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Seridl !:tyroch f otograf/l Alexandra Molndra Sólo na trúbku André Bernarda uyštel ako uuazn.tí zo ~títaze o naJlep!il zdoer 
z BHS '76. Stíťat vypísalo Tlačové stredisko BllS a zúčastnilo sa fef šesť akreditovaných novinárov fotoreportérov. Na pa
neloch u Tlačovom stredzsku vystriedali sa pol•as súťate desiatky záberov z umeleckých i spolotenských podu;att tohto· 
rotných BHS, z ktorých mnoM obfauným a ndpadltým spôsobom vyfadrovalt atmosfl!ru medzinárodného hudobn~lto festŕ
ualu a prispievali k teho publicite na strdnkach novín a l!asopisou. Okrem víľazn!ich záberov fotoreporl~ra Sveta socta
llzmu A. Molnára získali due druhé ceny Anton ZAGAR ml., fotoreport~r CSTK a Milan MOYZES, fotoreportér Vet:ernt1.:n. 
a tretiu cenu Ing. Vladimir HAK , f otorelJortér akredilouaný za l/udobný tluot ( Jelfo snimku dirigenta Carla Martu Giuli· 
ntho sme uveretntli u l!. 21 HZ}. - pk-

Anton Zagar ml. 
koncertom. 

xvmpanlsta pred 

Hodnoty overované časom 

:"KAMENNÉHO" DIVADLA 

'IJa!.A hontakty so sovietskou hudobnou kultúrou prlnáša jQ čoraz vtac poz1 
tivnvch dôsledkov. Hodnotný je prlnos sov1etske1 hudolmej pedagogtky, vphv 
i;pičkovych sovietskych umelcov na vytyčovanta sl náročných rstetlcký.ch 
ideéil'av~ podte! sovietskej -muz1koiOgie na vvht•anou:t.l1i násho rndrxtsllGku-le· 
t1lnského hudobno-vedeckého myslenia .. Rovnako závaln,y je dopad niek to 
rych ľilozofic \..ých a esteticl\ýc.h myšlienok ' soviet:-.kvch vedcov a umelcov 
pri objasľ1ov11nf sľtcasnHho modelu sociallsttckého umontA. Dne~ vieine. 'ž€ 
pokt•ok nie le preskupovan'te technick9ch prostriedkov, vymýšfunle novosu 
bez oh!aclu nu fyzlol ogtcke o psychologické moinoslf u skli::.enosll posluchábt 
1\Jio je to ani Jen precei10vanie nezáväzne! hry s IOnml, hradenie ltoc i chv!T
kovóho úspechu v kruhoch hŕstky módnych prívt·iencov. Pokrokovost v umení 
~ú vls! s hfadanlm prlllehavého umeleckého vyrazu k zámot•om, ktoré vyrástli 
zo súčasného zivolll a jeho veľkého spektra, tu majú svoje domovské právo 
a posvlltllf Ich Ideály socialisti ckej spoločnosti. Dnes sa doslr.dnc l>tavia pre•1 
umelca llldnota Jeho umeleckych a obč1anskvch postojov a pl'fkl<tdy dol<azutu. 
ie vysoké úlohy vedia mobilizovať umelecké sily a odkr9vaj(t umelecké ro· 
zervy talentov. Umenie korení svojou podstatou v najztí \.. ladnejsicb záujmocJ. 
človeka a preto je umelec povmný prispieval k uspokojeniu estellcko-ideo
vých záuJmov a potrieb SVOJej spoločnosti. Tu le 1 jedna z pt•fčin pohybu 
umenia, tendencie k výmene umeleckych riesen! uz neadekvátnych, či včerA 
škom vyčerpan9ch . Od sovietsl{ych umelcov sme mohli prebra ť ž1vlí úctu k 
tradfcll. Nechápu ju muzeálne, ale hodnoty včeJ'ajška, o ktorých su presved.
~enf, že ,patria l do súčasnosp, vedia velmt dobre do nej zakomponovať. 
Učinne u nás pôsobili aj myšlienky o sociálnej adresnosti umenia. Spoločen
ská runkčnost sa nechápe ako nezáv!izná zložka umeleckého d1ela, alebo 
čosi, čo vyplyva z Jubovôle umelca. Umelecká adresnosť diela patri k jeho 
podstate. Umelci stoja v rôznej vzdialenoslt od procesu rozvfjanla soctalistic· 
kého umenia a ie len logické, že spoločnost najviac oceiiufe tých, ktor! ne
kompromisn9m spôsobom sa priamo zdčastňujtí soclalisUckeJ revolúcie, na
chádza Jú v ne l osobné Istoty a SVOJU umeleckú prácu vedú v su lade s vedecky 
vysvellen9ml zákonitosťami vývola spoločnoslt. Proces rozvoje umenia chce 
v9razné a l'9dze talenty, ktoré zákonitQ čistotu a logiku umeleckej' pr áce 
posv!icujú osobnou tvorivou silou a pocitmi socialistickej st,Časnostl. - MilO
hé z t9chto myšlienok prišli k nám so sovietskym ur1lenfm a ~sllltlkou : a . po
!.tupne prechádzajú do organizmu naset súčasnej kul túry. ·· • -'N'-.. 

'V BRATISLAVE 
ZáJa:ccty VIedenskeJ dvorskej opery do 

RratJslav~ a joj predstavenia sa uskutoč· 
ňovall v 17. a 18. storoči prevažne na 
bratistav!ikom h1 v de, alebo v divadle 
letného paláca Pálľfyovcov. ktor9 bol 
v miestach, l<do le dnes Nešporov Inter· 
ná t. Divadelné spoločnosti, ktoré pri
chádzali do Bratislavy asi od polovice 
18. storočia. hráva lf prevažne v dreve 
n9ch, narýchlo poslaven9ch divadlách 
za bt•ánaml mesta. Korunovačné mesto 
čoraz vllčšmf pociťovalo potrebu vybu
dovať v meste vhodnO. na úrovni doby 
vybavené pt·festory. Táto myšlleni<a 
zvláš( r9chlo dozrievala, ked sa v mest
sk9ch orgánoch zač!najú presadzovať 1 

mešťania a vyv!1a sa objekttvny tlak. 
all'f hudobné umenie vyšlo zo súkrom 
ných šTachtlckých salónov na verelnosť. 
Koncom rok u 1773 štylizuje tieto ten 
dencie nanasnejšle Pressburger Zeitung, 
k.a.cl p1W! .,o -potr~be výstavby .kamenn~o ' 

a pre rozltl'né ťíčely pohodlne slúžiace· 
ho me~ skP.hn dtvadla". Mesto cHilo tú· 
lo potret)ll. nr:holo však v stave pte· 
vzfat celkovtt fnvestlciu, zabezpečiť sta
vebné ru·my a doviesť túto Ideu do kon 
ca. GrO( ]ural Csáky prejavil v tejto 
situácii ochotu vystavať nové divadlo na 
priestranstve, kde vyústili mestské btá· 
ny južným smet·om [v miestach, kde 
je dneiinli budova opery SND l a za tle
lo zásluhy žiadal možnosť dvadsať ro· 
kov prenajlmat divadlo rôznym spoloč· 
nostlam. Mesto dostalo len právo rezer 
vovať llstkv pre 12 osôb mestskej radv. 

Di1a 27. aprfla 1774 začali sa práce 
7.8 mestskou pt·tekopou v oblasti Rybár· 
•kej brány 11 14 augusta 1775 Csákv 
potvrdzuje podrohnú zmluvu s mestom 
o dokonten! v9stnvby divadla a o mest 
skych dodávkach kameňa pre základy. 
Sučasnl' !>a spomlna, že 15 lOži divadla 
i a »r.edä pätnástlm ' rozličným ·promi· 

nentným rodinám. Stavebné práce vie
dol Malhlas Walch, mestsk9 stavebný 
majster a v plánoch novej budovy !.a 
táto ča,sto ozna~uje ako .,Comoedien 
llaus". Diw 29. novembra 1775 pozrela 
sl Mária Terézia rozostavané divadlo a 
22. marca 1776 už CsáKy hlási mestskej 
rade, že hrubli stavba divadla 1e dokon
čené. Walch a jeho spolupracovn!cl Sil 
potom venova ll naJmä úprave priestran 
'ilva okolo divadla, l'eguláclf neďalekého 
mestského kanálu a upt·avovall i nteri6r 
Začiatkom novembra 1776 oznamuje u' 
Csáky mestskej rade, že divadlo stoji do 
končené k dispozicii k ultúrnym potre 
bám mesta a v tlači sa; objavujú prvll 
poptsy noveJ budovy. v· jednej z do 
1Jov9ch správ sa hovor!: .,Budova je vel 
mf mastvna, všetk y schodištia sú z ka 
met)a. Stoji na valnom priestranstve, do· 
konalo Izolovaná proll nebezpečenstvu 
pozlaru .. Hlavn9 vchorl s portálom má 
tt·i velké dvet·e él na oboch stranách 
divadla su sumustatnl! vchody.. . Pr!
zemie je vefml priestorné. . . orcbes-

• trište Je dostatočné velké, dva ca dy pri 

orchestri sO uzavreté, prikryté súk. 
nom . .. Schodii>lla vedú vpravo do tó· 
:1!1, vfavo na tzv. ga lérte na 2: a· 3. po
~cbod!. AJ pqsledné miesta su akust.c
ky vhodné a poslucháč tu dobre po'"u· 
ie ... Dvorná JOža vid! Javisko spravG a 
le určená pre reprozenta ntov vteden::.kP. 
ho dvora, b9vajuclch v Bratlsll!ve ... Ma
liarska v9zdoha budovv le trváca a 
vkusná . . zvlásť zaujlmava Jo maľba na 
;trope. Technické vybavenie urobili vo 
Viedni. 1eho trvácnos!' a možnosti &(t 
vi;ak napriek dobrému za plateni u oht·a
ničené. Divadlo má k dispoz!ctl kulisovú 
zostavu antickej sály, kt•ásnu červenú 
Izbu, obyčajnú Izbu, lepšiu Izbu. sedltéiC'
ku izbu, les. dedinu. záhradu, hnrl
zont ... Za scénou st~ Izby. kde sa ob· 
llekajú herct ... Prenájomca divadla po
skytuje spoločnostiam rOzne predm~Jtv, 
stoly, stoličky , svetlá " 

V Inom článk u sa pokiiSBlÍl pt·lrovnél( 
toto divadlo k Stavovsl<ému divadlu v 
Prahe a lebo k podoh'ntSmu v G1 a z, a kon-

(Pokračovanie na 8. str.) 



MLadé hlasy z Jihlavy 

ninn~>t4hn ~a~t rC'dť'nTa, 
pre .\11/llU/Illj {eS/lUn/ /1 
az 3. >../ uybralz 1.5: P 
d1euca1 a 3 chlapcov, 12 
~pevakou z Czech a Mo· 
rovy. 3 zo Slovenska. Fz 
nále. da ktor~ho postú 
pilz u!setci trata ~peudci 
a 4 speudtky bolo - naJ· 
mä vplyvom neprlll~ vy· 
sake/ úrovne mužských 
Interpretov - až priuer
ml tasnou duotstrannou 
záležilosfou Aleny Sagá
touej z Myfauy a Miriam 
Hruskovet z Prahy. Sú t o 
kontrastn~ spevácke a 
pódiov~ typy, Sagdtoud 
viac ptU!tact sa .,teleuiz· 
ny", Hru~ ková, neskor~ia 
uUazka, zaujtmautí chlap. 
čensk!}m timbrom a dob· 
rými pohybovými sch~p
nostami. A opät bude zá· 
ležal na tom, ako a čo 

Jihlau:.ký festival mla· 
dých spevákov popu/ár · 
nych piesni, ktorý má 
ndzou Mladtf ptese11, te 
celostdtnou talentovou 
súta~ou. Podar ilo sa mu 
objavil, prezentovať a 
čiastočne at pomôct vy· 
chouat (vďaka pr tízdn!
nov~mu stístredenzu j rad 
speudkou. Nepodaril o sa 
lba /edno - a t o už nie 
Je vecou hlavn~ho uspo· 
r iadatela SZM - kto by 
sa staral o d al§l vývOJ 
týchto mlad!Jch ludt. Sttí
ua sa, že naprtk lad u 
česk!Jch krafoch sa at vr
cholne talentouant Inter
preti stratia skôr, než by 
sa tm u relattvne krát
k om čase podarilo do· 
siahnu( zdvažnef§le úspe
chy, na Slovensku pre· 
n lknú lep!le, ale ant zďa
l eka nepokračufú u ná
defnet ceste, ktora u Tth· 
lave naznačlll. Sklznu do 
repertodrov~ho podpr ie
meru l spevdckeho ne· 
vkusu, niekedy tiež vlnou · 
~tnančne v!Jhodnet~tch 

zahrantčn!Jch angafmdn. 
Prtpady Karola Konárika 
a Evy Md.rle Uhr tkoue; sú 
v tomto smere typi cké. 

čiek a uäcsmou odkáza
nt iba na to, čo im pre· 
zentufe naSe rozhlasov~ 
a televtzne vysielanie, a 
to ta~ko môže byt not· 
lepsou zdklad1lou pre 
stavanie skutočne stlčas
n~ho tnterpretačn~ho 
Stgzu. A ak porota ne· 
chce hodno/It Iba reme.~
l o, hoci l na slu~nej lírou· 
ni, ale Stýlouo anachro· 
nick~. must medzi Inter
pretmi hladat zaujlmau~ 
typy, af ked Ich speudc
ke vybavenie nie te ldedl 
ne, proste typy perspek
tívne. Z 33 Interpretov, 
ktor í sa ztíl!astnilt prdzd-

budú dalej robit - azda 
o nich skoro a Iba to 
naflep§te počujeme. 

LEO JEHNE 

Laureáti siltofe: M. Hru!kovd (Zlatd. retaz}, P. Zbo· 
i'll (Strieborná ret az}, A. Sagdtovd a J. Ježek (Bron· 
zovd reťaz/. Snfmka: J. Kra tochvfl 

Chroni ckou bolesťou 

samotného flhlavsk~ho 

Yesttualu fe stýloué zame
ranie speudkov. Mnohl sa 
% mal!Jch miest a meste· 

SLOVENSKÉ PREMI!:RY Y SF v sezónlil 
11976·77: Miro Bázlik - Dvanásť, ora
t órium na text r ovnomennej poémy A. 
Bloka pre ve1ký orchester, m iešaný zboľ 
a sóla; Ladisla v Burlas - Sesť plesnt 
lásky, Tibor Frešo - Spev o žene, Jozer 
~resánek - Tri plesne na slová Ivana 
Krasku, Dezider Kardoš - Slovakofónla, 
Ladislav Burlas - Koncert pre husle 
a orchester, Alexander Moyzes - jáno· 
šikov sen. V rámci abonentn9ch kon · 
certov Slovenskej filharmónie budú mat 
ďale ( premiéry kompozlcie sovietskych 
autorov - N. Gabunlu - Koncert pre 
klavlr a orchester a A. Baltina - Ml· 
chelangelovské kantáta. 

Zasltlfll!Í umelec, dr. Ľudovít Rafter v 
r ozhovore s národngm umelcom Dezide· 
7'0m Kardo§om. Stretli sa z pr!lefllosll 
osldv Rotterovgch sedemdesiatin na pOde 
Zvtlzu slovenských skladateľov. 

SKLADATEtOVI JÚLIUSOVI KOWAL· 
SK~MU hralt v septembri t. r . Serená· 
du pre sláčiky a · flautu na koncerte 
v Gote (NDR), SF zaradila do svojich 
dramaturgick ých plánov Koncet·tantnú 
sym!óniu pre dychové kvinteto a or
chester, ŠF Košice Musicu vivu pre dy· 
'chový súbor, biele a harfu. Premiéru 
Hudby pre violončelo a komorný orches· 
ter pripravi Komorný orchester brat!· 
s lavského Konzer vatória s dlr. J, Pra· 
gantom elite v tejto sezóne. 

HUDOBN? ODBOR DlVADE.LNtHO 
ilstavu v Prahe vydal Výberový sllpls 
doposlal nepubllkovaných hudobno-vs· 
deckých prác, uložených v pož!ll!ovnl hu
dobných mat:5rlálov Ceskébo h udobného 
fondu a Súpis cľen, udelených v obdobi 
1945- 1975 KraJskými n trodnými výbor· 

ml, Národnými výbormi miest Praha, Br· 
na a Ostrava a hudobnými vydavatef
stvaml Supraphon a Panton za hudobné 
dlola a hudobné výkony. Súpis doplň~ 
prehlad zahraničných gramofónových 
cien, udelených gramofónovým nahráv· 
kam Supraphonu. 

XXIX. MEDZINÁRODNÁ HUDOBNÁ sú
ťaž Pcažskel jari, člen Federácie mc· 
dzlnát•odných hudobných súťaži v Ze
neve. vyplsaná pre odbory klavlr, flau· 
ta, hoboj, klarinet a fagot, uskutočni 

sa od 26. aprfla do 14. mája 1977 v Pra
he v rámci medzinárodného hudobného 
festivalu Pražská jar. Je určena pre 
umelcov všetkých národnosti, ktor! v 
roku súťaže neprekročia vekový limit 
30 rokov a v medzinárodnej súťazl Pra!
skcl jari nczlskall l. cenu. Pt•iblá~ky 

kandidátov prijíma Seluetar!át festivalu 
Pražská ja r do 15. marca b. r. 

OPERA STÁTNEHO DIVADLA v Ostrave 
uvádza Prokoflevovu opet·u Vojna a mier. 
Dirigentom naštudovania je ). Pinkas, 
réžiu má I. Hylas. Postavu Nataše vy
tvára slovenská sopraniska Mária Tur· 
ňová, ktore( jemný hlas má pre úlohu 
adekvátne zararebenie. Poslednou 
premiérou ostravskeJ opet'Y bola Pucct. 
mho Bohéma. ústredné postavy lnterpre· 
tujll v alternácii J. Ábel a M. Kozelský 
(Rudolf) , E. Gebauerová a M. Ostatnlckli 
(Mimi) a R. Mtnárová s M. Turiiovou 
[Muse tla). Dll'lguje B. Janeček, réžiu mé 
M. Nokvasll. 10. To. ) 

KLÁRA HAVLIKOVÁ BOLA sólistkou 
ostravského mimoriadneho koncertu 
štOtncho symfonického orchestra bul· 
hurskťiho rozhlasu a tolevizie, hosťa toh· 
toročn~ch Bl!S. Uviedla výber z Kalei· 
doskopu od li:. Suchoňa. 

BULHARSK?CH UMELCOV PRlVlTALA 
a j Zlllna na koncerte ctila ll. X. Uviedli 
program, s ktorým úspešne vystúplll aj 
na BHS. Sólistami koncertu, ktor? dirl· 
goval V. Stefanov, boli K. Bavltková a 
M. Mlnčov. Poslucháčka žll!nského 
Konzervatória z triedy prof. Ľ. Krškove( 
- Marta Jaššťková vystúpila di1a 12. X. 
v male( sále DO v Zillne s programom 
pripraveným na Smetanovu súťd [3 čas· 
ti z Francúzskej suity G dur J. S. Bacha. 
Haydnovu sonátu Es dur, Smeta novské 
3 poeUcké polky, Ltstok do pamätn!ka 
G dur, Prlvetlvá krajina a Toccatlna 
B dur. od B. BarlOka 6 tancov v bulhar· 
s kých rytmoch l. Jaššlková je mlmoriad. 
ne muziká lna klaviristka, technicky veJ· 
ml dobre vybavená, s kultivovaným tO· 
nom a výbornou pamäfovou ortentovn· 
nosťou. (Ľ. Brezényová l 

l 

SKOJ,A A HUDBA 

K HUDOBNOVfCHOVNEJ PROBLEMATIKE 

NA PEDAGOGICKtCH FAKULTÁCH 

Kolekl!v katedry hudobnej výchovy na 
Pedagogicke j fakulte UPJS v Prešove s 
uznanlm prijal zámer r edakcie Hudob
ného života, keď vo svojom 18. čiste 
venovala široký priestor článkom dotý· 
kajúcim sa problematiky h udobnej pe· 
dagoglky na rôznych stupňoch nášho 
školstva. 

plánu z roku 1971 ohľadne zavederl!a 
špecializovanej hudobnej výchovy. 

V zmysle záverov XV. zjazdu KSC od 
školského roku 1976-77 sa postupne za. 
člna uskutočiiovať organizačná l ohsa· 
hová prestavba základného vzdelávania. 
Táto skutočnost nabáda aj hudobných 
pedagógov, aby v r ámci novej koncep· 
cle snažiH sa uplatňovať O.č!nnejšle a 
progreslvnejšle metódy a formy peda
gogic kej práce, zameranej na všestran· 
nú aktivizáciu žiakov rozv!janfm tch 
prirodzených tvorivých hudobných 
schopnost! a formovanlm ich estetické· 
vk usu. 

Ku s kva litneniu prlpravy budúcich uči· 
tcľov pre nižšie ročnlky ZDS katedra 
hudobnej v9chovy prispe la al tým spô· 
sobom, že v septembri 1973 sa v rámci 
ltatedry utvor!la sekcia učltelov, ktor! 
prednášajú a vedú semináre pre dané 
stúdium. 

V rámci činnosti tejto sekcie boli vy
pracované učebné osnovy, ako aj te· 
mattcké plány na jednotlivé semestre, 
ktoré sú záväzné pre všetk9ch vyuču· 
(úclch. Kvôli skvalitneniu nástrojoveJ 
hry na konc! každého študijného roku 
sa zaviedli verej né prehrávky posluc h&· 
čov. 

llocl v našej práci sme už dosiahli 
urclté pozltfvne výsledky, máme ešte a ( 
niektoré nedostatky, ktoré častokrát ma
fú objektlvnu prlčlnu. Je to predovšet
kým nedostatok mladých ambictOznvch 
učltciov zapá lených pre pedagogickú 
prácu v oblasti hudobnej výchovy, ďa 
lej veľký nedostatok študijnej litera túry, 
najmä čo sa týka praktických dlsciplln 
sluchovej a t•ytmlckej výchovy, a ko a ( 
nedostatok učebných a najmä cvlčcb· 
n ýc h pl'lostorov. Chýba aj lmordlnáclll 
ka tedier hudobnej výchovy, čo správne 
konsta tova l aj T. Sed llcký. 

Na Pedagogickej fakulte v Prešove 
snažili sme sa obsahovú pr es tavbu zá· 
kladného š kols tva určlt9m spôsobom an. 
ttc lpova f a to jednak zavedenlm špe· 
cla llzovaného štúdia hudobnej výchovy 
pre uči teľov 1.- 5. roč . ZDŠ od š tu· 
dlj ného r ok u 1973-74 (podobne sn za· 
vied lo aj špec ializované štúdium výtvor· 
no j a telesnej výchovy), ako a j za · 
vcdcnhn nových fo riem práce na seml· 
nát·och hudobneJ výchovy (napr. obozná. 
menle sa s hrou na Jahkoovláda te fn ých 
n ástro joch spojených s pohybovou čt n· 
no:.tou a tvorením jednoduchých úprav 
pre e nsemble týchto nástro jov. 

Touto Infor máciou by sme chceli sú· 
časne aj oprav iť mýtne konštatovanie 
v člá nku: .. K problémom vyučovania hu· 
dobnej výchovy na pedagogických ra· 
kultách", kde autor 'ľ. Sedl!cký uvá· 
dz;a, ze 118 slovensk9ch pedagogických 
fakultách nedošlo k realizácii učebnéllo 

Pt·oto aj kolek!lv nusej katedry sa 
prlhovära za vytvorenie možnost! takejto 
koorllinácle, najmä čo sa týka vydäva· 
n!a vysokoškolsl\ých učebných textov, 
oko a( vyriešenia zásadných mctodolo· 
glckých problémov s prihliadnutim na 
suC11sné vydobytky hudobnej pedagogl· 
ky a ln"lobncj p:;ychológlc. 

• ĽUDOVA SKOLA 
UMENIA NA SOTAZNEJ 
UL. 18 V BRATISLAVE sl 
v týchto di1och pt·ipom1· 
naia 20. výroč ie svojho 
zaloZcnlo. Ako všetky 
š lwly tohto drull u v za
čiatočných rokoch, mala 
len hudobný odbor . V 
ľ\om sa snažila podchy· 
tlf hudobne nadanýcb 
žiakov a pripravit ich na 
odborné hudobné štú· 
dlum a v širšom meradle 
dat základné hudobné 
vedomosti deťom pre Ich 
ďalši rast a pripravit z 
nich citlivých posluchá
čov koncer tov a milovnt. 
kov hud obného umenia 
vôbec. Obidva tieto cle· 
le, k to ré st skola od svoj· 
ho za ložania postavila 
na cele s vtedajšlm ria· 
dllofom školy dr. Chor
vátom, pl no roal!zu je. 
Dôka:com toho je mno:t
~lvo clon, ziskaných na 
národ ných a celoštát
nych súfaž!aclch, ako 
na pt•. v š k. roku 1965-66 
I. miesto v štvorručnej 

klavtrnel hre na celo· 
štáne ( sllfa žl; 1969-70 I. 
cena v komornej hudbe 
a 1. cena v akordeóne na 
reloslovenskej súťaži; 
1971·72 I. miesto v hre 
na violončelo, I. a ll. 
mlosto v hre na husle, 
l. miesto v h re na kla· 
vlr! na ná rodnej súťaži; 

1974-75 I . miesto v hre 
na violončelo, I. miesto 
h usle duo, 1975-76 I. 
miesto v h ro na husle, 
I. mlosto sláčikový or· 
chostet· tiež v národnej · 
súťaži. Potešlteiné je aj 
to, že škola nestratila 
kon ta kt so svojimi býva· 
lýml absolventmi. Mnoh!, 
ktor! už vyšli z jej ra· 
dov a stal! sa napr. pro· 
reslonálnyml hudobnlk
ml, vrátlll sa na školu, 
aby tu pôsoblll ako pe· 
dagógovla. 
Dňa 19. októbra t. r . 

bola za O.čast! zástupcov 
strany, pracovnikov MS 
SSR, MsNV, ObNV II, ria· 
ctiteľov a zástupcov vše t· 
kých ĽŠU v Bratislave, 
zástupcov patroná tneho 
závodu l družobnej r:Su 
z Br na v Dome CSSP 
slávnostná pedagogická 
t ada, na ktoreJ riaditel · 

Koloktlv katedry hudobnej výcho· 
vy PdF UPJS v Prclove 

ka skoly prom. hlst. Má
ria Gllborovlí zhod no ti la 
čin nosť s lmly za uplynu· 
tých dvadsať rokov. Vcf· 
kou vz pruhou do ďalsej 
práce boli s lová uznaniu 
zodpovednýc h pt·ocovnl· 
kov školstva - ústt·. tn· 
š pektorky MS SSR A. 
Cerveilans kej, krajskej 
lnšpektot·ky MsNV dr. 
Zlkavskoj a ved. odboru 
š kols tva ObNV 11 ). Pa· 
láštyho. Vyvrcholen!m 
os láv bol slávnostný leon. 
ce rt, k torý sa kona l v 
ten Istý deií tiež v Do· 
me CSSP. V prvej polo
vlci koncertu vystúpili 
pred preplnenou sálou 
žiaci hudobného a !ite· 
rél'DO·dra matlckého od· 
boru, v d ru ho! polovici 
koncertu bývall žiaci 
školy, k tol'l dnes nav· 
š tevujú odborné umelec· 
ké školy, alebo sa profo· 
sloná lne venuj(t htt clho, 
resp. drama tickému umo· 
n tu. (Medzi bývalých a b· 
solven tov patr! na pr. BI 
náš najpopredno(šf a kor· 
deonlsta Ra jmund Káko. 
nl, laureát mekolkých 
medzinárodných súťaži.] 

tSU v Bratislave na 
Súťažnej ul. 18 sl uvcdo· 
mu(o velkú zodpoved· 
nosť, akú (el vložllll do 
rúk naša spoločnost. 

Cestou dobre sa rozv!Ja· 
júcel spolupráce so zoS 
a materskými iikolaml, 
snaž! sa už v ra nom det
s tve podchytiť mtmorlad· 
ne talentované de ti pre 
š túdium na ĽSU. Takýto 
výber umožn! pedagó
gom zvyšovať út·oveň ve· 
domost! Ich žiakov. 

(V. Slnjkov6) 

• BRATISLAVSK2 
KONZERVAT0 RJUM sl 
uctilo sedemdesiatiny 
svojho býva léh o proCeso· 
ra, národného umelca 
Alexandra Moyzesa samo· 
statn9m koncertom. Dňa 

25. októbra odznelo 5 fu· 
bllantových skladieb, 
medzi ktorými dominova· 
la Zbojnfcka rapsódia 
pre klavlr op. 52 v In· 
terpretácl! Gabriel y Csl:lr· 
g{joviij. Podla vyh lásenia 
prltomného autora, bo le 
to vlastne premiéra tej to 
verzie. AJ tri plesne z 

cyklu V jeseni v podanf 
Sylvie Bajčanovel a pre;
llovšetkým Moyzesove 
úpravy Judových plesnt, 
Interpretované ). Dvor· 
ským vyvo lali pozornosť 
pt•eplnenej koncertnej 
s lone v budove konzer· 
vatOrla. Sympatlck9 ve· 
čer uvádzal zasvätený 
(tvod prof. konzerva !Orla 
Viery Fickerovej, ktor ll 
hodnotila autorovu tvor
bu, jeho zástoj v sloven
skej k ultúre a jeho cel· 
kový význam. jubilant sa 
na tomto koncerte st re· 
tol s mnohými prlater
ml a vyslovil konzerva
tóriu poďakovanie za 
umeleckú pr!pravu a or· 
gan Izáci u. (-K-) 

• OKRESN€ METO· 
OICKE ZDRUZENIE V 
PRIEVIDZI usporiadalo 

• 19. októbra, v dei1 šesť. 
9eslatych narodenln so· 
vletskeho klaviristu Emi
la G!lelsa ktavfrny meto
dický deň pre učltelov 
ĽSU. Hlavným prednáša
telom bol docent Nosov 
z VSMU, témou joho 
prednášky "Spôsob ná
cviku prednesových skla 
dieb so žiakmi". Jeho 
Pt'Odnáška podnlellla po
slucháčov zamyslieť sa 
pr! porovnávaní s výsled· 
kam! sovietskych peda. 
gógov ešte viac nad 
vlastnou prácou, 1 keď 

učllella klavlra v tomto 
okrese patria medz! naj
lepšieh na Slovensku. 
Ich žiaci z!skavajú prvé 
miesta v súťažiach 
r:š u a a j v medzinárod

neJ súťaž! Virtuosl per 
musicam v Ostr nad La
bem 1975 zfskala - je: 
dlná z ĽSU zo Sloven
ska - druhé miesto Ja• 
na Kocianová. Rok pred
tým to Isté miesto do· 
siahla Zuzka Pavlechová. 
V snahe propagovať no. 
vé skladby slovensk?ch 
sklada telov premiérovo 
odznel cyklus skladieb 
pre klavrr Pod horami od 
Petra Bartovlca v poda· 
nt H. Kšiňanovej. Podob
nú propagáciu nových 
slovenských skladfeb 
plánu jú pre Jarný mato• 
rllcký deň. 

(V. Llchner nv6) 



Súčasná 
a česká 

slovenská 
hudba na BHS 

(autori a leb diala v poradi, v akom odzneli na tuhlo· 
roenom festivale) 

Ján CIKKER - Vzkriesenie, opera SND, l. o 11. pre· 
m lér o 9. o 15. 10. 

jozef GRESAK - Orgelbuch pro Ivano Sokola (vý· 
bor). Ivan Sokol, 10. 10. - premiéra. 

Alfréd ZEMANOVSK~ - Jarnej zemi, z cyklu mieAa· 
ných zborov Jarná zem na poéziu Male Halamove(, Slo· 
vcuskf madrlgallsti, 10. 10. 

AndreJ OCENAS - Pleseň, Rodáci, z cyklu Marina 
nu (Joéziu AndreJa Sládkoviča, Slovenskt modrigalist i, 
10. 10. 

Jura( BENES - Tri ienské zbory, Slovensk( modri· 
a a lisli, 10. 10. 

l v111 PARIK - Medzi horami - slovenská ludová ba
Jada, Slovensk! madrigalistl, 10. 10. 

Tadeái SALVA - Dobrý deň, mofi mŕtvi, pre s6Jo 
soprán a osomhlasný mubký zbor, Magda HaJóssyová, 
Slovensk( madrigalisti, 10. 10. 

Ilja ZELJE KA - Hry - pre trinást spevákov hrajú· 
clch ne biele nástroje, Slovensk! madrigalisti, 10. 10. 

)iri PAUER - Iniciály, Ceská filharmóniu, Zdenek 
l<o! ler , 10. 10. 

Miloslav KOlUNEK - Koncerlná fantázia pre (lautu 
a gitaru, Milol Jurkovič, Jozer Zsapka, 12. 10. 

Emil HLOBIL - Sonáta pre hoboj a klav1r, )ozor lin· 
nuiovský, Miloil Starosta, 12. 10. 

Alexander MOYZES - Sonalfna pr e flautu a gi taru, 
Miloi Jurkovie, )ozor Zsapka, 12. 10. - tJrcmiern. 

jura( HATRIK - Dennfk Táne Savieovej pre soprán a 
d ychové kvinteto, Brigita Sul cová, Bratislavské dychové 
kvinteto, 12. 10. - p1•emiéra. 

Eugen SUCIION - Kaleidoskop (výber ) - Tri l'OIIlU n. 
tické kusy, Tr i hslí z konlern)Ji ácii, Mcdllnc ia a lance, 
klára Uavllkovlí, Syrn (onícký orchester bulhorskc l tele· 
vfT.ie a ro:chlasu, Vasil Slcfanov, 13. 10. 

Jan RYCHLIK - Varílicíe na pofuvn fcke pot:hiJlly 
'A . Vronick6ho, zo Serenády pre dychové okteto Vzpo· 
mi nky, Komorn ti harmOllia, 16. 10. 

Václav DOBIÄS - Sonáta p1·e dychové kvínlolo, kla 
-..Ir, tympany a sl áeiky, Zdenek Jílek, Symfonický orcho,. 
ter h lavného mesta Prahy FOI,, Ondrej Lenard, 17. 10. 

)íri VÁLEK - Sinf on ia l:. !l - trojkoncert pre husle, 
violu a violončelo a sláčikový orchester, Pra.r.~k l komur 
nf l!61isli, )íri Tomálek, Hu ber t Sunäeck, Viic lov ) lľlt 
vec. J 8. LO. • 

f lin Zl 1f>1ER - Frant•úzska suíla 1: mul, up ll2, llro~ · 
t lshtvskii komorné zdru:leuie, Vlnlimi l lloJ' •tk, 1!1. 111. 

Bot·toiornc( URBA EC - Pani úsvílu, opera SNO, 
H . lO. 

Milan OVÁK - Koncert pro barru a kumurny ttt'· 
í:helitUJ•, Kristina Nováková, Státny komorny OI'Cheslor 
tllina, Eduard Fischer, 20. 10. 

Andrej Ol::ENAS - Concerlíno pre flautu o slál!1ky, 
Milo• Jurkovič, Slovenský komorný orchester, 20. 10. 

)ozer KRESÄNEK - K lavfrne kvinteto, Brotislavskó 
kvarteto, Elena Hlinková·Hirnorovli, 22. 10. - premill· 
ra. 

Zdenko MIKULA - Ava Eva, variácie na vlastnú tému 
pre sl6člkové kvarteto, Bratisl avské kvarteto, 22. 10. 

VAclav KUCERA - Vedomi souvislostf, sl áčikové kvor
teto na pamiatku Vladislava Vančuru, Bratislavské kvar
teto, 22. 10. - premiéra. 

Eusen SUCHON - Krútňava - ária Ondrejo, Peter 
Dvorskt, SOCR, OndreJ Lenérd, 23. 10. 

Alexander r.tOVZES - Symfónia č. 7, op. 50, Sloven· 
akA lllharmónla, Ladislav Slovák, 23. 10. 

Lu/gi Nono {uprostred} na recepcii SOV SZM u brali· 
slauslcom hotell Carlton. Snfmka: V. Hák 

., 

SOCR, CARIDIS A- NONO 
Pravdaze sa na koncertoch llioska o f súča~noj hudbe, 

akoie inú č. Ale väčšinou ~a uz vted y netrpezlivo a 
s prfjomnym očakavanfm ~relaďujomo na to, čo prldo. 
Dvoril k, Beethoven alebo Cajkovskl j ? Vec ce lkom pri· 
rodzona a zdalo by so nezvrátltorná, no pn'!dsa su al 
v9nlmky. )odnou z n ich bol at koncot•t Symfonického or · 
cheslrn ts. r ozhlasu v Bralíslavo, na k tot·om Cajkovskó· 
hu 5. symfónia nebola v žiadnom IJI'Ipodo vyvrcholc 
nfm: ostatne ani inl erp ro tačno sa Jll' llt~ novydu r lln, or 
clw.,l!!t' hrni nosústrodene a dirigent M. Cnridls ho ne· 
dukúzul oučis to ovládnuť, tok, uby nnprusnu-.ll strat ili 
nn výuwnw. Nuupnk. vynikli, pr ipúta l i fiOZOI'Ilosf vlllt, 
nku f f! JHO odovzdané pučúvontc lln o~n lí. ~lo, no vsnk 
vsPikemu tomu hola .. na v lne" udnlosť, čo su oduhrn tu 
pr t •rl prf'.,távkou: S. Taskuva· Poolettiová, V. Kt•pon, ~1 . 

Carid í'i, samotný autor a SOC:R uvied li skiuclhu Luigi hu 
uno Como uno ola de fuerza y Juz (Ako lúi! sily a svet· 

la l fll'l! supr<tn, k iavtt·, magnelufónuvy pás a urchcsto1·. 

Nonuva umnlecká nngnzovanust su vonkoncom novy
l'f'l'll•i v.t tl\mnu. n;lmctom (v tomto prfp,tdo pou~il vor-,t• 
nn p.tnttltlku l ólhynuvi<teho čliskohu hufovniku zu slo· 
hntlu L. Cruzn ). Huzhod ujueou k vu lltou Jl! jr.ho mohul 
n<l. :-.pont.tnlw huciohnil prudstav tvusť. l'n u UJC ol fl'f''it:n, 
v prlv.tln zvttku llohr;í tlP I;ttl pmlstu tno j',ut uluhu, vni 
111<11111' 1"11 Vf' fk o 7.111!jlll"l' pluc.hy. Ntt' S U UtÍ.I' IIÚ nu uhi.t 
znvutltf' dutlta, oeetwvan tt• tvant, struk tur y, vynru; ltl\ 
dzttVCI sunun sttky. !:iugoslfv tw lvlúdnut y mudoroy hu 
dohny )n1.yk tu n to ic na domoni;truvun te uutot·ovhn 
kont poZtčnúho majstrovstva. ( Do koncu - ak by smo :,.t 
hyputoti<;ky nenechali .,vtiuhnuť" do hu!lhy - ktovlo, 
ti hy sme tlllZisli lí , že matOriH n ic je ro lkum ovlúclnuttí. ) 
::i l ul.i m~·!;llonko. Nono. vzclla ion y ak(Jmukurvok vysvotro 
vunt u či komen tovaniu hud bou, vrhá du tváre pritom· 
nOho ~voJ prorest a ei.te v iac svoju vtoru llpino obno2enlt. 
Chce, aby došla ku každému uchu a preniklo clo koi· 
dého vedomia. Dr Oždl zvukom, ale este v ine znepoku· 
j u (o posolstvom, ktoré ton v sebe skrýva. Ziadne estét· 
sivo, ani hedonizmus - vášmvá, až surová expresiu. 
Poučenie : angažované hudobné umonlo musi byť prvoru 
clo volkym umonfm, potom až má zmysel hovori( o torh· 
n l kách, !i.t91e, modernosti l angažovanosti. :>tur á pruv· 
da, a ako často sl Ju nechceme uvcdomlt. 

l . PODRACKY 

Do druhého desafročia 
Xl . ročnfk Med:cinérodného hudobného festivalu v Br ne 

(1.-10. októbra) mal tohto roku v ztihiovf tr.mallcké 
,: h eslo ,.VOKÁLNA HUDBA NÁRODOV v dynamike pokro· 

k ového spoločenského vývoja". N1e JO zmyslom tohoto 
stručného ros1tmé zachytiť všotk9ch 21 k oncnrtných a 
d lvadelnych alcctf, ku ktorým !to nuvyi;c pripu ju hudub 
no vedné k olokvium s problematikou .. Vztuh hudby 
a slova z tcorollckého a hlstonckého hliHltskn" l roz· 
hle~ová ~ú (at. Prix musical do Rar11o Brno tl<l l l mu 
,,Umeleck9 prof1i ži1uceho ~khtdatcla", alf' vyzcl vthnu! 
tlo, klon~ boli Jeho dramaturglcl..ynH alrho intPrpn:lnr· 
n 9ml vr cholmi. 

)e pochopltr lnf'ó, i f' prt znatnej temaht:kiJj Mrkn rn. · 
Uvalu nemohli sa Jednotlivé h lstoncke ohdohiR v rlnnom 
'čec;ovom rozpli U roprezon tovat rovnomerne a vn v .rl 
k ých WO)Irh UrCUJUľlCh a~pf' l. toch, t.illl S<l V 11<1 1 Vf' VY 
jadrnné dynam1ka z vyvo)ového hladtska Jntesl.tnll • k11t' 
Iba naznat ovala. not umclorkv • lc;! ps lo povcrlilllll ri1 .t
m aturglck y - brzozvysku dokumonlovula. Z toh to zur· 
n ého uhla se Jav tlo sl ab:>io naprik liid zRslupt•lnc vtu· 
denského k JaSfclZillU a - Olda VOtJC!! IIUjLret!'[lll jSIIJ 

h udobného romantizmu. Drv1vu vacšhltl nuvstovnil<nv 
sl vl.ak tento fakt, :.dmozr e)me, ncpri pusť.tltt - po,ht· 
chličl prcll~a chodili na !:iclnoterov r ccil.i l i. t na ller~o:uv· 
ho WoyLccko ako na akcie ce lkom svoJby tnú u ~umu 
statné, a nic aby mollzi no v k iudu li p•u·ale lu ukt'fllof 
vek kontinuity č l ,.vývojoveJ dynamiky". 

Celkom logicky sa preto usporiadatcliu zilmcmli na 
vokálnu tvorbu prodov!.etJ..ym XX. storoč111, z k tore( v 
neoflciúlno avizovanom subcyk lo akcon tovuli v povne 
modclovan9ch celkoch skladby auto1·ov sutlalistKkyLh 
kruJfn. Tonto dramaturgick y čm p lno k orf'spondovil l s 
atmosférou otopy po XV. ZJRzdo KSC l s kulminoJúCIIII 
~redvolo1Jn9m obdoblm. V k ontexte LYch l o m ekolko ko· 
mame ladenych koncertov vymkol nujmä r oc1tdl Rus· 
wllhy Trexlerovo) z NDR, zostavený z Lyklov sov1ol· 
sk eho skladatera Edlssona Don tsova .. Lu Vlf' en RuugCIM 
e Hansa E1slora ,.Rfmska kantáta" u ,.Goli·"OI·bm·uns" . 
Jet lntcrprotlicill osciluje medzi .,trudič nymM ~pevom 
klaslck9m 11 stlča snym protesl ·songom, ku ktorym obt· 
dve dieli! nemálo lnklmujti. Toho n.tŕ.ho ruzcnl.t hol dott 
p redt9m 1 prejav Polky Heleny Lazurske], ktoru pre· 
svedčila hlboko dlforenrovanym podannn Sustukovti:n· 
v 9ch diel e dielami svojich krt11anov. K počl'lnym ob· 
'dobn9m sond6m do tvorby osta tnych ourópsk ych k rl'l· 
jfn soclellsllckllho tábora !ta ug le prlmklo noi.né .. noc
tur no" vietnAmského dua d1·. Tr11n V11n Khn 11 Jeho 
dcéry Tran Thl Th uy Ngoc, zostavené v pl\smo uk6Zok 
z vietnamskej I udove) hudby a poézie, sprovádzanó za· 
svllten9m spr lavodným slovom. 

Z pllttce operných predo;tevení tn mali hosťujur.e sti· 
bory ( St6 tne divadlo v BrnP počas f estivalu rr.prlzo· 
valo Jan4čkove V9lety pána Broucka a Bergovho Wov· 
:zecka). Ne otváracom veéere sa pr edstavilo Velké dl· 
vadlo v Lodži uvedenfm .,Lorda )!maM od Romu111de 
Twardowského. Opera, komponovaná podla rovnomen· 
ného etrakllvneho r ománu Josepha Conrada, vďaka svot · 
mu su jetu. počtta predovšotkym s mladšlm dtvakom, 
lrtor6hQ avlč&a '-nl nasklamo. Skladatcl často poutfva 

ost matové opakovania ako melodické tak l r yt mické, 
r ovnako oko r afinovanú lnstnnnontliclu nu)mU v sekvcn· 
clách, ktoré maf(l zobrazovuí cxotlckO prosti'Ocii o (tieto 
pasáir: okoby vzdialeno hudobno pn pomrnoll Pucciniho 
'ľnrundol, zatwr čo námet nám vnucu Je skOr p t·otlstnvu 
Dlnvt'nťn zo Zlotého zápudu tu how sk lud11tdn ]. ::ia· 
motnô d ie lu su ani u uiJoct•nstv!l on i u kr itiky nu~ tro tlo 
s wlinuznnt:nym ohlasom. V !.UPUrlatt voc lt ,;a vi.nk ltovo· 
n ln o <l vut.: lt vystliponwch .1n~kovskoj konHJrltf'j OJl!' ry, 
sn my V lflľ tnf'tlCj t:; hil l'il ktoru I!XPC' IIIIl f' ll ti\! Jt('hU. ktOI.t 
svnw kvll l tty prrvonla na dvoLh d tc l.l! h !.l ohov t• rll.tnH;t. 
ra lno tHil t:,nyc:h. ~oslt~kovwov Nos, k tnry .. uk,Ukovu" 
dt n~ova l 1:. N. Rozdo~tvon~ktj, bol pn kltt dJtnu iPkrtuo 
~y ll tt'IJC I.Pho - fi Pl'l tOIIl stdlfl OPNilŕho - d tV!Idi!l, 
n dramalurgu·kr pr rkvapento ~~~ I)Osla r aiu pr f'tlvf'd onll• 
:>kullilll.t od V. /\ . Paskevl(:,t, sklo~da tfl lrt po•.ohlot.nho 
11 ·1 Cltt sk om dvor e 1\atunny ll. 

\.'rcrr l vtchova nHto nta )l>trov~ t vll - l ilk .t hy ~a mohol 
nnzv.tC Jltf'~IIOVY recttdl vychodunenwt kl'ho tenorl~tu 
l'Ptnt St ittl'WI'd, k t01 v sugt:sttv Jt ynl "llósohom prodnio· 
sn i n.truc ny !:i< hulwrtnv l v klu~ Kt itsnu tnlyJt ,i t ka , a to 
h<•l nhvyklf!ho prP!-.Iavkovéhn vvdychnnlt,l ~• Bezosporu 
lu hol JO<i t•n l vrdmlov vsotk y\h <lotortt JStt:h lesllva· 
IUV} t lt r oc:n ikovl Tíli tltnka a u"lro~hkoho pôvodu Mill'gu· 
rt!t Ba i,PI'IJVd S l tHe WO( J)IIJSIIOVY J'UCit;) f ZVOlila uká:i.· 
l. y z tvmhy lluydnovc J, MuhlorovoJ, Huvclove) , Resplghi· 
ho, L'tz:wtllho o HossitllhO. Sympo tickú umolkyi1o mala 
pro uclilsoú núluclu u !.ty l tychlo pel'll čl ok hudobnóho 
mikrosveta numuiO porozumenie, ktoré dáva lo zobudnút 
nn ~<!In tdm ui. mensiu hlosov(l svložost. Večer, p1·1nos· 
ny nwlon t. bludiska lntcrprctačnóho, ulo na(mll drama· 
tu rhi< kuhu. 

)cdtnym roprozont.tntom t rudti:noj vorkoJ svPtovoj Qra. 
tórnof lvorhy bolo Verd1ho Roqullml , ktoro dlho pred· 
t ym VliJUdl ovnlo enormn9 záu jem l)uhllka umocnen9 
r unome Interpr etov. 1\1 keď uvodonlo tuhlo grandiózne· 
ho d ie la zanechalo v posluchúéot.h hiboky dojem, mo 
vl;o tky ncalo;.ivonlu !>O splnili. Puitullo Václava Neumanna 
smerovalo, pochoplterne, k vyklenullu orchltoktonlcko( 
monumoutuhty teJto .,revolučnej" smlitočne l omso, me· 
Ili'( vsok PO!>tlhlu jej drnmattt.mu~. Slovo nafvyššloho 
uwnn1.1 mozno pnptsuC vykono Cesket tllhllľlnónlo, kto 
r .t upil( prusvcdčllu o svojtch kvaliulch vo vl;etk9ch ná
str o jovydt ~okuplnll<.;h. Ai koď prai~k9 fllhqrmonlck9 zbor 
o'lltttl bezchylmyml lldstupml, ?dalo sa, aspon v pr 
vycli rttt.loch, zo noznle v celOJ svoje( dynamickej šlrke. 
ZavPrni:ny koncert festivalu okl'em obllg6tne( Janáč· 
l..ovol Stnronlotty prlmesol dve diela nemalej závažnosti: 
Sostukovlčovu 14. sym fóniu a Brit tenovu Baladu o hrdl· 
noch, v ktoreJ dominovala Nadezda Knlpiová v kulml· 
IIUCnej kredCII celého večera. Hrala Státna filharmónia 
Brno. spievali Alena Miková, Dalibor J edlička a Brnen· 
sky rilharmonický zbor. Dirigoval Jli'f Waldhans. 

Brnensk9 Medzinárodný budobn9 CesllvaJ vstúpil do 
druhcho desaťročia - a bolo to vykro!!enie rázna, amel li 
a trad(ciou predcbádzajúclcb ročnfkov overené. Nech 
mu tento esprit dopomô:le eite výrunoflle 18 praaadif 
nloleu v maradle celoltátnom, ale l - v duchu jeho 
názvu - medzinárodnom. .VLADIMIR CECH 

Na margo dvoch 
zahraničných 

festivalov 
Mato som to ! tastte zúl!astn/t sa v prlehPhu 

JesPne dvoch lwdobn!}ch festlualov, ktor{$ -
moZno povedal - maJú ula!;tnú tudr a u mno~
stue fe~tiualou podobaJtíclch sa ako uaJct> uaJ· 
eu pôsob/a ako dtíSolc osutetuJtíceho ntlpota. Stí. 
t o festwaly malé, n ie prll/S zndme, nie sa 
l:lenml medzintlrodneJ organlztlcle festtualou a 
an/ o to neuslluftí. l dtí suotou vlastnou cestou. 

O pruom z nich som doposia! nikdy nepo· 
t:ula, hoc/ sa k onal u: desiaty raz: FESTIVAL 
PIAN/ST! KY POĽSKEf V SLUPSKU. Slupslc 1e 
~ecJemde!>/Oittslcoul} me~to u seuernef l!a~tl Pot· 
:.ku l'o po~lednet územne, reorgan/zcícll ~a stal 
k raJ!>kiJm me.\lom - u l·ase uznlku festivalu 
am ujm ne/JOl. f e znumy potraulndr !>kyml pod· 
nikmt u uqrobkaml. fe tu Iba zdkladná a ~t red
nd hudobná !il.:olu, f tllwrmónla 1e u neďalekom 
Ko!.c.llne. Uclwufe, prel·o praue u tomto mP~te · 
uznrkol takrí w ufi mauy fe~tlual celopoľskf'ho 
UI/ZilWIIU r PrtNnu mi prezrar/lla laJom111t ko / PS· 
uuatov~:ll o Ulf/JUru pan/ Halina Jaronwllakoutl. 
l' S/up.\ ku ~ú oel mt 111 /cl otlun/ a ambtc/6znl 
w ucountc/ oci/Joru lcult úrq mestsk eJ rady. ktorl 
pre ~IJOfC' \lllllly u.skall cl11e popredné osobnos· 
u uolskl'llo lludol.meho ~Ivota - známeho mu· 
:rA:ol6rw a publicWu f er zyllo IVa/dorfa a uedtí· 
cf'llo cllriqenta kaSalln~kef filharmónie Andrze· 
;a ~·oufdZlll .~kéllo. jedend!>tdllouý fes/lual s 
dvoma J.-oncertaml denne 1e uenouaný fedtné· 
mu lwclolm(Smu nástrOJU, ktorý md u 11/stóril 
puhkef hudbrt uqsaclné postavenie - klavtru. 
t' poslednýc/l rokoc/1 pri/wc/lo t:embalo. V /Pf· 
1 > mmwtl'IIW/ttna.st/ Je Jeclna z osobitosti j es· 
twalu. 

nah ou o~n/1/lfi\/OU fP J.:onfrantdrla nlekol · 
/.. ttclt pwnntlckucll ql'trerrlc/1. O 17 ;JO hod. dPn· 
ne vo uť•l keJ sieni lludobnéllo divadla uysWpta 
ct s orcl1estrom, t:l u recltdlovom programe 
popreclnl pot.ski klaulrlstl, ktor l sl u: zlskall 
n•eno doma 1 u zahranll:l a u rytierske/ sieni 
~lt.p.skr>l!o zumku o 20,30 sa na polreclttlloch 
{'rezentutú mladi, vybranl z naflep!ilch a u pra· 
110m Zlllll~le sloua ntlrlejn{íCII posluclldl!ou, prl· 
pc.clne t:erstu{ícll abso/uentou hudobných vyso· 
k tich $kol. Te to konfronttlcla odud!11a a u 
ur(:itom zmy~le rl~lcantná. A u tom fe prdue 
z • >lá~tnoM mentality polských Interpretov l 
k r nct>r tnéllo obecemtua, %e toto riziko ni e te 
pre nikoho nebezpel!nd. Obecenstvo uzdtlua l1old 
a tíctu vykonom zasllíW ýcll klau/rlstou, l keď 
t:a~to ~ú vykony mladJích per{ektneJSie. A star· 
;". umele/ s radosťou kultu/tí stúpaJtícu tíro
I' E:I) na!>tupuJtíceJ qenertlc/e tvrdiac, ~e to tak 
n.á uyf, aby lnterpretdcta bola stdle na uyS· 
~el uroun/. Keby t omu tak nebolo, bola by nie· 
kde chyba. 

Napok on celk om osobitou črtou slupského 
j cstwalu te aktluna úCasf muukol6gou. Muzi· 
k ol6gouta sa u Pol sku celkove teSla ztlu/denla· 
lwdnet oblube a popularite. Dozvedela som sa, 
t e Jestlual Mo/l a padd na tíčastl Jerzyho Wa2· 
cJorfa, k torého obrovské f otografie zdobia po· 
l ai> ]est lualu u!}klady obcllodou. Pred každym 
koncer tom M uskutol..•l)uje mtnt-prt>dntl$ka na 
urč:lltí tému, ktorú st ten·k lort/ muzikológ zvo
lil a realizu je JU u cykle. Waldorf llouorll o for· 
mac/1 koncertov za faslsllck et okupácie a k on· 
f rontoua/ to s rowotom slupsk~ho fesllvalu. 
/\r tl/k Jo.:ef Kwhkt houor ll o uel k l)ch polskfíCil 
k lautr lst6cl t medzi duomo uo1nam1. Marta11 Wa· 
/Pk Walewski o premendcll koncertn~llo obe· 
ceni>ll:a a Zbtgnlew Pawllckl o historickom u!í· 
uoft klaUirnet llterattíry. Caro týchto mini-pred· 
naimk bol o u bezprostrednosti prefauu, u rízkom 
k11ntaktc .~ obecenstvom, ktoré nepotreboval o 
~lcuno.- rudz1ch slov napriek skutol!nostl, t e 
p:edna:.ky mail uysoku odbornú t1roueff. 

Na tollorol·nom FeMluale plantsllky polslc/!1 
sme z ut;mal:tlych klau1rtstou pol!ult Lfídlu 
Gryclztolownu, Barbaru J/esse-Bukowsktí, Ta · 
deusza Zmudzlilskéllo, Plo/ra Paleczného a 
ďalMch. Z mnofstua mladycll nemo:no neme· 
nouat t!Jclz, ktort suotlmt u!Jkonml preug~tlt 
predchddzaJúcicll: Krysztof Zlmerman, Kryzstof 
Slowll)ski a Bogdan Szaplewskl. 

Slupsk svoJim festivalom tlfe. Od l etiska aZ 
po %eleznitntí stanicu a po celom meste ulaftí. 
fesllualoué zdstauy. Niet ani tedtného, /Jo l naJ· 
men~leho vý k ladu, kde by nebola festtualovd 
výzdoba. Súéastou festivalu te t mald medzi· 
ndrodnd muzikologlckd konferencia, v tomto 
roku na tému "Klautrna tvorba XIX. a XX. sto
rol!la•. TieZ ufístauy s hudobnou tematikou. 
V platom fublleJnom roku festtualu odhalllt 
pomntk Szymanowského, u tomto desiatom, 
pomnlk Chopina. Festival sa teSt ud!nostl ce· 
loSttltnet. Dôkazom toho bola osobnd acasf 
mtmstra kulttíry (letorO te sfLl!asn• at pod· 
predsedom ulddy} na otudracom koncerte. 
Otudracleho koncertu sa ztíl!astnllt at k onzult 
NDR , CSSR a Ftnska. Samozretme tatomn1ct 
mestského a lcrajsk~ho ufíboru strany a pred· 
i>edoula krafsket a mestskef rady. 

Celkom odl/Snfím, t ked tieZ uelmt asobt· 
tt}m te f estival v Rumunsku - CLUfSKA HU· 
DOBNA f ESBN. Bez zdstau a bez preJauou, bez 
uellcef reklamy a bez recepalt, prostO ake/kol· 
uek olcdzalostl te festivalom cluJskfích hudob· 
ntkou pre hudbymilovné obecenstvo. Nemd sna· 
hu ztskauat lnterpretalnd hviezdy, ani popu· 
lárne zostauouat dramaturgiu, aby za lca%dtl 
cenu boli plné stene. Hlavnou snahou te ulcd· 
zat vSetko, /Jo tuorl hudobnO Zluot Clufe. 

(Pokracovanle oa 8. str.f 
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~u tWe Stovonských madl'igallli 
tov: na texty, bez textov, tradlč
nej~le, celkom moctcrne, vl!e!i· 
jak. A zaulfmavé, že tieto lcr'lt· 
šle zborové veci sú pre poslu
C hll!~a vďačné 11 zrozumlterné, 
usnokola ho, hoci le aj trebiírs 
v lnštnrmenlálnPj hurllJP zarpu
tllým odporcom všetkóho, ~o 
vznik lo po roku 1920. Asi to 
tkvie v samr.t povnhc !udské
ho hlasu, zlizračnf•ho nástro111 
- nechajte ho spievať - aj 
bez slov, nechajtP. ho hov.,rlt, 
šentar. kričať, čokolvek a k až· 
d~ tomu porozumie. A /'o P.Š IP. 
Villľf•ro hl11sov, zhor! V ňom sa 
VŠPiky možnosti znásohnlťí , roz. 
šlrufú. spájajú ako v živom or
ganizme. Slovensk! madrtgalls
t l sú - nehovorme, po spoznn
n! švédskeho a holandského 
zboru. čo hosťovali aj na BHS, 
dokonelf výborné tolP'<O, 
schopné realizovoť aj .. zlo:Wé", 
náročné parllt(n·y a tým slimn
lov!llo a záslužne stimuluje do
mácu tvorbu. V jej polyfonlc
kom profile vládne velká roz
manitosť štýlová l osohnostná. 
liZ ta ká, že fažko nájsť spoločné 
zna ky, skôr je tu p r!ležl t osť 
porovnávať a dl ferencova ( jed
notl1v9c-h aurorov. 

Bngl/a Sulcova - Interpretka Ilutríkovho cyklu Denník Tane 
Savt~ove/. Snfmlw: V. Hák 

PREZENT ACIA 
SLOVENSKEJ 
HUDBY 

Jozef Zsapka a Milo!> furkovi~ premi~ru,a nový opus A. Muyze\a. 

po~tupov nrellnant11 1ná '.enllho 
a neni\!>tlnf'>ho. Mikulnve v<ull\ 
cie nél vllt :,. tn li rrmu •\vu Eva 
využívc~ ju zrkn d lovo~ t ná7.vu 
pri r·,el;cn! formového pôdorY· 
su AJ v spl\ janf dvoj fc nástro 
jov PI eaádzajú mlmohudobníl 
Inšpiráciu. deštfrovawrnll z 
venovania manželke. l Dve zá · 
klaclné plochy skladby tvo.·1a 
dialógy prvých husi! s viotnn 
čelom a stredných dvoch n<l 
strojov. ] No tieto konštrukčné 
zJmP.ry 01j11ho ncochudobriuj (r 
citovO lntnnzitu, n11sýtenosf 
hudby, ba pri počilvan! sú von
koncom zanedhatelné. Skôr by 
sa dalo povedot, že hod ntl!a 
M lkulovho slátlkov(!IJo kvarte· 
ta le práve v jeho emotfvnr.t 
ly rlčnostl, čistote a lahodnos· 
ti výpovede. Je to nenútená 
hudba - nenárokuje sl na kla. 
den ie velkých otázok a Ich zod· 
povedanle; milý ohrázok vyrov
nanosti a pokoja. Po vlucnáso!l· 
nom počuli som ale predsa 
mal clolrrn určite! zdlhavosll. 
Ai ked je rorma log1cká a 
zvládnut<i , logika vnfmania má 
Ri woje vla stné zálwnv - jed 
notlivé usl'kV akohv boli o má 
Jr i': ko predi , P.né. melorllcký ná
pad numnl silu un1Psť také l!a
~ové rozp!!tle. 

Oi!enái chápe zbor tradične, 
hlasy vedie prirodzene a Spev. 
ne )Pho cyklus Marfna má ne· 
sporné hudobné hodnoty, dý 
cha z neho - čl už v poni1 ~ ke 
DII ľudový v ý l VOJ' f Pi eSe l) l. Či 
v o~lavnet hymnl<"nosti 1 Rortá 
cll - slovensko~r. 11le l1tcr fn 
DPI predlohe sa nija ko vvruv 
n a( nemôle a asi aj p1eto ra 
CPIV cv lc lus nestill trvalou ~ťí 
častou repr!rtuáru, uvľicl?a !>B 

zrlc·dk<tvejsie. Zemanuvský do 
· siahol prlive v zhmovom 7fi,Jrl 

viacero výrazoýrh tvorlvvr.h 
(!~pechov, aj vcraka tomu. ž.e 
ncn~tmul v teclnr>f polohr. jr.d 
nom štvle. ale vrľmi kultlvuvo 

· DP ho obohacute novými pros· 
trlPdkami. Od čistého spevu !>8 

dosttiva k dohre znetllc1m Ale
ato r!ckým plochllm, kombino
vaniu hovorenél1o a splevoné· 
ho - jeho hlavným zámerom 
je podoprieť, zvýrazniť text. 
Proti textu v zásade fst nemož
no, ale dá sa ešte prvorado 

·hfodleť na samotný hudotmý 
· tvat·. Parflc ho napriklad mo

deluje flo delikátnych súzvukov 
11 temnej sonlčnostl, cez ktorú 
dosahuje fič! nok podobný Judo· 
v~·m baladám. Prfllšná kreh
kosť však napovedá, že Ide o 
vyslovene umelý výtvor. ktoré
ho cielom vObec nie te .,byt 
alco". "podobať sa" , teda že by 
v tomto pr!pade bolo chyhou 
l1ovorit o nejakom neofoiklo· 
rlzme. Parfk te pastelovo Im· 
presfvny a v tom má jeho hud· 
ba akúsi mdlú, cudzokrajnú 
prfchuť, kým Salva je svojou 
robustnou expresivitou sloven
ske!šf, či lepšie slovansk ejš!. 
[K obidvom skladateJom by sa 

· dali nájsť velmi pekné parale
ly v modernom slovensk om ma· 
l!arstve.] Zalospevy - s vý
nimkou Chryzantém - sa ml 
n evidia byt celkom dotvorenvm 
dielom. hoci aj sú na prvé po
čutie pr!Cažllvé, kým druhá 
skladba na Rúfu,sove texty Dob. 
rý deň, moji m f tv l r obidve 
vznikli k výročiu Povstania l je 
kompaktnejšia a pOsobfvetšla. 
Salva n iek edy prfllš dOveru!e 
Invencii, akoby sa bál a ne· 
chcel · fu 1'1.\Šit 'vedomými ko· 
r~kclaml a mnohé !íťastné oka
mihy teho partitúr mu v tom 
dávajtl za prevdu. Clastočne. 
Podohntl nechuť k prekompono· 
vtivanlu má 111 Ben el. a l ke rf u . 
neho vypltva z celkom Iného 
estetick ého postoja. Vstupovflf 

~ - gNJnéf" lwdby 

Snlmka: V. Hill< 

môže byť odvahou i slllllosťou, 
už kdesi na začrirtku lltkcj ces
ty stoji zrejnry paradox. V ur· 
č lttch súvislostinch pósoll l Ile· 
nr~ova hudil!l osvrežu ttko r r ;t z 
tak ZIIZJWII mmlzi .,huclhou, 
klorá ~a poc(rva ~ hlavou v lia· 
nlacli" jr!ho ľrl tunce pr·e fl:•u. 
lu l . v 111\Th mlií.c ~r~rova !. V: :>· 
tly, ak 11zcla nechtiac spoch\ In! 
sarnu po<btatu umenia - a tá 
je, z<l1í su, ČIISlO až prlllš váž· 
na. lknr.š Jed1t pracujr s ok;Jm· 
Zi l\111. !'astn vtlpn5'rn nápad ~Jm 
a - Zlll ia f' - dos l. Vše! kV 11e· 
to slovit str mvsiP.né všcotJcc
n!! jSi <'. IP.Ilo Tri ~cn ské zbory 
~í1 nPpochy lme jednou z nAtvy
dllJ'P.IlPjšfch Autorových lcompo· 
zlcif. Do podobných pr iPsto.-ov 
hravosti zaslfll Zeljenka v 
llrácll ešte v roku 1969, no nie 
podobne. Odhliadnuc od smie
chu, ktorý vzbudzujú - a čim 
ďalej, tým je očlstnejš! - ma. 
ju Hry aj aktsl dôstojný pod· 
text. A sú velm i starostlivo pre
komponované, po hudobnej 
stránke premyslené. Určite aj 
preto sa mohli pred posluchá· 
čom vynárať vždy v novtch 
podobách: najprv ako dada, 
potom ako niečo tajomné. ne
skôr· ako takmer bezcenná 
hračka a teraz ako spojenie 
všetkých týchto momentov, spo
tenie prirodzene a nákazllvo 
svieže. Nie je v tom Iba nAše 
odlišné nazeran ie, oná vla croz· 
mernost je už priamo v arte· 
rak te. Hry prestáli skúšku oh· 
llom l časom. 

Ak Slovensk! madrlgallstl za . 
spievali a "predviedli" [na vy· 
sokej út·ovni a nap1·1ek tomu, 
že pár hodin predtým vvstúplll 
s ttm istým programom v Br· 
ne, čo sa pochopltelne nodá na
zvať Ináč, ako zbytočné hll7.flr· 
dovanie] už overené, reprezen
tatlvne hodnoty zo svolho slo
venského repertoáru, na Inštru
mentálnych komorntch kon. 
certoch boli ťažiskom premlé· 

' t'Y, doplnené už známymi sk lad
bami. Koi'fnek pfše vela a hoci 
jeho tvorba nestoj! v centre 
pozornosti, v poslednom čase 
sa viacerým teho opusom do· 
stalo zasllrl'eného uznania. Pat
rl medzi ne aj Koncertantná 
rantázla pre flautu 8 gitaru. 
poclmlcnl'ná existenciou a ume 
nim cl1111 jurkovič - Zsapka 
Jadrom Koi·lnkovet hudbv, tej 
zaujfl' vnsll a osobitosti. j e 
najm1! vvt1·1bený spôsob prelf
nanla tradičných a mod.er nýcb 

Prvou premrérou hola Sonatl 
na pre flautu a grtaru od A. 
Moyzesa, ktorý vytvoril v rám· 
cl daných - priznajme. neveJ
kých - nilstrojovvch možnos
ti. dielko jasné, pr·lehfaclnč, 
naúv!lzuj(ICe na jeho vyhrAre· 
ný rukopis z posledného oh<lo· 
bia. Kr esá nkovo Klavfrne kvm· 
telo je rovnako vtipné, lnvenč· 
ne svieže a osobité ako stur· 
šle komorné skladby r mám na 
mysli Kvarteto a skvelé Trlo]. 
Táto Integrita te obdivuhodná. 
Povedla "kresánkovských" dl. 
sonancl!, vitálnych rytmov, ne· 
napodobltelnef scherzóznosti -
uplatnených vždy v rámci pev
ných, až učebnicových rorlem 
- zazneli v skladbe aj hlboko 
prežité, kontemplat!vne tónv. 
Nie že by Kresánek už pred 
tým nebol vedel naptsa t pre· 
svedčfvé pomalé časti, to nre; 
ale slfržlll mu viac ak o kon
trast, ako neodmysllteJná sú · 
čast celého cyk lu. V Kvintete 
sa váhy životnej r adosti a me
ditácie vyr ovnávajtl. I k 'ed to 
prvé je azda ešte vždy nápad
nejšle, to druhé účinnejšie. Tre 
ba povedať, že v kontexte slo· 
venskej hudby predstavujú tri 
Kresánkove komorné opusy vý 
razný a významný tvorlvt čln . 
Na jv!lčš! a jednoznačný poslu· 
cháčskY úspech, aký sa už no· 
vlnk e dávno neprihodll, zazna
menala premiéra Hatrlkovef 
skladby Dennfk Táne Savlčovej 
pre soprán a dychové kvinteto. 
Spáfa hudobné zdelenle s tex 
tom, ktorý sám osebe je n ie 
est.:t lcky, ·all!! rovno ludsky nli· 
~tojčlvý, vo svo tej ne ľa lšovanej 
prostote viac ako dojfmavý. on 
je ťlrásavý - a navyše kombi· 
nuje tieto dva prvky so scé· 
nlclcou realizáciou. v tomto 
útvare už nemožno hovorlf o 
komunlketlvnostl hudby, Jl!bo 
o to ani nejde, ale o zosllňo· 
vanf Informačnej hodnoty cel 
ku pri vysokej pôsobivosti jel 
emoclonálnel zložky. 

Nechcel som v tomto článku 

hodnoU(; &j ked mnohé mOže 

tak vyznret; lslo ml skôr o mo· 
Je vnfmanle o moje stotožilo 
van1e sa - !tlei>O Al nie - ~ 
hudbou sloven~k{ch skladate 
rov. ktorú <,mr na BHS poč uli 
~lľslfm sl v~llk, že za seba l za 
v~etkvch posl ucháčov l mr mo 
chorlom. neholo bv už treb11 
smelo prejst do vllčšlch sle· 
nl? l možno konstatovaf. že pri· 

nlesl e skutočné zážttky 1 pri
najmenšom dva vel ké zážttky. 
~ehovorrac uz o umeni všet· 
k ých tých. bez ktorých by sa 
tak nebolo mohlo stať, totiž za
meten\•ch, schopných, mimo· 
r iadnych Interpretov, ktor! sl 
zAs lúžia vysoké ocenenie. 

IGOR PODRACKt 

STRETNUTIE S VÝCHODOM 
V ctne~net doi.Je sa chceme usrlovne vvmanrt z europo· 

centrizmu. dozrel čas spoznáva n ia, m1ešanra a prelinanra ce
losvetových duchovn9ch hod nôt. Očarenie východnými kul
túrami !zďaleka nie prvé v histórii l je veľké a podľahli mu 
dokonca a j avanrl':ardi!ltl typu Stockhausena; inšpirácie ~a 
hľadajú najm!! v IndickeJ hudbe. Zeby sa ulf úhfadnc upravené 
eut·ópske adagio vyžr lo a pri1;la chvíla meditácie, priamo tade
nim nástroja sa začfnajfrcel a nejak podobne sa končiacej? 
Na druhef strane japonskf skladatP.IIu. napriklad T. Takomitsu 
v Novemb1·ových krokoch. znl'irnych z fantastickej nahrávky 
S. Ozawu. prahr;íJ po ,.opat' not" syn téze. konfrontujú svoj u 
btvu a sakuhačl so zvukom symfonického orchestra. 

Trän Van Khé a Jeho dcéra Tran Th i Thuy gec l V1etnam J, 
Arvind Parikh so sk1rpmou (India] a K. Ctn•utovä spolu s K. Jo· 
kojamnm flaponsk•J] nám prrbll'l.lll tradlčnu, klaslckt'i hud!Ju 
svojich krajfn. Beli to bezpochvhy najAtraklivnejsiC koncerty 
··estivalu. aj obecenstvo pri~lo colkom rné, ako chodievu ci o 
Reduty [ lllllm!l na indiCIW hudbu, lebo VIetnamsk á bola -
p1•vý deit BII S. začratok 22,30 hod. - volmi slabo navslivená]. 
Boli tiež veľmi poučné. lebo výrlloclné hudobné k ultu r·v pt·~k
icky nepoznllmt:. l:iú už sice k dispozrcil antológie plami, 

l ktOI'ýCh sl kde-čo možno prehrať, alebo SH daj(r pozrlc:ť 
notové záp1sy: no tle sú určené pre "znaltch vecí" a reálne 
tnenle sa ani nepokušajú zarhyt1ť. Nak oniec, taký letmý do
r~k ncrn67.e nahradft skutočné zhltženle, IIJR ak ovplyvnrť dR I. 
~ie vnlmanie. Ved v našom habkanf a nevedomosti sa pred~a 
len <;k r ýva urč1tá predstava - skúste sl povedať, povedzm•-. 
rndwkfo umenre : iiké bohaté a..,oclácie a jemne m!ltúce pocity 
..,a vám vynoria ! Potom už mo/ no nezáležf na tom, či tlr hurlnu 
v nl mame ad eln á tne. ale hlavne na tom. l:: l a ako je schopuá 
nás zau Jnť . Trán Van Khli pomáhal poslucháčom, kf'rf svoj 
umelecký výkon komentoval veľm! 1nte1·esantne slovom; do· 
zvol1eli sme s11 at o . reči" Indického buhna. Vôbec. prítnzlívosť 
ná~trojov bola tak\·m natnápadneišlm spojivom, dalo sa po
rovnávuť, všfmať sl farebné a zvukové efekty, spôsob hr·v. 

iljlllil l oclovia !>a po tejto rn štrumentálnel stránk e javlJJ ako 
skutočn! majstri, akoby hrali od narodenia, kým na vletoa m
ských umelcoch chvllaml bolo poznať. že sú "naučenl". l ľ h 
tuctové piesne boli veTmr bllzke našim. nie pravda tónovvm 
materiálom. a le typovo r detská piP.ser), p racovná pi ese i\]. k\•m 
v Inštrumentáln eJ hudbe nám "formy, vyjadrujúce rados t čl 
koketnos ť" vefa nP.I)OVCdill: my SP!!ta mo formu S tvarom 8 
u nich le stále l'ovnako rmproviz11čn9. p1·áve že s t9ml jem
nými posunmi, na ktoré te nase ucho málo vycvičené. Indická 
budha sl vyžadufe velké sústredenie, lebo je monotónne ra
finovaná a omamujúca. Krúži. premler1a sa, plyniP, neustále 
okolo čohosi vibruJe. možno až do akejsi extázy by lliOhla 
priviesť - 11 to asi at chce. - ip-

Ve~er metnam~keJ hudby v KoncertneJ s/ent Cs. rozhla~u -
Trán Thi Thuy Ngoc a Trän Van KM. 

s atastou XII. ročntka BHS 
boli at tlačou~ porady, na 

ktorých sa akredilouanl novi 
nart, ale a/ ďal§! zdutemcov!G 
mali prtle!Utost stretnťlt sa ~ 
domdciml a zahranl~nýml umel 
caml, tvorcami t zdstupcar111 
hostutťlclch ensemblov. Ovodn~ 
slovo t!}chto stretnull patrilo 
autorov/ a lnscendtorom opery 
Vzkriesenie. Zdufem posluchd 
t1ov bol !lvQ - dotýkal sa nie 
len prdce na samotnet Insee 
ndcit, ale at perspektlv tvori 
vet cesty narodn~ho umelca f(l 
na Cikkera, re'lts~ra Branisla 
va Kri!>ku a dirigenta Zdenka 
Ko§lera. - Clenovla veden/o 
Cesket fillzarmónte f . Pauer 
Mfdirigent V. Nez.mann a hlau 
ntí zbormatster ]. Veselka In 
formovali o pianach telesa, o 
pripravovanom zatazde do Ta· 
ponska, V. Neumann o spolupra 
ct so Slovenskou ftlharmóntoll 
l o akcldch pripravovaných k 
fubileu L. fand~ka. - Po UVI?· 

dent Sostakovl~ovho Nosa a 
Pa!>kevll'ovho 'Skupdila pri§lt do 
Tlačov~ho strediska predstavi
tella Moskovskef komorne! ope

ry - medzi ntmt Gennadlf Ro~ 
destvenskil a re'lis~r f. fer§ov. 
Hovorilo sa o dramaturgicky 
t tnscenalJne pr lebofnom prof/ 
le tohto stíboru, o teho reper 
toarovet §trke. Na zduer hostia 
prevzali pamätn~ plakety SND 
Dtrtg•nt Va3tl -Stef.anou, 1tuslts-

Sn!mka: V. Hák 

ta MinCa MlnlJev a klaVIristka 
Kldra Haultkoud sa stretlt s no· 
uindrml po koncerte Symfonic
k~ho orchestra Bulharske/ te· 
tevtzte a rozhlasu. Dirigent ho
voril o suottch zdmeroch na· 
!ltudovat sťllJasnťl slovensktí 
tvorbu, M. MinlJev poztttvnll 
hodnotil zau,em a citlivost pub
lika BHS a K. Havltkovd sa 
vyznala o svofom vztahu k 
tvorbe E. Suchoila a chudli/a 
spoluprdcu s bulharským or
chestrom. - ZauJtmaué, 'ltvA 
a podnetné balt stretnutia s 
mladými ťll!astnlkmi lnterp6dla 
'76 - s W. Appelom, E. Haup. 
tom. 1 Vtnogradovovou, Srete
nom Krstttom, Imre Rahman· 
nom, TthamArom Elekom. Va
lenttnom Ko'linom, Csabom Pet-
ru a lackom Martinom Händle
rom. Cenn~ boli naJmll tntor· 
mac1e o moinosttach umelec· 
kef sebarealtzdcte mlad!}f'h 
umelcov na domaclch. 1 zahra
nt~nOch koncertných pódit1ch, 
o podmienkach, ktor~ pre 11u 
dostdvajťt. - Tla~ovd beseda s 
predstavttermt Symfonického 
orchestra hlavn~ho mesta Pra
hy FOK neskrbtla slovami chvt1-
l.IJ na adresu nd§ho dirigenta 
Ondreta Lendrda, ktorO pohoto
vo zaskakoval IUlmtesto dr. V. 

Smetd~ka. {O ďal§tch stretnu· 
tlach budeme ~ttatelov lnfor
moufl( u budtlcom ~sle.J 



Kingov 
Wagner 
a Verdi 

KARIN WYEEOVA 

Vrcholom voktílnycll 
produkci! tohtorocných 
BHS bolo popri sólisttc
kom kvartete vo Verdiho 
Requiem predstavenie ~a 
sóli!:ilov Večera opernych 
ári! - amerlck~lzo teno
ristu Jamesa Kt ng a a 
nemecke/ sopranistky Ka
rin L o y e e o v ef. Arte 
a · duetd z Wagnero•Jho 
Lohengrtna a Verdiho 
Othela poskytli umelcmn 
nložnost ukázať vokdlnu 1 
'fyzickú pripravenost, 
zrelosť, hudobntí vysPP· 
lost a orlentdctu vo vtí' 
vo11 t rešpektovani lrzter
pretacnef tradície oboch 
aU/OI'OV. 

VIac ne~ storocná sktí
senost wagnerovskef In
terpretácie dospela dnes 
u~ k poznaniu, že z hla
diska spevácke/ techniky 
nenz6~e byt rozdielu m'?
dzt Wagnerom a Verdim. 
Verdi však d6vernef~le 
P?Zilal zókony spevu, fy
ZICk~ mo~nostl žlv~ho or
gal!lzmu ako ndstrofa a 
vo. vfístavbe hudobno-vo
kqtnych celkov strieda
mm melodtckfích vrcho
lov s ni~šlmt polohami 
umožtfoval uvolnente 
,,odpoC/nok" svalom' 
ktor~ nesú ndmahu spe~ 
vdckeho výkonu. Wagner 
tteto zdkony _ strieda
me a ~volnente naptttta 
- rešpektoval menet 
n anz. spevácky výko~ 
sta~utúci prpok ;e u 
Wl!gnera v tom, že vo 
V!l_~;·~1ch, nadprechodo
vych melodickfích polo
h_ách nechal spevlfka ar
ttkulovat z hladiska die-

· za d6le!itý text l!tm sa 
. sta~u;e dodržiavanie 
hladk~ho a zaokrtíhlen~
ho melodlck~ho obltíku 
Verdi týmto polohá,;,_ 
prenechal citoslovce a 
mene;slabičn~ slovlf 
umo'tnil Interpretovi za~ 
skvlef sa vibrdciou 0 
eleq~nciou tónu, klorfí 
wort hudobný l dramatic
ký vrchol dan~ho celku 
Pri hodnoten! vokdlnych 
v.fíkonov v dielach Wag
nera a Verdiho treba pri
hliadal prlfve na tiet 0 
rozdiely a rozporn~ ta
vy. V tomto ohlade sa 
Ki11g a Loyeeovd predsta
vili ako speváci univer
ztílnyclz schopnosti a 
veľke/ fyztckef t estettc
ket T-.:ultt1ry. 

Loyeeovd vo svatom 
vfívoft od lyr/cko-subret· 
nfích úloh orientáciou na 
taliansku opernú litera 
tl1ru l zvukový Ideál bel 
canto postupne nadobú 
da ob1em a enerqiu ttlnu 
vtbróctu na tmavom po 
zadl a pevnom po'tikl'ICIF 
dychu. Z hradisko maxt 
mdlnyC'l! kr/Urtt ~pevdc 
kel!o remesla chýba fP/ 

ešte sktísenosc v u~mer 
~ovanl dqchove; a rezo 
nančne; enerqle v zdul 
me dosiahnut/a rovnak~ 
hn objemu a pokojnC>Izr .. 
vyrovnnn~ho tónu at po 
hornt1 hranicu rozsahu 
hlasu. Boh aW, tvtírnP/~1 
a priebotne;sl bol tel tón 
v duete s Othelom: 
uplatnila tón vel k~ ho dy 
namick~ho 1 farebn~ho 
rozsahu. dlhodycM oblú· 
ky. bez na,men.~ieho na· 
znaku úniku do falzetu. 

Tames Kinq v tóne v 
stýle, v mnohotvdrn~srt 
a adekvátnosll výrazu 
dospel k vd~set zrelosti 
a rovnováhe prvkov. Jeho 
mocný, tmavo znejúei 
tón ;e obfemom v celom 
rozsah_u .symetricky IJY 

vá'teny, ~clzopny dyna
mlck~ho i farebn~ho 
kont:as/u. Pri p/nýc/1, 
maxtmálnyclz tónoch ne
meni kvalitu hlasu, teho 
mezza voce sa spáfa s 
rmútorn1ím výrazom a 
cennú vibráciu hlasu P'"i 
zmen!ieni Intenzity nP· 
spomalí. Ovláda plynul~, 
rovnomerné prúdenie clt
li_vo l energicky reagu
JUCeho dychu, jeho tór1 
at pr/ aplikácii na arti
kuláciu náročného ne
meck~ho textu znie hlad
ko, neprerušene. Vo vý· 
stavbe hudobn!ích frtíz 1 
celkov prísne rešpektuje 
tradíciu vo výraze 1 v 
prostriedkoch - to trP!Ja 
obdivoval nafmi:/ v feho 
lnterpretdci/ Wagnera. 

Spolut1činkujúci Slo-
venský flilzarmontC'ký 
zbor tentoraz mdlo pre
svedčil, hlasy zneli sedi
vo, plytko a bezvýrazne. 
Prl tech.nicket orient>1cll 

na falzet ta~ko dosiahnut 
patričntí intenzitu tó11•1 t 
potrebni1 kontrasty jed· 
notlivých hlasov od sop
ránu až po bas. Presnosf 
a pregnantnosf v tem· 
pdch, v rytme t v artt
kuldcii nemôžu vyvdtif 
nedostatok zvuku, nedos
tatok zdpalu. Mladý diri
gent VIedenskej štátnej 
opery Stefan S o l t e s z 
ukázal tedinel!nt) zmysel 
pre vokálnu lnterpretd
clu, dokiHe citlivo sle
doval speváka, ,,dýchat• 
s ním, chápal ;eho mož
nosti a rozloženie sfl. 
Sprevádzajtícemu orches
tru SND možno azda vy
čttat tba určitú neprepra· 
covanosl jemnef!ief mo
zaiky partittíry z hladls· 
ka adekvátne/ psycholo· 
fflCke; atmos!~ry spieva· 
túclch hrdtnov. Te to 
vsak skutocne iba otázka 
mo~nostl dôkladne/ pr1· 
pravy. 

STAN ISLAV MJARľ'\N 

Očastntct Inter pódia '76: Ti ham ér Elek {flauta 1, 
Ida Cerneckt1 [klavtr), Jack Mar'"' Händler [hus· 
l e}, Bo~ena Stelnerovt1 [klalllrJ u Csaba Petru 

l husle). Recen
ziu podutatta 
~me priniesli v 
minulom Nsle 
HZ. 

Recitál 
Ivana · 
Sokola 

Pri hodnoten! koncertu násho popredného orgamslu 
vystupUJU pred I'OCQnzentom dva momenty. Po prvli, cel 
kov~ zamyslenie sa nad štý lom hodnoten!, ktoré sú voé1 
~Iab!>lm výkonom v!ičsinou ohľadupl nli. takže iba citlivé 
oko odbornlka ro;toznií závažnosť tc!·ktoroj poznámky. 
Pre povrcllnébo čitotel'a potom vyznieva kritika snažJ · 
vé ho výkonu konzervatoristu rovno ko a ko hodnoteme 
koncertu umelca medztnlirod'loj triedy. Ako teda ošú 
chčmými ľrózaml zvýrnznlt mimoriadnosť výkonu'! ru 
druhli, dominujúca úloha romantickej tvorby na [eSt!Va 
lovom koncerte, teda netypický výber, I keď logický 
z hladiska Sokolovho zamerania sa na BachoVLI tvorbu 
v rámc i Iného cyklu. 

Pokúsme sa o vcľm1 jasnú IOJ'tnullictu: Sokol je mimo· 
nadny ZlélV v na!>om orga novom umoni preto, lebo mož
no voci nemu aplikovať najpr!snejšie kritériá. ktorli 
sa Inokedy ,.z1erni1Ujú". Keď sa pred ll rokmi - ešte 
ako poslucháč AMU - prodstavJI na koncerte v Rc· 
dute, prekvapil obdivuhodne suverénnym prlstupom a 
temperamentom. jeho torajsl koncert na BHS doklizol že 
nonmsl byť vždy pravdivá skúsenosť, že organisti' po 
nejakom čase ,.spohodlnejCt" a pribúdaJúcimi rokmi sa 
ich výkony stávajú f'o1·az menej sústredenými. Prednes 
Lisztovoj Fantázie B-A C-H. Mendelssohnovej Son<i ty 
d mol l Franckuvho Finale bol technicky perfektný vo 
všetkych častia ch, bez najmensieho zak olfsania hoct 
tých ú ska Il je v nich nemálo. je tu ešte jeden t:ozdiel 
P!'otl výkonom nujta Ien tovanejs1ch mladých umelcov: 
CltJle, že _ tu nedominuje maximálno nervové vypätie, 
ktoré moze nečaknne vyviesť umelca z konceptu, ale 
vládne pevná ruku. Sokol plno vyuílva obrovskú ruti
nu, ktorú ziska! ako najviac koncertujúc! slovensky 
organista. Zdoláva úsek za úsekom s rozvahou, bez vi
diteľnej namahy, bez obäv z technického ako nervového 
zlyhania, jedným slovom: suverénne. 

Asi takto by sme mohli stručne vyjadriť hodnotu So- 1 

kolovho výkonu a súčlJ sne ozJ·ojmiť jeho mlesťo v dnes' 
už početnej skupine slovenských organistov. Samozrej· 
me hneď Sil vynori otázka: a čo s ,.absolútnym" zara
denrm ·! Kedy moZno hovoriť o "emópskej" a "svetovej" 
triede? Exlstu jú pot·ovnávacle kritériá? Na túto otázku 
možno odpovedal nepriamo, v danom prípade zamysle
nfm sa nad Interpretáciou romantickej tvorby vôbec. 

Všeobecno uznávaným prlnc1pom bachovskej Inter
pretáci~ te pravidelne pulzujúcl beh, s velmi jemnými 
tompovyml zvlnenlnml. Organisti vedia, aké je to tažkli. 
Romantika jo Iný svet. Pri počúvanl vynikajúCICh klavi
ristov nás mekedy až sokuje skutočnosť, že ani maxi 
málne agogicko-tempové zmeny, fermáty a dramatické 
cezúry nenarušla jednotu diela, naopak, pôsobia úžasne 
presvedčivo. Dalo by· sa povedať, že v romantlck9ch 
!'klad bách t roba každú not u vychýliť z jej miesta k to
mu, aby sa dostala na pravé miesto a celok vyznel 
logicky. Pri Interpretácii romantiky mladým\ umelcami 
naopak často badáme. že stači ntekolko taktov pr1Ilšnej 
pruvidelnostl, prílišnej rytmickej ana lógie, aby prednes 
vyznel školácky a navodil atmosféru etudy. Velk! umel
ci s(J vefkl práve v tom, že vedia tóny správne vychy
ľovať - ani tak nejde o absolútnu mieru, ako o od
zrkadfovanle sa kontextu v každej najmenšej čast1: 
umelec neustále "crti" celú sk ladbu. 

Táto druhá časť recenzie nemá vyznieť ako kritika, 
Iba ako konkretizovanie tvrdenia, že voči Sokolovi mo2. 
no aplikovať na jvyššie kritériá. Tio sa pohybujú v ob 
lasu ,.chápani a" prednesu, možno o nich teda diskuto
vať. Predsa by som rád poznamenal, že aj organista 
by sl mohol dovoliť v romantike overa viac vornostl 
viac dr amatizácie, muz1kálne prec1toných spomalen1 ~ 
zrýchlenf. Vyžaduje to p1·áve logika a jednota skla 
dieb. Všetky uvedené diela boli mnohoúsekové. Spome
nul som, že Sokol zdolával s rozvahou úsek za usekom 
- neraz sa však pritom stra ti la pt•esvedčlvá jedno\<! 
celku. SpOsob vzáJomného pospáJama úsekov je jednou 
z najsilnejš1ch zbraní vynikajúcich in terpretov: začína 
sa to pr!pravou záveru so sugestívnou anticipáciou to
ho, čo mlí nasledovať v ďalsom úseku. Najúčinnejšlm 
poJitkom te mokedy dramat1cky predimenzovaná cezú
L'a - celý ďalši pl'iva l tónov podne ako kompaktný c;e. 
lok do predchádzajúceho ucha. Nevyhnutné tempové 
zmeny v záujme oslabenia mechanickeJ pravidelno~ll 
znamenajú viac, ako prec!zny prednes úseku v najvtr· 
tuóznejšom tempe. 

. Ziada sa zdôrazniť tieto momenty preto, lebo organisti 
su odchovani na barokovej tempovej-agogtckej disclpll · 
novanostt a romantiku hrajú často Iba okrajove. Keby 
sme častejsle počuli výkony Sokolovej úrovne, kde ne 
treba analyzovať detaily technického zvládnutia diel, 
Iste by sa aj recen,.zie mohli pohybovať vo vyššej sfére. 
v sfére ,.chápania interpretácie, k torá nakoniec roz
hoduje o tej .,svetovosti" úrovne. 

Cyklus Orgelbuch pre I. Sokola od J, Grešáka, ktorý 
odznel premiérove v závere koncertu, je rad mlniatúr. 
Bez slovného komentára bolo ťažké odhadnúť Ideový 
zámer a jednotiaci princíp diela. Zdá sa, že aj najstruč 
nejšie názvy skladbičiek by zvýšili Ich účinnosť, pretože 
by zamerali posluchličovu pozornosť sprävnym smerom. 
Z ot·ganistického hľadiska vystupuje do popredia zvuka· 
vá faJ·ebnosť a úsilie dosiahnu , efekty najjednoduchšlmf 
prosll·ledkami (napr. mohutn~• m crescendom na jednom 
tóno] LADISLAV DóSA 

... .. 

MTMI 
Hudobné divadlO 

Na záver BHS ,vyhlá 
~th za Iaureatov Medz1 
národnej l rlbuny mia 
dých interpretov 
(MTMI J Petra Dvorského 
l CS6R]. Brigittu Eisen 
ľeldovú (NDR]. Gaiinn 
Kalinlnovú [ZSSR), Ve· 
roniku Kincsesovú (Ma
crnrsko) a Georga Tiché 
ho [Rakúsko} . MTMI za 
~odem rokov svojej exis 
toncie sph1a úlohu, kto 
t'ú jej Medzinár odná h,,. 
dobná rada a UNESCO 
meili vyzdvihu je 
mladé talentv. kliesni im 
cestu k u profeslonúlne1 
kariére. MTMI patri Bl'll · 
ltslavským hudobným 
~IávnostJam 11 v tomto 
roku predstavilA svo1u 
samostatnú sekciu 
sekciu hudobného divad
la l druhou 1e sekciA 
koncer tná}, ktorá spolu
pracuje s Medzmárod· 
ným divadelným ústa· 
varn. Z kolekcie, ktor(J 
ponúkli operné štúdiá a 
súbory, agentúry, rozhla · 
!tové stanice, medziná
rodné súťaže, národoé 
1·adv Medzinárodnej hu
dobnej rady vyber a la na 
Jill' t. r. v BrAtislave me· 
dzinárodná porota účast
nikov druhého - pre
zentačného kola. Výber· 
sa uskutoči1oval n11 zá
klade odpočúvania na· 
hrávok vokálneho preja· 
vu mladých umelcov 
(pre budúcnosť by sa 
malo azda uvažovať o 
,.spravodlivejšom" výbe
rovom pokračovan!, pás
ka zvyčajne predstavuje 
vďaka rozhlasovému ča
t·ovantu" optimálnu "po· 
dobu možností hlasu a 
už vôbec nemôže nahra
dtf pohfad na celkovú 
javiskovú predestmova
nosť mladých umelcov). 
v druhom, prezentačnom 
kole sa predstavlli ok
rem vyššie spominaných 
laureátov švédska sopra
nistka Solvelg Farlngeru· 
vá, členka Mestského di 
vadia v štokholme, tej 
krajanka Marie-I.uise 
Hasselgrenová, mezzo 
~opranistka glltehorskpj 
opery, sóllsta ŠtátnA! 
opery v Budapešti basis 
ta László Polgár a zápa-
donemeck9 barytonista 
Hans-Joachim Porcher, 
ktor9 sa špecializuje na 
koncertný spev. KlncsP.· 
sová jo sólistkou buda
peštianskej Štátnej ope 
ry, Elsenfeldová berlin
skej opery, Kallnlnová 
Vefkého divad la v Mos· 
kve a Georg Tichv Vie· 
clenskej štátnej opery. 
Takmflr všetci z kandidá · 
tav, ktorých porota vv 
h1·ala. majú už za schol' 
úspechy na domácich a 
medzinárodnych sú ťa 
7.Iach a nemalú skúse
nosť z práce na mate1·· 
sk9ch scénach. Ak sme 
sa v predstavenf podmfe 
nok v9beru kandidátov 
tmieiJOvali o vllčše! 
spravodlivosti, . mysiP. Ii 
o.;me to všeobecnejšie, nie 
vychádzajúc z úrovne, 
nkú nám uchádzači o 
laureátsky titul predsta 
voval1. Bola velmi dobrá 
niekde nadpriemerná 
Predstavili sa dvakrá l · 
na scénickom koncerte ' 
opere SND, kde s mml 
vysttípenia v prlvelmi 
krátk om časovom rozpli· 
li pr ipravili režisér B 

!-.riška, dirigent O Lt· 
nárd, a scénograf P. M. 
Gábor, sprevádzal tch 
Symfonický orchester 
Cs. rozhlasu v Bratisla
ve, a na koncerte árií v 
koncertnej sieni SF, zno
va so soCRom a s dh 
rigentom Lenlirdom. Dra
maturgicky invenčnej sí 
bol repertoár, ktorý mia
dl umelci priniesli na 
koncertné pódium. 

Porota pri vyh Jasova nf 
laureátov neurčlla pora
die. Dominantným zja· 
vom tohtoročnej MTMT 
bola však sovietska sop
ranistka, mlljtleľka 
stneb1'a zo Zenevy 11 
bronzovej medaily z Ca j· 
kovskeho súťaže, mos• 
kovská Tať)ana Liza Na· 
tasa, Alžbeta v 'carl~suv t. 
Na scéno Interpelovala 
Čajkovského hrdinku -
Tat]ltnu predstavila do 
5pelejsle", s väčsou dáv: 
kou dramatičnosti nr ž 
sme listovú scénu zyyk · 
lllll! počúvať, aj voká lne 
ju tmavste kolot·ovala. N!l 
koncerte pripravila fa 7.
ko zabudnuta,Jj!ý zážitok 
inter pretáciou· LeonórinPj 
árie z Verdiho Sily osu
du [výborná bola aj JC j 
modlitba Tosk.y ). Kalm i· 
novli JO a bude tdea lna 
verd1ovská hrdinka, jeJ 
tón JC schopný sily, na
t·užlvosti, vlády, má 
!>kvelé forte a •Iorttssima 
a~e aj dostato,k citu pr~ 
Iyru, hlas má rovnako 
obsažný v hlbkach, stre
doch l výi;kach. Jej vy· 
stúpente bolo demon. 
~tráciou krásneho mate
riálu, ale aj suverénne
ho vládnutia nad nim i 
Ktncsesová (na scéne 
Ned da a Butterfly s Pet · 
rom Dvorským] dostala 
možno do vienka skrom
nejšf matorlál, čo však 
z neho vie technikou a 
muzikálnou kultúrou vv
ťažit, to deinonstrovala 
v skvele grodovanej za
verečnej árii Pucc:In iho 
Manon. E1scnľeldová po· 
tvrdila, že koloratura ne· 
musi znamenať iha samo
(Jčel. či v horšom pr!pa
de "zápas" s partom, ale 
ze ju možno postav iť do 
služieb vyrazu, Tichého 
rarebn9 barytón prežaru· 
te entuziastické, no štv
lovo vkusné podanie só
lista opery SND ' Peter 
Dvorský [na scéne Voj 
voda, Pinkerton, na kon· 
cer te F'aust) sa zask vel 
aj v pekne zasptevanom 
Ondi'AjovJ zo Sucboňove1 
Krútiiavy, veľký fond, 
spevlirka dJsclpllna sú 
najvvrnrnejsíml dcvlzámi 
László Polgára, Porche· 
rova koncertná mterp.re 
tácla Osmina a najmä 
Stravinského Kreona 
predstavila typ tvorivé
ho, muzikálneho spevá
ka, ušfachtU9 pátos ' a 
hlbka poznačili Hassei
grenovéj podanie Glu
ckovho Orfea. 

O dva roky sa na BHS 
opäť prihlási .,spevácka" 
MTMI : je podnetná, za
ujimavá pr'e poznanie, s 
akým umeleck9m doras· 
tom môžu rátať zahranič· 

né operné scény. 

Zuzana Marczellod 



NAS ZAHRANICNÝ HOSŤ 
lloriltaa a Cle6r 10 Strauaaovel 
!any bel tlela. Dokonca u do 
para t11na koniltltovanle, l e King 
je v nich akfm•l ,.oficiálnym svo
tovtm prtdltavltefom č. 1". Sple· 
va Jeh, podobne ako svoje nal· 
lapila wagneronké partie, ul ro· 
ky v alhnoatnfch, festivalových a 
premlérov9ch predltavenlach ne· 
tových opernfch metropol: \IO 
VIedni l v Berline, -v Scale l pa 
rf!sk ej Grand Opere, v londýn· 
1koj Covent Garden l v newyor 
ske j MET, v joseonfch sezónach 
San Fraoclsca l v letných staggio· 
nach pt·osláveného Teatro Colon 
" Buflnos Aires. - A samozrej· 
n1e tie! jeho hlesovómu naturelu 
zollpovedalút:l vordiovský a pucci
niovský r aporto6r , Maxa z Caro· 
lil rolca, tfal l io postavy z opier RI
charda Straussa, Saint Saenaovho 
Samsona, Bl:&atovho Jusóbo, Leon· 
cevallovho Caoia. 

Wagnerovskl hrdinovia nailch 
rodičov ap6jaj6 sa a menami 
Skandlnbcov. Med1l dvoma voj· 
nami a teane po roku 1845 kraJo· 
vall wagnerovským lnscen6clárn 
severakf tenoristt - Laudtz !Ital· 
cbior. Torsten Ralf, Set Svanholnt, 
Gunar Graarud ... - S obnove· 
nfm bayreutských hier (1951) vra. 
cla se na tas lazio na nemecká 
pGdu, predovietkým vďaka Wolf· 
gangov! Wl ndgassenovl a Hanao· 
vi Bolrer ovt. Len v ojedlnettch 
prfpadoch narulf znovunadobud· 
nutú nemecká hesem6nlu Jnoná· 
rodný zJav, oapr lklad ToscaninJbo 
Othclo, Cllao Ramon ~inay. Za· 
ll iatkom lesťdealatych rokov pri· 
ohádza vlak k nečakaneJ invbil 
1poza oceánu. Na najväčifch au. 
r6pskych javiskách objavujú sa 
pozoruhodn! sevcroao1erickf Lo.. 
bengrlnovla, Parsifalovla, Slegfrle· 
dovia a Tristenovla. Spomedzi nich 
utvára sa pr ominentné kvarteto 
stálic: ] ean Cox, ]amea King, )eli 
Thomas a Jon Vickers. Podla roz· 
pätla Olob zdá sa byť King z nich 
na j lyrlckeji l. Kto 'fl ak počul j eho 
tmavý, bronzový kovový t6n a lY· 
picky barylonálnyml bfbkaml a 
má rno!nosť porovnať hn s mato· 
rlá lotl jeho generaCných druhov, 
k reja nov a ,.f achkolegov" - pod· 
Jahna skór presvedčeniu , ia Klug 
je z oooho k varteta najopatrnej· 
if a oajprozleravejif. Hoci spievo 
Wagnera uJ i trn6etu an6nu a 
meno tobuto akladatera zaplha 
dobr(! polovicu jeho kaidoro~ncho 
termfnového kalendára, zachova l 
sl Kinaov tenor dodnes pint\ svie
lost a lesk. Dominantou Kingov
bo was oerou kíího repertob u jo 
Jyr i;;ujúcl a dynamicky ueobyčaj oe 
vynuansovaný Lohengrin , výraro 
vo boh~Jto prepracovany Parsifa l 
a mladlatvým kuvom brllirujťl ci 
Sipvmund, s ktorým v r oku 1965 
amollcký tenorista po prvý ra1 
vlt'azne prenikol do Beyroutbu v 
proml6rovoj inscenácii Prsteň a (d l 
r i.I{Bnt Kari Bllhm, rel lsér Wieland 
Wagner ) po boku Birgit N llssono
voj. Paletu Klngových wagnorov· 
akých hrdinov dopfňa Brik s Blú· 
dlaceho Holanďana a Stolllna z 
1\Jajstrov spovékov. 

james KING 

- Sami európski, čl orientálni 
hrdinovia. Ak o rodák z Kansesu 
l rodové korene Kmga siaha jú po 
ma tke do Nemecka, po otcovi do 
lrska - pozn. J. B. l tak trochu 
Iutujem, Ze som nemal motnos( 
prcvtellt sa do kost9mu Pucclnl· 
ho weslernového hrdinu Dicka 
Johnsona. Dnes uloha uz ldi ml· 
mo hranic mOjho najvlaslnoJ§Ioho 
racho. - Verdi a Wagner? Ze 
Wagner nh~f hlasy? Jo to lacné a 
polopravdtvó tvrdenlo, n11 mle~ta 
tba tam, kde hlas nl!~ Je vy:~:bro
lený technikou, alebo kde dochá 
dza k preplnnnlu Iyzickych sil. 
Wognor je náročný llll kondltlu. 
•de Verd t ~o svojtml tochnltk9mi 
~~ ~ kuliami 11 potrr.bllmi jemnych 
nuunst le ovorn ťa t.slm orie!.kom. 
Unmnle a kar iéro sO otázkou sko 
lt>nlu. techniky, :-.pevl!ckcj tlvoto 
SJ)I'ÚVV, Sprdvnr.hn V5•votn (ČO do 
vuf hy l'loh l a hlAsovej hyg lónv. 
Zak lnclom spovu IC strodnrt polo 
hlt, v ktotni je plsnnd clrvlvll čal> l 
llčil"ttt. Tr i styri vy!.ky n!'znnm!'nll· 
Jl\ vera, najmll ak "pod nltnl" 
nt !: nie jo. M02em sl to nzdo do· 
vollt tvrdiť, pretot e dodn!'s ml 
ntn·obl prohlt'lm zospievnť za vočer 
vlnckrAt vysoklí C. Zač!nol som 
<~ ku barytón, !:tudoval v pod•;tatc 
desu( rokuv, z toho styri roky som 
su prc~kofova l na tcno1·1stu. Sna· 
zlm sa nc~pievať viac než ~esld e
sial preclstnvcn! v sezóno - dva· 
tlslntko pr ipadá nn Mn!chov. ktor9 
to ukousl mojou materskou scé 
nou dvadsiatka na MET a dva· 
dslotko na ostatné tnvlská. 

- Néhodnou zhodou okolnosti 
som nemal mo1nost stretnt\f se vo 
vhodn9 čas so zriedkavo uvádze
n9m Rienzlm, nemám v repertoá· 

rl ani 'Iannhllusera, ktorého pova. 
žujem za Olohu, hlasovým typom 
mne dosť vzdialenO, v exponovanej 
polohe vysSfch stredov vhodnú 
:;kOr pro romanskcho tenora. Z 
hfadlsktt odhndu vlastn9ch sll vo 
vztahu k životnosti svojho ma to· 
rtJlu nnprichádza vObec do úvahy 
!llegfrt cd l Kl nl! taktne pomlčl o 
mlad~lch kolegoch, k tor! k totto 
~>upenHohn prccllildzotli od Ertkll 
a l,ohnngrtnll po ntckofkych se.~:O 
nech O končili prOVUŽIHl PľOdČUS 
un v 2111ostne1 dtspozfcll. z11to PO· 
ul.:i\ t e nn mtirl r u Pľf!ZJUrnvost stor· 
s!ch ,.11t tmkolrguv" lfupfa o Beit·o· 
r11. schopnyth i ~o slestttnt kriztk 
mt n11 krku oclspleval n11 urovni 
Tristo na - pow. J. B. ). Ponuku k 
Tristunovl som dostal prl'd pllt' 
rokmi od Karo1ane v suvlslostt 1> 
PI'Omlérou ne vefkonotných salz· 
burských hrách. Nl'futujem, že 
~om vtedy odolal, dnes sl v~ak 
mysllm. M na Trlbtanll dozrel ul. 
čas. Druhé dPjstvo som si p1·ed 
časom vyskMal na koncortf' Bos. 
lonského symronlckt'!ho orchestra 
11 zdá s il. že prvá komplfltná tea 
ltzácle ~o uskutočn! v nohrávo 
CO"l 1d úcllu. ee K pro.llovým Klngovým 
postavám patri aj Beethovenov JAROSLAV Bl,AHO 
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Autor l'lánku pri referdte na gor~zlj~kom ~ympóztu. 
Snfmka: j . Vavro 

V dl'loch 2.-5. októbra p,reblehal vo vyše 40· 
tlslcovom sevorotellanskom mestečku Gorlzta, ktoré 
sa nachádza v slovinskej oblasti, muzlkologlck9 kon· 
gros, nad klor9m pľevzala záštitu ICOM [Medzlná· 
rodné organizácia múzef prt UNESCO). Gorlzla se 
nachádza na svahu Álp, ležf trochu bokom od hlav
n ych dopravných tepien, má málo priemyslu a tak, 
eby pritiahla lurl!>tov l ln9ch náv!ltevnlkov orgeni· 
zujú se tu pravidelne rozlitné sympóziá, kongresy, 
súfa ~e a pod. Temntlka muzlkologlckého podufalla 
Sil zamorlavale na problematiku stredoeurópskej hud· 
by v obdobi 1900- 1930. V predchádzajúcich rokoch 
boh v Gorlzll kongresy zamerané na problematiku 
ln9ch odvetvi umentll : archltektury, výtvarného ume 
nie 11 pod. Ich spoločným menovalefom je zamC'ranle 
ne v9voj stredoeurópskeho umenia. Zt·ejmc, vzhladom 
na polohu mesta, láto tematika sOvlsf aj s polltlc 
k9m postavonhn tejto oblasll e s Osllfm zdOt·azilovnt 
kultúrnu spoluprácu stredoeurópskych národov. Ro· 
kovanie prebiehalo vo vefml prlaterskom ovzduš! 
a popri pochopltelnc najpočetnejsle zostOpených do 
méclch ta lianskych reCerentoch, zúčastnili . a ho dn
Jegáll ďalšieh, najmä stredoeurópskych krlljln: RA· 
kOska, Nemecka, juhosl ávie, Pofska, Rumunska, Ma· 
ďllrska a CSSR. Rokovacia reč bola tallllnska, slovin· 
tká, nemeckA a trancllzska. 

Obdobia, ktoré sl usporladatolla kon8resu vybrali 
za tému, charaklerlzujO velké premeny vo vývoji 
hudby, ktoré práve v stredno1 EurOpe kr6cah pa· 
ra lelne 1 s premenami vo sfére politickeJ. Po prvet 
svetovej votna došlo k rozpadu RakOsko·uhorskeJ mo 
narchle a na jej troskách sa vytvoul rad nov9ch 
ltátnych lltvarov - Rakusko, Mlllfarsko, Ceshoslo 
vensko, RumlUlsko a cfal&le, z ktorých tlfl, 1'o ju aSlf 
nemali, snažlll sa vytvoriť vlastou nérodnu kultllru 

Zameranie tém jednotliv9ch príspevkov týkalo Slf 

predovletk9m dvoch velkých tematlck9ch okruhov 
l. predatavlltlfn a naaledovnfkov tzv. folklór no! 

9IDJ, ktorll reprezentovali mená ako BarlOk, Szymo 
nowskl, Stravlnskl - a v závlslosll na nich l for 
movan.tj ntrodných lkOl v novovz:olkajllclch $tátnych 

útvaroch. V tejto slívlslostl vhodne zapadal referát 
profesora dr. Ota Ferenczyho, ktor9 poukázal na 
problcmntlku onr>skorcného vznll<u slovenskej skla· 
datt•l skej !.kolv. VzťHhum mndur~>kflj hudby ku kul · 
tu r~ osta tnej Európy, \yul ttlm bohat!tlva hudobnóho 
folklóru :.11 cdueuróp~kych narod ov v dio lu B. Bar· 
tóJ.u zaoberal sn J. 1\Arpáh z Budapesti. (Pt·o ntb 
je zautJmavé, 10 Ct tovltl ll!>t ndrC'-.nvnny A. Albrrrh· 
tovl do Brutlslavy v suvlslostl s prlpntvovnnou kom· 
pozlclou Cuntalo prornn11 - najlapldArnrji.l dokladu 
Bartókových tendencii po syntézo fudových prvkov 
stredoeurOpskych národov. l Paolo Santercan~ell ( Ta. 
llnnsko] s11 zanbrral snllhaml a tnnclenrlarnl, ktorll 
viedli k vytvoremu mncfa r~ knj nlirodnoj hudby na 
r ozhmn l '>toroél P61N Vdrnal (Bud.aposl) rozh~oval 
POJI'III stredonurOpskcJ hudby od hudby podunaj t<.k ych 
n.trodov a poukázal aj nH vyznam dalsloho nmro· 
zcntanta tychto rolklórno -syntPtlzujurlch ttJndcncl! -
L. Junlička. Giorgio Capnzzanl zamoril i tomallku !!VOl· 
ho referátu na stav čr'lkrJ nlirodnPj hudby na za
č ia tku 20. storoč ltt . O K S7ymanowskom a o vyvoti 
poflikcj hudby za čiatkom 20. storocla hovol'll pror. 
Steton jaroc?.nlskl z Vnrsevy. Vy:~:namu podtatrlln· 
~kť•ho goralského folklóru v európskej hudbe sa ve
novu lu krakovskä muz1kologlt:ka Tereza Cltyllňsk a . 
Autor l:léínku poukázal na význam bratislavského 
kullurneho prostredia na 11vot B61u BartOka; 

2. rc.reráty, ktoré sa dotýkali estetiky expresio
nizmu, uajmä Ideovej podstaty Druhej vlodonakel 
lkoly [ Se hOn berg, Berg, Webcrn) o jeJ epigónov. 
Pravdu, problematika mnohých referátov sa dotýkala 
oiJidvoch okruhov, pretože vo v ývoJI hudby Ich ne· 
mo1no striktne od seba oddefovať. Poetikou hudob· 
ného expresionizmu sa zaoberal prfspevok Uga Duse· 
ho z Ferrary. RakOsky estetik Otto Kollerltsch z Gra
zu sa sústredil na vz!ah medzi tvorbou 11 naJma 
estetikou rak(lskych skladatetov G. Mahlera a A. 
SchOnberga. naJ~! rakllsky Očllstnlk dr. N. Fhoodorrr 
poukázal na žlvotnú dráhu a skladatefsk9 v9voJ svoj· 
ho krajana Josepha Matthiasa Hauera, ktor9 po tá· 
ze tzv. zvukovoferebných skladieb dospel k schOn· 
bor~ovskeJ dodekafónll. O fllozoftck9ch smeroch, 
ktoré sa podlefall ne vzniku a formovani hudby 
20. storočia hovoril taliansky publicista Qulrlno Prln· 
Ctpe. Zo vi;etkych itčustnfkov nechal sa najviac uniesť 
ldr.nllsttckym tt.! mystlckym pohfadom na zvolentl 
problomallku. Boru t Loparntk [Juhoslávia l r eferoval 
o slovi nskom skladateľovi Marljovl Kogojovl. ktorý 
studoval vo VIedni a zfskat tu podnety medziiným 
ul nd A. SchOnber~a. Do tt."jlo skupiny mOzeme za
~lenlt aj refnrál Oskara Matullu o predstavl teiovl 
tz:v. hudobnej graCtky Fr~~nz:ovl Zlzakovl, ktorý v 20. 
rokoch né.sho storočia vytvoril llkolu usJluJucu ata· 
novi( spolo~ného menovateli! medzi tarebným vy jad· 
renfm sluchových po~ltkov a hudbou, ktorá Ich vy· 
vol/Iva. 

Do celkového zamerania kongresu meneJ z:llpadal 
pr!spevok AndrzeJa BratOza z Gorlzle, ktorý sa za· 
ohorft l významom a vývo jom sakrálnej hudby v go· 
·lz i 1skej oblasti. 

Okrem referátov. ktore set vopred rozmnožili tla · 
~ou a v podobe se pa rá to v boli k dlspozfcll učestnf· 
-<om kongresu, organizátori podujatia venovali po· 
.nerne v&fky priestor diskusii, ktorO viedol predseda 
o<ongresu - taliansky muzikol óg Roman Vlad, autor 
uvodného referátu, Iná!: velmi dobre zorientovaný 
v problematike tohto obdobta. VLADIMIR C121K 

Zo zahraničia 
JublleJn6 Beethoveuove oslavy v Bonne začne ,Prvý 

cyklus koncertov od 17.- 27. mlija 1977. Pt·lpravuj&i sa 
aj nová lnsconéclll Fidolla 

Plel'ľe Boolez jo p1•vým hudobntkom, ktor9 začne pred· 
nášat na Collége de France. zalotenej roku 1530, na 
ktoro! sa doteraz hudbA noprednášaln 

V Anglicku s úspechom uviidzajt.i oporu Rossiniho sO· 
časn!ku Giovanni Paclntho Satro. Kritika ocel'luJe dril· 
matlcky mimoriadni! účinné stvárneniA hlavno! postavy 

V londýnskej opot·o Covent Garden uvádzajú novu ln
scendclu Wagnerovho Súmraku bohov v hudobnom na· 
studovanl Celina Dovtsn. s Bcrtt Llndholmovou a Jennom 
Coxmn v h1Avn 9ch lllohárh 

V októbri o&lávJI pll(de~lotlny al u nás dobre známy 
umelec NDR Dieter Zechlln, klovl r lstll a rektor Vysoke! 
hudobneJ F. koly Hansa Elslero v Berl!no. 

V Salzburgu vydali Motat·tovu Ročenku 1975. klord sa 
venu je meno! znOmym vydaniam Moznrtovýrh sklad letl. 

Z prlle1itostl nedožltych sedemdesiatin DmitriJa Sos· 
takovlča moskovské vydavaterstvo Sovlotskyf kompozl· 
tor pripravilo vliJC edlcl!, venovun9ch tomuto umelcovi; 
o. 1. Slíbor stati 11 dokumentov v redakcii G. ~netc•·sonll, 
vydanie So~takovtc'ový<'h hudleh k l'tuolll'lltn a ll97. sui· 
tu z hud hy k ftlnw Novy Bt~hy tón. llul.lllu k tomuto 
IWOlólliU Cllmu G. Konncuva a L. Trnuhcrga o Par!Zskoj 
komuno skomponnvnl Sostnkovtč v t'. 1928. Pro llllč tu 
pi'lprllvll Gcnnmhl Ro~ll r.stvc nsklj. kiOl'Y so súborom 
~Oitstov Mu~kov~kct flihurmónio ntthntl na gt•otnorOnové 
ptntnt af •;utlll 7. trj to flltnovnj hurihv 

Na sceoo v urkol operv v L'urlzl vystupovnl l>nlotnÝ 
-;ubor Rolanda Potttu ~ Murselllo s pt·omlérou bdlnt nel 
verzie Zolovol Nany. 1\utorolll hudby Jo Morlus Con· 
sto nt, hbrulo ndpllu1l E. CIHH les Ro u x, róžlu o choroo· 

)l ra(t u mol Rolnnd Potil . 

vdove po rukúskom sklndatorovl Albanovl Bergovi -
llelun Borgovú zomrela vo veku 91 rokov vo Vlodnl. 
V ča~e nacl:tmu zochrénlla vola kompozlcl! svojho v 
r. 193b zosnuluho manžola pred znlčenlm, o. l . at ncdo· 
končenu operu Lulu, a vyznamoe so zasllizllll o pro· 

pnRtictu umpnla Albano BerRa. 

Nie Iba povestnd letné hry na budape!itlanskom Marql· 
llnom ostrove a medztndrod11e zastúpeng festival v Sil· 
gedlne vyplilufú medztsezónovú pauzu v hudobnom ~Luo
te na§lch fužngch susedou. Te zautlmavé l prlkladom slú· 
tlace, kolka mo!nostl kultúrneho vyWla poskytufe ma· 
ctarskg vtdlek pre svofe domdce publikum t zahran!C· 
n!)ch turistov počas letn!)ch mesiacov. Dve z takgchto 
centlltr sme v tohtorocnet sezóne navStlvlll a odnl11sll 
sme st pekné dofmy s hodnotn!)mt zd%11kamt. Sldunost· 
ntl hry v SOPRONI mafú suofe zvld!;tne a neopakovatel· 
né čaro, vytvoren~ atrakllvnym prostredtm tas/cynnélzo 
divadla na maďarsko-rakúskom polzrantCt. faskynnd >Cd· 
na, obklopend fa!kýml kamenngmt stlpml a stenami, na· 
vodila atmosféru chladu a monumentdlnostt egyptskqch 
chrdmou a slú!lla ako priam tdedlne milieu pr11 Insee· 
11ovan1e Verdiho A l dy, ktorou sa predstavil súbor Stat
net OP"V z Rudapdtl. Re!lslrovl L. Vdmosovl k vy· 
krllslenlu favlskovef atmosf éry postaNio Iba zopdr naf· 
nutnef!lch kult! a premletaCka, ktorou dotvdral pozadie 
tedltotllv!)ch fC6n. Ohlas u poCetnlho, bohato medztnd· 
rodne rastúpenlho publika bol srdeCn!} a zdvereCn{} 
aplauz netrval krdtko. Patril G. Ddryouet {Alda 1, A mo· 
nasrovl S. Sólyoma·Naqya, M. BrcseovPf {Amneris / t 
spolahlwlmu Radamesovt L. Vadasa-Kissa. Pekné pred· 
stavenie, o ktorom 5a sntlblla atrakttvnosf prostr(>rlla 
s vysokou umeleckou tlrovtlou tnterpretdcte. Festlual 
SAVARIA 1978 11 zdpadomactarskom meste Szombathely 
uvddzal na tohoročnych sldvnostn!)ch hrdch Mozartovu 
Carovntl flautu a nova produkciu Mascar]ltlho Sedllac· 
kef ctl a Leoncavallou{}ch Komediantov. V Szombathely! 
mafú k dispoztclt prtrodn~ divadlo /$CUm, ndzvom prt
pomtnafúce bohalti hl!tórlu mesta, s pódiom, z troch 
~trt!n obklopenOm lzladlskom. Podobn!}, bezprostrednfí 
kontakt med: l umelcami a dwt1kml vlddne t 11 pohotovo 
adaptovanet moderne/ ! portouef lzale, ktord te v nepriaz
nivom po~ast alternatfvnym stdnkom opernl1ho umenia. 
Tu sa predstavil Szombathelysk!) symfontckfJ orchester 
za dtrigouanta Tdnosa Petróa v populdrnet verlstlcket 
dvoflcl, ktorú re!lfne na!tudoval Ldszló Vdmos, 

( ·ger· ) 
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Nemé dieťa múz v budtlenostl by 5me 
radi af u oblastt baletu 
ud~§ml uyu!ivall zdrofe 
na!ief ndrodnef kultúry. 
Tento celosvetovq trend 
podporufú Nenovla Mt1-
dzindrodn~llo dlvadelnfS· 
ho Crstavu UNESCo, me· 
novtte Tanel!net sekcte 
tefto tnSIIlfícle pod uede· 
nim !;~fa baletu a clro
reografa moskouskiJhtJ 
Velké/lo divadla furt/a 
Grtgoroutča. Kompozl,.le 
tohto mafstra - Kamen
ný kvietok, Leqenda o 
ldske, Spartakus a zatwr 
vrcltoln~ teho dielo l •Jan 
1/rozn!} - potvrdzufú, t e 
to mo!n~ /e a prrto ~12 
af na~tm smeroclalnl/111 
vodidlom na ce~tl' za 
komplexn[ím tunrt nym 
divadlom. 

ba let - sl hlad4 suofe 
publikum u radoch mla· 
d!}ch ludt. Pr•to uarl 
ultNmt ako ostatn4 scl
ntckd druhy umenia po
trebute propagdclu pro· 
strednlctuom tlače a sku· 
točnosf, le redakcia flu· 
dobného l.luota uenufe 
pre tento tí.l!el mlmorlad· 
ne uelk!} priestor, 1e 
chudlyhodnd. 

Tentoraz chceme obo· 
:ndmlt Ntaterou s per· 
spektlunyml pldnmt ba· 
llltu Slouenského ndrod· 
mfllo dluadla, lnformouaf 
o tom, čo prlprauufeme a 
to by sme radi ..• Od na. 
stupu §éfa baletu Borzsa 
Sioudka u r. 1973 sa ve
d9nte stí.boru lntenzwne 
zaobera skutkou!}m sta· 
uom u oblasti baletnef 
tuorby. v zdufme scénic· 
T.:ef realtzdcle natlep!ilch 
kompozlctl slouensk!}ah 
autorou uskutočnila sa 
preltrduka na p(Jde Slo· 
venského ndrodné11o dl· 
vadia s cielom vzbud1f 
zdutem hudobnOch skla· 
datC'lou o tuorlvO spolu· 
prdcu, v tc;to súvislosti 
sa uual ufc o ndrodnef 
stífafl na uznlk nouych 
diel. 

Obdobie troch diuac/Pl· 
ných sezón JO prllt!i l.:rr.rt
ke na to, aby mohlo re· 
prezentovať ucelenu etu
pu tvorlutlho ~merouanla. 
Veríme, !e v prlebeltu 
ttal!ilcll troch dlvad,.l-
nrích sezón uvedie balet
ný súbor Slouenskelto na
roclnéllo diuadla uiac ta· 
kých pred.\taoent, po 
ktorých pnl:ufc•mc .~lova 

rutosll, te sa u! skončili 
[ako o tom pt~al recr>n 

Snímky: J . Vavro 

Pre ur!Jc1rlenle realtzd· 
cle spomtnaného zdmeru 
dostali viacerl absoluenti 
odboru choreografie maž· 
nos( tanet:ne studrnlf 
kompozlciu podla vlast· 
ného u!Jberu s prihliad· 
nutfm na prednostné za
radenie diel slouenských • 
ltudobn!}ch skladaterou 
- tieto diela sa stana 
súčasťou baletných kon
c•rtou, ktoré flguruftí. na 
repertodri Slovenského 
ndrodnéllo dtuadla od 
konca mtnulet dluadelnef 
sezóny. V rdmct ,,Balet· 
n!}ch mtnlattír" podarilo 
sa uytuorlt priam !dedine 
varlablln!J priestor, up/at· 
nlf nielen tradičM cho· 
reograflcké kompozlcle 
;;amerané na rast lech· 
nrckef zdatnosti a !;týio· 
vost lnterpretdcle tan"č· 
ných umelcov, ale at na 
molnost konfrontdcie su
tasn!}ch t uoriu!}ch na zo
r ou na baletné umen/P. 
Ol:mkovanla mtmo/Jrall· 
slavských n zahrnnll'· 
nqclt · umelcrm u l tích to 
prC'dstcweniach taA:tie! 
prispela k atral-•tlrmo.•,tl 
spomlnantích pndufa/1 a 
verime, te práue pro· 
strl'dníclvom krätkych 
umeleckých útvarn11 ~n 
nn/~kôr pndarf .. lltanco· 
vaf" do sfdc na~lclt dz· 
vdkov. 

Dramaturqia baletu sie· 
dufe u u1!iade ten tsl ý 
ciel - preto zaradtla do 
pidnu u prlmeranet mte· 
re diela klasického ba· 
letného odkazu, diela ro
mantické of dramattcké. 
fc len samozretm~. ~e at 
v tl'Jio oblas/l upredntJ.\1· 
7)u;eme tituly, ktoré lr1b
kou mysllenl.:y pretroall 
t'rts. Vlloctnr,m pr/ldadom 
z te;to o/JJn\li JO prlpra
vnrmnll premiéra k rJ171''
rllalne; in~renár.tl' ii r5rol· 
c/mlf!/ MarnC'/ oputmo~ti, 

zent v lllase rudu di1a 
27. IV. t. r. z prtlefltostl 
hodnotenia premiéry ln
scendcle Romea a l Cr/leJ, 
~e v nich ndfdu uplatne
nie 1110/en osobit~ dano~
tl naSich protagonlstou, 
ate at talentv naStclt 
mlad1jch perspel.:twnych 
J.:ddrov, ±e sa podart 
vz/mc/i f u lutcom tli vuka vl
tlicf clal\ i(' /Ja/l'/ll(j pred· 
~/IIVC'/11(1, JJOrowmirf ~JJR· 
c/fickct reči nemé/io dto· 
tata muz ... 

krlf' na rozrlirl ml :zau! l· 
llnii/ÍCII rn wavok o nP· 
sJ.:ulol'mtcll llyt o.~ttarh 

~ú lml/11111111 /olllo IJalf'tu 
plnokrv111 l udw. 

ALICA PASTOROV A, 
dramaturg baletu 
SND 

Klaviristi v 
O sovietskom khtvlrlstovl SvuttuiiBvovl 

llobterovl koluJe medzi nHslm hudhyml· 
Jovnym ludom rnd "lnrormllcll". Okrom 
Iného sa mož.no dozvlldlet, to vo Fr11n· 
cuzsku koncet·tu!e v akeJsi ~>toclolc. 1\on· 
cortné stodola existuje. Ide vsnk o h b· 
torlcky cenntl drovenll stavbu z 13. &IO· 
ročla, nachddzo sa v dedinka Moslny, 
neďaleko mesto Tour. 

Pred 14 rokmi Rlchtot· na JedneJ z 
umeleck9ch ciest po Francllzsku objovtl 
spomfnantl stodolu a v estetickom oča
renl podnietil jeJ zadaptovanie pre kon
certné tlčely. Stal so 111 Iniciátorom, pro 
tektorom 1 organizačnou dušou Fétm; 
Muslcolcs en Tou ro lne (dol o by sa to 
preložiť ako Hudobné slávnosti v Tour
s ko J. ktoré so tu kol!dého lota uskuto~.:· 
n uJú. Nie Je to fes tival obvyklúho r·az'l· 
nla, nesleduJe onl zv9šonlo turistického 
ruchu. Najle pšie by sa dal churaktcrlto· 
vaf oko prlateTskO stretnutie poprcdnyrh 
Interpretov s posluchóčml v oôdychovolll 
pt·os tredl spo1enó s koncortovunhn. Z<1 
uplynuly~h 13 rokov ,.dovtezol" RlrhtPr 
do Meslay celu plnJ<~clu svntozndmyt h 
umelcov. Boll medzi ntml nntlr. D.tvlcl 
Olstrucb, Ftschcl··DJllshuu, f'tmrn Boul•ll 
Tohto rol·..tt &a tu zl!'.lo 8 l..t.l vtrt~tov· po 
pri Rlcbtrrovt B r on janis, Chrlstuph 
E11chenbach, Allred Brendol, Radu Lu tw. 
Clandio Arrau a Sovtrtt Stanislav NeJ· 
aauz a Andre J Gavrtlov. Vyhrr u~.;rt::.tnl · 
).ov 1976 nanovo potvrdzujo, 7!' Rtchtrr 
sa vo svo1et "agentclžneJ proct• nMh 
medzuje na uzavreiY okruh tntorprfl lll! 
ného myslenia, prrtu~o čo mrnn, to rn1; 
dtelny rntelekt a te1.hnlkd. Onavnost lot· 
n9rh horul'av poznatlla al Ru htt'rov le<>· 
uval. Koncorty Sil mu~rh r.nt~lndt nP.· ku 
ro večer, rrsttvnlovy uvod llllll oko zvy· 
čatne patri( duchovnému ot1.ovt. RlchtP.t 
e§te predpoludnlm cvlctl, ale potom n.1 
vráta prilepil oznamenle o svoJe! mdl 
oozlcll. Pl'ltornné obecens tvo pn !alo od 
lote nie konceľlU s poro;r,umoním A l•l !< 
festLnl otv4ral Horowttzov ttak Byron 

stodole 
)o~nr,;, !..torelto lniRrprnt~cJa Rachmanlno. 
va mHln koclysl mimoriadny oh lllb al v 
Suvlotskom zvllzc. Dne Jo vi.Hk uz zn 
lOnltorn wolol vykonnn!oll. Z !oho llu )'tl· 
ua, Chopina o Bcothuvenovel !>Onály 
d mol. op. 31 Iha chvrrnmt prož.lat·lla 
niokdaJr;tn fantos tlcktl vlrtuozlln . Chris
toph Eschenbdch predniesol Mozartove 
variácie K. z. 265, Schubertova lmpromtu 
op. 90, 4 Debussyho prolúdlá n Beetho· 
venovu .,Hornmerklnvler" sonátu, všatko 
~>o zvyčaJnou rahlcosfou, ktorá sa však 
mlc!:.lnmt odriekala hudobno! matérie IO· 
terpretovan9ch diel. ln9 s vet nastolil 
Alfred Br·cndol. klaviri s ta dnes zrejme 
nn vt·chole svoJich umeleck9ch si l. Pro· 
gramom Llszt - Schubert (o. l. fontázlo 
na mono B·A·C H a sonáta D dur, op. 53) 
doklizn l, že nlo na!lepsle nkustlckl! pori · 
mienky koncertného priestoru, čl horšia 
lo;vnllta koncortného krldla mOžu ovplyv
ni( umoleck9 v9kon Iba okrajovo. )oho 
d f tJnmltkli spektr•urn, ktoró sia ho od sfó· 
rickŕ.hn lllll nlss l ma ai: po o hromujuce 
flli'IP., mo~no choraktmlzovnť Ibn supur 
IA!Ivmt. Tulohno očol.ávony, hoLI nahlv 
d,,,cr, ponnšn!tic-l !;A na pl'letrz, ePikom 
untofno vyviedol z koncnptu Svlatoslavl! 
Rt!'ltlnrn pri !oho pt·oložcnom vystuponl 
1 Schlltlllmn, Chopm, Br:ethoven ). Syn 
s lil\'neho pnda~óga St.mls lav No1gouz 
hral l'rokoflnva, Skrlnblna 8 Choplno. 
ľn•.ledny vtťoz Cojkov~kóho ~uťoze An· 
clrt!l Gavrtlov dal svoJu tcmperamentnu 
erudlctu a vybusn(l techmku do s luzlei:l 
Scorlotllho, Balakireva, CaJkovst..eho. 
Ll!>zla a Rave lovho Gaspar<J noel. Po 
tornlo IP.cbmr.kom vulk<lno nasledoval ly
rlrle v :;vP.t rumunského klaviristu R11du 
J.npn Is dvojdkym t;tát nym občianstvom 
žqo trvalo v Anglicku), natuchvatnel 
š to v Schuborlove l sonáte op. 78. O!n 
d innlu prehllflflku klavlrnych vlrluór.nv 
v .,Richtr.rovc l Croncťlzo;krl o;toclole" 1a 
končt l Clnudlo Arrau son ll tnml Ludwiga 
vun Br.ethovcnn a Franza Liszta 

Spracoval. 1\UROSLAV SULC 

Sylvia Macudzinská 
(not'. ll. Xl. 1006) 

Kto sa najviac ZBIIú! ll o rozvoJ vál· 
ho klavirilltlck6ho talentu ? 

- Po nlekoJkoročnom MOdlu na Hu
dohnal akadémii v Bt•a tls lave som po
kračova lo nn brnenskom konzervatóriu, 
kde som r. 1924-26 novlitevovala klavírnu 
triedu vynlka!llceho podog6go - pror. 
Huteny KurzoveJ. Absolvovala som s vy· 
znornonanlm, eko s6llstko Grlegovllo 
Klovlrneho koncertu. Potom som študo· 
vola trl roky na maJstrovskeJ s\cole v 
Prnho u prot. Vllóma Kurza. 1\bsolvovola 
som s vyznamennnfm Cajkovskllho Kon
cot·tom b mol, za sprievodu Ceskol fll · 
llarm6nlo. V tom Istom roku ukonč tl 
!tvoJe !>t(tdlá nJ môJ noskorsf mnnžel Ru
dolr Mocudzlr\skl. Poznamenávam, ze 
nwfslrovskú jjkolu smo začali v Bme, no 
náš profesor so modzlt9m presfa hova l 
do Prahy, tokio my dvoJa srne skončili 
nko prv! pra2skl absolventi mols trovskol 
u·lnlly Vllóma Kurzu. 
Va~u umoleckft akti vitu mOieme s ie· 

dovar v t roch lln lách: v i! innostl sO lls · 
tir:ko j, ako č len ky znfi me bo klavfrneho 
dna a kone~ ne a ko komorne j hráčky. 

- V časo, koď som ukonči la m111 st~ov 
sku i; kolu, hola som jediná z vtednJs!c ll 
domácich kllrvlrt~tiok , klot•ú pozvali po 
pol roku k uplitovné mu vystuponlu s 
Cn:-kou fll lHil'llt{)mou, uhv sum 111 v Jol 
mlnHu·tactnom cyklo uviedlo Cntkovskóho 
kon~;rrt. 

A s ktot•ýtn i d irigentmi s te s pulupra · 
cuva li ? 

- V Brno so Zdonkom Cltulnbalom 
[GrlttJ: ). dvakrat s Frnnllskom Stupkom 
v Prnho, ktorý dirigoval CF, s B. lioleč· 
korn v Košlcioch a s UonoralnHtslkdlrek· 
torom P. Brelsnchom v Brne (Ca !kov· 
skl!) . Dvor á kov Kluv irny koncun g mol 
som hralo pod tuktovkou A. Poko v 
Znotmo n R. Mncudztnského v )llnskych 
J.lízituch. V byvolom brotls lnvs l<am Ra· 
dio!ournolc som prod vlcdlu za dlrlgo· 
vanla Ft·antlš ko Dykn llaydnov koncert 
1> dut• l Co]kovsklího, pod taktovkou 
Fritzn Weldllchli Weborovu Koncertnú 
skladbu t mol. S prvou - ošte polopro
reslonálnou Slovanskou fllhnrm6nlou pod 
vodenlm Zdenkn Folproch to v r . 1935 
som uviedla Valse impromtu Rudolfn 
Mocudzlŕtskl!ho. Počlnojúc rokom 1930 
tožlsko moJeJ umeleckeJ praxe so pre
nies lo na Interpretáciu literatúry pre 
dva klovlre. S manželom sme vytvorili 
klavlrne duo, ktorého činnosť trvá u:l 
celých 46 rokov. V rdmcl tohoto dua 
h1·tlvnrn sústavne na prvom n tlstroll. 

Aká je bila ncia vale( ~lnnostl v rámci 
Dua Macudzinski? 

- Navšt!vlll srne všetlcy kultúrno cen· 
trd CSSR o mnohé štátt Európy od Bar 
celony až po Ka ukaz (Sponlelsko, Fran
cúzsko. Rakúsko, NSR, NDR, PĽR, MĽR, 
BCR n ZSSR). Ak nopočltam menš ie prl
ln,llostné vystnpenln, absolvovali sme 
okolo s tovky cclovočern9ch recitálov 
(spol'tatku 5mo hrávali colý ropcrtoár 
spumUii) l vystúpeni s orchestrom. Ako 

Ku koncertom v galérii 

člonlca Dua Macudzlnskl spolupracovala 
som prl Interpretácii Mozartovho a Du· 
slkovho dvojkoncortu s vlacer9ml dlrl· 
gentml: s C. Santerom, N. Rachllnom, K. 
Kondrošlnom, Z. B!lkom; J. Svobodom, 
). Pošn tom, V. llorllkom a E. Fischerom 
a oJ s moJim synom Silviom, s ktor9m 
sme oredvled ll al Mozartov Trojkoncert. 

Vala aktivita v oblas ti komorneJ hry? 
- Z moJeJ lnlclatrvy dolHo v t'. 1940 

k za ložnntu Klovfrncho t rlo. Jeho nazov 
COSIMA·trlo sme utvorlll z prv9ch sla
blk pt•Jczvlsk členiek tohoto tinsomblu: 
Kovoi'lková (neskOr Svobodová) - vio• 
lončolo, Slmbonová - husle a Mocu· 
dzlňská - kJovlr. Po odchode Slmeono· 
vej pribra li sine novll huslis tku 11 p ri. 
jali ntizov "Kut·zovo·trlo", ktor6 vyvl· 
Ju lo činnosť do r. 1962. ľ!'lbllžno v tom 
čusc som začalo spolupracovať s DvorA· 
kov9m kvartetom z Prahy. Uvlcdln som 
s nimi vyše 50-krát Dvoi'llkovo kvinteto. 

S ktorými sólistami ste s polupracoull 
ako klaviristka? 

- Ešte v mladšlch rokocli som spre· 
vt!dznla buď nn koncertnom pOdlu ale· 
bo v rozhlase rad Inštrumentalistov. Vy• 
zdvihnem z nich Iba t 9ch naJv9znamnel· 
šfch : rrancťízsku huslistku J. Androdeo· 
vú, f lautistu J. Patera a španielskeho če: 
lis tu R. Boadellu. Z početn9ch domácich 
1 zohrentčn9ch spevá kov rada predovšet· 
kým s pomlnom na s poluprácu so skvelou 
Magdou HaJ6ssyovou (nahrávala som s 
ňou dvakrát aj no platne) a s vynikajú· 
cou sovietskou sopranistkou lzabellou 
Saltykovou. 

Aký je vál vzťah ku klavfrni j pedago· 
g ike? 

- rosablla som prochodn~ na b9va· 
lom Hudobnom ús tave hlavného mosta 
Bratislavy l na Konzervatóriu. V sOča~· 
nosti uplatňuJem svo1e dlhoročné skOso· 
nosU na konzultáclllch s umelcami mlad· 
se! s lovenskeJ generácie pr i sformová. 
vanf v9stovby, prl usmcrňovant a rcšpek· 
tova nf Stýlových požiadaviek a prl ko· 
nečneJ rázo us tafovanla koncepcio lotor• 
prolovaných diel. -tk-

V ramci CIJklu Nedel Jlé 
preclpoludnza o gal~rll 
U\1..-utočml .m 3. októbra 
t. r. v M~ruucllovom pa· 
Inci claiM koncert z ra 
du mufunavych recttdlou 
a komomyc:ll uystupenl. 
lli:mkoval na iwm profe
sor 1\onzervatórta v Rru
trslave Róbert Grdc, kto· 
r ri l1ral na éembale 
:.kiucii!!J barokouticll a ra· 
nokla~LCkfícll mafstrov. 
Neopakovatelnd atmo~f~· 
ra umeleck~llo p6sobenl~ 
výtvarných diel spl116. s 
krelrkou krdsou t6nou 
čembala vyuolaia u po· 
sluchdCou neobyCatne stl· 
ný dofenr. Opl1( sa potnr 
dtlo, !e organlzovante 
nedelnýcll matln~ prdue 
v tomto prostredi te ml· 
morladne obfauným dru· 
maturgtckým N nom. 
Vzltladom na túto sku 
loCnost prekuapu/P 

tmuestnenle /!embata v 
prechodnej miestnosti. 
Prcočo sa at Cembalovd 
koncerty neuskutoNJu/Ct 
v koncertne upravene/ 
sále? Vec! präve ~embalo 
nrpatrl k promenádnym 
ná,troJom a vntmattte 
él' llt/mlovýcl! skladreb sl 
Vlttndufo poko/ll~ sústre
dC'nto sediaceho poslu
cllál:a, nie kruhovú ob· 
cJuJdzku prec11ddzafťrctch 
sa. Navy!ie, ak sa kon
wrt neusporiada v 
mlestnosll upravene! pre 
koncertné podufatle, stl
stavný pohyb ndu~tevnf
kou ru~l Interpreta a brd
nt mu dosp/et k vrchol· 
n~mu výkonu. Vec! stí
Casný Interpret nie te 
pr/praveng na produkciu 
.,Tafelmuste. ale na syn. 
trt/ck~ umeleck~ unimo
nie. Napriek tfímto ruSI· 
vým faktorom Interpret 

prefavll uOnlmol!nO zmy· 
~cl pre bohatO zvukovo
farebnO uýraz. V Ideovo 
prepracovaných koncep· 
cJdch vyut ll ušetkv mo~
nostt nd.strota, nafmi1 f a· 
rebnost registrov čemba· 
la. Predstavi( cel~ fareb· 
n6 spektrum ndstrofa 
mu umoZnll dramaturgie. 
kfí v{jber skladieb ....._ mo· 
nwnent1'1lna hutnd poly· 
fón la Händlova, krchkd. 
lyrika a franct1zska tas· 
nost Rameauoua, hlboktl 
sila citovosti a tanel!nd 
lal1kost J. S. Bacha, alo 
at zauttmavO gttarovO vO· 
raz u nds zntfmeho !pt!• 
nlelskello skladatera 
Padra Antonia Solera. 
CembalovQ koncert Rc1· 
berla Grdca potvrdil te· 
ho umeleckf kvality t 
ctam rast teho umeleckef 
osobnosti. 

D. SLIACKA 
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Sviatoslav Ricl1ter 
Trnava, aula Peda~o~lckel ľllkUli'Y UK. 24. októiJt u 

t. r. Pred vvl.e 800 po~luchár.ml htal sovwtsky pianistu . 
Svlatoslov Rtchtor. Prl!\lel n11 pozvanie HudobneJ ml~· 
deže. Deň predt9m hral v Za lo;opll nom, o dM nec;kOr ho 
l!aká vystúpenie v Innsbrucku. 

Pro~trem: Ludwt~ van Beethoven - Klav!rna sonáta 
! mol. op. 2, č. l, Klav!rna sontlta O dur, op. 10, č. 3, 
Klavlrna sonáta E dur, op. 14, č. l, Klavlrna sonata 
As dur, op. 26. 

- o -

Na jneočakávaneJ~Ie na tomto umelcovi Je, že vždy 
ukáže lnťi tvár. Mala som sfaslle, počuť ho v ž. tvote 
l;tyrlk rát. Tento raz bo l záži tok neopakovutofn9 hlbokou 
službou prostota a jednocluchostl. Génius prek ročil pruh 
i;estdeslatky a sustredtl sa na veci hlhoké svotou čistou 
prlamosfou. Ak oby všntko virtuózne, ()(cktnó, subJPktiv. 
ne stratilo zmysel vedfu k onc!•ntrovllnfiho roztlmanUJ. 
Ml11dlstvé opusv, zntinw kazdtsmu, kto prestal .,slwiou 
h t•anla" 011 klavlrl. Richter tch bPrlľ do svojich ruk 
a ro bt z nich v~ poved t n tľl!'ktu l neeff'ktn(!ho ct!ll. 
Zdá sa, 'e obect>nstvo mu tvor! lnsplročný moment pre 
sttki'Omný rozhovor s Bnľthovenovou hudbou. Je vzdtalc
nr na tl~fcky mrr dokonca od na jhll~~leho ritdll pn~ln 
ci1áčov. ( .. r1e son1 tak9 alt r uista, ahy som hr al d etko 
pre posluchäl:ov - nie, hrám pre ~oeba samého. Ak sa 
mi to podad, snálľ mlí z toho n iečo aj sám poslnchal:. 
Jeden t~ovletsky muzikológ sa ma spý tal: - Prečo ma
te olcolo s11be vi dy leu tieto Aty t·i steny. keď hráte? 
Pt•ečo nemáte rád publikum ? - OdJJOVediim: - Pt•eto1e 
mi do neho nič nie je. Casto tiel pul:úvam: - Ako ~ote 
boli spokojný s obect~nstvom ? lltyslfm si, le overa du 
Jeiilejlie je, ako boli poslucháč i spokujn( so mnou • . :· l 

svtatoslav Richter u! desiatky rokov vytvánt okolo 
seba atmosréru nup:ltin n otazok: s tlm ZH'>e pr!dn, od 
k taf kam smP.rUJC, čo nové prlnPslľ'! (.,S marovanlm 
aotJl prestel pred dvanástimi t•okmi. Poclt il som, t e ~oa 
opakujem. Ak r oblme totiz n ieto viiine. potom je p<.l 
tt·ebný pokrok. )e tt·eba fst stále kuJirml u. Lebo - z 
akého dôvodu robil stltle to isté a stále vec: i až pr tlis 
Jahki?" ) ]eh.o hfttdantP nie l' samottčelnou hrou na 
prekvapenil' - rlni.t st probl!•mv prvdnv..,t!lkym llt'ľ. :-.ll 

ba, I>Otvrc.Jzttf:ic to, ču tak dlho obchtíclzula t'..,tPtikH tnter· 
prerácle a tvorby: otázku - pre koho ullpuvr~dii skutoč
n e tvorivý duch? ]e (Pho adt'P.~II pt·tnhlnltl subwkiiVIIH 
- alebo obwklivlwj(tca '! Rtthler d;lva nt~ túto otáthu 
odpoved vo vysšle uvedenom v9ro l..u. Ohi'Cf'n~tvu "R 
p rlzetá Jeho zapa'>U o stille tlukonulPjst tv.tt' nl\slttmkv 
fa1tllC z tohto du st'\ JH~ ho bo fa svo(l:! poznani.t, (;tt uv~ z,i 
žnky 11 hodnoty. Pučuvut Rtchltlr!l je prcdovs('tkym pn·t 
Jou. Z jeho koncertu odchádza človl'k s vil'rou, ~r dul 
viiedné a stereotvpnó Sl\ pt·eilarené vtJikýml čtnmt, pre
svecujtlclml na!le malé pruhn a vltaz'> tv.t 

Tradlčni\ k ritériA hodnotents pred osobnostou Htch
ťera padajú, pretole niet čo krltlzovuf. TPchnlcktl ú~h•i 
liH. detaily, problemy zostali nepovsimnutfl, nukofl.. o 
v IP.ho Interpretáci! neexistujú. Beethoven sa nám ou 
k rStva nie v patctlčno-.11 a vúšntvej vzopnutosti, ntc je 
to mununwntálnc plátno, dekoratfvnv obraz - altJ kon 
tra~t. za ktor~m te skrytá roallls, snPnt!l, roz)lmnnw, 
boj. kontemplácia. V !ll lc ychto obsuhuvých ~uvtslostluch 
odokrýva Richter 1 vzlahy tém, tónin, modulácii, dlfc 
renctácte tónov - objavuJe nov~ !>úVt'>IO~ti. ktorľ. l>llle 
nikdy - prAva v týchto mladých diolach - nečakilti. 
jeho kult(tra úderu - 1 v rtlmci pintlrh prstov jtJllncj 
ruky - jP. !f'nomenítlna. P1·áve touto dtf«•rencttlnou 
k vality tónu vyntha Richter nn povrch motfvy, k toré 
v lne( lnterpretJcll by zo~tali utaten~. PPdálv, s ktory
mt te umelPc pnam zrat;~ený. nezatPmnu)u, 1ba prehl
bu Jít, srarbufú tóny, vklhP.né do Jasnosli !tnu - klnslc !( y 
pt·t"uačných Rtchtt>r v B«!ethovPnovt odokryvo huclolm? 
Jazvk - po lucháč nemOte svoJe mysllenky zanwraf n11 
mtmohudobné doJmy, nnkof o te vtlnhnuty do lol(tky 
formy, tonálnych prechodov. t f>mallck ef práce, ľlloz;o 
Itckého podtextu, ktorý ani v známom Ma rr la runeiJt e 
zo Sonáty As dur, op. 26 nemá črty patetizmu, predrd-

mattzovun111 - ale te skOr medlltlctou vyrovnaného 
durha. Alf•hu variácie l. časti z toho istého diela: ani 
na oknmztk nP.s!J·I\came dojem, ž.e pod rukami p ianistu 
prehif•ha mnohoraká metamorfóza bohateJ zá kladneJ té· 
mr. nPustále sa vrDcajúcel - no neoddelcnel. suvtsia· 
cet a spo)e!li'J v teden celok. 

"k do hudobn(~ho ztl~ll k u, do stretnutia s umenl m 
zahlttdl 1 mimohudobná, vtieravá myšlienka, dotýka sa 
slrky rnožnu~tr tohto Klaviristu, resp. šlrky fudskélio 
ducha. O Hichterovl sa hovori, ?e (A .,vše2ravec". Má 
na pro~ramP VY!>tl 30 t·ecltálovych programov, bOhl!tý 
rep1•rtoár humorn\, ku torlimu ~a v po~lednll rok v 
obrucla t'ontt viac, sólové koncerty vi.ľlk~·ch šty lových 
obdobi Htchter tuto vlastnosť - preniknut v živote 
k to najv1ll'sicmu okruhu hodnOt ani nepoptl'n. 
( .. le fe to preto, f e by som bol ctlttadustivf, 1lebo. ie 
by som sa rozptyfoval. Je to p roste pnto, i e je mnoho 
toho, čo mám r ád a nikdy ma neopustl túžba, odond1t 
pusiHc hal':nvi všetko, čn milujem." ) Jeho suhtektlvny 
htud vu sl.attočn~ch hodnuttích mJ v sehe spoločen!>ké 
t•tdru il tym lf' num teho umen ie bltlkf', napriek to
mu. ze who due 11 je počas koncertu kdest ťľlkom tnete, 
no;z v po~ltu hill:~kyeh rildoch. Zdá ~a. 'e pevná kon 
cen rilrttJ ntt !10\f' dwlo začinu uz poča~ pulle~ku za 
prurluknu prt!dclt.tdlllJttťu . Iba tuk !oH dtí vywetltl Jeho 
.,vrltnutw" ~il no kluvtatúru - ~kor, nez dozni e po~led
ny putlt:~k ruk. NHustály z.tpas ~tlnwlneho ducha s hmo
tou. mvsltl'nkou. )t! priHtn vtterltvl\, Vlótupovaf - a lco po· 
zurovatpf do tohto du~evnlllt o kolbtste. Bolo by to 
takt\ kPbv vysledok nHpovznttsa l vsetkých prltomn9dt. 
Unwnte Itl sebnutlhnfovante s IS m ráta l Richter, 
s t~·m počfta kaid9 umelec. Ale je odhafov11nl m i sl u~ 
h.t Ultlf'niu a dlf'ltt? KIIIVIrlsta, o ktorom pi sPme, dOWI'I 
tlo sti.\di!t zrit>dknvého. hovori prostred ntctvom seba 
o tvorbe druhóho. 

Rtch ter je tiet tba človek - a tu te sympatické po
znanie: Jeho koncentrovaná vOfa pot rebuje vlny vzopnu· 
tla u h hk y mlčania. ( .,Ak nemám pred sebou povin
nost hrať, ani hret nemillem. Vefmi tasto nielen, l e 
nemôžem - ale •• ml ani nechce. Ak ul vlak muslm, 
v poslednom momente, potom sa v kritických dňoch do
staví sama v tH a hr at. Potom pride •l url: It á náleda.'' l 
?':11 ako člove • pracova ť uk o génius - v tom te velky 
dar 21vota. Iba ten, kto dokále s takou koncentráciou 
vypovedal o veciach Jasných a prostých, ako Richter 
v rannych opusoch vefkého klastka, prežil život vefk ý, 
múdry, bohatý na radosti l smutky. 

Akok olvek sa v prestávkach Rlchterovho k oncertu 
natlska otázka o postaven! Intelektu v umenf - o dvoch 
zdánlivo vzdialených sľérach ludského poznan ia - zdá 
sa, ~e klavirista na!lle l rovnováhu InSpirácie, Imaginá
Cie, rácia a technickeJ dokonalosti. V Jeho výk onoch sa 
odokr9va to, čo nazývame dialektika v prfstupe k svetu. 
A muuro~t. Tá, ktorá ~a nedá zlučovať s p rost9m rozu
mom. Lebo v múdrosti Je aj ctt. 

TERtZIA URSINYOVA 
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itatu)u, ~e z hladiska prlestorovych mu 
nosti a Im bratis l avsk~ vyrovná. Zau11· 
m avé 1e zistenie, že ,.d tvadlo (e prime· 
t·anP mestu, kde jP dvor, sfuchta a ho· 
h11ll obyvatelia, navysc lf' mell'n u>itoč 
nt'l. ale budú ho vyhladii vaf t lf, ktor! 
st chcú sprttemotť, čl skrotli večer". 

V BRATISLAVE 

Na margo dvoch 
zahraničných 

festivalov 
[Dol..onCente z 3. ~otr l 

Tohorotný, u! XT. festwnl dokdurl, !e /l' N' 
ul..-azount. Okrem Stdtnet Jllflarmónte JC tu sa
bor biclch a dychov/Jeh nd!>trOJOU, SldttkOuý 
komorný orchester, due kuartetd, ~abor pre 
Mr.rtí hudllu "Coléqlum musicum academtrum'', 
ako l sabor "Ars nova". interpretuft1ct naJnnu
Mu hudbu a napokon uýbornq profe~tond/ny 
f ilharmonický zbor. SamozreJme znamemty 
huMtsta Stefan Ruha, ktoľlí :;a prezentoval nze. 
len ako prtmartus kvarteta, ale t ako sólt!>la 
zdueretnt!ho koncertu. 

K te{to prehliadke ula.\tnýclz sil st prtzuú 
orgc.niZator / fe~twatu zopdr .~óll~tou, przpadne 
dirigentov. Tohto roku to hol francaz~kl/ kla
virista F. Thzollier, .\OUtet.,ky dzriqent N. {ar· 
ul a klavirista R. Reten a fapon~ký dmqem 
M. Inoue. Z Rukure~/1 pr/Ste/ znamemtý Inter· 
pret Strnumskfil zo klau!rlsta D. Grtqore a \pe
tláCt E. Petre;,cuolld, M. Kes~leroud a .\1. Zamftr. 
Stíca~tou tohorotnet Tludobne1 1e~ene bol Fes 
twal ru~ke1 a sometske1 hudbl/, ktor4 praue 
u tom l:a~e prebzeltal u Bukure~ti tt ntekolkyclt 
da/.~ich uybranticll mestdch. Na dvoch koncer
toch vystúpil Akademický symfontcky orchP~
ter '-Ioskouskef ftlharmónte s dtrlgentom v. 
l rrbickym a sóltstom E. Graf'om. 

CluJ~ky fe.stltJal u!.ak nte /é ten prehliad
kou mterpretacn~ho umentn me\ta. fe \!Íl:as
ne prehltadkou tuorby cluf\kých skladatPfOII, 
ktc•rí tu mafú kuantttatlvne l kuall/atwne silnú 
odbocku Zuä:u rumunských skladatelou. Va 
fe:.twale odzneli dtela S. Todutu, V. Hermann, 
P. Verme!>yho, P. Tiirka, T. fardu, V. T/marua, 
C. Taranua, J. Casceua, A. Vlerua, M. Mo/do
vana, L. Feldmana a A. Storeua. Keď k tomu 
prtrôtame Sostakoull:a, Prokof ieva, Straufn\k~
ho. Chrenntkoua, Suetlanoua, ESpafa, Egka, 
Stllontu?rga, Palrta, Parasadanfana, Bartóka a 
Cllačaturlana ml>žeme nazval Cluf~ktí hudobnú 
te et) festivalom hudby XX. storotta. 

Natl~ka sa otdzka, čo tomu hovori obecen
~ttJO. Jedtnd koncertna ~tr11 u CluJ/ má tme 
miest. Na otudracom koncerte l1ral u pruef 
tastt Brahmsou B dur klaulrny koncert fran
cúzsky sólista Thtollter. Sie11 bola t1plne pinet 
l' aruhef tasil koncl'rtu bolo proqramouan~ 
prekrdsne Todutouo oratórwm Mtortta. Okolo 
400 rudt po prestduke odt!ilo. no l tak .\/ .\ú· 
ta:.n~ dtelo U!fpočulo okolo 600 tud/. Niektor~ 
koncer ty nau!itwllo 300-350 posluchdčou. Sa· 
mozre'{me, koncer ty Moskovčanov boli prep/11e· 
n~. Usporiadatelia nenarlekata nad kollsa11oll 
nduMeunostou, nerobia ndbory. PrezentuJú kaž
dti hudbu a ka:!d~mu da/11 možno~f slobodnt!ho 
výberu. 

f'estlual planlsllky potskef u Slupsku a CluJ· 
sktl hudobnd fesefí dokazuJtí, te možno urobd 
o~obitý, zauflmauý festival af bez velkých ft
n(Jnčnfích ndkladou a bez nahtitwčky za suelo· 
Ulfllll hviezdami. 

TrPba mat len trocha fantdzle a hodne od-
uohyl ANNA KOVAROVA 

Bratislavské obyvatefstvo IJolo zved.wé 
na novú IJudovu, (eJ vybuven le a viuc 
l!lánkov v tlači pripravuje ot voren!!' a 
,.napína" pozornosť obyvatef!>lva. Ot.a 
7 apr.la 1776 uzatvára divadelný pod 
ntkater Moll prvú zmluvu s grófom c~a 
kv m a dva dni pred slávnostn9m oiV!J· 
ren!m uvl'rejitujf' nasleduJucu výzvu: 
.,Kedže je divadlo hotové, mám ak o ná· 
jomca čest oznámiť ctenému bratislav· 
skému publtku, ž.e v sobotu 9. novembra 
otvori moJa spolol'nosť túto scénu". V 
tPn de11 trúbky 11 tympany tvorili sl~v
no~tn9 rámec otvorenia a Jura( Csáky 
slávnostnou rečou o tvára divadlo. Poéet 
ntívMevnlkov bol ta k9 vefký, že čast sa 
Ich do divadla ani nedostala a musela 
sa uo;pokoJit s brožúrou, ktorá popiso 
vaiH budovu, jeJ technic é možnosti a 
ť•čel. 16. novembra navštlvlla divadlo aj 
dcér11 Márie Terézc vojvodkyňa Christl
na s manželom a 22. novembra prišla 
do Bratislavy na predstavenie t sama 
Marta Terézia. 

het et l.. ej sptčhe 11 tlač ho nazyva ,.po
zoruhodnou osobnosťou" . Bol nielen 
~lcvelym hercom a divadelným rtddlle 
lom, ale l spisovatefom a drHmatikom, 
ktor)' neskOr vydal ntekofko zvazkov 
vlastní·ch hter. So svo(ou spoločnostou 
hol v Brattslave trikrát. Volante po dob
n•t opere plnili sice už prv niektoré dt
vudl'lnu spoločnosti, ole zvlášť Očlnne 
opern.i spoločno!>! Jána EerdOdyho, le to 
r) ,.nil vlastné nákludy pllltil spo l očn osť, 
v ktornl boli ~ollivnl '>pevácl a ~peváčky". 
Brattslava postupne spoznáva operné 
dtela Di ttersdorfovt!, Patstellove, llayd 
nove, Ctmarosove, j lrlho Bendu, Mozar. 
tove, dobové balety a v novom divadle 
sa usku točňuJt.i l koncerty, na k torych 
vystupuJO preva:1.nP. prlslušnlcl miest· 
n~clt šfachtlck9ch kapiel. Po Selppovom 
odchode z mesta hrá ErdOdyho operná 
spolol:nosf často v tomto - ak o sa pi· 
~e - ,.vefkom" divadle. Repertoár sa 
značne rozširuje a operné umen ie !il 
v me!.te upev1hlje kultúrnu poz!c;.iu, prl 
tahute nov9ch záujemcov a hrá závažnú 
úlohu v s poločenskom, sociálnom 11 
vkusovom pt•evr stvovan! Brattslavy. V 
tom čase spoznávajú Bratislavča n ia l 
v lacet é singsp lely. 

Budova star~llo divadla - na mleMe dne!.ndho SND {so zachran11ýml sclwdamt}. 

llkrem starost! stavebn9ch 11 právnych 
prthudll onedlho Csákymu starosti re· 
per10árové a umeleck~\. Do svoje j bu 
dovv chcel zfskaC slávnu Wehrovu di
vadelnú spoločnost , ktorá hrávala v 
Eszterháze, mala znamenitý ensemble a 
·bola pre Bratislavčanov velmi prlťažltvá. 
Ftnančná situácia nového divadla však 
nebola utešená. Jednosmer né zamerunle 
na či nohru vyvolávalo oprávnenO kriti 
ku obyvateJov a preto sa stále h.fadalt 
·motnostl, ako prenajať nové di vadlo 
orern9m spoločnostiam. Z h fadtska čino 
hry pre Bratl!olavu vcfk~ prlnos znamc 
nal 11 dlvadPiná spoločn o!>t L. Ch. Selppa 
Predstavil Bratislavčanom mnohé závaz 
Bé dkll l ; &tm gatrU vtedy k sur ópskel 

I ked umoleck9 prfnos nového divadlll 
bol nepochybný, prevádzk a sa udr:1.tava 
la len vďaka ~ústavn(imu prekonávamu 
rtnunčn 9ch p1 Pkdtok. V 11uguste roku 
1792 johann Ludwig Csáky píSa mtJ~t 
skému magistrátu, ~e má probiP.my s V)' 
platenlm gáži a nákladv, ktoré mus! zná 
~at, prevy!>u(ú jeho prltmv. Me!>to rtc 
sl1o zloJ.Itú ~lluácl u nlokofk9mt nOdzo 
výml opatreniami, sna21lo sa znova zfs· 
ka t populárneho Selppa, ktor9 však vo 
rebrut!rl 1793 po p t·echodnom llčtnkova-

nl dertntt!vne opO~ťa Brallslavu a sťahu 

le sa do Vtľdnc. Divadlo sl potom pre 
najhna rad ďalSich spolol:'no'itl, takmer 
všetky z nlcll u:t uvádzaj(! opery a lebo 

slngsplely a priivádzku di vadla riadi v 
pozadf magistrát mesta, podla novoupra 
venel zml uvy zo 17. januára roku 1793. 

Di\a 30. JOla 1800 magistrát disponuJe 
s divadlom a s miestnosťou v Redute uz 
lipine sám a vydáva obyvatolom prevo 
tanie o predpok ladanej p raxi, o možnos 
!Iach a o p redp!saných taxách pri pre 
naJfmanf. Vtedy sa a] končf pr v6 etapa 
tohto divadla, ktoré siOžllo až do 25 
septembra 1881, kedy sa o 8. hodine rá 
no zača li d emolačné práce. Až do tých 
čtas bolo strediskom IJrattslavsk ého dl 
vadelného žtvota 11 spolutvorcom oper· 
neJ histórie mesta. Tu sa odohrávali p re 
mtéry mnohí•ch. najvllčšfch diel opernet 
v:&delanosu. K demolácii do~lo na zá 
k lade požiadavky mestsk9ch odborn!kov, 

tor! kate~ortckv žiadali vyrteštt proti 
požiarne opatrenlll, zaistiť bezpečnosť 
návstevnlk ov, prebudovať siet nťidzo 

vých v9chodov ..• Vedenie mesta sa po 
nejednotnet diskusii rozhod lo pr tstOplf 
k demolácii. zrušilo staré p rAva pll tnás 
tlch šfachtlck}·ch rodin a rozhodlo vv 

~ta va f na tom Istom mieste novil diva 

detnú budovu. 

Sntm kn: Dlvadeln9 Ostav Brallsl;tva 

V k aždom prfpade však prvé kamenné 
divadlo spo lupOsobllo pri rozvoJI lcultllr· 
neho života mesta, poskytovalo viiLšte 
um elecké možnosti ako prv, prl(ahovlllo 
kvalltn9ch umelcov do Bratislavy a zo
hrávalo závažnú Olohu prt demokt•llt7.a· 
cti divadelného umenia. V dOsledku ~pe
clftckel situáci e Bratlslavy, na(mll ná
rodnostne zmiešaného obvvotcfstva. ne 
zohralo tu politickO t11ohu, 11ko napr. 
Stavovsk é divadlo v Prahe. SIO\'I'n"ka 
Inteligencia , kt01·á i>tudovala v Bra ti
slllve, pa trila tiP'- mPdzt návStu\ nt ko\'. 1 

no nemohla pľllmcnrt toto m1e to na 
stredisko nllrodn9rh a sociál n ych bo1ov. 
l tak však bola táto bodovo nen11hr11dt· 
tefným 11 nezastupltcfn9m článkom v 

bra tl slavskľl kultCn·e a pomáhala prcsa· 
dtť do života v iaceré progreslvne umP.

Iecké Ideály. Tu sa triedili umelecké 
prOdy, overovali sa rOzne ostctlckfi po
žiadavky a kryštalizovali sa koncepcte, 
na ktor9ch mohutnel pokrokový brali· 

slavsk9 kultúrny prOd, ktor~ vrcholil v 

osobe archivára Jána Batku a Jeho ná
z.or ovej školy. ZDENKO NOVACU 


