
Fa nt z ia kách menej nadaných vyzne l! 
čudesne. Fantázia je med z l· 
žáner - a nl balet, anl drá · 
ma, a predsa - velké ume· 
nie. jedna z ciest moderného 
kumštu, ktoré (nielen v televt
Zll) sa snažt totalitne pôsobiť 
na prijfmate!a: hudba, pohyb, 
slovo sa tu sptíjajCi s večnou 
témou lásky, so stálym trápe
nrm 1 pochybnosťami Utulnéllo 
hrdinu Dmitrija Sanlna, s jeho 
váši10u 1 podivným vzťahom k 
hrdinke - Márlt Nlkolajevne 
Polozovovej. Zene fatálnej, kto· 
rá sa spočiatku s obeťou brj 
- aby nakoniec sama uviazla 
v ostdlach lásky. Je ntmt s rfl
taná - boc1 "má rada nado
vietko slobodu - nehladiac na 
dllsledky". V tejto velkej hre 
slovo ustupuje do pozadia -
obraz a pohyb vedú prfm, slo
vo z ííst slávneho l. Smoktu
novského dokresluje, vytvát•a 
priestor, odstraňuje "kullsy" 
pre snové vizle, pre baletná 
vyjadrenie najjemnejšfch pory
vov a vzopäU vášne. Podivné -
Pllsecká dominuje n ielen v ba
letnej akclt (s jedinečným par t
nerom Anatolljpm Berdyševom) 
- ale presne dokresluje clelo-

U ž samotné osobnost tejto 
sovietskej tanečnice naplňa 

!;Jovo použité v titulku: vznos
né; vysoká ftgfira1 jedinečne 
,proporhá; podlliovastá tvár s 
máUčko vysunutou bradou, ver
ké oči; o ktorfcli lirdtna Tur
genevovej novely Jarné vody 
hovorf (alčoby .slová adresoval 
;priamo baletke): " .• • Yy!arujli 
s nicli mámivE, lirad 1'okule
nii". Ä ruky , . , Prt sledovani 
acli fyzlckej Ičrásy; ztskanej 
ohetinostt a Ieélnostl rcli mož· 
no prirovnať k dvom vťákom, 
'k tort raz strnti v náhlom; vyso· 
kom lete1 lnoJ<edy rozvlnia 
krfdla · v opofenl nad pohybom. 
Ruky Maje Mtcliatlovny Pllsec
kef dávajú divákovi zabudnťíf 

• • . s Rodtonom Sčedrtnom. 

na pOvoiiný účel tejto súčasH 
tela - vstupuj\'!. äo umänlal 
ako celá osobnost ječlinečnej1 
grandl6znef umelkyni: Pllsecká 
patrf do tej skupiny lli'iin1 xto
ré sl zfskavajll ~ov~ka v.taél 
než fyzickou krdsoll ..... olijaV'~" 
jeme !eli postupne a očarujl1 
nás tým vlac1 čfm fastiijšle slij_• 
dujeme jemné záchvevy teli vý• 
reznej tváre. A kedže Pltsecká 
fe baletka - ku hre mlmtky 
pristupuje obdiv nad äokona
lým ovládnutfm tela, nad jeho 
službou umeniu. "Balíitom mol· 
no vyjadril ikálu psychologic, 
kých, emocionálnych a drama· 
tickfch nuansfu - liovorf Pli
secká v jednom Interview pre 
noviny Muzykalnaja žlz!i. Iste 
- tancom sa dá vyjadriť všet
ko pravda, Iba umelcovl1 
ktor~ mt! k tomu fyzické prí!d
poklady, za sebou roky práce, 
jedinečné nadanle, vmltornú 
cltllvos t, nerv takrečeno dra· 
matlcký a muzikálnost. 
" Piisecká je kongenilílnym 
partnerom skladatera" - pfše 
baletný kritik ]. Ťjurln. Vlacl 
Niekedy stojt nad hudbou, vy· 
užfvatťlc tu s dravou - no ole 
necltllvou - "bezohtadnosťou", 
napllla tííc jej absolútnosť no· 
v~m obsahom . .. Tak tomu bo· 
lo s Blzet·Sčedrlnovou "Car· 
men ·suftou". podohne exceluje 
v .. Anne Karentne" - zhudob· 
nenet R Sčedrtnom v balet prP. 
ňll - taká - napokon - je l vo 
vztahu k Cajkovlikého hudbe 
,.vvužlte!'' pre televtznv rum 
Fantázia. (Pozn. 11utorkv: o tom 
1!! dielo zfskalo Zlatú Prahu 
na XIII. medzinárodnom tele 
vfznom restivale v . Prahe. sn líd 
podrobnel~ir. netr11ha pfsaf. Ti 
s1cky dlvlíkov napokon F.antA· 
1io videli aj na televtznych ob· 

M. M. Pllsecká - ctvtln!} por
trét. 

razovkách - tfidíiii po skon
i!enf festivalu.) 

f antázia je teda film s fa n
tastickou tanečnicou - In

špirovanou Turgenevovou no
velou o láske Jarné vody 

inlmka: APN 

vedomost svojej hrdinky l hla · 
som: trochu tvrdým, ale právil 
preto magickým. Z jella ptlt a 
prfkazov sa Sanln už vyslobodiť 
nemOže. 

Fantázia je mm postavený na 
velkej téme a velkej taneč· 

niet: a predsa by to bolo má
lo, keby tu nebola l réžia Ana· 
tollja Efrosa. Nebál sa škrtnúť 
r!Rjnv.S, v :prnQpi>r-h f'lt:fw4hn 
správne odhadnúc, že tvorf te
l e v tzn ·e dielo, nie širokoplát
nový prfbeh. V podstate sa na· 
meniace rltornellové návraty 
so vstupom Saninoväj nev~s1y 
("Ty ma milujei, si môj ? Vrli
tii sa skoro? Skoro ... " ) dielo 
"zmúzičňujťi", podčiarkujú jeho 

"' hudobnosť, uzavretosť, tragickú 
Jyrlčnost. Medzi tým prebieha 
andante Santnových· spomienok, 
jeho nostalgické spomtnante, 
prerušované vefkýml baletnými 
vstupmi, ktoré ťažko nazvaf 
Ináč, nel! velkolepýml - vždy 
Inými (tu lyrlckýml, Inde váš· 

••• ako hrdtnka televízneho fll-mu Fantázza. 

r ,., .. . v posledných rokoch som ni vo búrl1vými) - variáciami 
sa zaoberala myilienkou, ako dvojice tan·ečnlkov: Pliseclcej a 
preniesť do baletu najväi!iie Berdyšova, dvojnika Sanlna. 
diela ruskej klasickej literatú· Rytmus tohto diela, jeho forma, 
ry. Prečo som a tým začala nápad - vytvorit čosi nov , 
ai teraz?" - hovorf umelkyňa . bez zotrvávania na poznaných 
ktore j zrelosť prekročila p!lf cestách - , profesionálne spra· 
desiatok obdivuhodne mladlst· covanle, doslova "lyrická" ka · 
výcb rokov! A skromne dodá· mera (nádherné pohiady zhora 
va: "Predtým by to bolo nad na tancujúcu dvojicu!) - to 
moje sily" - odpoved pr!znač· vsetko robf z Fantázie zážitok 
ná pre tých najv!ičšfch .. . J Ale Nezabúda sa naň rovnako, ako 
bolo by málo, keby vHaznému na veľké umenie hlavnej pred 
dielu z pražského festivalu do <otavftelky , ktorá klasické ško 
mlnoval Iba jeden výkon. Die lo lenle a voTké skósenostl da l11 
te preto pozoruhodné. lebo CA rio s lužteb výrazu. Nebojf "" 
Jé nesie pečať v~nlmočnostt 11 zopakovaf, čo te efektné, be7 
profesionality: predovšetkým- rozpakov s trieda ,.šplčkovtf ' 
nevznikol nový ~áner, ale die tP.chnlku s akrobaciou, jej te 
lo na pomedzi ba letu a dr á lo sa vzplna 1 !dedine uvof t," 
my. Stoji a padá s lnšplrovn te - akoby baletka chcela ok 
nou a lnšplrutíícou umelkyňou. rP.m výrAzn dlvAkov1 poveda( 
Pllsecká podnecuje Tudf k no hla. akA MasnA vPr Je ro:z 
vým cestl!m. strhAvll k oclváž koš z pohybuJ 
nym "kúskom''; ktoré by v ru· T. U)lSl.l\IYOVA 
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Pražská jar '76 

••• one rtná 

Z uystapenta súboru Musica da Camera Praga. 

»nfmifa; ~-
• Y. tomto roku vstllptl M.ed:ahlároant 

hudobný restlval Pražská jar do itvrtého 
desaťročia svojho trvania. Základné bes• 
lo "Hudbou k miern a priatelstwa. ma~ 
dzl národmi" sa i tentokrát výrazne na• 
plnilo. Cestu; nastúpená predovšetkým v 
l"'~"ň"hllr17P!1Í"i"h ň"""h r...X~;-1'1 ull 
v rámct Roku českej hudby alebo osláv 
30. výročia oslobodenia na~ej •last!, sie· 
doveJ! l tohtoročné pražské sviatky budil 
by. 

• Základná koncepcia f~sUvalu sa 
premietla v programovej skladbe - s 

dôraJ;om na výs ledky tridsiatich rokov nášho socia listického 
hudobného fl'Ontu na poll skladby l Interpretácie. Reprezen
tatívny bol podiel súčasných českých autorov (Zelezný; Bár• 
ta, Vacek Matys, Dobiáš, }lrko, Flosman, Boháč; Ceremuga~ 
.Pauer, Felix, Dvoráček, Podešva, Hlobil, Tausinger atd.) a 
účast popredných domácich sólistov, ktorých mená tvoria 
novodobú históriu a súčasnost českej Interpretačnej š ko ly 
(Suk, Chuchro, ]flek, .Večtomov, Moravec, Panenka a td.) , a dl" 
rigentov (Krombholc, Neumann, Konvalinka, Smetáček, Koš• 
Jer, Slovák, Pešek a mladý, talentovaný S. Macura). , 

• Poučná a v mnohom Inšpirujúca bola konfrontácia šles, 
tich našich orchestrov s tromi zahraničnými: Sttitnym symfo
nickfm orchestrom Leningradskej filbarm6nie D. O. Sostako
viča, k torý zaujal nielen vyrovnanostou všetkých skupin a 
skvelým umenfm sólistov na dychových nástrojoch, ale l oso
bitým zvukom sláčikov,. Montrealským symfonickým orches· 
tr om, mladým telesom s obrovskou hráčskou disclpllnovanos• 
tou a starostllvou prfpravou a orchester Berlfnskej fil harmó· 
nie zo Západného Berlfna, ktorého výkon možno označiť za 
špičkový nielen v rámci tohtoročnej Pražskej jari. 

• Právom dal tohtoročný festival prfležitost predovšetkym 
špičkovým domácim komorným súborom, ktoré dosiahli v po· 
vojnovom vývoji našej hudby také výrazné úspechy. Potešttcr, 
né je, že popri kvartete janáčkovom, Smetanovom, Dvo
rákovom, mesta Prahy a Bratislavskom prlpútalo značn(J po
zornosť mladé Tallchovo kvarteto, že okrem osvedčenýclt 
a slávnych ensemblov ako Smetanovo a Sukovo trio, Har
mónia českých f!lharmonlkov a Ceské noneto dosl ova exce
lovalo napr. mladé Pražské dychové kvin teto, ktoré obsade· 
nim l umeleckými výkonmi je svetovou rarlrou. 

• Prehliadku nášho komorného umenia doplnili špičkové 
komorné orchestre (Janáčkov, Pražský, Slovenský a Státny ko
morný orchester Pardubice), ktoré potvrdlll s voj vysoký ume
lecký štandard. Do Istej miery sk lama la účasť zahraničných 
komorných telies. (Talianski Vlrtuosl dl Roma - vuf ďa li: i 
materiál o PJ '76 - l slávne Quarteto Ita liano, ktoré festival 
nezastihol zrejme v najlepšej kondlctl. l A tak Iba angl1rf>é 
kvarteto Amadeus, predovšetkým s vynikajúcim Brlttenovvm 
2. kvartetom obstálo v konfrontllcil s výkonmi Smr.tanovcov, 
Talichovcov, čt Janáčkovcov. 

VOKALNE SOBORY 

• Zborové umeme na festivale zastúpil Prabký filha rmo
nický zbor, ktorý sa skvele uplatnil ntelen v záverečnej Are· 
thovenovej Deviatej. ale at na koncerte P1·ažských symfoniknv 
s dr. Smetéčkom v katedrllle sv. Vfta (Foerstel': Máj. Moun·t: 
Requiem) e ne samostatnom koncerte v bazlllke sv. !urA l!! 
v Palestrlnovom Cantlcum Cantlcorum a v LutnP čp,s lo. rJ 
A. M1chnu z Otradovlc, ďale! Spevácky :r:bot• C::s. rozhlasu 1111 
vydarenom matiné zo ~účasných zborových sklariJAb česk~rl1 
autorov, medzi ktorými pl·emlérovalt Seld lovn Romnncu o krA
rov! ječmlnkovl a $estákov náročný cyklus Pocta Kon'ltanttnu 
Bteblovi a nakoniec - výborne pripravený Slovenský ľilhnt·
monickf zbor, ktor9 preclovšetk9m v Kodálvov('j kantlltr Psul
mus Hun~arlctJs znovu potvrdil , že fP našim rrprezPntačn(m 
zborov9m telesom par exc;ellence U ná-; 1:1ž dohrP zntimv 
hukUt·e!!ltský zh.c..r Madri~QI znovu n11drhol po~l u c:hlíčov objav
ným. prekvapujúco vltllluym pt,edvedenfm sta~ej v;ok'~lo,et J,JO· 

(Pokračovan ie na 8. str. l 



itaccatt 
• DH UHY LETNY liU· 

·DOBN? FESTIVAL v Ba n
:,kc j Bystr ic i bol opllt za 
:;lmkého záu jmu pos lu
cháčov. Vyst(tpll na ilom 
r lliplnsky madrtga lový 
zbo r, ktor9 sa preds tav il 
vyl>erom polyfónnyc h 
d iel európskyc h sk!Odll
te fov vfoccrych storoč i, 
ako aj s tvor bou národ· 
n ých autorov. Vsetky 
:-.kladby prc tlmočl l o mla
dú hudobnt: telc:,o s ne
všednou muzlkafltou, 
J&hkosťou a zonletonlm. 
V tých to lntencltich bo lo 
i vystúpe nie Bratlsla v
sk9ch komorn9ch s ólis
tov, ktol'i sa zamerali na 
Inter pre táciU dielo A. Vf
votdlho. Na koncerte od
zne li dve symróntc (C, 
G l a Stvoro ročn9ch ob
dobi. Vo vystúpe ni Impo
n ova la na jmll h lboká cl
tovti zoanga~ovanos t l 
s kvnl(i v9kony sólis tov. 
Ú11lsim ~úborom na res
ttvale bola Mus ica aeter
nA, ktorá prekva pila ta k
mer ce lkom nov9m pro
~ramom l ponntlm ln tc t·
pt·etuvan ých s k ladie b. je 
obdlvuhodn6, 11 ko sa do
kázali mladi ume lci i;tý
lovo vy1·ovna t s die lami 
sklada torov n lekofkých 
storoči, pričom zaznell 
aj skl~t dby zriedka hra
n6. Skoda , že a ni jeden 
koncert s11 neuskutočnil 
na plánovano m mieste -
v priestoroch zdhrlldy 
'[lrl pHmätnfku SNP, hoci 
sú na to vsetky pred po
kla dy. Igor Tvrdoii 

• STÁTNY KOMORN~ 
ORCHESTER v Ztllne pr i
pravil na 16. jlinll t. r. 
koncert, k tor9 venova l 
55. vyroč tu založenl!l 
KSC. Pod taktovkou E. 
F1~Chera zaznela Serená· 
da č. l od B. Martinu, 
Romanca F du r pre hus
lo 11 orchester od L. v. 
Beethovl'na (sólista Ma
n á n Romance z SKO Zl
line). Spevy od A. Dvorá. 
ka (llólls tom výbcn• z 
toh to opu-,u O!l bol Ser· 
gef Kopčák zo SND) , 
Koncert Es dur pre les · 
n ý roh a orchester od 
W. A. Moza r ta (sólista 
- Ste fan Ladovsk~ zo 
St< o Ztllna J 11 Symfónia 
C dur, K. z. 182 od W. A. 
Moza t' tll . NR margo ml
nulo~Pzónnyrh koncer
tov SKO v Zillne možno 
11dresovaf s lová jehO 
r iaditel a S. Ftguru : " Prie
merná náv!.tevnosf na
~t ch koncertov je 95 pOL·
cent, no pri vystúpe
n iach nlektOr9ch zná 
mych s ó listov sála no
steč! pojať záu jom
cov . . . w 

• PRV€ ORAVSK€ 
HUDOBN€ LETO sa pri
radilo k tradičným let
n ým fOs tlva lom s loven
ských mies t Us poriada li 
ho na Ostrove umenia na 
Oravskej prie hrade. Jeho 
súčasťou bolo vystli penfe 

suboru t.lu!>ICa a eterna 
124. Vl. J. koncert Spe
vokolu oravských uCito· 
rov 125. VJ.) a vys túpe
nie pra žs kého telesa Col
leg ium !!auto dolce 126. 
VJ.) . 

• SLOVENSK'? 1\0 -
MORN '? ORCHESTER mRI 
v jún t t r. n te koTko zd
jazdov: 1.-2. Vl. kon
certoval v rá mci Sofij
s kých hudobn yc h s láv
nosti, 19. Vl. mol koncert 
v Mnfchovc a 24.-26. Vl. 
t ri koncerty v rá mci 
Salzburger Schlosskon
ze l' le. 

• PRED ODCIIODOM 
NA KULTÚRN Y ZÁ)/\ZD 
do NDR vystúpil dua 21. 
jOna l. r. v sále Liečeb
ného domu Slova n v 
Pte1lťenoch dlovčonsk~ 
spe vácky zbot· Máj pri 
pi ešťanskom gymnáziu. 
Pod vedenlm prof. E. 
Kleinovej odzneli n11 
ko ncer te zborové s t..lad
by s lovens kých, če~kych , 
r uských a nemeckých au
torov. Cielom s pevácko
ho ZbOI'U Mll f SO Sili lO 
mesto Sa ngerhouson. kdo 
účin kova l na tJ·a dtčnom 
festivo lo ruži a hOr. 

K. ourrok 
• V\' BOR pro s lovru

sk9 konrertny život ma l 
svoju schOdzu duu 23. 
j(ma t. r. ll tavným bodom 
rokovania boli októbruvó 
medziná rodné cykly, k to
ré sa rea lizu jú v nuvllz
nosti ne BIIS '76. Nll ro
kovan! sa zúčastn il i aj 
zástupcovia sokretttl'iát u 
BHS. 

• DNI ZABAVN€1W 
UMENIA NDR v CSSR bu· 
du v dMch 6.-12. sop· 
tembra a Dni zlibavného 
u menia CSSR v NDR bu
du 25.-31. októbra 1. r. 
Cte fom vzájomných dn! 
zábavného umenia je pri
s pie( lc p rehlbe nlu prla
te rskýc h vztahov medzi 
obom11 k rajina mi, k ďa l
~lem u z le p!lenlu s polu
práce v ku !tur no·polltlc
kých a umereckých otáz· 
kach a poskytmH !l t r~l 
obraz o zmie nenej ob
las ti v partnerskej k ra ji
ne. Počes Dn! zábavného 
umenia NDR v CSSR sa 
na pracovnom stretnuti 
v Bratis lave bud il pre ro· 
kovávať ti eto otázky: 
"Úlohe 11 vyzna m zábav
ného umenia v umelec
kých suboroch - vplyv 
a pOsobenle zábavného 
umenia v spoločenskom 
živote - požia davky so· 
ctalls tlcke j spoločnos ti 
na zá bavné umenie a vý
voj zábavného ume nia v 
podmie nka ch socialistic
kej spoločnostlw . 

• ZO ZIVOTA SKOL: 
dtla 4. j tlna t. r . ziš li sa 
na bratis lavskom Kon
zervatóriu profesori h u
dobno-teoretických pred
metov a In tonácie z kon
zervatOrl! v Prahe, Brne, 
Krom ll i'lt t, Plzni, Os tra-

vi'. Kolltctach a v Zlll ne 
& v y uč u júcim i nll brali · 
slnv!> kom u čilišti. Pri · 
tomnf boli a j zástupcoviu 
Vysk umnóho íts tavu pn· 
dagog tckého v Prahe. 
llo~tln boli na vyučovani 
hudobneJ teórie a Into
nácie a potom sa z illll na 
poradu, kde porovnali 
sys tt:m vyučova n ia s po. 
mfnanýc h dt sclplfn no 
Slovensku l v Cechách. 
S uznonlm sa vys lovili o 
metódach bratis lavs kýc h 
pedagógov. Cicfom st l·nt
nutlo, organtzovont:ho 
VÚP v Prahe fc porov· 
noC učebn6 metódy na 
konzot·vo tórlúc h v CSR o 
SS I~ . vymeniť skúsenosti 
pedagógov, a tok prlpra 
vl( pod klady pt·c z jec.Ino · 
tento osnov českosloven· 
ských konzervo tórif 
pri plnom rešpektovani 
spectrlckých pott• leb 
oboch národných hudob
ných kultúr, p rlpndno 
možno~( vzniku spoloč
ných učohnfc. llovol'ilo 
sa a j o o tázkach nadväz· 
nos ti tf'o rctlc ke f v9učby 
na CSU v s (Jv lslosll s 
konzet·vató•·ta ml. 1 GRS l 

• II UDOBNÝ KURZ v 
Sla nci usporiada l 27. Vl. 
t. r . vet·ejný koncert. Ok
rem 19 só lovych vys tLipn· 
nf sa n11 koncerte prnd
:-. tuv ll 1\urul PetrOC:t.l, 
koncortn y majste r SF z 
!\oSle, kto1·ý s uCttcrom 
F. Durkovlcom pred nw· 
so l d iela j. s. BAcha a 
A. Corolliho. Klav lrny 
s pt·icvod mala Mttt' ln Daj· 
kuvá - učltefko liSU :t. 
Kcšlc. (E. 0 . ) 

• ODBOR SKOLSTVA 
Na rudné ho v9boru hl. 
mestH SSR BratJslevy 11 

Mr.!> t ~k y v9bor Odboro
vého zvozu pracovnikov 
š kolstva a vedy v Bratl
s lt~vo po vyhodnoten! 
hn utia " Každy po socfa
llsllcky" za rok 1975 
udPIII ko lektfvu Ľudovej 
š " o ly umen1a Mllosa 
Ruppeld ta v Brlltts lave, 
Dibrovovo ná m., vyzntt
mona nu .,Za zásluhy o 
v9stavbu" Cestné 
uznanie vlády CSSR a 
ORO. Zamestnanci CSU 
M. Ru ppeldta sa do s u
fefe za poj ili hned od je j 
vvh lát;enta . f1n es ut má ' 
zd ra vé zázemie v dobrej 
s póluprácl vedPnla a ZV 
ROll Ilko Iniciátorov a 
u~mernovatefov celej ak
cle. Závllzky s ú kolektlv
ne a Individuál ne a vy
chádzajú zo ilpecltlc kó· 
ho po:-.tavenla a pľáco 
šk!:' ly. Velká čast závä~;
kov bola zameraná ne 
skvalltnovanfe výchov· 
no-vvučovacteho proce-
s u, s toro'!tlivosf o dell 
robo tnfckyc h a poli ticky 
a ngažovaných rodin, vy
učovanie nad úväzok bez 
nároku na odmenu, mo
dernizáciu vyučovaci e· 
ho proces u, pedagogfckťl 
čfta n fe kto ré bolo 
ocene né a v oblasti hu
dobného škols tva bolo 
pr vou lastovičkou. v er
ká čast učltelov je zapo
Jená v mlmollkolskef ve 
rejnej činnosti. 

J. HRDINOVA 

v č. 13 uz sme ptsall o zdJazde saboru 
Technik v LotyšskeJ SSR. Dnes pr indša· 
me snlmku, ktord predstavuJe "hf'stku• 
slovensk{)ch spevdkov so svo1lm dirigen
tom v aredll obrovsk6ho amfltedtra, kd9 
sa ka!doročne poriada/O. velkd zborov~ 
sldvnostt. Snfmka te o to aktudlnet~ou 
pr ipomienkou, ! e v auguste bude hostom 
sO.boru Technik mu!sk{) zbor Gaudeamus 
pri Polytechnickom tnštitO.te v Rige, na 
pozvanie ktordho na~i mladt spevdct pre
žili {v md/l t .r .J krdsne dnt v Lotyš
sku . . . Snímka: Ing. V. Hák 

Spr ievodom cez Vfíc lzodn/1 sa ::al!al dru 
hO festivalov!} detí na 23. rol!nfku folk
lórneho festivalu vo V{)chodnef. Stlbory 
boli označend u! tradi l!n{)mt " ornament

nfkmt• - na snfmke te fol klórna sku

pina z V{)chodneJ. Snfmka: CSIK 

SKOLA A HUDBA 

Odborná učebňa 
S !ttodernizácíou výchov no-v zdeláva

cieho procesu úzko súvisí aj náležité 
v yužívanie moder nej didaktickej tech
tziky. V hudobnej v ýchove sú to na)mii 
prístroje, ktoré vytvárajú sLuchové, ale 
aj zrakové predstav y. Svoju ú lohu spl
!lajtí tieto prístroje len vtedy, ak umot 
iíujú kvaLitnú r eprodukciu. čo predpo
kladá, f e ich nebudeme ničit častým 
prenášaním do tried. a le f c budú 
umiestne né stabilite. I ch účinné v yutl
t ie si teda vyžaduj e z riade nie odbornej 
učebne, 110 s tou sa môže zatial po
chváli(. !Iar. !en verrnt málo ! k6L. Má
me radost. že k nim teraz pat ri tlž aj 
ZOS v B ratislave na Riazanskej ulici. 
Tu na počest XV. zjazdtt KSC sa za
v iazal! traj a členovia u éitelskéllo zbo
ru. otoa Simšálková (uéiterka ll V), 
Ružena Radovanoviéol'á {uéiteCI<a VV J 
a foz~f Metke tu~ltef PV J, zrlodd l akti 
to uécbntt. Poča.~ je(Litlólto r oka odpra
covaLI ast t isíc brioadnických hod!rt a 
za tíéi rute j }Jo moci riaditeCstva .~ l.: ol u. 
Ob1·odrw1to národnťllo v ýbortt B rat i
.~ lat'n ll 1. a Obľod néllo v y boru KSS 
Bratislal'a 111. t•yt1·orilt moderne t·y
strojerní odbormi. LLČ C'b1íu pre hudobntí. 
t•ýchot•tt ' ' hodnote asi 130 000 K <!s. J e 
r ll t•alyltodné. t e 1>rL spllíaní svoj/to ;;ci
r•ä::lw 11edal! sa odradiť nijak ými prc
kát ka mi, aj keď Ich n r bolo málo. Keď 
sa nemohU dočka ť r ealizovania objed
návky 1111 špeciálne lavice, zhotot:ill. si 
ich seo)pomocne. Sami u ložllt elekt ric
ld! kablc, učcb11u vymarovali a prlpra
t•it! tak. aby 21. mája t. r ., v deit jej 
slávnostného odovzdáPania, mohli s po
cLtom dobre v ykonanej práce spolu s 
namt sa telU z diela. k toré nemalou 
mierou prispeje k ďalšiemu skvalitne
niu výchovno-t:zdclavacích v ýsledkov v 
tejto škole. Dúfajme, že t ento pekný 
pnk lad podnieti ďaUlc ZDS k v ytvo
r eniu podobných odbomých učebnl, 
k toré sú dnes už n utnou podmienkou 

v 

moderne cltdpaného hudobno-vOchouncf· 
ho 7Jroces u. 

P lá11 učebne sL pr i prav itt učitelia. Pr
v ý dobrý dojem v nás v yvolá estetický 
vzltrad m iestnosti. čomu venoľalt ná
le! itú starostlivost. No t reba pozname
nat, f c túto starostlivost badat v ce
le) budol'e školy. Lavice stí umiestne
né polkrultovi tc. Na katedre je magne
to/on a stereogramofón. P re žiakov s tí. 
k dispozicii aj shíchadlá. ktoré umo! 
itujľí. 1>0éút:at predhrávanú hudbu aj 
vtediJ. ak tdto v triede neznie, pripadne 
poéuvat ju aj v i ných miest 1zostta ch. 
Toto zariadenie m á mnoho výhod, naj 
mii ttí, že učiter m óže p racovat so 
t iak mt diferencovane, po skuphzách. 
V predtt v idíme e.~te televlzor , pianino. 
minillarmónium, na s tene magneticld i 
notot•ú tabuCu. pred ktorou je otáčavá 
ta bula so šť!Jrmt plocharnt l jedna j e 
tlpra t·cna na premletanie j . V11Uie j e 
ta buCa so stupnicouým radom n6t od 
f clo a~. ktoré stí opatrené f laTovkami 
1 p6t•odné 11oty - červertýml. odvodené 
- ze!C'nfilllí 1 a tie stí spojené Plt ktric
kýrn drôtom s p r fslušrtýrni klávesmi 
piantna. Pri stláčant ldáve~Jov 34 ž la
rovl: y TO:tvecttjú, takže žiaci v ldl11 
umiestnenie počt,tých tó110v na stupni
covon~ r aclc. teda svoj sLuchový v nenl 
11 pcv1\ujzl aj z rakovým názorom. Oulá
danic všetkých prlst ro}ov je z ;cdnélto 
miesta - pred katedrou . 

Po obvode siien sú skr inky pre dls· 
kotéku, f onotéku. detské h udobné ná
stroje, graf y, tabule, notovú m ateriál. 
premieta cie pr ístroje, n ad skr inkami 
stí n ástenky, obrazy, knihica. 

T vorcovia odbor nej učebne hudobnej 
t•ýchov y v ZDS na RtazBmkej ulici 
splnili čestne svoj zdviízok, no aú roz
hodnuti hfadae ešte d alšie možnos tt nCJ 
zdokonaLenie učebne. 

EDITA YIS!Q'OVSKA 

VSMU v Redute 
Posledný orchestrá lny 

kon~ért Vysokej ~koly 
mt1zlclc ýc h umonr sa 
uskutočni l 21. V. t. r . v 
koncertnej s te nl Sloven· 
s keJ f tlha rmónte. Orches
ter SF d ir igoval Gabriel 
Patl!cs, ktorý se u~ v 
minulých rokoc h v9bor
ne zho~tll tejto úlohy. Na 
koncerte, trvajúcom tak
mer t rt hodiny, predsta
vili sa ll najlepši, čfm sa 
f. lalo toto pod ujatie Vt'· 
cholom v tohtoročnom 
konce t·tnom živote VSMU. 

Zlata Suchánková Ko
rli!ánska [z triedy doc. 
dr. F. Klindu ) v Koncer · 
te pre organ a orchester 
op. 52 F. Peeterae prq
kvaplla na jmä rytmic kou 
prccfznostou a výbornou 
subrou s orchestrom, čo 

na tomto nás troJI fažko 
dosahujú a j sebaskťíse

nej~! orga nisti. Efektnosť 
a brilant nosť sklad by tieZ 
pr ispeli k celkovému 
l1spechu Inter pretky. TI
bor Kovács (z triedy ext. 
ped. I. Albrechta l u l! na 

svojom diplomovom rect
t411 ukáza l svoje kva lity, 
čo v Hindemltbovom 
lo..oncerte p re v iolu a ma· 
Iý orchester ,.Der 
Schwanendreher" opltt 
potvrdil. Y jeho préjeve 
upútal predovšetk9m 
uš rachtl lý a spevný tón, 
ktor~ vynika l na jmll v 
pomal9ch, lyr lckých per
tlách. K9m osta tn! účin
ku júci sa orien tovali na 
kompozlcle 20. storočia , 
Milan hen (z triedy doc. 
V. l. Nosov a ) zamera l 
svoju pozornosť na ob
last klasiky; pre svoje 
vystúpenie s t zvoli l Kle 
VIľl1y koncert i!. 3 c mol 
L. v. Beethove na. Z je ho 
h ry sme cltlll sna hu vy
stihnúť každťí frázu, kaž
dý detail - a~ s Impre
sionis tickou rare bnos(ou, 
čo sa mu vďake jeho 
plastickému tónu aj da r i
lo. Vllčšla agoglcká vol
nos f ne~ na akťí s me bo· 
ll dotera z zvyknut!, spO
soblla, ~e orchester n ie 
vl!dy mohol akceptovať 

požlade vliy l?favlristu, l!o 
sa na jviac odrullo v 
posledne) ča sti koncer tu. 
Na záver sa predstavil 
Adam Hudec (z triedy, 
ext. pad. Ing. R. Nov4. 
ka l. Kompoztčrtä zauJí" 
mavý Kóncert pre hobOJ 
11 o rches ter maďarského 
sklada tera F. Hldeaa bol 
poznačený rOznymt 
vplyvmi; počnúc Judovou 
h udbou cez jazz a lmpr e· 
slonallzmus smeroval It! 
k akémusi druhu zábav• 
nej h udby. Navonok Jeh
ké dielo, kto rá v!al( 
k ládlo o to vllč§le nár o· 
ky na sólis tu. Hobojis ta 
tieto požiadavky viac 
ako " lenw zvládo l; tech
nické d lspozlcle mu 
umožnovell takmer bez 
problémov lnterprctove f 
skladbu, dlhý dych za· 
ručoval perfektné frázo· 
vanie, zaoblený tón zdO
rezňoval lyrlcké miesta, 
čim jeho v9kon mo! no 
hodnotiť na výborna. 

JANA LENGOYA 

Sviatok zborového spevu 
Výročné koncerty speváckeho zboru 

CANTICA NOVA pri Gymnáziu v Tr 
nave sa už tradične radia m edzi n aj
prítaž livejšle k ultúrne podujatia T rna
vy. Dňa 14. m ája t. r . vys túpil tento 
zbor so svojím d ir igentom J á nom 
Schultzom s čerstvým puncom vítaza 
na j vyA!ej kategór ie na 24. európskom 
hudobnom festivale m ládeže v belg ic
kom Neerpelte. Uznanie a radost z m i
moriadne úspe!;nej k ultúrne j reprezen 
tácie v zahraničí sa prejavila l v náv
Uevn ostl, takže ani rozľahlá 600-micst
na a ula P edagogicke j fakulty UK ne
stačila pojat všetkých, ktorí sa chce li 
zúčastnlt koncertu. 

V úvodnej časti vystúpil kompletný 
zbor s hymnickou skladbou HoJ, v lase 
moja od M. Schneidra-Trnavského, po 
Mozartovom polyfonlckom kánone Do
na nobls paeem zaspieval starú §tu
den tskú pleseň Cohor8 renerosa v 
úprave Zoltán a K odálya , k torý popri 
Schneidrovi-Trnavskom patril tiež k 

n iekdajšlm prominentným §tudentom 
trnavského gymnázia , s lovenskú rudo
vú pleseň, K ed sa m ilý na vojnu bral 
[v úprave J . Valaštana -Dolinského ), 
ukraj inskú národnú pleseň Reve a s te
n A Dneper i lroký a s tarú r obotn ícl<u 
revolučnú pleseň Naia zástava. Na vý
ročnom koncerte sa p redstavili l d va 
m enšie vyčlenené celky spevácke ho 
zboru Ca ntlca nova : 24-členný komor
ný zboL· a mužský zbor. Tieto m a lé 
zosta vy n ielen obohacujú reper toár 
zboru, alo a j podstatne r ozširu jú jeho 
výrazovú paletu. Okrem toho sa s vy
braný mi spevákmi, ktor! sa už spofah
livo or ientujú v notovej predlohe, mO
žu nncvlcovat l náročnejš ie s~ladby. 

Túto možnost dirigen t plne využil a s 
velkým úspechom uviedol v iaceré 
skvosty zborovej literatúry. 

Vyvrcholen!m koncertu bolo zas pieva · 
n ie kom pletného súťažného " nee rpelt
ského", progr amu. K. DUFPEK 



S národným umelcom Jánom Cikkerom 
Kúpele Sliač sú miestom, kde 11a národný umelec pt•of. )lin Cikker 

ul dlhé roky vracia, aby v prostredi - obklopenom krb nou s loven· 
skou prfrodon - regeneroval noja zdravie. Aj prvé tohoroč né júlové 
dni trávil na Sliači. Tu, tesne pred nojlm vý1 namným !lvotným ju
bileom ( •29. 7. 1911) - plný !lvotného optimizmu venoval pár svojich 
myillenok Hudobnému llvotu. A keďle prof. Cikker je prcdov~etkým 
skladatalom hudobno-dramatlckýcli foriem, orientoval sa ntil rozhovor 
no oblasť opernd. 

Snfmka: Z. Mlnáčová 

e S oknu rrakciou publika sa 
stretávate pri predvede111ach va 
tich opier na zahroni~ných see 
nacb? 

- Všeobecno prl j!mn zuhrnnic.iu 
moje opery volmi priaznivo, nic 
kedy a2 s hlučnými prejavmi 
priazne. Ba oj v chladnom Bor 
ne, čl G1lleborgu som sa &tretol 
s ováciami. GOtoborgské Vzkrlo&e 
nie dosiahlo dokonca dvakrát IlP 
lauz za zborovO scény. V Mann 
holme zasa dvakrát vyap laudovall 
zborové scény z Gorlolono. llor· 
šlo je to s prljatlm tlače, kde po· 
prl volmi dobrých kritikách mol 
som aj recenzie, ktoré ml prlprll· 
vlll nejedno rozčarovanie. Alo 
dnes mám kritikov, ktorých strel
nom na svojej premiére v2dy, nech 
je hocikde. 

e S valfm menom sa dodnes 
s pája lesť úspelných operných 
diel. Nepochybne sCí pre vús viet 
ky rovnako vzácne, s kaldou z 
nich je spojený kus váiho !Ivota. 
Predsa vlak niektorá z nich je 
dm najbli:llla ... 

- Opera, lo je ako vlastnO ole· 
Ca. Najoblúbonojšlc mOžu byt tlo 
najpodarone)šle, ale l Ile otlst r· 
kované. A podfa toho mám naj· 
bllžšf vzťah k dvom svojim ope· 
r ám. Yzkrlosonlc, to je dlcťll vse· 

... pri príležitosti jubilea-pracovne 
e Mnobicni 1'i traélovaný né· 

lor1 lti opera sú~asnosti 1peji k 
lténiku1 !8 nemá čo povedať svoJ· 
ma poslucblii!ovl. Aký je vái nbor 
11a tento problém? 

...., 'bpera n ic Je prežitok! Ne· 
myslfm ,;1 to však preto, id sám 
mám It tomuto zánru taKý blfzky 
vzfali1 ale mysltm sl, žo Iudla chcú 
iilvadlo1 nachádzajú v ňom vera 
4)iipoved[ na vlastné otázky. Vo· 
1liajd po odpovedlacli o pravde, 
0aCinýcli Indských c itocli, vernos· 
lf; t;toboae1 Oprlmnostl. Opera Jo 
i:ltslllf ktor6 :Zija s obecenstvom, 
~aldfi '- aký prežitok? PrQ opa· 
tu jä 'obecens tvo ako oxygén. z 
'tono aovodu st myslfm, že opera 
'buiiti ~f1 kým bude žlf divadlo, dl· 
wadlo1 ktoré človeka zaujme u! 
5voj1m nápadom1 čl námetom. 

• l1tíi, wolba námetu môla do 
yflfkíij miery ovplyvniť físpech 
opern~o . diele. Ako je to 11 ná 
matm\ •o 1tll!asnl!ho l lvota? 

..... ~K sa tabladímEi do mínu· 
~osU1 tak najväčšie úspechy slá· 
vlll skladatelia, prlchádza)l1cl s 
témami historickými, čl rozpráv· 
kovým1. ~ ntch sa odohrávaj u sku· 
točnostl1 ktoré ut doba preosia· 
la, ocenllai ony sa stoU svetom, 
k de ul! nlo Jô možné podozrievať, 
čl Ja pravdou to - a lebo ono. 
Samotný čas tu roztrlodll, čo bo· 
lo k ladné, čo záporné. Súčasná do
ba priniesla 1 viacero pokusov 

oporných skladote!ov, vytvori( die· 
la na hocijakú tému súčasného 
života. A v dL·vlvej v!lčsme ne· 
boli najvydaL·ene)sle. Zažil som 
dobre propagované opery a mali 
dve rcprlzy. Boli to obyčajne die· 
la Autorov, ktor! sl mysleli, že ne· 
záujem jo pre má lo originality, vy
mýsfall a nlid rámy, expresiu v 
hudbe. Alo ukázalo sa, žo to nie 
je východl&ko. Treba potltať s 
l&tým konzervativizmom publika -
ono chce s polu s javiskom prPt.l· 
vať dej, chce sa stoto1niť & postd· 
vami l ú~trednou mysllenkou. 

e t-lú te moznosť sledovať no· 
vlnky súčasného operného sveta. 
Vzniklo v poslednom časa nieto po· 
zoruhodného7 

- Tolko opter ja nap!sanýchl 
Vera z mch som vtdol a počul . 
jedny su komponované v tradJ t· 
nom duchu, mé bOJUju proti tra· 
cHctl. Vo väč$lno v~ak v mch ne
sto O hlboké !udské Ctly, ba Vl· 

dei som i mnoho prehltli'. V pOd· 
state je ze uplynulé polstoročie 
najusposno)sl Bergov Vojcek. 
Svedčia o tom 8J svalové šlatls· 
tiky. Oporné divadlá reprfzuju bez 
väčšieh problémov opory po Rl· 
charda Straussa; po nom je uz 
ZilzraJ., ak nejaká opera dosiahla 
viac ako osem repríz. Som rád 
ra je to vynlmka), že mOJ O Yzkrle· 
senle bolo uvádzanó na jednej 
scéna až sesť &ezOn. 

Nli j'i svykom, aby sm11 na stránkach 
nátbe časopisu zverejňovali poéziu. Ak tak 
roblme, fa lo kvOII slovu, tniplrovanému 
budbou - myslfme, !le básnicky zaujfma· 
wo, ludsky citlivo •• • Nech teda vsldpl me· 
Jtidla hudby l veria (spolu 1 videnlm mu• 
tlkantského !l;ákullsla o~aml fotograiistu Ing. 
w. Háka l( čitaterom Hudobného !Ivota. 
le to výnimočné, ala nli núhodné. M tomto 
prfpade nás viedla l z náma pravda o ná· 
iomnom prestupovan1 Yietkýcb drobov mi· 
~lckého uminla, 

ohocne u7náva n0 - a ten chutl.l 
čik, to je Mistor Scroogo. e Nie je tajomstvom, že pr·ocn· 
jele na svojej siedmej operu. 

- Je to opera s nátvom Loren· 
zo n lsubul , podfR novoly Zemu· 
trasenie v Chile od Heinr icha von 
1\lolstn. Dejová osnova Jo vytvo 
rcnA nn hlstot·lckom pozud l sku· 
tocného ZOI IIOtrawnio v Chile v 
roku lti46, kedy ::.antlugo &koro 
zmizlo zo zcm&k(lho povrchu. 1 u 
sa otlohrl!va tragédia dvoch ml· 
lrncov, J.torych zakony sveta 11 
Tudská zloba za hubili!. Je to opal 
ol>raz o tom. čo všotl-.u v1o byl v 
ľuďoch . To sa as i nozmonl. V su 
easnos ll mám hotové ll broto o 
pracujem aJ na hudobnej strén· 

e Va§e životné jubileum by si 
zasluhovalo zosumarlzovat colu 
vetu tvorbu a zhodnotiť ju. l'rl· 
chad?.ate vbk neustá le s nlet lm 
novým, svoj odk11z elle zďaloka 
neuzatvárala. Iste máte prla nJa a 
pi liny do bud6cnostl . . . 

- Viete, e~te dlho by som chcel 
óstat zdravy. Ale nie preto, že by 
som chcel dlho žlt. Teraz sa ml 
však začlnaju rodlf nápady a ne· 
chce l by som ten čas prepást. Rád 
by som este naplso l také slovan· 
ské oratOt·lum, kde by bolo vi.el· 
ko - prlroda, minulost l porspek· 
lfvy nášho národa. 

Pripravila: 
VLASTA ADAMCIAKOVA 

Pozn, red.: IVi prípadi Bl. Malllovej sa 
klada Clo'dat, 18 autorka osobne _l)ozné 10, 
vlet1kn violončelistku Natáliu Sachonki1 
ktorej nmenli ju lnlpirovalo k skutočne 
~itllvfimn vyzoanJu. Jej báseň "Hudobný n6· 
l&troj" aj vinovala, Daniel Hevier patrt k 
mladým slovenským básnikom. Ukálka j4i :z 
frlpravovanej :Zbierky r.Coocarto In o", 

Blanka M e l ii o v 6 
Daniel H e v l e r 

Johann 
Sabastian Bach 
'Padd dd!tl a aneJt1 teho temnl1 chdry 
• prl otuorenom okne stoft Bach. 
'Padd dtHtl a zamysleng regenschort 
po~tíva §um daZďa u prdzdnych koltbdch. 

t modr•l 1clbky za~nt2 kryltdltky skd.ka/ 
r:ko tl'llky Jtad notouou osnouou. 
~ oJt zachytdJJa ut6lle n6Zky staccat, 
t tcho, ktorOm 5a faJ' hltúl o slovo. 

lp,astte hudba. UJ te plnil, vytesand. 
V!ade znefe, nech sa pozrie kdekolvek •• • 
A Bach 1zladt, ako tde suetom sama 
!en.skd, ladnd, ako keby t iekol med. 

Melodlckd ozdoby hute:uf plnta prftmte 
tt medend hudba sklza z lesklfích striech. 
Stímrak prtídu u dravom, baJ'okom rytme, 
tiCho prSt •• 1 flo rok men! registre. 

HUDOBNt' NÁSTROJ 
Osamelý akord 
Zasiahol sta elektrlckg ndbot 
Nepretrt.ttg tok §trok~ho ndladou~ho spektra 
v atmosf~re ve~era ~louek pochopil 
Ze medzi luďml spoznal človeka 
Krtlsneho ako kuet 
Velk~ho sta dramattčno 
Poetlck~ho sta ldska 
Umelca, čo 5a s melódiou ldska 
V centre diania - vtolon~ellstka Natdlta 
A Catkovsk~ho Rokokovil vartdcle 
Utapa sa duJa v nich 
V akordoch a melódldch neuJedngch 
Chuente zuuku len ldskou merta 

Odkladatdc vJednost dffa 
Obliekam st nat~lstetJiu hrdost 
Pre suote testvovante 
Pre ve~nost blyJtlacet sa chvtle 
Pre vJetko straJne, straJne mil~ 
A nendvratltel ne v:uftalend 
Ako kontinenty 
Moria 
/lory 
Metropole 
Ako seuernl a tut.nil póle 
Ako Ty NattUta 

RECENZUJEME 

Knihy na leto 
PUEIJ ODCIIOlJOM NA DOVOUJNKY do~tót>a ~a ru1rn 

ao rúk niekol ko publikócll, Karel Laclzout uyctal u 
Supraplwl1e nevelkťi, ale pozoruhodnú knltku 1/ur/1)(1 
C:htle. Te to prvfí , Slrol.:o orlentovantí a z bohat. l 
1/tcwtur y vychddwfftct pohľad na to. A:edtf Vl zatm 1 
11 Ghlle hudobnd kullftra, ako sa vtflllfll/1 dnmdct' tem· 
ce a lwdobný prPjau rudu, ktora typWkt1 form!l \ll 

krtt~tallzouall a to v5etko ovplttUI)ovalo Vi/VO/ dul· 
,ke/ lwdobnef kulltíry V pozoruhoclnttch prellflltlllclt 
\a rozv/ta uqvot a! do neddvnet 711111UIO\tl. Autor fll· 
,vt;tene l!ouorl o lwdbe 19. a 20. storotla, menu e 
lil'\tatky ~kladatel ov a chce pozor no~( upriamil n'lf· 
'l!tl na hodnoty, ktor~ pretrvali WOfll dobu. OtNI\111! 
pôsolJla autentlck~ pohlady na nafpokrolwlle/Sich liu· 
clobnýclt umelcov. ktort t.ahynull pri vofensknm pr1•· 
vrate, alebo nesk6r v koncentratn!(cll ttlborocll Pr!· 
pofenQ fe malý slovmk tllske/ hud/Jy a tJiac fotogra· 
{ll z tllskeho hudobn~ho žluota. 

••• 
8.\lSTU/E UZ VIAC rôznyc/l lw~rntJfích metodik, 

nv~ak nie te Ich totko a vfdtt funclovane naplsnntir It, 
a/Jy sme mohli považova( ttito olllaM za vy~erpanú. 
Bull!arský l!usllsta a pedaqóq Fm/l Kmnilarrm vttrlol 
11/l.:hto v Supraphone svot 7/illal:nti prlspP!Iol.: O tecl:· 
mke lavef ruktt llu\llstu. 1 á/o prdca, ktorú ut. PIIJ 

poznali v lntJclt ~tótoclt, sa v odborn!(cll kru/welt 
povat.ujR za dobro !>tyllzouand kompl'nrlium vlacl'rfích 
lllmllllicll prolll~mov a tel! r~e!.cnl. Autor sam mnoh~ 
wof{! IC'oretlckt1 nd:or11 dlll~i ~n~ OtJeroval v /lľCI{i, 
a preto matno preclpokladaf, t.P 1cll prevezmú (alelJO 
s tw!:.ou koncepciou astmuluftí.l l na!il pedaqóqovta. 
Bulwté ~kú~enosll sa prelínajú s IIOII!itlnl V!íSll'rllo:ct· 
ml ml'rllctntt o so zäkladnym pr('(/pokladom dnstalt· 
11ut maxundlne vtí~lerlky pri úmernom uynalot.tml 
pracp a tasu. Prdca mklinute k fyztologtckým sta· 
novl\kam natmll tam, kde zdcirazhufe Jednotu ru • 
nttcll pohybov a funkcii lavet ruk·y. Ca:;te;.,te a~ o 
doteraz prepd/a autor pohybovt1 náuttky s celkovvm 
c:/loomum nchltn orqamzmu. Veta postreltov uenutl1 
problematike prstokladov. spravnemu ~tavantu prs/no, 
po.~ tw•enlu zapli~> l ndi! o kl/JII a ro~nttm nwt.ntím polo· 
ham ruky. Zau/lmtwtí po.~tre/1 vetlUJO l poslllpn~mu 
~pevt)avwuu ruky u priebe/lu vwcroi:mJho cvičenia. 

JAN VRAT/S~AVSh.Y vydal v Nltcll l,(fra uwf[ma
li!Í ptJI!ľad na fanátkovo kvartf'lo. Slovo zauftmavtí 
l/1 dchletlne plati. nakolko autor na~lel vhodntt, pô· 
sobWtf, ale l úmerne nbsat.n!í te:~.t, v ktorom zachytil 
tJtfVOf, ale 11la11ne neti•tatmťi pracu a hlbokd ludskd 
korene tohto telt•~a h.lllžk·a sa taa jedným dú~kom 
a o11i st neuuadonumC', !e 1e to vla~tnc ese/, ktorú 
autor oprl'/ o mnohtvo faktov a zdva~ntich hodnoteni. 
Doftnlav~ su partte o postupnom chradnutt primdrlu· 
'a f trlllo Trú~•ntCko, o fP.ho obrovských umeleckých 
a tud~kýcll kvalltóch a trvalP/ peCatl, ktorú dal dlho· 
rotnou prácou tomuto tele:.u. 

MATICA SLOVENSKA priMa pred ~asom na knl!· 
ný trh s proým zväzkom Hwiofm(>llo archtvu. zava!!· 
no tak obollat1la nas k·ultúrny žwot. Zväzok obsa· 
1111/0 viac pozorultcxln!(ch i.tťidll. J. Tvrdol) posťiua 
svo/e doteraJMe publikované ~ttidle o t:esko·slouen
skych hudobnycll vztahnch do vy!i!ef polohy. Ncfol!l 
u! len prehlad t!íCIIto uztahov, alo hladd v ntch prob· 
l~my a navrlwte metodologlckil rleSenle, ktor~ by 
mala na~a muzikológia u budtí.cnostl ďale/ rozvtnút. 
1'vrd01l sa nielen !.peclall zoval na ttíto problematiku 
{to te napokon zndmej, ale čzm ďale/ u net pracute, 
t!}m viac a/ metodologicky ujasi)ufe rôzne :zlot.itostl, 
prenlkd hlb~te do podstaty probl~mou a niekedy for· 
mulu/e sťidy už dos( deflnlttvno, ktor~ asl ani ďal· 
!.le výskumy nebudiL revldovat. R. Rybarlč predkladd 
~ttídlu o S. Monetarlusovl a teho hudobnom traklóte, 
kde s patrltnou uedeckou erudlclou, dôslednOm zd· 
u/mont o ka!d!J detail a scllopnostou zhrntí.f dielčie 
výskumy do zdveru hovori, !e Stefan Monetarlus te 
"fedtn!} renesan~ný hudobn!) teoretik slovensk~ho p~· 
vodu" a f ormat , k tor!) sa m6~e merat Slr~lmt para
metrami. Emanuel MunUig ma v zborntku due Stťidle. 
V prve/ sleduJe rozkvet vet.ouOch trubatou u Ban
ske/ Bystrlcl, zhf'l'la tu rad lokdlnych tídatov, prlnd~a 
t nou~ mena a vcelku sa mu darl vystthntíf ttíto :zaufl· 
mautí urstuu u Jtrukttíre hudobn~ho !ivota. BSte ztl· 
slut.ne/Jla te teho Jtťidla o rukopisnom encyklopP· 
dlckom slovnlku llteronyma N~cseyho. Boris Bandry 
sa podutal na :zdslu!ntí prdcu - hlMle osuetlU folk· 
lor lstlcktí činnost !dna Kadav~ho. Po neddunot flo· 
zouet tívahe u Hudobnom t.luote venuJe tak zasllí· 
fentí pozornos( ustlovn~mu, rozhladen~mu vzdelan. 
covt, ktorO mnoh!)ml aktivitami sa zapotil do slo· 
uensk~ho kulttírneho ~luota a patril k prikladn!}m 
typom, u ktor!Jch sa vyvinulo slovansk~ povedomie. 
Eugen Klementls uveretllute tu dve suote Jtťidle. Prle
kopnlcky v!)znam ma/tí uveretnon~ §ttídte Miroslava 
Filipa a Ľuby Ballovet, k tora oboznamufe čltatela s 
t!)m, ako možno pou!U samočlnn~ počttoče pri spra
cťiuant hudobno·hlstortck!)ch pramel'lou. V §lťidlt 
Ľ. Ballovet stí zvlilU zauflmauil postrehy k prekódOr 
vanlu notou~ho :zdptsu. . .. ~ 

TO ISTE PRACOVISKO Matice slouenskef t.a~tna 
uyddvaf faksimile u edlclt Monumenta musica slova
ca. Vydali v dobrom technickom prevedeni Uhrov
~ka zbierku plesni o tancov z roku 1730. Uvildza 
{u §tťidla Emanuela Muntdga, ktord sa mohla oprie( 

o vgznamn~ a u! ndm zndme §tťidle R. Rybarl~a a 
O. Elscheka. Ttto dvata muzlkológovla u! patrl~ne 

ocanlll urtlttí unlkdtnost a hodnotu te/to zbierky. 
Editor z Martina t ieto kon!tatovanla doplnil a snal!ll 
sa niektor~ u{jchodlskd eSte dotvorlf. Faksimile prlblt· 
žu/e ndJ pozoruhodng archlvny materldl a kal!dg sl 
podlo neho m~t.P uroblf l me,acu podobu. V tom 
zmysle sa ~tóva predlotPnl> (akslmtle l zdvatným 
prtspevkom k teuretlck~""' 11Qkladu naJich hudob· 
ných de}ln. z. N. 



Bach·; Areeči~ M onteverdi - Oče· 
Dáš, Ka rdoš; Ferenezy; t oto spojenie m l· 
llUiostl a súčasnosti symbolizovalo ob
novenľe tTadfclf hudobného života bratl: 
illl&vsl!;élio hradu na o tvár acom koncerte 
Dnf organovej hudby - vo vynovených 
prlestorocli1 za novýcli s;poločenských 
podmienok a pred novým; vnfmavým 
~ubllkom. Návšteva ~érle 10 k oncertov 
( 29. mAja - 13. júna) posk ytla k aždé
mu poslucháčovi nezabudnuteJný1 sku
točne slávnostný zážltak: počťivanlli hud
by v ak vstlcky výbor nej sieni; obklope
nej sugestťvnym čarom bohatej historic
k eJ minulosti, znamenalo nesporn·e čosi 
v 1ac, ako ;,bežné" koncerty, Na spomfna
n om tívoé:lnom koncerte bola organové 
tludba zastúpená Iba menšfml ukážkami 
- sólista F. Klinda prenecha l podstat
n ú čast programu Spedckemu zboru 
Lúčnice ( dlr. dr. S. Klimo l. ktorý tu 
J>ÔSoblvo u platnil celú šfrku svojej bo
flatej repertoárovej palety: od clivej l 
rozmarnej renesančnej hudby, až po ži· 
vú, op tim istick ú tvorbu súčasných auto
rov. Dalšfch osem koncertov tvorllo pre
hlladku organlstov-sóltstov, reprezentu
j'úclch rOzne krajiny, pričom každý In· 
terpretoval Bacha, resp. Iných baroko· 
v ých autorov a ukážky z vlastnej ná· 
r odneJ tvorby. Všetci umelci sa ukázali 

o o 
ako virtuózne typy, rozd1ely boli viac
menej Iba v ponfmanf InterpretáCie, v 
rlešen f známeho problému pohyblivých 
vellčfn - skladba, nástroj, tempá, akus
t ické pomery - a v demonštrovan! ori
ginal ity alebo doboveJ určenosti v last· 
nej národnej tvorby. Milan Slechta ( Pr a
ha) dal prednosť stareJ českeJ hudbe. 
~ bohatej séri! majstrov - Cernohorský, 
'Seger, Kopi'lva, VaÍihal, Kuchai' - sme 
sl znova overili, že prvý a posledn9 
z nich patria medzi najpO~obivej~lch 
majstrov českého baroka. V Bachových 
skladbách sa zaskvela Slech tova vl r tuo· 
z lta, no zdalo sa, že sa trochu nechal 
'strhnúť prlezračnou zvukovosťou nástro
ja a prlltš rých le tempá boli miestami 
na úkor zreternostl. Koncert Leonida 
Roizmana (ZSSR] budtl zo začlalku do
jem rozvážnej, .,antivlrtuóznej" In terpre
t ácie Bacha, čoskoro sa vsak umelec 
ukázal ako skúsený majster oľganu, k to
r9 presne vie, čo chce, uplatnuje stľh oJ · 
júce tempá a pľl tom dľžl ~kladby -
ptliVtf"pó '(E!ňipovej strán ke - pevn'l! ~ v· .. 
rukách (Ináč najvUčšta slabina organis
t ov). Pozoruhodné boh jeho maximálne 
cimenzované, no presvedčivé agogickó 
cezúry v záujme zvýraznenia záverov. 
Ukážky zo sovietskeJ tvor by (Ti~čenko 
a Sostakovič) reprezentovali sice moder
nejšie kompozičné smet·y, no z hľadiska 
špecifického vývoja o1·ga novej hudby ne
boli dosť vyhranené. Pokiaf Ide o prf· 
nos do k lenotnice svetovej tvoľby, zauJI· 
rnavé boli sk ladby K. B. ji ráka a na Jm11 
Fantasta appasslonata ] . Temla v podunf 
{ana Hor u (Praha ). Ukazova li Jasnú 
orientáCIU na hfadanie originálnych ná
pedov a postupov. vyrastajúclch pľiamo 
z orga novej techniky a zvukovosti -
podfa vzor u moderných francúzskych 

Pulltwl rw novy organ v J.:oncertne1 stenl 
na bratislavskom hrade prt k oncerte 
dr. F. Klindu. Snfmka: J. Vr llk 
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autorov. V Bachovi sa llora ukázal azda 
11ko naJpocll veJšl In terpret prehliadky, 
l keď jeho ,.oddramatizovnnf', tľochu 
strohý pr l stup postrlida (z hladiska šlr
Sieho pul>ll klll vonkajšiu okazalosť a 
efek t. U nás málo známe mená - D. 
Croner, T. Clorteu, A. Porfetye - flg LI
rovall v prve j ča st i progrumu Josepha 
Gerstenengsta 1 Rumunsko). Pri mterprc
túctl Ro cha prej!tvi l umelec vefkú ruti
nu a vyhranen ~· prfs tup, no miCstaml pr!
liš dominova la le!(ato hra. chýbaht artl 
kull\cla - ako prmlpoklnd clokomtiOJ 
uozumlle fnosll v u..,ekoch s prehuste
nou i.truktúrou. Rovnaky dojem sme llld· 
ll aj u juhoslovana Andt•lju Galuna, po
klu! Ide o jeho Jn terpretáctu Bacha. lnúč 
sa obldvuju umelc i prejavili ako skú
senf ma jstri; prevuhu lega to· lll'y spoml
name tba ako Istú kuriozi tu (našl umel
ci naopak at·ttkuláclu čllsto samoúčelne 
preháitajú) . A. Galun - v duchu dra
maturgickej koncepcie - do svoJho pro
gramu dodatočne zaradil sk ladby F. Lu
~tl:o a H. Andnsll, ako rep rezentáciu 
vlastn eJ krajiny. 

Azda s nuJv!ičsim záujmom sa oča
káva lo vystúpenie Hansa Haselblicka 
(Rakúsko l a polemtky okolo jeho kon
certu holi tle'- nu jž1v~le . V harokoveJ 
čn sll hral Muffa ta, Pacholbela, Kerlla, 
demonštru júc mi moriadnu manuálovú 
vu·tuozllu. V Bachovom Concerte a mol 
prekvapil rovnako živým tempom, v akom 
tľllo sk ludbu hrúvajú orchest re. no vďA 
ka Ja ~nllj, pr lezral:nej r eg tstrucll vyzneli 
vi;et k y dPtaily zrotelne. A poklur tele o 
tú po lem tku? Ide o zname rozdiely v 
hodnoteni : jeden hovor! o suverónnom 
vlád nutf nástrojom , dtuhý to Isté kva 
ll f lkuÁe Ilko strojovo mechanický pred · 
nHs. Skoda azda, že umPiec sa sústredil 
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Zostáva nám u! len radostne konštatovať, že k oncertn.Q Uuot 
Bratisl avy te od marca tohto roku opli( bohat~t a pe.\treJšl. 

Jednd sa o nedef1la/~ie predpoludtlafšte koncerty u MzrbachoviJm 
pa/dcl, poriadané MestskOm domom kulll1ry a osvety v spoluprdcl 
s Galén ou mesta Bratislavy. fasn!} zdmer usportadateľou - po
stupne predstavoval obecenstvu za~tna/11clch i !ipl~kov!íCh sloven
ských koncertných umelcov - te viac, ako chudlyhodnií. Na 
druhef strane by sa vSak žiadalo vyrazneJšle dorte!itt, roz~mt a 
vyhranenefšle profilovať programova paletu mtrbachouskéllo cyk
lu. V tefto stíulslostt toll! narazlme na zdkladný problém kon
cepcie cel ého podu;atta: čt totiž Ide o produkcie, ktorých cielom 
te programovo umocnil charakter ~týlouého prostredia Mirbachov
ho palaca, teda také, ktoré volbou programu ma1a korešpondoval 
s atmosférou interiéru, al ebo o varna, na danom prostredi nPZI'f· 
vlsl(L prehliadku lzudobného umenia? Ak by sme akciu hodnoult 
z hladiska pruéllo, bol o by možné namietal, !te velktl l:asl dwl, 
ktoré tu odzneli, postrddala akékolvek " "St!}l ové savtslostl'' s Mlr
bachou!}m paltlcom. Ak ale podujatie chdpeme ako prehltadku 
naS/ch Interpretov, zdd sa byt nepochopltel n!} prlkon väčšiny z 
nich k dielam 17. a 18. storočia. Vzhladom na niektoré koncerty 
~tr~leho ~t!}lového ztlberu sa zdtl, !te porladaterom nešlo o ''!!· 
tvorenie archalzu/CLceJ atmosf ér y. Prečo teda to večné baroko, ba 
dokonca renesanc10, sem-tam spestrené klasicizmom? Nemy~>ll· 
me st, tak ako to kedysi povedal Robert Sclzumann, !te ,.stard /tull
ba Je zastaral tl. Ako krdsne, pravdivé slovo nemôže ntkdy zasta
ral, t ak ani krtlsna, pravd hudba". Al e aby toho nebol o pr wei a, 
pamä/afme at na lna Schumannovu pozntlmku: ,.Každe/ dobe 
patričné ocene111el A/ novšia sl vydobyla :;kvelé tíspeclty. " l Pre 
viacerých interpretov, ktorí v tomto cykle vysttíptlni, by molllo 
byt poul:enlm, že s naJväčším ohlasom u obecenstva st relU ~>a 
prdve koncerty, ktor!}ch program sa nekonl:ll rokom 18001 
p lotf to napr l k lnd o matiné Viktórie Stracenskef {9. mtlja}, k to-

rej vystúpeme znamenal o Jeden z vrcholov celého cyklu. Jet 
poddafný, lahodnzí lllas zaufal posluchdčov predovsetk!Jm v Dvo
rtll.:oul a Fallov1. Napokon - Stracenskd Je u ntls skutočne 
komornou speutlčkou. Je silnou umeleckou osobnostou s vyvtlte
llljm zmyslom pre lyrlcké t dramatické plochy. Jef poämaniiJtl 
tnterprettlcla, podopretd o vyvinuté hlasové a technické mož
nosti, mohutn!} roz:sah a vzdcnu dynamlck(L t f arebnú vyrovnano:sl 
vo u!iet k!Jch pololltlclt ;u f spolu so sclwpnostou dif erencoval ná· 
ladové nuancy predntl!wných diel) predurl:ufe k viac, ako zba 
domácej kariére koncertnet speutlčky. 

na filigránske skladby a v dr uhej ču st! 

- v rllmcl rakuskej tvo t·l>y - uvád.:al 
or ga nove mc celkom typ ické sklddby 
ll a~· clna , Mozarta a Brucknf'ra, takže sme 
nemohli ~poznut v ce leJ i.lrke jeho po
nímanie veľkých Buchovych diel v kon
ťront úct t s ostatnýmt (tčo stn!km l pre· 
hliad ky. Nasu Eva Kamr lová t:H u jala v 
si lnej konkurencii velmi dôstojné mies
to. Na t·ozdlel od ostatnych umelcov, u 
k tor ých sa uka.wvala ustálená, dávno 
vykryšta llzovaná ( nte v~tly v pozlt!vnom 
zmysle) Interpretácia. u KamrloVCJ nás 
zaujfma proces Jej rastu a neustáleho 
hfadanla s perspekt!vou progresu. Toto 
porovnanie u rahči la sk utočnos(, že hra
la svoj sta t•šl repertoár. Poktar tele o 
slovenské skladby (Zi mmer . Očenáš, Prll
~il). možno konštatovať, že n ái'Očné Oče· 
nášove Portréty vyzneli v porovnani s 
doteraJšlml uvodemaml azda na jpresved
čivejšie - l keď je organ nu hrade 
relatlvne malý ( l to Je dokaz jeho kva
lit]. 

tým najväčšfm ma jstrom baroka, prel:o 
sa techni ka a postupy jeho predchodcov 
jHvla ako menej vyzretá anticipácia ba
chovskej dokonalost i. Pr! Interpretácii 
Bacho však hos! z Rfma nepodal celkom 
sus trodený výkon. chýbalo azda náldlté 
adaptovanie sit nu nústroj a akustiku -
možno pre nedostutok času na prfpra
vu. 
zaverečný koncert - podobne ako pr

vý - mal osob1tnu dramaturgiu. Dr. Fer
dinand Klinda sa poduja l na (u nás o je
dinelý) výkon : absolvoval so Slovenským 
komorným orchestrum (um. ved. Bohdan 
Warchal) štyr! koncerty pre organ a or
chester ( H11ndel . Br1xl, Haydn, Vailhal]. 
SóJ tsla l orchester úspešne zvládll naJ
vUčsie úskalie spolupráce organa a or· 
chestra ( pt·o ktoré mnoh! dirigenti sú 
,.nepr latefml" o1·gana] - rytmicky per-
fekt nú súhru vyžadujúcu od všetkých 
maximálnu sustredenosť a pr ispôsobova
nie sa. Tento záverečný koncert, ktorý 
prilákal tofko záuJemcov, že vchod do 
hrHdu bol priam obliehaný (kiež by nám 
koncert né siene čo naJčastejšie nestal:l ll 
poJ at hudbychllvé publikum l) bol dôs
tOJn ým zavfšen!m Dni organovej hud by, 
ktoré sa zrejme IJudtl realizovať aJ v bu
dúcnosti - možno s novými dramatur· 
gtckýml nápod111 1. r.šte bohatšou, atrak· 
t!vnejsou štruktúrou. r.ADISLAV DOSA 

Wljnand van de Pol , llolanďan ži júci 
v R!me prezentoval v t•ámcl ná rodneJ 
tvorby sta rú taliansku hudbu ( Frescobal
dl. Salvatore, Pasqulni, Scarlattl) . Od· 
h liiHi nuc od osobi tého štý lu 11 histor ic
k ých hodnOt teJtO hudby f tak ttež nemec
kej a francúzskej prcdbu chovskej poly 
fónte] prá ve pr i nej si posl ucháč ruko
lapne uvedomuje. preto je vla stne Bach 

IJI!I pt•lom r ušivo. (Je to problém, s ktorým sa tt·ápia 
aJ iné súbory! l Va t·i najlepšie sil uviedol P. Mi kulái 
v gottck ých plesi!ach a Rameauovej Aru. 

Hudba prenesené z koncertných sienf do h istorických 
:zákutf starého mesta, rozlieva sa večerami medzi stú
rnl!nýml múrmi renesančných , či bar okových nádvurf, 
ktorým ruky architektov dokázali uc hovať ich pôvod
né čaro a starobylé hodnoty. MDKO sa z roka na r ok 
snali rozllfrit' a obohatiť dramattu·giu k ultúrneho Jet;, 
o nové typy programov. Toho roku už nielen z oblasti 
hudby, ale l dramatického umenia. Naile popr edné bra
tislavské divadlá uviedli viaceré komorné veselohry; 
domáce l zahraničné hudobné telesá zase prezentujú 
umenie naJmä starllh:h štýlových obdobi. Teda prevlá
da hudba zosúladená s architektúrou konce1·tných prles· 
turov t nálad letných večerov. (MedZI takéto pôsobivé 
umelecké programy za padajú 1 Nedelné dopolud nia v 
Galí'ó r il r ealizované na nádvol'f Mirbachovho paláca] . 
Naše ~ladé komorné ensembly l sólisti dostávajú tu 
mo'-nost overiť st svoje schopnosti a pripravi( sa na 
verejné vystúpenia v rámci sezónnych, umelecky nl\
rot: uej š!ch cyklov. 

vnnlm štýlových požiadaviek uvádzanej hudby, č1~tým 
sólistickým preJavom zaujal hrou na zobcovú flau tu 
A. Suwicz. jeho ponlmaolu a stýlovému zosúladeniu ~u 
tll tspôsobovoli l osta tn! partneri , z ktorých v sOIIstlc· 
kých miniatúrach su sfubne prejavil gi tarista A. Men
IHk. Cien Poetickej &cény Ján Venényl snažil sa pre· 
t l moč tf prlslu5nú dobovú poéziu, ale SVOJ im pr ejavom 
11enošlel vhodný sú lad so zneJúCou hudbou. 

Tollot·očné vysttipenle Slovenského komomého or · 
chestra ( 6. VIl. ) na Barokovom nádvorf Unlvel'zitneJ 
knl~nlce v Bt·atlslave umožnilo v komornom prosti·edf 
vytvori ( vUljomne bezprostr edný kontakt, tim vznlk iR 
nPzvyklá at mosfóra. prerastajúca do bl1 r llvého potlesku 
už pri sumotnom vystl1penf saboru ne pódium - bez 
ohfltdu na umelecký prednes. Takéto preexponované 
real<cle publika častokrát vyvolávajú skreslený dojem, 
n&j m!i u obdivova ných umelcov, ktorým sa potom často· 
krlit vera prepáči. 2tar, toto konštatovanie sa tJka 1 
posledného vysWpenla Slovenského komornélio órches· 
tra , l.to rľho dramaturgicky . pôsobivý program (zosta· 
vený z d iela Bacha a Mozarta) nebol zahraný s prlslo· 
večnou preclznosCou. Na j ed neJ strane to pravdepodobne 
sposoblli diela už o bohra té ( Il i. brandenburský koncer t 
a Malá nočná hudba l. ktorým akoby Interpre ti neprl· 
kladali doraz a zahrali Ich s nadsadeným tempom, Iac· 
nou virtuozitou, bez výrazneJš ieho vykreslenia a dlfe· 
rencovanlo jednotlivých kompozičných po:ZI8davlek to· 
ho-ktorého autora, čim sa potter ala aJ vla:tt~ reč tvor, 
cov a hlbka prejavu. Na druheJ strane priniesli sk,lad· 
by, ktoré Iba teraz p1·en lkajtl do repertoáru a n ima· 
dobudll ešte známu a tak typickú warchatovskú brllan~ 
clu. vybrúsenosť (V l. brandenburský koncer t1 Mozartov 
Husrový koncert G dur, K. z. 216 ). Prl Mozartov! ne
priaznivo vp lývalo l náhodné zloženie sťiboru, rozšfre
nóho o vtacer·ých hráčov zo SF, vedených dirigentskou 
taktovkou Bohdana Warchala. Ich muzikálno pon!mq"le: 

Z posledných k oncer tov za ujalo vystCipen le súboru 
Pro arte musica, vedené Antoni Sawlczom (4. VI l. ]. 
Súbor, ktorý ex istuje Iba r ok . svojimi doterajš!mt kon
certami potvrdil vysokú umeleckú úroveľí, kultúru a 
mu?.lkalltu svojich hráčov - Inak mladých pedagógov 
bratislavského Konzervatória. So zápalom rozširujú svoj 
rPpertoár a na každti vystúpcnte prinášajú nový pro· 
grnm, slahoJtícl od renesa ncie až k dielam slovenskej 
súča snosti. K oblasti renesantneJ hudby má vari na j· 
bližšie flautista a fagotlsta Anton Sawicz (predtým člen 
zn,í meho sC1boru Capella Bydgostlensts, vystupujúci viac· 
ktllt t v Bra!lslllve), ktorý je súčasne umeleckým vf!
dúcim a dui:.ou tejto časti ensemblu. Nevšedné notové 
mnt et·lály skladieb, zntlaf obsiahnuté v!!čšlnou Iba v 
star ých tallan ~kych. či nemeckých antológiách, bel· 
nému posl treháčovl nept•fstupné, ožfvaJú prostrednfctvom 
jeho súboru 1 na na~om koncertnom pódiu. Na posledy 
sl vybralf sk ladby z lutnových zbierok 15. storočia. 
V zlo/ rmf A. Sawlcz - zohcová flautu. A. Menilk -
p itura, V. Kubuvť.flk - vtolončelo a F. Rek - bicie. 
a. h . zuhrilh sk lud by ( M. F. Carosu, ). Dowl anda a vla 
cr.rS ch anonymov). z klorých vyžaroval osobitý zvukový 
f arm a P.Odmanlvé nadšenie z hry. Precfznym rešpek to· 

Oalš!m bratlslavsk 9m súborom tohto typu je už zná
tncjsia 1\fusíca aeterna [13. VII. ] vedená Jánom Albrech
tum. l keď r epertoár oboch súborov sústreďuje sa na 
starsle obdobie hudobných dejln, rozdielne nástt•ojové 
zlo~enle si nutne vyžaduje 1 pnmeranú dramaturgiu. 
]än Albrecht zf!>kava velmi vziicne mll teriály, ktoré sa 
Čd stokrát ( po úprave) dostávaJú opi!( na koncertné 
púd lum. U nás donedúvna vôbec neuvádzaná hudba 
gotického jednohlasu, na pol:úva n te skromná, ale od 
interpr éta vyžadujúca sl vefké muz1kálne l dobové 
cltenle, je vefml náročná - práve z h l adiska výrazu, 
ahy mala súl:asnému posl ucháčov! čo povedať. Pr áve 
o to sa snaž! ján A lbrecht, ktorý n ie-lenže je dramatur
gom, realizátorom, Inštrumentalistom, umeleckým vedú
cnn. ale l pedagógom svojich mladých zverencov. Inter· 
pretáclll starej hudby sl totiž vyžaduje r ozdi elne nástr o
Jové cltenle. Musica aeterna za trl roky existencie sa 
dopracovala k pekným výsledkom, čo prezrádza bohat9 
repet·toár l pl'laznlvý ohlas u publlka a kri tiky. Posled
"' m koncertom zase svoj repertoár obohatila o nové 
diela l ked rozsahom minia túrne, reallzačne náročné 
skladby vyžadujú zvýšenú pozornosť, a preto v krátkeJ 
dobe (od posledného k oncertu v máji) nedokázali In 
terpr·ett úplne vypracovať každé uvádzané dielo. NaJ
presvedčiveJšie vyzneli skladby Gabrielliho, ktorý tvor! 
v111stne kmel\ový repertoár súboru. Menej presvedčivo 
vyzneli sk ladby Purcella, Blbera, Fuxa. Navyše - vo 
Fuxových skladbách nepresvedčil 1 výkon sólistov -
sopranistky B. Dvor 6kovej, altistky D. Maggloni-Lukni
~ovej a basistu P. Mikulála, ktoré charak terom l tem· 
brov9m za!ar ben!m sa SP.Olu nehod111 a vzájomne P,ôso-

Mozarta sa značne odUšovalo od sovietskeho slíllslu 
Eduarda Tatevoslana. Náhodné spoluúčinkovanie ttrké
hoto súbor u nemOže vytvorit kompaktný Inštrumentálny 
celok , navyše ešte l so zahraničným sOIJstoml Tatevo· 
stan sa však u kázal ako sympatický huslista s dobrou 
tech nikou, pekným tvárnym tónom a orch!!SlráiJlym cl
tenfm. Romantlzujace Adagio sa nevymykalo z rámca 
požadovanej normy a (citlivo vypracované) nepriečilo 
sa vk usu publika l odbornfkov. Sovlétska Interpretačná 
škola sa prezen tuJe menami, ktoré 1 bez bombastlckýcli 
reklám vedia odviesť opravdivé umenie. A Tatevoslan 
medzi n tch bez diskusie P.StrL ·J'Ii• 



Shlbokým umeleckým zážttkom odchddzall posluchdčl z mati 
n6, na ktorom ~a \ lretll due Vl/llikatúce osobnosti, popredn~ 

predstavuelky ndMo umenia - zas/. umelkylla l::va Kr~~llnotltl, 
členka /!lnohry SND a Sp/Ckuvd \lovemkd kluvm~tka, ZO)/, llfllttl 
kylla Kldra Huv/tA.ovd {lfi. a 23. mdf" 1. /Jo koncert ne/ \11!/tl! Mu 
bachcmhn palaca ::;a 1ch prll'llll'JIIIII uput Vllie~ol cluch 'IIČ'O\ 
nosu. pred\lWovat!l/ ukdZkau11 • 1uur/Jt1 llarorJm41o tllltelc-a F.~ 
gena Sucho/la a bdsmka 1tiano 1\u{U.\O, Od umelk!lll ll'fltl trie 111 
ant nemo!no oCakduar mý. nez uy,nkn proJe,11i1WIIIIf " prlmlw• 
lnterpretaCny výkon. Predueaen~ Hlífu,o~~e há\ne a 1/rttllk'y zu Su 
cho1lover .\kladby Sona/a rust1cu a Horal\ke1 \111111 \tlCJf/111 uii\Ct 
hom navzd1om Vl/fltkufliC o korl!~ponaovu/1 !.en na margu. pllif/NIIu 
tohto typu by vSak mal eSte vyBI acmok :a podmwnok pr" 
myslllnetSe! reZ1Jne1 kan,epcle. pretote pro''~ .\/rteclanu! fi'C'IItkl& 
a /ednot/lmjrh Ca~lt Sucho1lovqch \kladteh tmtha/n rln rfymmu z 
mu d1ef ohor/1 tvorcov l prvok ::;tattcklf. 

Dd le) od harokuvt!J hudby S<~ dosl<lla 1 mluatl klal'll'l\lku l Cl/fii 
na T..enJwvd, kturd svo1 program uveclenq Scarlat/lhu l:>lllldlvl• 

o Bachovou Anqltckou \U/lou ~pestr~lu uq/lerom C:hoptno11ho Sclter 
za b mol. Tdto - toho Ca.\u v ZSSR \lUdU!úca - amb/dóznn 
umelkljl)a 118ZI\kalu u bratt~lav.\kf>llo publika t.hpl!c It •tahu1/nP. 
V ChoptnoiJI uputulo predousl'lkqm wukOIIOII '1(/0~tuu u od~en1/ 
mentallzouanlm /yrlckttch pasdZI. l..enkouu matno 11ôbec zaradtf 
medzi Interpretov, u ktorých mtera racwnálneha prevy.\u1e spo11 
tanne, tmpulzwne dotvdranle diela prtamo na póclw. 7 aro l:!rta 1e 
v!iak tJäl'!.mou cltaralcterlst/ckd prdve pre mlaútíclt umelcov, J.:torl 
este len vstupuJú do s{ery umeleckello preiCJt'll 

Pokldr vš..tk spomlname lnterpretutný preJav u spoJttuHI ' JC'Ito 
ructondlnou a tmpulztvnou rovmou, boli tieto llladhkt:l vceO.-u 

vyrovnan~ a tdeálne u prlpade tJI/stúpenia Slom!n\klíCit komurn11'" 
~o/i::;tov. Pod uedenlm zas/. umelca Aladtira Mó!lho .\l tento -
me vel mt Cast o vystupufúcl - súbor zl~kal o/Jecen:stvo. A prá 
vom. Napr. vo Vwalcll/10 Styroch rocnycl! obllobiach dokawl 
Mótt doclellf neb!jual(L dtferencldclu atmos{~ry jednotlivych l'a., 
ll. Ak porovndme tato koncepctu ~ koncepctou Warclwlovlw SKO, 
bolo z vystúpenia ,.Móttovcou" na prv~ poCut1e ZfOvn~. !e pr1 
mdrnou tu nebola snaha po takmer sym{onizutacet zvulwvej 111 
tenztte a sfítostt, ale predovSetkým úNnn~ tíst/1e o Co nal/emnc•l 
!;le odtte1'1.ovan/e ndlad. A skutočne: Co do množstva dynamt · 
k~ho a predov!ielkym agoglck~ho v/nema dovolil .\1 Móžllzo s/ibm· 
tentoraz podstatne v1ac, ako SKO. Ak dtelo nemožno lzofcmat od 
doby svofho vzniku, nemožno ho anl rôznymi sterLltzaCno autenll 
ZU/úctmt snahami Izoloval od myslenia a cl/ellla rudi doby, v kto 
re/ md nadalet fU. V tomto smere zanechali natlep!>i do1em 
prdve Slovenskí komornt sólisti a - v samo~;tatnom Cldnlcu uz 
hodnoteng - klavirista Miroslav Bdzlik. 

Záverom Iba krlltko: Ide ndm predsa o to, aby sme hudbu sta· 
r!jch matstrov ofiVllt a nie umrtvlli. Autenttzutúce lnterprr 

tacn6 tíszlle 1e pre tento ciel sk6r ,_meduedou službou". 
JAN KOVAR 

-v za is 1í 
Punc malt§ho operného festt· 

VIIIU dali dveru sezóny Y KO· 
~lckom Státnom divadle pohos· 
llnské vystdpeola zehranlčnýcli 
sólistov. M predstaven l Nerdl· 
ho Travlaty (17. Jtlna) pred· 
stavila sa preplnenému biadls· 
ku medarslcá ;\Tioletta, taUan
sky Alfred a rumunsk9 Ger
mont. Mlad9 lyrický tenor Re
nato Cazzanlga vytvorll auten
tického Alfreda najm!l poklal 
Ide v dobrom zmysle o §tý· 
lovd a lnterpretal!n6 mantéru, 
odpozorovanú od velkých do· 
máclch vzorov. Vokálne je však 
jeho mäkký tenor len vefml 
m álo dotknutý technikou sku· 
točného bel canta, čo sa pre
javilo predovšetkým v nevyvá· 
ženej nosnosti materiálu a až 
naprljemne otvorených vyso
kých tónoch dramatlckéjšlch 
pasáž!. Sólistka budapeštian
skeJ opery Eszter Horváthová 
vie určite viac, než jej umož· 
nll fv údajnej tndlspozlcll) po
hyblivý part Vtoletty. Dobre 
školený, zvučn9 a vibračn9 hlas 
mé exprcslvny náboj a pomer· 
ne širokú dynamick ú škálu, po
stráda však v!lčsiu pohyblivosť 
a mllkkú plasttčnost, l!o sa 
prejavilo v značných problé
moch s koloraturou vo finále 
prvého dejstva. V ostatných 
troch obrazoch bola to však 
ozaj&tná verdiovské tragická 
hrdinka a nie lyrická subreta, 
l.. torá omylom vymenila kostým 
offenbachovskel bábiky zagar· 
deróbu parl~skej kurtizány. 
VIolette je okraJovou úlohou 
umelkyne, ktorej doména lež! 
v mladodramatlrkom &opl·áno 
vom odbore. Volumlnóznv a 
ve1kým rozsahom sa vyznaču 
júc1 barytón modzlnárodM re
nomovaného Vasila Marllnolu 
bol vrcholným výkonom veče
ril, hoci part Gormonta vy>a
du lo viac Jemnel vokálnf'l drob 
nokresby, net ako mohol vv 
č1mf tonto ohdwuhodn9. oha 
nr~111nov~ky .. valtvý" dram11llc· 
ký verdlovsky barvtón, ktorý 
n•"k,.dv svoJ orgán nehezpeč 
nf' pušť11 11t. na hranlrf' ,.nor· 
my" . 

V týchto di'loch konči ~~~ 
dniO::Ia uspei>ná dlvndelnll c;czó 
nn 1 pre poprf'dnj\ho ~óll!it u ko 
šlrkPI oporv. 1onorlstu Jozefa 
Kondero. Vrlllll c;n v nel k led 
n eJ zo svoJich profilových úloh 
- k Ondrejovi z KrMI1fiVV. 
'úc;npline -;a vvrovnAI -; drAmA 
tl ckou VCI'dlovskou knnlllfinm1 
v parte Gahrloloho z Vf'rdlho 
Simona Bocc• nô)!ru, v máfl pri 
plsal do arzenálu c;vo11ch no 
stáv Wagnerovho T.ohent;trlna 
v hud\1cel c;ezónr 

- sa po čase opät stretnem 
1 operetnou postavou - • 

M. Hafó::;~yová 

Snlmka: J. Vavro 

premiére Cigánskej lásky bu 
dam hral Jóžiho, potom André 
Chénlera, opätovné premiíiro
vé stretnutie s Jurom )ónotl· 
kom, no a poslednou premiérou 
sezóny má byt Weberov Caro 
strelec .. . 

Ak neberieme do uvahy Zl! 
jazdy opory So do Rratlslnvy, 
potom sme vás už ' Rrahsla 
ve nepočuli pár rokov ... 

- V poslednýrh troch Nll~O 
nach snm vlak spieval v Ru· 
dapdti - tr ikrát Samsona fs 
Erzsébet Kommlh.,vuvuu 1. tri
krát Othella ; v ZSSR som spia· 
val v Odesse a vo Frunza (Ca 
va•·adossi, )osó, Othelln) a 
Othella som predstavil v marci 
tohto roku aj v Bukurdti -
spolu s Ors!lllmnunu pres táva 
nej soorani~tky Moldovoanuo 
V"' a filMOm nPmnnel pnpulár 
neho Davida Ohanesiana. 

). BLAHC 

N11 IX merlzmárodnom fec;tl 
vale mladých ~óll",tov, ktor~ 
prebll'hal od 8.- 21 mll)a vo 
rrancll:r.~kom Bordeaux s11 1 

čoskoslovenskSirh <;ó)lo;tov .ttl 
i'nslni ll Ivan Klánsky, Panchn 
vo kvarteto f l Panoch11 - P 
Ze)fart - M. Sehnoutkn - l 
Kulhanl. Jela Spitková - hu~ 
llstka. l\fagdnléno Hnj611syová 
sólistka oof'rV '>Nn n lc lnv1r1s 
111 Pavol Knvtlr:. V porofl' bol 
čosko.,Jovcno;k(· r1P1octll Fro nh 
~ek Hrabal. 

Koncom tllno Zdslnll organ1 
zátorl M. Ha lóssyov~l zlotú 
plaketu. klorO okrPm neJ udf' 
1111 ešte Moskovskému triu tA 
Bonduransklj - V Ivanov -
M. Utkm) , spomlnnnému Pano-

choYmu Jtyertetu a Japon§l{eJ 
k lav trlstke Harumi Henefuso· 
vaJ. 

M. lidJó~s~ova vystupzla d11a 
1111 z MozdrtoveJ opery Col>l ľan 
tutw, z Belliniho Normy a 
~UitlltuwvcJ Hub1l: lo. y, ako aJ 
Urllwoovýml Ilumináciami. ). 
">pllkovll hrllla diela Wtcmaw
l>l.óho 11 Hlivela. P. Kováč, kto· 
ry odsu sóli!>tku sp1 ovlidLal, vy 
~lúpil 1 v ~amostatnom koncer 
10. Hral Liszta 11 Gerl>hwlna. 

o wop<.11 doJmoch z teJto "ú 
IA-te nam M. HAJÓ!>~yova pove
ilaiA . 

- Fest1vat bol v ramc1 dal 
t HJho vafkcho medzinárodného 
rost 1~alu a ua·gan izuvall ho ne 
súlainuu 1urmuu. Bola to pro
hhallka, kile výkony učinkufú 
c1ch pusull zova111 medzinárodná 
jury. Každý z účastnikov pri 
iiol den pred koncertom a 
hned pu koncerte odchádzal , 
pa·etu sme sa o výsledkoch do
.o~vodoli pomerne neskoro. Al 
keď sme cestovali do Bordeau11 
velm i unavne, pa·edsa som ra· 
da, že sme dobre reprezentova 
li naše sólistické umenie. Vy· 
stupovali sme v spolol:nom kou 
cer te v rozhlasovej koncertnej 
sieni, ndo vystúpenie súl:asna 
nahrávali. Radostné bolo, ta 
som v hľadisku videla vera mla
dých rnd! , ktorl o vsotky vy 
stúpania p1·e javovali vefký zán
jem. Len som futuvala , ~o sme 
nemohli počul 11j koncerty 
Iných sólistov a iba úchyt kom 
som sa dostala na koncert Bar
celonského r ozhlasového or
chestra, kde hrali Haydnovo 
Stvoren ie. 

Francúzska tlač vysoko oce
lluJe spevácky výkon našej ,ó
lil>tky, označuJe JU za jednu z 
,.velkých hviezd festivalu" . ktn 
rá ,.v rôznorodom a velmi ná· 
ročnom programe dokázala 
bezchybnou hlasovou technikou 
preklenú( vietky ta!kostl 11 
sviefosfou i nádherou svo1ho 
hlaso naplno presvedčila o t:t· 
lente" . Rovnako chvália "krb
na nučnos(" huslistky J. Sp1t· 
kovej, presnosť fej lnterprol.i· 
clé, no ma jú p1'lpom1enku k 
jej ,.opatrnosti" , ktorá spOsob! 
la, že sa .,z úspechu nezrodilo 
vrtautvo". 

A ked sme už boli .,na slo
vlčku" s M. HaJóssyovou, vy
Lvcdell sme, aké má na)hlllSle 
piliny pri vstupe do noveJ 'e 
zóny: 

- V SND s dirigentom zesl. 
umelcom Z. Kollerom a reilll6· 
rom B. Krllkom pripravujeme 
na BHS premiéru Cikkerovho 
Vzkriesenia f Pozn. red.: nR~Il 

snlmka )u zo skusok a je nd 
nu) M. llajóssyová, ktorá v al · 
ICI'nácll s M. Nltranovou vytvo
ri Katarlnu Maslovovú. l Rov
nako na BHS chystám so Sym 
fonlckým orchestrom FOK a 
dirigentom V. Smetáčkom Orf 
f ovu Carminu buranu. Potom 
máma Ist s Fnustom a J'o1arga 
rétou do VIedne a napokon ma 
po na ll z ber línskej Stá tnej 
opery na zájazd do Japonska 
- v januári 1977. (aiJ I 

Nestdva sa l!asro, aby nov~ 
hudobn~ tele~o vstúpilo rovno 
do stredu nd!iho koncert11~ho 
Zzuota takym pre!>vedctvym kro 
kom, ako sme toho ~vedkaml 
11 prípade Stdtneho komorn~ho 
orchestra zo Ztlmy Ved na 
prtek svotet krdtke1 dvofrOl'nP/ 
hl!>tórlt stali m Z1l/nCama pro 
festondlml, s ktorými v na:.e1 
hudobne, kulttíre mus!me vdt 
ne ,.poCital". Neboli v Bratisla 
ve po prvý raz a o Ich r!jchlom 
umeleckom napredovant sme ut 
11era poculi. Predchddzal Ich 
dobrý chtír, a preto sme bolt 
lrocnu zarazent vdtnym nezduf 
mom bratlslavsk~ho obecenstuo. 
/..·tor~ nedokdzal o zaplntf am 
ma/u \lei1 U klarisiek (24. md 
lfl/. 

Dirigent Eduard Flscller mol 
nľl ume/Prkom pro{llovan1 te 
lll\a Ctastol!ne urah/!ena svoftJ 
praru v tom zmysle, Ze fadro 
nrcl1estra vytvdrata sktísenl 
hrdCt. ktort uf pre~ll orclles 
m11nou ,)kolou• ~pll!kovfích te 
Iles - Sl ovenske! filharmónie 
a Stdtnet filharmónie 11 KoS# 
ciach. O Fischerovi te zndme, 
te te vymkofúcim Interpretom 

\\. \ MOZART: KONCEHľ !'RE "t.J\VIR 1' URCIII::~IER 
d mol f K~chel 466 l 

Peter Topor cz e r - klavlr, S l o v c ns k á l 1 l h 11 r
m ó n l a - Ladislav Slovák 

1 OPUS - Stereo 9110 0365 

verkou prednostou tejto nahrévky ja 68pechom ko· 
ru nova ná snaha Interpretov l rétle (hudobná: Potor 
Reznfček, zvuková: Otakar Tajovský) dodd at jednotnú 
huiu, či ul v tempe, v dynamických oblúkoch, v nopo· 
ra~ujúcom napäti. Nemalú zasluhn na tom _má Topor· 
c:~:erov vyváí ený umelecký naturel. Pre klaviristu sú Mo
zartove polladavky prisnym zákonom, ktorý r eApektnje 
do posl edného plsmena bez toho, aby pridával k nemu 
niočo z Interpretačných nánosov, a lebo upadal do sa
moúčelnej virtuozity. Pri tom vietkom dokáza~ vlak 
Toperczer zostal l sám sobou. j eho nezlyháva)úc1 lech· 
olcký arzenál ( nahrávka v sólovom parte je bez akých
koľvek kazov) slúil predoviotký m k vyjadreniu - pri· 
•·odzena, spevne a plasticky vyzniovajúceho - hudob
níiho prúdu. Toperczorov výkon miltome charakterizova{ 
ako ideálnu rovnováhu medzi zlol kou racíon"nou 11 
emocioná lnou. Nielen spevné úseky, dramaticky hutnjl 
partie, akordy, ale l virtuózne postih ! Ijú pod Toper· 
c :.~crovými rukami svojfm !ivotom. 

Toto dielo zvádza noraz Interpretov k určltemu ro
mantizmu, patetizmu u sentimentu. Toperczer je vlak 
umP.Icom s takým vyhraneným !týlovým cltonfm. ie 
v uijakom úseku, čl fráze neprek 1•ačule reprodul;ču6 
pnžindavky moza rtovskej Interpretácie. O bohatstve [an
tázic svedčf verml markantne výrazovo bohatá, poelic· 
k y i vzruiene tvarovaná kadenci11 v závero l . časti. 

Vofmi úspeine sa vyporiada! Tnperczer i s koncep· 
c •on 11. časti. )cho Romanca - Jlri vietkej vrúcnosti, 
spevnosti a meditativnosll - má klasi ckú dl ciplfnu. 

Jednou x typtckfeb i!ft pianistu je schopnilsl dMpi~ 
k Ideálnej vorbe tempa, ktorá dominuje pri vietkých 
častiach. H oci tech nické možnosti by Toperczerovi do 
\ 'Oli li zahral finále 1 Allegro assa i l af over a rýcbl ojlle. 
~l} lové nároky di ktovali mu tempo primerané;. také, 
aby sa mohla v plnej miere uplatnil ologancla, brilantná 
zroternosť pasá:!f, akási pohoda a síal:a ne l nopufavu júce 
napätie hudobného prúdu. Vcfmi itastne le stvtirnený 
dialóg sólového klavfra s drevenými dychovým! nástroj 
m i. 

Kvalita vypracovania orchestrlllnych úsekov l sprie· 
vodu je hodná dobrého mona SlovenskeJ fllbarm6nl11 
i Jej dirigenta L. Slováka. Tak ako klavlr, aj orchester 
je tu nosllerom praveJ mozar lovskef atmosféry. Proble
matické ynkopy 1. l!astl sú presné, nentisllu6 a vy
lnrujú vera napät ia. Na nahrllvko le r ad krásnych in
itrumentálnych sól (najmä zo skupiny drevených, ale 
aj plechových nástrojov) , l!o svedči aj o zvýiene) ambf· 
eli ndlch orchestrálnych h ráčov. Záslulná prtica dlrl· 
11enta sa prejavuje v správnom pomere orchestrálneho 
zvuku a sólového nástroja, v kvalite vypracovania l v 
plaa.tike a spevnosti modelovania rrtiz. Len oioktor6 
odtaby f napr. v závere 2. časti l mohli by( elte mäklle 
a klavlroy zvuk v dy namických vrchol och mohol mať 
menej kovového, al plechovo vyznieva)í•coho Pl'ifarbe
nia, i!o fe vlak v prvom rode .,zásluho" dost vyhratého 
ndhll'o)a. Grafické rlelenle obálky (JuraJ Llnzboth) nie 
celkom korešponduje s atmosUirou die la. 

natmii stU~a~ne/ hudby. Na bra
tislavskom koncerte u!ak doka 
zal, fo rovnako tvorivo uze pri 
\taplf at k stadlm sklodbdm. 
A nielen ako dirigent, at ako 
upravova/el. Md me na mysli Te 
lemannovu Suitu D dur, z kto 
ref predviedol styri {pre svo te 
teleso upraven~ l IJastt. Te len 
ottfzne, Cl zaradenie tefto sklad 
hy bolo ozaf sprdvnym drama
turgtckým Cmom. Neoplýva to 
tt! vd/!Sou originalitou tnven 
cle, rovnako ako ani Rosstntho 
Introdukcia, t~ma a vartdcte 
pre klarinet a orchester. Za 
dramaturg/ck~ faZtsko koncertu 
Ztlln/!anov pova!uteme teda 
predvedenie Mozartove/ Sym 
fónte B dur KZ 319 a predo 
11~etk!ím premMru Koncertu pre 
husle a orchester op. 47 An 
rlreta OfCend!la. 0/!end§ovo no1J~ 
diel o ndm opät prlbll!ufe tvdr 
~vo/ho autora z pohladu, z kto 
r~ho tu pozndme u! z vlace 
rých teho poslednfích opuso11 
Te dal!Jfm dokladom skutočnos 
tt, te Ol!end!l v tomto obdobi 
dospel k tvortv~mu vrcholu 
Naprtek tomu, te Ide o kon· 
certantn~ dielo, mo!no ho pri -

VLADIMIR CIZIK 

rovn ot k sklada telovým posled
ným komorným skladbdm pl
ngch !tvotnet mlídrostt, vysok'~
ho umeleck~ho nadllladu, dnes 
uf typtcket o/!end~ovskef kon
tempfácle a melanchólie, l'un 
tento umelec dosiahol kulml
nal!ntí bod noSe/ komorne, ly· 
rtky. 

/lu::;ltstka Tela Spltkovd 
ako to dnes uz od neJ so samo
zre,mostou ocakdvame - bola 
prectzne pľlprauend a \UO/ )Ó· 
Usttcky part predmesla s I'Jb· 
vyklou suverenitou zreleho pre
tavu. Preukdzala veľk~ porllo
penle a zmysel pre cltlw~ od· 
llellouame lyrtckych ploch, kto· 
rýcll postavenie 1e u tomto ale· 
le dominantn~. Druhljm sólzs
tom večera bol klarlnethlu Ala· 
ddr Tdno!ika. Zds/uhou ~votirh 
nev!ledných techntckfích d!spo
ztclt dokdzal preklentít a po~tu
chdča odptítaf od umelerk(jnh 
~labln Ro~~lnlho diela, a tak 
prlazntuq ohlas obec en 'Iva 
mo!no bez vQhrad prtplsat na 
teho konto. Stdtny komorn(f or 
chester zo Ztllny ~a pred\fOtJil 
v dobrom svetle zvuk01m ny. 
rovnon~ho a zohratdho relku, 
klorg dokd!e rovnako tíl!tnne a 
profeslondlne zahra! orchestrdl· 
ne diela, ako l citlivo spreud· 
dzat sólistov. -ou-



Hudobník a 
Diia 29. júna t. r. smit sl prl

.,omanull 35 roko• od smr ti 
leda6bo • uafnorúaaflfcb •l•· 
YOY polskaj a aar6pskaj bad· 
b y - diplomata, politika, skla· 
11atera, padag6ga a flidu6bo 1 
najvlll!llcb klnlroycb amalcn 
'rietkf cb l!laa - Iaaaca f••• 
Paderewskabo. 

Narodll sa v K1ll'Jlowke 

roku 1860. Ako dvandsfročng 
odchddza §tudooat na 11t27'14m· 
sk~ Konzer11at6rlum. V r. 1881 
Studufe v Berltn• u l . Kt•la 
a nesk6r sl zdokonalut• 11101• 
'klavtrne umenie vo VIedni u 
T. Leszetyckeho. Vtfldeff l• ~~~
bec prvOm eur6pskym mestom, 
ktor l dokdzalo ocentt 11•l1cl In· 
ter pretal!nl matstrovstvo Pade· 
rewskeho a vJlmlo st ho al ako 
skladatela. Verka popularitu sl 
zlskava Paderewskt natml1 suo· 
ttmt Polsk!}ml tancami J1N kla· 
vtr a Huslovou sondtou. ICon· 
certna t skladate'lskt1 kartlru 
začal v Parftt - prfldoedentm 
svotho Klautrneho koncertu 
a mol. Potom ut nasledovali 
koncerty po cele/ Eur6pe a 
'Spoten!}ch ~tdtoch amertck!)ch. 
'Paderewskeho repertodr bof ne. 
smierne rozsiahly a obsahoval 
takmer v~etky vfíznamnet§ie 
dtela klavlrnet llteratary 
od barokovfích matstrov, a1 po 
stíčasnlkoo. Bol uznduang ako 
natvtlč~t Interpret ChoptnovOch 
a C.tsztov{jch diel. Jeho pr tam 
dokonald klavtrna techni ka a 
§tro'lfd vOrazovd §kdla mohli vo 
svotel dobe stípertt azda len s 
'Rachmaninov[Jm klarttrnym 
matstroustuom. 

Po prvom velkom 
koncertnom turn' 

vracia sa Paderewskl do vlas· 
tt, kde usporiadal 3 koncerty, 
z ktor{jcll v{jfatok venoval rta 
dobročlnn/1 tíl!ely. V t!Jch ro· 
koch bol zndmy at ako sklada· 
ter. Osobttnt2 pozornost st za· 
sluhujt2: Valse mlgnonl1, Im· 
promtu, Dua kdnony, PrelQdtum 
a capriccio, Trt skladby pre kla
vtr, Intermezzo g mol, Krako· 
wlak, Elegta pre klavtr, l ntro· 
duke/a a toccata, Styri f' l11Sntr 
na sloud A. Asnyka atd. Bol· 
dentnd te teda prevaha klavtr
nych diel. Po krdtkom pobyte 
v Polsku Paderewskl op/Jt od· 
chddza na koncertn~ turn4 po 
Eu'r6pe, Amerike, Austrdllt a 
Afrike, pričom nadullzufe v'}· 
znamnl k6nexte v umeleck[Jch 
f v polttick{}cll kruhoch. Popri 
svoteJ priam glgantlcket kort· 

V máJI a Júnt t r . usku· 
točnllo sa nlekolko 

pohos tinských vystl1pent 
našich umalcov, ktoré 
znamenali v9razný 
ťJspech a dOstojnQ repre· 
zentáclu Slovenského ná· 
rodného divadla. NaJvllč· 
šfm podujatrm, s \lčastou 
celeJ sOIIstlckeJ zostavy l 
členov baletného zboru 
bol koncert, usporiada· 
n ý v rámci Festivalu 
opery a baletu v juhoslo· 
vanskom Osljeku. Srdeč
ný ohlas publika, k ladné 
hodnotenie na oficiálnom 
prljatr, priaznivé recen· 
zle a pozvanie k ďalšfm 
pobostlnsk9m vystúpe· 
ntam - to boli akttva 
programu, ktorý na§tudo· 
val! našl členovia v rám· 
cl záväzkov k XV. zjazdu 
KSC. 

Y supíirlat!voch hodno· 
tllo vedenie divadla v 
SkopiJI aJ výkony Gab· 
r lely Zahra dnfkoveJ, Da· 
n ice Pilzova l o Juri ja 
Pavlovi~a Plavnika v 
hlavn9ch úlohách baletu 
Glselld, ktoró tancovali 
pod taktovkou nášho dl· 
rlgcnta Gerharda Auera. 

Viera KolárovA a JuriJ 
P. Plavnfk boli protago
nistami ost ravskeJ In· 
scenllcle baletu Giselle v 
naštudovaní nášho cho· 
reografa, zaslQžllého 
umelca Joze fa Zajka. Ml· 
nulý mesiac rozšfrlla re· 
é:'ly hosCutllclch umelcov 
Gabriela Zahradnfková, 
ktorá v Ostrave tancova· 
la Giselle. 

diplomat 

certnet l!lnnostl dole un tu !9 
Symf6nJu h mol a o~ru Man· 
ru. 

Spréva o vypuknuti 
I. svetovej vojny 

zastihla Paderewskeho vo Svat· 
člarsku. Okolnosti ho prlntítlll 
opusti( Eur6pu a trvale/Sie sa 
usadlf v USA. Okrem koncert· 
net, skladatelsket a pedagoglc· 
keJ l!tnnostt zal!tna sa l!oraz 
utac zapdfat do polltlcklho ži
vota. S radostou vtta ukonNmie 
uotny a vracia sa do Polska. 
Paderewskeho umeleckd l port· 
tlckd autorita te u! takd uelktl, 
!e sa stdva natpouolanet§fm tl· 
močntkom polltlckOch a kultúr
nych potladaulek Poľska. Nr>· 
smlerna pracovnd vitalita, du
chovnd sila a energia ho priam 
predurču/tí k natuy§Stm métam. 
Prtjtma uýzuu suotho ndrodn a 
stdva sa predsedom rady ml· 
nlstrou a ministrom zahranil!· 
n!Jch vect Polska. Ako premltsr 
polsket vlddy ztíl!asttrute ~a 
podptsanla mlerouet zmlu1111 !JO 
Versailles. V r. 1920 opú~fa 
Var§avu a stdua sa prerlstaut 
telom l.lgy ndrodov u ZenPIIP 
Na Paderewskeho v§ak t nkd 
množstvo powanf takmer rlo 
v~etk{jch §tdtou sveta, okrem 
toho md rozpracované mnoM 
dl~tlo. Preto r. 1921 deflnttlune 
optí~to polltlcktí drdhu a vrac/n 
sa spllf do umeleclcéhn flunta 
Nasledu)ú nov~ konr•ert11 u Ru
r6pe. Amerike. Austrdl/1 . a~·o 
at pedaaoqlckn nraantzoi'n•1 
prdca u kruhu mladOch po." 
sk.Qch sklatfatefoll a vfíknnnfíroh 
umelcov. Zdroveff Ul/rltltJa .~vcr1 
Klavlrn11 1-;oncert a mol. St~st 
plesni na sloud A. MlczkiPWI· 

cza, Polt kll fantdztu 'P"• tlQVfr 
a orch•st•r, Klaulrnu tont1tu es 
mol, Orchestrdlnu suitu atď. 
Spolupracute tle! pr i redtgoua· 
nl Choplnov[Jch diel , ku ktorým 
mal pol!as celt1ho svotho ttuo· 
ta natlmtlmnet§l vztah. 

V r. 1940 oplJ.t vstupufe do 
pollllck~ho !Ivota ako predsta· 
vltel Rady ndrodov a celou vd
hou svotet osobnosti zapdfa so 
do polltlck~ho odbo/a. Vyl!erpa
nO a chorO odchddza do USA, 
kde po krdtkef chorobe zomie
ra v newyorskef nemocnici 
Bucklngham { r. 1941 }. Teho te
lesn~ pozostatky boli ulotenl1 
so v~etkQmt ~tdtnyml a voten
sk{jml poctami vo Waslzlngto
ne. 

Ako skladater 

bol Paderewskl lnSplrouang 
predov~etk[Jm polskou ludovnu 
ptesrlou a umeleckou osobnos
tou Chopina a Schumanna. Vo 
svotel rane/ klavtrnet tvorbe 
klddol predou§etk{jm d6raz na 
melodicka speunosf. Nesk6r st 
zal!tna v§tmaf at kontrapunktlc· 
k~ formy a využtva tch v nie· 
ktor (jeh svotlch dielach. (Pre
ltídlum a capriccio pre klavtr J. 
Nesk6r sa cterauedome obracia 
k polske/ rudouet melodike a 
rdzovltému rytmu (krakow/aky, 
maztírky, polonlzy, TatranskO 
album atď.}. V ptes1lov{}ch cyk· 
loch uyu~lva polsk!J melos, ale 
u harmonlckef sadzbe stott na 
pozlctt nouoromanttzmu. Pade· 
rewskeho melodika tnkllnute k 
dlatonlke. Charakteristick{} te 
natmtl kvartou{} a kvlntov!J me
lodiek[} krok, ktor[} l!asto pod· 
farbu/e smel[Jml disonanciami. 
Mnohé klavlrne diela kompono
val Paderewskl u duchu neokla· 
slclzmu. VrcholnQm dielom v§ak 
ostdva opera Manru, ktord v 
hrub[Jch l!rtdch uyrdstla z hu· 
dobn~ho myslenia R. Wagnera. 
Z klavtrnych diel te nafzdva!
netSou Sondta es mol, u kto
re/ natmarkantnet§te vystupute 
polskt1 ludoud lntondcla, boha· 
1~ harmonické zvraty, prudké a 
ndhle moduldcte. Pozoruhodnd 
te natmtl zdverel!n~ f lndle s 
nesmierne ndročnuu duothlas· 
nou ftígou. Spomentít treba O/ 
Var/dele a fúqu es mol, op. 23, 
kde v rdmcl 20 uartdclt a f(JqJI 
tedtnečn{jm sp6sobom doku
mcntute suote klautrlstlck/1 o 
sklodatelsk~ mo,stroustllo. 

Paderewskl celý ttvot zas1111 
t1l umeniu a ndrodu. teho me
no usttíp/lo do dettn kulttírneho 
sveta. Teho lnterprPtotné m11t 
SINIU\ lUO SO stn/o ldetllom OZO/· 
stnPt umelecke/ dokonalosti o 
ludsk[J profil vQrazom Uachet · 
nosti a pravdivosti. 

IGOR BERG ER 

mediálnom balete ,.Már· 
na opatrnosť". Pre ten to 
sllbor znamenala spolu· 
práca s na:.rm sOJistom 
významn9 prfnos. 

stavaniach Petrovovho 
baletu ,.Stvorenie sveta~ 
naSl sOIIstl: Zuzana Inna· 
manová a Peter D6bra
vfk. Po každom z Ich 
účlnkovanr dostávame 
pochvalné slová vďaky. 
!:'rt každom zo spomfna· 
ných vystúpen! sl vžc.ly 
znova overujeme skutoC
uosf, že sa u sOIIstov aJ 
clenov nášho baletného 
!>úboru podarilo doslah· 

Kolegiálna pomoc bo
la podnetom aJ pre spo· 
lu pracu zaslllžllého umel· 
ca Jozefa Zajka s dlvatl· 
lom ). G. Tajovského v 
Bdnskej Bystrici, kde v 
krátkom termtne naštu· 
doval tance do Smetano· 
veJ opery Predaná ne· 
vesta. 

v 
Už vyše roka hosfujQ 

dráždanských pred· 

nuf výkonnosf, ktorll 
možno prezentovaf na 
zahraničnom rore. 

AP 

Zo zahraničia 
Medzi koncertami, ktoré bo· 

ll v poslednom čase v Parfžl, 
zaujal cyklus podujati, venova· 
n9 orchestrálnej tvorbe J. S. 
Bacha. Autorom tohto svojráz· 
neho bachovského festivalu bol 
dirigent Paul Kuentz, ktorý sa 
- s vetkou pletou k tvorbe 
skladatela - rozhodol uvlesf 
jeho diela v pOvodne! verzii. 
Cyklus mal 12 koncertov a tr· 
val tri mesiace (od 5. Y. - 28. 
JOla t. r.). 

Na 8. cä lopolskom festivale 
hudby a poézie v Blalysto~u 
bolo šesť večerov, na ktor9ch 
odznela nielen poOzla Lorcu, 
Lermontova a prOzy T. Manna 
a H. Hesseho, ale l skladby Fa!· 
Ju, Schuberta, Berlioza a pol· 
sk9ch auto~r~o~v·~-----------

Tallanskt tanččntcl Fracctová 
- Bortoluzzl tančlll na scéne 
Volkého divadlo vo Varšave v 
bAlete Giselle. Carla Fracctová 
(vystupovala v hlavneJ úlohe) 
Je dlhoročnou prlmabalertnou 
La Scaly, opery v Rtme a v Chi· 
cagu, lond9nskeho a štokholm
ského Královského baletu a L 
Paolo Bortoluzzl patri u! mno· 
ho rokov k Bé(artovmu sllbo· 
ru. 

1. CaJkovského, Kfor" lfaCfi~ 
sQstreduJe do VelkeJ sitina kOD• 
zervatOrta hosU a umelcov tt 
celého sveťa, 

Pri prlležltostl 100, výroeta 
narodenia Manu!la dl Fallw 
(187.8- 1946), ktoré prlpaíUo na 
tiinto rok, Jo vyhlásená MU%1• 
kolog~ká sQfal! v Cádiz! (Spa• 
nlclsko). Témou prác1 ktor.C 
treba poslat najneskOr iio 15, 
X. t. r • .fi! tvorba M. tie FallUJ 
naJv9znamnejšleho !pl\nllilske• 
ho skladatela. Stl.l!asni! s tou, 
to sQfa!ou, ktorá má ve'deck9 
ráz, vyhlásili aJ Medzlnárodn11 
sťí fa! novinárov, prfstupntť 
všetk9m, kf.orf uvereJnia (v 
akomkolvek časoplseľ od ~ 
septembra do 1. äec!mbra ť. r, 
článok o hudbe spomtnanéllo 
skladatera. Adresa, kde treba 
zaslaf sQfa!né práce: Comlsa~ 
ria Nacional dl! la Musica, Tt!> 
atro Real, Plaza 'de Isabil lf, 
E·Madrld 13. 

32. ročnfk médzlnároi!ne) liu• 
dobnej sQfde v Zen!v'l bu~e 
3.- 18. septembra 't r. Sdfa!lt 
sa bude v kategOrlách: spiv1 
klavtr, liuslc1 klartne~ lesnf 
ron. Ceny íiotovall sumou 
76500 Fr~· --------------

Velkd s1e1l Mu~kuu~A.&Ilu kunzeruutOrla 

Moskvu sl nemožno predsta
vlf bez VelkeJ siene Moskov· 
ského konzervatória. Pred 75 
rokmi túto veikolepQ sálu pro· 
(ektoval známy architekt V 
Zagorský, ktorý ju venoval Rus· 
knJ hudobneJ spoločnosti. Na 
pOdlum sa zmesti orchester so 
120 členmi a zbor s 250 spe· 
vékml. Unlklltnou akustikou sa 
stala dia svetoznámou. )eJ ste· 
ny zdobia portréty vynlkaJt' 
ctch eurOpskych a ruských 
skladatelov. V te(to sloni nie· 
Ion vystupovali vynlka(llce 
osobnosti svetoveJ hudby, ale 
tu robili prvé umelecké kroky 
aJ tak! Jedlnečnt Interpreti ako 
Igor Olstrach. Svlatoslav Rich
ter, Lev Oborln, Emil Gllels. 
Jevgenij Svetlanov, Klrll Kon
drašln a ďalši. V Júni 1978 tu 
bude už po šiesty raz uspo· 
rladaná Medzinárodné sllfaž P. 

Štátna opera v Berltne sa 
zúčastňuje tohtoročného flo· 
rentského restlvalu Magglo Mu· 
slcale štyrmi predstaveniami 
DessauoveJ opery Etnst . .::e.:..:.ln.:..:.· ..... -

Pamiatke černošského basis
tu Paula Robesona venovala so· 
vletska gramofOnová firma Me· 
lodla plati'l u Plesne národov 
sveta, ktorá prináša výber z 
nahrávok moskovsk9ch kon
certov nedávno zosnulého 
umelc:..:a:.;". _ ____________ _ 

Vo veku 81 rokov zomrila 
Ethel Rethbergová, je4na c 
najv9znamnejšfcl\ amerlck9cli 
sopranistiek minulých desafro
tt, bývalá sOllstka MetropOil· 
tan opery. Spievala takmer VG 

vCetk9ch Wagnerov9ch ope· 
rách, a le bola aJ skvelou ID4 

terpretkou Mozarta a W.erdlhO: 
Hudobnt kritici Ju naz9valt 
,.najlepšou Aldou svojeJ gene
rácie". 

Mimoriadny úspecli mala 
premiéra Verdiho Lombarda . 
nov v lon~9nskom Covent Gar• 
den. Inscenáciu a. h. pripra
vil madarsk9 re!ts6r A. MikO 
a mad'arskr umelci navrhli aJ 
scénu a kost9my. Ne predsta. 
venlach, ktoré dirigoval Lam· 
borto Garde! ll obecenstvo l krt" 
tika v superlat!vocb oceňovali 
umenia mladeJ Maďarky, aJ u 
nb známeJ Sylvie SassoveJ, 
ktoreJ partnermi boli José Cer. 
reras a Nicola GJuzelev. 

Doteraz nilznámy Organový 
koncert d mol O. F. Händla 
premiérova! v lipskom Ge· 
wandhause sOIIsta Ch. Collum 
a dirigent K. Masur (prvé uve· 
den le v NDR). Koncert v naJ· 
bližšom časo vyJdE! v notoveJ 
edfcll vydavatelstva v Llps~ 

JuriJ Pavlovi!! Plavnfk 
prl l&l ponuku ~tet!nske· 

ho divadla, kde na!ltudo· 
val vedúcu \llohu v ko· 

G. Tuaae1 1> ta~e. kedy llo~toual u 
SND. 

Obecenstvo opet·y SND prvých sezOn po oslo· 
bodenf sl ešte dobre pamätá na nlekolko po· 
hostinských vystQpenf mladého talianskeho ba· 
rytonlstu, ktor9 k nám prichádzal z bltzkoJ 
VIedne. Po štvrfstoročf mail sme ho mož· 
nosf počuf v lete roku 1973 na Margltlnom 
ostrove v Budapešti, kde- so s\lborom neapol· 
ského San Carlo spieval tltuln9 part Verdiho 
Nabucca. Kovov9, na Taliana netradične tma· 
vý barytón neuverltelnoJ svleZostl kralova! v 
priestoroch prírodného divadla. Jeden z naJ· 
väčšieh zjavov vo svojom odbore, Janovčan 

Giuseppe TADDEI dož!va sa v t9chto dňoch 
šesfdeslatky a zároveň - uprostred plneJ pra· 
covneJ zafa~enostl v medzinárodnej operneJ 
aréne - sláv! štyrtdsafročle umeleckeJ činnos
ti. Dobutoval v t•oku 1936 na Javisku rtmskeJ 
opory. Vojna, práca v hnutf protlfaštstlckého 
odporu a švajl!larsky exil načas prerušili sJub· 
ne se rozvfjaJO.cu kariéru. Po voJne sa Taddel 
na dve sezOny stáva členom viedenskeJ StátneJ 
opery a zároveň trlumruJe v Scale, Neapoli, 
Turfne, Lond9ne, Parfžl, Buenos Aires, Rtu, na 
restlvoloch vo Florencii, Verone a Salzburgu. 
V. roku 1951 spieva po prvý raz v MET. Je 
Jedným z mála b11ryt6nlstov, ktorý dokázal byf 
vrcholn9m lnterprétom oboch Ftgarov - Mo· 
zartovho l Rossiniho. Jeho repertoár Je, po· 
chopltelne, predovšetk9m taliansky. Postavy z 

opier Cherublnlho, Rossiniho, Belliniho, Dont· 
zettlho s dominantou v dramatických verdlov· 
sk9ch partoch: Macbeth, Rigoletto, no naJml! 
Bocanegra, )ago a Falstaff. Taddelho starého 
Millera vo viedenskeJ premiére LuJzy Mll le 
roveJ z roku 1974 zoradila anketa kritikov 
medzl3 najpozoruhodnejšie kreácie sezOny. Ne 
meneJ presvedčivý Je Taddel 1 v robustných 
verlstlck9ch postavách typu Scarplu, lertra 7 
Dievčaťa zo Západu, Mlchélcho z Plášťa a Gé 
t•arda z André CMntera, medzi ktor9mt sa vy 
nfma úsmevn9 renosančn9 hrdina Glannl 
Schtcchl. Na talianskych scénach JEi však Tad 
del l presláven9m Ptzarrom a Hansom Sach 
som. Velk9 hlasov9 rozsah a nekompllkovane! 
zdravé komedlantstvo umožňuJQ umelcovi " 
zrelom veku stvárňovať l významné bosovl' 
bufto partie. Tak sa od Glovanntbo prepra 
coval k Leporellovl, od Malatestu k Pasquale 
mu, ktorého vytváral l na vlaňaJšom letnom 
restlvale v raktlskom Bregenzt. Rozhlasov9 pre 
nos dokumentoval, Ze Taddet spieva stále ešt l' 
v excelentnlil hlasovej !orme. Podla recenzii 
zaujal l netradičnou kresbou postavy, vytvára 
tac starého, bodrého muža (bez prehnaní! bu 
roznycti čtt), ktor9 sa do v!ilitkého hrnie ani 
lokomotrve a v s\lboJI s mladosfou - dko 
nite - prehráva. Nad mladými partnermi vlak 
v tomto predstavení nestor Giuseppe Taddet 
vyhral vysoko na bo'dy. f. BLAHO 



O zájazde spevohry NS 
do NSR a Holandska 

s pelos t temojšleliô publllia 11 najma jíiho 
pozornosť voči t:.l:1nkujuclm, vllčšla a 
s pontá nneJšia n ež u n ás. A ta k sa Us 
nose konta k ty nadväzoval! volmi zaujl• 
mavo. ~lllo nám padlo, ked prisll dh 
vacl po prodstave nl za nami, chválili n;1s 
a vyslovovali všo&tt·annu spokojne!;(, 
Najmä holandskO publlkum jo vnlmavó; 
prejavuje voči hercom vollcti úctu a Je 
velmi srdočnó. AJ v NSR, !.pectálno vo 
Ft·ankfurte s me mal! vel ký úspech, opa• 
kova né apla uzy so spontánnym du pka• 
nfm, ako prejavom nadšenia. Neznáma 
bolo pro n ás aj p rostred ie, kde sme hra 
ll. Yelké ha ly; vyn lka)Oco akusticky vy~ 
lltclen6, s velkýml pódiami a volkým od
s tupom nielen od divákov, ale aj od d t: 
rlgenta. Fon tostlcká akus tika p rispela k 
us p'ochu, hudba a spev sa ldelllne n lesll 
k poslucháčovi. ~šotok ;,kumšt" bolo tre
ba vložlt do hlasu a ťažko sa dalo čos l 
Ion ;,odohraC'. 

Nie je to ma lá zodpove dnos t; ked po
zvú s lovenský divadelný sllbor rcpro
zentovat našo súčasnú dlvadoln6 umo· 
n lo do zahranič ia. Stalo s a tak v prfp1:1do 
spevohry Nove j sc0ny1 ktorá od 12. do 
26. mll ja t. r. bola na umeleckom tur
n O v Neme ckej spolkove j r epubliko a v 
Holandsku. V mestách Erlangen, Frank· 
:(url, MUhlbolm, Amsterdam, NIJmegcn, 
!Apeldoorn, Elndboven, Haag, Tilburg, 
Rotterdam, Breda, Bad Na obelm, Bad 
!Aibllng uviedla prlebe rl!lvým a kde-tu 
•b ádam aj snobským divákom Pl'Ods ta
venld operety Johanna Straussa Clgan
sky barón. DOkazom tobo, že Ide o Jcva
lllnú lnscim áclu je skutočnost, že 11a 
udržala v repertoári od premlóry v ok· 
t óbrl 1972 a ma la už 120 r cprlz. Pripra
v il ju team: zasl. ume lec B. Kramosll 
'-r óžla , Z. Maoháček - dirigen t, ná r. 
u melec L. Vychodil - scóna , B. Slovák 
'- choreogra!lob Ing. arch. J. Kováčová 
- kos týmy, S. orii - z bory. Pro tento 
djazd naštudoval sdbor predstavenie v 
nomčlno za spolupráce západonemecké
h o režlsóra P. Waltera Jacoba z Dort· 
mundu1 ktorý venova l starostlivosť Jazy
k ovej stránke. 

Na::.a tlač lnlormovala verejnosť o prt-

TRI OTÁZKY PRE VÁS 

Poinámky , _i . .. 
na záver· ~ 
Dňa 25. júna. t. r. nahrávali v roz

hlase zherečn6 hodnotenie jarnrJ ~a~
U IV. ročnika obľúbenej relácie Tri 
otbky pre v á<>, ktorú pripravuje dr. 
Zdenko Nováčrk, C c. a redaktorky 
Zdenka Bcrnátov~t a Oľga OdL, nnoní. 
Priná a m o pod"tntnc ča ti zam sieni 
sa a hodnotenia cyklu z ver'*' Zd. No
véilka. 

••• 
A kO bol tohtoročný k vfz, akd bó!L 

naf e cl~la pr l prlpraue fl"dnotlt· 
<Vých. rclciclf? Do prve) roviny, bu &me 
mohU dat k vlzot:é r elácie 4 tJkladby. 
ktor~ u.t nadv tazaU na v a§c dotc ra)Sic 
vedomo•ti, ro::A&rlli okruh p rczcntova
n(ich akladicb, p rLpad"e skladatelov. 
BoU to predovtctky m r elácie, kdr sme 
v ychadzaU z u;;slclto "I.:OilVB il~ndllo" 
ok ruhu skladieb a sl.:ladaterov a upo
zom ovalL na t li - ~~ oná menej zna
mu &k ladbu. T u s me pot:ítaU so za
konon~ novostt, ktory : d6raz1wj e, ze 
kat dtl novu, alebo nam doteraz 11ezna
m u skladbu p r iJmeme vtedy. ak nad
vta! e na naJe doterajstr umelecke sku
se llostl, ak rozširuje estetlckc modely, 
k toré s tí u.: v na§om vedomí. Preto v o 
v iacerých reláciach sme r obili parale
l y, ale/Jo sa ncluoláuall na skladby ut 
:máme a sna.;th sa poslucltača ::actest 
na stopu, ktorti treba sledovať na ers te 
od znameho k neznámemu. 'l'áto 1Jrog
nóza sa ukazala správ na. Väčšina po
sluchát ov occnovala, ;.c sa stretla so 
skladatcCom, alebo dielom, ktorý bu 
m al patrte do duchoviLélto kapitalu m o
d erne/to v·delancho človeka. 1'cnto ::á
mer sa 1•celku podariL a získali sme 
ďalJfch poslucháčov p re tvorbu Mahle
ra, alebo Debussyho, čt M arttnli. 
o ruhý zámer bil som charakter izoral 

takto: t •elkl! hudobné diela býraj ú 
odrazom, alebo svedectvom zárazných 
spoločenských udalostí. alebo myšlien
kových, čl psychických r ovln človeka. 

Umelec obvykle ž ije v zložitej osnov e 
svojej doby, nachádza v nej určité 
miesto pre seba a v podmienkach svo
jej doby sa s11a- L uplatnU. Do tejto ob
lastL patrili. r eZacie a koí; ové otá%ky, 
kde sme u po;.;omovali na : ložtté osudy 
niektorýcl~ skladaterov, na ich boj s 
neprtaufou kr itiky, na vy lzraitouanlc tch 
umelecké/t o m11s lenia na pochode živo
tom, alebo siLu podmiellOk a zložitosti, 
ktoré im stáU v ceste. Zdá sa, !e sú to 
n ormálne žwotopls n~ črty, ale vät !ina 
postrehla. ..e cez tieto vonka)ilc zna
ky sme cltcezt bt ltlbBie. Ukazovali sme 
hud bt' ako Vl/kupttelku z osudových 
rán, ako zdroj sily. svedectvo, ktor~ si 
drži t rvalú p latnost a hodnoty. V nte
korkých wipadoch sme tu uplatn!U t 
malo zntlme korc5pondencta, frag· 
m enty z rodinných archlvov, svedec
t vá súčasníkov, poznámky v ydavaterov 
a pod. Táto cesta má v sebe určitú at· 
raktivnost, pomáha sprost redkoval no
vé estetické v edomosti vcelku nev tlera
vou f ormou. 

pravo l výs ledkoch tohoto naročného 
a zodpovedného zájazdu a my chceme 
s vojim čltaterom predlozlť za prlohrš tle 
zážitkov a dojmov od prods tavltellcy Zo
fle v te j to Inscenácii, sólistky spevohry 
NS Dolany l:upkovej-Pol6nylo•él (~ntm
ka vpravo). 

Akli ele sl priniesli z tejto 'ceaty IUb· 
joklfvne dojmy? 

Snfmka: A. Smoli.J k 

V čom vidHíi hlavný prfnos tolioto nťb 
ročného zA Jazdu ? 

- Okrom ťíspochov, ktoré nás, pocho· 
pltorno, mimoriadne tä!lla, vari na jväčšie 
v tom, !!e sme mail mo2nost reprezen
tovať Jcultťíru naš eJ vlas ti v !!ánrl, kto· 
ľ9 nomá často možnost "exportu" - na j· 
mii n lo do zd padného s ve ta. Zaujlmalo 
ma, ako príjme tamojšie publikum Kra· 
mosllovu koncepciu tohoto predstavenia , 
kde sa prollna harmonicky hudba, spev, 
tanec a organicky s ú z ladené, zrytmlzo· 
va né a zosynchronizované všetky zlož
ky. Pt·oto úspechy, ktoré s me zoža li, chá
pem oko ťíspechy celého kolekllvu. Veď 
aplauzy nepatri li Iba sólis tom, alo na· 
ozaj celému preds ta veniu. 

Is te je velký rozdiel hrať doma e prid 
cudzím obecenstvom ..• 

- Pocit zodpovednosti je velmi vel-

ký. Spievali sme po nemecky, čo sl vy
ž~:~dovalo e!;ta zvýšenú zodpovednosť a 
sústredenosť. Každé naše vystúpenie bo· 
lo vlastne pre miérou. A al ked sa ml vl· 
d l, že náš divák prechodom od opere ty 
k muzikálu je predsa Jen v Istom s lova 
zmyslo "modernejšl", prekvapila n lls vy· 

- Bolo to p ro nás velké vypätie, ná• 
ročnó cestovanie, 11!6 aj velké zážitky' 
nielen z prodstavenf, kde sme sl ovoro· 
va ll a prcvorovell s voja kvality, alo al 
z le tmých nllvštev historických a ume• 
lcckých pamia tok. St1bor sa prekonáva !; 
k9m my, sólis ti, smd moll mo!!nost a lter• 
nácle, orchester, zbor, balat a celý por• 
sonát Iš iel z predstavenia 'do predstaJ 
venla. Alo tls pechy vždy ved ia nadchnúť; 
zapáliť pro umelockťí prácu a premáhnt 
unavu. Zhovára l se : G. RAPOS 

AUTORSKÝ VEČER 
M rAmcl cyklu koncerte• VIli. trnavakeJ hu

dobneJ jari bol 17. méja t. r. y Zrkadlovej ale
n l Olvedla pre dell a mlédel autor•kf .ačer 
nbodnfiho umelca M. Schaeldra-Trnank6ho z 
prllelHtoati Jeho nedotltých 95. naroden in. Kon· 
cert, nnot'ený plesňoveJ tYorbe 1kladatele, bol 
aympa lleký tým, le nulazal na mladd tradfc lu 
celot!Atnycb speváckych aOtetl, neseiclch 
Schneldrovo meno. Jeho lnterpretallnei náp1i1 
tvo rili výlullno Ich oe .. tnfllky. SnAcf mdlo url· 
111nAintt pdsoblla na 1l61yoh nh,tevnfkov kon· 
corJov skutol! nosť, le repertoár Schneldrových 
plesni Y poda nf mladých umelkýň ul • Trnave 
v tokmsr nexmenonom poradi xunel Ylackr61, 
pred1o zfskalo kladný ohlas ul koniltatuvan le, 
to tak zriedka reprodukovaná krála Schneid· 
rnvych plesni upiiť osvldl lo kuncertnfi p6dlum. 
ú vodnú s lovu pit trllo národnfimu umelcovi 
dr. Jankovi Blahovi, ktorfiho 1pontánne rozprfi
vanle zaujalo najmä polletnd trnavskli. mll\def. 

Prvu east koncertu otvorila nos ltelka cenv 
Slovenského hudobného !Ondu z 111. ročnlkrt 
s útat o - Hana Stolfovíi. K plosna m Povedz 
ml d levl!a lko 11 Suhaju, subaju zo zbie rky Zo 
srdce pt'lradll a citlivo zaspievanú pleseŕt -
Tak tl~ko dvlha mesiac bie le t e lo, predne
som ktorej podt: la rklll lyriku Kr11s kovjm lux
tu prod nosonu do uev::.cdnoj harmónlr pomcťnc 
melodicky ndt·oi.noj Schneldrovej hudby. Sop· 
rii nu Cublcl Or8unólovej, tnkll nujút:omu zofa r
be nlm i proc.Ju csnm k ľolklóm11mu ptmat tu 
plo!lnf, svojou rudovu u me lod ikou prilieha vo 
sudU ple~ne zo zbierky Dt•obné kvety - Kec! 
~oa drolmó plosonky, Nosedaj sláviček a Na· 
::.Im m<~ l 9m obloékom. Pr11 vyznenie mlloly 
l'odjovorlnskr.J textu v uplnosll s jeho h udab· 
nynt tltuočoním by vš11k posluc háč i vyzado· 
val! dOs lednej!ilu a r tikuláciu a zrozuml telno~C 
splevané bo s lova. 

Očastnlčka prvé ho ročnlka celoštátne j spe· 
v lieko l stl{ažo, Bol ena Fre11erové, ktorá v ro· 
ku 1971 obs!ldllll 3. miesto a zlliko lo cenu ONV 
za nujlepfllu lnlerpretúclu plesne M. Schneldra
Tmuvs kúlto, s l vybrolu Iudové plesne v maj· 
strovoj úprovu - Ot·ala, or1:1la o Noba novolu 
bych zo Zbierky slovens k9ch núrodných ples· 
nl. Dramallckoji;l p ro ja v by však obom ples· 
nam bol poskytol presvedčivejšie vyznenie. O 
čosi viac vyhovovala Interpretka Ubpávanka, 
svojou melodickou l1:1d nosfou dobro známa plc· 
sen z cyklu Slzy a úsmevy. 

Poslednou z tlč lnkujťíc lch umelkýfí v pora
d{, zďaleka nlo vSak výkonom bola Anna Kra
tuchvllová, luurelitka l. CSS Schneldra-'frna v
skňho v rok u 1971. V joj pedant zazne li t r i 
plosne zbierky Zo srdca - V na!lom dvore, Ru
W!ky a !\eby som bol v tličkom. Tieto známo, 
tu kmot· zn6rodnen6 skla dby dostali v poitotf 
A. Krotochvllovoj nový výraz s dOrazom no 
nosnosť melodtck9ch oblúkov a svte!e tempo 
v nich vyvolalo v poslucháčoch objavný mo· 
me nt Ich prll·odzone j krá::.y. 

Zuver konco t' IU l>olrll dnl!;hn !Jiovcnským ou
torom tt Ich ptesnom: lloloubok - Dcé renk11 
moja (StoHova), Moyzes - Kruhy, Slohy o 
Kláro (Or11ondloY6), l.t'lgu!I· Bystrý - EJ, zalet 
vtáča, Arlecchlno (FreaseroYé) 1 SuchoiJ -
Ad astra I. Ili. (Kratochvllové). 

EDITA BUGALOVA 

~ t retej rovhw sm e konfrontovali 
hudbu viacerých národov, ukazocali 

tt~uverzálny rozptyl hudobného mvsle
tzía, cestu hudby k národom t nad ná
rody, jl!j obrovskú schopnost prina§at 
národom pohodu a zái itok. zazniet•nt 
dnes t u - a zajtra tam, plni! v spoloč-

nost i. nczastuptteCnú funkciu. Hoci sme 
hovorili o konk rétnostiach a hrali kOil
krétne skladby, vfdy sa nad túm vzná
§ala idea, čosí, čo chce obohacovat 

každého, kto má o to záujem. Tu na!e 

kontaktu boli najhlb~le. 

Jubilanti 
Diia 28. m6ja sa v p lnom zdra· 

vl, sviežosti a pra covnom eláne 
t.lo!lla vzácneho jubll• - 70 ro · 
kov - Marte Reitorovlí, jedna z 
na jvyznamnejslch osobnost( sCičfts· 
nej čoskoslovonskoj klavlrnoj po· 
dagoglky. Klavlr uči uz 47 rokov 
a za ton čas vš tepovala lá sku k 
h udbe a svojmu nás trOJU nespo· 
četnému mnotstvu žl1:1 kov nlokof· 
kych gone1·écJI. Spoč ia t ku to bolo 
na hudobne J !lkolo, ulo v obdobi, 
I..edy vzn1kalo konzervatórium 
(najprv vyii!. ll:l lludobnl\ skola) bo· 
lo -.potu s profesorkou J1.14riou Ma· 
~ l kovou-Hemerkovou jednou z pr
výc h vyuču jucl cb pro lllavny ná· 
s troj. A motno aj preto ma lo k le· 
vfrne oddelenie na ko~lckom 1\on· 
zervatór tu vtdy do bré me no a 
us pešn9ch tlakov. Za 25 rokov tr· 
va n la tej to lnšlltúcle a bsolvova lo 
v triede profesorky Roltm·ovoj ut 
Ci8 tla kov, ktor! bud pokračova lt 
v Múdlách nn vysoky<;h skolllt'h 
doma l za IU'onlcaml, 1111 hu~ <ilJ:, 
n 9ch, ale aj ln9c ll odboroch, alo 
v!lčšln1:1 z n ich sa v rá til a opa t do 
~voj lc h domovov odovzdávut zts· 
kanó vodomosll mludsej gono ráu l 
no Cudo\ ~ch ~ko lát.h umenie . 
Mnoh! z byva lych tlakov profebor
ky Rotterovoj Ml dnes Joj spol u· 
p rucovnfkm l, kolegami, klo rl spo· 
lu s osta tnymi pr! du ne1'0.t po 1 ,, . 

du a pomoc a ona ne~etrl !>kú!.n· 
no!.Ca ml, ocho tne a rada Ich odo· 
vzdáva mladslm, najmU začfnuj u· 
clm uč lterom. Vličslna z nAs IJy :.1 
v sedemdesia tku rad!.ej odpočinu
la, prenecha la ~ta (otu mladšhn, 
ale ak by to spravila ona, bola 
by lo nesmierna š koda. 

Marta Relle rová bola kedysi a j 
akllvnou koncertnou klavlľlstkou, 
sprevádzalo mnoh9ch umelcov slá· 
člká •·ov. Bola jedna z prvých k l11· 

vh·is tov, k tor! účinkova li v koslc· 
kom t·ozhla sovom vysie la ni a 1 ked 
sa z jeJ výkonov nezachovali zll· 
znamy - ved sa vyslot1:1 lo "na 
živo" - dostá vala sa tok do po· 
vedomlo hudobnej verejnosti na 
celom Slovens ku. V Ko§lclach pro· 
Zlla takmer celý svoj dotera jši ži· 
vot, ale mnohf, ktor! tu dostoll 
s právny štart o Impulz do ďalšie· 
ho ž ivota, sú rozlrúsont po všet· 
kých kCHoch našeJ vlasU, mnoh! 
žiJú al za ht•a nlcoml. 

L. URDANCIKOVA 

Nle lon spevohern9 sObor brali · 
slavskej NoveJ scény, ole ce lá ob· 
lost ope retné ho, hudobno-korne· 
d ll!lneho a muzikálového d ian ia u 
nas, s11 spuja s men1:1ml nleko l 
kych generačne zblfžených spevá
kov a horcov. )o to ge nerácia, le to· 
ra prevzala v tojlo oblas ti !.tllfe 
tu od býva lých sólistov operoty 
SND, keď sa tento žllner pres ta
hovel no NovO scénu. 

jt:cJPII z \i ýru711Ylll t 11 u• • h 
p redslilVIlOIOV IPjiO , •l ~'Vuht rtl)" 
gonorácle, zao;l. umelec Karo l 
Vlacb, ten or, horec a spevák ~1-
rokej skci ly, sa v jun! doz1l patdc· 
statky. 
Bra ll ~t lavský rodá k do:.tal sa k 

spevu a divad lu z občianskeho po
vo la nia a z ochotti .1.."1CI.j •čtnntHI.I,.. 
Spev studoval v Bralls lavo l v So· 
f tl u svoJ výril zuý ta lf'nt vybru· 
&ll natofko, t o !'A prepracova l ua 
nHjhornej~lo pr iečky v tejto ob· 
ltl '>tl divadelného ilvota na Slo· 
vono;ku. Do !.llevoherné ho súboru 
N~ nuMupll l . októbru 1955 o pO· 
sub! tom dodnes. S JPho pOsobn· 
n tm nko protagonis tu a p wdsia
vlteTa zvll č~a klúi!ov9ch postáv 
opOI'IOl, &povohleľ, cl muzlkll lov, 
::.pá Ju sa vyse s tyrldsuť lnsccn1íc1l,' 
k toré poznomcnall umoleckó na · 
predova nle súboru l je ho Clenov. 
Hoci nas tupuje na NS po prvej 
desiatke rokov pôsobenia toho to 
divadla, ktoré sl v jeseni tohoto 
r oku pr lpomlna svoju tr ldsafroC· 
nicu, ďalšieh dvadsať rokov so pf· 
so kronika d ivadla už v spojeni s 
Jeho me nom. 

Ked listujeme v prehla de tnsce
nllcll, v ktor ých účinkoval, vldlme, 
!!e jo to mozaika velmi zaujtma vA 
a podne tná. Tak z pôvodných opo
r lo t, čl s pevohier to boli diela 
G. Duslka a r-1. Nováke, K. Elbar
ta a l. Bázlika, zo sovietskych -
D. Sostakovlča, V. SolovJova ·Sotlo · 
vo, J. Offenbaoba, ~·. Lehlí ra, O. 
Nedbala, R. Frlmla u ďalšieh, z 
muzlklllov - G. Kra mera, C. Por
tera, F. Looweho, M. Leigha, J. 
Bocka, J. Kond ra . A vždy to boli 
pos111vy he recky l spevácky pr i· 
pravoné, t1spesne varfrova n6, s 
potrebnou dávkou Inve ncie l e lo· 
ganclo. 

Ak dnes v domllcom kontexte 
spevohr11 Novo! scény zaznamená · 
va velké Os pechy 11 pat rf med.tl 
vedúce s úbory u nlls, je to nepo· 
chytm e nie len 1.dsl uh1:1 vedenlft sú· 
boru, a le 111 jednotlivcov. Medzi 
nimi na poprrdné mlr s to pat ri l 
Ju bilan t zasl. ume lec Karol Vloch. 

(ab) 
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Pražská jar '76 
., 

••• o e na 
(D.okončenle z :!. str.) 

Jy!6nle popr! pdtažllvých ukážkach zo stlčasneJ rumunskeJ 
tvorby. 

l tentor11z priviezol élo Pr11liy skla'dby 'di Panu. J ~tk-ocli 
kanadsk9ch noviniek (V. Archerová: Fanfára a passacagJta1 
R. Matton: Mouvement symphonlque II) presvedčila osobltos• 
tou kompozlčného riešenia skOr druhé. Spofahllvý výkon po• 
dal sOIIsta prvého koncertu R. Turlnl v Llsztovom Klavtrnom 
koncerte Es dur, svoju povest poprednej svetovej mahlerovskel 
Interpretky potvrdila v druhý deň M. Forrastiirov6 (Plesne 
o mttvych de!och). Montrealčania zakončili svoje vystúpenie 
u nás a zároveň l na svojom tohtoročnom európskom zájazde 
Berllozovou Fantastickou symfóniou; skvelou vlzltko11 pozo• 
ruhodného orchestra 1 dirigenta. 

• Stastným dramaturglck9m počinom bolo spolutlčlnkova· 
nie našich popredných umelcov s komorn9ml sllborml (P. Stil· 
pán s Janáčkovým kvartetom v Schumannovom kvintete op. 44, 
M. Langer s Tallchovým kvartetom v Sostakovlčovom kvintete 
op. 57, J. PálEmfček so Smetanov9m kvartetom v Klavírnom 
kvintete č. 2 B. Martlnú). Vynikajúca bola spolupráca k la· 
vlrlstu J. Hálu s Pražským dychov9m kvintetom v Poulenco· 
v9ch a Beethovenových dielach. Slovenské kvarteto nemalo 
v M. Lapšanskom (Franckovo Klavrrne kvinteto f mol) Ideál· 
neho partnera, pretože chápal svoJ part až prlvelml sOIIstlcky, 

A. Slobodlanlk strhuJtíco Interpretoval 
Prokoflevov III. klavtrny koncert. 

• So Státnym symfonickým orchestrom Leningradskej tlla 
harmónie prišiel u nás už známy dirigent N. Jänl. Ako sO• 
llstl sa predstavili Z. ;vlnnlko• (Bachov Huslový koncerte mol ll 
a najmll jedinečne technicky vybavený a temperamentný 
A. Slobodjanlk, ktorý strhujllco Interpretoval Proko!levov 3, 
klavlrny koncert. Osobitý "zvuk" orchestra sme ocäniU vo fa" 
rebných part!tllrach Rtmského·Korsakova, Ravela a Svlrldova; 
do festlvalov9ch análov sa však toto teleso zapfsalo lnterpre• 
táclou SostakovlčoveJ 10. symfónie; do detatlov prepracovanou 
(skvelé s6la), a pritom sleduJ.úcou vonkajšiu formovo obsa
hovO podvojnosť monumentallty koncepcie 1 skladatelovef 
zvnútornenej tntrospelu:le. 

REPREZENTACNf SOCR 
• Ovodný slávnostný koncert so Smetanov9m cyklom M6 

vlast patril výnimočne Symfonickému orchestru Cs. rozhlasu 
v Prahe, ktor9 v tomto roku oslávi 50-ročné jubileum svojho 
umeleckého posobenla. jeho šét j. Krombholc prišiel s novou1 
hlboko domyslenou a stdro:.tllvo nu!ótudovanou koncepciou. 
ktorá nov9m a nutontatívn~·m :;pO:;obom vylo2ila napr. nie· 
lo. toré tempovt' vztahy vo vnútri cyklu. l\rombholc tvorlv9m 
spOsobom dokllzul, itl mo:mo pr!st s novým l v dlele1 tradt~ 
.clou tak pevne fixovanom. Rozhlasový orchester vObec absol· 
voval svoje festivalové koncerty v Jedinečnej forme. K'Oncel'ť 
s Leifom Segerstamom, 32-ročnym f!nskym dirigentom a skla
dateJom vrcboJII v Brahmsovej 4. symfOnll, SOCR preukázal 
kvality 1 v SostakovlčoveJ 5. symfónii, ktorú uviedol T. itr•
gala; dnes jeden z popredných polských dirigentov. 

Snfmka: archtv autora 

• Oii prvýcli taktov Mozartovfio llt•ertúnenta D itur; 4U. 134', 
prestala preplnené Smetanova steh doslova d9cnaf, Berlfnskl 
!!Jharmontcl s H. von Karajanom udälovall lekciU z mozartov• 
skej Interpretácie: laliodnosf sláčikov - v ldeáln'!l lahučkef 
súhre - pO!!ob!la až neskutočne: ~aratanov Brahi:D:S (!, sym• 
!6ntaľ bol lekciou ešte výraznejšou, Sotva by sl bolo možnlf 
predstaviť predvedenie sústredenejšie na obsali ätela, vyváže
nejšie v proporciách a hranti presneJšťm a efektnE!j!lľiJ zne) 
Júc!m orchestrom. Bolo to stretnutii í ménfm snomi:dzt n~ 
vail~eb. 

• Symfonický orchester hl. m. Prahy FOK (zučfna sa vžfv&t 
názov Pra žs kf symfonlclj popri dr. Smetáčkovl (koncert v ka
tedrále) uvflal pred sebou M. Konvalinku ("vyšla" mu JepšliJ 
Caj.kovského 4. symfónia, než Mozartova nie práve naj t9-
lovefšla Pražská ) a D. Dlxona, J.tor9 s porozumen!m dirigoval 
české súčasné dielo (Jirkov 3. klavrrny koncert s J. Panen
kom) a bezpečne vybudoval So<.takovlčovu l. symrOniu. Súčas" 
né mo~nostl telies ukázali koncerty Janáčkovej !llharmOnle 
z Ostravy s dr. O. Trhlfkom a Státnej tllharmónle Brno so 
zaskakujúctm, mimoriadne pohotovým L. Segerstamom (za
znamenajme výkon M. Boháčov.aJ, sólistky Mahlerovef 4. syru· 
lônle). 

Vf BORNI FILHARMONICI 
8 Wyrovnaný a vysok9 štandard mal! koncerty jubilujúcej 

CeskeJ filharmónie (80 rokov), tradičného piliera festivalu, 
čl už na JaJ čele stál jej šéf V. Neumann (záverečná Beetho, 
venova Dev la ta s nie velmi vy1•ovnan9m domácim sólistickým 
ensemblom), Z. Koller (Jeho Sostakovlčova 9. symfónia patrila 
k vrcholným festivalovým udalostiam), G. Label (Bart6kov 
Koncert pre orchester), alebo S. Baudo, ktor9 pri tel netra· 
"dtčne s nehoneggerovsk9m programom (Faurého symfonická 
báseň Peleas a Mellssanda a pozoruhodná koncepcia Proko· 
!levovej 5. symfónie ). 

Spantl!l~ky dirigent Friillbeck de Bur· 
gos - h06tM/(lcf Uf Mootreolskéllo 
symfonfc1t~ho orchestra. 

Snfmka: N. Benfček 

• Zastavme sa ešt'!l a íral!fc}j t:aliranl!!nýc!i 66Hstov, ktťb 
rých vystCipenle som mal možnosť stihnúť (X:, Kogan braf; Y.lal; 
v tej Istej ohvfll, ako Karajanovl tllharmonlct). ~ naJvllčsrm 
udalostiam patrila podla mňa účast trooh z ntcnc httsllstu 
Gldooa Kramera, ktorého meno má u~ vo l)vete ZvuK; 19-roč .. 
ného Poliaka Krystiana Zlmermaaa1 vttoza Chopinowj Sátaúl 
vo Waršave, a nestora svetových klavlrlstov1 legendárneho 
73-ročného Claudia Arraua. Kremet sl pripravil recltlil so svo
Jou manzelkou, rovnako znamenttoa busllstkoll T. Grl11ílenko• 
vou, zo skladieb pre dvoje husle od Telemanna, Regera a Pro• 
ko!ieva, ktot"ych Interpretácia sa itala pravou festlvaloa sen• 
záclon. Zoznámil nás aj s novinkami y, Barkauskasa a ~. Snit:t 
kého. V Choplnovom Kiavfrnom koncertU ij mol oliromtl Zl• 
merman deftnltlvnosťou a zrelosťou svojlio výkladu, obdivu• 
hodne komplexného, dosahuJťlc"eho najsldle medze dynamlckt-11 
a v9razovej škály. Polská hudba má v Zlmermanovl talent1 
ak9ch sa rodi !ba málo. Arrau s CF a s Baudom hral Brahmsov 
l. klavlrny koncert, obdivuhodný bol však Jeho výkon v dl• 
hom a nesmierne náročnom recltál11 na ktorom _. pop.rf BeP· 
thovenovej Sonáte C dur op. 2, č. J - lasclnovaf nezvvčaJnll 
dynamicky striedmou, predsa však nanafvýli presvedčivou 102 

terpretáctou Llsztovej Sonáty h mol a Scbumannovýcll Sym• 
tonických etud, ktoré doplnil o menliJ brané posthmnn4 3fa<~ 
rlácfe. 

• Očast Slovenskej filharmónie, na čtile ktorej stáli C. Mel· 
lea a L. Slovák, mala jednoznačný umelcck9 Ospech. S ver
k9m záujmom sa očakávala l prijala ocenená novinka A. Moy· 
usa Hudba žene, v ktorej Melles nezostal tejto v9znamnej 
symfonickej partitúre, dokresYujúcej portrét svojho autora, 
nič dlžn9. Vedra ojedinelého v9konu O. Kramera v Cejkov· 
ského huslovom koncerte (Praha u~ roky takú vysostnú a ob· 
javntl Interpretáciu tohto slávneho d1ela nepočula l), vrcholom 
prv6ho ve~era SF bol Kodályov Psalmus llungarlcus, zvlá~t 
treba ocenlt zbor SF, ktor9 spieval v origináli a autentické 
sólo popredného madsrského tenoristu J. Slmá ndybo. Nemenej 
vydaren9 bol l Slovákov koncert, predovšetk9m zásluhou so, 
vletskeho VIOlončelistu l. Gavryia. Po úvodn9ch, trochu tem· 
povo nelst9ch taktoch sa sólista ! orchester rozohrali ku s ku· 
točne vrcholn~mu festiva lovému vykonu. Ltsztova Faustovská 
symfónia s F. Llvorom a zborom, akokolvek v9borne prlpra· 
vená, predsa len re-.t ivalové publikum hlbs lo nezaujala. jej 
uvedeme. malo vsak nepochybne repertoárovú cenu. 

HOSŤUJOCE ORCHESTRE 
• S Montrealským symfonickým orchestrom prišiel jeho 

terajši bosťujtlcl šéf, Spanie! R. FrUhbeck de Bnrgos, ktorý 

Malcolm Frager - ameru ky klavtrls· 
ta - podla slov kritika " ..• objavil 
Weber ov II. klavtrny koncert". 

• Američan M. Fuger nim ob1avlť weberov l. ttavfrnr 
koncert (SOCR so S. Macurom), rovnako l jeho recitál l Mo, 
zartovýml, Beethovenovýml a Choplnov9m1 dielami sa stretol 
so zaslútPn9m ohlasom, čosi v!lak jeho hre predsa len oht• 
belo: hlbsle tvorivé zanietenie, ktoré by chladnú; tioct do2 
konalú profestonálnosť povýšllo na neopakovatelné emente. 
Mladý západonemecký klavirista J. Frantz hral s Pražsk9m 
komornym orchestrom jeden z menšfch Mozartovýcli klavtr
nych koncertov štýlovo a brilantne. Na to1 aby sme sl o ňom 
urobili presnejšiu predstavu, to nestačilo. Madarský talent 
D. R6nkl hral 5. klavlrny koncert L. v. Beethovena! hoeako 
bol technicky suverénny, k vrcnolnej beetnovenovskejlnterpre• 
tácll mu chýba zrelosť a skúsenost!. Mladý sovietsky plao1sta 
A. Gnrllov šokoval pretlmočenfm Cajkovského Klavtrneho 
koncertu b mol, ktorého sólový part opatril takmer orches• 
trálnyml dimenziami. Imponoval v každom prlpadä naJmll tým1 
že sa neboJ! riskovať a prlst s koncepclott1 ktorá te v znač
nom rozpore s tL·adfclou. Interpretácia Mozartcwýcll nusJovýcti 
koncertov A dur a G dur mladým! umiiloaml ti Fraucdzska 
(E. Krivlne) a Bulharska (1\f. Mlnl!uf vyvolala určtté rozpaky: 
prvá pre malé v9razové rozpätie a lntonačnťi labllnosť; druhá 
pre nešt9lové, romanticky robustné poňatie. 

PAVEL SKÄL'~ 

T T 

Táto čas! praž
ského festivalu bo
la v tomto roku 
natofko bohatá, že 
JU ant jeden refe· 
rent nemohol po
stihnúC. A tok skôr 
než sa budeme ve· 
nova( bližšie jed· 
notllv9m hudob· 
n9m udalostiam z 
tej to oblasti, pri
pomeňme, že v Ju-
bilejnom mozar· 

tovskom roku prebiehal v Tylovom dl· 
vadle cyklus majstrov9ch opier s hos· 
Covan!m v9znamných zahran!čn9ch umel· 
cov (o. l. plejády flnskych spevákov v 
Cosl ran tutle a najmä Helen Donathová 
at. o Pam lna v Ca rovnej flaute); že tu 
boh tri pohostinské predstavenia Dráf· 
dan1kej iltá tnej opery, ktorá spolu s 
koncertn9m predvedentm Euryanthy do· 
máclml umelcami prispela svojim Caro
strelcom k Weberov9m oslavám (Agátu 
spievala v NDR sa čoraz vllčšml uplat
ilujOca Jarmila SmUková), uviedla pozo
ruhodnt1 operu Uda Zimmermanna Levi· 
nov mlyn a Wagnerovho Trlstana, o kto· 
rom budeme ešte hovoriť; že sa sllborne 
predviedla trilógia scénlck9cli melodrám 
Jaroslava Wrchllckého a Zdóňka Fibi
cha Námluvy Pelopovy, Smfr Tantalúv a 
Smrt Htppodamle, n!e sice Jednoznačne 
umelecky presvedčivo, ale s mlmorlad· 
nym diváckym ohlasom, ~e tu boli aj 
dalšie hosťovania spévákov vo svetovom 
repertoári a samozrejme l spevácke re· 
cltály. 

'••• 
Už prvé festivalové operné predstave 

nie (13. 5.) bolo mimoriadne šťastnjS: 
trojica sovietskych spevákov - Galina 
Pisa renková (Ta tjana), AnatoliJ l\1iii!ev
lklJ (Lensklj) a Leonid jekimov (One· 
emľ - akoby vdýchla nové farby tejto 

trochu vyblednutef Inscenácii. Vládnu· 
cou postavou trojice bola P!sarenkovl\, 
sopranistka velkého rondu ! silného dra
matického prežitia, )eklmovov hlas má 
vsetky znaky lyrického, až tenorálneho 
barytónu, vefk9 lesk a znamenité v9šky; 
munortadne zaujfmavý bol l hlas a pre
jav M1 !\čevskóho. V. mezza-voce bol jo· 
ho vzdušn9 tenor akoby zohalený tma· 
vlacou clonou, ale v exponovan9ch pa
sá,ach sa neočakávane rozsvietil a zfskal 
nielen na priebojnosti, ale ! na but· 
nosti. 

Druhým mtmorladnym zálllkom slubo· 
valo by( aj koncertné predstavenie "po· 
svlitného vojenského oratória" Antonia 
Vivaldiho Trlumfujáce Judita. Piccolo 
teatro musica le s pomerne známym! só
listami, súbor Vlrtuoal dl Roma, členo
vla Pralského tllharmonick6ho zboru 8 
konečne 1 dlrigentovo meno - Renato 
Fasano - bolo určitou zárukou. V deň 
koncertu (20. 5.) však onemocnela pred· 
stavltelka jednej z hlavných t11oh a u 
nás azda najznámejšia speváčka z t9ch 
ohlásených pla tlch Stella S!lvová a jej 
úlohu sl rozdelili dve ostávajúce prota· 
gonlstky. Tým však dielo stratilo na kon
trastoch l prehladnostl a zdalo sa, že 
z tejto nemilej situácie plynúca nervo· 
zita ovplyvnila výkon orchestrálneho 
s prievodu, ktor9 bol až neuverltolne zlý, 
dirigenta, ktorý len ťažko hladal orien
táciu, rob!l nelogické pauzy medzi rc · 
cltatfvml a áriami, slovom - us!loval 
sa dielo aspoň ako tak doviesť do kon
ca. Pretože ani speváčky - pochoptterno 
- neboli Isté (k naJlepšiemu v9konu sa 
rozospievala mezzosopranistka Carmen 
Gonzaleaov6 - ]ud!ta ), výsledok bol 
priam žalostn9. 

Za Trlstanom a lzoldon putujO praž
skf wagnPI'Oflll dn Orážďan - ako mo
humPdilnf do MPkk\ veď dielo sa v Pra 
he od konco vojny v úplnosti prakticky 
neuvádzalo. jedno pohostmské predsta· 

ven!e (26. 5.)' však liolo na Praliu viac 
než málo. l ked režiJné vedenie pred
stavenia (Harry Kupfer) bolo sotva 
únosné a v9prava (Peter Sykora) svojou 
št9lovou nejednotnostou a nevkusom a ž. 
na hronlcl prljatefnostl, poslucháči l tak 
nemuseli byt sklamant - vďaka zvu 
kovému tvaru predstavenia. Drá~danská 
Staatskapelle Jé orchestrom skutočne v9 
born9m a v tomto repertoári osobitne 
a aj vedenie spevákov (dirigent Marek 
Jankowski ) bolo v duchu teJ lepšeJ strán
ky wagncrovskýcn tradfclf. Sóllstlck9 sa
bor bol mtmot•iadne vyrovnaný (Izolda 
- Jngeborg Zobelová, Trlstan - Spas 
Wenkorr, Brangllna - Barbara Gublscho· 
v6, Kurwenal - Rol! Hannateln, kráf 
Marke - Fred Te•chler) , predsa však 
najlepš!ml umeltick9ml silami boli pred
stavitelia Trlstana a Markeho. Zobelovej 
hlas, pri všetkej tlcte ku jeJ výkonu; bol 
na lzoldu trochu bez farebného čara. 
Wenkofr je spevácky (herecky bol ne· 
raz až akoby pri Woyzeckov!) Tristanom 
skutočne Ideálnym, s fantasticky zvuč· 
nou a tmavou spodnou kvartou rozsa· 
hu, pričom tmavt1 farbu sl udržiava až 
po najvyššie polohy partu, 

Vrcholom speváckej času tohtoročnej 
PražskeJ jari boU však dva speváckP 
recitály - Galiny Kova levoveJ (19. 5. l 
a Nlccolala Geddu (1. 6.). Kovalevovú 
poznáme a nemusfme sa preto o nej 
pr!vefml rozpisovať, azda treba !ba po· 
vodať, že s hlasovým tondom jej typu, 
tlmbrom ! mohutnosťou, by u nás spe 
váčky spievali Rusalky, ak nie }enufy, 
a n!e krehké koloratllrno party. A Kova 
levová toho vie v koloratúre skutočne 
mnoho, trilky vo všetk9ch polohách a 
na rOzne vokály, bleskur9chle obaly a 
dramatlck9 recltatrv, č! vefký kantlléno
vý oblúk. Má skvelý volx-m!xte, v!e z 
neho bPzproblémovo prechádza t do tor· 
te, jeho výšky sil maximálne otvorené 
a kryté súčasne. Geddovo mlmorladnr 
úspel.,nll vvc;tilprnlr> bolo vefkou spevác· 
kou t st "V.trko dn1matirkou školou pre 
všetk5•ch nus1ch mlad) ch spevákov. 

LEO JEHNE 

Galma Koualeua strhla WOflm plesllo 
vým recttálom. 

Sntmky: ~trchtv autora 

- samozrejmä - fantastické messa dt 
voce. Pozoruhodný bol aj jeJ program; 
o. 1. Petrov; Gller, Levlnová, ;vlasov a 
potom (popri Catkovskom a Rachmanlno
vovl) už be1 cantová a kolorattlrna oper• 
ná llterat\1ra. Nebol to spevácky recitál 
klasického typu, ale vďaka za tl1 zrne• 
nul (lnáč sa totiž plesi'lové koncerty -
najma sopranistiek - ponášajťl na se
ba ako vajcl! vajcu.) 

Aj Geddov recitál bol repertoárom no
tradičný; spevák Interpretoval v ort~h 
náloch výlučne ruský repertoár - Gl!n· 
ku, Musorgskélio a Rachmaninova. Pred 
Geddovým prfchodom do Prahy sa ho· 
vorllo, že tomuto tenorlstovt sa v pos
lednom čase už nedart tak ako v minu· 
tostl. Opak je pravdou! Gedda spieva 
azda ešte lepšte než predtým, má obrov
sk9 výrazový a odhorový register, ovlád: 
n:ä najk~ehkefšLu lyriku rovnako ako 


