutslostwdl
nal•rtdlla naprikla•l
pomer!/ V ptiUOfiWllljt'll tCtiWII~>kych ~tag
qtonocll, v M HT f, iillažt sa popi!ia( vokal
no tel'lmtck:C majstrovstvo, ortgindlne tn
tcrprctal:n(i iichopnollli t hlas ako ,,dra
mwurg1cky prostriedok"/. nev~edné he
recké danosti. Svofe postrehy tu sikoune
kombmufe s nawrml tych, klon pol'lt/1
a utcil'll Callasuvú. taf..:pol)edtac, ku!cl!i
c/1!1). v ll/C'ILto pa:.a~rtcll prdc e .~trel duu
me iia ~> uluccrtíml r enmínll l;orhtatova
nw1111, natmä pokiaľ uJe o vokdlno a
tnterprc,latnú problemu/1/.:u, prttom v na
~tch pomeroch nmol1ll : nich p6sobla no·
vo, ba v O!>trom protilclacte k ofiCiálnemu
ndzoru na~e1 vokálne; teórte a napokon
1 praxe. Práve preto. že Jurtkova mono
wafla te za:>vatelltflll pollladom a nielen
.bwrkou fakt ou a kurtozit, nemo!no k
1 tektorym 1et detULlom ne;autul l po
leullck~ .\/anovtsko.
Aka wlá!itno~r 1 ako problém vo vo
kalnom rukopt\e Calla\OIIe/ uvddza /u
rtk fakt, !e Calla!>OVl!f hla.~ ..~a tvori
;: /ll bok". V .\kUIOC'IlO~II tle/de Wil O /.:11
nozau. aral o problem , len o dóMedok
Autor na Inom mze.\te .\Olli tvrclt. !e Cai
lasovd st osuOJtla beU.:untovli technika
'<IX. :.tor ol'la. te 10 technika IW iiústav
trén/IUf, daku Stúdia, fyzick~ dL!>pn
?/<.•te a ,.údrtbu" ove/ a nárot•netsla, 11e::
Id, rozb redld, ktora ~a dne/i bežne llono~t
po(mom be/kanta. tostáuu fuktom, žP
Callasoud napokon 11 našich tasoch ne
spieva technikou .,ottocenta" tedlnd, !e
s uäč!ilm N men~im percentom teJ osvo

''IÍ

rav9m podanlm l na fťe Bich mll'~t TOto zvláMnn Jrm
nost pochopil l dirigent Ceskef filharmóniu Jun Krenz,
kton· v tých Istých lntenciAr.h vedlo oho nahrávky
•

llvl' nosiAciUIUCP. rlatnro 11 \·IJhím ä1l1tkona, ako
zd(J na prv5' pohfad P11ula Oukosa poznáme predo·
\SPtk9m CI'Z Jeho scherzo l t'eu l'ilrodc•f l'l1111'1a I07SI·
rufl' jeho profil a zlls!lal.nl' fiO ~ Illllfc, ~o bol v1ac onl:lnálnv ne'- sl m~ slf ml', mn l sl'rtózny postoj k vlnsturj
twAcl n nápad nu umr.ler ku r.odpovndnn-.r Tontn u mP
Ice, prla tl'f Debus!.yho. 7vlás' t1V111 c;pôsobom spéfA (1'1111·
c m:sky Jmprcsioulzmus A ru'>kY symfomzmu!. 1m11l hli zko k Rlnaskému Korsakovovll. Na krl?ovatko naJr071llll
nlte)sfch v plyvov do::.ahull' osobitné a do~! orlglnt11nfl
r 1eiP. Mal som zvlástny záillok z bulotu Lu Péri, ktorý
do jemneho lmpl·os•onlsllckf!ho l ~ univu transponuff' le
~-:e n d u o nP.Smrterno~li Brilunlná ťflrohnnst 11 p1·e\o·ásn"
?vuková vyváženosr Ccskaj ľll ha rmónlo 1:-.tr. Zll\lliiiC kai·
dúho posluc h uča. Diriguje Antonio A lm oida .
~tt

• Ottorlno Respighl )ll zaslll llllllY llA ndftlUVSOI na·
hi'UVkfl suitou pre mniý orehnstcr Vtiir.1 a Botticalliov
ským Triptychom . DlhoroCnd tt!mernu di'Ontaturgltt Supl ophonu už adc v mektoJ'9Ch prlpudurh k zauflmavýnl
dramaturgickym kur1oz1tlim. fe to sprovne a musfmc bd
t!l to vdočnl. V oboch sklndhéich sa nAm dotvát•a pre•!·
sl!l\!1 o tomto skladaterovl, pričom zvlá~t antcresantn~
su joho sklony k hravo!.tl, zahuve ,, rozptylu, v ktory1 h
me je an1 jednA no ta zbytotntl, o le navyše v dobrej ani,trumentach kazdy tón poCut, v ~ oJdom je osobitá asltJ·
tacká sila. Pražský komorn ý urcbester s dfl•lgentml Josefom Vlachom a Petrom Skvorom s chuťou interpre·
tuje obe skladby, dosahuj1 potrfčnoj hyravostl a nazd ·
vam sa, ~e 1 majsti'Ovsky odstu pi)OV!ll ob!.ahovu palet u
a farby oboch skladieb.
• Na záver prachádza to nujlopste, o čom by Ml mala
napí:-.ttt ce lá štúdta. Ceská rllharmónio s Vác lavom Neu ·
mannom p1·edkladá cel ú kazetu vsc:tkýcll symfónii Anlonfna Ovoráka. jo to kompend i um jed nak p1·e poslucháča, jednak po u čenie p1·e zuh•·anlčle a určite l V'/·
rhodlskov9 materiál pre odbornú k ritik u, k tora Ovo·
rákovu tvor bu posudzuJe. Pr odovilutkým k olekcia je ob,·ovskym koncentrovaným poh fadom ne Dvor !i kovo um llme. Ceská filnarmónaa tu stedro I'Olduva Dvorakovn
če&ka:t lyri ku, uloienu a pri vsetkof Jednotnosti bohato
varlrovanú na)mli v pomalycb častiach symťón lf. Aky
to prehlad skiadatelovho hlboko Judského kontemplallvneho cítenia! Tu nachádza posluchue studnicu lyrit.·
kého sebavyjadrenta, nopate ttck ý priklad, 11 ko jeho generácia cltlla. Rovnako zava/n ý fc lesk, vznešená slávnostnosť a brilantnosť jeho partitur. Kto ho len u nds
prekonal a kto ho mô?e nahradlt, ak chcomo oza1 čo~1
t'lprlmne a našsky .,lavnostne prlpomcnut 11 oslávil?
l v tom zmysle prerrviiva Dvorúk ako nPzastuptlefnll
osobnost, disponujúca zvrch ovanou umolet.kou astotou,
absolútno zjednocujuca mnohé cen né podnety jeho predchodcov. Ceská Cllhdrmónia a Václav Neumann rozohl'd·
vaju už dobre namt poznonu, v doslutkach konce1·tov
zoi1tti a stále pre mel! tns plrallvnu paletu výra.lu a dynamick ych od tiCJ1ov. Prdvc stup1lom preniknutia do pod-,taty a takmer nedeflnova terným v l a~tenec k ým pochopl'nim týchto diel sa llšla aj od najlcpsich európskych
otchestrov. Dáva1ú Dvorákovl to, čo mói.l' dat len jt~ho
1od á k, sprtazneny htstóraou. domácimi u·t~diC;Iaml, krv•Ju
1 spolupatrič n osťou. 1\le or·ctwste1· sa tu prf~;~entuje 1 v
Iných dokonalostiach. Vybrusl pllrtlluru v jednotlivych
skupmách tak, ako ten, kto nehrá noty, ale c1t1 lťlto
hudbu, chce jej daC maximum, chce Jej dal vwro~~
uznačenlo "Made lo Czechoslovakia". Ozaj je to vyvozn<~
~ azota. na ktoreJ
a môzu učiť zahromčne orchestr,.
1 dirigenti, ai 1Ch bude znepokojovať Interpretačná
ot..izka, v čom )e speclfičnosť nérodnef tnterprctác•e
a ktorými cestami sa mo~no dostat do hlbse1 pod!>tatv
Dvorákovej hudbv. Zasvätená študta M K. Corného tvo.·J
lcvahfl kovaný spraevod nahrávky. Cllatcr sa z neJ oza1
dozvie vera za u, rmavo~tr, ktoré sa vlo~u pr1omo na d1e
lo. Chcel by som byť dobrým prorokom, že táto kazeta
s ôsmami pla tnomi mó~e n ám dôrazneJSie ako hoc1čo
lnsle pnpomen u!, ~e Dvorák a do hlbky an l u nás dostatočne n epoznAme a Je to na skodu národného cítenia
a výchovy estetického vkusu. 1\zda by mohla vz n lknuť
my!.llenk a a niek to sa ej po k usiť o jej realizáciu: uviesť
spoJenS'ml silami československých Interpretov celé jeho m onumen tálne dielo. Bol by to l.. ulta:arno-pollttcký
čl n , k torého dosah sl ezda nevieme ani dostatočne
predstava!.
ZDENKO NOVAf:EKí

tema stretdvame sa u viacerých vynlkafÚCich !.opram~>twk a ~enských hlasov
vóbec. Tdto teclmlka - a v tom te pod·
!>lata "problému" - stav1a, budt!Je a do·
vddza pr!>n!í t611 (.,hla~ " hlbok l až do
vy~ukef polol1y (iiúbetne sa budu{e hla
~ovci rezununcw, ktord pr1.ný t6n .,odntl.~a" J. Takto vybudované vysok~ Es 1e
profeiilunálne,ste, umel eckej!ile a obsat·
nef~le, 1e vybofovane{sle, nez l>ii ,,zaPLi.
twt~ t1rou pr1rodou". .,Hlas z hlbok" v
t roJuklávovom roziialw umožnil potom
Calla~ouej, aby wwllla vo výSkach, a/P
ll/ "dunela" llramatlzmom a mezzosoprd·
novou farbou v hlbkac/1 a ntž!iích Mre
clocll, bol prU!Irwu , že t6n u celom roz
wllw mal dramatlck!í. f llzlcký a hudob
ne rovnocenný ndbO/. Callasovd, ale l
Cuballéuvd. Gencerova l:l Deutekomova
móžu sp1evaf sabetne Améllu a Aidu \
Glldou a Luciou - kým prl ab1.encll teJ
to techniky iiú nemeck/1 kolor atar ky
!Kbtllovtl, Streicl!ouáJ naten(! celý ŽIVO/
zoli/at u zostarnú( v koloratúrnom odbo·
re, nehovoriac uz o tom, ~e icll Lucia
l pri zdanllve{ virtuozite pôsobi vedľa
Callasovef zaryto panensky, mfantllne.
bez rovnocennP/ hlb!e/ polohy, aZ bez
obsaznel A z podobných pr1čln zasa ne
mecké 1'osky 1Rysanekovd a spol. J st
ntkdy neporadw s kolor attir aml a roz
iiaftom Ro!>tny. Skoda, že Turik hlb!íle ne
uywetl ufe, opleratac sa o autenlick!} vý
rok umelkyne, Callasovet probl ém y s
tltj~kaml v začiatkoch speutick ef drdhy.
Bez prlrodzentHio r ozsahu by sa Callaso
vd sotva bol a dopracoval a svoJich ne
~koril/ch !;trhufÚCICII Es a E. Na;prv Ich
v~ak mu!>ela vybudoval technzcky. Vy·
svellenze nadvtlzuJe na obsah predcht1dzaJúceho odstavca. - Kect! e hl as sta·
vala ,.z hlbok•, trvalo Istý Cas, kým sa
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prsng tón ozval a upevnll at v trete! oktd.ve. CallasoveJ titul prtmadonny as/io·
luty {nesk6r dokonca assolullsstmy J nie
Je odvodený len z absoltítnych vokd.J.nyc/1
kval it umelkyne - Jur~k sl pomdha ci·
tdtom speváčklnllo partnera G. Londo·
na - , ale /ll p r ed o v~ el k '{J m v 11tstortckom zmysle oznatenim schopnosti
sp1eoat na llrantcl dokonalo~tl v!ietky
soprdnovll úlohy v rozsahu od Roiimy po
Tu r andot, teda od kolorattlry po dramatwkfí soprán.
Skoda, ~e dotem ser16zno!.lt Jurikovef
monogr afie narúSaJú tak trochu nlektor f1
faktograflckd nepresnostl ako Of rad preklepov 1za lle autor, pocllopllelne, nemôže/. Blng nepriSiel do MET v roku
1948 ale aZ 1950 - Prweovd, Arroyovd
a KabaJwanska nikdy Nor mu na vdčSom
Javisku nespievali {Scottoud a! v r oku
1974 v Tur tne /. Ak chcel uvlest mená
tých sopranistiek, ktoré sa márne poku~ali zosadil z t r ónu ,.CG!>tu divu". mohol
okrem Sutlzer landooef uviest Caballéovfi
Jpredov!ietk!}m}. Gencerova,
Slllsova,
Sullotlsovú . .. A potom: lntcldtor ueron~kých festivalov sa nevold Zenatelll {Zenatello /. Car usova par tner ka Ferrarovd
f Farrar oud/, nemeckd primadona Teth·
berqovd 1Rethbergovd /, hlavnd. !ens kd
postava SLcllskych ne~por nte fe 'Bleonó·
ra l Blena/, Bulharka K abatwanska nie
le Retna f Ra {na} a pod.
To sa, samozretme, len mal4 chy[,y
krásy. Vďaka autorov/ za ma!nost zozndmtf sa aspolf takto intlmnefiile s osobnos·
tou na, väčSef iipeud~ky naSich čta.s a
pravdepodobne t st oročia.

JAROSLAV BLAHO
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NAš ZAHRANICNÝ

Zo

HOSŤ

K storočnici Manuela dl Fal.
lu uskutočni sa v Spanielsku
na jeseb s ufal! hudobných vedcov. Vyhodnotf p redložené ve·
decké práce , ktor6 sa venutti
P'alloveJ tvor be.

Francúzsky dirigent

Serge Baudo

Zubln Mehta v roku 1978
prevezme
vede nie
Newyor•
sk ých ftl harmonikov.

Sé!dlrlaent symfonického orchestra Rhone·Aipes so sfdlom
• Lyone je u nás známy ako vyslanie f rancúzskej hudby z
radu koncertn~ch vystúpen{ a vynlkaj6clch nahrávok na platniach Supraphonu. Brány do neta mu v roku 1962 otvol'il
senzai!ný 4spech v milánskeJ La Scale, kde uviedol Debussyho operu Pellíias a Mellsanda.
V Ceskoslovänsku s te velmi
hosfom • . .
- Cftlm sa U vás ako YO IVO·
jej druheJ vlasU. Azda ul l
preto, le to bola vala krajina,
kde som v roku 1960 prvý raz
vyatúpll na medzinárodné í6·
rum. Vtedy ma pozval na po·
hosllnné dirigovanie orcheater
FOK. Toto pozvanie ma tak
vzrulllo, l o som prehlledol
správny dátum a Jen-len le
som neprlllel o rok skílr. Pri
tej prflelltosll sont nadvlasal
kontakty so Supraphonom a od
tých !!las trvá naia vzájomná
~as tý m

Slávny ch oreograf Mauricil
Béjart n oltuduje vo Valkom dl•
va dili v Moskve Stravinského
VtOka ohniváka a tane č ml kre•
áclu na Beethovenovu IX. sym•
r6niu.

apolupréca, ktorá, dúfam, jo v ý·
hodná pre obidve strany. Vlani
doalahla vrchol, ktorý má výsnamnfi miesto l v celej mojej
umeleckeJ kariére, v nahrávke
Honeggerovho oratória Jana z
Arcu na hranici. Ide o vynika·
jlice, hoci obchádzanfi dielo a
tak sa azda prostrednfctvom
supraphonskej platne dostane
do popredia dujmu. Na spolupráci 1 vallm vydavaterstvom
sl cenfm najviac to, le ml
umolnlla uroblt nlei!o pre Honeggera, keď tak samotné
Francbsko nerobf. Francúzi s ú

I u n ás zn 4my sviHov1 vlo•
Enrico
Malnardl
zomre l v Mnfchove vo veku 78
r okov. __________________....
J on če11s ta

Wa11y Toscanlniová, dcé ra
slávneho dirig enta, ve novala
"štúdio" s vojho otca Konzerva,
tóriu v Parme. Ide o cenn11
zbierku dok umentov a suvontrov.
Prlmaba lertna
g tetienskeJ
státne J opery Clirlstl Zimmer•
lovil zomrela v o veku 37 ro•
kov.

In memoriam Céza Anda

Nolui lll 11me, le 01tatné dve
hratlilavské vy1tlipenla Gézu
'Andu atanú sa labuťou ples·
ňou jednfiho z najvlillifch svetových pianistov povojnových
desafrollf.
Sestnásť
dnf po
týchto koncertoch rozhlasovfi
stanice osnamovell sprhu o
umelcovom úmrU; prekYaplla
napriek tomu, le sme vedeli o
zákernej chorobe, ktorej ul vyle roka odolhal jeho silný
org anlzmua, ktorú dak po ťal 
kom chlruraickom zákroku povalonll sa zllkvidovan6, 1 kecf
nfml výrazne podlomila jeho
1yzlcké sily. Dílvody Iba ne priamo 1 ňou súvisiace spllsoblll v noel z 13. na 14. júna
náhlu smrť. Vletkým tým, ktorl mali molnosť osobného aty·
ku s Gbom Andom 1 za jeho
poslednej nhltevy u nás (po
prvý raz hosťoval v Bratislave
v rámci BHS '73) jo táto smut·
ná skutollnost' neuvorltefná,
vecf obdivovali v ňom i!Jovoka
neuhaslnajtícej vitality, elánu,
angalovanostl a zanletenoatl vo
veciach umenia a ntícneho
prla tera, ktorým zostal vidy
na priek zh ý~kanoatl svetoznámeho umelca, ktorý ul ako
dvadsafrollný zfskal
diplom
mafatrovskoJ triedy E. Dohnlinylho na budapeltlanskej Hudnllnof akadémii . Po viťazstvo
v le novskej medzinárodnej hu ·
dobnej s6Catl sa u! ., r . 194Z
natrvalo usadil v ZUrichu, kde
vo vtedy vzácnych mierových
podmienkach mohol roulnťtť
svoju sfubnú kariéru . Ztarlvf
klavlrlate noobvyklej energie
so sklonom k vefkolepej vlr·
tuozlte sl hravo zfskel ocenil·
nie obecenstva i kritiky leskom svofel hry v dielach Llsz·
ta o Bartl! ka (dôsledne o bo·
znemoval západný svet s kompl etn ým klavlrnym dielom toh·
to skladatefa), ale af Calkovs~éh o
a Schumenna. Andu
vh k tento 6specb neuspokofo·
•a': Jeho t61ba s merovala inam
- k Schubertovl, k Brahmsovl
a hlavno k Mozartovl, teda
tam. kde okrem sebe vlastnej
p rirodzeneJ virtuozity a neprekon ane j muzlkallly musel pres v'ldlllt l ltýlovým cftenlm a
sr.h n rmo'! ťou v! lť sa do my~
lfnnkového a citového sveta
l!kladaterov, u
ktorých jadr o výoovode nespollfvalo vn
vo n ke l ~kovos tla c h a v p6hom
• lrtn6 znom lesku . Roky na
tom to ci eli pra coval s neob·
•yklou hdll'vnatosťou a tvrdol ljnostou, al ti l ttchto ,.blik·

(

zabraniňia

llvých" skladaterov osvoJil a
stal aa Ich majstronkým ll·
moi!nfkom. Dokonca bol povalovaný vo vedomf verejnosti za
mozartovského tpeclallstu. Sám
vlak takéto zalkaturkovanle
a •ýlullné sameranle striktne
odmietal; a naozaj - !!okol·
vek vzal do r6k, vl otko bolo
presvedlllvé, lebo bolo vernl'!
a~kladatorovl a dielu, zakaldým
sl vlak zachovalo origina litu a
svojréznosf. Svedči to o mnohostrannostl Andovho talentu a
jeho osobnosti, čoho dôkazom
nakoniec je l skuto č nos ť, l e ul
dlhé roky pôsobil aj ako dlrl·
gent; spol!latku ako dirigent l
klavirista v jedno f osobo (predovietkým v Mozartových klavfrnych koncertoch l , neskôr l
ako Interpret čisto orchrstr61 nych diel. Nikdy sl vlak nezakladal na kariére v te jto oblasti, ktorú 1kôr puvol oval za
doplnok k vlastnef sólistickej
lllnnosll.
Anda patril k zriedkavým
budobnlkom, u ktorých pohybová spolulilluť orl(onlzmu l v
dynamicky exponovan ých lise·
koch sa zredukovala na mini·
mum a neprezrádll'alo ani nafmenl lu námahu . Anda proste
muzlclroval s u z6zrallnosCou
dotyku nojlch rt1k a s pfným
•kladom svojho srdca l umu.
Takého sme ho poznali l po
lud1kel stránke: bez zbytoč
ných slov, vidy prlamollloreho.
prudkého Ion tam. kde mal poeli kompromisu v umoni, sú·
i!asne vlak nesmierne Jéskavé·
bo, neraz velmi vesell'! ho. v i dy
noblesn6ho
spolupracuvn (l(a ,
prlatefa a oíidag 6Jza. Jeho kal·
lnteroretell nfi
dorollné letné
kurzy v ZUrichu patrili k noi·
vybfadávanejlfm
podujatiam
tohto druhu a nall dvaja mia ·
df klaviristi Marián Lap§onsk ý
a Peter Toperczer 1a touto cestou stali feho oddanými tlakmi, o ktorých umelecký osud
sa ddy 6prlmne zauffmal a
ktorých fispechy 1 hrdo sťou
1ledoval. A alte jedna - vo
svofom dílsledku nelfastnlí n6hodo lllnf pre nás Gázu An ·
du blfzkym a nazebudnutef·
nf m. Svof prvý koncert 11 orchestrom elfi ako mladu ~ký
posluchéll
budopdtlo ns kej
Akadémie hr11l pod taktovkou
t:udovfta Rajtera, vtedy proresora orchestrálnej triedy na
uvedeneJ lkole. Bol to pôvodne dôvod pre spolufii!lnkovanio
oboch umelcov v rámci Rojte·
rovho jnbllejr16ho koncertu 11a
záver uplynuleJ koncertnej so·
zllny. Anda p rliilel napriek to·
mu, fo v díls ledku svojho zdravotn6ho stavu odriekol (al no
jedinú vý nimku pred Bratisla·
v ou) dolky svojo nrejnó vystúpenia; vlas tne et koncom
leta a 110 jesen chcel nanovo
po1tupne roz prúdiť svoju kon·
certnú ~innos f. Prll lel ale do
Brati1lavy, aby sl 1 d ávnym
prlaterom zohral l sv oj posledný koncert. Aby sa uzavrel
kruh a noolnlla záhadn á hra
01udu . . . Pro toto, pre jeho
nenahradlteln6 umenie o n tic·
ne Judské vlastnosti bude na •a spom ienka na Gbu Andu
vidy naplnená billom s kore j
rozllillky a obdlvon1 na d feho
umelecký m majs tr uvst vorn.
-la-

Snfmka : B. BeniC:ek
d neuverltefne krltlckf a prito za efnajt1 1!81110 s nli!enfm IO·
ho, ~ o ul maJfi . . .
Vás vztoh k nose) hudbe?
- V repertoári môJho orches·
tra zauflmo valia hudba dillel l·
té miesto. V nafbllllom !lase
uved ieme napriklad mtilo hrl\vaný Dvorákov klavírny kon·
carl. V budúcich rokoch pilinujeme usporiadať v Loyne tfi·
deň
československol
hudby.
Momentálne ml vlak lell na
srdci lntl vec: máte vynlkoj6·
clch Inter pretov, ktorf sfi vo
Fr a nc6zsku nezn á mi. Snallm sa
to trochu naoravlf. Pre prlprovovanó uvedenie Beethnvenuvej IX. symfónie som anJ~a!OvH I
vo l!e spevtíllky Soukupovú a Be·
ňa č kovú. Potrebovali by ste' u
nás nejakého dobrého lmpre·
s lírio : azda som také ho ul naAleJ a sprostredkoval l prvé
kontakty no tlrlslutných miDI·
ta ch.
- MO'-ete nt\m niečo povedaf
o orchestri, ktorého s to dlrl·
gen tom"!
Lyonský symfonický orchester vznikol pred siedmimi rok·
mi na mill podnet a Je stíi!asne
aj operným telesom. Rol!ne mé
osi BO divadelných predatavenf
a 40 koncertov, vlillllnu 1 nich
v ďalll lch miestach lyonského
departmentu. Sfrenle hudobné·

bo udelenia pokladám l v
menllch centrách za volmi dô
loiiUi poslanie. Francbi majú
sklon nazývať sa nemuzlkálnym
u6rodom, llo vlak n ie je vôbec
pravda. Naopak, presvodllujom
sa neustále, aký hlad po dobrej hudbe u ná11 vlada uanule,
najmä medzi mládelou . Cu nam
d a k chýba, Je dókladné hudobné vzdelanie. Preto sa sn a·
11m tento nedostatok odstrániť
nojiml prostriedkami.
Vu<;o najbll~!. lc
umeleckil
pl.my?
- V prvom rade ma !!aké
predstavenie
Lohengrlna
.,
lyonskeJ opere. Potom odchádzam na balkánsky zájazd Grécko, Bulharsko, Rumunskn.
Na festiva l Aix en-Provenco pri·
pravlm o. i. al Cherublnlho Me·
dou. V auguste usporiadam v
jednej (rancfizskef dedine akýsl seminár (tri koncerty ), na
ktorom
zoznámime mlad ých
adeptov dirigentského umenia
zo zahrauli!ia (hlavne z Puf
ska a Bulharska) s (roncllz·
akou hudbou . Na Jeseň budem
dirigovať Kráfovský lilbarmo·
nlcký orchester v Londýne,
splnfm ponanle "d o Amsterda·
mu a na Bretislanké hudobné
slhnostl. Teda v októbri do v i·
den la l
MIROSLAV SULC

Technik v Rige
Na pozvanie vedenia mužského zboru. Gaudea.mus pri
Polutechnickom in§títú te v Rige {Lotyšská SSR) účinkoval
v d1loch 15.-21. májtJ v tomt o krásnom meste midanv z bor
Technik pri SVST v BratlBlave. tohtoročnv vitaz Zlatého
venca, jeden z na!ich Mjlep!ích a.matér skych zbor ov. Zbor
pod vedením Pa.vla P rocházku vystupov al v R ige trikrát: 15.
mája v o velkej koncert nej sieni P. Stučl>u. 16. mája v študentskom klube Rižského polvtechnického ín.§tltútu a 18.
mája v ,-Uskej t el ev!zii so skr át en1Ím programom. Ok r em
toho Technik spieval 19. mája v kultú1'twm dome mestecka
Slgulda, kde bol nav!tivtt pracuj ú cich t amojšej vedecko-VlÍskumrle) polrlohospodár skej stanice. Program zboru pozostaval z dieL Monteverd i/to, Morl eyho, Bort ríanského, Cajkovskcho, Brucknera, Debussyho, SebaliM, A lexandrova, Koval'a, Cikkera, Suchona, P rocházku, Ze!M novskeho, Zeljenku
a IIru$ov&keho. VystrlpenitJ Techniku sa stretávali IS nev!cduou pozorrtostou publika, odborníkov i dennej tlače, čo sa
odzrkadhlo v o vysokom ltodrwtenL interpretačnej U1'ovne telesa i dil"igenta a v neposledneJ miere i jcdnottivúch diel programu {najmä ruských, sovietskych. a slovenskúc1t skladatefov J. Prvv i d r uhý koncert bol v znamení velkej koncentrácie zboru., ktorý predniesol jednotlivé d leta s t echnic1>ou i sto·
tou, plastlckým ::vukom a vvr azovou fahkostou.
limítovaUIÍIIl, llkráteným programom v ystupoval napokort zbor pr!
priamorn prenose v ,-tt ske) t el evfzfi a t akisto v S!gulde, kde
sa uz prejavila bta pr!rodzena únava a menšia indtspozEcla.

s

Po: ornf a srdečnE hostitelia pripravilt pre : bor a jeho tý! denný pobyt v Rige bohatú p rogram, ktorého Ol'g4nizačn~
zvladnutle s! zaslúž! obdiv. Ojicialne privítanie na pôdo
irtštttutu. - zástupcom redaktor a tJ ved ením !koly - s po drobnou prednaškou o hlstórU !koly 4 jej učebno1n procese,
prehLiadka histortckýclt pamätihodností me/Sta i jeho okolia
bolí len. za.ciatkont pestreho kal eidoskopu akcii 4 zážitkov.
Návštev4 bývalého nacistického koncentračného tábol'4 v Salasptlse, premenené/lo na nár odnv pamätník, orge~.novli 4 ::borový koncert v mestskom dóme, návštev4 známeho kúperneho prímorského strcdislus v Jurmale, pr ehliadktl pr írodnej
rezervac!e pr! Sigulde s rô;mv m1 ptJmiitihod.nostamt L m úzea.
'ludovej arc1ntekt úry { skansenu) v l esoparku ."ri Rige, spojena s v ttununt obi::erstvcntm tvor ili hl4vntí rámec vo'lruiho
čas u pobvtu zboru, pričom. nemo! no ::abudnút ani n4 krasnc
družobné stretnutie a. napokon i roz lúčku členov obidv och
zborov (Gaudeamus a Technik). V rámct f'ecipročnej výmen11
pricestuje mužský ::bor Gaudea.mus do Bratlsl4VI/ v auguste
t. r., kde bude hostom súboru Technik a SVST.

IVAN 1-IRUSOVSKY

-sl. NSR otvoria v septembri
výskumné ce ntrum tvorby Bit.
citových synov. Ostredli bude
vo Fran kfur te.
Mll4nska La Scala odvolala
svoJ pl4novan9 zájazd do USA,
Ako dOvod sa uvádzajú ftnanč·
né ťažk osti.
)oachhn Herz, rladlte l opery
v Lipsku, prevezme od 1. au·
gusta t. r. veden ie Komickej
opery v Berline.
Hudobnej täraplt a praYi na
hudobneJ klinike sa venuje me·
dzlndrodné Júnové s t retnutie v
Anglicku. M poprad{ sd p red.
ná~ky amerických od bornfk a,v,
Svlatoslov Richter uskutol!·
n ll koncom )Ona koncer ty v
sngllckých mest6ch. Okrem rt·
clt6lov h ral 1 s viacer ými or•
chestram\.
Na tohtoročných Hllndlovýcti
oslavách v Halle uvledU 1 me.
nej znllmo skla dby s kla da tere,
Dominanta bola v opere! Fara·
mondo, v plesňovom veče re
Thea Adama a v oratóriách
Salomo a Samson.
Dvoi'ákovu Omš u D i!ur; m&•
lo známe dueta p r~ sopr4n;
bary tón a klavtr na b rali z4·
padonemeckf umelci na gramo,
!OnovO pla tne .
Vo f rancQzsk om Mulliousé
usporiadali 15.- 20. Júna l'rv9
roč nl k
festiva lu venovaného
tvorbe J. S. Bacli&. In!ltrumen·
t4lny sObor La roma interpr!•
toval o. t. šesf Brandenbur•
s kýcn koncertov a viaceré sui,
ty, Bachova organové k ompozf·
cle predniesla
Marii·Claire
Alalnov4.
Tslimer 70 r oliov po vzn tliu
diela a 30 rokov po autorov• !
smrti po prvýk r6.t uviedli v Pa·
1·!! 1 divadelnd hru V. Kandin.
s kého Sonorlté JaunlJ ( 2 ltý
zvuk ) s hudbou Antona Weberna.
Vysoká hutiobná llk ola Fran•
za Liszta v Budapesti bude od
20. Julo do 4. a ugusta t. r ..
dejiskom 10. ba rtOkovského si!•
mlnára . W.yul!ovanid v maj•
strovských t riedacl:i (klavfr 1
h us le, s14 člkov0 kvarteto) do·
pin ta muzlkologlcké p r!dnUky
a a nalýzy dle l. Učebný p i6.n
obsiahne popri 'iitele Bélu ~ar•
tOka a j liompoztcle Jeho sú čas•
n!kov a k lavtrno s klaéiby E.
Liszta.
220. výroi!lu naroél.lnla \V,
A. Mozarta venovali v Moskve
koncertný cyklus, na ktorom
s 11 intérpretáclou Mozar tových
diel predstav111 poflrednf Slh
vletski in!trumenta11stt a tlilíl·
sil, o. l. S. Rich ter, ll. Jal k l•
rev, O. Kop:an, Meslčovskt tll•
harm6nl11, Komornt l . Jula.
111 a K. Kondrašln.
Medzln4roiin i liuao~n6 tý!•
dne v Luzirné f13. VIII. - 1,
IX. ) v toh toročneJ programovej
koncepclt vyzdvihujd steroťni•
eu Pabla Casalsa $ Manuela

di Fl 11U.

HUDBA
V ROZHLASE
V arclilve Cs. rozlilasu sú k dls poztcll
l)osledné diela b . loataJcoyU!a ako live·
nahrávky so sovietskymi umelcami. Z
náš ho aspektu je pozoruhoané, žo poslu·
chličl rozhlasu sl u2 mOZu vypočuť aj
3tQdlové verzie s domácimi Interpretmi,
realizované v rekordnom čase. Naviac v
tomto prlpade Ide poho tovosť ruka v ru·
ke s vysokou kvalltou a to jo ešte cen·
n ej!ild.

S. KopUle s J. Bendom nalirall Sui·
tu pre baa a klutr na sloYA Mlcbalan·
J!ela Buonarottlbo, op. 145 a M. Telecký
s H. GáfforoYou posľildm1 Sostakovlčovu
skladbu - Son6tu pre Yloln a klufr,
op. 147.
Vyš e 30·mlnťitovó, rozmerné s k ladby
vyznievaj!\ zvláš tne. I stä aj kvôli stále
~et·stvoJ, neza colonej s trate majs tra, n o
nemenej samy od seba. B. Tl ščenko Ich
IJlrlrovnal k Jadovcu, čo sa n a povrch
v ynára Ion jednou osminou ft mys lel to
tak, že skoro vi>otko v nich li! ,.za vldl·
~elným horizontom" a tba malý kúsl č ok
l)lotujäme: to sú tie napfsanó n oty. Má·
lo Ich jo, v klavlrnom parte Suity až
Zalostne m á lo, 11 predsa nenech áva)u potlt prázdneho priestoru, a s ketického tvaru, ktorý by sma mohli plne vnfma f
zvonku a celý. Coz jeho volná s poJe pre·
mká akás i éterická sila a lllrl sa produchovnolos t, nepos tlhnutelné ta Joms tvo
velkého tvorcu. Ak jo umeleck é dielo
v ýzvou, Is te nie v tom zmysle, žo by sme
sa ta jomné m a li za každú cenu s n ež iť
J, odhallť " - vcd s poznantm by s me ho
vlastne zrušlll, no môžeme ho tu š iť. Na Jmä v Sulto, le bo Sonáta jo v9razne)llle
p rek om ponovanll: a Z v závcroenom Ada·
g lu na pAmia tk u Boethovono, ked zmo
Mesa č ný s v1 t, sn hu dba podivne pre1·usu·
jo, zadrhava vzdalujo. Suita JO celá na·
vonok n esmierne pokojná, d lho treba
ča kaf na sčere ni e s iahodlhých Hnil ba·
s u , ve r ~oov bez Interpunkc ie. Dve tr i roz·
bm·eu1a vš ak prfdu a zapôsobia An i
blesk . V zá v e ľ eč n ej Nosm1·tefno::.ti r itu·
je Sos ta kovlč SVOJU d ets kll s kla d bl ť:k u,
pohybliv ú, melod icky a Z banálnu. [Al e bo
Jan naivne pros t O, mohlero vsk ú"!) No ne~os mteva s a sám sebe, po prcd chlidzoju·
com dlanf to nlo jo ani grotes kn ý C1!lkfu·
bok, ani vtipná bodk11. je to smutné.
Prl por ovnanf Kopea kovho poiiatia s
'Nester enkovým je slávny sovietsky bas
efektnc jš f - spieva oxaltovane)š lo, vás·
n lvcjšle, všetku úzkost a bol esť Michc·
langelových veriíov r ozoch vie va nouta )o·
van9m prccttonfm. Každým tónom vy·
zdvlhuje tr ag ick ý pátos hudby. Oproti
teJto ,.vnucu)úcej sa" c ltuplnostl jo Kop·
čtik zdl·ža nltve j!>f a tým a koby bol bll:l·
š lo k ztlmeru s kladatera , k pr avde Su i·
ty. Je striedmo vyrovnaný, c hce dôj s ť
k vnťito r n ó mu, podpovrchovt'lmu dramatlzmu. SOstredu)e s a hlavne na ply nutie
dlhých Unll, č l e nf Ich velmi jemne o
mllkko. Takže s mOtok. úchvatne pôso·
bla m iesta splóvané mezza voce (Noc 1,
l yrika Ja nasýtcná čistou s lovanskou mc·
lanchOIIou (Nes te1·enk ova vyznieva •·af l·
novanej!:lo ), v dramatických č t s l ac h
uplatňu Je sýty a mužný timbre, vo vý·
raze Pl'lpomrna)Oc l verkolepú maJestát·
nosf r us kého pľavosláv neho ,.penia".
J. Beneš je bezchybne stotožnený so spo·
vli kom ; vo výs le dnom zvuku Je však kla·
vrr d osť Inde a vzadu, čo Je pochopltef·
ne otázka réžie. Napriek tomu musfmo
pova žovať nah rávku za r e prezentatrvnu,
naJmä z dôvodu toho s tupňa ponoru a
umelecke j zrelosti, ak ú na ne j damon·
~tt·uje n á
mladý basis ta.
U dvojice M. Telecký 11 ll. Gártorovli
s me zvyknutf na š tanda r dn ý v ýkon ; u
nich to, pravda; znamena výkon prvo·
tried ny. "ľe l ec ký je, a spoň Č O SA týkA
r ozhlasovych n a h ľávok, bezpoch yby no·
docenený. Nómume var! umelca , č o by
dok.!zal tak ako oo prekona ť .. mlkr of6·
n ový" odstu p a za n ec hať na net 1ve) pás·
k e tak u zrctoln o tudsku s topu . Tým pna·
m o fasc inuje: n iektor( sa v ~> tudlu prlltil
s ustredla 11 potom to, akoby n a potvo·
r u, zo záznamu v yskoč1 . In! sa zase ne·
vedia rozohriať . typy, č o Ich musf lns pl·
r ovaf ko ncertn á s1e 11, pos lu c h áči. ľet ec·
k 9 obidva tie to stavy - k oncentl•dcl u
1 citové vznietenie - dos11hujo v Ideál·
n o p r irodzene j jednote a z )oho nahr!í·
vok vy!a ru)e s po ntá nno, rados tn6 muzl·
cfrova nlo. Jeho technické kvality s u zna·
menlté no a matný, hlboky, obly tón Je·
ho v ioly - ten u f sdm je schopný úpl ·
n e zau )at. Telecky s polu s ll. Gá! ľoro·
vou, pre htoru n ie je komornä h r a s pre·
v11dzanfm, a le do tvtiranhn, a j v nah•·áv·
ke Sostakovlcovej Son a ty upla thuje všet·
ky s pome nuté pu ame trii, podlo! ent6 vr·
cholne ser ióznou p rípravou. Pri n11)vyti·
slch kr itériách s l v!ak dovoHm tvrdit,
~e vo v ýraze, de ta iloch rozfahlého cel·
ku, s totoZnenf &a ll n fm, lo elite zdaleka
nie )li posledn é Teleckého • lovo.
Last but not leas t pnpomfnam vefkO
z"ásluhu Redakcie sym!onlck eJ, komo rne j
a operne) hudby n a objednanf a r ežlsé
rov a techn ikov Cs. r ozhlas u na r eal! ·
zovant obidvoch s kladteb; bez ich p ri·

Na margo akcie GRAMO '76
Koncepcia podujatia 3e nepochybne veCkOT'l/Sa a prí!ažlwá
pre široký okruh záujemcov: cez expoziclu reprezentatív nvch
noviniek gralnofon.ovej produkcte a pestrú. paletu. konce rtného a t"eprodukovaneho programu v priebehu m ekol kycll dnt
prezentovat dotera)! w srl4hy českos lo vens kého gramofonov eho priemyslu a sučasnli stav v oblasti v ýroby a v ydávaJti
zrJUkových zaz1tamov a t"eprodukčnej techniky. Program druJtého ročnil•a akcie CRAMO, ktorá prebiehala v d 1loch
23.- 29. mája v bratislavskom PKO, nadviazal na minuloročné slcúsenosti a pozostával z ko11certov špičkot•ý cl' i n ter·
pretov váž nej a zábavnej hudby, diskoték troch naJicll
hudObnlÍCh vydavatelstiev, z televíznvch repoTtái í, krát kuch
filmov a televízneho spravodajstva, uskutočnili sa dve divadelné predstaveni a, v štúdiu kvadrofónnej t"eprodukcie
odzneli zauj hnavé nahrávky. Boltattí v ýber a tomu zodpov edajúca slušná n ávštevnost. ba nicked11 ponuka nestačila
pokryt záujem. Poktar sa netýkala sféry v áznej hudby. Bi·
lancia v tejto oblasti je v porovnani so zábavnlirn žánrom
nieLen skromnejšia, ale predovšetkým tohto ro k u í diskutabilnejšia a priam prov okuje diváka zamysliet sa nad organiza čllou. zdatnostou usporiadcstera. Zo si edmich plánov aných
koncertov sa wku.točnili - v skrátenej podobe a pred m inimálnvm počtom posLucháčov - štyri {vys túpenia Linha
Singers bolo odvolané pre ocllore•lie členov súboru), a a!
tieto v yzneli ako formálne zadostučinenie, tak mer ako nut11c
zlo celej akcie. Zdá sa, akoby organizačné ::c,bezpe čenie t ejto
čas ti stálo na periférii profesionálneho :::áu,mu usporla.datelov, o čom s vedčí napríklad i taká .,mal!ckost", že koncert
Nového pražsk ého tria a t"ecitál Petre~ Toperczera sa nereaLizov al pre 1.:atastrofálny stav koncertného klavir a! Dramaturgia bola v porovnaní s minullim rol.:om statickejšia, málo
spenia by s me n e mohll zaznameoa t IJ e·
to d r ama tu1·gtcky l lnter preta ene v ý·
znamné pol!lny.
IOOll PODRACKÝ

Arc hlv n ahrávok s lovens ke j hudby
oboha tila s nfmka Concertina pre 2 husH
a orchester od Igora Dlbéka (nar. 1946).
V ::.love nskoJ hudo bne j llteratut·e JC to
zaua r jedlny dvojkonce l'l. Ide o d lolu
pozoruhodn ych zvukových l obsa hovych
kva lft, ktoré sa plne hills! k u ktfvn cmu
ž1votu na kon cert ných pOdllich l v rozhlasovom n te tcvrznom vysiola nr. So
Sy mfonickým orchestrom Cs. rozhlasu
• BratisiiiYO ho nahro ll sólis ti Viktor
Siml!lsko a Al!boto Plnskurová, (ilrlgo·
VIli Stefan Róbl. V roz hlasovo m štlid1u
smo ~o treth tiež autora, k tory nam o ::.vo·
jOJ skladbe povedal :

pestrá, spoliehala. sa. azda. na o~lubu komornlÍch telie~ (okrem
.~pominaných irlterpretov v ustuptlo ~raiské dychove kvinteto, Slovenské k varteto a d ea ter mmy boh vyhradc rlé pre
atrak tív ny subor starých nastro}ov Rozmbersku kapelu ). Zcs
podpriemerny záuj em obecenstva mož rto. V.:§ak v mte naj"!lt
propagacw; skutočnost ;e u rtas state tal.a, ....e forma ponuku,
ktora prlttahne fanú~ikov na podujatie t..v. popu larne) hudby, vefakrat nes tačí na u pútanie P?Sluchačo~ "}'afneh? ! ánru,
ktori sú :::vuk "utí. na v iac meltCJ okázaleJ!' a vheravejJ'
spôsob. LakoiiLcké a v ýtvarne nevun.aHczavé plagátu globalneho charakteru sphíali len funkciu skromného oznamen!a Cl
nic pútača, ba aj v samotnom výstavnom a~eáli bola informácia o akcíach v ermi decentná. Tu. by sa i tadalo in!talovae
na vid i ternom mieste v ýstavku propagačnlieh materiálov účin·
ku.júcich {fotografie, umelecl•ý pTofil, prehlad Vl/danlich. aramoplatni s moinostou. ich vypočutia), ktorá by aj na/lodného návštevníka PKO zaujala, presvedčila, pozvala. V pro~pec/' zvliše1télto záu j mu publika by pomohlo zaangaiovat
ikoll/. cávody, hudobné in!tttúcie, oživit programy Vl/Stupnd
majstrov hovoreného slova, spontánnymi besedami s umelcami, prípadne - aj kecl to nezodpovedá pôvodn~mu zámet"U
- uskutočnit celé poduj atie v priestoroch j edne' budovu uvazovat o umiestneni koncertov v tradičných. koncertnýcl•
sálacl' v centre mesta ako o do časnom rle§ení, poktar sa nevytvori tradícia s pevným poslucháčskym zázemím. Druhtí
ročník v ýstav no-programov ého podujatia CRAMO sa skončil.
Zámerne sme v tejto poznámke nepreferovali jeho nesporn6
kladv a prínos do nášho kultúrno-spoločenského života. Chce•
li sme sa dotknút alarmujúclch skutočnosti, poukázat na nicktoré slabiny a nedorte§ené problémy, k torýc/l u vedomenie
s! určite prinúti zainteresovanlich hodnotit, poučit sa, rev!dovat, :::lepšovo.t a dat divákovi sancu. toto zlep!ente v budúcnosti i očakávat.
V I ERA CHALUPKOV A

Správy HIS
Klaviristka
Angela
Llongová z Hong Kongu,
t. č. pôsobia ca v NS R sl
vypoeu la klavfrno s k lad·
by slovens kych a uto rov.
Vyžiada la sl n ahrávky a
n otový mu torlál sk ladieb
j. Cikkera, E. Suchoň u a
l. ZelJenku , k tor é c hce
zora d i ť d o s vojho rcpcr·
tutl r u.
Do HIS :>HF zavllal 10·
daktor hudobného cnso·
pl::.u Muzyl!na Ukrujlna
)1111 1 Vll!dlmlrovn. M,•ly ·
scv. Uí:elom Jeho Jhlvstn·
vy bolo dolwc.l n u! vyn111·
nu
lllciiOI'IIIIuv,
1111)mli
pnrtltlll' IIICc.lll IIIS a kY·
jO Vtikym vydavaters tvom.
1\ IIIOI' ICký

ľOZhiliS

11ft

s tun lcl \VOXR odvy::.leldl
sk ladbu
Jána
Cl kkol'a
ll ommago 11 Beethoven.
Dielo su t>trello u postu·
c háeov s v e ľk ý m úspo·
chom. N11 d a lšie obdoblo
JO naplánovaná v progra·
mc
da lsia
a utorova
s k la d ba - Va•·tác•e na
slove ns k ú rudov a pleseil.
Rozh las mlon l l n aďal ej
za•·udovat do prog•·amov
skladhy
s love nských
::.kludateľov.

Alt bcta Plaslwro L'á a Vi ktor Simčis /;o.
S n1mka : M. Ccn él<:
"Concerttno pro 2 1wsll a o rche~>ler
te mota ab!>ol uentskd prdca na VSMU.
K napi sanlu l eJ/O ~>k ladby ma l n$pir ouall
man~elta Hälbltngovcl, ktorl boli tie~ prvý mi Interpret mi Concertin a a im som
at skladbu s uclakou venoval. Som rdd,
že po ptatlch r okoch sa r ealizoval a nahrdvka v !ltúdlu Cs. rozl1lasu. Noul lnterpretl-husllstl VIktor Slmt isko a Alžbeta Pla~ kurouá a Ile~ dtrlgent Stef an Róbl
{ k t orO r obil at premMru ) pracovali ~
odu!ievnen1m a bull na túto 11elahkú úlo·
hu maxima/ne prtpraueni. S výsl edkom
tch proce som U('lml \!)OkO/IlÝ a m6žem
pouellut, ~a Ilie o autentickú lnterprPi á·
clu ~kl adby. Na orcllestPr l sóltstou kl a·
dtP Ccmcerllno net.u!lklť! pozwrlrwky. Na
rodu motllo profi•.~ora, ndr odtJ{IIto umo/ca
fdna Ctkkem, ~om pri tn ~ t rumentacu or·
clle.\tra vynechal celu skuptnu l . a ll.
hus/l. Funkciu Ul'dúcalto i>Oprdnouf!IIO
hlasu u orcll e~>trl prebard skupina vlol.
Pomer ne vysoká pol o/la utol oudlto partu
l značn/5 technick(! pottadauky kladú 110
inter pr etov zvy!.enll ndroky. T!}mto In·
~trum e n tal! ny m zasahom som vyb/en/l
dva sóloull hlasy 1tusll, pret o~e sa od/lsU/ti uZ farbou zuuku od skupiny sldčl·
kových n d~>trofov, u tomto pripade ulol,
ttel a kontrabasov. Skupina dyciiOUfíCh
nrlstrotou te u orchestri plne zastOpP·
nd. Vartdclaml a komblnouanlm tl)chto
nástr otouQclt skupm som mal možnost
vytvorit nou(! far ebtt/1 a zuukou/1 k OIIJ.·
blndcl e. Concertino pozostdua z troch
/!asil , u skladbe te umítornd uýrazoud l
tempoud graddcw, ktord md síce nlekof·
ko charak terovo rozčlen ených zlomov,
no u podstate narastd od pol:latoi!nť!ho
Ciuodu po zdverei!n6 Allegr o. Veľm i by
ma po/emo, keby sl tl1to skl adbu u~l m ll
at nadanr a dobre Iechnicky f undovanl
absolventi konzervatór ia a VS/oJU.

Kon tra basista
Valci'!)
Ab lch sa obrá ti l na HIS
so ~l ad os t o u o za s lan ie
notového materiál u s kladieb s lovens kých a uto·
r ov, ktoré by rád použil
na )m!i pr i svoJe j pedago·
glcko) č mn osti. HIS mu
zosla lo nlokoY ko pa1·ti·
túr s kladieb 'ľ. Fr esu a
M. 1\orlnka.
Na koncerte 8. mája t.
r. uviedli v Rige lotyšskf
ume lci d iela Eugena Su·
choM. Organista Olget·ts
Clntlnlš a Komorný or·
ch ester Lotyšsko) SSR
predniesli
Sym ron lck ú
ro ntázlll no BACH a m ut·
ský zbor Absolventi zbo·
r ovú s kla dbu Ak á s l ml
k t'Jsna.
Mus •ktago 1!l70 v Klin·
grntho le-Markncu klr·
thcn, obsah om kto1 91 h
su medzi národ né suťAle
al,o•·d oonlstov o hrm.ov
na dychovli ná&liOJC, zna ·
mona ll
ď aH>!
vol ky
us pech s lovensko) akor·
dc6n ovoJ :lkoly. RaJ mu n d
1\dk on l, t la k prof. M.
Szôkoove) zisko l v kate·
~Oril dospe lých v silneJ
medzlnorodno) konkuron ·
e li
Hl. con u. Vlace•·f
úca s tn fc l uviedli s kladby
s lovensk ých ll cosk9ch
autorov [ Pos plšll, Zlko,

H UDOBN~

Il atrfk, Podprock9, Tro·
jan , F ia la, Ma tys ).
V up lynulom obdob! sa
u ~ k u toč n llo v Klube s kladate rov n iekoľko besied,
stretnut! a prehrávok:
Pri pl'lležltosli životn ého
Jubilea sklada tcra Já na
Zimmera sa 15. mája ko·
nato stretnutie s tvorbou
11 osobnosťou uutoru, nn
ktm·01n v uvodn l'iadltnr
!>HF i\h>Jl Stu::.ko odu·
ndal jubJian tov l lJ i c~ho ·
pniJnY hsl a pracovn tk
IIIS j uraj Hatrlk uviedol
mokolk o jeho sklad ieb.
• Di1a 26. m ája ::.1 so zá·
u )mom vy potull m uzl ko·
tógovla prodnašku doc.

d r. Ladis lava BuriiiSII1
CSc. o vývoj i kompo:.:len e j techniky v sO časneJ
s lovens ke j tvo rbe • DM
2. fllna sn v podnetne!
basede s trotl o nlokofko
novinárov s predstavllciml mlade) generiícle nuSirh
in tOJ'pretov Jelou
Spltkovou, Petrom Micha·
licom a Ra(lnundom Kt~·
kon lm, ktol'l uč ln kuj u v
tohtoročnom
cykle lot·
ných koncertov, poriada·
nyrh SIIF o GM B v Kla•
riskách. • Prohrávku s
ukozkaml skladtob Pen·
d eror k~ho, Kra uzeho a
SzalonkA, J.. toré odzneli
n a mlnuloročnoj Varsav·
s koj jesen i, uvlrdol 9. Jú..
na prom. hls t. Ivan Mar·
ton.

SLOVENSKÝ
HUDOBNÝ FOND
ponúka nutové materiá ly u chivovaných zahran ll!·
ných skladieb:
Klavfr
E. H. Meyer: Toccata appassionata
G. Rose n[eld: Sonata
E. Ragwitz: Sonata
E. L. Uray: Eine molodisch · harmoolséhiJ Stuitle
E. L. Uray : Thema, Variatlon und Fu ao
K. Schiske : Rhapsodle
Z. Krau zo: Triptych , 5 s kladieb
L. Dandara: Sonata previs
tol. Poot: Rbapsodio (dva klevlre)
L. do Maester: Petites variotluns
R. Bearvoets: lnvenzioni
J. Decadt: Scone ďenfants
ldyll ; 4 potltes pl6cos pour p iano solo
R. Coryn: 4 min latdry
R. van der Volden : Noctur na en studle
J. Matičlč : Tri skladby
A. Bozay: Postlude
Zs. Durk6: Chanel! per pianoforto
Z. }ency: E nd game Cot• plano
J. Koba : 5 skladieb
V. Tormls: 3 prelddlá a !figy
O. Balukanskas: Sonata
j. Räiits: 24 prell1dlf
Súbo•· klovirnych sk ladieb rumunskýcli sklllfia·
tefov
Orga11
H. Collu m: Orgelsulto 1962
D. Andnc: Son11ta
1•. Dubrony: Délivrouce
E. Arro: 10 skladieb
A. Kozlowski : fofa ló p1·e lúdl &
T. tolachl: Dve skl adby
G. Bocewicz: Esqnisse
8 . Szabelskl: Sontlta
A. Bloch: Soná ta
B. Pietrzak: 4 kontrasty pro organ
J. }argoil: Triptych
Matcrloly sd k dispozicii v Hudubuom in(ormal:n otn
stredlaku SHF, Fučlkova 29, 801 OO Bratislava, tel.
373 21, 373 34.
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fírol}elf. K tomuto tedlnel'n~mu
urjkonu mal Gardellt lc dt~pozí
cti dvoch seberovných partne
r ol}: v orchestri!lll homoq~nn11
kolel..-tfu u(fborných muz/kan
tou. ktorý ~a nesmierne rii/ti}(
nalodil na vlnoutl äl~ku clirt
genta, a na tavlsku VLo/ettu u
o~obe Sylvie Sassovet. Za t(jrh
pt1r rokov. l'o sa obtatJila no
sc(lne tt11o mimoriadna osob
nosť opern~ho tavl~ka, pol:ul
som Sas~ouťl 11 mnohtjch dob
r(fch a vtíbornQch kret1cldch,
ale Id tero;!lia
dokonalosf,
akou ~a ~totožnila hlasovo, zJa·
uouo a emociont1lne so stJOf?ll
drama/lckou Violet/ou, holo Ulf·
soko nad vSetkQmi ol!akdvanla·
mt.

***
Keď Musorgskit spoznal PuS-

klnovu

drt1mu

,.Boris

Godu·

n01/', rozlwdol sa pre teJ zhu-

Z.

koncerltw/,o pódia aj u nás známy Sa 11dor Pa leso ryL von L v novej inscenácii Borisa Godunova postavu Jurodivého.

dobneme a tak vytvoril svo;u
"prvotnú koncepciu". lctort1 po·
zostt1vala iba zo siedmic/z obrazov a dr~ala sa prakticky Pu~
/o.:inovho textu. Vedenie ct1rskych diuadlel v Petrohrade
v~ak nrvedelo pochopi( novo·
do!Jlí. a nezvykLa hudbu a zamietlo uvedenie diela. Musorgsklf na to dôkladne prepraco·
val svoju operu, lep!lle rozvinul
Pusklnovu drdmu, Nm uytvo·
ril tzv. "pôvodnú verzfu" die·
la, v ktorej sa obJavila u~ aJ
posobiv6 tenskd postaua Ma·
rína Mni!lkovd, jezuita Rangonl,
roz!ltrlll sa masov~ sc~ny, vy-

..Zázrak" Traviaty -originálny Boris
. Po druhO raz sa ml v žwote
po!ltastilo zaži( "zdzrak" Trav/aty. Bolo to skoro pred tromi desiatkami rokou, keď Ot·
to Klemperer uviedol v Budape$tt a; Verdiho populťirne die·
lo a svojou komplexnou koncepciou,
v ktoref výrazov~
spektrum obsiahlo nežnti lyrl·
ku l strhufzícu dramatično~t.
ukdzal pravú tvdr diela v pi
net teho krase. Traviatu som
odvtedy videl v r6znych kon
aepciách a interprelt1clách na
domt1clch t zaiiranll'ných scé
nach, trle z tohto, skoro poldru·
ha tucta pred~tavent, upútali
tba detaily, ttastočn~ riesenia
a otedineU spe11t1rke výkony,

lebo celok ntkdy nedosiahol tú
.,klempererouskúu úrovetl. T e·
raz sa ,.zázrak" zopakoval. Vedenie Statnet opery v Budape!>ll sa rozhodlo k nov~mu
na~tudovanlu diela poZIJal dnes
najpovolanetSieho
verdiovského interprPI'l - Lamberta Gar·
delliho. A Gardelll, kiOr!í tak
dóverne pozna tajom:,tvo ne·
tradičn~ho rozuzlenia
tkanlua
tefto partitúry ako aJ vygrado·
van/a melodických oblťlkov do
na/IJ!f!>~·teho
napätia,
splnil
v~etky ol'akávcmia: teho pro·
dukcra, t6to neoptsateTne krt1s·
na vypovecl o dramatickom
o~ude Viole/ty Valeryovef, bez
nadsádzky predstavuje svetovfí

Lipsko Bachovi
Uz po piatykrát stalo Sd v dnoch 14.-31. maJa t. r.
Lipsko dejiskom V. medzinárodnej sútaže johunna Seh astlana Bacha, ktorá prebiehala v odboro: klavír, or·
gan , sp ev, husle a violončelo. Zf•častnilo sa jej 176 s(L·
ťažiac•ch z 27 k•·ajln. Z toho bolo 40 klaviristov [v 2. ko·
le 18, vo finále 8), 38 huslistov (19, 8). 29 organistov
(16, 8). 26 violončelistov (15, 8), 42 spevákov - z toho
14 mužov (10, 6) a 28 žien [14, 6). Z CSSR sútazilo 14
kandidátov ( 3 klnvinsll, 7 organistov, 2 speváci a 2 v io·
Jončellsli). Z iluslistov boln prihlásená nasu Andren
Sestáková, do suťaže však nenastúpila. Z nich sa do
finále dostali dvaja orgamstL u jeden spevák [ M. Po<!·
skalský), k torý si vybojoval v súťaži mu,ov 4. cenu.
Sútažné podujatia nav!itívllo spolu (ok rem koncertu ví·
tazov) 23 550 návštevn!kov a poroty počúvAli 230 ho·
(Hn súťažné výkony.
Táto mohutná akcia je významným dokumentom úcty
Nemeckej dcmokt·atlckej republiky ku tvorivému odka·
zu velk ého barolwvého majstra, ktorého žtvotné jubt·
leá a s nimi spojený bachovský rok (290 rokov od na·
rodenie a 225 rokov od smrti) presahovali aj do u p ly·
nulej koncertnej sezóny. Na p1·1prave podujattA sa verkou mierou podlela tamojsla lipská Vysoké škola hu·
qobn~. , k~01·ej žiacky Komorný orchester pod vedením
R. Re u tera S'prevádzaJ vo finále skll:ldby j. S. &cha. Po·
8as súťaže sa prestalo na škole vyučovať 11 profeson
l·lioct sa sun·ah o čo najhladšle organizačné za bez pe·
a{nte akcii. Ostatný repertoár finalistov sprevádzala
~'};!harmónia z Halle pod vedenfm Olafa Kocha. l ker!'
s. tll!ovilou výkonu žiackeho Komorného orchestra n e·
·J!lOžeme byt plne uspokojen!, pohotovosť a umelecko·
llic!ln ic ká k vttllta ha ll ského orchestra zasluhujú st v po·
r:Ovnan! s orchestrom zo Zwickau (schumannovská SL!
ťaž v r. 19741 skutočne uznanie a ocenen ie. P1·tspeli
k p ohode a pomernému pokoju finalistov. V porotáci1
zasada l pod predsedníctvom nemeckých pedagógov,

M ichail Volčo7c

padla v~ak sc~na pred chrá·
mom Vas1Uja Blat.en~ho. Ttito
verziu potom u~ uviedli a plných de~at rokov zostala na
javisku. Po Musorgsk~lzo smr ti
Rimsklf·Korsakov, ktor.1í cttil
hodnoty diela, ale po tecl!nic·
ke/ strt1nke ho po11ažorJal za
nedokonalé, v snahe zachrdnif
dielo, v duchu svojej doby maf·
strovským spó~obom prepraco·
val orche~traciu a dal dielu no·
uú podobu. Túto verziu nad!;ene
prlfala at Moskl}a a 11ďaka Sal aplnou/ udomt1cntla sa na
vSetkých s11etovýrh operných
sc~nach. Popri
týchto troch
verzltich uyt varila sa eSte a l
ďal§la Stvrtd, keď v
rokoch

7939 40 ur obil nova ln~tru m en
so~takoutč. Tdto ver:la sa zatial na sc/Jnaclz ne·
wlomdrnila, naopak, od roku
l9'ifi,
ked
mlldnsku
Scala
tWieclla s Rosst [,ementm v ll·
tu/nrn postave .,pôuodntl 11er
riu•, začala sa novd ~ra Mu~orqskf>ho diela, ktor~ svotou
neote~anostou a prasilou 1e mo
hutnej~le ako v!>etky dobromy·
sern~ prPpraco1Janla.
/Ó('[U

o.

Re::tstsr budape!ltlanskef tn·
scent1cte Andrt1s Mik6 uvddza
akthl S!!mb/6zu dvoch orlgtndlov Modesta Petrovll!a Musorgsk/Jho . Nm sa vla~tne ozve
kompletný skladateľom kompa·
norJanL1 hudobnrJ mater/dl. Poprt tefto komplexnostt ďalStm
kladom réžie te tednoduchost
a priam cyklickt1 ucelenost
diela od prvef masovef scény
na
dvore
Novodevičlfského
kldstora a~ po sc~nu v blizkos·
ti mP~ta Kromy, kde .~a obfallt
0/rntlrij, tiahmícl na Moskvu za
ta~otu nad!>en~llo da11u, k!ím na
sc~nf'
zo.~tane
IlJa furodtv!í.
oplaktlvatfíci ru\'/.:.Q nt1rod. Velkolept1 r~žijnt1 koncepcia, kto·
rtl konel!ne pres11edNvo dokt1zala v žntencidch autora, že
touto lesnou scénou sa skutol'·
ne skonN drt1ma Borisa Godu·
no11a. Samozrejme, fístrednou
posla11ou zostdva naďalej Bo·
ri~. ale bez glorlflkt1cie, l:im
sa polarlta medzi ntm a ostalmím svetom znal!ne zťl~i a vytoort l!ím 11omog~nnu epizódu
ruských dejín. Mik6ovu kon·
cepciu podporuje at purittinska
sc~na Gdbora Forraylzo s profektovaným pozadtm a ndznakovýmt rekvizitami. Mafstrovsk.tím spôsobom te rle~end napr1klad Bor/sova tzba v Kremll
s malebne umies/nenfíml Ikona·
ml, porské obraZ!/ neboli už
natol ko presvedčivé.
R~žla, tnscent1cla a charakterlzujúce kostýmy Tivadara Mdr·
ka sú teda u ú!!a~ne; jednote
s Musorqského priam askellckou hudobnou rečou, ktora
uelmi citli11o tlmol'll G~za Ober·
f r ank. Popri l ahodnej a br/·
1antnej in.~t rumentár/1 Rimskf>·
ho-Kor.sakova, ku ktore/ tak
neoddelrteľne patria zlatom hrí·
r/ace kopuly mo.~kou\kej a so·
flfskef tnsrent1cle, oddti so spo·
znal at tfíto meneJ lrgotav/1 a
neskrot enú tutir Borisa Godunova.
JOZEF VARGA

Rainer Maria Ritke
Z prfležltost1 50. v1roč la
umrtta a 101. v ýročia n a rodenia spomlnamo jedného z naj·
význ!lmnejštch svetových básnikov, ktorého dielo sa sta lo
mnohokrát
žriedlom hudob,
ných lnsplráclf. Pražský rodák
Rllke bol dieťaťom svojej do·
by. Obklopoval ho priemysel!
obk lopovala ho aj bfeda, sve·
tová vojna a s tým s6vlslacd
osamotenie človeka, ktorý bol
nemilosrdne ponechaný izolovanému osudu, plného strachu
a zlých tušent RUke ako mys:
lltel a básnik dokázal však po·
strehnťiť najskcytejšle záchve·
vy ludskej psychiky a vedel
dat nevyslovlteľným pocitom
jasnú a závl!znú formuláciU.
jeho hlboký pohlad do člove
ka je úplne ojedinelý a zaradu,
je ho k najvýzn amnejš!m bás·
niekým a mysllteYským zjavom
svetovej literatúry, obdivovaným
umelcami
najvyššieho
rangu ako n apr. Paul .Va16ry;
André Gide. Po odchode z Pra,
hy v posledných rokoch minulého storočia sa zoznámil v
Mníchove s osobnou prlateYko u
Fr. Nletscheho Lauo AndreasSalome', čo m a lo velk ý vplyv
na duševnr vývoj básnika. Od·
chodom z Prahy začlna sa ob•
dobie jeho nepokojného putova·
nia. Precestoval celú Európu1
Egypt, Alž!rsko. Veiký význam
treba priplsat jeho cestám do
Ruska, kde sa osobn'e zoznámil
s Tolslým a Repinom. Nemenil
ustavične len miesta svojho pobytu, ale nedokončil ani unl•
verzitné štúdiá, ktoré začal v
Prahe. Manželstvo s Klárou
Westho.ffovou taktiež nedalo
Rilkemu teplo domáceho J'rbu;
Najradšej sa zdržiaval v rezb
dencli rodiny Thurn a TaxJs,
Hohenlohe, v kaštieli Duino pr!
Terste, kde naplsal čast svojho
najvýznamnejšieho
životného
diela .,Duinských elégtl". Svetová vojna prerušila jeho prá~
eu, ale po oslobodenl z vojen·
skej služby dostáva Rllke k
dispozicii zámok Muzot. Dokončen!m .,Duinsk ých eléglť"
a .,Sonetov Orfeovi" dosahuje
Rilke svoj umelecký vrchol. O
niekoľko rokov neskôr, v roku
1926, podl ahne svojej chorobe,
leukémii. Pochovaný bol v
Larone, v kantone Wallis.
JAN ALBRECH'l

resp . u melcov r ad domácic h klavi ristov, spevá kov a In·
štrume n talistov a p opr! n ich l popr edni pedag ógovia
a výkon n! u melci zo zahra n iči a . V p očte fina listov l
la ur eá tov vysoko vedú súťa žiaci z ND R, ktor! bo li oa sú·
taži najbohatšie za stl\penf.
Mal som možnost s l edovať lba p osledný t ýždeň súta1ných pod u jati, ktoré n er az kolidovali, nemohol som s a
s v ýn im kou klav!ru zúč~tstntť celych kOl v jedn otlivých
odboroch. Necltl m sa preto kom petentn ý z a uj a ť stan o·
v1sko (pripad ne l polemJc k é) ku p r áci a k u k oneč n é m u
hod noten iu porôt.
V klavfri v yz n ačov al o sa finále zásluhou vylo:,ované·
ho po1·adia ve tkym nap!!tlm a očakávanfm. Najlepsí
úč a stníci tohto odi.JOI'U dva ja sovietski ldavirlstl Larissa Dodovová a Michail Vol č ok, obidvaja v sučasnost i
a!;pu·antl, sútažlll totiž ako posledn!. Ešte po prrdvcdc·
ni Prokofievovho 111. klav!rneho koncertu (bola to jed·
na z možnosti I n terpretovať tvorbu XX, storoCiét) ne·
bolo o. v!ťazovl jednoz~ač n e rozhodnu té. Obtdvltja sCí
V) ntkajuc.lml umeleck ýmf osolmostaml s vel kou d avkou
tech n ickej suverenity, tvorivej fantázie a elánu. Pravda, Volčokova mu~s k á ru ka a zrelý tvorivy nadhľad
pri budovani širokých plOch zlskall tu uz určitý maly
náskok. Dedovová strhávala zasa vttahtou, doslova sa·
mOVI'Azedne vyl.tupilOvanýml tempami graclťicJI pasážo·
V}Ch IIWdZlViet, bOhflt9m CllOV}m fondom a sit·okým
clynmn1c kým s pektrom najmä v jemncj~fch registroch.
Po od)lne nf BAchovho Ko ncertu d mol Volčkovov výkon
(zo 'všetkých finalistov najzrel~l) definit!vne rozhodol
o jeho víťazstve.
O pač n ým
umelecky m typom je Dielmnr Nawroth
(ND R]. ktorý obsadil 3. miesto. K Bachovi pristupuje
s ve fkou dávkou kultúry, dlsctp lfny a fantázie medltu·
t!vneho chara kteru. Jeho ume leckém u založen lll vermt
vyhovova l hlba vy Hlnd em lth (K i avťrny .k oncert z l'Ok ll
1945)•' a a j jeho Bach bol štýlový, discip li nova ný a verml (tč1n ne vystavaný. Rumunský klnvirista Konstantin
Preda (4. miesto) zaujal slinou Individualitou, elánom
a naj ml! v p r vých dvoch častiach Bachovho koncertu
l pevnol>fou stavby. V Ul. klavlr no m koncerte B. Bar·
tóka • bol jeho prejav sice prec!zny, ale výrazovo nesme·
ly, op atrná vofbn temp a p om erne úzka dy na mick á šká·
la volali po vä čše j dravosti, bezprostrednosti a suvere·
nit e. l tempovo n ebol Bartók dosť ustálený. Nosttefka
5. ceny 19-ročn á Bulha r ka Emma Tac hmisjanové pre·
kva pil a boha tstvom tvorivej fantázie, živostou pl·ejavu,
in tenzitou Individuáln eho vkladu, bohatstvom dynamlc·
kých od tienkov pastelového tlm bru, ktoré vhodne ko·
r es pondova 11 s Ravelovým Ko ncertom. Premiéra jej mia·
dlstvéh o tem per amen tu z ap r!člnlla určité te mpové výkyvy (pri gra dova nf zrýcblovala l a ta k skresrovald
štýlo vosť Bachovho Kon certu. Osemnásťročná Kanaďan·
ka Angela Hewlttové mala pekne uvornené ruky, hrala
pome1·ne čisto, disponovala určitou eleganciou, no naj
mä v l l. ča sti Ra vela a v celom Bachovi [neudržaltl
nap!ltle te mpa 1 vý<;tavllyl nrprertbtl<t vo výrazovej sfé
ro vzorový, vyloio(JilP v~ak školl\rkv vý kon [absolútna
a bsencia tvorivejšieho prfstupu ). Oh~!HIIIa 6. mle!>lO. 21
ročny sovietsky kl a vi r ista Retn Ranuap má nemalé kla
v•nsllcké sc ho pnosti, no jeho prPjav je trochu prlspon·
tánny, málo premyslený, h ranat9. hrmotnv až ťažko
pádn v Jeho tón jo málo ohvbný. nPprniný a v snahe
uplatniť ~voju individua litu mlestllml opomína t'CSl)('ktovanle au torov9ch požiadaviek. Po trochu bezuzdnom

Alexu11del' Rztdin

Prokoflevovom III. klavlrnom k oncerte {nie bez ťech
ntckých kazov l prekvapil však pomerne disciplinovaným Bachom. Pos ledného finalistu (držltefa 8. miesta)'
Olafa Dresslera z NDR podla mOjho názoru nemala porota odporťičať do finále. Hral s blazeovanou p 6zou1
ako keby nemal o čo bojovať, bol a k éhok oivek zauja·
tla a fantázie, výrazovo l dynamicky veiml p loc h o, n e,
raz m etronomicky.
Vef kým prekva pen lm celej sťitde bol fenomenálne
nadaný 16- roč n ý sov ietsky vlolončeltsta Alexa nder Ru·
din, nostter zlatej medaily a l. ceny. Jeho hra nesie
znaky ideálnej suverenity, ktorá je daná len vyvole·
ným. Tlo najkrkolomneJšie úseky dokáže zabrať na,
prosto lahko, dok onale čisto a na svoj vek ťlžas vzbu•
dzu]Cíclm výrazom. Je to, ako nakon iec všetci soviet•
skl súťažiac i , mimor iadne s kromný chla p ec, vefml p rfs·
ny a n áročný voči sebe. Pri týchto vlastn ostiach a zrej,
mej vytrvalosti ho očakáva Iste kariéra umelca európskeho formátu. Talent jeho rozsa hu rod! sa raz za jedno
štvrťstoročie, ba možno l zriedkavejšie. ;llýrazovo velml presvedčivý, výbome pripraven ý bol n os!tei 2. ceny;
20-roč n ý Francúz Yvan Chllfoľiiau, ktorý n a vlaňajšej
sútažl P. I. Cajkovsk ého obsadil 6. miesto.
Vltazka huslovej sútaže Svédka Nilla Pierrouová te
dnes už aj u nás zná ma zo svojich festivalových vy.
stúpen! v P i ešťa n och a v Trenčianskych Tepliciach. Disponuje osobitou elegan ciou, živosťou, urachtllým a tvár•
nym tónom a na pr iek výrazneJ lndlvlduallte 1 vzoro·
vým rešpektovan!m štýlu. Thorsten Rosenbuch (NDR)'
- nosltor striebornej medaily má blfzky vzťah k tvorbe
J. S. Bacha. Jeho technický arzenál je obdivuhodný;
intonačne hrá spolahllvo, elegantne a aj Jeho dynamiC•
ká a výrazová paleta je nadmieru široká.
V s(Jťažl spevákov najlepšie obstáli Nemci a M1tďarl.
Nositeľmi prvých cien sú speváci Carola Noseková,
u mu'-ov Waldemar Wild. obidvaja z NDR, druhú cenu
zlskllli maďarsk! speváci Katalin Pithovú (krásne pred·
niesla áriu Pamlny z Mozarlovet Ca rovnej flauty 1 a
Gábor éme th.
VLADIMIR CfžiK
Pow. redukut!: O organoveJ '>Uťažl v Lipsku budeme
na stránkach HZ referovať osobitne,

