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Skladal rské kolokvium

Skupina MODUS získala l. cenu v domilcef sklaclatt.?ľ.~ket súťaii za pleseit Osmeu
lolltOrl {. Lehocký K. PeteraiJ.
Foto: A. MollléÍI

Bratislavská lýrá '77
Pl'Oblém pupulá1·nej hudby ie azda z loi itejlH aku
p1·ohlém iných hudobnýc h žánrov. Tento ši r oko t•oz
velvený hudobn ý útvar nadobúda v kon k t étnei si·
tuácii r ôznu podobn. Na§a popul ár na hudba sa pJ"i
spôsobuje podm ienkam a potrebám socl&listickei spo
loč nosti , s vä č ~ím či m e n ~ím úspechom plni svoju
spoločenskít funkc iu. To napokon dokázala i tohto
ročná Bra tislavská l ýra , kto1·á znovu vyniesla na po
v rch niektoré estetir:k o-idoové otäzky, k u k lol•ým su
h·eba vraljaľ. Priná§ame CHí uok. napísaný be:o~pru
sta·edne po skončení, re,~.;istrujúci skíi1· prvé doimv
ako zá važné estetické re:tnltáty. Hudobný život s.r
Vl'áti na jeseit k niektorým otázkam, ktOI'é súvisia
s touto problematikou .
He<l
Medzinárodný fe~ltva/
popu/arnych
ptesnl
Bmttslavská lýra - zaitl
za re/atwne krtitky ta.~
svotet eústencte viacero
nwtamorfóz. Naprtek to11111, ie na 1eho zák/eu/ne;
charaktertslike sa nič nezmenilo, predsa sa
s
tymto poduiat1m udialo
čosi od ztikladu zásadneflO. 7'en zt1kladný posun
o knténcich i meracllticll,
l..:toré už dru/1ý rok na
Broti~lav.\klÍ l!íru kladieriU'. .\potiva
prec/oo~et
kym o fl'Í pre~une tio nove/io priPstoru. KlasiCké
kr111certné
pódium
s
konventným htadiskom o
PN' obmedzP.n!í
pot1~1
mie.\/ a1 s ,.vtíberov.tim
pullltkom".
vyst rleclal
pne.\tor architektomcku
komponovan!í pre celkom
lnt] druh produkcii. Aré·
na .~portooer haly 1e ib 1•
Inou modifikáciou an/ic·
kého
amfiteátra, teda
prwstoru oo svo;e; pod·
s/ate demokratické/lo, u
ktorom nie stl lepSie 11
l!orste nuesta s lepšou čl
horSou oldilelnosľou a
pol·utel nostou. Demokratizmus amfitetitra tt arény ~počloa aJ v Jef potencwlne;
schopnosti
nadlllazat oveľa intenzlonet.~í kontakt s dianím.na
scéne. v feho otvoreno:;11 a anliiluzlvnostl. V
aréne znie každá strofenosi a pretvtirka oveľa
neúprunne,ste,
net
v
priestore, kde útinkuflí·
ceho od divtika oddelu1e
rampa. V aréne sa diotJ.k
ove/ a l al!!iie vzdtiva konvencii ,.binoklového" hladiska, napriklad konvencie zcivorilostné1zo aplauzu čl potlesku zo s/uSnosti. V aréne sa vytad·
ru;tí reakcie oveľa spon·
tánnefsie, prirodzene;!ite,
úprimne/Sie,
aréna
te
spravodllvet!ilm a sporahltvet!itm 1..-.rometr om
t
~m .

ty, mu\t u z/lat, l:e f,yrr,
nemala hlucile nuesto, te
;e, proqram sa stretal u
radového a ne.~peku/atw
neho dwáka s uc!l ml dob
rym olllasom.
V aréne tella v/della
spukornost a IH?budenu
daleko od praorly. kcrl
pooteme, te at oďa~nu~t
oryaniuítorom
tohturol·ne; Ltíry, ze umožllllt dtvčlkom stretnúť sa s niekoľkými
spPI!ákmi
o

AHilrea~ ll alm, vil a z IIWi.l zmárocilleJ .~ú l a Ze o Bruu.
s/avskú lyru, preberá t'C!llll z rúk rwc/lleľa Slovkon·
c:ertu fUVr. B. Demu.
.Foto: A. Molnt11

Oryanlzátorl fe;,tioalu,
ktori ntijdu v ~e/Je tol ku
odvahy,
aby
V!íslednl!
produkt ;.ooJho ideotJl!hv,
proyramooľ!ho, drama/ urytckého a oryonlzal•nf!hv
snaženia
preci/oWt na
posúde71ie arl§ne, zasltížta
si iste obdiv. AZ do po~
ledného taktu každého
programového
čísla
1e
pre nich toto tislo rizikO·
oým podu;atlm. Neustille
sto;a, až do poslednl§ho
dtta a poslednl§l!o taktu
poslednet piesne, na k·lz·
ket a vratke/ plocl!e. Aré
na sa nedä oklamať a
nedá sa s iwu hrať inál:,
Ilia s otuorenýml kartami.
Keď teda z tohto zor
ného
uhla
hodno/ime
tohtoročnú
Brattslauskti
lýru, nezostčlva ném mt
tné, iba vyslouif uznanie
predvídavosti, zmyslu prP
to. čo si 'l.tada masové
publikum, schopnosti proqram gradovať, udJ''l.iavat
;elzo rytmus l spčld. Pretože každ!í, kto st poeti
vo v preplnenef a najmä
maximálne
prehriat e;
spor/ove; hale odsedel
§tyrt festi valové koncer -

skupiiWIIlt naozat ~vete- ·
ve1 úrovne. Preto!e súla i·
ná a telel!izna, l•t oftctát
ne prehliadko!!il čast programu, ku ktore, bolo ''
prvých kriltCkfíCl! ohlr..
soch o novlllách at nat·
viac oyhrad, bola z hľa
diska divčlka v aréne tolt
meneJ zaujímavou a menet podstatnou zloikov
programu.
V prvom feslioalovom
koncerte, nazvanom Ve
ter
československel
u
sovietske/ hudby, zau1alo
n päľ {ana Kocidnovti. Na.
priek tomu, Ze v tomtv
programe vystupovala (lf
~kvelll
Vondrtíčkooti, a1
stále zaujímavá Eva Ptlu
rovti,
aréna prtpravi/(,
nawač§ie ovticie Martil
nol!i Vargovi a skupin'
Collegium musicum. Za
sl úžene a spravodlwo!
CeskoslO!Jenskd sklada
telskčl sútat o Br atislav
sk ú l ý ru bola zmesou nat·
1 ozmaniteJ§tch
Slýlov "
ždnrov, čo te va r i pochopiteľnľ!, ako at t o, že ver
di-:..:t poroty je d iskutabil
n!J. Našťastie o životnostt
a Zivotaschopnost/ pes( Pokra č. M 7. str. )

l'oz)azdová aktivita priniesl a a1 novú
akciu Zväzu slovenskych sklada terov:
I. letné skladatefské kolokvium, ktoré
holo v uiwch 29.-31. máJa t. r. v Ka·
mennom 111lyne pri Trnave. Budúce stret·
nutitt mttiú byť uz v Domove sk ladate·
lov v Dolnej Krupej. Toto IArné - ešte
zrl<llf!ku n ie letné kolokviUm ma lo l
~vuiim zameraním a oh5a h olľl aunosféru
ldr oých niHic ií a iucn lov l obdob te letne!
uo lost 1 celé uoduia tie zrel me este 1en
čaká. a i s presu n utím termfn u do sku·
lllCile let neho obclolmt. a lebo o;· pooo1 d' uní111 nltzvu .. , 1. Vyi.šle uvedená po·
111.intk<1 hlc IWIIskmJf dohr e ZOI')(B n lzovanei il Z<ICIHlenei ilkt:li, klOI'á - PO dlh·
~t'l p1·e~ti1vke - dala možnosť <,kladate l sk~~i ohri na ~tretn u tle. rozsfre nie ~~
r>owatkov. a to v oblasti e~tetlcke i. hi S·
lorickei. muz1ko~og i ckel 11 v ni e posl ed·
t\0 111 rade: iwltúrno-politlckeL Cieľom
kolokv itl bo lo i nadvluzonlo u7.Sich kon·
tak tov a preldenu lie l)l'ípadných gene
I'Bčnych rozdielov. škoda. ze mož n u~ť
podobného stretnutia nevvuzill dostatui:Oť vsetci skladute11a. resp. tf. ktorým sa
mail prehrával vybrétne diela - s tvo1i ·
VOLI UiSkU~IOU. Sigllll llZliiC lo skutoč no;.(.
?.e tl'ebu v istom smere oživiť záu1em
o tvorhu svo i ich kolegov a t)e~tovať ta·
kf: vztahy - medzi?nd skfl l tuuelccké v kiorých hudc do n11 n o v nť otvorenosť.
nr illn t u~ť názorov a vvsok á miBI'a k ri ·
titnostL pt·avda . pri rešpoktovn nf m lerv
tnlmllu. SI)Oiočens k ei zaclo lonosli die l a
osobného snaienw ied!nca.
01'){<l111Začne bolo poduJatie urecfzne
Jll'll)rflvpnť• 1 aísluhou aou l'átn ZSS nc~jmii llljomníka
skhHiatelskel sekcie
Al' 1·éd i! Zemunovské ho. Id eovú nápl i1 kO·
lokv1u ~ ~~ 111esla v d voch základn}'ch r oví nAch. V teito prvei od7.nel zaujímavý
PI íspcvok d1·. Ondt•eja GL'ieiia. CSc. z
ústavu marx izmu· len i nizmu Pl'i ÚV KS3.
'lé111a: " Sú čas n é problémy kultúrnej politiky KSC a jej vedúc:a úloha vo sfére
knllflry a umenia " . Suu1·uh O. Grie!l llovorll iodnak o kultúrne ! politike od ro·
ku 1948. ieundk sa dotkol rozdielov k nltnrncl politik' v kapitallst lr k om a soCIIIilst ir ko1n systéme a na oo kon oolirol ..le
éllllliYlUVHI súčas n é PI'Ohit,rnv lP.Ilo Ob·
1n~11. vvchiidz,,lúc: z udiVt•rov XV. ziRzrlu
1\SC. Isté monltllllV !P.ho l'eľH t'é tu sa zao iHll'iJ il utúzkumi súčasnost i v um en L
lll'icum zdórnznll. že našft u mn lccká ohlast' <;il ne mMe u ~ookuiiť len so zoh• d
7.ovamm hr dtnstvfl v mm ulosll. nln mu,.f
hfacl<ll klady, problé mv a sJ)erJtllne otáz
kv MJCialistickei mo1·ál ky. Diela násho
tvorcu uv mail hovoriť l o 10111. ako život
" Prác!! dnesnvch dn! J'ormulú duchovJ:Ý
" spoločenský žlvnt človeka. uk o ai Jeho ltluii l y. Tu sa ski'ÝV!I Iú veTké rezervv
Hi 111 e oblasť hudobn éllo umenia, k toré
l1y su malo or i vrávať - Isto špec11'ic k vm
inzvl(()m vn (llOI' nému svetu dne š
né It o pos l ucháča. Zvláštna kapitolil 1e
fenít u bola venovaná otázkam masove!
k u ltúry a ldeoloRickému botu. otázkv
k torého sú stále aktuál ne nu1mi:l v
dnei.nom. triedne ostro vyhr anenom sve·
Ir.. V teHo oblast! sa zosililu1e t otiž tlak
na socialistické kra li n v. a t ak nemožno
,•ezignova t v úsil! o umenie presn e tdeo·
vo vy hranené.
Pracovnl k SAV - Milan Adam čiak J)redni eso l r eferát na tém u " Odra~ idef
VOSR v hudbe". Svotu predn ášku posta ·
vil ako súhrn problémov a otázok. za·
sahujucfch myslenie súčas n íka. ktorý sa
mus! vvrovn at nielen s dnes často p er ·
traktovanou tém ou o vlpyv e l def VOSR
na kullúJ•u. ale mus! sa I n t e r esovať a1 o
vplyv revoluč n ých zvratov v m vslenf.
Hko perma nen tného odkazu pre súčas·
nosť. Posledn ý pr ednášater prvého dňa
dt•. Richa•·d Rybaríč svoifm l'e{e·
•·átom o najstarších hudobných dielach
iednohlasných a polyľónnvch na Slovensku vyp l nil tú časf k olokvi a. k to ré má za
cier rozš1rovať myšlien kovú nadstav bu
~kladatefov v obl asti hlstorlck ef a vv·
l vá ra! v nich pocit kon tln tti tv na to. co
~a udialo v min ul~ch s t áročiach na ter1·
tó n u Slovensku.

...

DruM dell seminár a doc. dr. Ladislav
Burlas. CSc. refer oval n a tém u " Sklada·
ter a poslucháč, skladater a spolofnosť" .
Rozpracoval myšlienky o lnteRrácii. r esp.
dezlutenácli ·medzi skladatelom, DUbll-

Icom a s p oloč n osťou. V~frnal sl tieto f1llcty v histórii, kedy vzť a h medzi ni mi bol
prevažne Integrálny. Mu sica nova znamenala v 18. storoč!, ale 1 skôr. snan u
lepšie vyhovieť publiku. uužlactavkúm
sllčasnct spolocnostl. V 19. storoč! D1 eblr.ha a vrcholí proces cm,mcipácie
tvorru. tvorca sa dostáva do kritlckťuo
vztah u k spolocnost1. v klore1 t.tjP., dostévH sa do nonlwn fo rnllslickA!w PO!>loia,
je P l'Oli všClkemu a j)I'Oli vsetkvm.
fp to PI'O i<JV l'OZD01'D01 S IJOIOČilOSti. VrCilO·
li v n ct<íuime o publikum l o s))olocnosť. a to u~ ie J)l'Ollrečenle v ~PIJQ
s<11n0m. lrušPnie komunikáclO. Konze kvcntny non k onfurmizmus ie prezttkom.
bez k omunikácie niet umen1a. lebo umenie Je wciálnym fenoménom. Sučas1.á
hutillŕl !< Indie veľke nárokv na sklijdal r.ľa, ulo al na uosluchú ču , ktor9 sa muJ,!
neust ále prispôsollovaL Skluduter sl musi uvetlumovuť tieto skutočnosti tt zo·
hľadi10va ť ich prl u melecke! tvOI'be.
Jlin Melek, vedúci odboru ZUC Osvetového ú~tovu v Br atislave. prednásal na
tému .,Hudobné amatérstvo v socialistickej spolo č nosti. Súl:osný stav záujmu·
ve j umeleckej činnosti " . llovorll o si tuáCII v amatérskych súboroch ( máme 1500
súborov inštnunentálnej hud bv a llúO
speváckych zborov l. o problémoch v repertoál'l. o t)()trebe noveJ tvor by a o
sna hách zvyšovať umeleckú úl'oveil tÝchto súborov.
Po predná~kac h nns letlovoll prehruvkv novse1 slovensk e! hudobnej tvorhv
SvolimJ skladba mi Is auto1·sk ým komPntárom a bohatou diskustou l ~a predstavill: V. Bokl!s (Farebná sonáta. Sláclkvvé
k VHI·teto, Nokturno ))re flau tu a .'(itaruj ;
S. Hochel f Musica pa teli ca . Pro memoria,
TI' i o]. L Parík [suita z ba letu Fragment;
IJfllatl n Medzi horami, [esenné st ádo] ,
J. Sixta ( No noto. Kvarteto pre ľla u ty,
Sólo Pl'e k lav!r l a 1. PodJJrockf (II. sláčikové kvartet o l.

Trett dPI' k olokv1a bol venovan9 orehl'ávka ln a d1skusli k vvhranýro dlcl&rn.
le zauHmavé. že konk1·étna beseda !>B
rozšfl'l la al na sn·sie sDoločons kli otátl<V
uai>el hudubnej kultúr v !l vznik l i z nei
viaceré podnetné mvs!Jonkv JJre člunosf
11 10lcn skladateľskú . a le aj ohla~ť masovo komunikuCnú a muzlkolo~ickú. ľak
KI<!Vfl'llf' kv1nteto Jo;crlfll Kresánka bnlo
orientované nielen nu pod statu sl..l1dntel~kol o~obno~tl tohto ul'islt1~nflw -.tari.fll ~encl'ácle, a le práve ieho tvorila vvvolnl debutu o vedomí historicke! kontinuity. o osobi t osti zivotnétl o pocllu Jozefu F< r osénkn , k torý lc v mnohom blfZI<Y l také mu A. A lbrechtovi pravda,
nic lo to nndväznosť tcchnlcko· kompu l.č
ná. a le skôt· obsahová. vec spoločen~ké
ho zac1elenla svolho odkazu a na1mä
taký pocit umelecke! v~povede. ktur v vvc!Hidza z Pl"i ncipov tvorivej radosti Z
vi acerých pripraven9ch Prehrávok sa napok on reallzova l a I ba prehráv k!l lti.
!.Vmťó nl e l. Zeljenku. P!'el oze ďalši oozvani autori sa kolok via n ozúčas t n1li.
Ze l i enkov svmfoniclcv op us postavil pred
pr ftom ných otázku hľadania. ako lákladného prin cíp u tvorov. Pričom hfa.
dat a n achádzf]ť sa nemusia len ko lllllOzlčné prostriedk'. rnová technika l. a le l
nový výraz f over enými postu))mll. Ze l Jen kova svmfónia súčasne potvrdila že
autor sa neodk lonil od národného vedomia. pr ič om otázka nadväznosti dosta la
v 1eho tvorbe nové dimenzie.
Kololwiu m oostnvtlo p r ed prttomnvch
ai otázky do budúcnosti ; nepotvrdil &a
tu m ýtus o llrevahe 1ednei gonerllcle nad
ostatným!. Hovorilo sa tiež o sk ladbách
bez Ren e rač n vch obmedzen!. Po strán\ie
s poločens ke! l odbornej sa spl nili všetky
náde1e. vložené do teHo .. larnel lastovičky " . Bude Jen potrebné, allv 1 budúce
I'Oč n fky sa nlesll v mladom. nesk ostnatelorn duchu priamostl a otvorenosti. čo
J)ova žu iem e za dôležitú črtu toh t oročne!
akcie. Verim e. že povest o p odobne!
Atmosfére pritiahne ai ďal ších záutemcov
z r adov sklada tel ov. muzi kolóROV, publicistov a pracovni k ov masovokomunlkal:n{•ch ot·ostrtedkov.
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SKOLA A HUDBA
!:;LOV ENSKÁ SPOLOCNO~ľ L' Rl:. 11L LlOBNÚ V?GHOVU od boč:ka v Bratis lnve s polu s ĽSU . Obt·ancov mlet•u 6 a ku ltúrnym a lnfo•·mač n ~m stl·edlskom NDR usporiadali \11'1 prf·
ležflostt 150. vý r očia smrti L. v. Bee thovena n iekolko p odu jalí
v Bratis lave, H o lfčl a Dol nej Krupej. Na koncertoch priat e ľ·
stva v Bratislave a Holiči účinkovali hudobn! pedagógovia
z Bratislavy a z Be•·l!na , na .,stretnuti mládeže" vystúpi!!
žiaci z hudobných 1;k01 druiobn)•ch mies t Kt·a kova ll Subotice
spolu so žlnkmi ĽSU z Bratisla vy a p redniesli skladby svojich
sldH díltCJ'OV.
• VÝSKUMNÝ ÚSTAV KULTÚRY v Br atisla ve vydal v r. 1976
z rus kOho originá lu preklad práce V. E. S!apcntocha Problémy
spo ľahlivos ti. informácie v s oclalogických výskumoch. Práca
sa zaoberá kvalitou sociologicke! lnfo1·mácte a mož n o sťa mi
zvysovanla lej spo!ahllvosti a fc ur če nú soci ológom. štotlstfkorn, učiteľom soclá lno·ekonomických diSCiplin a pracovnlkom
pra xe.
• DR. ZDENKO NOVACEK, CSc., p osla nec Fedorillnoho zhromaždenia CSSR a pre dseda kultúrn e ho v ýboru Sne movne nó·
r odov, prednášal dilu 17. V. t. r . v Klube s kla dateľov v Bra·
tlslave na tému .,Plá n práce kultúrnych výborov FZ a nasa
k ultúrna politika".
• NA TOHTOROCNOM JANÁCKOVOM MÁJI v Ostt·ave vystúp ilo a1 Kodályovo slačt ko vé kva rteto z Budapeš ti. Uviedlo o. í.
aj ll. s láclkové kvarteto súčasného maďarského sklada tela Zso lt a Du rkó, ktoré zlskalo r<>ku 1970 na med zin árodnej Bartóko·
v ej sú(a i t Il. cenu a Jol prvým In terpr etom bolo práve Ko·
d ályovo kvarteto.
• OPU::; CLENOM IF PI ( lnternatiomll Federation o! Phono·
~raflc Industry). Hudobné vydavatPlstvo OPUS prijal i do me·
dz•národneJ orgamzácle výrobcov :r.vnkovýcb záznamov a vl·
deo~ramov. ktorá zdruz ule 536 clen nv r. 30 krajin. Tohtoročné
zasada nie !FP! vo Francuzsku preroknvalo hJRvne otázky u zna·
niH zv ukového zliznom u a ko kulturnoho statku a pro blemRtJku
ochrHny p ráv výrobcov zvukových zuznomov.
• I.:UDOVA SKOLA UMENIA BrHii:;I!I VII, Exnarova 16 us po·
rlauali! o. tuna t. r . z .lvercčnú aJ..adémlu ZIHkov tanecného
od'Joru porlaclanú Jlfl potcs t 60. výrot lu VOSR.
Dr. ROBERT SAL F.:K, voJenský Jwpo lnik, sk lacl utoľ a liudoa1ný teorP.Iik by sa bol do ~1 l ll. Vl. l. r. 70 r okov. Z p!l·
v od núho hr áča lld lesn v roh v dychovet vownskr. i hudbe
sial su členom roz hl n~ovŕho orchn::.tra v Ostrave a v Brne.
NadoiJurlol vzdelanie tcurntlcko·historlcké a venoval SH prci·
cl hudohn o·lustorickel i kompuz!clt. Bol Jeden z p•·vých bádateľo v, ktorí písa li o ruske1 rohov~j hu<ibe. V rukopise zane·
cha! cennú prácu Cesk(i dychová hutlba v J'Okoch HJ00-1960
a n a pfsul po~o tné ~ kl uciiJV a ít prHvy p1·e dychový Ol'Cl1esle r,
ld oré s u do~wr v rcportoát·t voienskych dychovýc h hu<l leh.
•

K aktivite nitrianskej PF
Dnes sa už dá hovo riť o dob·
••ej k ažd u•• očnei koncertnej tra·
dicit č l enov katedry Hv PF v
Nitre. ku ktorej da l pred tro·
mi rokmi podnet mlad ý, nadlený odb. asistent Jozef VereA.
Tohtoroč n ý verejný, slúvnost·
ný koncert (ll. mája t. r. v
au le PF v Nitro) bo l kole ktívnym záväz kom kate d•·y Hv na
pučcs ť I X. viieodborovéhu :~:jaz·
du. Na koncerte ú č inkovali llto č l e no v ia kate dry: odb. as.
Peter Li ~ ko - klavh·, odb. as.
Ján I.upl á k - husle , udh. ns.
dr. Eva ľikm·ová - kla vir, udh.
as. Eva Sh•c lkuvá k tavlr,
odb. as. Jozef VeroA - hus le
a Alica Saubererová a. h. klavlr. Slávnostný koncert otvo·
r ili aj ukon čili dva [okultné
spevác ke
s úbory:
Spevácky
zbor
uwcľarské hu
oddelon ia
(ved ie hu exter ný Jli'Rcovnlk
KHv Viktor Sim ek , klnvfrny
spr ievod - Peter Li(~ku) a ~en
ský spevácky z bur slovenské·
( pout ved11n!m
ho oddelflnia
ndh. as. lá na l. uptáka , kl avfr·
nv spl'iovod - Eva Strelkovä,
r ecit áciu 111odzi jodnotllv9mi
speváckymi čfs l aml ma la poslu·

ch áč k a
Soiia Kvai č ov8) . Pri
oboch sú bovoch treba vyzdvih·
nft ť zleplufúcu
so i ntona č nú
(Jroveil a skulti.vovanie výrazu
prednesených skladieb, k č omu
podnietila i účasť na SV OČ.
(Slovenský súbor získal l . cenu vo fakult nom k ole.) Na za·
č in ajúcic h f•s oechoc h
súborov
míl ~o me poz orovať ras túcu kvalitu - a tu i napriek ťaikos
ti a m zači atkov. Ale 1 tak treba
ďalej vera pracovať a neustr·
nút' vo vývoji.
Na ko ncerte odzneli i sfllistlcké výkon~ SonaUnu G d ur od
A. Dvor äka p•·e husle a klavlr, op. 100, predniesol Já n Lup.
t á k s k lavirnym sprievodom
Evy Stre lkovef, V podani dr.
Evy Plkorovet sme si vypočuli
od L, van Beethovena - So ná·
tu c mol op. 13, č. 8 .,Patellc ktí", v ktorej výbo1•nn vy·
z nela prvé časť Orave. Allegw
dl molto 11 c on brio. V druhe i
časti bnlo cltiť premy11len tl dynamickú s tavbu 8 z my11111 pre
z vukoví! nuansy. Petnr J.lčko
v11ľmJ
dobre pod al Rapsód iu
ll mol, on . 79, č. 2 od Joha nna·
sa Brahmsa. t e vofkou ikodou,

e

0

(St č d roii )

MUS ICA AETERNA sa 25. mája t. r. pre dstavilA medzi·
mí,·odnému obecenstvu. ktoré tvorili delegáti ll. meclzlnárodn ŕ.J ,o lekárskeho kongres u anostezwlógov z 20 l1raj!n. Súbor,
lltOI'Ý su skla dá z 9 s l tíč1kovych h ••úi::ov ( 4 hus le, 3 violy, vi o·
Jon č clo o kontrabas] ce mbala, vokúlncho tr io [soprún, ait,
ba s ]. Pt'PCln iesol v rôzn ych komblnúcltiCh nú ~troiov oznlstné
·,.la hôdky" starej hudby. Po úvodne j pre dohrc ). S. Kussora.
n riklacl nel pre zre lé um enie tohto u nás ešte stälo málo
:znúnlllho barokového sklada teľa, rodáka z Brati slavy, nasie·
dovaJ pest•·ý výber 16 sk ladieb z obd oi) fll gotiky, až neskorého
baroka. S po meiime a s poi'i La tins kú oslavu na mesto Krakov
z 15. s t ot·očia pre soprán - so sprievodom hu sie! n vlol. pi eseň pre bas z významnej nemecke j polyfónnej zbierky Loch ·
h HmsJ1ého spovnlka a pôvabmi ukárku z tvorhy Piel'l'a do
111 Ruo. s kladatera ,.d ruh rt gene r ácie" fra n ko·flámskc i rene·
S0 11Cie (n•·o soprá n n Hlt]. Pu rcellova ,,Fantázia prr. troje husle" s generalbasom te po harmomckel stránke objavnú A sko·
ro výnimočná ore barokové obdobie. Vý razové bohnt s tvo ií •·ie
. . sn nt un ce•· to" pre sop rá n z Moutovni'CIIho ,.Korunovácie l'oplJP.Y" fi lnlo nzita procťten ia v jnho sltlvnom .,Lamento A•·Iad ny"
pro alt patrili ku kul m inač n ým bodom koncertu. Molodtcky
bohaté operné árie M A. Cestiho (soprán ] a F. Cavalllho
l a It l. v 17. sto ro č ( s lávnych pokračovateľov Monteverdlho
v Benátskej opere boli u kážkami dnes u l: zabudnuteJ hudobnP.t
krá sy. Zauja la aj basov/l ária z nojznáme)set opery J. Ph. Ra·
m ea ua ,.Gastor a Poll ux". Všetko to znelo pr irodzene, nenástlne a 1 boz po užitia h isto•·ických nás lroJov vyžarovalo ovzdušie s votet doby, Pri po č úvan! 8·hlasove1 dvo jzborovet ca nzony
G. Gabrielllho s je j vc!kolcpou slávnostn ou nálado u. dokonale
a olastlcky predncsenou s l áči kov ým s úborom, zabudol pos lu·
'cháč nn to, že táto hud ba z nela v benátskych palácoch 11 chrti·
moch tste za s prievodu fa •·bistého zvuku pozaun a c inkov.
Naoznt obJavom boli troJhlasné, folklórom podfnr boné ,.RusIH3 plesn e ". z konca 18. storoč i a.
Sláčikový súbor c ha r aklortzuid zvuková dlsclpllnovanosť l
oddanosť k tvoriveJ práci. Súbor disponuJe vynika lúclmi vokál·
n ymi sólistami - alt H. Stolfovej s krásnym tlmb•·om, s do·
kona lým v~razom a výbornou artikuláciou, soprán V. Braunove j s prlamočlarym vedcn!m hlas u, svietivej striebristo! farby ,
v e ľmi vhodný pro hudbu z gotiky, ale l pre koloratúru neskorších obdobi a kultivovaný bas P. Mikuláš a - mUkl{o a plno
zneJúci.
G. D.

Riaditel Konze r vatór ia v Bratisl ave dr. Zdenko Novdček, CSc.
odouzddva l ng. ]urkoTJlt!ovi, r ladítelovt ĽSU v Malackdch pa.
mlitntl medailu Za zdsluhy o rozvof slouensk~ho hudobn~h o
~kolstva pri prile!tztostt 25. výročia zalo!enia ĽSU u Malackdch.
Foto: Ľ . Drgpnec

• OPERA JUHOCESKtHO DIVADLA, nosltet Radu práce v
Oesk9ch Bud~f ovlclach uviedla 15. lV. t. r. p remiéru opery
G. Puccmlho Tosca. Režisérom bol Jaros lav Ryšavý, výtvarnf·
kom scény Joan Brehms, dir igoval Ja n Doležal. Hlavné pos tavy
stvárnlll Nadežda Honz!ková v alternáclt s o Zdenkou Kar~ni·
novo11 ll; h. a Karel Fuk, resp. Josef Hajna,

Zensk{j speudcky zbor sl ouensk~ho oddelenia PF u Nitre.
Foto: M. Voti'Uba

!fr. mu r,i klllnv l'ntP.l'
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nu lo Jon veľmi ukr uiuvu. l S vnie k vnlity do k(, ~o l i na hcothu·
venovskom výc huvnom ko ncet··
to. ktorý poriadaln n a~a kate ó·
ra v apríli t. r. pri prllež itos li
150. výroi:ia fur.1•lia skla da lo·
ra) .
Pl'C klovirist u vol'mi uá rot o1ý
a pre to menej h1·aný Sc hunu1 n·
uov cyk lus Ka rn eva l up. 9 jedi·
ne~ne interpretovala Eva Stre lková . Jei výkon znesie i na i·
pdsnej~ie kritédä. Dokázala, :te
obstojí nielen ako prvotricdloll
ltomur n á lu· äčk n , ale ni ak u
iuterprntka.
Napl'iok
s olová
rôz norodej mimoškolskej ~ in·
nosti, urobil ud poslednéh o
" tradlč n íí ho" koncertu pred rokom veľ ký kus práce Joze( Ve·
re~. V jeh o podani za z ne li Styri skladby pre husle a k laVIr,
up. 17 od Josefa Suka (klavlr ·
ny sprievod E. Strelkovä ) . Ho·
ci sa tento cyklus hró pomor·
ne málo pre svoju nároč n ost,
Joze[ Vereii sa s o Sukovým dielom vyporiada! volmi dob1o.
Po into nač nej s tránke a v kvalite tónu pJ•e ukázaJ dobr ú vyrovnanoll ť a vynikol najmii v
)Jnsled nej skladbe - Bude s ke.
1Bu lo by dubt•é, ke hy ml ad~ m
Interpreto m Stre lkovet a VereAuvi, ktor( umelecky s pol upra·
r.ulú tri roky, dol možnosť vystúpiť 118 SRillOStlllllOJll reciltlll
aj Slovkoncert ..• )
Posledným sólovým čtslom
veilera bola koncertná e tu lla
pro k lavtr od odb. os. KHv Júliusa llerodeka : Kalikády. Táto
svleh, roma ntická, m y~llenko·
vo sind i n ~ovsky ladená skla dba 11a vní1torno doH ua 3 ča sti,
P rvl! n áč1·ty skla dby vznikli r.
1950, a lo definltlvnu podobu du·
stalo 11kladba all r. 1975. Sklad·
bn venoval autor klavirlstkll
Alici
Sauberorovoj· Nitrayovej,
ktorá ju - ako hosť - ai brl·
lantne predviedla .
No závor le n toľko : ic tr oha
vziať do
úvahy ~ plll: ializáci u,
k torej so te n -ktorý úč inkuj úci
v momentálnej dobe venuj e a
r ôzn y d ruh hudobn é ho zame••ania. ktoré majú jednotlivl úilin·
kujúci za se bou. Každý c hc e l
da ť zo se ba tn naj lepšie. pret o
boli poslucháči v ~ctk ým za
slávnostný v e ~er po vďač n í.
EVA F ILIPOVÁ

Rusalka na konzervatóriu
V J..ontertne j s ien i bratislav·
ské ho h onzorvatória zn e li po
dva vei;cry 115. a 23. mAla t. \'.l
melódie z n á mej Dvorákovoj Rusa lky. Ak mladi k onzorvator!S·
tt siahli k ta k n ároč n é mu ttlu·
lu, io to sve dectvo, io máme
n ieko ľk o talentov al v n almlad·
š!ch radoch.
V réži i Petra Dtll'l'a mail študenti moznosf preuk4zaf svoje
schopnos-tt v syntézo s pevacko·
hereckej, ktorú ím u možnila
dôkladná s polupráca s rczlsérom. Mlnlutúrna scOna bola
rlašcná
ú~elne
a
výtvarne
vk usne.
Veľmi nás tešf, žé pre Jednu
z n áročných so pránov ~c h ú loh
- Rusallm - máme dve por s pektrvne pľ otagoni s tky: Vieru
KrpatovCt (IV. ročnlk. nrot.
Černecká l a Máriu Nagyovú [V.
ročnfk. prof. Lívorová]. U pr·
ve j dominuje prirodzená k rása
mal2_rlá lu. toho s práv ne p osa ·
ctenie, !s tola a všestra nna mu·
zlkallta. U NagyoveJ za se vzácny dar stýlového c!tenta, tom·
ného výrazového nuansova nla.

podopretý p ekným, obsažným
za fnrbe n im stredov [vo VÝŠ·
ktt ch, 11le h las nod osahule su·
vo,·on ltu Krpatovol] . Obo Ru·
salky s ú nádejné sopra nistky so
s vetlou p ers p~kt! v ou . Ježibaba
Daniely Kat•amanovef ( IV, ro~
n !k. prof. Figurovll] u pútala
zdrav ým, pOsoblvým za fa rben ím
h lasu a snahou o pod č larknulle
vyrazového svolrázu poslavv.
Igor 111lndler [V, ro č., prof.
Buchta) , stvárnil Vodn!ka ~ o·
morne. bez zbytočného páto&u
n p reexponovávanlo. má sýty,
fa1·ebný bas, kultivovane ovlá·
da ný, Ide len o podpore n ie r e·
zcrv, rozvo j k torých lc nevyhnutn ý k ďalšiemu •·astu. Slušný výkon p oda la at Dagma r
šcbestová [IV. roč .. prof. čer·
neckú ], podobne Vladimir Ni t·
ran (V. roč .. prof. Bu chta l. k to·
rý pre ukáza l a1 výrazný h e recký tal e nt. altern a nt Vlastimfr
Pec h o (V. roč. , prof. Hoza l je
typom komorného s pcvóka. V
ú loho kuchárlka s me počuli
Sve !lanu Pätoprstú [Vl. rol!.,
prof. Cerneck á l a Bronlslavu

Dvorúkovú ( VI. ro č., orof. M6·
rvová ]. Obsac.lcn•c orlnc11 Joze·
fom Molnárom [ ll l. ro č .. prof.
Cernecká) potvrdilo zlavný nn·
dos ia tok te norlstov (na tak yc h
absolventov konzerva tOrta, ak v·
ml boli Peter Dvorsk ý, č l lur a! llurn ý, s l z r e1me nej a ký čas
oočkáme l. ,Problémy s vyso:<ou
polohou. kŕ čovlt6, technicky namilhnvé tvorenie tónu a herec·
!.il neskúsenosť charaktei'IZova·
11 jeho výkon. Tt·io tesnvch žie·
nok tvorili Ľudmila :lo le nková
(IV. roč .. prof. lludocová l. Z u·
zuna Sloväkovú [V. roč .. prof.
llozn l o Sylvia Baičono vá -1111.
1 o č.. prof. Hud ecová l. Zdenko
MO I'ko (IV. roč., pro L Hoza};
sa predstavil v úloho lovca. Ce z
náročné úskalia p arto v vleclol
studentov bezpeč n o oror. A. Vv·
kydal ( klav!rny s prievod obstarala M. Sv nkovil] . Obe preclstavcnio zjavne l)r eukázali. že tolentv sú tu. délloWé to l na delot Ich správne viest. r ozvilo t.
čo te úloha nesmierne náročn~
a zodpovedná .
IVAN ONDRÁSEK

GRETA HRDA A OTAKAR SBBF.STA ~a pred~la·
..., vi ll bratislausk(1mu obecenstvu na večere hu~/ ouých so n ťit, kde odznela Beethovenova Sondta t:. 2,
op. 12, Brahmsoua Sondt a l!. l, op. 78, Tant1tkotJtJ
Husľoud sondta a Duoŕťik oua Sona/lna op
IDO
H rdd - Sebesta ;e ml aď~ lw morne duo V marCI
t. r. absol vovalo 6 k oncert oo 11 Pol'~ku, v apríl •
spoluútlnkoual o v Prahe a 11 Brat islav!' nn kt,nrpr
te z tvorby k azasských sklaclateľoo a teraz so
uutedlt na koncer te husľových ~o •tal. k/OI'fi r.h1·
rakteri zoualo zdrav~ muztc1rouanze. tvorlu{f prl~ll1J.
a výbornd partnerskd spolupráca - llt>uyhnutnil
pre komornú hru. Hra Grellt llrdef /1' muzlkd/r- 1
a technicky na TJý!ike, umt>lkttiw podátla flľPrffprr,
prejav - so zmysl om pre ~l!ílotllí rft[Proncit1 f' •t•
Otakar Sebesta sa uenuw J..:oncerttll'f l'lll l! u~t• ,,, •
d ov~etkým ako klavlrtll/ spreuórlzat:
/Phn knn
certný vgkon te v znamenf tnler prPiat!nPt Prunl
cle a skúsenosti. Tlelo znaky obof'lt ume/ron •·ll
perspektlvou pre ďal!i te umeleckll napredrmm11e
R G
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0711Pl! no<:lP-rlnó tónv BeNhovcmovrl
ótlv na fllli~I<O •.t ll ~.IJrHIBIII(J. ~k on Cil
~a 3l. 1ocuík l'n:i~IHn fil ll VriHP,r•
sa letmo h niektorým 11HiVVZI111mneti.l111
okamihom s veclonum urc:itého ohmctllf'
n ého vvbcru. [Vcd kumulllC:Ifl botu ni C·
k ctlv nž prlv ell\ft .. l
Nu~lecluilici clci1 oo úvodnom preclve
donr Smctn novc, .Mc vlasti" vystncct•d
C,·~kíl ftlh11rm6n'u Symfo nický orchestr.•·
t s. rozhlasu v Pra he pod tnktovkou Di·
mitrila Kita jenku. Pravidelný posluch.rč
toh to orchestra nemllze sa vyladrlt. že
proclvedP.nle plne zodpovedalo maximá!·
nvm rno2nosllnm. Tento o•·chesto t• te ver·
ml cll llvý nn cllrlgcnlskú osohnosť - 11
Kltll tPnko. h<Jť'l vvr.hrotený technickou
!~lolou a 1nt ulllvnostou. v tomto Pl'fPIHie

rálni51 sy mfOnll. v ktore ! dlrl ~e nt Kurt
Masu1· doslflho/ odtlsev nf'Jn(l svntl)zu <:cl
ku, u In sn ácr na jvlac v predvcd c nJ Il i.
Leonorv k tot•cl obraz bol plný beetho
venovského napätia. zoloieného nn ci tll
vom vedeni všclkých nf•str oiových sku
l>ín s os/nivou pre s nosťou n Isto tou.
Oolšl týždc1) festivalu otvOI'IIu C:esklí
fi lh at•mónia pozoruhodnou Kardošovou
sk ladbou Res phllha rmonlca. V I. husfo.
vom koncerte B. Mat·Unú. pôsobiacom
stá le ešte svolfm nedávnym obtaven!m.
sa s majstrovskou suverenitou zhostil
sólového partu Jose! Suk. Záverečná Dvoľákova Novosvetská symfónia zn ovu pod ·
mantl a hlavne v Largu , ktoré dirigent
Zdenek Ko ~ ler podni neobvčainb suges·
Uv ne.

ho Sl)!'\ nťk11 a drRmnf lll'!::lck(lm o~lv<'nl m
llol cvl1l u ~ '!ho SH.IO Show od C/1. Iv e~"
Milo ~l nv du et z !Jon<~ c; lovnHn lil o llol n1 n
len sv mholickým r oz l úCenhn sa IJO l'lld C
IJrltla vkov. ale t dôkazom, ze večer oal
nl l< vrcholom l uhtoročnel Prfli\~lwi I<JJ 1
V Ty l ovom cllvad lf' sa orecl stovili tP
dve hosfulúcn clivtHilú Ostravsk ú opero
:r.n uiala prrdovsPtkým odv<ílnou IJ tmoo
lllli(•rou in5cenútiou tilkmer nczn(lm ollo
Martinu (úsmevnú n vllpnfl jednoul{tOv·
ka
Alexander blsl. čes kobud ej nvickl
umelci so prezentovali baletnou lnscen.1·
ciou Hlobilovho diela Króska a zviera
Yo f inále Prll:lsk el !art so nczllhucllo
ani na tvorbu mlaMcl1 i!P~koslovonskýcll
autorov
najviac znuliil l sliíčilmvé
kvartetá brnenského Petra Fialu a \:la-

Mozaika
z Pražskej ja ri

Japon'k.O rllrtqent KPn-fč•tro Kol1a ;nsi ďa·
ku!f' Slnvensket flllwrmnnu za vtíbornú
sp.J/uprácu.
Foto: S. Ostrezf

mul Lls!loch tlZ v poslodnom výkono (Sos.
tulwv1čov a X. wmfónld l. kde no zák lado
dotHIIného prcpracovnnla vytvarova l cclok tlu porllvullodnol tcdnotv. V Beutho·
VP. II tJVOlll hu~fOVOlll kOIICCI'lO Sfl tlkO
Q ~lli'S ll Q
sólistu predstavil Pl'užskému
IJII :l llku dobre zn.~mv I~or Oi'>trach, ktor ého oorlunlo svoiuu usrachtilosťou a
P ITc:ftnosťou lwlminovalo hlav ne v kacle nri:Jch.
"Jt~ orvom koncerte Slovenskej filhorm l' io no čele s LRdislavom Sl ovákom
úP n"
oprlívllfmc znzncia
Ctkkerova
~~ 'nl.:n ll wnmupo il flrct l1ovon. znejúca
v Ol'kne nlastlckv vvmodelovn nom cel·
k11 no ~ft•ách!l(•com vsnk m iestom! no·
p r~: no vvJ·nm'llšin dromatii:nost. V pre<.lv"ri •·ní 13othovrnovllo IV. klavfrnclw konC" ' 11 zrolrl'nu rhyl1al11 vzlí10mnfl hlh ~ia
k oP :nulta mmlz1 sóll6tom a or r.hestrom.
č t· :,ol dóvod k nl ekolkým nástupov1 m
k o'''>'~ m . Atyolcký kluvlrny vvkon (LI!O·
nft · rl Hokanson) s UI'Či tými PI'Ciavml neI s c· ,. tJ !tt Ql ovut nev1 la sn cnosti ei;te zmo·
zt v i 1 výslcdn9 celkový do lem. Omnoho
srwn onno1šf a p •·edlneisť vÝ kon u odaIR rtiiHll'mónla v šostn kovičovol Prvomátovr•l svm fónll.
"l'!~t)orný ÍISPPCh zna menal druhý voČtll' nražsk l!ho vystúoeniR Slovenske! fllhH •·móni e, korlv sn ujal taktovkv tapon·
sk (! dlrl.5(ont Ken -lčim Kobajali. Tu uro·
ukA?.Ria SF okrom ~voUch n esporn ých
k vfllft 1 zmyse l pro tvámost a ood veden! m spontánneho dlt•lgenta s v(lraznýml (niekedy BŽ prfllš OSObltýmlll ~CS•
tnml. oresvod~lvo predniesla nielen Mu·
sor~ s kého Noc na Lyso l hore. vyznteva·
lO c u v su.5(ostlvnom clramnttckom spáde
s citlivo vy klonut9ml f1·ázamt, ole l Szyman owského l. hus!ový koncert (sOIIsta
Konst anty Kul ka z Pofska l a napokon
CAt kovského V. symfOnl u. kto ra! dlrl~en·
tov o ooJ1 atle trochu zastieralo. uod ná·
n osom vonk otškového efektu. f llozoflck(l
substanciu n rušilo tflk homogónnost In·
t wnretotnel výstavby diela.
l'ružskému publiku so orodstovil na
čHlo Symfonického orchestra hl. 111. Pral• y FOK 1 orudovftný a hudobno cit!Jv(l
dirigent Charles Dutoit. Po trochu ro·
m antizutúcom predvedo nť Becthovenovol
I V. symfónlo sa skutočne m atstrovsk v
vvpnriadal so sólovým partom vo Flos·
m tJnovom Koncerie pro violu a arche<;·
t er .,Michelangelúv kámen" violista Lubo
mir Malý. Perfektne zvládn ut ý predne~
b t 1 r;haraktor istický s volou tónovou ra ·
r 'lnnos ťou. preclznou technikou l zmvs·
Jo·n pre celkovú a1·chltektúru kompozl·
clo. Z áv erečné Debuss\ ho More vytvortlo
zásluhou citlivého dlriRentovh o POJ1a tH1
prnstúpenúho tma?iná rn oo šká lou neu
stá lych prPml en odtieňov a r.vt·a tov. ne
sporný vrchol v eče ra, al keď orchester
FOK z tohto dlrt.~en t s k é ho bohatstva VV ·
ťa i:l l Iha čnsr. V tom Istom ~ose probiO·
h a lú v žof!n~kom nucll tóriu vvst fwe n i<'
BrullslavRkliho dvchovébo kvinteta. po·
d!11 zhodných nazot·ov vefmi tlso~šna l ~~~
progrn mc o. i. Hatrikov Dennlk Táni Sa·
vit ovei).
Gewandhausorchester bol očakávanÍ!
so záujm om. Ok r em n ešťastne zvolenól1o
5óllsllckého lrl a v RnnliJoVIJnovom Trot ·
konct'lrtc ~~~ lio!ookí umelci za~kvo l i v ol ·
krá::oe l cdnak v Beethovenovol Pasto-

no'

Prostredie J..atcdrá l v sv. Vtta na pražskom hrade pôsobilo rovnako silne ako
vlastnd hudobná l filozofická hlbka Beethovenove j Missa Solcmnh;, kcle lllavoi O
~povúcky v ykon M. Ha16ssyovoi a J. Hortíl:ko
nielen zauja l, ale f nadthol.
Krombholcova celková koncepcia. v kto·
rol bol pod l:!orknutý prvok d ram atič n os·
tl 1 l{a ntabllnol kontras tnostl v umernel
oroporclounll l e. prlvlcdlu orchester
l
zhor P"azského rozhlasu k výkonu. kto·
rý sa l napriek dlr l,gentuvmu RcsllkulaC·
Jl úmu vetu v závere diela zmenil v bíu··
llv9 u ht·ejlvý ďakovný potlesk tisícov
nudšPných posl u cháčov.
O J, undýnskom sym f onickom orchestri
Ion str učne: fenomenálny a strhulúCI.
A keilv smo hľudall \JI'fčinu. bol !Jv to
ok rem ďalsíc h znakov pravdepodobne l
1ch opravdi vý hudobný cit a výborné n ástrojo. Návštovnfk oboch ltoncet·tov tn o·
hol obdivovať predovšetký m orokrásnn
zncilicl arzotHil sláčikov s n epopťsatef·
nou oatinou brilantnosti, ale l l cmnosf
a vytrťbenost qych ov. ktoré hlavne v
Stravinského Symfónlt v tt·och č astia ch
vytvorili sil né dolmv. To istO plot! ot o
interpretácii 1'1 opetovel KoncertneJ {anléízlo na Corelllho tému.
Nesmieme zobudnúf na dvoch mladých

umelcov. Rumun Radu Lupu získa l v Bccthovonovom ll!. klavírnom koncerte 1 v
nasledujúcom
samostatnom
r ecitáli
úspech hlavne vďaka celkovej rytmickej
J'ozvážnosti, vytváralúcol koneč n ý doicm.
StrledaiC•ca sa l y rlčnost a vitalita, podPOl'Cnlí kon centrovanosťou výt•azu. sa
uplotnill hlavne v Brahmsovel Sundte
f m ol. Exceloval 1 náš Cen ek Pavlfk. MJa.
dlstvo svieža elega ncia predvedenln
oboch Beethovenových Romanci bola. za
noobyčajnej precfznostl sprievodu
Vý·
chodočes k ií ho l tätneho komorného m·chestra z P a rdubťc na če l e s vvnikaiú·
clm L. Peškom, sk utočnou per lou 1 ms·
tenfm o huslistovom talente o umelec·
kom d oz rl evonť.
Moskovský Státnv aka demick ý symfo·
nický orch ester ZSSR dosiahol nallep;J
v~· lwn v Slufablnovei ll. svmťóntl. Jevge·
nii Svotlanov tu vvtvorll lednoltoty tok
vášnivého v ykreslenia s krlahlnov sk~ch
hudobných vťzlť s dô1·azom na celkovú
ploš nosť ensemblu a s v ýrazným dvnll·
mickým odttenenfm exponujúclm v zá·
vereč nom tuttL Bolo presved či vé a spon·
tánne 1 napri ek svolel majestátne! nai a
cle. Orchester je mimoriadny predovšel
kým svojimi tcchnlck9ml dispoz!clam t.
samozre jmou dlsciplfnou a medzi teho
za u lfmavé elementy patr! l striebristá
tasnost sláčikov. často prekrýva lúci ch
cel ý ensemble s podivuhodnou e l e~an
cl ou.
Starobylé. Tylovo divadlo bolo sved·
kom niekoľkých speváckych recitálov z
ktorých snáď najvýznamnejšie bolo vy ·
stúpanie sól i stov Metropolitan Ope1 v
Evel yny Learovej a Thomasa StewarJa
f namiesto Preya l. Zvlá šť Stewart pô"<IJII. vďaka nielen úplne samozre jme; cet
fcl{tncl
technike. alo uredovše tkv m
ilchvatne1 farbe zama tového barvtónu
tak omot!vne. že rad prldavkov fvčHa·
ne Dvoi'áka l bol prirodzeným ukonče·
ni m nezabudnu t e ľného več e ra. Na PI'O·
grame bola tvorbil Brahmsov11 Mnndol·
&sohnova; v9ber z Wolfovho Tahanske·

dlmfru Bok osa z Brath,lavv. V Bokc::.o·
vom dtole sn al\o pcrfl'ktné komorné
teleso s utlivvm pm·ozunmnfm tn e ~ú·
ČllSIIH !JudhU d t e mptJťrlliLelllJlÝIII, let:h·
nickv lstyJn tJ L'DdllP ~<onl nred~tavl l o mia
c.l é a sv mpallcke Košicko kvarteto.
Sklndrltcf u dln~l!llt Hans Werner Hon
ze tvor! 1ellnu z v vrnzných osohno~ti
sucasne1 hudhv . Z hfadi~;ko vvvotél hud!J\
ni č nlliJovoriar;u Tolenw nnl ann uspokn
ilia su·nke poslnch<itsko vrstvy svo(ou
konvontnou li oravou stn ré ho llhllsllu
fspomenmo Brltteuovho Purcelln ll, !'O.G
siahlo u ndstrolovo tll UXIlllálno vvviízeué
dielo Heliogallulus hnpEJrfllor svulou hu
clobnou mu ohuvn1vnostou. u rčito u ro7
VlúCllUS(UU.

i llVl'IIČilOU

Ul.dVI'ClOSIOU.

Zil·

lozunou skôr un racionúilwl htízn noiHJ
tia. nlo l u rčitou lok<llnou kuuwoz1čnou

tom nnstl aulora. !cho rrllii7Acle ~ ~~ lllllll
i·t::;k f llnll'lci - l111 sll~ 11111 Nora Grum ft·
kuvil o č l onovlo Sym[unickóho Ol'l: he8·
tra Cnsk oslovensk ého m zhlasu v Prah!!
nod VP<Ienfm mlnd (•ho IJu iiH ir ~ké hn r!Jrl·
•:on111 Emi lii Co karov a. l k e<ľ Gr umlfl{nV á
nt!rlok(lw lo pl ne uchoptr oartlt úru >~ u
l ora stotoz nif su s fnho llom iJO?.II'IIv m
i;t91om a naimU tcchnJckv vviadrlf IOho n.'1 1·uč n ú čl I<Oilll>llktné liuclobné mvs·
llenk v. nové dielo polvrdilo sklad<~ l clov
noustá lv rast. ume lecké vvzriovaniP 11
or lr. l nu lit u ru l<oolsu sil ne zo korr.n eni'\ IJO
V (lOilli.ÍCOI pôde.
lluci!Ju sul:usnosli vzhud zule zátl!f'lll
tJoslu ehá č u
svollm l novvm l oblavnllm l
l)l'(ldmt. rovnako n czmenen 9 zostáva
vša k l záujem o ovcrenó hodnotv mll,ul osti. Z te/to- ohln stl bol v sarnoslntn\ eli
konHJJ'll ÝCh. ale 1 svmro nl ckvch k oncer·
loch venovaný z n nč ný oriestot· zvlašt hu·
dobnému odkazu Ludvl~a van Beelh'lvena. Jeho Missa Solemnls. 9 svmrflull,
husľové, klav!rn e sonót v. s láčikové k vnr·
tctií a koncertv odzneli na Pražskul lflri
Cnstokrát v podan i naivilč S!r h svctov"Ol h
oromi ncn lov s(tCnsnosll. Uveďm o len
l'elrn Schrciera, Carla Mariu Gi ullinl ho.
llcnryka Szery nga, Li pský GewandhausOI'Ch ester, Ceskú filharmóniu, čl bczkon·
k urenč n é Julliarduvo kvarteto ; ktorť\ho
večer Beethovenových kvarte! patril k
v•·cholorn festivalu Priam neoplsa teln11
nlmosfó ru vvčH J'I il svoHm umenfn1 v ore·
llln enei ~ oJi e uru zského Zofl na Sty ri ná·
stro1n smevah spol oč n ý m d ychóm frál; .
t·ovnttkÝm zvukovvm cHenfm. costo ol'l·
ulizuiOctm sa svo1ou tónovou s9 tostou
a pln o~ťou s l áčikovému orchestru. No lllôvomolliflll vy jadrení m Ich umenia te
samuln9 ŽIV Ý hutl oiJn ý tok. l<lo r 9 nechápu Iba cez notuvé party, ale naopak. t1e·

Pod

taktovkou C.
hral tJ SmPtanovrt slelll najstariic
londýnsky
orchester Lo11don
Symplwny Orcltestra.
Foto: S. Ostrozf
Davl~a

Pol!lad do katedrtlly sv. Víla , kde
Symfonický
orchester Cs. r ozltla.w predviedol Bee·
thovcnovu
Mlssu
Solemnls.
Foto: CSTK

t>
nedôs l ednosťou. vlac-m ene1 sklamalo za.
ujemcov o skutočne avan tgardný hu·
dobný ureiav. Zdá so . žo Henze 1c skôr
analytik - teho dramatický sp!id ča&to
upadá ood nánosom techniky. Skoda?
Nic, to to výbol'llá prUozttost k pozna ·
niu - a v pražských podmienkach leon·
cor tných dramaturgii sm e l tak vdnčul
Beethovenova IX. symfón ia. ten tok1 át
pod skúsenou taktovkou skvelého Car la
11-1. Giulliniho, vytvorila dôstoln9 záve1
festivalu vďaka dirigentovi, Ceskcl [il
harmónii, Pražskému filharmonickému
zboru (zbormajster Josef Vesolka l. me
net už vcfaktJ disk utabilnému ooilatJL•
sólistickélio kvarteta spevákov

TOMAS HEJZLAI<

UrčuJúco u llnlou tohtOJ'Očného resllvo
lu sa sta l! dve r ov iny : GO. výroči e VOSJl
o 150. v9I'Oč l c limrti<• r udwiga van Bee·
thovena a Ich rOsobn ost sa týkala at
I>Oslfldných festivo l ovýrh dní. Bola to
IH'ecl ov~ot kým lllHihn autorov.' l<l OJ' l svo
Iím diPlom znam onali zrod a vývoj no
voclohel !.Ovirtslwl :;l<olv a hudby Medz,
Prokoflovom. Sostakovt
' kladatPlllll ~0111. C/Jul'atu rinnom. Ch l'ennlkovom. Svl
11clovom. Kabalovsk\im. Sc~eclrlnom a Pel
rovom. ktorf sa stali pOctou pro zrne
ranle sil na šich l sovlotskych umelcov.
záuj em vzbudilA z v lášť čes lmslovo n s k á
premtóľa Koncertu uro husle a orches·
te.t: č. 2 Tichona Chrenntkova za pri ·

to sa Im stáva1a podkladom k upiAt·
neniu svolich realizačných danostf. ktoré n eznesú men šf výraz ako - vvn l ka IÚ·
r;a tvorivá um ~o: l ecká práca.
Zo za hrani č n ých or chestt·ov poslí'ldn9ch festlvalovýcll dni zaulal ~ vo1ou
orogr esfvnou dramatur~lou 1 umeleck< m
výkon om koncert Záhrebskel filharmouie
so šéfdlriRentom Lovro von Mu tal!ll!nm.
Oo svolfch dvoch vvstúpe n ť vvbralt sl
diela česk ý ch . 1uhoslova nsljvch l sveto·
v~c h autorov. Matačlč. známy Interpret
Antona Brucknera . oostavll vef ko lr.r.ú
koncepciu Romantl ckel svmfónl e. tak v
lednotllvýcll časli8Ch. ak o l Rrandiózn Pm
cel ku. (Napokon v Bratislave sme lu
v telto realizácii ooč ult Pl'ed dvoma rokml na BHS. ] Náš záu lem sa ureto v•He
sí1stred fl na Mata č lčovu konceoctu Stravinského sultv V ták ohn fvAk . Cel k ový
ctolem však n asv et1čova l lnkll náclll dfrl~enta viac k vcľkat Romanticko! Brurk·
nera . z kto•·cJ vsa l kus al do Stravln!;kj!\ho, Tým Slrllv lnsklf - ohmvý hCJriJVák.
l)regnan lnÝ svoiou rvtmtc: kou A mnllvickou prllcou. vvcllá tlzafúct v suite z •·us·
kel a ulcralfnskej hudbv l ortentáln\'Ch
prvkov zostal v úzAdf Ma tačt čovf.l'l
poslodno1 konceocle.
ETELA CARSKA

•

Slovenská
filharmónia

Dni

21, a 22. IV. 1977

"

Spoločn~m menovateJom dt·amaturgie týchto koncertov bol
fal(t, že pri každom z troch p rogramovan~ ch autorov: Do!Jn ányl, Beethoven, Brahms sl pripomíname v tomto kalendár
11om roku okrúhle z!votné jubileum.
Ern6 Dohnányt sa nar odil pred 100 rokmi 27. júla 1877
v Bratislave. Tento maďarsk~ klavirista, skladateľ, pedagó ~
1 organizátor bol nielen dobre známym hudobn íkom v eu
rópskom kontexte, ale a1 osobn~m priaterom dirigenta tohlo
,podujatia - dr. ĽudovHa Rajtera. Kompozičné zameranie Doh·
n ányiho skladateľskej aktivity reprezentovali Symfonické min úty, op. 36 - svieže 5-časťové divertimento z r. 1933, ktoré
si nekladie za ciel riešiť nejaké životné filozofické problémy .
ale práve naopak: rozdáva pohodu, jas, noblesu a upútava
efektnou, p estro u inštrumentáciou. Vtedéljšiu avélnlgardu nereprezentovalo, bolo slcôr die lom, ktoré syntetizovalo v~dn
bvtkv už prežitého romantizmu a v oblasti Inštrumentácie
nadväzovalo na tvorbu Richarda Straussa. Je to osiJi ujúca vir·
tuózna prskavka, ktorá poskytuje tak dirige ntovi al<o orches
tru vcľačnú príležitost k demon!ltrovaniu svojej vyspelosll.
Ra jter pl·istupovaJ k Symfonickým minútam s obdivuhodnou
dávko n temperamentu a pre teho dirigentsl<~ prejav tak typickej e legancie a zvukove j kultúry.
Zaraden ie dvoch skladieb Johannesa Bľahm sa súviselo zase s 80. výročim sklada terovej smrt!, ktorú si kultúrny svet
p ripomenul 3. apríla t. r. V tejto štýl ovej oblasti predstavi l
sa Rajter už v odlišnom svetle: k!udný, vyrovnaný, až do rezignácie zachádzajúc! umelec. K obom skladbám - ku VariáCiám na Haydnovu tému pre orchester, op. 56/a i lm Piesni
osudu pre miešaný zbor a orchester, op. 54 pri s tupoval ctiriw·n! s hlbokou vážno sťou u rozvahou. Hoci Brahms patr! ku
Rajtcrovým najsllnejším stránkam, te ntokrát jeho pdllš aka·
ci.J1n .:1<~ prfstup ochuclobl)oval obidve diela o umeleckú iskru
il nnclolme i nedo<;l<iločné kontrasty vytvárali pred posluchiíčom atmosféru zachátlzaj(ICU do pril!šnej jednotviíľnosti. PrJ
lmt:I'J)retiíc!J Piesne osudu spo!uúčinkova l Slovenský fi!harmonick~ zbor [zbormajster J. M. DoiJrodinský]. kto rý oodRl lech ·
nl ci<V vyrovnaný a prfznnčne spoľHhl!vý výkon.
Uvedenie Beethovenovho l. konce!·lu pre klavír a orchester
C cltll', op. 15, suv1sf s polclruhacenten/Írnym výročím úmrtln
skladateľa. Só lista koncertu 38 - ročný japonský klavirista
Ken Ara ie v súčasnosti na VI'Chole svojich tvorivých schopnosti. Naj via c upútal sympatickou a úspešne zvládnutou · sna·
hou zosúladenia mladistvej energie, optimistického výrazu
i bohatstva medllatívnej fa ntázie s požiadavkami pdsneho
kla sického slohu. Napriek všetkr.i VJtälite a spádu, napomáhn !H
·Ken Arovi pri plneni tej to z~kladnej požia davky schopnof.ť
,pevne držať tempo a výrazne, a!B prirodzene zdôraz1lovať
rytmické akc'enty. Je totiž typom klaviristu, l<torý využíva
kazdú frázu, každé marcatu i srorzato k uplatneniu svojho
tvorivé ho vkladu. ,Vnútomý oheit Beethovenovej hudobnej reči
'dokáže podčiarknuť hez toho. uby sldzo! na pole púhej virtuo2ily. Popri naprosto suverénno m technickom vyrovnani sa so
skladbou, zaujal Ken Ara aj svojfm vzácne širol<ým registrom
farieb a odtienkov vždy kultivovaného klavírneho tónu. Raj ,' terovu snahu o vyváženosť zvuku ot·chestra so zvukom klavíra
veľa ka jeho prizna čnej pohotovosti a rutine korunova l ús pech.
ale prílišná vyrovnanosť orches trálnych medzihier nekorešponoovala dostatočne s energioU' nabitým a živým pulzom Ke11
JArovej hry.

27.-28. IV. 1977
Tesne pred udelením čestného titulu národný umelec vystúpil ako dirigent tejto dvojice podujatí SF Ladis lav Slovílic
Spravidla hodnotievame štvrtkové, t. i. prvé vystúpenie SE.
Zhodou okolnosti došlo vša k k presunu piatkového termiou
koncertu na stredu a tak pravidelný št vrtkov~ koncert !Jol
už reprfzou programu z pľedchádzajúceho dllél. Táto sku lo(,.
nos ť sa odzrkadlila v skvalitnen! teclm1CI1ej úrovne, vo vHI:·
še1 istote na jedne j a v uvoľnenej~orn muztcírovaní, v intellzfvnejsom s tave bnom nadhl'ad e a tí·m aj v silnejšej presvedtivostl a bezprostrednosti výrazu na stranP. druhej. Taktu mohli
v ýraznei vystúpiť do popredia tie n ajsve llej ~ i t: s trúnkv S!ová kovho dirigentského nature lu: pocit radosti z tvorivého muzicfrovania. I skr ivosť jeho temJ)eramentu, dos lov a fanaticl<é za ujatie pre interpretované dielo, dôkladné nastudovanie a vv
. brúse nie, tes ný kontu kt a prežitie ka žde j hudobne i fráz v a nad
t í'm všetkým podmanivé čaro Slovákovej muzikantskej oso:;nosti. Detaily 1 celok podarilo sa mu mo del ovať so vzácnym
nadhľadom. so zmyslom pre nHcru, s tes n}im konta k tom s Ol'·
ches trom, čo v lwnečnom dôsledkn zaručovalo príkladn(l úro·
veil výkonov.
Znamenitý priestor k demonštrovanlu tých najlepších pa ra·
m etrov svoj ho dirigentskéh o rukopisu našiel Slovák i v l. svmfónit D dur Gustava Mahlera. Toto duševné vyznanie Hšte mla dého s kladateľa priam hýri mladistvou, bujarou citovosťou .
Symfónia ie charaktel'izovaná n eopakovateľne or.~inálnou. geni ál no u inve nciou s množstvom prel(rásnych h ud obn\·ch télll
pul zum horúcej krvi váš ní, si rok9m spektrom pocitov raciostnéiio roičenia c ez t rpké rozčarovcmie až po túžbu po hrdinstve. Je dokumentom Mahlerovej lásky a oiJdlvu Ku pr!rocle ,
ktorá in spiru 1c a povznóša svojo u s ilou a mohutno~ťou k llel'Oic k~m činom. V sy mfónii sa to oclukactľuje v preras tanf pô ·
vodného pastoráln eho charakteru l. časti clo heroickej nála dY. Symfóniu ani dnes , po takml?r sto rokoch, nič n estrati!ll
na svo jej sv!Bžostl, komunikaliv nosti a bezprostrednosti výrazu. Týmito vlastno s ťami s tala sa pre Slováka priam icleál nvm prostriedkom k clemonštl·ovaniu širokého spektra tvorive!
fantázie. Sila presvedčivo s !i jeho dirigentskej v~povede pra nwnlla z nešpekulatfvneho vych utn ávania prirodzeného spádu
Mahlerove! hudobne! reči . zo stotoznenia sa s jeho sklada
teľs'<ý m zámerom.
V bez mála 30-ročncj histórii dramaturgie by sme na k on-certoch SF s otva našli uved enie nejakej koncertnej lltératúrv
pm kontrabas. Tento nástroj sa vo všeobecnosti pokladá za
schopn~ iba vPdenia basového hlasu.
Z(Jstupca vedúceho kontrabasovej s l<uptnv orchestra SF. pe·
'cJa g(J\! VŠM!J Karol i l!Bk podujal sa na nel'ahkú úlohu, zmenll
liHto lllbo ko zakoren ené nt1zorv a vystúpil ako sólis ta Kon·
ccrtu pre kontrabas a orchester fis mol od ruské ho sklada
1 eľa Sergeja Kusevickl~ho. V kontexte kon trabasovej literat(ll'V
prrrlstav uje toto di e lo reprezentatívnu súčasť a vo svoiei fak tú re ťaží pr edovšetk~m z l1antilénových možností nástro ja, no
nevvhýha sa ani technicky exponovanejším (Isekom. Jednotlivé
mvš!iP.nky ma i ú spevn~. !yrick~ charakter, sú I nv e n č n e svlež ..
a sólistovi umožiíuj (l výdatne ťa ž iť zo schopnos ti s pi e vať na
tomto zdanlivo neollrabanom Inštru me nte. lllek fe výllorným
!wclohníkom a disponuje tiez spo ľahliv~m technick~m zázemím
jcdnoti!v~m t!imam 1 celém u hudolmP.mu toku dokázal vtlaclť lW Čilf SVO!P.I !ntenzfvnej tvoriv ej lntlividualily, Zfi ČO ZOŽni
od obecenstva (Jspecll. Zvuková vyv á~e no~ ť só li ~ tu s orcllfl i'
trom bola dobrá, no súhr a medzi nimi mohla oyť ešte l)erfP.k'

nal~la a ullladenelšla.

Y.. Ct ZIK
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organoveJ

hudby
V Hudobnej sien/ bratislavsk(!ho hradu zal'alt
sa 28. mája t. r. už po drullý raz Dni organove1
huc/by. Stali sa sútasľou Kultúrne/lo leta '77 a
prlleiilostou pre prezentóciu c/esiatich domócich
a zahranitných um ~lcov prevažne zo socialislicl.:ých krajín; posluchátom umožnili vypotut sl v
bezprostrednej tasove; následno.s/i nielen tvorbu
~ tarsích, ale a; súč·asnýc h domácich a zahranič
ných autorov a dali lak; príležitost k mnohorakel
konfrontácii.
Bratislavský komorný zbor pod vedemm svojho
umeleck(!ho vec/úceho Valenllna ll j lna vzorne
pripravenými a predvedenýľ[li zborovými skladbami majstrov r 6znych obdotJI d6stoJne otvoril toto
podujatie. Sovietsky organista Oleg l ante n k o
~a podieľal na slávnostnom otvorení dielami starých majstrov a sútasnosli. Tieto, spolu s ďalši
mi, predviedol a; veter na vlastnom recttáli. fantenko nebol v /Jratislave prv.rJkrát a porovname

Katarína

Lelovičová

s ;eho preilchádzajúcimi vystúpeniami u nás ukázalo, ako tento sympatický, vel'mi temperamentný
umelec vyzrieva. Jeho prejav, v ktorom dominuje
Dezstarostn(! muzicirovanie, sa stal vyrovnanej~ím,
tlo sa prejavilo najmä v 1'roch choráloch Johanna
Pachelbela a vo svojsky, veľmi pekne preävec/ene1
Par/ile d mol f . S. Bacha, kým tempov(! po11alie
Pachelbelovej Toccaty a Pre/údia, júgy a ciacconu
a Bachových diel - Toccata, adagio a fúqa C du"r
a Prelúdium a fúga Es dur - bolo voľnejsie.
Priam prívalom nápadov sa zaskvela lnuencia sovietskeho autora Borisa ľiscenku; v rukach interpreta navodzovala takmer vizuálny obraz bolwtostl a mnohorakosti iivota v jelw vlasti. jantenkoua skladba - lmprootzäcia, v pot.lstate monotemaltcká, ft? kompaktnet.'>ia a predstwJLia t nterpreta
aj ako ma;stra kompo zitnej präce, ktor!í z nemnollých [lmkov ute vyNtril úNnne vyklenutý staveDn!í oblúk. Vdacn(! publikum si vyžiadalo ako
prLdavok l. t!asľ Concerto G dur j. S. Buc!za.
Vila 29. m(lja vystúpil 1/cms-Giintller W a u e r z
NDR, Interpret celk!'Jm odlišne/lo w l oienw. V dLel c!Cil Ntkolausa Bruhnsa, Georga Bohma a f . s.
fiarha sa W)ledo/ ako umelec prísnych temp a klastcky uyvt.:.zenélw, takmer stroll(!lw prewvu. Zvla~t
pútavo, š!_tílovo čisto vyznela Bälmwva Part!l a;
menet sme boli spokojní s Bachovou Fantázwu
G clur, kt ore; krajné casti napriek tasnet arlikulácii nevyzneli rytmicky dos/ zrozumlletne.
l tempo stredn(!ho Grave bolo trocha na úkor
závainosli tohto mohutného ilUdobného toku. ll
druhej casti pr ogramu zautali najmä diela pre
nasich poslucháčov neznáme: Scllumannov Kánon
ll mol a "B-A-C-li" {Styri tóny pre organ} nemecké/lo autora 1'ilo Medeka, predovsetk_ým vsak
Wauerove hudobne at formálne umne postaven~
unprouizácte na t(!my z publika, ktor(! spracoval
aj atondlne.
Mladá /)lflharskó organistka Neva Kr s 1 eva
{l. túna} si získala poslucháčov živým a farebne
veľmi sviežo, vel kými ťahmi veden ý m sp6sobom
prednesu. Nie vo vsetkých dielach l- S. Baclza,
sa to javilo celkom adekvátnym rie~ením, o to
účinnetSlm sa tento sp6sob ukdzal byt v skladbách bulharských a ďaBích súčasníkov {S. Slonimsk(!ho, D. Naumova, ale hlavne Kyrčinského
a D. Sostakoviča}, v ktorých sa tasne pretavil
;e; zmysel pre výrazné odlienenie r6znych nálad.
Táto umelkyiía musi upúta(, lebo svojou hrou posluchdča

presviedča.

Na ďaWch koncertoch sme privltali neím dobre známych predstaviteľov českej organovet §koly: Jiŕího Rope k a a Václava Rab a s a. Ropek
uviedol v prvej polovici koncertu (2. túna} v ktoref si sdm registroval - niekoľko diel starých majstrov rôznej proveniencie a skladby f. S
/Jac/la. Mimoriadne zauJimavo vyznela krátka kornpozícia Hansa Buchnera a Chorálová predohr,
Georga Bähma so silne kolorovan_ým cantom fir
mom; farebne veľmi pekne vy~lo dielko Noel (![.
ranger Louisa Daquilla. Z Bachových skladieb lllav
ne Chorálové predohry BWV 721 a 650. Samotny
tento výpočet hovorí, že interpret je zrelým maj
~trom, ktorý preíve drobn ým výtvorom vie jemnýllt
vypointovanim vdýchnuť život. Po prestávke okren'
Tisčenkove 1 Invencie a vtipne podanej MuSeľov ro,
Toccaty uviedol Ropek vlastné Varidcie na Victt
mae paschali laudes, v ktorých kompozične a; in
terpre/ačne prezentoval mnolwraké možnosti svotho nó.strota; k oncert zakontil skvelým predvedentm dvoch diel svojho bgvalého pedagóga

B. A. WLedermanna - Nokturna a lmpetuosa.
Večer 4. Júna patril VCíclavovi Rabasovi. Ni ~ /ll
nespravodliv(!, ak sa o Jeho výkone zmienime mene; obsiahlo: treba príst a pot!ut. Každd skladba
v jeho podan! Je uzavretým celkom, má presne
to, čo st žiada a čo potrebuje. Hudba tu plynie
sama. Premyslené je precítené a naopak; pritom
kata(! jeho vystúpenie meí rovnako vysokú úroveit
Zvlást sme ocenili predvedenie fa nátkovho Adagia, ktoré ako prídavok venoval pamiatke svojho
pedagóga, prá.ve zosnul(!l!o prof. dr. Jiflho Reinberga.
Irma S k u hr o v Cí sa doslova v hodine dvaná.ste j podu jala na zeískok za zahraničného umelca.
S ;e; vlastnou precízn osťou dokázala vo velmi
krótkom čase pripravit program náročný nielen
časove, ale aj svoJím zostavením a pripraviť poslucháčom veter, kde si ich postupne získala celých. V dielach f. S. Bacha klddla d6raz na tch
hlbku, aby potom vygrndovali v pravý čas. Súčas
nl autori v nej tiež nachádza/ú d6s/ednú tlmočnfl!
ku svojich zómerov: tak to bolo at vo dvoch Fanteíziácll fehana Alaina a v dielach S. Németha·
šamorínskeho: Accomodalio ad nomen BACH {v enovanom Interpret ke 1 a v Concerte per organo
solo. Ako prídavok zaznel Chorá./ a mol CtJsara
Francka {sie! J.
Fínsky organista Enzw For s b l om venoval
8. júna popoludnt svote vystúpenie brigádam socialistickej práce; na 1~om i na večernom koncerte predviedol pre nasich posluchdčov nesporne zaujímavé skladby svo/ich kraJanov Jeana Sibelia, f oonasa Kokkonena a !:'laurt Viitalu; ostatn~
äiela patrili f. S. Bachovi. Z nich zvlásť pekn é
bolo Trio d mol a záver el•n (! Prelúdium a ftíga
C dur, ktor(! veľ mi účinne vygradoval. /eh o preclzny prejav, vždy tasn(! vec/enie hlasov . v_t}ra z,
takmer trochu zastretý, seversky zdržanlivý, si
publikum celkom podmanil prídavkom Oskara
Lindberga - Gammal fiiDodpsalm.
Veľmi sympaticky sa uvzedla {9. Júna} mlarleí
Katarlna Le l o v l é o vd. TeJ Bach niesol výl'azntJ
znaky nedávne/zo študi/ného pobytu vo Francúzsku; zdeí sa, ie sa potrebuje este "usadil'". 1'am,
kde svoje/ prirodzenej muzika/ite nechala voľ ný
priebeh. bol Jei výkon najpútavej!ií; v diele Pierre du Maqea a {ehana A/ama. Najmä jeho Llla!lle ~
už ddlvno nezazneli u nós v takom "spreívnom" podaní. Ako prídavok pohotovo, vel'mi spevne uviedla
LindDergovu skladbu, ktorú jeJ venoval severský
host.
Posledný sólový recitál f ll. júna} v pre plnenet siem patril Ferdinandovi K l ind o v i. Venoual
ho dvom autorom: f. S. Buchovi a Olivierovi Messiaenovi. Okrem posledne; t:astt Messiaenovho /,a
Nativit(! clu Seigneur st reg!Siroval sám, pritom
sme mohli obdwovať neustály pregnantný rytmus
u Bacha, vynallezavll prácu so žalzíziami na vytvorenie dojmu tretielw manuálu, uvt1žlw(!, s ohľadom
na priestor volen(! tempá., tak dóležité naf:nä u
Messiaena a ,emn(! odstup11ovanie výrazu. Vďať!
Jt{J pu/Jlikum si vyžiadalo prídavok r oztomllú
Uspávanku jehana Alatna.
Záverečný koncert Dni organove j llurlby przprrl•
vil Slovensk!í komomy orchester pod vedP.ním zaslúži/(!lzo umelca Bohdana War r ll a l,, spolu s
maďarsk _lj m s(I/ J .~Iom. Po muti/wine o , IJtilrrc'nou

Fínsky organista Enzio Forsblom
qradáctou predvedených organových skladbách:
Magnificat D. Buxtehudeho a Prelúcliu a fúgR
a mol J. S. Baclza zahral Istvdn Ella so SKO
dve Chrámov~ sonáty W. A. Mozarta, z ktorQch
na/mil druhá zau;ala poslucheíčov. Violontelista furaj A le x an der bol potom sólistom Dvoch koncertných skladieb F. Coupertna; on t SKO Ich
predviedli s francú zskou _qracióznostou. Po Concerte grosso G. F. Händla SKO uza11rel konc(>rt
\kuelým predoedentm Bartókovho Diverllnwnta pre
~ldtJ!ky, ktor(! vysoko hodnotili i prltomnl maďar
'kl hostia. Potlesk v preplnenet hudobne! stent
hratislavsk(!ho hradu primäl umelcov e!;te k uuerJeniu dvoch čast! z Vivaldih o Sinfonie.
íelal! by ~me st, aby sa Dnt organove1 hudby
'tal! trvalou stíčastou brattslavsk(!ho Kul!úmeho
leta. U'L sa zafixovali v povedomt publika. ktor~
z velket časti tvor! mldde'L. Bolo by preto prospe~
né rozstrit sp6sob propagácie tohto hodnotného
kultúrneho podutatla.
(B)

Ope r·nwelt 4 1977 pl'in i r~nl 7Bnl!rnav t
r·oz hovor s jedným z najvýznamnejšíc h
a najzuám eišft: h OJ>ernýclr r•ežisé r•ov IliR
o o m-P' Ilrr orn Ponnellnm. Z rm:hr•vor·n ~ ~
l' lýva , ž e Ponnellc je ly porn r·r•ži, P.ra . l. ro
t•ý ne 111 á r á d schc malic!<ú nrat• u r·ulirro
vnnéhn Jll'O[e s iurr áfa. Snaž í SR k r iti c k\'
novo vid ie l kaž dé diel o, ktoré už v 1111
nulus li in st;enova l. le IOho názo ru . f.f!
iusce no" a né upe r v bv 1118 1 poz nal roz isér
prá ve lak dokonale aku spevá k aleh n
tli t' Í)le n l. Spn/! ialk u prat:nval pre važ ne v
l:i no hrc a títl o prax si Pl'e dneltn(t !: in
ttftsl u pnrnéhtr r·ežisé t•a mimot'iad ne ce
nf V Ziirir.h u v spolupr•ác i s dit'ÍI(enhonr
:~ ikola us om
Har noncuttr'lnm inst: tllltJva l
Mnn lfl v•u·dihu Orfea a l'nJJIHln . v fJUsse l
drn•fe Riy,ule lla . pre Slutt~a r· t pt·ipt'II VII
ic Wal(ncruv Prstci1 N i bclun~o v . il> d
s nlmk e je (e an Pierre Punnclle v r·ozho
vore so spevá č ko u Car·ol
eblett ovon

Dvesto mladých prstov
Je P<H<tdoxné, ze prave hudiJil
:k to1 et <.ena sa ned& am odmerdt
ani odvážtť, 10 samó meranie, s<t
ma suťaz. Táto boJOvá tradlc!a ~d
vinie oct staroRréckych olympll!d
cez 7.iíoasy lr:ubadúrov a ma jstrov
spuvákov až po dne~né kon kurZ\
Zrejme to rucrom nedá, aby onLI
p oC! ntaiiujúcu silu hudby p reds<~
len nemet·<tll ako každú s!l u, a ak
niet pre J1u od meriavacei jedno!·
k v. teda aby aspoit ncprirovnávali
jeden hu dobn~ čln k druhému.
Al< l slovenské konzerva tóriá ve
dú svoJich poslucháčov rok čo roi<
n a oojové pole svojich súťaži. ro·
bttt dobro, lebo Im tuk dávatú po·
znal situáciu tak typickú pre hu·
d oiJný život. Mladý človek sa tu
u čf vsádzať na seba s(lťaž je
vžd\' l vsádzt.:ou - preb(ldzať zve·
d avosť na svoje sily 1 slabosti. o
ktorých dostal nevie. uč! sa pnHmat v!Cazstvá, ale neooolif sa ntmi. i prehru a napriek tomu ne·
lámot na d sebou palicu. Súťaž totiž znamen á siln~ atak n<t nervy,
tie mOžu mladému umelcov! zlyhať . hoci všade Inde je schopn ~
zahro ť výbomc. To lo istá slabina
súťaži. že vyzdvihujú svojich laureátov a do tlet' ia stav!líú všetkíícll
ostatn íícll, nielen tých. ktor! do
súťaže nešli, trebúrs len preto, že
sú to IVPY krehkejšie. subtrlneište.
nesúiaživé, ale l druhých a tretích
v poradí. Myslime však teraz na
tíích sťastn elš!ch. ktol'f vedia hra ť
i

bojovať.

'i"ohlo ro k u zvolalo Ministerstvo
školstva SSR do Bratislavy klavl·
rlstov. Pred našimi zrakmi defi1ovalu lo1ko mlad~ch Judf, že sme
m ohli v Ich !>POločnom diele vidiet l celistvý obraz slovenského
k lavirisllekého umenia n ajmladšej
umeleckeJ generácie. Za cel~ čas
sa nevyskytol ani jedin~ pr!pad
nPvkusu, snahy po vonkajškovom
efr.kte. nepoctivosti čl povrchnosti. Výi<Ony mali prinatmen5om
punc č i stej práce. A nebo l, alebo
sa aspor1 neprelavll pr!pad trémy,
čo svedcí o dobrom fyzickom a
psychickom zdrav!. Márn pocit. že
k lomu orlspcli l nové pedaRO.I:ICk t'! tmídY. prlcháclzlljúce k nám z
mo~lwvského Konzervatória. tiez z
Wur·savv a Budapešti, s 1ch manire~lacn\·m dcir·azom na (tplné uvorllcnir.. 1 o zrejme nr.vodzuie l clusevné uvofnente, otvára v človeku
fondy fantázie, tvorivosti. inšplrá·
CIC.

Fanlazia má však tu a tam teni::lenuu zatvárať oči a žit zo sebd.
Našt konkurenti hral1 bez výnimkv oprostcnr k ŕčovltostl. sloboane. spontánne. tvorivo, ale akoby
ten tvoriv~ elán občas odfúkol no·
ty z pultu. Tu a tam sa nám chce.
lo J >ostrčiť mládencovi či dievčd·
ťu h la vu k notám a povedať, hriiš
s ice uv oľn e n e, a le nie to. čo 1e
tam nap lsané. Tu máš crescendo
a po 11om sublto p lano. tak to
chcel Beeth oven a on vedel. co
chce. Ty m u však to crescendo ob·
rátlš v polovici na decrescendo.
·' Iu napisal Janáček AlleJ<'retto a tv

rnu liu ltrlis ilhU Atldgtu. Nad touttJ
Schumannovou sklt~dbou je napi
sané .,Sonáta", to sl si 11si z<tbu·
dol pt·ečltaf . ináč by sl preds!l ve·
del, že sonáta stoU na kon f llkte
hlavnej a vedlajšej rnyš!lenlcv. a
tie by mal posl u cháč v oxpozlc ll
jasne pozn!lť a pa mäta ť sl !ch . Ty
si však s pustl i tú ex pozlcl u s tak
prehnanou bravúrou, že v tom pr!·
vale zvuku sa hlavná téma utop! ·
la. Pri tomto pr!hovore k mladémn
klaviristov! by sme si ale pomys·
!eli: všetko z nOt n evyčHaš. naorít.:lad nie to. 7e Chopin ove motorické a lle,gro smieš a muslš rolvlniť dynamikou. 1 keď nie je napfsaná. nie však allegro Bachova,
l keď vyzerá v not<kh podobne.
Zato nech je skladba od Chopma
či Bacha, le to vžd y at·chltektura.
ktorá má svoj vrchol. Alebo je to
obraz, ktoríí má svole pozadie a
popredle. Táto vííhrada platila n rekoľkým v~ k onom. Mno h!, v dobrej
snahe hrať v ~raz ne. akoby chcell
dať každému taktu hl b ok~ zmvsel.
Bachovská téma. myslen á
ako
kfudn~ tok, sa potom
vzdúvala
ustavičným! Cl'escendaml a decr·e~
cenclami. Bo lo tu lol'ko "citu" u
.. v~razu " . 2e nakoniec bola výsledkom fádosa. Tu by bolo
dobre spomenúť sl na Tullchovo:
"Niečo ie treba predniesť a nieto
len prehrat". ln~mi slovami. je oo·
lrebné marovať obt·az. k torého mo·
del výrazne vystu puje do popredia z nevýrazného t)Ozadla. Ako·
náhle chcem hrať v~razne vsetko.
Potom sa do popredia llači každý
takt a Je po v~raznostl.
Toto umenie, chá oať sk latlbu
ako celok a rozl!šit v iíom podstatné od nepodstatného je znak om tvorive! zrelosti v komoozrcil 1 v interpretácii. I te l sme sa
v súťažt dočkali, a to v miere slwtočne nečaka n e!. O Ivanovi Ga janovi zo Žiliny prichádzali u z 1 k
nám do Čiech z vesti, nečakal som
vsak, že budem počuť h ru naoza j
strhujúcu. ,Vystúpil tu už n ie a lm
konkurent, v z áv erečn om kon certe
nie iba ako vlťaz súťaže konzervdtóril. 'ľo už bol pre nás - nte čle
nov poroty, ale len užasnut~ch posl u cháčov - preiav u me lca elll'ópskeho formátu. Ktovie. Jede tento
mládenec, este n ie dvadsaťročn~.
získal ten robustn íí klud, schopnv VYSlOViť skladbu a k o jediný POjem, tla presnosti v postihnutí rOznych slohov, vlastnosti. ktoré sa
získavaJ(! al po dlhej dobe koncer·tnei aktivity. Nech le a ko chce,
ale toto meno nás ešte dôkladn e
zamestná.
Ale aby sme nebol! nespravodllv!, aby sme po súťaži n evynášali
len prvého z prvíích : bol! tu al
iné zauj!mavé mená. Tomáš Gáal,
umlestnen íí ako druh9. typ skôt'
konštruujúc! než poetický, skOr racionáln y než emotlv ny. Alena Uhc·
l<á, zJavom ešte dievčatk om. s p re·
javom tak doJtmavo prost~m. n a·
lvn~m v krásnom rousseauovskom
zmysle, st nás podmanlla tak . že
:>mnoho vyspelejšia BrattslavčantHl

Z kritík
Zaslítz il á umelkyiía Klá ra Havlíková koncertovala
v marci l. r . v Ceskej socialistickej republi ke. Z oh!&
50v na jej vys túpenie v Brne vyberáme :
.,Za~lúžilá umelkyfía Kllir11 Ilavllková dnes patr!
medzi nll'le vrcholné kla viristky. Mli dokonalú tech
n iku. vyznačuje s a str h u júcou llUdobnostou a citll
v ~ m z nw;;lom p re Interpretačnú pôsobivosť veľkýc!.
plôch. . . Klá ra Ha v l!kov(l ie eruptfvna k la vlrtstkP
!'? zmyslom pre v vpä t(t zv u kovosť svojho nástroja.
Nikto u nás neh rll S u c h oľía s talwn intenzitou vn(ttor
ného ponor u. ako B ratls l avčtHJka Klára llavHkovil
Hrá Jeho tvo rbu, a ko moderne orien tova ná lc!avtr·ist
ka, kto.rá dokáže vhod ne zdôrazni ť tie m iesta , v k to·

1--uptanuvá sa s itou o !>Volu prvú
cenu musela v nižše! kate~ór h pucleht. Ale ant ostalnl nech ne·
ZO!>lunú V tien i týchlo stvroch. ved
v !stom zmysle prišil do Bralts lavy ako laur eáti všetci. všetci totiž už presl! vííberom na svollch
skolách.
A bola to n ielen súťaž jednotl!v
cov, ale - a le nle de jure. teda
de facto l sú ť až troch škOl.
Košická a žllins ká sa bra tisla vskej
ú plne vyr ovn al! a dôkla dne tak
likvidovali pover u o a k e jsi "orovi n č n osli ". A ešte ktosi vyšiel zo
sú ť aže s úsp echom .
Usporiada ter
a Jeho team. Slovenské ministerstvo š kolstva našlo p rav~ch ructf
pre túto akciu f pr edovšet k ~ m PrOfeso ra Stra usza, pedagóRa. k toríí
naviac perfektne ovláda súťažnú
tech ni ku). určilo l rozum níí sútažníí repertoát·. k tor~ sa krv i s učeb
n ~m i osnovami, takže priprava na
súťaž nenarušila, naopak z in tenzlvn ila št udi jn~ školsk~ proRram.
Pred ložilo n ám jed noduch~ a lo~lc
k~ súťa žn~ poriadok. postavený na
hodnotiace! metóde s tále na lsPo·
!ah live1šej, na p r ostej statlstlke.
kedy sa in d ividuálne a teda subiektrvne
rozhod nutia. vy jad ren é
člslo m , po sčita n r zmen ia v rozhodn u tie kolekt!vn e a vysok o ol.liel<tfvne. Uspokoii lo nás, že 1 pr•!
rozd ie ln osti čle n ov por oty, č o ~a
týka estetických názorov. vek u 1
pováh. sa n aše hodno te n ie 111-i lo
len málo a konečn á tabul ka zod·
povedala mienke všetk~ch.
Usporiadater bude môcť v budúc ich roč n lkoch zotrvať pr•! take tto
forme i obsah u súťaže. To mu môže uvofnit sily l čas pr e o boha lente súťaže o čosi, čo lei dosia r
chýbalo. totiž o víídatnejšiu propagáciu a publlcltu. Slovenské
obecenstvo by nema lo byť oc h udobnené, len vlnou nedosta točne!
informácie, o jedinečn~ zážitok:
počuť
budúcu hudobnú ku ltú ru
svojej zeme v stave zr·odu.

IL]A HURNfK

TVORBA
DEZIDER I< AR DO ~. : S luvakofónia cyklus sy mJo ni d <ých variút•ií na ~o ra l..,kú
té mu prt> vefk) s.v m ľonkký orc he!>ter,
dj e lo 46
Premtera Sluval..-of ónle 124. Ili. t r.} nesporne uká:ala, ~e toto nov~ rftPla ntirodn~llo umPlca DrnatPra
Kardoša 1e po~/ucllól:,\kym uHl/kom Nze po prvtí
raz s1aha autor Po mo/1/IP ludovPt piesne. f(i{t l tnšuLrat'ná oblast te u~ v 1ehv /tlor/le o~oerlt•ená. No mPlen o tom >pol:wa 1e1 kom11nikatnmo.-t je to 01 wt5~ob, nkým m1lnr udrnpz/ mP/orJ/("k~ materzól, akr• s
n1m pracoval, ako ho zaoael do faretmtSho rúcha
mštrumentáclou . . . 1e to vec harmónie, no 1 samo/nPj
tektomky - szavb1.1 dielo
Nd zov "Slovako{ónw" sl vystwll life me ako kt'ltproqram autorovyclz predotáv a my~ltenok prt tvorbe ktoré zdr oveli cltce /lnwl:lť pu.,luf'itál:om. V bul/eline sme Sl molz/1 pret1tat fPI!o vyznanw . osoelluttíl'e
lnšpira~ný zdro1 Slovakofó!lle: "Už dávno som sa zaoberal mysllenkou naptsat varidcze na l udovú tt-mu.
Prdca ma v eľnll lákala, no dl/lo mt nebol tasnti ohsah
a forma budtícet sklad/Jy; neclwel som totzž naptwC
bežný typ symfontckých varlt!cli a vysktísat st tak
svoJu tecllmckú kompozičnú zrul'no~t. A.! raz na vy~ l ave obrazov národn~ho umelca Martma Benku 'a
mt vyjavili obsah l hudobnd podoba moJich vanár zl,
ale s komponovanfm som nezal:al. Trvalo e~te Vlac
rokov, kým zámer dozrel. Na ,ese11 1975 som ~~ lllt·
br al t~mu, kiortl uz sama Je IJarzantom goralsket
uspávanky a začal som pisat varidcte .. ."
S t~mou va riácii - goralskou uspdvankou narába
Kardo§ velmi oiJozretne, priam krehko. /eJ vnútorný
charakter nenarú§a príliš hutným UIJádzanlm - vychádza z ducha ;emne; podstaty uspdvanky a ar ie /
prv~ obtavenie sa zverufe tak~mu ndstr oJu, ktorý te
podobný ľudsk~mu hlasu - angllck~mu rohu.
Je obdivuhodn~, ako vedel Kardo~ zo zdkladn~ho
mel odick~lz o tvaru 1keď je/zo drulld ~ast te už obmenou prve j ~asti} vybudoval ceM dielo, a pritom neustále pútal posluchača: neopakovat sa, prind~at mu,
ale a; evokovat v ftom stale nieto nov~.
Pr vd a tr etia ~ast {pomaU časti} stí mu prtležttostou pre rozosptevanle diela. {V oboch sa t~ma
obJavuje, možno povedal, v típlnom tvare.} Rýchle
časti (druht1 a štvrtdJ sú pln~ príznal:n~ho "kardošovsk~ho" ruchu. Využlva prottrytmy, ~asto menl
metrum - a to aJ na malých plochách. Zdkladn!ím
prvkom týchto častf - ale aj celého diela je
kontrast: predovSetkým pohybový { tempický /. ale
af zvukový {zahustenie partitúry sa strieda s prte~
hladnými l unlsovanýml miestami} a harmonickú
t bžst~ melodlck~ Unie oproll hutným akordom/.
Inštr umentácia ko re~pondute s farbitosťou Benkových obr azov, evokuJúc v posluchtič!ovi doJmy "slovenskosti" a prírodne; lyriky, ktor~ stí nerozlul!n11
späté aj s tvorbou Martina Benku.
Na druheJ strane - i keď autor ltovol'l, ~e Slova•
kofónia bola tnilpirovand obr azmi Mar llna Benku
nezväzuJe f antdztu posluchál:a podtitulmi - konkre:
tizovaním ~brazov. Je to sympatické, pretože hudba
Slovakofónze sa tak nestdva poplsnou, prtsne viaza.
nou konkr~tnou predlohou (klortí ak posluchdl! nepozná, často sa nazddva, že nemóie hudbe rozum_tet }. Naopak. Slovakof6nta otvdra možnosti fantázie
vsetkým posluchd~om, pre kaid~ho te asoclattvna.
V 20. storol:l nachádzame diela, ktor~ sl poslucháča zlska1ú až po istom case. Nielen dielo st hľadá

cestu k posluchd~ovl, ale a; posluchá~ st must {a podla typu posluchdl!a rôznym spôsobom - a; cez ďal
sie hudobné, tt mimo hudobné prostriedky J hlada{
c~slu k dielu. Slovakofónia však patrí k tým korn.po.
zwtám, kt.oré si posluchdta zzskafú už pri prvom po~utt tJalšze pol:úvante teho do;em tba potvrdi, umocni .

***
Pre kaidého dirtgenta 1e Jedinečnou priležžlostou
naštudovať a premt~ŕovat nové diela. Tu sa toti!t na-

plno pre;avt 1eho vlastné hudobn~ cttenie, nesptítané
a neovplyvnen~ ďalšou lnterpretdclou, inou tndivždualuou. Ladislav Sl ovdk sa chopil Slovakofónte s plnou
vervou - a prtlezttost naplno vyuitt. Pr1 poctívani
premz~ry som mala dofem, ~e dirzgentovo tlmo~enle
hudby tryská nie z autorových, ale z dzrtgentovýcll
predstáv, ie llmol:t nle autorove, ale vlastn~ ume-lecké a hudobné cttenie. A to te znak toho že dielo
11~ dzrigenta zapôsobilo natoľko, že sa mu sÍalo vlastnym. A nzelen to. Svoflm zanietenlm vedel Slovdk
zapôsobiť na orchester, strltlttíľ ho a spoločne s ntm
dotvarat rozlwdutúce_ miesta parllltíry - a priamo
tak prem1eňat notovy zápis na živú hudbu a do tohto
procesu vtžahnut a; publikum.

Na sntmke J. Vavru Jozef Spa~ek
a Juraf H.urný v opere Igora DIbáka Svietnik, ktord mala dl~a 12.
ttína t. r. premt~ru na sc~ne SND.
K predstaveniu sa vrdttme v na/bliž~om

člsle.

r~ch Suchoi~ sto H n a pôde nov o dob~ch u m~leckých
a zvu k ových koncepci[ .. ."
Lidová demokracie, 22. III. 1977
"Bratislavská klaviristka Klára Havllková s pája v
sebe vnlmavú Inteligenciu, dokonalé nástrojové š ko·
!cn ie a c itlivO hudobnosť ... llavl!ko vá vniesla na
koncertné pódium prav~ ume lecký vzruch, zauja l/l
nás boh atou v~ r azovou š kálou, temper amen tno u hrou
l tech nlc\c ou brllanciou.. . Nalvlnstneiš!m svetom
Kláry llavlfkovet stí ko m pozície národného umelc:11
I::URťl n a Suchoiio. l starších majstrov h r·á ~ tým e1·up
tfvnvm v ~razorn . ktorý potom pr e mieta d o nár•oč
n~ch o klavlrlstlcky v ďač n ých Suc h oľlov~c h štru k
tú r . . . S tt·hu júca hra Kláry Havllkovej nadchla o bc
cen slvo na to rko. že umelkyt1u nespocet nek t'ál vyvo
11\valo a ~ladalo ju o nové čl nové pl'ldavkv rvv
braté vä čš inou zo S uc h oiw vho diela) . . ."
Brneni!<ý večernik , 21. !Il. 1977

Slovákova koncepcia te premyslend, dielo vntítorné "zažil~". Nechdva vyznieť mel odickým mottvom
citlivo pracu;e s melodickými obltíkmi, jeho Inter~
prett1cta "d!}cha". Pohybový kontrast časil ho-vorila som o 1lom sk6r - môže byt ndstrahou pre
interpretačn~ " rozbitie". U Slovtika to tak nebolo.
Zastavenie r ytmického l!i r!}chlelzo pohybu ;e mu prt.
ležitostou pr ipravit vyzne nie melodickef ltnte. v pomalých častiach sa nenecháva strlzntí.f k patetizmu,
jeho prístup te civilný a umocňuje tak vo vä~!ief
miere výsl edok. A hoci pozndme ndr. umelca Ladtslava Slováka z Iných diel at ako temperamentného
a vJíbu!ín~ho, teho Slovakof 6nza nte te emociondlne
llýbuimd, al e r ozumovo triezva, naplnend filozofickou
múdrostou. Partlf(Lru md detailne prepracovantí, dielo
dokonale zažzM. Doivdra ho priamo na koncertnom
pódiu - nedržt sa striktne autor ových dynamickQch,
čl ~asovýcl! pokynov, tednollltJé tJastl mierne spomalu;e, alebo zrýchl'u1e (prlklad - oproti qenerd.lke bolo premMrové uvedenie takmer o 2 min. dlMte/. Teda
hľadd, sktí§a, overufe, dot vd.ra tvorl.
Záver om budem cltovat z recenzie Igora Podrac·
" Slovdkovo poif.atle zapôsobilo ako deflntttvne
a po v~etkých strdnkach dokonale'' Dodtivam, zap6sobilo tak at na mňa.
VIERA REZU CHOV A
k~lw:

NÁŠ ZAHRANIČNÝ HOSŤ

PaulBadura-Skoda
osobnost svetove j planlstlky, Od roku 1949 začl na sa teho s po.
lupráca s v 9zn amn9m! dirigentmi. napt·. W. Furtwänglerom
a H. von Karajanom. Ako 27·ročný bol neoficiálnym držíte·
r om "svetováho r ekor du" v počto lclav!rnych nahrávok.
Na celom svete ste .znémy l)redov~etkým ako interpret
s kladieb Mozarta, Beethovena, iH Schuberta. Aký vzťah mále
k hudbe XX. storočia?
- Skladby tzv. viedenského klasicizmu sú mi na lblii.sle,
.JJravideln e t voria hlavn ú časť mo jich recitálov. Ale a l vcll·
káni hudobn ého roman tizm u patria k mojim ob!úben9m, leon·
krétne nemeckr matstrl a Chopin. Z českých sa skláňa m p re·
dovšetk9m Pl"ed Antonrnom Dvoi'ákom, jeho Klav irny k oncert
jo prekrásn y, tak isto Dum ky a dalšie komorné sk ladb y.
V decembri roku 1975 som spolu s úplne vypredanou sálou
slávne j Concertgebou w v Ams terdame sledoval vé~ recitál,
v ktorom do susedstva skladieb vied enských klasikov dosta·

la sa al kompoztcia s ll!!asného ivajiHarskiiho akladatera F. Mar·
tin a .. .
- Tu by som dopovedal prellch ádzatúc u otlizku , ak9 to mô \
vzť ah lc h udbe tohto storočia . Na konct Il . sve tovej vojnv
[v roku 1944] vyp očul som sl skladbu pre zbor a orchester
"In terra pax" vyššie uvedenéh o skl adateľa . Dielo ma zau ja lo
svotimi h udobn9mi hodnotami i ľudským p od textom. A vzápätf
nasledu júci list neznámeho pianl~tu slávnem u s kladatel ovl
znamen al začiatok nášho dlhodobého priateľstva . Jeho II. klo·
vfrny koncert som pľedvlcdol vo viacer ých m iestach sveta.
Vo svojom repertoári nemlim Iba svojho prlatcra Martina,
č:a~to hrám B<lrtók<l, lllmlemttha a d n ls!ch, teda vsetk9c h auto·
rov. z ktorých .,prýsll r9dze ľudstvo".
Počas ~túdií venovali s te sa nielen )Jrob lomatlke k lavla·
túry, ale ai dirl)(ova niu ...
- K tomu jedinú poznámku: !>óhsta·klavlrlsln te s pravld ln
vždy introvert a dirigent - naopak - extrovert. so vsak at
tak! slávni lclavtrish - napdklod Danie l Ba r enbolm. k tol'!
ma lú azda väčšiu radosť z dirigovania .,od k lav ia tút•y", noJ.
z vlastne! sóllsllcket 11ry. Od klavlra dirigujem OL'Chestllľ
n iekedy at ta.
Va~e najbližšie plány'!
- Z no tbližšlch uvediem turné po Sovietskom zväze a sét•tu
londýnskych l{oncet·tov, kdo v novot New Ga llery, čo te o. l.
m oderné koncertné centrum, uved iem vsctl<ýc h 32 BocthovH·
VLADIMIR CECH
novýc]) k lavlrnych sonát.

Poznatky z Viedne
Asocttfcla európskych konzeruatórlt,
akadémlt a vysokých hudobných !lkól r o1-:ouala prtfue u dlf.och medztntfrodndho
Beethovenovho kolokvia a urchollaclclt
Wiener Pestwochen o niektorých budúczch 11lohdch. Zhodou okolnosti sa teda
v rovnakých diíoch stretli tri rozne, a
predsa prepojené ztfu;mou~ roviny. Pochoptteľné, ie po doobedllatších teoreticko-organtzačných
diskusiách Asociácie
ldkalo nafulac kaidodenné poobedlf.aj~le
Beethovenova kolokvium, ktor~ prilákalo niekoľko desiatok významných eur6p.
skych teoretikov a historikov a preva~·
ne rejerdty l diskusie boli na vysokej
úrovni. Tnteresantnil boli natmä viacer~
tívahy, ako prerastá Beethovenova umelecké dielo p6uodn~ skice v definltlvnu
verziu a čo všetko sa stáva u neskorsích vydaniach jednotlivých skladieb. Iná
~kupina referátov sa venovala spojentu
te6rie a praxe vo vyučovacom procese,
pričom sa nie raz referenti odvolávali na
moderné prmosy psychológie a jyziol6gle, snažili sa dopdtrať h1bky pojmu "vý1'az" a čo bolo zulá!i( sympatické, zdäraz.
11oualt, že nduka o llarm6nit je najbliZ·
sou prlručkou pr/ praktickom !itúdlu Beethovenových sond!. ZuUiU sympaticky
pósobila te6rla, ktor/1 modernd pedago·
gika zd(JrazffuJe, ie treba cvlčl( s vedomlm všetkýc/l základných danosll a ~e
len dostatol!n!í prelllad u harm6nll, melodike, kontrapunkte te spoluvýchodiskom pri správnom pochopenl, rýchlejšom
!itudouant a docenení jednotlivých prvkov u kompozičnej !ltruktCtre BeethouPna. Podnetný bol t ref erát, ktor.'Í hovoril
o typických crescenddch Beethovena, ktort! sú Inak pripraven~:! ako u teho predrhodcou a marú psycholuzutllcl význam.
Pozitfvne zapôsobil t referát, ktorý z neznómych fragmentov rekonštruoval via·
ceré Beethovanove skladby z mladosti
a najmtt poukazoval ako Improvizačné!
schopnosť Beethovena hrala záua~nt1 úloliu v teho tvor be. Pri tef prlleWosti ~a
poukázalo na spoločný korml viacerých
_ Beethovenových tilm, ktor~ slce zostáva/ú
sami o sebe, ale sú pretvdrand podľa toho, v ktoret skladbe ich Beethoven použil, kde Ich umiestnil a ako Ich "zducllovnll". Autor referátu si vybrul najmä
uotenské pochodov~ prvky, zdoraznil ich
obrovský význam v Beethouenovom umení a nafmil pri uytvorent jeho lnštrumentdlnello !itýlu. Organiztftorl zvýštll
V!íznam kolokvia t pr izýuantm popredn!}ch interpretov a tak Wolfgang Sclmelderhan, Max Rosthal, Eva Badura Skoda
a tnl uná!iall do voľných diskusi! svofe
osobné skllsenostt, pričom nie raz mali
rozdielne názory na určitý interpr etačný
problém. Tlelo popredné lnterpretal!n~
osobnosti priniesli do kolokvia esenciu
praktických sktísenostt , podložen!}ch bo-

halou koncertnou praxou a uelkýmt edič
nymz sktísenosťami f každý z nich te tot lZ vydavateľom niektorej z noustc11 Beethovenových edlcuj.
Večery sme mohli trdvtť na koncertoclz, pravda podľa možrzostl organtzdto·
rov, ktorí obstarali lístky hlaiJne na akcle, ktoré neboli dovtedy vypredand. Vet.
ké zdžltky priniesol reclldl Ntkitu Magaloja, ktorý hral celý večer Chopma, a to
12 etud op. 10, 12 etud op. 25 a 24 prelúdlt op. 28. Obecenstvu sa naskytla ojedinelá možnosť stretnú( komplexné cykly, z ktor!jch sa obyča1ne len vyberd.
Magalof hral IJ!ietko spamtill a imponoval predovsetkým suverénnym tecllnLC·
kým zulddr~utim, svojským domyslenlm
jednotlivých častí i momentdlnou dlspoztclou, ktorá mu dovoľovala dotváruť viaceré skladby podla momentdlnet nálady, c!tenla a azda t pociťouanej rezonancie obecenstva. Potvrdili lo natméi
niektori prltomnl znalci, ktorí poznajú
tieto skladby z Magalofove; gramofónovej nahrávky.
Druh.'Í večer sme mohli sledovať Malegot-Ballet z Leningradu, ktorý na nzekoľkod11ouom turné tancoval u tomto prlpade rozkošný francúzsky balet Herolda
La Fille mal gardeé. Toto teleso slce tlač
prPdt!ím porovnt!vala s moskovským baletom a nechcela mu priznať ruvnakú
uroveň ako má Moskva, ale u tetto tnscendc/1 Leningradčania ozat za~ia rili, ukázali vsetky tromfy sovietskeho baletu
a odľahčili celil predstavenie do ~terlc
ket tanečnet podoby. Iste im k tomu pomohol i Symfonický orchester brallslausk~llo rozhlasu, ktorý výborne pl11il tato
cest n/1 partnersk/1 (ll o/t u a presvedčil
medzint!rndné obecenstvo, te md u~ u!ielky parametre, ktor~ obdluute u uýznarnnych telies.
Na treťom večere snm slecloual koncert
niekoľkých umeleckých škót, klary bol
zauttmavtí hla1me z l!ladiska repe r toáru.
Niekoľko viedenských dnl prinieslo viac
zdillkou, len obrovské horúčavy uberali poslucháčom zo sústredenia, najmä na
kolokviách. Pri tet prlleiitosll bolo možn~ znova Informoval niektorých tíčastni
kou o rozuofi súčasnej českosl ovenskej
kultúry a podmienkach soctalisllcket spoločnosti, ktord vytvára pre kult llru opli·
mdl11e motnosli.
ZDENKO NOVACEK

***
fll do

Je potešil el nd,
pletády umelcov
XVIII. ročníka medzinárodndho hudobn~
ho festivalu Wiener Festw ochen sa zaradili aj muži SFZ, aby popri opere, vart u natatraktlunejšom pdsme koncertov
Wiener Konzerthausgesellschaft uystllpllt 2. Vl. t. r. na celov ečernom k oncerte,
na ktor om odznelo v prvet časti Dive r timento KV 205 a Maltf slobodomurtfrska
kantáta KV 623 od W. A. Mozarta, v

.
, .
Dve budapeštianske tnscenacte

~lou:

Mohli by ste sa, pros!m, zmlenlt o celkovom dojme, ohlase, pripadne o význame tohto vystúpenia?
- Vystllpenle mužskej časti SFZ na
tohtoročn_qch Wiener Festwochen malo
mimoriadny ohlas u publ i ka i u odborných kruhoclt. Cením sl ho na1mä preto, Ze na tomto mimoriadne ndročnom
fóre potvrdilo znovu· uýňlmočM kvality
nd!iho zboru, klor!J v posledných r okoch
toraz vlac preniká do vedomia hudobne(
Eur6py ako teleso v rchol ne( tírovne. O
IJledenskom úspechu suedi:l najlepsie to,
že sme sl priUtezli powanle na účin·
kovanie u Beethovenovej I X. symfónii na
prelome rokov 1977-78 s Carl om Maria
Giulllnmz, na viedenský festival u r oku
1979 (spolu s naslm orchestr om/ a úč!tn
kovanle u cykle viedensk dho Mustkuereinu " Velk tf symfónia" u r oku 1979 {k
75. u{jročiu 11mrlla A. Duof áka j . Osobitne
si centm to, že to htor očné lllJinkovanle
muZou SFZ na viedenskom festivale nám
umoZntlo nadviazať spolu pró.cu s Er ichom
Letnsdorfom, ktorilho by sme r adi prtuttali aj u Bratislave. Ako diel o, ktor~ by
s na~lmt t elesami uviedol , sme nadhodllt
Schumannoue Scdny z Goetheho Fausta.
Lelndsdorfout totiž prislllcha zásluha na
"znovuobtavenf' t etto pozoruhodnej kantáty.
J. DANISOVSK'2'

montná, p rirodzen á, m iestam i
naivn á, p ritom perfektne SPI<!·
va. Dvo jspev s ~róf k o u [sl!!vna
llstová scéna l a te l posledn á
ár ia boli pravým! s kvostami
predstavenia. Takisto vynikaJú·
ca b ola Júliu Pászthyová v ú lohe Cherublna. Páža s takou
dávkou temno! a prirodzene!
erotiky som na javisk u ešte ne·
v ideli

Jednou z posledn9ch !nscen á·
eli budapeštianske! Státne! opery bola Mozartova "Figarova
svadba". [Med zičasom sa uskutočnila premiéra nove! m ada r·
skej opery "Mojžiš", ktore! au·
torom te Zsolt Dm·kó. ) Na na·
študovanie diela sa podujal Já·
nos Ferencsik, ktor9 t outo p remiérou os lavoval svote 70. na·
rodenlny. Scénu vytvoril Gábor
Forray a réžiu mal András Bé·
lcús, druh9m dir igentom bol Er·
vin Lukács.
Májové predstavenie. ktorého
som sa zúčastnil. bolo kombi·
náclou oboch obsadenf.
O
kladný do1em sa postaral pro·
dovšetk9m Gyor gy Melis, ktorý
spieval ~rófa Almavtvu vo vý·
bornel hlasovo! dispozícii, hral
so !Jarm om, vtipom a sviežou
Iahkosfou - v9slednlcou t 9ch·
to komponentov sa zrodtla nra·
vá mozertovská p ostava. Margit
Lászl6ová - d lhoro~ná sl~vna
Zuzanka obliekla sl terez krá&·
ne toalety manželky ~rófa Al·
mavlvu. Vrucna a k rehká, z
pastelov9ch odtieňov vym odelo·
vaná gró!ka bola skutoč n e PL'·
vou dámou na tavlslcu a tak

druhe/ oratorldlna opera v dvoch čas
t iach pre sóla, speakera, mužský zbor
o orchester OEDTPUS REX od L. Stravmského. S61isllcký septet
liollwPg,
E'aasbaenderoud, N/msgem, Holl, Zednlk,
Korn, r ectlácw - Melster , zbor a Wiener Symplwnlker dirigoval Eri ch Lelnsdorf.
Styrldsat mužou SFZ, t keď poetom
trochu lzandlcapouaných v pomere k uPl'ket sdle Koncerthausu, pol:lnalo sl uel'ml
obratne hlavne u techlllckých a uýrazo·
UfjCJI uskaliach Straulnskéllo hudby. S
pr/značnou ľahkostou poädall sa poiiatzu
a potiadavkdm Leinsdorfa, ktorg s pozoruhodnou suverenitou viedol celfí ume·
lecký opart!t.
Po koncerte sme sa opýtali Ericha
Lemsdorfa:
Splnili muz! SFZ na tomto ko ncerte
vaäe umelecké a zvukové predstavy?
- Spolupró.ca s mužskou časťou SFZ
ma uel'mt pote.Wa. Ai keď ma voprl:d
uisťouull, ie budem mať k dispozicii 11Ynlkatúce teleso, skutočnosť preuý~ila moje očakávanie. Už na prvej skú!lke som
zistil, že Ide naozat o profesiondllJe, perfektne prtpraven~, pritom zdr avo muzikantsky cltlace a cltlivo reagujtíce teleso, ktoré u Stravinského mimoriadne ndročnom diele ideálne tlmočilo moju predstavu. Mofa t1cta k nemu e!lte vzrtfstla na
koncerte, kde sa významne prll!tnllo o
celkOVfí /1spech večera.
V preplnene; só.le Konzerlllausu f>o l
poslucháčom "svojho mužstva" a SIJedkom jeho úspecltu aj dr. Ladislav Mok·
rý. L jeho sme poiiadalt o niekoľko

Berlt Llndholmouó. vytvorila po·
sla/Ju Brunhlldy vo Wagnerouer
opere Súmr ak bohov, ktora bo·
la mscenovantf v budapestlan·
skej Stdtne/ opere.

to,

čo

tAto dvoHca po tnterpre
stránke orodukovala, bo
lo PJ'avou ukátkou nafusľachll
letsleho mozertovského stýlu.

tačnet

Nová ~en orácla sa nod1eľalll
na predstavenf rovnako úsoes
ne. Veronika Kincsesové - ta u
reálka vlaJ~ajšleho ·~ •Ar
predstavila sa Hlw
z,,
zanka. Je pOvttbt~<,. ' '

Znie to paradoxne, ale pred·
stavenie n emalo Figara. Túto
postavu vytvoril pohostinne ku·
bansky spevák Patricio· Men·
dez, ktorý to ešle posl uchá·
com Akadémie F. Liszta. Paclivo a spoľahlivo ods pieva l svot
nart. alo l)ostavu naplniť osob·
nosťou.
vnutornou l)resvodčl·
vostou 11 emocwnálnvm vvrH·
zom bolo nad toho silv. [A tJľl
tom am who hlasov9 matertál
nf"ma tladúcu [erbu a hlbku.l
Menslfl nostavv na 1av1sku bo
ll rl! a nt klet·ove v9sllžne ob~a
clr>ne, v orcllfl!>lrálnel zložko na·
mtr.sto
mutlclrova!1la
lllU!>CI
so111 ~~~ uspokotlť len presnos
ťou Er vina Lukécsa, ktorý ako·
by no~oval nôvubnú ľahko5t.
IHS a VIl)) lf'JtO lll'ÍOlll ZIÍZríli:·
ne krú!>nci hudby,

Zo

zahrani čia

Kyjevs ké Sevčonkov e divadlo opery a
baletu dostalo v roku 1976 za predve·
den le ba letu Karena Chačaturlana Clp·
palino n árodn ú cenu ZSSR, o r ole neskOr
p riviedol H. MaJorov. lout·eá t nllr oduo1
cen v ZSSR, balet 1 do Veikého d ivadla
v Moskve. Na snlmko /\PN h lavn 9 pred•
stav lt nľ CtppollnH Mlchnll Civln.

Gradolin Cvetlco vydal vo vydavctlel·
slve BHrcmciter knihu l ludobné detlny
lužných Slovanov. Recenzenti oceiiulli
vefct nových materiálov.
Leopold Stokowskt sa dožlva 95 ro·
]{Qv. lello zásluhy ocenili viacerými vy·
znamenanl!lml.
Béiartova tanečná koncepcia BeetlJO·
venoval IX. symfónie vzbudila velký
ohlas - iodnoznačné nritalle l diskusiu.
Netradičná choreografia vvzdvlhu te myi:llenku spolunažíva nia národov.
Hans Werner Hanza Inscenoval svoju
operu Elégia pre mladých milencov v
Norimber~u a
určtté postavy vytvoril
podľa typov z bavorského prostred ia.
Pierre Boulez sa rozlúčil po lrotroč·
nom pôsobení v New Yorku koncertom
zostaven9m z Berllozových skladieb. Rozlúčk ové č lén lc y hovoria o Jeho problé·
moch v tomto meste a ťažket úlohe nad·
viazať na ú~ oechy Leona1•da Bernsteina,
V Malnzl otvorlll renovované dlvadio
a nrl pomonull sl sloročnu tratl!clu most·
ského orchestra.

Montserat Caballéová prezentuJe na
gramof6nov9ch platniach no prv9krát
dramatické operné árie a kritika vvsoko
hod noU iehn výlmn.
ľlacldo Dom!n,go vyvinul novtí lnlcla·
Hvu ako spevák. R~čt o poklese Jeh o
speváckych kvalft sa ukázali ako vy·
myslenó. Najnovslo naht•a l t v iacero no·
v9ch ~ramorónovýC il platnf.

Vo vydavatelstvo Bi:ircnrolter vvclH1dza
nové vydanie diel Hectora Berlloza. VY·
elan ie le rozdelené do 25 zošitov.
Vydavatelstvo B. Scholťs Stihne vv·
dáva stlborné dielo Paulo Hlndemltha.
Vyšla už komorn á h udba. opera Sancta
Susanna , v tomto roku má vvlst violončelov9 koncert Es dur, dva dychové k on.
certy, začiatkom r. 1978 operv Smrt. nadej žien a Cardlllac.

l'rl h odnoten[ h r diniek Wag.
nerov9ch opier č as to sa hovor L
že tá alebo on á s p eváčka ..ne·
pochádza z r od u Klrsten F i a~·
stadovet a Birgi t Nllsso novet".
Tentora z som sa stretol s Beri!
Lindholmovou, o k tore j odbor·
ná k r itika právom tvrd!, že le
pl'lamou p okra čova teľkou sláv·
net tradlcle vytvorenel lei kra·
tankam i. Pred p iatim i rokmi
som poč ul Llndho lmovú v Pro·
he a ko Izol du [Ceská fllharmó·
nia uviedla k on certne skr átenú
podobu Wagnerovho Trlstana ).
teraz v p lne! zrelosti ako Brun·
hildu v .,Súmraku bohov".
Bru n hlldy, s ktor9mi som sa
streto l n ;l tavlsku v posledných
rokoch pred stavoval! v urči·
tom zmysle väčši nu Iba narcnH·
ne r iešenie po strá nke vvtvortJ·
ma hPrec lcn·speváckeho p rof1l11
tella n esmiern e zložttP.I pasta
vy. Ľudmila Dvo i'áková vYnikla
ušľacht119 m št~lom a vznr~r
ným n á t o~om v n retavc. Helg••
o rosvedčlvosťou
nernFJschová
ktorou postavila sval hlasovv
utalel'iál do s lužieb WaAnorovcl
hudbv a Slp,rld Kohlová v Llp
sku fascinujúco u clramatlčnos·
fou v prísahe proti Slcgfrlcdo·
vi.

Berit Linfholmová, ktorá pracovala na teJto postave s prorr;tlnentnými režisérmi, ak9mf sú
GUnthet• Rennet·t a G1ltz Friedrich. a kloret dramatlck9 so;:>·
rán le na rozmcdzf moclzi hla sov9m ko loritom F l a,~"~stadov~:~l
a Nll lsonovet. stelesnlla Brun·
hlldu v Ideálne j komplexnos·
ti. Po hlasoval stránke te pre
túto poslednú Orunhlldu chd·
rakterlstlclcá nádhel'ne vvrovnan á stredná noloha, z hereckého preJavu dominovali tri
momenty, ktoré súčasne sum aI'fzutú profil celel postavv:·
šťastná a tasavá Brunhllda. lú·
člaca sa so Sie~ľrledom skla·
mena Sle~friedovou zr adou v
svotei zúfale! bolesti sa prll'm
twomení na nchvllnú sochu a
na konci vvrovnHná. so svorrm
osudom zmleroná. múdra Brun•
hllda.
Na tele tohto vzt•ui;uiuccho
nreclstavonla ... tal !teraz už Ion
dlltmqucll rzactHeJ
Wo)i;nera
~ldh1 0 1 opet·y Mlklót; Luhóe;S,
oo hok11 l,tndholmov•Jt v\•ho1 ne
VVT.rrti· Stf'.l:ft•lorl Jánosa CsA·
nyiho. Sl<odn. ,;e bllsharytón
Entlr c tltoho te značne vzdlale·
oý od toho. co sa v súvislosti
s touto postavou všeobecne
oz n aču1o nko .,člet·nv hA,t;wnov·
ský bas".
IOZEE' VARGA

Bratislavská Mládež spieva
lýra '77

Vyhlasovatelmi celoštátne j sú l'a ile mlá dežnlckych
zborov na poč esť 60. v ý ro č ia VOSR boli Minis terstvo
kultúry SSR a Minis terstvo kultúry CSR, ktoré pre
vzali nad ňou patroná t spolu so Slovenským ús tr ed ·
ný m výborom SZM. Usporiada t eľmi a garantmi boli
Osvetový (•stav v Br atislave, 011ta v pre k nltúrnu-vý
chovnú č innos ť v Prahe, Slovenská s pol očnosť pre
hudobnú výchovu a Ceskä ltudubu á s polo t uu sť.

S tt·et(tvanlo dolských a mladoi.llfckych :r.horuv n n
fes tiva loc h urconýc h pre ne, sa u ~ stalo pru vldoln ylll
tak, žo kcti.lly druhý rok sa sll'ludul(• u a~o ulonlo•··
sko zbory so svojimi starslml 1\0ioguml. Celkov~>
ôsm y s lovensl<ý fos llval v tomto roku bol mi)oný mlfi·
dežn fcky m zborom. Nepatril vSalc Ion s lovenskýlll
11le aj konfron lúcli ich ttmc loc k ýc h sll s českými
ziJorm l. Tak so v Zlline [v Domo odborov v di\oc h
7. a 8. mú1u 1977) s tret lo 12 ml ódu~nfckvch zborov ·7 ctlov~on skyc h u 5 mlcšnnych - v rovnakom poc•o
zo S love nsko oko z Ciech u Mm·uvy. J:::i.lc: vurl pro
zau lfmavos! ll'uha doložiť, :io :r. tuhlo 110i.lu bolo
7 ZUOľOV Z pudd)otO~ických skt)l, 4 :Gbiii'Y KYIIIIIUZIUIIII
a pu lellnom bolo z PKO a z usvutovóho strudl!>ktt.

Taliansky spevdk Giamplera Anelli, ktor~ho hudobný
svet poznd pod preuclonymom Drupl, zlskal vSeoberntJ
sympatie ndvštevn1kov druh~ho fesllvalov~lzo koncertu.
Foto: A. MolnJr
(Dokončenie z l. s tr.)
nitky zatiaľ ešte 11ikäe
na svete nerozlzodla por ota. Ale a/ tak by sa
~ladalo zaželal
vtľaz net
pesnlcke v podani >.ympatlck~ho a naoza/ moderndho MODUSu vifaznú cestu k srdciam d lvt1kov. MODUS a CollegiUm
musi cum kaZcloflárlne naz tw~lll, že so sloven.\kou
populcírnou hudbou to nie
je v pomere k crsket a
var/ aj svetovej a ž taklJ
zlé.
l'rvrf 1 c/rului súla i! f /(1
d ru!zd bola medzindrocl11á
s kladateľská a mlerpretal':náJ 1ba potvrdtll, že v
populárne/ hudbe nemožno terlen štýl, napriklad
r ockov!i , kanonizovať a u
jel1o mene zazndvat InO
.~ltíly .

IV o;otlt!šlu chválu orqaniu.1torom
Brat islav>.ke/
l !íru však treba vysl ov/(
natma preto, ie to, to sa
im podarilo import oval
zo zahranil'ia, patrilo na·
pospol medzi kvalztu pr
v et kategórie. Neodolatel n!Í Drupi so svojimt
svetovými lzllmi, pr11om o
pretave decentn.Q a sym
patlcký, skupina Boney M
z Tamalky, tvorca nielen
o riginálne/ lnterpretdc /e
ale aj vef k él!o n ,,ort•JIII

niv~lto

show, popreäntl
lzard-rockollá
skupma
Omega, ktorá
nezostala nič dlinä svo;et skvele/ poves/l, nápad t ll, t emperamentnt, pritom vsak kultwouanl a
c/ecentni Wate rl oo and
Robinson, ako at profe~ i on dln e perfektná uokal'w :skup111a Brotlwrlwod
of filan z Vel kej Urilallte
tu boli uel ku
tromfy lohturocnľ/ Uíry ,
ole at veľkd sumu pac/ne·
lou a lnspiráctl'. Vart
ollrttstramze;, pretože na
tlacoV!ích poradach ~a
naprostá vuc!iznu zalzrunit:tl!iCI! h ostí vyfaclrovala
o ~!ire v superlatwoch.
Este slouo o V!íiVarnom
riasenl: možno by stdlo
za pokus V!}tvarn~ rle!ianie budO.cet Lýry zverlt
na!iej mladet generácu
sc~nografov,
ktora md
viac vyvinutý zmysel pre
zm ocnenie sa nekonvenl:n~ho vriesto ru.
K ~ý re sa pat rl mat
v(jl!rady, u nds ~a to už
stal dobrý zvyk. I steže,
na takomto poduJall te
vicly to krtlizovaf. Moino by v!iak stcllo za ndmallu s r ovnakou vehemenciou hľada( at podnely a td tohtorotnd ich
pr/ll i t!\/ o cl os( .
M. P.
maďarská

Josef ~aufer - tr•lzo vy :>tupenle bolo osviežením IJI'v
gramu tohtorotnef BL.
Foto: A. Molnt11

•
DVA
DlFLOMOVE
RE.GITALY
uspor1adillrl
VSMU v aprllt t. r Vlnra Br11unová z tl'lFJd y rl or
M. Vl kove]-Smutne 1 preuka~nla v Beethovenovej 1.011
ce r lnr:i ár11 A po r fi do n
pir.siJac:h 1. L.. Bol1 11
M. Sch n otd ra·Trnav~l<(! ho, V. Ftgusa- Bys tz·óho, l
Brahmsa a S. Rachn11mlnovn vsestrannú prip rave
nn , t'O str<ínke tochnlcko l 1 ume•ockej. Huslis ta Ml
ktd<b Kovál z triedy doc. ). Sklada ného s a pred s ta
vtl soná tam i 1\ V•vnldlhu, 1. Brahmsa, L. Burin~"
a ::.kladbami Paganini ho, SctL'ä::.atcho a Vlauz.s:crova.

v

Za u Zlva lu SO J)l'aX , ZO P l'O !op ~ IO PUSIIUOUIU ÚľOVllA
z borov ur č u ic su vzctv povl u ua s l< lu dbu [nupokun
vsol k y ~W h l·u n i č nú sú(a~u !lH ku nujtl :r.o tukýc!l•o
potlrnlunok 1 u sučasno ~a orlpuniť!u vutlť du lsltl sk lutlby [do ecu 20 minút hudby). ~pll1 uj úc:e určité uspekty:
slove n sk á u č oskll tvoľba , tvorbll zo soclullstick ých
krajin, Sl8 1'Sltl lVOľbll [ polyfóniu]. lipravu fudovel
plos no a pocl. Pro tento fe::. tlvu l Osvutovy ústov vv
bra l dtev~enským zborom Uspilvunku Oezldera Kar·
dosa a miešaným zborom skludbu ]onu Cikkera Nu
kamo11ečku sed ela. ústav pre kullúrno·vychovnú c1n
nos ť r o:.~hodol, ~o p ro dievčeuskú zbor y tu bude sk ltHI·
ba Vác lava Fullxa Co je to m!r a pro Juloi>enó zbory
skla d ba An tonína Dvoľ á ka Vybeltlu br!za. Ako sa
ukázalo, nebolo sa tr eba báť. že české zbory no·
pochop ia s lov e n ~ké s kla dby, a mwpak, >.u s lovenskym
z bo rom budú L'O b l ť fllžkosli česk() skladby. V akom ~-i
preditlhu boli slovenské zbory [predsa častejšie siahajú do česke j tvorby J. napriek tomu však zbor Gym.
názia z Prahy [Inak sa ocitol v 111. pásme) doslrll
cenu Zvllzu slovenských skloduterov za nojlepsic
predvedenie s lovensk ej sklud by. Vsetky 4 povinn ti
skladby boU p rimerané, dali Sél zvládnuť, no každú
z nich v ni eč om Inom vyžadovala v1oc s ústreden ia
a väčš! po če t nllcvlkových h odln , Bby konečný v<t
s ledok pred nesu vyhovova l poi'.lnclavtulm a utorov. Al<
ni ektorý d ir l~enl bol toho n <ízut·u. ie la l kél ná•·oč·
nos ll týc hlo sklad ieb je hodne vysoko, na vysvelleme
len tolko: kto chce sp iev ať v nujvyšSom kole, mu!>l
si dob•·e uvedomiť, čo sn od neho v tomto prlpadP.
môže ž1udat a to musí urobiť, uby hol hodný zarudlť
sa mod zl adeptov o ú časť v na jvyš~om kole. Myslfm,
že n e l rebél obrui• ovať zásadu, ic povinné skladby
s a m u slu vybe rať ta k, aby uOs toj no r rp•·ozon tovail
v•·cholnu súťu?: zborov u aby dali r.boro m nov ý Impulz popuso vuť sa s u rč ll y mi prol>lénwml lochn ic·
ké ho 1 prednesového chat•ukl(:lrtt, prod k torými bv
možno cúvli, keby mali zostavovať repertoár iba p odla vlastných h!a d isk a n át•okov. Mlúdežnlcky zbo·
rový spev n e::,mie však ustrnúť a preslupovať na mieste, musi krá~a( dopredu.
Uruhým mo1nenlo m, m·i ktorom by ~11Ht sa l'dtit zasta v ili, IC pás lllové hodno ten tc. ~ú(Hi:iocl zbor sa znP••i pr llotituRli festivalu JJU·
JlUI Ii •·nc f JJiesne Bra tislavská 19r a 1977 bola v zasodacoj m ieslnus ti obchudu é ho domu PR IOR
v Bratis lave tl ač ov á beseda pri
prlležítos li otvor enia pre da jno propagat ne j a kc ie. por iadanei
v s polupt•llci s v y d ava te ľs t v om
Supraphun. Besedu ot.vo r ll riadit e ľ PRIORu jozef Grz n é t•, k tor ý obozn á mil novinárov s č in 
nosťou oddelenia tohto obchod ·
ného domu, kto•·é sa za obe r·á
predajom ,l(l·amoplatnL Ak ob
chodný dom KOTVA, ktorý má
dvojnásobne vä čliiu plochu ne'PRIOR, pred á ročne platni za
8 miliónov korún , b1·atislavský
PRIOR odpredá platne za 5 m l ·
!iónov korún. Z toho 3,5 milióna zisku sa realizuje z preda
ja nahr lívok vydavateľs tva SUPRAPHON. Riaditeľ SUPRAPHONu
Viktor Ka~ák hovoril o per s pekUvach pri zriaďovaní ~ pc·
cializovan9ch predojných pultov v
obchodný ch
domoch
PRIOR, kde by sa po dohode s
vydavaterstvom OPUS predávali nafmä gramoplatne a novin ky oboch vydavaterstiev, a to z
oblasti populárnej I v U nej lmd·
by. Redaktor m a l ých hudoll·
ných žánrov vo vydavateľs tve
SUPRAPHON Sláva Kunst po
lOm Informoval o najbližlifch
plánoch vydavateľstva v oblas
ti populárnej hudby. O. i. vyjde
v SUPRAPHONE na budúci rok
profilová platila Hany Hcgoľo
vej, Marie Rotrovei, Helenv
Vondrállkove i. p rvú. g ramoupera
s n á zvom Titanic od B. 011drlíC
kl'l, portrlit Arno ~ ta Ka lku, ne
z vaný Sv ý m l áskam. nla thd
Karla Golfa , Wa ldem a ra M a tu ~
ku [s 11ázvnm Co del á~. d e le l
•·ád), V. Nockára , Gjuby Hor
manovej a 16. album SUľRA
PHONU. Po tlačovej besede bo
la diskotlika s uk ážkami p•·o·
rlukvie posledn ých mes ia cnv.
-uy-

raíftt!e ao n lektorélio z froí:li pásie m pooTa pol!lu
dosia hnu tých bodov [v pásmach sa potom poradie
neurčuje). Po prvý raz sa toto použilo na Ctllo!ltátnom festivale. V d etsk ých zbotoc h sa už vžilo a podobne nachádza d omovské prllvo at v mlódežnfckyc h [v sú~asn o sll sa pripravuje pôda pre zbmv
dospelých). Výhodou pl\sm ového h odnotenia jo jello
rozplltie v jcdnolllv9ch pl\smach (10 bodov). čo 10
bllžslo sk utočn ému lwcln otoniu zboru. než v p redc húdzoj(tclch hodnoteni ac h [ p odľn ]J OČ tU zlskoných
hodov ), kde roz:tlloly v tJoč1och bodov z n omonali rozd iely v co!Jwvolll oot'IHlf. Zo sMožwcich zborov štvrt
sa umiestnili v l. pl\smo [z toho dva s pochvdlou
poroty]. tri v ll. n tri v i li. pásme jdva :t.IJnry dostali
di iJ lOIII za účHs(). Tuh:ilo formo 1e spruvoullve jsia,
nnvzburlz ujú ceti.i <~ n lll' íťužlivel~ift natmil pre zbory.
l<toré majú ,.strH c h " orr.d lopslmi zbormi ex orfo
[ OHPI'Íklad llllótlfli.llÍCkO z bory ored k o n zervoluľiál n y1111 ).
Keď sme sondovali pôd u v súvislosti s dos ta tko m.
l!l nedustali<Om sklacl leh pre lieta typy zborov, pridtótlzn ll s mo k n ťtw ru. ze slredoskul!> ké mlátlož nlck~
snovú cke zbo1·y mfllú .,nuvýhodu" . že nie su už clllkom mll\d ežnlcke 11 osle n ie stí dospelé. Sklad ieb;
vyhovulúc•c!l n•·u tento vok [najma kvOil chlupcom,
l.. lorl oslu I!Jil IJrechéid !.éi iU cestou IJ!ttiOllutlanla pevlló hu o ::. pe v ného hla su l mo le dostatok [na v luc eil'e
s vy hovu jú cim ohsuh<Jill ), a mlC•dež te prl\vo v tomto ohtlobí veľm i c llllvií na vnfnwni c hudol)llého k rás·
uu. tJ roto trciJu miiiiOL'ind no zoupovoctne a c;lltlvo prt·
!> lupovu ( i lw IWliiPoz lclí s k ladieb IJro ilu. Mládeilnlclw s povúck c zbory no n ušich stredných skoll.icll a
v rad och u ~ t'lovskol mladeže budu ui v nu!IJIIl(sel
budúcnosti pot r ebovať oveľa väčslu starostllvos! zu
struny lnštllúcií. ktoré majú n otn k u spojitnsť v práLI
s n imi. V tel lo oblasti MH pres úva pozo•·nost na diev·
čensl<é zbory . lebo je velmi ťa ži<O zís h oť do zborov
chlupcov, prlpadno na mlešllné zliui' Y s pnwuho u
dievcHt. Ta kéto zuorv l otJilť zdot·oziJu lem ntlátle:1.nlcknl h udú pulrebovnf vyhov u júce skluctiJv [noprflducl
tJrA dva d1evčoJ1s k é a jP.li An dl l!lpcensk ý Ili as) po
s tránke technickej H 1 obsa h ove l [textovej ). Optlmts licky vyznieva lá čast uznesenia V. z jozcl u ZSS. v
ktore! sa hovol'l o zvyšova n i úcusli nasich skloddterov v tvorbo p re amatérske zbory vóhoc. A medzi
nlmz sa Isto ná1de p riestor pre mlliuetnlcke zhorv
stredn ých s l<OI, toua pra diev ča t á él chla pcov. ktor!
sl obľúbili právo t ú to formu umel eckej sebn rea ll zac:ie. Je v našich s il (tcll v loži! veľké vklady práve clo
tuhlo veku ä potom zuera ť v eľké ú r oky v rokoch nes koršlcll.

Povzbu dením pro všetky p rílom nó zbory, Ich dl·
u organl~lltorov bola účusť nui:.icll d voch
popredn9ch sklodatefov. Národn ý umelec A l exon cte ľ
Moyzes p rišlo! uz po dľuhý raz na s tretnulle s mládezou [ na vla iia !šom festiva le detských zborov bo!L
povinnou skladbou joho Pesničky 1 a al týmto festiva lom bol nadšený. Tohto r oku dievtenské zbory spievali ako povinn ú skla dbu Uspávfmka ou nár. umelca Dezidera Kardoi.a. Jel autor lioi. sedol medzi obe·
ccmstvom a s veľkým záujmom sledoval výkony zllo·
I'OV. Bol prekvflpOný n iolcJn zod poved ným prfS IUIJOill
k svojej skladbe, uic oj celkovou úrov i1ou zborov. k torým (a ko sa s<l m vyjadril ) , by mo li s kladoto lia venovať via c pozornosti.
ri~en tov

O dva rok y pri na(bllžše1 st1ťa ž i bude znovu moznosť preveriť si sily, porovna! a konštatovať, čo sa

z a toto obdobie urobilo, resp. nem'Qbilo.
ĽUBA HORNOVESKA

.

KONKURZ
na posk ytnutie Atipeudia m la d ým tale ntovaný m konce rtný m ume lcom . ktorý
vypisuje Slovenský hudobný f ond spolu s Ministerstvom kultúr y SS R.
1. Konku rzu nn získa n ie Atipendia sa mô ~ u z ú č astniť obč ania S luvcnskci
sncialistickej rep u bliky do dvoch r okov po úspešnom ukon če n í vysuke i
iíko ly alebo postgraduá lne ho litúdia , ktot•f v roku konkurzu nepre k ročia
28. r ok života. U komorn ých súbo1·ov nesmie v roku konkm•zn pr ieJner·
n ý vek pr esahov ať 32 !'ok ov.
2. P1·ih lášky na ko nk u rz sa podá vajú na pudplsanom tla č ive S loven sk é hu
h udobnéh o fo ndu, Bra tislava , Fu čfkova 29 do 15. októbra bež né ho roku .
3. S tipend ium nemôžu p obe rať koncortnl umelci, ktorí sú v r iadnom pracovno m pomer e. Zamestna ni koncertn! umelci môž u na základe úsp o!.·
ného výsledku konkur zu po ž iadať zamestnllvatefa o udelen ie n eplatc
ného vofna na dobu Atipen d ia.

4. Vý ber štipe ndistov z prihlásen ých uch á dza č ov vykoná š ti·p endijn á komi
~;io do 15. novembra bež né ho roku.
5. ~t i p e ndium so posky tne spravidla na dobu 2 rokov do vý~k y K č s 3000, m es a č ne.

6. O p oskytnut! ~ tlpo nd i a u zavr ie Slovenský hudobný fond so itlpondistom
dohodn, v k tor ej o. i. nrčf štipendistovi aj konzultanta.

7. Pl'lebeh u me lec k e j č innosti štipendis tu sleduje na zá klade polro č n ý ch
~> práv k on zu lta nta Atipundijnä komisia, ktoré v prípade neplnen ia do
hod nutých po dmie nok na vrhne sanktné opatrenio.

OZNAM
OPUS, n. p . českosloven sk é hudobné vydavatelstvo, Bratislava. Duna!
s ká 18 p ri jm e :
- vedúceho r e dakc ie gra moi ónových platni.
Požadova né ukon čené vysk oškolské vz delanie hudobného sme ru. Platov é
podmienky d ohodneme osobne.
Záuje m ci hl(tste sa osobne u lléfredaktora vydavatelstvo OPUS, n. p .•
Br atislava. Dunajs ká 18.
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ROLF LIEBERMANN
Ro}f Liobormann Jo pôvodne llvafčiar
skym skladatofom . Studoval prá vo, noskôr hudbu u H. Scborche na a W. Vo~o
la. BoJ intendantom bamburskol opory.
rtl telto funkcii pôsobi momentálno v parfžskei Grand Opera. Casopis OPERNWELT 3/1977 priniesol z pera Imre Fabiana zauifmavé Interview s Lieber·mannom, z ktorého priná~a m e skrátenú verslu.

K IZE OPERNEJ S~NY
Ano. no bolo tie pochopené. Ne
myslel som t~m tdkých režfrulúctch tn·
tendantov, ktor! svote divadlo takmer
ni kel v n eopMťa tú, lnscenu 1ú vo vlastnom
divadle a tvot·ta tak Jeden štH Nemys·
lei som vedúcich. llk ~m l bo l Felsenstein.
Alebo Sellner a v mnlchovs k~ c b rokoch
tiez Renner t. ludlll. ktor! boli prltomnl
vo svoiich divadlách a sa mi inscenovali
v!lcšmu kusov. Typic ký priklad le Fei·
sensteln. ktorý - tak povediac - nikdy
neodišiel, ale sám vypracováva l diela
a vvtvoril št~l Kom rckel operv. MOj útok
bo l zameraný proti tak ~ m intendantom.
ktor! meno svoJho divadla využivajú k
tomu, aby sa všade nechávali a n~a žovat
a svoje divadlo nechaJú telefonick y vtesf
spolu p racovnlkml p rostt·ed nei kvality. Takýchto som nazval .. hrobármi divadiel".
preto7.e nevllačla vlastnému divadlu ani
osobitý vkus. ani svoju DCčať ako rezisél'i. Nemôžu sa a ni váznc rozhodovuf.
lebo sú jeden deň v San Franci sku. druhý - v New Yorku. tret! - v Miláne a
Ich divadlo vedú dramat ur~o vta alebo
sekretárky. Tychto pánov som myslel, a
nie umelcov. akým le napr. ln~mar Be r·~
man(!. k torý Inscen oval len vo svolom divad le v Stockholme. To som mys lel a
to by som chcel aj tu ešte raz pod č fa r
knCrt. Týka sa to sa mozrejme i diri~uiú·
cich, vedúcich a hudobných riadlterov.

V poslednej dobe prichá dzajú z Part·
la zlé s právy. Opatrenia na obmedzovanie výdavkov. krátenie rozpočtu ohrozujú ~lvotaschopnosť parUskci Opory, dokonca sa hovorilo o zatvorení celé hn
divadla. Uvolnila sa situácia?
- Neuvolnlla. T.ažkostf začal!, keď mektor! mladi ludla pova žovali za nutné
usporiAdať malý štr·ajk a tým nechal vybuchnúť predstavenie .. únos zo Sera11u"
- oráva v dei\, kedy prezident pozval
äo Opery 1500 host!. Prirodzene, popri
t akom ,,prezidentskom" režime. akým je
tf!n tunaišf, nás to privi edlo do verkých fažkostf. Predovšetkým finan č neJ
pov;rhy. Na raz sa začalo zdat všetko
clriihlí. Cienov!a, zamestnanc! a pracov·
n !ct divadla muse li pod tým to tlakom
robi( tažké kompromisy a sttalmut sa z
pmfcfl, ktoré sl vydobyl! dlhoročn9mi
odbor·ovými boJmi. Pod tlako m zatvorenin Opery boli uzavreté nové pracovné
zmluvy, tak povediac na motto: ,buď
alebo". Plán Barré, ktorý znamená nesmieme redukcie na kazdom kr·oku, neprinúsn pochopttefne ani pre Onent žiadne ruže. Ie to pred sa vždy len umelecký
sektor, ktorý je taký zranltelnýl Ei;te
stá le sa nechápe, že kultúra znamena
sloiJodu. a že pro slobodu nle le mt
drflhé. Ale vo väčšino k rajfn je Pl'l hosp odl\r skych potlažuch vždy prvou úva·
ha. čo sa dá usporiť na kulltíre, lebo
tá IJreclsa nie le ;(lvolne nutn lí. To 1e
fntiílny omyl. To. čo uniklo v rámci ICl·
to blokéJdy výdavkov, muslm teda ttSPOtt(
na produkciách. Na počte večerov so
spPvtikmi, preto2c balet mú stá lv plat.
Bude to bezpochyby veľký .. ba letný rok".
To znamená, že budeme mu sieť postaviť
äo popredia .,Académie de Danse" a Jyrl cké divadlo us t(tpl. To sú záver·y, kto·
ré vyplývajú zo situácie.
Nie stí fina n č n ú obmedzenia reakc iou
na luxusnú Operu ? Hovori sa, :le pat'f!ska Opora platl oveľa vyššie honoráre.
ako iný podnik podobnej veľko10ti .
Dostal som porovnávacie cifr·v z
poslednej kon fe r encie nadrtefov v San
Franclsku. Takmer vždy sme nižšw. Asi
v 60 perc. p latlme nižšie gMe. Prečo
máme takú pov es ť ? )c to výsledok klebiet. Co robí naše divadlo drahým. IB
niečo Iné. Musfm svoju udpovctr ;~;ame
raf trochu fnáč, ale s náď vás naprtelc
tomu bu.de zaujlmať. Herbert von Kara
1an Pl'llhlásll, že repertoárové divadlo sa
nedá dalej hra ť, pretože po nlekol kich
predstaveniach odicl u účinkujúci. Potorn
nasleduje druhá a tr·e ll a garni tírra. a to

ranzovi

začne byf neznesite ľné. Sptč kov é obsade·
nto nemOže človek udr žať na celý rok.
!en na festivaly. Preto sú možné Jen festivaly. Ale na koncepciu celoročné ho
fes tivalu zabudol. Tento celoročný festi val sa koná tu, v Par·lžl. Nemám žladnv
nnsembel, len Pred s tavenie v stá lvch ohsedeniach so š plčkov9mi sila mi. A
keď sa znovu hrl\ nejaký lctts, ostane obsadenie nezme nené no dobu celel sérre
Keď prcdlžite koncepciu Salzbul'Ského
festival u na celý rok. dostanete koncepciu parížskej Opery.

Už dávno s te sa nez úč astnili medziná rodných konferencii intendantov. Z
princiiJiálnych pr· lčln ?
Naopak. Pa trfrn k s poluzok lacla tefom n e meckeJ kon fere nc ie Intendan tov.
ktorá hola n eskôr rozšírená na medzi·
národnú. V poslednom č11se s om sa Ich
nezučn s tnil pre to. loho m a toto divadlo
natollm zames tnáva. ie ui nemôžem obetovať svoje vfkendy. Musím sl oddýchnCtt.
Od sobotnajšieho ooludnla do pondelka
obeda me som doma . Nemôžem s f dovoliť cnstovat cez vlkencl napr. clo San
Francrska, len aby som st porozprával
s pánm i. V neposle rlnom rade zo zdra·
voln\'r·fl dôvodov: ml\ 111 už 66 rokov. Musim mať aj zotavenie - ako všetci ostnl·
nl ľudia.
Jl1y~lionka . ktorú s te ostro vvs lovili v
jed nej televíznej relác ii. vyvolala ~>il n é
prot irllakr;ie. Povedali s te , že r ežlrul úci
intendanti sú hrobá rmi svoii ~ h '" " " diel.
Je to tvrdé slovo . ..

s·c idto

Príspevky ku konferencii u br·atis lavskom rodákovi Franzuv i
Sclrmidt ovi, ktoré odzueli na sy11 rplízi u vo Vi e dni z pr·(ležitosti
jeho 100. narodenln, vvšli te •.Jz súborne pod názvom .,Studien
z u Franz Schmidt". Vydalo i"h nakladaterstvo Universa l Ed i
tion za podpory Krojského mi111sterstva pre výul!bu a umenie
a Kra(skej správy Dolného Rakúska a mesta Viedeií.
ll!.rvný redaktor zbornlka Ot ·
tu Hmsatti uver·elilllje autobrn
~rafickú skicu o F. Sch midtovf
Stúdia Zdenka No v lička poJednáva o bratislavských rokoch
F. Schm idta. článok Theophiia
Antuuicka ie o dielach z min
dosli skladateľa . prfsoevok Alh orta
Arboitera
pn bližU te
Schmlrftove operné práce. člá·
nok Otta Bibu rozvádza teho
onwnový zvukový Ideál, prlsptlvok Karla Schiitza hovori o
kornpoz!čno-zvukových
problé·
moch Sch midtovej hudby. Oalet o i'\jc!e me šl(rd!u Pau l-Gilbe r ta Langevina o orchestrálnych
dielach skladateTa, ako al spP.ciátnu štúdiu Ericha Grafa o
rv ~vmfónii, memoáre Hansa
Hadamowského
sa dotýkajú
sporn ienok na Schm!dta-učitera
a
v závere je zverejnené
Schmldtova náuka o harmónii.
komentovaná Charlottou Bru
sattlovou.

...

Autobiografická
štúdia
o
Ft'llnzov! Schmtdtovt te pre nás
zvll\št za u j!mavá. pretože sa dotýkA vo velkej miere jeho života v Rrat!slave a odhaluje charakter l psychiku tvorcu. Fr!spevok Zd. Nováčka dopJfíute
mnohé ú daje a dodáva tm kon·
krétnost. A-r.tor r vzv!ja a 1 mno·

h é !nspiruj(rce monrentv z brati sl avského kult(rrneho a h u
dobného zivota v clolle pobytu
Schmid ta v tomto meste. Mtrnonlldne sú analýzy Antonickove. ktorým potlrobule predo·
vsetk ým Schmldtove rané so·
náty. Analýzy sa vyznačujú neobycajnou znalosťou celého ži·
votného diela skladateľa. ako
a l vývoja jeho tvorby.
Prfspevok A. Arbeltera
o
opel'llej tvorbe F. Schmidta obsahuje okrem rozboru teho
oprer aj správu o neprlje mnej
srtuácii, do klor·e t Schmldtov
otec priviedol ce lú rodinu. !cie
o nie celkom vyjasnenú finanč
nú transakciu. Táto okolnosť
zrejme poznačlla postoj a sebavedomie mladého F. Schmidta.
Autor predkladá at zaujfmav9
postreh, že sa s klndatef a1 v
opern9ch cllelach l e~!timo val v
prvom rad e ako symfonik. Ta kmer každá závažná Jdea vznik·
la pOvodne mimo vplyvu textovej predlohy, skoro nezávisle
od operného námetu. Obsah za·
ujlmavého článku O. Blbu o or~anovom zvukovom Ideál! F.
Schmidta tu nemožno vyčerpá
vajúco tlm o člt. Autor poukazuje na zauj[mavú okolnosť [ pod
porujúcu hypotézu Zd. Nováčka
o vplyve br·at!slavského orostrecl!a na sklada tela l. že tal~ 
mer celý život ostal Schmltlt

Vráťme sa naspä ť k fi na ncova niu divadla . Jedno sa s určitosťou nedá po
prief: v Parlži dis ponujete overa vvnim
rozpočtom , ako iné vefké o pe r né divad
lá, na pr. mil á nska Scala, alebo Coven t
Garden v Londýne.

- V žiadnom prlpacle. Môj rozpočet
hol 106 miliónov fran kov. t. i. 53 m iliónov mariek. To nie je overa viac. a lw
dotácia pre viedenskú Státnu o pe ru. La
Scala hrá 5 mestacov. my hráme l l mc·
siacov. Ale velký problém je nasleclul(rct: Keď som v roku 1973 v Parlži zači
nal. zavr·el býval9 minister· financi! Gisca re! ďEstaln~ Komickú operu. Poi!Ucké
Inštancie tejto k ra1Jny na základe úvah.
ktoré jll - ako cudzi nec, ako hosť ne môžem kritizovať, tento návrh nesie·
dovfllr. Zavreli Komickú operu. ale ntkoho neorepuslili. pretože nechcel! mat
nezRmestnaných. Tak som prišiel namiesto 90-člcnného orchestra k 150-čle nnlímu.
na miesto BO-č lenn é ho baletu k 140-čten
nému. To znamená, že som zdedil ce!Ct
Komickú operu - bez prij mov. Sme ~~
~antický apRr·át. Muslm vyplácal 20 profeso r ov len pre baletnú š kolu. Mám per·
sonál dvoch divadwl oocl iednou strec hou. K lom u ale IhA 2000 miest - o
1000 mo ne j a ko Sca la - o žiadnu sk ú·
šobitu. Keď skírsanw, muslme za tvori!.
Rád by som ziska! Komickú operu, pretože by ju bolo treba. ako premiérovú
scé n u. Vo velkej Oper·e sm e predsa Jen
.. reakčnl". viem to. V bud úcich rokoch
sa to zlepš!, prfclu nctaké moderne!šle
kusv Ale prohlemorlka ostáva. mlad ým

•
.l

vArný or~ano vérnu zvu ku B or,l(anu. Ili! kto rom v Rratrslnve
d lhé rokv hrával. Sám Schm idt
hovorí o nAstroli vo františ·
kanskum kostole: ,.Orttan má
zvuk so strieborný m leskom ;
celé dni so m sed á val pr·l tom to nás troji a ne nroh111 so m sn
s nfrn rnz l lí~i t. Jeho z vuk hol
jl!dn ýnt :t: rrajkr· aj~ír:h . aký ked v
som vóhec po č ul ". K. Schú tz
vo svojom č lánku sa vša k stavia proti názoru. ze Schmrclt vo
svojom symfonickom diele s ledoval zvuk or~anu. V Symfón ii
E dur konstat ule konkr étne
vp lyv Smota nu na jeho zvukovú
koncepciu. V dodatk u
uvádza
aj Schm idtove zásady,
ktoré uplatňoval pr ! stavbe or~anu pre rozh lasové štúd io vo
VIedni.
Stúdie
Paul-Gilberta
Lan~ev!na, ako aj E. Grafe sa
zaoberajú podrobnými anolýzami sym fonickej tvorbY Fra nza
Schmidta. Spomienky na skla·
datefa - ako učltela - z per·a Jeho žia ka H. Hadamowského ukazujú majstra. ako svedo·
mitého. ale at ohladuplného p·edagóga. Ch. Brusattlovou zve·
rejnená náuka o harmónii F.
Schmid ta nadväzuje na jeho
pedago,l(lck(t činnost a zároveň
uzatvára sled prfspevkov.

Podla vlastného autoblo~r!l ·
fického náčrtu. Schmfdtov lud·
sk ľ a skladatelský profil pred~ tavu je človeka.
k torý musel
preklen(Jf nemalé životné prob·
témy, PrAmeniace preclovšetk1ím
z tazkel fi na nčnej sltuácte.

s pevákom nemôžeme poskytnúť žiadna
možnosti a n !!máme k dlspazlcii itadn e
experimentálne divadlo. Nádeje nie l>Ú
pochované, ale optlmlstlclcý nfe som.
Hospodárska situácia vo Francúzsku k
tomu nediiva dôvod. Kelf pride len IHI
..strate krvi". to ešte ide. Ale k eď 10
človek nútený ku s kutočne! strate kvality, le na mieste odisť. Nemuslm predsa pokračova! za každú cenu. Svoju robotu som sl urobil, som už v Parlžl 5 rokov. Keď sa nedá, nedá sa. o financovanl kultúry rozhodule pa r lame nt. Ten sa
mus! reš pektovať. A kccr sa p arlarnont
uznesie, že chce mestské divadlo mozem len povedať, neuroblm vám žlncl ne
mestské divadlo. to nie je mole p rvo,
Alebo akceptujem túto koncepciu. a potom už neostáva Iná variante. Iba skloniť sa pred danou situá ciou. Môj život
nezávisl od toho, či bude ma ť Parlž tloiJr•ú, alebo zlú operu . Problém je s kOr· v
tom, že by som r á d robil dobrú operu.
Ak to pôjde. ak ma nechajú. A keď !.8
situácia stane neudt·ža telnou. po tom ~a
už nedá nič robiť. Je možné už len povedať. demonštrovali sme nie koiko ro·
kov. ako by to malo vyzerať, a preclvled·
ll sm e permanentný íestlval. Vytvor•ill
sme repertoár 23 diel. Nie te ešte ho·
tový, lebo nemôže by{ nikdy hotový. Pod
repertoárom si predstavujem, že člove k
vypracuje predstavenia. ktoré sú kedykolvek .,odvolatelné", a namiesto toho1
aby sa každý deň hralo a nikdy neskúšala, sa hrá a sk óša v periódach. PoleOl
repertoáru sa tým zmen!. Tu som s a
pok úšal vytvorit na .. svoje staré kolcntl"
moje Ideálne divadlo. A to le koncepcia
s táleho fesllvalu. Koncepciu nemeckého
repertoárového divadla. v ktorej som vyrás tol. som tu p ostavil na hlavu. Chcel
so m sa po kúsiť vytvorit mOj vy sn fvan~
Ideál divadla, totiž takého, kde le každ~
veče r· prezentovaný ako premiéra. To je
koncept, ktorý ie praktlzovaný úsp ešn e
aj in de. Na báze vypracovaného repertoáru začlnam pomaly so zákazkami.
Messr aen a Dutilleux pre naš u Oper u
naplšu nové diela. Otázka mole! budúcet
práce v Parlž!? To nie 18 vec zmluvy ale čl mám ešte chuť a sllu spolupracova!. Ak sme v HamhurS(u niečo dostalill, potom to bolo J)l'e nadšenie, k toré
nám všetkým dalo krídla. Bez tejto
sch opnosti vás to celé nelešl. Potom ľe
to nakoniec jedno, čl hráte .,Arabellu";
alebo .,Gavaliera s rulou". Muslte nátst
nadšenie a vOlu urobi ť nádherného .. Gavallera s ružou". Ak stralfte tento zápal
pre vec a mvsllle. že bY to zasa mal
byt neJaký Strauss n n echáte všetko bežať. potom to nem á conu. Ale sa nadšenie pre vlastné divadlo rozplynie, pretože človek strati silu, bol ie fažký ..,...
alebo trvá pr!liš d lho. potom le treba
jedného cliia v yv odiť z toho záverv. Ta l(
to asi vlclfm ja.

(Schmrdt sa musel zo šttpench1nycll dôvodov rozhodnúť študovHť hru na violonče l o namiesto
kompozície.) Neblahé skúsenosll s mnohými ľudmi zanechali
často ranv, na ktoré nemohol
ceh ž rvot zabtrtlntrť. Schmidt
nebol spo lo č en s k y vPlmi založený č l ovek. nemohol sa pre·
to rr.alizovať v spolo če n skom
prostredi, bez výhrad takm!!r
nikoho n e priial [s výnimkou F.
Mócika). Mal roztržky s Rosérn
i s Mahlerom; bolestne sa ho
dolklo rodinné teplo. vládnúce
u Dollnányiovcov. Kecr sl vš11k
uvedomfme. že n ejasné pei\ažnf!
manipu lácie otca vr·hll tieň na
celú rodinu. vicllme - v súla·
cle s názorom A. Arbe!tera. že
Schmidt. ako citlivý člove lc .
musel trpieť týmito okol no sťa
mi. Tieto momenty kompenzo·
val často až prehnanou korekt·
nosťou.
Vzťah
skladatefa k
svoimu okoliu trpel zrejme touto k armou a sťažoval mu tak·
mer každé skontaktovanle sa s
luďml. Keď však k
niekomu
cHII dôveru. vznikol tu výni·
močný
vzťah.
ktorý uvolnll
všetky pozltfvne vlastnosU F.
Schmidta.

•••
Vlastntl autoblo)<(ra flc ktl lltucllu napísal Franz Schmidt zrejme nreto, lebo nechcel, aby hts
torte! zverejnl!l at Iné veci ako
tie, k toré sám uviedol. SkladateJov konzervativizmus sa odzrkadJuje l v jeno peda~o~ickel
č innosti, o čom svedči tak jeho
náuka o harmónii. ako al okoln osť. že v zás ade odmietal napr.
všetky modernizácie pri s tavbe

organu.

Tradicionalizmus vo
nesve d čí
o 11 k é 1~1
.. zaťatosti:', ale skôr o sn ahe
pos kytnúť adeptom pevné a neoblomné zá klady kompozície;
nevidel vsak nikde s pofahliveisl u ziíruku, ako v tradícii. kto·
rá v Jeho očiach Zl'c im e garA ntovala
archimedovský pevn9
hod vo vlre hudobneho vývoIB.
vyučovaní

Stúdle o Franzovt Scbmtdtovl
sú prlťažlfvé a sympatické, or atože preuádzatú hlbokú znalost
teho diela a sú dokladom toho.
že teho tvorba má na medzi·
národnom fót·e svojich h M!evnatých
obdlvovaterov. Fra nz
Schmidt žfl v dobe, v ktore!
pôsobili
tie
natrozporne!šle
osobnost! a štýlové pozlcle
[ Brahms.
Liszt,
Schlln berg,
Stra uss. Webern. Pfltzner, Dohnányl, Bartók). Teho dielo a
umelecké krédo nemôžeme teda merať podla šta ndard nýc.h.
alebo -pevných štýlových kritéri!. V tom čase sa začal! totJž
pretvárať
základy hudllv
a
umenia vôbec. preto pri po" udzovanl oboznamujeme s a vracmenej s Intenciami toho-ktoré ho človeka, a to prevažne na
základe natvlastnei šich nortern .
Treba povedať, že Bratislava
nepozná tak mer vôbec hudbu
svojho rodáka. Myslťm si. že F.
Schmidt sl zasluhuje z naše!
stľanv predso Jen väčšiu pozornosť.
JAN ALBRECHt

