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,. ... Sociali:nnus l ., podmienkach udej krajiny, a to už ., počiatočných 
fázach s vojho rozvoja, sprevádzaný hľadanfm l ťažkosl'ami, osvedčil 'de· 
stranne preva hu nad kapitalizmom. Uskutočnenfm socialistických premien sa 
u n ás vyrieiili zá kladné otázky ekonomického, sociá lneho a kult6rneho roz· 
voja. .. a tomto osvedčenom zákla de (leninská cesta socialisticke j výstav
by) s me mohli na XIV. z jazde KSC vytý~iť a na XV. zjazde ďa lej rozpra
covať program budovania rozvinute j soc ia listickej spoločnosti. Je to program 
d'alšieho sociá lno·ekonomického rozvoja, zd okonafovania · socialistickej d.,mo
krac ie a r odi rova nia účasti Iudi na riaden r a správe, rozkvetu kultúry a vzde· 
lanosti, pr ogram mierovej a tvorivej práce pre blaho a iťastie · n áiho Iu· 
du •.• " 

(Z prejavu súdruha Gustáva Hu s á k a ns s lávnostnom 
zasadnut! OV KSC, OV NF CSSR, Predsednfctva FZ CSSR 
a vlády CSSR na počesť 60. výročia Októbrovej revolú
cie) 

' 

V p rvom fest1va!ovom týždni, kedy 
bola Bratis lava cen trom akci! tohto

ročného Svetového týzdt'\a hudby v Ces
koslovensku, vyst úpili v Koncertnej sie· 
n i S l o~nskef filhnt·mónie tri zahranič
n() symfonické telesá: 6. X. Tokyo Meh·u
polita n Symphony Orchestra na čele su 
ié[dirigentom Akeom Vatanabem, 7. X. 
Symfonický orch ester ORF z Viedne so 
svojim ~éfdirigentum Leifom Segersta 
mom a 9. X. BerUnsky symfonický or
chester (NDR) pod taktovkou Giinter a 
Herbiga. Všetky tri telesá pa tria medzi 
vyz namn(j nielen vo svo je j kraji ne, al e 
flj v medziná rodnom meradle. V poč te 
rokov trvania sú medzi nimi rozdiely 
a s tým súvisiace skúsenosti , no všet· 
ky absolvovali obrovský počet koncer· 
lov; vo svojom kolektlve majú starších 
skúsených i mladších, ale talentovaných 
hráčov, disponuJú silnými sláčikovými 
skupinami. Rozllsufe 1ch s pôsob prístu
p u k dielu, no predovšetkým osobnosť 
dirigenta, ktorý stoji na Ich čele a zá
kunile formuje výsledok podla svojho 
umeleckého naturelu. 

skýeh umelcov. Do Bratislavy prišil s 
Vcrdim (predohra k Sile osudu), domá
cim účastn!kom Takentlcom (Requiem 
pre sláčiky) , Chopinom (klavlrny kon
cert e mol) a Sibeliom (2. symfónia) . 
[ Darčekom pre publikum bola Japonská 
rapsódia od ďalšieho (tčastn!ka Yuza 
Tuyamu, melod icky vybudovaná na pen
tatonlke, rytmicky využ!vaj úca tradičné 

fnponské bicie nástrOJe, ktoré si u melci 
k interpretácii tejto sk ladby p riviezli.] 

Ukázalo sa, že pre Akea Vatanabeho je 
určujúcim emotívny náboj v sklAdbe a 
feho p rlstup k dielam fe vedený snahou 
o vyzdvihnuti e v ýrazovej stránky. Hoci 
Verdi bol patrične dynamický, Sibellus, 
samozrejme Chopin, ale l súčasný Tak•1-
m icu mu boli prfležllostou pre uplatne
nie svojského pristupu, ktorý cha rakte
t•izuje p redovsetkým rozvaha a podčiar

knutie emol!vnef linlo v každom diele -
to vsetko t lmočené z Istého nadh ľadu. 

Tradičný zmysel japoncov pre detail sa 

Ndrodný umelec Ladislav 
Sloudk dirigoval sldvnosl
ný koncert k Medzlnd
rodn~mu diíu hudby { 1. 
októbra 1977 }. 

Snlmka: Ing. V. llák 

Prvý večerný koncert 
tohtoročných BHS bol sú
t asne jedným z podujati 
Medzinárodného dúa hud· 
by, Svetového t9ždt1a 
hudby a zapadol 1 do ro
kova n ia Medzinárodnej 
h udobnej raC:y - bola tu 
teda nejedna prfležllosť, 

aby sa koncertu zúčast
mlo množstvo zahranič
n ých a domácich o ficiál
nych hos ti. Azda práve 
kvôli zahraničnému pub
liku vybrala dramaturgia 
diela, ktoré podal! obraz 
o našom súčasnom l vo
rlvom dlani a lnterpre
tatnom umenl. Vk lad 
Ceskoslovenska bol ver
kY - na koncerte od
zneli diela Jif iho Pauera 
a Jina Cikkera, na Inter
pretácii sa podlefala Slo
venská filharmónia , La
dislav Slovák a Detský 
zhor Cs. rozhlasu v Bra
t isine. Slovlik a filhar
mónia sa doslova za
s kveli v Hommage ä 
Beethoven Jána Cikkera. 
K s klad be pristúpili s ku
točne tvorivo, zdôraznili 
jej strhujúci dramallz
mus, imponovall vervou 
a perfektnosťou hry. S 
trochou rozpačitosti je 
treba pri jat Hymnu mie
ru Dimitat•a Tapkova, 
vlaiíajiieho vfťaza Medzi
národnej skladatefskej 
tribúny UNESCO. Umelec
kému výkonu [spoluúčtn
koval De tský zbor Cs. 
rozhlasu a A. Mllčevová) 
met čo vytknúť, nie jeho 
p rtčinenlm pos tráda Jo 
dielo dynamický n áboj. 
Celkovej koncepcii skiRd-
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!tv an block chýba vy· 
nallezavos t udržujúc,. 
poslucháča v pozornosti 
u v otakávanf. Nep orov
natelne zaujlmavejšiu 
hon::ep c lu poskytlo dielo 
)ir iho Pauera OuYet·túr• 
festiva, ktoré nás rep r j!
zentovalo skulo~.ne vermt 
J obre. Zlatý klinlec ve· 
tera mal spočivať v ná v· ' 
S.teve C. Arraua, jeho ne
pritomnost však vyna· 
hradil Gerhard Oppita 
BeathonnoYým 5. kon
certom pre klavir a or· 
chester Es dur. Oppltz 
sa pred s tav11 ako velký, 
muzika nt, rozvážny, zre
lý umelec, dlívajúci vy
nikať na pozadi svoJeJ 
koncepcie krásnym de
tailom z oblas ti dynami
ky a tónovej kultúry. 
ZlaJ, v SlovenskeJ fllhar. 
món il našiel tento ume
lec nie najvydarenejšleho 
partnera, v prlezračnom 
orchestrálnom parte sa 
pomerne tasto objavova
ll neospravedlnltelné In· 
tonačné omyly. A tak 
otváracl koncert, napriek: 
viacerým pozitfvnym mo
men tom, priniesol so se
bou a j "chyb y krásy", 
ktoré by pri takomto zá
va:l:nom podujat! nema li 
byť. 

V. AdamčiakoYf 

Svetov·ý týždeň hudby 
opatrne. Prirodzene, (estuufll rad u.Qnt• 
mzek, ako ·Sú soctallslick~ !tdty, napr. 
Souzelsky zväz, kde popri vysokom slup
nz llospoddrskeho u-ýuota te t kuUtíra 
na vysoke j úrovni." 

GUnter Herbtg ma l v pláne svojho bra
ti s lavského koncertu pdvo<lne iba Bee· 
t hovenovu J . sy mf6n iu, prvá polovica 
:koncertu mala patril klaviristov! Alexi · 
sov! Weissenbergov!. Kluvir lsla n eprištHI, 
a tak berlínske teleso uviedlo pod lttl<
tcJVkou svojho šéfll irlgP.nla ešte Hach•J
vu l . suitu (BWV 1066 ) a Geis lerovu 
Ese j pre orc heste1'. Orchestru i dirigento
vi sa ponúk la pr!ležilos ť ,.ukázať so" a 
v yužili ju. V. Beethovcnovl l v staros!lt· 
vo pri pravenom-· rr vystuva nom · Geislero
vl, no predovsetkým vo výsostne stýlo
vom Bachovi, umocnenom mäkkým, vlá~
n)•m. zv ukom sláčikov, demonštrovali svo. 
je kvality. Glln ter llorblg sa predstavil 
ako kultivovaný dirigent. Popri tempe
ramHnte ho charak tel'izu)e patričná dáv
ka klud u a nadhradu. Jeho c ierom nie 
je vyhrotenie konfliktov do ostrých hrán, 
ohrúst Ich, zmäkč!. ]cho interpretácia Je 
rozvážna, dáva sl zálezat na vymo· 
drlovaní jednotltvýc h f ráz. 

Leif Segerstmn je z tej to trojice tllrl
gt:ntov najmladsím [má 33 rokov}. no 
m A uz značné skusenosll v oblast! opor
neJ 1 symfonickeJ hudby. Už dva rok y 
te na čele Symlonického orchestra ORF 
Vtodet) a u vádza s n!m s(tstavne závažné 
d iela svetovej hudobnej literatúry. Na 
našom festivale to bola Mahlerova 4. synt
f6nia ( in te rp retkou voká lneho partu zú· 
VPI'fJč n ej časti bola Magda Ká lmárová l. 
Toto náročné d ielo stvá rnil v premysle
nr.j koncepcii u s patrtčnou h lbkou vý
razu a sústreden!m sa vioc na celok ako 
na detail. Výsledkom bola pósobivá hut! · 
ha, v ktorej bolo zručne podčiarknutá 
krehkosť, balad t č nost l farebnosť. Suve
rénne si počfnah aj p l'i s p revádzan( vio
lončelového koncertu W. l.utoslawskéhu, 
k torý 1e, zdt'l sa, vďH~' n ým dielom prf3 
mladých violončelis t ov - v plnej miera 
umoziítl]e toU% prP.ukl\zať tech nický ar· 
zP.ná l i st upe i1 muztkants ke j zrelos ti. 
He inrich Sc hiU su ho chopil s plnou 
vervou a predstavil su nko zrelý umelec 
s veľkou dávkou vnútorn()ho náboja, kto 
rý mu umožml predniesť toto dielo v 
Ideálnom tvare. 

Z trOJICe s pom!naných dirigentov m.1 
n aJvlltšie skúsenost! a prax Akeo Vata 
nabe. Jeho f!nsko-ja ponský pôvod prispel 
nemalou mierou k atmosfére očakávania, 
ktorä predchádzala vystúpeniu Japon-

Gtinlher Herbig f NUR) diľlgoval . Berlin 
sky symf onický orchester na koncerte 
dna 9. X. t. r . 

tu prejavil v prepracovan! sóllstických 
vstupov členov orchestra , ale aj v tak'.lm 
naštudovan! d tel, v ktorom snáď nezo· 
stala nepovšimnutá jedi ná p t• í leži tosť 

upozomlť na melodický oblúk - f r ázu: 
všetky boli zvýraznené nad orchestron1. 
zreteľné, ods tuplwvané od decentného až 

k široke j dynamic kej s kále. 
Sólistka Choplnovhu klav!rneho kon 

certu Micuko Učida je c itovo založená. 
u le a f dobre technicky pripravená. Svo 
fu výbornú prstovú techniku dala do 
sl uzieb drobnokres by lll<:lodic kýc h mot l 
vov, a lak jej fr flzo pozostávala z pod 
ciarkovanla motívcekov, zvtičša v decent 
nej dyna micke j hladi ne. 21ad(Ic l kontrast 
v diele zver1la takmer výlučn,e orches
t ra lnym medzihrám. AkPo Vatanabe fei 
bol citlivým partn erom il orchester sp o 
ľahlovým sprevádzačom. 

V. REZUCHOVA 

Po ukončen! Va lného zhromazden 111 
Medzinárodnej hud obnej t•ad y [UNESCO) 
v Bratis lave spýtali sme sa doterajšieho 
l novoZ\'Oien ého prezidcnlél MII R, pánov 
Naroyanu Menona a Johna Robertsa na 
Ich mienku o úlohách a perspektfvach 
tejto významnej medzinárodnej organi
zácie. 

Narayana Menon: " Nie Je taik~ 
formálne urf5if ciele a (llohy, ktort? na 
papieri p6sobia veľm/ ldkauo a zau jlma. 
vo. V praxi momentálne ide o to, aby sa 
Medzlndrodná lzudobnd rada stala inter
nacionál ne,sou, neZ bola vo svo jich pr
vých rokoch. ' Je zndme, i e doneddvna 
medzindrodn~ organizdcle podobného 
charakteru exzstovall viac-mene; Iba u 
Európe, uýnunof5ne v Spo,ených šlátocll. 
Medzinárodntí hudobná rada u posledných 
rokoch prenikla t do Afriky, Lattnskei 
Ameriky a Azze - a k raji ny týchto ob
lastí pretaulll. zdujem o prdcu v teJto 
organlzdcii. Tak 1e možn~, že doterajšlm 
preziclentam MHR bol I nd, nouozuoleným 
sa stal Kanaďan a ďalším bude možno · 
Alžírtän alebo Japonec. To robt organ/· . 
ztlclu medztnarodnou. Co sa týka probM
mou: jestvujú u hoJnom pof5te, natmtl fl
nanl.m~. Naprzek tomu urobila Medzi
ntlrodná hudobntl rada už pekný kus prá
ce a postupne spll~a mnohé zo svojic/z 
úloh, éo retllne zodpovedd tomu, čo moZ 
no oéakdvat od tetlo organlztlcte. Co sa 
týka prdce Medzinarodnet hudobnej rady 
o tzv. "výuotovýcl! krajintlch": tento ter 
min sa predou3.elkym uzľalzu1e na hos· 
poddrsky a priemyselne neuyvlnuté ~tdty, 
ktoré ale v oblasti kulltíry nemusia byt 
oôbec zaostalé. Obvykle disponutú staro 
bylou kul/lírou. Na dru/Je/ strane tzv. 
oysok'o vyvinut~ kra/lny neraz svotou 
kultúrou nemožno zaradd medz/ rzatbo 
halšle sltlty. Medzlndrodnd hudobnd ra 
da m6~e urobif veľa prdce napr. v Euró 
pe, ktord te o hudbe o ostatnom suPtl' 
mtnlmtllne informovaná. Preto s termtn 
mt rozuo/ový - vysoko u.llvlnutq treba 
u oblasti kultťt.ry manzpulouat uetmz · 

John Roberts, na Valnom zhrom.azd.enl 
Meclzlnárocluej h udobnej rady v Bratisla
ve Itovozvolený prezident organizáe-ie pre 
nasledujúcu Jegislatfvnu periódu ( od ja
nuárn 1978) poveda l o s vojich pocitoch, 
plánoch a predstavách v súvislosti so vstu
pom do tejto funkcie: 

"Pre nuía osobne te to velkd .výzva, 
pretoie Ide v istom zmysle o organi
záciu veľmi komplíkovan/1: ztednocuje 
hudobnzkou a pracovnikov v oblasti hud
by z ceMllo sveta, z oblasa nafr6zne;
!iích kultúrnych tradlclt. Možno práve 
v lom spocíua tedna z najd6ležiler~ích 
funkcii Medzindrodnet hudobne1 rady. 
Napr. tu u Bratislave sa zi!lll ludia z ce
l~ho sveta; ka~dý mimoriadne dôležitý 
vo suo,et oblasti, ktort ..,... nebyt Valné
/zo zhromaždenia v Bratislave a Kongre
su v Prahe - by nemall inak moinost 
strelnulla a výmeny skúselloslt a· ntlzo
rou na takejto plat forme. Veď okrem -
zazste vel mt dôležitých - oficiálnych za
sadnut l . na ktor-ých sa vysl ovil rpd plli· 
nou pre budúcnost a odsúhlasil vel-ký pa
éet pracovných postupov, ludta sa stre· 
tduall, hovorili o suotich probMmoch, o 
nutnosti ztntenztunenta kontaktov. vý
mendch kult11rnych hodnôt a pod., o per
speklivacll do budúcnost/. Olohu svo1e1 
budtíce/ funkcie utdlm 11 podporenl t ých
to snaženl, u Ich koordintlc/1, a to u úzke/ 
spoluprdci s mot imi IJzdcnymt kolegami 
z Výkonn~Jzo výboru a1ro at s tromi ulce
preziden&mt. 

Co sa týka ftnant::nqclz probl~mo11 or
qanlzácie, nemysltm, fe mustme mat po
cit obmedzenoslt pre nedostatky toflto 
druhu. Musfme byt preT.Ieraut s plánova
rum; ale l keď mdme obmedzen~ pros
triedky, szluácia ;e lep.~/a ako bola pred 
nlekolkQmt rokmi a to vďaka asi/lu pre-
7/denta Narayana Mer>nna a teho ~Po· 

/uprocountkou. BudemP "~ak l!ladar ďnl

'>le prostr/edkll a som pre~uedf5em}. t e 
sa ·ndjdu.'' A. RAJTER OVA 
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• USVEľUVY USTAV UKATJSLAVA vy. 

dal roparto6J•ovf zbornfk pre detské a 
mládež llfcke fuduv lí hudby Mali muzikan
t i. kto ré ho a uto rom jo Alexande•· Móf i. 
Vydaním zbiH'nika chce ústav č iastočÍ1e 
zaplni ť medzer u v tejto oblasti, kecľie 
zazn11 menávame z roka na rok rastúci 
počet dutskf ch ľudovfch sláčikovfch hU· 
diPb a komurnfc h ot•chcstrov. 

• NA PUt!ESŤ 60. VYROČIA VOSR 
usvuriadala ĽSU v Košiciach, Kováčska 
ul. 48, diia 27. októbra t. r. vo vfstavncj 
miestnosti Východoslovenskej galérie 
sláv nostný koncert, na ktorom vystúpili 
ui:itelia skoly. Program koncertu obsa
hoval skladby voká lne i inštrumentá lno, 
hlavne z obdobia baroka a klasicizmu, 
ale i skladby romantických a s(tčasnfch 
skladntefov. 

• OPERETNÝ SúBOR STATNEHO 01-
VAULA V OSTRAVE uviedol v českuslo
vonllke j premiére a prvý raz za hrani
cami ZSSR rozprávkovú operetu-musica! 
mos:wvského skladatera ViaCeslava Gru
chovskÍlho Obyl!ajný zázrak. V pt•eklade 
a rézii Mojmíra Weimanna operetu hu
dobne naštudova l Vladimír Brázda. 

• NAKLADATEĽSTVO PANTON vyda lo 
k n•llu MUDr. O. Lucinu Probllímy zpev
nlho hlasu. Autor - odborný lekár ND 
v Prahe 11 vedcokf pracovník vo [onlatrll 
a loryngol6gil v nej piAe o. i. o anat6mli 
11 fyziológii hlasového ústroja, o dfcha
nl pri speve, o subjektívnych ťalkos
tiach speváka a podrob ne o organlckfch 
l funk i!nýoh poruchách blasu. Publiká
cia ie Ul'l!enli rovnako pedag6gom ako 
vfko nnfm spevákom. 

• NAKLADATEĽSTVO MELANTRICH V 
PkAHE vydalo kn ihu ArnoAta Vanččka 
Králuv houslista . Je to akási zlyrlzovanó 
l:é! sť života česklího huslistu a skladatora 
E'ra ntiška Bendu, ktorý pôsobil vo Vied· 
ni, Sibini, Variiave, Drli:lďanocll a naj
dlhšie u pruského krála Fridricha. 

• OBVODNA PREHLIADKA ANGAZO
VANEJ PIESNE bola dňa 15. X. t. r . 
v Obvodnom kultút•nom a spoločenskom 
stredisku IV v Bratislave - Karlovllj 
Vsi. Zúl!ostnill so jej tr i hudobnlí skupi 
uy a jedna sólis tka . Skupiny Knokaut a 
s ur nad zlato postúpili do mestského ko· 
lo tejto s liťale. 

• DRUZOBNA SPOLUPRACA. Zástup
covia ĽSU v Bratislave IV - Dúbravke 
navštivill v diloch 13.-14. X. t. r. ĽSU 
v Prahe IV - Modi'anoch, aby si vymeni
li názo ry na uskutočnenie ďalšej spolu· 
pl'áce medzi oboma školami, za meranej 
k zvfiie niu kva lity ume leckej práce na 
oboch školách. 

• JESENNf KONCERTNÝ CYKLUS V 
JHJMENNOM (v porad( už šiesty) bol 
v dňoch 6.-26. X. t. r. V rámci cyklu vy- . 
s túpilo Ko§lck6 kvarteto, sovietsky hus
lista Edua1·d Grač, Bratislavská komorná 
har mónia a ďalill hostia. 

• JIOkOVICE '78. V dňoch 9.-11. ll. 
19'i8 bude v Horovicioch V. ročnfk akor
deónovej súťaže CSSR v odbore só lo
vej hry a v odbore komornej ht•y akor
deónovf ch ensemblov. V rá mci tejto sú
ťaže bude i národná vf berová prehráv
ka deti do 15 r okov pre reprezentáci u 
CSR na medzinárodnej akordeónovej sú
ťaži v Klingenthall (5.-11. V. 1978). 

• OST~AVSKA OPERA nahradila 13 
rol<ov staré nalltudovanie Verdiho Tt·a
vlaty novfm, v ktorom ústredné postavy 
spievajú slovensk! speváci - členovia 
ostravskej opery - Mária Turňová l v 
a lternácii s I. Kllčnikovou z ND). a Jozef 
Abel (alternuje ti M. Kozelským). Diri
gentom novej Inscenácie je Václav Ná
vrat. 

• CESKOSLOVE NSKA TEIJEVIZIA 
uviedla reláciu o Antonlnovi Rejcllovl, 
čim sa na obrazovku dostala skla dater
ská oMobnosť epochy česklího klasicizmu 
- Beethovenovho súčasnlka. Bol to za· 
ujlmavf a vydarený pokus. Pri odkrfva· 
nl nallich hudobnfch dejln by sa takfm
to smerom rozhodne malo pokračovať. 

• OSTRAVSK't !>iUZIKOLóG VLADIMIR 
GREGOR publikoval v Spisoch Pedago
gickej fakulty v Ostrave i túdiu o vfzna
me práce učiterov pre rozvoj robotnlc
kych speváckych spolkov. Vyplfva z nej 
vysokf podiel učltelstva na organizácii 
speváckej aktivity robotníkov, hlavne na 
Ostravsku. 

• TEPLICE V CECHACH sú verné svo· 
jim kultúrnym tradlclám, blavne tradlcli 
beethovenovskaj. V múzeu je inlltalova
n á Beethovenova pamätná sieň a tohto
ročnf, ul: XIII. teplický hudobný festi 
val, venoval Beethovenovmu dielu zvlóAt
nu pozornosť. 

• IRMA SKUHROVÁ vystúpila s vcr
kfm úspechom ua tohtoročnom organo
vom festivale v Opole v Poľsku. 

• HUSĽOVr RECITÁL ORÉTY HRDEJ 
bol príjomnfm ožlventm začínajúcej sa 
koncertnej sezóny v Ziline (20. 9. t . r . ). 
S klavfrnym sprievodom O. Sebestu pl·ed
niesli lltyri soná tové diela: Beethoven, so
náta A dur, op. 12, č. 2, Brahms, sonáto 
G dur, op. 78, Janál!ek, sonáta a Dvorák 
sonatina, op. 100. NajlepAie zapôsobilo 
Dvoi'ákovo hravé dialo, posunuté na úrO· 

Jozef Benedik ak o Cyrano v muslc:aii od autorske/ dvo /icé 
Varga - Hammel "Cyrano z predmestia". Snlmka: J. Vavro 

Nový slovenský musical 

Cyrano 
z predmestia 

Už po druhýkrd.t v priebehu troch rokov prichádza spevohra 
Novef sc~ny na BHS s premMrou póvodn~ho slouensk~ho musL
cal u, čo te skutočnost nana]uýs chuályhodnd. a potesltefnd. -
obzuld.St ak súbor móte predstúplt pred fesllualou~ publikum 
l ak obJavným a výntmol'lte kvalll ným dielom, ako sa to stalo 
tohto roku. 

Cyrano z p•·edmesUa (nový slovenský musica ! sk l a dateľov 
Pavin Hammela a MuJ'iána Va t·gu na libreto 1\lty Vášovej o tO~<· 
ty plesnl Kamila Peteraja a j ána St rassera) /C svo;skou tran~· 
formc1clou kom~dle Edmonda Rostanda ,.Cyra110 z Bergeracu" 
do súčasnosti. I keď inspirácia predlohou te nespornd., ldf! 
o dielo celkom samostatné, pôvodné, súul.~1ace so slávnou pretJ. 
lohou Iba u hrubych obrysoch: zachoudua hlavných hrdinov, 
ktorým poneclláua 1ch typické tel esné l charakterov~ znaky 
a ulastna,\li a oo/ne parafrázu;~: de/Ol!Ú linlu . .,Mrzký" Cyrano 
tu vystupuJe ako skloclater, textár, ~pevó.k a vedúci preéJmest· 
sk:e;, o úspech boiu/fíce/ . huda/Jile; skupiny Kadeti , Roxana -
l tu k rásna u pôvaunä - te speváčkou, J..: rásauec /án - obm~
na Chrisllána - Zl~kava Róxanilw l ásku pies1~an11, ktorých 
tvorcom je Cyrano, toviálny ca!mík Rudo - fi nančnd a stravo
vacia· zc1chrana Nenou skupiny - ;e zase obmenou Rague
neaua. MyWenka premoliuovat póuodný deJ týmto smerom 
bola velmi !ita~tna a duchaplná. Autort prenesenim de/a do 
!>ill·asnosl/ a teho slluova111m do prostredia Kl ubu mládete 
chceli zobrazil tasr života a problémov dnesnet dospleuaJúCef, 
do života ustupujúceJ generácie. Prevažne ml adi autori a lnscP.
nc1tori sa pr l l!ouon iL k suo1im, o fednu generd.ciu mladslm sú
tasnikom ich vla~cnou rečou - jazy kovou, hudobnou t pohybo
vou. 

Prvým zdro/om úspechu bol o dramaticky nosné a úN1tne uy
stavan~ libreto Alty Vásove1, verne odzrkadľu;úce typické po
state, sprc1uania, mysl enie 1 cítenie dnesne/ mlade; generácie 
a znamenite hudobne cltené a bc1snlcky úclnné texty plesnl 
Kamila PeteraJa a fana Scrassera, ktor~ plynule, l ogicky {at 
na 1-2 prlpaay l vyrasta/ú z de fa a f ormou uer~a - raz ly
rick~ho, Inokedy humorne lronlck~ho - výbOrne uystlhufll 
vnútorný svet hrdinov {najmti poci ty a túžby Cyrana a Roxa
ny/. 

Kvality libreta, textov piesn! a aktuálna tematika ( snaha 
mladých ludt po uplatneni , sébáréallzácll, Ich tú:!lJy pó láske, 

kráse n plno~li života, al e 1 protest proti favorl zovanfím a pro
spechCu~ky zaloieným !edmcom 1 bol '>linym m!ip!ľul:ným zdro
tom prl! tvor cCJU hudby Pavla Hammela a Maridna Vargu. O ich 
lwdbe beatouo rockov~ho eharakteru možno lwvoľl ľ len u su· 
perlal!voch. Je Invenčne bolw t ll, nó.pad/UJ, origmó.lna - zd.
merne prot ikonvencná, ndzorne demon!Jt ru !ú ca vyM1le estetické 
nároky oboch uutorov na tento dr u/1 hudby. Pritom mú vzácttu 
schopnost zisk a{ sl nekonvenčným, pr/lom vsak poellckqrn 
lwdobn!}m stýlom pr c1ve mladého, general•ne spľla:nen~ho po
sluchdt a. Autor i sa p1ezentu!ú na;lep!>lml st rc1nkami svoj/ro 
umenia: spontánnym kompozzCným ma;strovstvom, citom pre 
mel odickú stavbu, dynamick!í a rytmický kontrast a slrokú !iktL 
l u f ar ieb zvuku, zmyslom pre lwdobnú atmosf éru a dramali!<
no, pre cit livú a V!]Sii~nú [ neraz veľmi vllpmíl l lwclobnú kre~
bu charakterov. Obom sklodat eľ(jm sa podat/l o spl n/t fednu zo 
zdkladných požiadaviek kal dúho dobrého 11tus1calu - napbu( 
niekoľko pfJsobivých pesnlciek. Z tých, ktor~ sa okamžlle 
vrývaJú do vedomia poslucháča spomef1me GIJrcmove piesne 
,.Nemám l c1sku u mal1Ncu", ,.Kúpim si zrkadlo", ,.Pantuchové 
blues", z Roxanlných " Na dymových krúžkoch le co naplsané'', 
,,Možno dneska, mo%no zafira" , .,Vyrdsllt sme v!letcl v /ednef 
!itvrll", "DieuCa do dažďa", "Nedeľu", Oal ovu ,)tandardnlí" 
piese1~ "Dieta !;tasceny", vtipný cercec maliarov ,.!?udo rol1l 
prafentcu" , t:t zborovú piese11 "V ra; na ko net ne; päťky" ( finúle 
l. obrazuj. , 

Vlastne; /auiskove / real iUJ.clt musical u predclládzalo vyrle
!ienl e niektor ých personál11ycl! a technlck!}ch probl émov. Ba
let Nove; scény bol doplnen!} o 20 pohybovo l spevc1cky nada· 
ných externistov. (Divadlo ich ztskalo konkurzným výberom 
spomedzi 336 uchádzaCov/1 1 Bolo nemožn~ angažova( na Novú 
sc~nu na niekoľko sezón beatouú skupinu, preto sa nahrala 
beacoud hudba na pd.sku (realLzácia M. Varga so skupinou Colle
gium musicum}, toktslc ;e nahratý t orchester, využitý kv6l t 
zvukovému oS111 eženiu 1 orchester a zbor NS, cllr . Z. Muchái:ek /. 
Spev z fauiska ide for mou play-becku nažwo. 

Zo strany ueaenw dtvaulu bolo nana;výs prezierav~. ie k /d.
utsk oVeJ realizáci t musica/u pr tzual o re~isél'u l. Krajlčku u IJl'
nenského choreogro!a zusl. umelca Lul.lošn Ogouna. Oba/a 
llosl'ufúci umelci ball' suo;tmí bohat!}mi skúsenost am/ priam 
predurtenl k úspe!ine/ realizácii musica/u - a odviedli podl a 
otakduania vynikaJúcu pró.cu. Porozumeli zámerom aucorov 
a vedeli ich v mscenáciL zvyraznit divadelne úClnným spóso
bom. Vefkým kladom KrajLtkoueJ r~tle 1e hladká náuäzna:i{ 
fednotllvých vyscupov, doswlmuue spráunelw rytmu a spadu 
lnscenc1cíe ( nafmd l . tasil 1, ako l detail nd práca s llercom
fednollivcom 1 kolektwom. Výborne upl atnil svo/ známy zmysel 
pre vstup a významovú pointu. L. Ogoun dokd.zal z mladého 
ambici ózneho bal etného k olekllvu sformova( teleso, ktoré zvlád
l o !eho náročné požw davky u zdmer y na prof eslonó.lneJ úrovni. 
U pl atnll bohatý súcasng pohybový sl oun!k - od púheho gesta, 
núznaku, stylizouan~ho pohybu, cez súCasný tanec ai k pro
striedkom moderné/lo v{Jrazouélw baletu. Pohybové sekvencte 
a evolúcia d6sledne uychddzafú z deJa, út:tnne ho dynamizuJú 
a dramallzufú, umocfiU/U a dopoueda/ú to, co te obsiahnuté 
v slove a hudbe. Ogounoua choreograf ia te silne bdsnlcká, uy
znamová, meta}on ckd. St rhuJe a fasclnufe, docalwfe diel o do 
prave/ muzikc1louef podoby a u závere l clo správneho Ideové
ho vyznenia ( skvele nu.komponouanď "klOI~atka" má hlbsí vý
znam!/. 

V tll ulne; post avi! Cyrana prf/cmne prekvapil Jozef Benedik, 
k toní komplexný m ucl!openun a stvámenl m ~uofho hrdinu uy
ur ó.tll predst avu, že 1e predurčený skfJr pre operetné postavy. 
Kamila Slovákovft ·MHga tová z PoelickeJ sc~ny NS zauJala u PO· 
stave Roxany hereckyml schopnosťami, fazykouou l pohybovou 
kulltírou a na cmoherca l solídnym spevdckym výkonom. ( Al
ternuJe Jana )akubcovEi, nouó. sól/sika spevohry NS, k tord vy
stúpila at u prvých roprzzach.l Martin Danko presne vystt110l 
roz J1ornost a trayLcnost postavy Jdna a naznacil, že bude pre 
slibôr, nafm/1. v mu~Lcalouych inscenácláclt, velkou posilou. Gy
ranových priateľov - 7'ibora, I gora a fe lixa - presvedttuo 
zahrali Karol Cúllk, František Peško a Vlado Slosjar. V ,.ná 
telo" u~lle/ postu.ve v!;emocn~ho, vypotltau~llo manažéra Der· 
mu s úspechom uplal111l svoje charakterov~ herectvo Ivo Htll
ler. Bohaté hert-cke 1 spevácke skúsenosti u postave žoviál neho 
tas111ka Ruda zúrot:IL u!iestranny Ladislav Mlškovič. Speváka 
Galu - f auorLZovanú pop·hui'"zdu - s pe~·nitkami konfekčné
ho strihu výborne stelP.snll Viliam Csino. 7'rlo boMmsky zal o
žených maliarov mal(J vhodných predstavltelov u Zdei\ kovl 
Sychrovl, Ladislavovi Polákovi a Jánovi Hlagylkovl. Men§le 
postavy Berty u bufetd.rky spol ahliuo stvárnili Olga Gallová 
a Katarlna Hadrabovli. Vsetci út!inkufúcl sa dobre vyrovnali 
s problémami spievania na play-beck. Na tvorbe tnscenó.cte sa 
podíéta;ú at výtvarnlk Tomáš Berka !eilnoducllou funkčnou 
sc~nôu a kostymárka Naďa Simúnová. Zvukovú réžiu predsta· 
uenia - v tomto musica/L mimoriadne d6letllú - md. Péter 
Kararfa. 

Uuedenl m Cyrana z predmestia vyvrcholilo ntekorkoročné 
cieľavedomé tlstlte vedenia spevohry Nóuef sc~ny o zrod pravé
ho slovenského muslcalu. Po niekoľkých pokusoch a dielčich 
úspechoch vznik ol domdci mustcal vysokých umeleckých k valit, 
rn.afúct u~etky predpok lady preniknúť t na zahraničn~ sc~ny. 

A. GABAUEŔ 

Telel'ísny niesli súhrnné pohľady na festival nie
len počas prlébehu, ale avizovali ho uZ 
niekoiko mesiacov dopredu. 

gramov na tému "Mladi Interpreti na 
obrazovkách". Screeningu sa zúčastnllt 
hudobné r edakcie európskych televfz. 
nyc h stanic, ktoré st1 členm! lnterna tlo
na les Musikzentr um vo Viedni. 

,. #"' 

ZAPI S NIK 
Presvetlené a prehrlata koncertná siei1 

SF sa stala už akousi samozrejmou sú
časťou BHS. Reflektory, kamery na s ta · 
tfvoch, les mikrofónov - to sú sprie
vodné znaky toho, že televlzla prenáša 
neopa kovate fnt1 a tmosféru koncertu da
leko za hran ice Bratislavy. 

Odkedy sa festiva l presunul na jeseí\ 
a vznikla nová forma prezentácie mla
d9ch umelcov (InterpOdium a MTMI), aj 
televfzla sa začala v!1čšlm podielom zú
častňova ť na te jto velkej akcii, ktorli 
prerastá dnes r ámec Ceskoslovenska. 
Priame prenosy, ako aj záznamy, putu jú 
cez magickú obrazovku do všetk9ch kú· 
tov našej vlas ti. Dnes sl už nevieme an! 
predstavte, žeby te levfzla nesprostrodko· 
vala ta ké to podujatie. 

A 1 tohto roku sa Hlavná redakcia hu
dobného vysielania zúčastnila nebývalou 
mierou nášho festivalu. Sprostred kova l i 
sme podujatia Svctovlího tfždňa hudby 
a vôbec nus v priamych prenosoch 1., 5. 
a 15. X., k tomu treba pl'ipočltaf koncm·
ty v riímci Svetové ho lfždňa hudby, kto· 
ré pripravilo brnenské a pražské tel e· 
víznc š túdio. Okrem týchto prenosov sme 
v pravidelných spravodajských reláciách 
(celkove 5), oboznamovali naš ich divá· 
kov s dlanlm v Bratislave. Samozre Jm e, 
že an i naše r elácie ako Musica viva a 

T9mto faktom, któr9 sa pre nášho di
váka zdá úplne samozrejm9, sme si vy
dobyli významné postavenie v medzlnú· 
rodnom meradle. Na svete je totiž ve ľ· 
mi málo televlzll, ktoré si môžu dovo
Ht sprostredkovať také v9znamné hudob
né festivaly televlznym divá kom. Ak so 
pozrieme len do susedného Rakúska, kto· 
ré má bohat9 hudobn9 život, zis time, že 
rakúska t elevfzlo nerobt priame prenosy 
z viedenského čl salzburského festivalu. 

Záznamy, k toré HRHV urobila (asi 18 
llodfn hudby] sa postupne objavujú no 
obrazovkách, čl už ako nedeľné kon· 
certy alebo v ln9ch termlnoch. No nie
len našl diváci majú možnOst prežfva ť 
hlboké umelecké zážitky z v9born9ch 
Interpretačných výkonov, spolu s nimi 
aj diváci v zahranič!. Tohto roku pro 
bera ll naše programy priamo z koncet·· 
lov krajiny ln tervtzle. Po spracovan{ Zá· 
znamov ponúkame ti eto aj pre Eurovi 
:.liu. BHS, aj vďaka tolevfzli jo pojmon• 
prakticky v cele j EurOpe. Nase záznamy 
vide li diváci od Stokllolmu cez He lsinki 
Bt·usse l, Madrid, Bejrút, a ž po Mosl(Vll 
l'l'ibl!ženlm ve ľk9ch kultúrn ych hodnôt 
pln! telévlzla významnú kultúrno·poll tlc 
kú (J lohu. Sprostredkovávan!m výkonov 
a umenia zohraničn9ch umelcov vykon ll 
va televízia velkú prácu v približovanf 
Inonárodných kultdr, a tak prispieva 
nemalým podielom k plneniu Helsln· 
sk9ch dohOd. IGOR DIBAK 

x x x 
Diía 5. októbra t. r . sa uskutočnila 

Usporiadateľom bola Hlavná redakcia 
hudobného vysielania Ceskoslovenskej t e
levfz le v Bratislave, ktorl1 zastupoval šéf
redaktor Jaroslav Mele r a dramatu rg 
Stanislav Bartovič. Hlavným organizáto
rom a kcie bolo Medzinárodné hudobné 
.:entrum, ktoré v Bt·atis lave l'eprezento
vol dr . Wilfr led Schelb. 

Prehliadka sa s tala sCačasťou poduja 
ti Sve tového týždľ\a hud by a jej hlavná 
nllplň korespondovola do značnej miery 
s témou kongresu Medzinárodnej hudob
ne j rady, ktor9 bol v nasledujúclcll 
cll1och v Prahe. · 

Programami, k to rých dlžka bola Jimi· 
tova ná na 30 mi nút, sa prezentovali te
levízne stanice z Nemeckej demokratic· 
kej republiky, Maďarska, Rakúska, Ne
meckej spolkovej republiky a Ceskoslo· 
venska. Hlavná redakcia hudobné ho vy· 
'lie lolll a CsT Bl'atlslovo uvied lo ukážku 
z novej televlznej Inscenácie ope ry 
G. Pucciniho .,Tosca" , v k tore j sa pr ed· 
stavil slovenský tonol'istn Pe ter Dvorský. 
L'L'U:lská hudobnú redukcia predviedla 
volmi za ujímav u snímku Koncertu pre 
llllslo o orchester D dur od P. L Ca jkov
skóho v ln terpt·etácll Václava Hudečka. 
Ccskú fllhat·mónlu dirigova l David Fio
liorovlč Oistrach. 

Diskusia , ktor6 prebehla počas scree· 
nlngu, bola or ientovaná na problemati· 
ku prozentovanla mladých di rigentov a 
lnšll'lllll" ntallstov v televťzll. 



Pražská 
prehliadka 

pre l<Tavfl' TrnferprrľfovAlá nagmar Sí· 
mon ková l. nureprezentuva lu tohoto skla 
datera v plnej šírku. 1\ompozlčnc ovela 
lnvončncjsle bolo Duo pre hoboj a fagot 
Hectora Vlllu -Lobosa (1887-1959]. U 
nás ho po prvý raz uviedli Luclmlla )e · 
žové1 a Miloslav Mé!sler. Vyvrcholením 
koncertného matiné bolo uveclunlc Vd· 
rlácif na francúzsku revolučnú plésell 
pre ll nástrojov rakúskeho sk ladateTo 
l'olarcela Rubina (1905) taktie~ v čs. pre· 

v zn·amení 
československých 

ského kvarteta. Autor tu využil celú 
skálu rôznych s pôsoiJov n;\stt·o tove j hr~ 
a celok kompozlcie sa vyznačoval nlulen 
celistvou súdržnosťou, založenou predo
všet kí•tn na dôslednej tcmntlckej prárl. 
Ale 1 napUtrm v celkovej sugcstlvtw! po 
loilo dielo , ktoré svojimi kore t'\ml vy· 
rnslú z citácie a spracovania folk lór· 
nych mutlvov juhoamerickej hudby. Urči· 
t}·m prolipólom tejto sk ladby bola Pá· 
l cničkovo Malá suita pre klarinet (Bo· 
husia v Zahradník) a klavlr (Jana N6cov
ská). dielo zdravých muzikantských tra· 
dfcll, mimoriadnej vitality a jan6čkov· 
ske j podmanivosti hudobn6ho výrazu. Z 
ostatných diel súčasných českých skla· 
datflľnv prl pomct1m e s i tvot·IJu fosr.fa Ce· 
••emugn, fana Seidlo, Jiľlho DvoNíčka, 
)iľfhn Pauera, josefa Bnhál\o n dn lslch 
V zliverečnom koncerte Ceskej fllharm6· 
nic ?.ozneli okrom janáčkovej Symfonict· 
ty o Flusmanovho Michelangelovho ka· 
maňa pre violu a orchcstor tiež Suchu· 
ňova Symfonlckií fantázia BACH. 

rodových piesnf. 
l'nHnlérH Ko ncertu pre harfu a orches

ter Ernes ta H. Meyera l 1905] u pozor· 
nila sice na mimoriadny výkon sólist· 
ky Libuše Vl\chalovcj, nic samotná skllld· 
bu zostuln svo]ln' povrchnýn1 tntdl clonfl· 
ilzmt.Jll R UrCitOU formálnosťOU V tieni 
sklaclleb ci'alsích, z k torých sa nedél ne· 
spomenu ť predvedenie Om§e pre soprán, 
organ a tamburlnu od francúzskeho 
sklllclateľa André )oliveta ( i905). sklm.l· 
by, tvot·lacej jeden z vrcholov celej toll· 
toročnej prelilla tlky n ielen vzhladom k 
ojedinelému zvládnutiu mimoriadne ull· 
tiažneho par tu koloratúrneho so pt'Ú!I II 
(VltJsla Mlojnl<ov!l). ale 1 vzhladom ku 
kompozičnej út·ovnl a myšlienkovej no'l· 
nosti, ldOt'(t z tratlil: ného furmovélw litvu
ru prechftd:w k obsahovo mementóz,w j 
a cllovo zro:wmlteinej oslt~va mi eru a 
ľudstva - teda k mys ll e nkc, ktor(t clo· 
mlnovalo niel en v rámci tejto pre hllé!d· 
ky, ale celého Svetoveho týždl'lo hudby. 

premiér 
rnléro. Uvedenie tejto skladby bolo sku· 
!očným prekvapenfm ako po strún ke 
kompozičnej, tak aJ Jnterpretoilnej. 

Tohtoročná 23. prehliadka českého 
koncertného umenia, kto rá sa uskutočni· 
la v rámci Svetového týždľla hudby v 
Pt•aho, bola oprot! predchádzajtlclm roč· 
nikom od llšná programovou koncepciou, 
ktore( ťažisko spočfvalo vo vzájomnej 
konfrontácii stíčasnet česke ( a svetovej 
hudby. 

Ceskoslovenská premiéra Koncertu pre 
\'lolončelo a orchester od f!nskeho skla· 
datoľa Joonasa Kokkonena (1921] v po· 
danť technicky l výrazovo dobro funclo· 
vaného mladého violonče listu Evgena 
Rattaya, znamenala hned v avodnom 
koncerte progrHmové vyvrcholenie; 
skladba upOtala nielen pt·ofesionálnou 
Istotou a neustálou gradáciou, vrcholia· 
cou v záverečnej sólovej kadencii, ale 
l celkovou štylizáciou, svedčiacou o eko· 
nomlckom využiti možnosti sólového ná· 
st roja. Skoda, že sa nedá to Isté plne 
konštatovať o brilantne Interpretovanom 
( Petet• Messioreur) 2. koncerte pre husiu 
a orchester Tichona Cht·ennlkuva. Do 
pozadia bolo vplyvom nle práve najsym· 
pullc kcjšej Interpretácie (Kvarteto mesta 
Prahy za sprievodu Symfonického or· 
chestra Cs. rozhlasu v Pt·ahe za vede· 
ni a Maria Klernensa) Zé!llltčené kom po· 
ztčne zau j!mavé Sláčikové kvarteto s 
orchestrom Bohuslava Martin u. 

Guillermo Rendon . patr! k popredným 
kolumbijským skladatclom strednej ge· 
narácie, ale čs. premiéra jeho Sonáty 

Mimoriadny (tspech zlskoio preclveclo· 
nic Concet·ta funebre pre husle u or· 
chestor Karla Amadea Hart manna 
(1905-1963 ). Je to die lo tech nicky mi· 
rnorladne ťažké a od Interpreta vyza· 
clujo plné sústredenie n ielen vzhladom 
k rleseniu intonačných problémov hry, 
alo l rytmickeJ súhry s orchestrom . 
Mladý Cenčk Pavllk sn s nim vyrovnal 
nadmieru dobre a mimoriadno ovácie 
znamenaJJ skutočný obdiv 111:1tl lntet•pra· 
tučnS•m l kvulltaml tohoto p rvého husli s· 
tu najmladšej generácie nuslch tntet·· 
pretuv. Pt·vé predvedenie Koncertu p re 
klarinet a orchester Ljubomira Pipkova 
(1904) znamenalo vzh ladom k určitej 
roztrieiltenosti a zrejme chýbajúcej In· 
vcncnej zrelosti o churaktcrisllckejsu j 
lnstrumcntácli orchestrá lnej zlo~ky urci· 
té sklamanie a pocit ncociOvodnenosti 
zurodonlu clo prehliaclkovClho cyklu. 

Obdobne sa dá charakterizovať aJ čs. 
premiéra Tiščenkovho Koncertu pre fla u· 
tu, klavh· a sláčikový orchestet•, zalial 
čo skutočným poslucháčským zážitkom 
toho večera bolo uvedenie Brittenovej 
hudobne citlivej a okúzlujúcoj Serenády 
pre t enor, lesný roh a sláč i ky. 

Chilskú hudbu reprezentoval Guatavo 
Becerra ( 1925) svojim 6. slál!ikovým 
kvartetom v strhujúcom podanť Morav· 

Určitým sk!Hmanim bolo uvedenie Slá· 
čikového kvarteta austrálskeho sklaclate· 
ra Petra Sculthorpo (1929) v podan! 
Ostravského kvnrteta. Dielo l cez urči· 
té pozlt!vne prvky 11 snahu o aplikt:íclu 
tzv. Novej hudby nebolo reprezentačnou 
uká~kou vývojových hudobn ých tenden· 
cii nášho storočia, hoci vzniklo v roku 
1960. Malá variačná symfónia trinásfroč· 
ného nodan6ho Beiglčano Daniela E. 
Schroyensa, bola skor poslucháčskou sen
zúclou, ale s upozornenlm na nesporne 
mlmot·ladny (a z mozartovský) talent, v 
ko ntexte prehliadky možno mať však 
k jej zaraden iu pochopi teľné prlpomie n· 
ky. Ta k tiež o spOsol)e Interpretácie, kde 
nástrojová farebnosť dievčenského súbo· 
ru Orchestra Puellarum Pragcnsts bola 
v porovnani s inými podobnými s úbormi 
prlllš bezvýrazná a fád na. Naproti tomu 
Včra l:ioukupová za klavfrnoho sprtevo· 
du Al fréda Holečka predn iesla s mimo· 
riadnou mllkkosfou tónového prejavu, 
Istotou, profesionálnou noblesou a pre· 
cltenosťou Fallov cyklus 7 llpan ielskych 

Tohtoročná pntlskä prehliadka sl pred 
seba postavilo po dlhom čnso mlmorlad· 
no ťažkú tí lohu: ropt•ezentovať tcskó In· 
torpreln čnó umenie v svetle domáce j i 
svetovej súčHsnoj hudby. Predstavilo sa 
63 só listov, 12 komorných sCtborov, 6 
dirigentov a ú orchestrálnych telies. Vý· 
kony' moll vcelku velmi dobrú úrovon . 
z 24 skladieb mé!la takmer polovica svo
ju čs. premiéru. To bola náročná Oloha . 
V porovn1:1nl s podobnými zahraničnými 
prehliadkami však nebol tento zámer 
s plnený bez zvysku, ale v porovnani s 
pt·edchlidzajCtci ml ročn!kmi ukázal per· 
spektlvne cesty a smery, ktoré by no· 
mail byť roullzované len sporadicky a 
pt·lležltostne, čo však na druhej strune 
vy~adujc permanentnú spoluprácu Inter· 
prstov a usporiadateľov, aby ncdocM· 
dzalo pri výbere sklad ieb k určitým 
kvaiitatlvnyrn disproporciám. Ide o to, 
aby publiku m malo prílezitost pravidelne 
sa zoznamovať s najvl.lčslml hodnotami 
vývoja h udby u nás i v zahroničl a v 
týchto relúciách ich a ! porovnávať. 

T. HEJZLAR 

Kongres MHR UNESCO 
Vo štvrtok 6. októbra ožili priestory hotelu Intercontinentul 

hovorom tíčastn!kuv Svetového t9ždiJa hudby, ktol'i prl sli do Pra· 
hy na kongres Medzi národ nej hudobnej rady .,Miesto a úloha 
in terpreta \' súčasnej hudobnej ku ltúre". lloci pod la slov prellsc· 
d u kongresu )iffho Bajet·a jeho cieľom nema lo a nechcelo bvť 
dertnltlvne rlegeme ak tuál ne j problematiky, ale p redovšetkým j•:j 
ka talog izácia , vedomie a poznanie problémov, vo viuccrých ro· 
ferá toch a diskus n9ch pl'!spovkoch odzneli podnetné my~llenky 
a návrhy. Koncepčne bolo jednanie kongresu t·ozvt·lmuté do pin· 
lieh panelových diskusii, lemovaných úvodn ým a záverečným plc· 
nárn yrn zasadanim - s akcentovanou sukceslvttou uvažovaných 
okt'tthov tém od problémov teoretických k praxi. 

úvodného prejavu kongresu sa ujal tninlsler kultúry CSR 
due. llr. Milan Klusák , ktorý o. i. vysoko ocenil aktivitu MHR 
a usportadatorov kongt·osu a Ich zé1u1em o uva žova nú prohinmo · 
tiku v kontexte spoločenskej praxe. Upozornil 111;1 nlcktoró i;p('L • 
11ká českosloven skej ku ltúrnej politiky a na jej konkrétnv výwz 
v našom hudobnom dian! a na poll podporovania medzinárodnot 
spolupr6ce. 

Podnetné momenty sa objavili v referátoch vonovuných obe..:· 
ným a Informatívnym tómam - tvorivej úlohe Interpreta v hu· 
dobno·komunlkačnorn akte a jeho estetickom dosahu, problému 
etiky výkonn9ch umelcov, prob lemu morálneho práva na .,dotvú· 
rante " hudobného diela (neskOr lnterpretovan6 i ako problém 
,,spoluúčasti na tvorbe" , a vôbec .,tvorenia" hudobného diela). 
Problém etiky a Oča sti Interpreta pri existencii a pôsobeni hu· 
dobného diela bol ostatne jedným z naj[rekventovanejšlch na 
kongrese. Nemenej pozoruhodné boli l myš ilonky, dotýkajOce sa 
š pecifiky úlohy výko nného . umelca v ázijskej a africkej hudbe 
(Tran Van K he, Kwabena N'Ketia). problematiky Improvizácie 
v mlrnoéurópskych hudobných kultúrach l vzťahu tradlcle a sú· 
časnosti. Napokon, v referáte R. Leuzingéra zaujalo jeho sOstre· 
denlo sa na sociálne, odborné a etické problémy hudobnlkov 
na Západe. 

Prvá panelová diskusia ,.Umenie hudobnej In t erpretácie a hu· 
dobná veda" prezentovala pod veden!m B. )arustovského široký 
okruh tém a problémov, vynárajtíclch sa v súv islosti s otázkamt 
analýzy Interpretácie, me todológie náuky o interpretácii, probiP.· 
mov skladateľského a Interpretačného štýlu, spHtosti lnterpretá· 
cle a dennej kritiky, vplyvu :tumalistiky na h udobno-vedeckú 
a nalýzu Interpretácie, problematiku notácia, hudobno-edičnej čln · 
nosti ("good performlng cdition" ) l hudobného vkusu Interpreta 
a teore tika. Odznel tu rad podnetných návrhov na riešenie nie· 
ktorých problémov, napr. návrh zaviesf predmet .,näuka o Inter· 
pretácll" na odborných školách, škollt Interpretov v oblasti kri· 
tiky atd. 

Druhé diskusia sa niesla v znarnent mimoeurópskych kultúr. 
V referátoch a diskusných prtspevkoch k témam .,Stav a per· 
spektfvy tradičnej hudobnej Interpretácie v Azii a Afrike" domi· 
novala problematika vztahu tradicie a stíčasnostl, zmeny sociál· 
nych funkc!l oré1 lne j hudby, problematika zachovania lmprovlzó· 
cl! a Ich špecWk, otázka vplyvu eu rópskej hudobnej kultOry, vý· 
chovy mladých hudobníkov v afrických a ázijských štátoch l otáz· 
ka popularizácie novej tvorby. 

.,Vzťah interpreta a zvukového záznamu" bol témou tretej dis· 
kusle. O pät sa vynorila pestrá paleta tém a problémov, týka fO· 
clch sa dos iahnutých v9sledkov, perspektlv, tendencif, sociá lne· 
ho rozvrstvenia, čl vplyvu rôznych faktorov na stíčasnú produkciu 
zvukových záznamov, vráta ne problematiky lelevizie, rozhlasu. 
kvadrofónie, videofónle alebo live nahrávok. Oživenie do nastole· 
net problematiky vniesla dalšia diskusia, dotýkajúca sa uplatneniu 
a umeleckého rastu mladých hudobn ikov - p roblémy a per· 
spekt!vy stítažf, reedukácie Interpretov, umelecký vzor a koncep· 
cla , vplyv kritiky, agentúr, mecenäšov, TV čl rozhlasu na for· 
rnovanie profilu mladých umelcov. 
Záverečná panelová diskusia kongresu MHR .,Hospodárske, práv· 

no a spoločenské p roblémy výkonného hudobn!ka" poukáza la nu 
rozdielnosť právneho zabezpečenia, sociálnych Istôt, starostlivosti 
o využitie talentu, na ekonomick() a finančné rozdiely v kt•njinách 
kapltallslick6ho a socialistického svela nato!ko, že su uva7.ovalo 
o rozolllcll, ktoro by mula poukOzaf na riesenia oclstt·tt itovanlll 
l9c ltlo rozdielov. 

v záverečnom liodnotcnt kongt·osu pouk(íza t ). Bn jor nn kon· 
kré tnc Im pulzy, vyplývn júco z jodnolllvých rou ucl tablo, o. l. nt• 
vypracovanie n ávrhov k voclockúmu skOmanfu a popu lorlzúcil hu 
dobnct Intorpretáclc, por ludanio medzinárodného semináru o in · 
tcrpretúcll, rozš!rcni c priestoru pre metodiku a výuebu lntcrpre· 
tácle, evidenciu ronograflckých záznamov, využille audtovlzuál 
nych záznamových technik vo výučbe, usporiadanie seminárA 
o Improvizácii a alcatorlkc i riešenie sociáln ych a právnych Zll· 
bezp11čent Interpretov v celosvetovom me rad Je. 

MILAN ADAMCIAK 

Súčasná česká 
a slovenská tvorba 

O ďalšieh dvoch koncertoch 
sa a utorka prispevku už vys lo· 
vila na s tríi nkach , Novéh u s l o· 
va. Na požiadanie redakcie Hu· 
llu bné ho života sa k nim upä ť 
vracia [red.) . 

Toltloročné BHS dali väčšmi 
než doposla l priestor súčasnej 
slovenskeJ a českej tvorbe H 
rovnakou mierou využili l UlliP.· 
nie nasich koncertných umel· 
cov. V oblasti tvorby md~.eme 
hovoriť dos lova o minifcsliva· 
lc s lovenské! hudobnej tvorby 
a už jeho prvá polovica, v kto· 
roj odznela v!lť:sina s lovcn · 
ských diel prérnlérovo, no t!ska· 
la viacero myšllénok sOvlsla· 
clch s jej hodnotenfm. Na~a 
hudobná obec si v!l čšinu skta· 
dotefov už kdesi zarat11la, vy· 
tvoril i sa definltivnc uzHvreté 
skatulky, z ktorých by jetlnotli· 
v! autori nesmeli vybočlf. Pre· 
tt•váva názor, že ten čl onen 
~kladater némOže naplsať die· 
16 lepšie, či menej dobré, ako 
sa očakáva. Iste, každý tvórca 
má svoj rukopis, ale tak ako 
bežný rudský život má nekó· 
nečné množstvo metamorfóz, aj 
tvor ivá sféra nie je naprosto 
jednoznačná. Nie srne všetci 
ovplyvneni týmito škatulkaml? 
Nestáva sa občas, že v niekto· 
rých p rfpadoch sme neo práv· 
nene ptidrsn1 a Inde p r tllš hla· 
dlme? 

Na koncerte z diel stíčasných 
českých a slovenských sk lada· 
te lov 8. októbra odzneli dve 
diela českých a štyri skla dby 
s lovenských autorov. Z českej 
dielne v podan! Due Boerni tli 
Praga sa predstavil Vác lav Ku· 
čora dielom Tabu a Due Boeml, 
skladbou, ktorá svojimi vyjad· 
rovacfmi prostried ka mi l obsa· 
11om patrila k jedne j z na J· 
avantgardnejšlch z celého fes· 
llvalu. Aj Tre pezzl per l Due 
Buemi š tepána Luckého sa v 
podunf dvojice Horák - Ko· 
várnová stretlo s Ospechom. Zo 
slovenskej tvorby zazneli Iri 
premiéry. V perfektne j, fu ntlt· 
ziou naplnenej Interpretácii Jo
zefa ·Podhoránakeho znznell 
Ko nvergenc ie 111. pre vlo lonče· 
lo s61o Romana Bergera. Bola 
to opllt prfležitosť, aby smo ob· 
dlvovali koncízne mysleniu tO· 
holo tvo rcu, kdo naprluk čnso· 
vej nárdčnosti nebolo nič zby· 
!oč né, zdlhavé. J\všok táto ná· 
mčnu hudba noncchúvu postu· 
ch(tCo unú:;a( sa, nic bojuje o 
l!•hn sOstmdené vn1munto. V po· 
rnclí 11?. !t. s lái:lkové kvurtctu 
vys ln ;: pont JítliUNR Kuwe lsk6· 
hn n v nos tudovu n! Bt•atJslttv
sk6ho kvarteta zo:lulo svo1 
uspoch. Bk ladater tenlokr(tl na · 
rtlbnl s hudobným matot•lúlom 
mimoriad ne uv6žene, vecne a 
výsledkom je dobra slovenskt1 
komorná sklad ba. Poetická so· 
nlita pre h usle 11 kln!r já na 
Zimmera sa pohybovala v roz· 

medzi doterajšieho skladaLefov· 
ho h udobného rukopisu, jej 
premiéru nastudoval ). Martin 
Händler. l\ napokon, rcpt•fzovo 
znznela Fan tázia pre husle 11 
k lavir Michala Vileoa. Viktor 
Simňisko dôsledne inlet•ptelo· 
val usľachtllé Jinie Viiecovej 
hudby a znovu tuk pripomenul, 
ie tento skladateľ sa svojim hu· 
Clobnýnl vyznonlm právom rlldf 
k nes torom slovenskej t.udub· 
neJ tvorby. 

Bohatým ditom na stré tnu tia 
so slovenskou hudbou bolo clo· 
poludnie 9. októbro. A2 na jed· 
nu vy11imku pozostlívalo zo &lo· 
ven skej tvorby, in terpret,lč.le 

bolo zále~ltostou v Bratislrtve 
pôsobiacich umelcov. Vybn\sc· 
né majstrovstvo súboru Came· 
rata slovaca pod vedenlrn Vlk· 
tora Mälka tvorilo záktadntí niť 
koncertu , nad t'tou sa tiahli ďal
š lé kómpózlčné a Interpretačné 
tíspechy. Ako prvé die lo odzne· 
la premiéra Hudby pre bas a 
komorný Ol'Chester jozefa Ma· 
lovca. V néj sa pred~tavll ten· 
to autor ako krlštáfovo čistý 
umeľec, ktorý bez zábran od· 
krýva na miniatúrnej plor;he a 
skromnými v9razovýrnt pros· 
trledkarnt vn(ttrd človeka. Do 
svojeJ Hudby zakomponoval ta k 
častý Iudský osud - vo vnút· 
r l trpiaci, navonok sa usmle· 
vaj úcl. jednoduchou orchestníl· 
nou faktúrou, basom spieva jú· 
cim na vokály a hovorenou ka· 
denclou vytvoril dielko velké 
vo svojej skromnosti, nevtlera· 
vostl, no o to v!ičsej pôsoblvos· 
ti. Nosporn9 podiel na tíspešne1 
premiére ma l jeho sólista Ser
gej Kopčék, ktorému patrť zti· 
roveň l obdiv za zv ládnu tia a 
perfektné hlasové l muzikálno 
podanie Styruch ľtíbostných so· 
netov pre b81 a komorný or
chester Tadeusza Bairda. Al 
sopranistka Magdaléna Hajlis· 
syová sa zhostila svojej tílohy 
- uviesť na tomto koncerte 
Tri spevy na poéziu Miroslan 
Válka pre soprán a komorný 
orchester Pavla Bagina - veT· 
ml dobro. Spo lu s Cameratou 
podčiarkovala čoraz vybrOse· 
ne jšf skladatelov rukopis, vy· 
stihlo teho najzákladnejšiu č t'· 

tu - Ziadne násili e, Jež prlro· 
dzený hudobný tok, odvíjaftír.l 
sa logicky s významom textu . 
Závor koncertu patril bratisluv· 
skému sklé!dutelovi Johannovi 
Sigmu ndoYi Kusserovi a jaro· 
slovuvi Meierovi. Co merulu slo 
vHca, dobro prJpravoný Bt·lltl· 
Mlovský komot• ný zbor a Vtkto l 
Míilok odsl t'únlli archfvn y orn l;il 
z Kussorovoj Ouvertúry C dur 
a z 1. detstva Kutulernvho· Meill· 
rovho Erlnda, ukázali . že l> 
vlastným hodnotám minulosti 
sme často, neprávom. macoš 
ski. V. ADAMCIAKOVA 

ilja Zeljenka 

Na kóncerte Slovenského kO· 
mm·ného orchestra s Bohdanom 
Warcha lom za dirigentsk ým 
pultom a Evou Fiscborovou
Ma•·tvoiíuvou pri sólovom kla· 
v,lri odznela v rámci toh toroé· 
n ýc h BHS (2. X.) premiéra 
Hudby pre klavír a slál!iky ll ju 
Zeljenku. Podobno ako ctlola, v 
susedstvo k torých Hudba pre 
klavťr a sláč iky vzntk~tla -
Elégia pro husle a komorn9 or
cllostót', 2. klavlrná sonáta - , 
chfll'Hkterlzuje ju st\aha po ma
xlillé výrazu J)ri využili mini· 
málnych hudobných prostriecl
kov. Vychádzajúc z niokofkých 
tónov zák ladného a jednotlace· 
ho materiálu traktuje Zeljenka 
svoju jednočastova skladbu na 
bázo proporčne vyváženého 
trojd lé lneho celku ako výpoveď 
s eviden tným emocionálnym ná• 
bo jom, plnú dynamiky a drama
tického vzruchu a s veľkou dáv
kou osobitej lyriky. Hoci Ze l· 
tenkova Hudba pre klav!r a slá
čiky nedosahuje až takt't kom
pozičnO sklbenosf a intenzitu 
výrazu ako jeho Elégia, prezen
tuje svojho autora-tvorcu s jas· 
ným komunikačným ztírnerom a 
majstra v práci s petallom. No
menej pozoruhodná ja l rovno
váha medzi sólovým klav1rn ym 
partom a sláčikovým ensom
b lom a celková výrazová varia
ta vyplývajtíca z nuansovanta 
a cizelovania bohato členeného 
hudobného toku. Interpreti sa 
uvedenia novinky zhostili s ver
vou a zodpovedne napriek lech· 
niekým nárokom, ktoré pred 
nich kladie partittíra diela f bO· 
halo traktovaná polyrytmlka, 
metrické posuny, dynami ckú 
vat'la n tnost atd.) hoci rnl nstH m1 
bolo za v9konom cnsernblu ct· 
ti t značn tí dávku nervozity pod· 
mtononoj nezvykom na tak ln
tenzlvno sústredenie sa nR 1mä 
no rytmiku. Pozoruhocln9 vý
kon, upútavajúc! predovšotkým, 
tónovou tvárnosťou: potlulo só
IIHlkfl premié ry Eva Flsr:heto
vd·Mut·tvoitovlí. J\ na nHtt'RO vn
clonia B. Wtlrclwlll sn6d Jen toľ· 
ko - bol to velmi tvrdý diri
gentský oriešok, ale stálo to za 
námahu - praskol a zawela 
t.udba . .. 

MILAN ADAMCIAK 



Jedným z najpr!ťažlivejšlch koncertov 
tohtoročných hudobných · slávn ostí s11 
stalo o pätovné hosťovanie dirigenta 
Zdeiíka Kollera. Jeho men o neustále lá
k a a aj sporadickf návš tevn lci koncert
n ých sieni maj ú o jeho vystúpen ia zá
·u jem. Nie je p reto dobrou vizitkou or
ganizá tor ov, a k pred . samotn ým koncer
tom nastáva celá spús ta techn ických 
p roblémov, ako napriklad posunutie za
~iatku koncertu, n edos ta tok informatfv
neho ma teriálu o p rog rame - čo sa 
o s ta tn e n a BHS nestalo iba v tomto 
p rfpade. Koš le r vša k na p riek tomu za 
žiaril - ako vždy doposiar. Pred Slo
Yenskou filhat•m6niou sUíl dirigent 
vzbudzujúci obd iv, obdarený ta lentom 
prenášať na orchester všetky svoje zá
m ery a p r iania . Preto z jeho dir igent

,ské ho postu zaznieva vždy bez zvyšk u 
presvedčivá hudba, p reto 6. symfóniou A. 
Dvofáka u kázal, že ju možno v ybudo
va ť i na men ej romantickej báze a že 
jej kan tab ilnosf môže · znieť i bez zby
točne precitlivelých o blúkov. 

Tak v Dvoi'ákovi ako a j v predohre 
)t., Mozartovej Carovnej flaute sl bolo 

. možné uvedomiť, že tento dirigent me-
· d z! národ ného renomé Stl vyh ýba vo s vo
jich kreáciá ch vš e tkým nán osom kon
venci!, že. s tavia diela svojsky, a le s 
rešpektom k auto ro vi p artitúry, k jeho 
š týlu a hudobnému obsahu . Košlerova 

harmó nia má rezervy (verm i mierne po
vedané! l pr ed ovšetkým v kultúre· t ónu 
s láči kových nás trojov, orches trálnej sú
hre ( ktorej s labiny sa prejavili hla vne 
v . nástupoc h a v " kom ornejš fch" čas
tia ch sklad by], ale i v muzikálnom cl
ten! (p ril is napäté os tra žité reagova n ie 
na gesto dirigenta uberá z u mele(:kej 
hodnoty in terpretácie ]. Takéto prob lé
my by pro fesioná lne t e leso s takme r lO
ročnou existen ciou malo mat už za se
bou. ln tona čné ·prehrešk y sa dajú do 
urči tej miery tolerovať (môžu byt vý· 
s ledko.m mome!)tá lnej indispozfcle h rá
ča], ale zlá kvalita tónu, č i pre hrešky 
rytmického a lebo dynamického rázu s ú 
už trvalejšie. Dramaturgia filharmónie 
by mala v budúcnost i . počltaf snáď via c 
so zamera n lm sa na vých ovu hráčov p re 
in terpreU'ic iu vše tkých š tý lových obdo
bí, hlavne baroka a klasic izmu, k toré 
sú· zá k ladnou š kolou orchestrálnej h ry. 
To však vyžaduje na máhavú , zdlha vú 
p rá cu dirigenta i zod povedn ý prfst up 
samotných hráčov, v ka :l.dom pr!pade 
vklad, ktorým. nemožno hned d isp on o
vať, ktorý sa však po rokoch vráti 
mnohon á sobne zúročený. 

Dirigent Thomas Sanderling odviedol 
ru tin ovan ý výkon a snažil sa vyťažiť 
z orchestra max imum. Výbornými part
nermi mu boli rovnako SFZ ako l só
lis ti - sopranis tky Barbara Honeová, 

lilialw l nba l Vl.?äol na dvoch koncPrtoch 
Rozhlasový symfomcký orchester 7. 

Frankfurtu. Sn!m ka: lng. V. Hák 

SYmfonické koncerty 
in te rp retácia bola p rehladná, jedn otlivé 
m yšlienky a pasá že krásne doťahoval , 
n edal zaniknúť jediném u tón u, orch es-

. ,ter znel vždy p ln e a j v t ých naj jemnej
š!ch pianissimách . A pod jeho veclen lm 
a j orchester dokáza l, že je v ňom mno
ho rezerv, ktoré o s tá vajú p rt n iekto rých 
koncertoch nevyužité. V. Adamčiaková 

x x x 
Di1a 8. októbra t. r. dostal n a fes llva 

lovom p ódiu (v Koncer tnej sieni SF ] 
priestor k p rezen tá cii SymfonlckJ or
cheste r Ceskoslovenského rozhluu v 
Bratislave, so nojim šéfdirigentom On
drejom Lenárdom . Orches te r , ktorý s me 
mali možnosť poč u ť u ž veľakrá t a v rôz
n ych p rogr a mových konšte láciách, uvie
dol skladby Tibora Frešu, Arama Cha
. l!aturiana a Felixa · Mendelssohna-J}ar
.tholdyho. Sólis tom večera bol Václav 
Hudeček. 

ú vod koncertu patril prem iére J.'reio
\'ej Skice pre soprán, husle a orchester. 
ďe t o s kladba poslucháčsky vcľačná , sta
;vaná na prŕnclpe tract1čných kompozič
n ých p ostupov, s h lavn ým akcentom na 
široko rozospievanú kan tilénu melodic
ke j zlo žky. je nadlahčeného charak te ru, 
s málo nápaditou invenciou, vo sfére 
ha rmónie 1 In š trumentácie Z{l trváva n a 
h la u ine trad!c!e . 
· Verk ý obd·iv p a tr! celému interpretač

nému apa rátu - sopran is tke Jarmile 
Sntyčkovej, ktorá sa zho stila zve reného 
sóluvého, technicky náročného na ko
loratúry bohatého partu s najväčšou 
zodpovednosť<J\1. Nemalý bol i vk lad 
ďí!lšieho sólistu sk ladby, huslistu Vikto
r a Simčlska. Z jeh{) sólových vstupov 
v yžarova la zanietenosť a p lná zain te re
sovanosť m uzikanta. Dirigent Ondrej Le
nárd opäť · do kázal svoj talent a ma j
strovstvo. Perfektne viedol orc hester 1 
sól ist-ov, zaujal triezvym, rozumovým 
p'ľistupom, vzácnou schopnosťou stotož
nH sa'. s interpr eto vanou skladbou. 
(;) . svojej . h lbokej muzikalita a zmysle 
ji1:e dfferenciáciu presvedčil l v III. 
symfónii ' - · poéme C dur A. Chai!atu
riana. Umocnil a utorov charakteristický 
ru kopis, bravúrne a adekvátne t empe
ramentne rozohral orchester. Vk usn e 
vystaval jedno tlivé ploch y i ce lok sklad
b y, up útal zmyslom p re farebn é n uan 
sovanie In štrumentá lnej palety. Orches
ter zaujal nielen výborno u súhrou a 
.zvukovou vyrovnanos ťou, a le 1 celkovým 
'umeleckým vzostupom. 

Záver koncertu vyplnil Václav Hude
~ek - p re početné publikum iste h lav
ný mag net večera . -Koncertom p re husle 
a orch ester e n1ul, op. 84 F . Mendeluo
hna -Bar tholdyho presvedčil , že u ž dá vno 
n ie je len zázračným dieťa ťom, že sa 
vypracoval a vyrásto l na zre léh o ume l
ca. Svedčia o tom jeho perfektná tech
nika, krásn y kultivovan~ 'tón, iiúonačná 
isto ta a napokon i s uverenita , s akou 
p l'istupuje k in terp retácii. }e majstrom 
svojho nást roja, no predsa . . . je určité 
flutcl um, kto ré vychádza zo sub jektu 
tnterpreta, niečo, čo s kladbu umocňuje, 
~o prežiar! ka žd ý jej tón - a to práve 
u lfudečka chýba lo. L. Sustyknil!od 

x x x 
]P.dno z našich najmladšfch orch es

t rá lnych telies - Státna filha rmónia 
KoAice - dostáva u ž niekolko sezón 
p ríležitost prezentova ť s voje u men ie a j 
p red poče unýml domácimi l zahraničný
mi návštevnlkmi BHS. Tohto ro ku prišla 
do Bratislavy s Alexandrovou sláTnost'ou 
a lebo Silo u hudby G. F. Händla - p ro
gramom, žlai, akoby vybratým na od
balenie slabos ti o rchestra. Koš ická !11· 

a Regina Wernerová, tenorista Hans
Jiirgen WacJJamuth, basista Hans-Chris
tian Polster a a ltis tlGI Dagmar Pecková. 
lllavne oba muž..ské hlasy vynikali vý
bornou tech nikou, s týlovým cltením a 
bohatou výrazovou paletou. 

x x x 
Enescova filharmónia Bukurešť pr is la 

s či astočne pozmeneným progra mo m. 
Vystúpenie odmieto l kla virista Va lenll n 
Gheorgh iu a ta k miesto Ra chmanlnovej 
RapsócliP. na Pag aniniho té mu p re kla vfr 
a orches te1· zaznela Spanlelska symfónia, 
op. 21 Edouarda Lalu so só listom lonom 
Voicu. Obe orches trá lne skladby večera 
roz~íril i sklad a te ľs kú pa letu festivalu a 
bo li d ra ma tu rg icky objAvné. Renomova
ný frAncúzsky d ir1gent Serge Baudo ma l 
mo7.nosť ukáza ť svo je umenie na Prelú
diu a Htge Toccate, op. 17 rum unského 
sklada teľa Constan t ina Sil'festriho (v 
s kladbe v ýbus nej, poznačenej prog resív
nym kompozičným mys len fm - vznikla 
r . 1950 ], a I. symfónii Es dur Alexandra 
Borodina. Borodinova symfónia je ctte
lom veľkého tal entu a boha te j invencie 
a hlavne tieto momen ty podč iarkol i 
Ba udo. Vystaval Ju a ko nep roblema tie
ké die lo s p rehľadnou fo rmou cyk lickej 
sonátovej formy, dal zahýr!ť n ovoro
manl!ckým orchestrA lnym farbá m, ty
p ick e j ruskej melodike a r ytmickej ná
padi tos ti. Skod a, že orch ester bol t rošku 
ta žkopél ctny a br ilant.né par tie nevyn lkli 
ta k, ako by si bo l clfrigent p r ia l. Silves
triho sk lad ba bola plne v ru kélch hr á
čov, d irigent ju Jen jemne do tvá ral a 
orches te r velmi kultiv ovane reagoval na 
nRjmen ~ ie. de ta ily. jeho . gest_1l . HL~slis,ta 
Ion V otcu (o k torom sme sa, žiaľ, z tla 
čeného prog ramu n ič ned ozvedeli] za
nechal · nevýrazný dojem. La lov11 sklad ba 
potr ebuje virtuóznu inte rpretá ciu •. per
fektnú t echniku a s úhru s orc hestrom, 
živO rytm ickú pu lzáci u. Orchestru sa' to 
zá sluhou d·i rigenta a ko -tak da rilo, só
lis ta však napriek maximáln ej snahe 
odviedol len p riemerný výkon . V. Zitná 

x x x 
Spomedzi vys t úpeni zahran ičných 

symfon ických telies hosťuj úcic h v rám
ci · BHS vysoko vyn ikli dve podujati a , 
v rá mci ktorých sa 13. a 14. októbra 
s ro zdielnym programom p red s ta vll p od 
taktovkou Eliahu !"bala Rozhlasový 
sym(onit:ký . orchtnlter Ft•ankfurt. 

Zásluhu na to m, že tieto dve vystúpe
n ia patr!ll,. k vrcholom fes tivalu, nemá 
Jen mi mor iadna tech n ická vy,spelost or
chestra, alebo u prvého prog ram u azda 
dramaturgia, ale predovšetkým podma
nivá a elektrizujúca osobnosť dirigen ta 
In ba la. Pochopitelne, aj orcheste r hral 
ver mi · zaangažovan e s prinajmen e j po c
H vo vypracovaným i partmi, so znamen! 
tou intonačnou a technickou pohotovos
ťou, n o v~etky tie to komponen ty boli 
podriadené tomu najd ôležitejšiemu: 
účinnému · a plnokrvnému m uzikant5ké
m u ťahu. 

Inbalovo g esto nie je zvláš ť elegantné 
ani o káza lé, ta j! však v sebe magn etic
ké napätie a pravé muzikant ské nadše
n ie. Na jmarkant ne jš ie t ieto vla stlnostl 
potvrdzu je skutočnost, že Inbal sl doká
zal podmaniť obecens tvo svojou koncep 
ciou širokých plôch 4. symfónie Es dur 
"Romantickej" od Antona Bt•ucknera. 
Zas lúžila sa o to dynamick,os ť Jeho tvo
rivého zretefa , zm ysel pre vystihnutie 
širokého spektra nálad na pozad! p ra· 
vého, široko rozvinutého novoromantlc
kého symfonického m onumentalizmu. 

Po tt·och zmen ách, čl od r iekn uliach 
pOvodn e prog ramo van ých p redchádzajú-

cich kl aviristov na BIIS, temer každý 
poklada l vystúpenie Nikitu Magaluffa za 
llúziu. O to väčšie bolo však prekvape
nie a nadsenie, keď sa dostavil a nanaj
výš pozorultoclnr~ a orlgiéllnr. prr.dniesol 
sólový part Koncer tu pre k lavlr a or
chester a mol, op. 16 od Ed uard a Ha
gerupa Griega. Magaloff patri k typ u 
elega n tného virtuóza-poéli:t, ktor9 už po
maly vymiera. Jeho hru cha rakter izuje 
ZVI'Chovaná no blesa, kull(lra tónu, s čfm 
súvisí bohatá diferencovanosť farieb, ale 
o h utnejšie tóny p redsa len ochudobne
ný výrazový reg ister. Magaloffovo poda
ni e Gr iega bolo akoby zrkadlom jeho 
filozofie, ž ivotnej skúsenosti, múdrosti a 
z toho prameni acej zrelost i a nadhfaclu. 
Roman tický pátos i dramntizmus, lyric
kú vrúcnosť a spevnosť vysublimova l v 
kre hký, do epick ých polôh vystupiJOvaný 
lyrizmus. Nad všetkým týmto dom inova l 
a kýsi m ecli tatlvny podtext, osobitá. poé
zia s pr!kladnou umeleckou rozvahou. 
V jeho podani naprosto chýbal sklo n k 
hystérii, p rehnanej vášnivosti a drama
tizmu. Chápem, že mnohých, čo pozna
jú Griega hýriaceho fantáziou a sýtymi 

Andret Espa} mal na BHS premMru Kon 
cer tu pre husle a orchester. Sólový part 
na!>tudoval Eduard Grač. Na snlmke skla 
datel. 

farbami, mohol sklamať. Magaloffov po
hlad na Griega bol zvrchovane premys
lený, potom prec!tený a vysoko kultivo
vaný. In terpret n ikdy neriskova l a všet
ky chúlostivé miesta m u znamenite vy
chád zalL Azda iba or~hester intenzitou 
svojho sprievodu mClhol sa viac prispô· 
sobit Maga loffovej zvukove j palete. Bolo 
to skutočne veľké umenie skúseného a 
ostrielaného klaviristu, jedinečné, ne 
kon venčné - a práve v tom spočfvnla 
jeho veľkost. 

Nenaplsat nič o Magaloffovom prldav· 
ku, o Llsztovej La campanelle, ktorou 
vzbudil oprávnený úžas a nesp útané 
nadšenie, bolo by veľkou chybou, preto· 
že jeho elegancia, ľahkosť a zreteľnosť 
brllantnej techniky, zvrchovanost vlr· 
tuozity pr! naprostej Istote skokov a na
pätia g radácif 1 v tr ilkoch by o chu dob
n ilo úp lnosť tohto hodnotenia. Vysoko 
kultivovanou hrou a rozvahou tak dô
sledne upl atňovanou aj pri tejto skladbe 
dokázal si Magaloff plne získa ť aj tých, 

čo azda nesúhlasili s jehb originálnou 
koncepciou Griega. Vladimir Čfžik 

x x x 
Rozhlasový symfonický orchester 

Frankfurt pod taktovkou Eliahu Inbala 
zažiar il i na svojom druhom vystúpenf 
(14. X.). Suita z bale tu Undiua Hansa 
Wem cra Hen zeho nás oboznámila aspo ľ1 

čiastočne s hudbou rozprávkového Da
Jelu, ktorý by sme uvltali i na sciine 
SND. Skladba zaujala, podobne ako tn é 
cliela tohto významného súčasného skl:~

dateľa, nástojčivosťou a ucelenosťou 
umeleckej výpovede. Takto ju chápal a 
tlmočil i dirigent. Orchester doslova svie
tli. Mali sme dojem, že počujeme kai· 
dého hráča samostatne a p red sa vníma· 
me jednoliaty výsledný zvuk orchestrál· 
neho celku - p r irodzené pianá, nefor
sírova né a p redsa mohu tnó forte. Na· 
pri ek zvrchova nej "profesionálnosti" ne
vyt ratí Ja sa zo súboru spont6.nnosť pre
javu, muzikantska isk ra, zanietenie k<iž
clého hráča a pri k aždom diele. Vyso!<á 
kvalita in te rpretélcie sa tiah la cel)im 
lwncer tom. Premiéra Ko ncertu pre hus
le a orc heste1• sovietskeho sk lada teľa An· 
dre ja Ešpaja bola publikom p r i jatá ne
obyčajne priaznivo. Zásluhu na tom má 
v prvom rade, pochopiteľne, skladbél sa
motná , koncentrovaná , pohybujúca sa 
viac v lyrických polohách - napodiv 
d ramatický náboj a Jwncertantné pasá
že nechýbllli - i v tom sa prejav! kom
pozičné majstrovstvo. Eduard Gt·ač je ty
pom interpreta s rov nováhou emocio· 
nálnej a racionálnej zložky a bol Ideál· 
nym s polutvorcom diela. 

Vladimír Spivakov uviedol na závereb
nom koncerte 13. ročníka BHS so Slo· 
venskou filharmóniou Beethovenov Kon
cert pre husle a orcllester D dur, op. 61. 
Dingentom bol Willem van Otterlo . 

Snímka: Ing. V. Hák 

Messa di Gloria Giacoma Pucciniho 
p red stavi la sklactatel'ovho génia z iného 
uhla, než na aký sme na opernej scéne 
zvykmi l! - hoci operné pero sa a n l 
v tejto skladbe nezaprie. S vďakou mož
no prijať jej uvedenie v Bra tislave -
možno ju viackrá t nebudeme môcť po· 
čuť. Jej hudobné rúcho obsahuje množ· 
stvo krásnych tém, h udobných nápadov, 
o k toré u Pucci niho n ikdy nebola n ú· 
dza. Omša je plná mlad!c keho života , 
o ptimizmu a ideálov. Takto sviežo pó
sobl ! na posl uch6.ča. Sólisticky za~ian l 
predovsetkým Pet~r Dvorský, ktorý clo
s tal znovu prllezito~ť prezen t ovať svoja 
bel can to, veľm i malý priestor vyhradi l 
skladateľ sopránu ( Magda léna Ha jóssy
ová ], Ren é Tuček sa zhostil svojho par· 
tu spo rahlivo él s rutinou. 

x x x 
Záverečnú bodku za fusttvalom urob1la 

Slovenská filha l'lnónia. Skoda, ze nemož
no povedať - bola "zlatým klincom" 
(o domácom telese by sme na tähum 
závaZnom podujati ako BHS radi pfsdl i 
takéto uzávery]. Tentokrát by sme však 
boli veľmi ďaleko od pravdy, Hrať bez
prostredne po dvoch fa ntastických kon
certoch Rozhlasového symfonického or
r.hestt·a Frankfurt nebo lo však záv1de· 
ni<t hodné. Kritérium hodnotenia sa au to· 
maticky sprísnilo - pre orchester, di· 
rigenta i só listu . Kardošovu Res Philhar· 
m unicu, op. 41 p redviedol 70-ročný llo· 
!andský dirigent Willem va n Otterlu reš
pektujúc au toro v zitpis. Nezbavil sa vše k 
určitého odstupu, vnútorne ju neprežil. 
Ha yd nova hudba býva často kameiiom 
úrazu a i komorn9ch súborov špecializu
júcich sa na 18. storočie. SF bola pri 
in terpretácii symfónie D dur, !!. 101 
" Hodiny" postavená p red rad prob le· 
mov, týkajúcich sa súhry, čistoty in toná
cie, priezračnej faktúry, dyOéilllti<v -
a muslme priznať - nlfl vždy sa tel 
darilo. U dirigenta bola zrejmá snaha 
o celkovú výstavbu, sklada jú eu sil z de
tailov, z gesta bolo c!tiť, že za pultnm 
stoj! veľm ! muziká lna a ruti novaná 
osobnost - znaky únavy sa vsak ned111i 
zastrieť. 

Vladimfra Spivakova netreba zvlášť 
predstavovať. Jeho Beethoven ( husfový 
koncer t op. 61 ) však trochu p rekvapil. 
NápadnP. pomalé tempá všetkých častf 
priam núkali prfležilosť ukázať krásny 
tón, kantilénu, pohrať sa doslova s kaž
dou notou. Ale "Beethoven" akohy sa 
bol vytratil. l najväčši umelci sa k zá
važným die lam h udobnej literatúrv VJ'a

cajú, aby sa s nim! znovu a znovu vy
rovnali, korigujú svoju pôvodnú interpre· 
táciu, dokonca dielo znovu nahráva jt1. 
Iste a ni Spivakov nepovedal defin ltlvne 
slovo svojho prfstupu k Beethovenovm u 
géniu. V. ZITNÄ 



Ako vládnut klavíru 
V referdte o koncertoch BHS recen

zent pod značkou " ip" naplsal o reci 
tt'lle Petra Toperczera: "krdlovský hri! 
modrrnu". Slovo krdlovský je síce ex 
pre1wne, no l:'ost vystihuje, dalo !Jy Ml 

dokonca povedal', ie Toperczer tak lmJ 
v~etko, l keď bez tradtl:'ných insígnu. 
0/wcenstvo, ktor~ 2. októbra llenavštivllo 
premi~ru Hor/sa Godunova {ani MTMI , 
kde hrali dvata ini klavtrtstt - to na 
RIIS hola nie tellintt kollzia, akeJ by ~a 
v /Judúcnosll organizátori mali vystrt
hutJ. tu zažilo matno menej lesku, ttlP 
zato /Jol to lesk nekaštrovaný, bol prao!i, 
ak Je len pralllj okamih tvorenia. 

Na programe s Beethovenom a Sclzu 
bertom v prvej polovici, so Salvom, Sla
vickým a Barlókom v druhej podobral 
sa na viacvrstevna monttlž a to, čo do· 
siahol, nie te vóbec, mdlo: sklbil ju ako 
celok. Ale niečo predsa bolo mdlo. Alebo 
vera? Ak totiž teJ klad bol vo vyrov· 
nanostt, teJ chyba bola znovu vo vyrov
nanosti. No aktlže chyba je vo vyrovna· 
nosti? 

Vonkaj§tu štruktflru Toperczerovho ve
čera sptlJalt vlastne rozdiel y. To, že bol 
plastický, bolo d6sledkom vyrovnanosti, 
s akou modeloval každ~ číslo Jednotlivo. 
Tak dostala Beethovenova Sonttta svo
ju mnohopolohovost i Schubertov Pútnik, 
od prírody mnohoraký, svoju jednolia· 
tosť. Spoločn.tím menovateľom bola rou
naktt techntcktl precfznosť, ba bravúra 
a výrazový ponor. A okrem toho "štvrlťl 
dimenzia", akou sa na sc~ne oznal:'uJe 
zmes fiktlvneho a skutočn~ho času a 
ako Toperczer zaraďuje svoJ program do 
súčasnosti. 

Necitttl mal svoJu gradeiclu, smeru/11· 
eu k zttverebnej moderne a bola naozaj 
výnimočntt. 7'operczer tel poskytol ma· 
xtmum zo svojho arzenálu, alebo aspoil 
o nič ju neukrtttil. Dáva /OJ kultivova· 
nosf a technickO. perfekciu, nechttva Ju 
prejst rovnak!}m taviacim procesom ako 
vsetku ostalna hudbu, s ktorou pracuJe, 
a pracuje ako syntetik, usiluJe sa logic· 
ky zaokrtíhl:ovať. V Salvou/ na!liel nob· 
lesu, v Slavlckom v!}razova intenzitu, 
Bartókova Sonttta so zjemneným barba· 
rizmom v Jeho podaní bola vypätá ako 
jediný t6n. Výsledne; synMze však musí 
predchttdzat analýza a ak monttlž cellcu 
hovorí o sp6sobe Toperczerovet tvorby, 
usporiadanie uprostred skladby, vnútorntl 
monttt!t prezrddza aspofl tolko o obsa
hu. 

Postupufe od detailov k tvaru a ak by 
v ne; Toperczer prenikol a!t na kost svo
fei skladbe, nle Je nebezpečie, že pri 
te;to operdcit skalpelom narust čo ;edi· 
nú vnútornú viizbu. Z ne; totl!t vyclleidza, 
v detailoch odkrýva ich asoc/ačn~ schop
nosti a nedeli, te harmonlztttorom. Ani 
na chvílu sl nedovolí prepych dlspropor
cte, teho logicky rozčlenený pôdorys 1e 
dokonale vyrovnaný. No ak vyrovnanost 
vonkat§ef strdnky dovol ovala vyndrat sa 
rozdielom, tdto vn11tornd tel! sk6r obrusu
te, hľadanie podobnostt v skladobnef 
~truktúre md v sebe zradnú statickú sl
lu. 

Pre r1u te Tuperczerova monttt!t, pri· 
pomína;O.ca modern~ mont6,žov~ postu· 
py literat11ry slova, s romantickou 
úchylkou: berie svof predmet velmi odž
ne. Te u~ak v6bec potrebn~ narúsať hlad· 
ka plochu odstupom a Ironickým nad
hladom? Asi hej - pre tých, čo sa ve
dia ako on dostat a!t na kost svo11m 
skladbdm a hrajú v okamihoch tvore· 
nta. -nf-

SFZ 
Slovenský fllharmonickf zbor s dtr i · 

gentom Valentlnom Iljlnom sa predsta
v: ! na matiné 2. októbra s pútavým pro· 
gr11mom, spočívajúcim v Interpretácii De· 
shttich poém pre midaný zbor a capella 
n ä s rov' á l'C'Volučných· básnikov od Dm it· 
rij<J Sostakoviča. Krásne skladatelove 
zbory sme počuli vo vynikajúcom pred· 
vedeni, v prectzne artikulovaneJ r uštine 
(vP-fký podiel na kvalite predvedenia má 
Valentín ll jin l- Sostakovič znel pod jeho 
v eden l m p lný fan tázie, podčiarkujú<;e] 
tak mer nekonečnú škálu výrazových od· 
tlni1ov. l ked ce lý cyk lus možno ozna· 
člt za in terp retačne ob javný, predsa naj· 
pósoblvejšle vyznela šiesta a siedma 
časf. Vhodným a umeleck y r ovnako v ý· 
r Hzným doplnkom hudobnej časti dopo· 
Judnla bolo vystúpen ie Viliama Z~borsk'· 
ho, ktorý pred každou častou cyklu re· 
clloval jej slovenské preiJásnenie. 

Y. ADAMCIAKOVl 

Z komorných koncertov 
Oproti vefkym orchestrálnym telesám, ktorych domáca l Zd 

liranična reprezentácia bola na toh torotnych BI!S skutočne 
1111poz<tn tná, komornej hudbe patrilo skromneji;io zaslúponk 
Z klél&tckéhu sláč1kuvého obsoclnnltl sH vyslrlcduli iba štyn 
súbor}: Moskovský komorný orchester, Festival Strings Lucer· 
ne zo S va i ~ iarska, Kollnsky komorný orchestor z SR a S lu· 
venský komorný orchester. K hliJstemu zamysleniu na~ prol.Jié 
mam1 stylovost1, umeleckého vkusu, tvoriveJ angHiovanostJ 
1 techmckel preclzuosti práce Jednotlivých síthorov nás putl 
1tecu fú spôsobom práce, lnterprdtačným zéwmfm a umelel:kuu 
t'1rovnou diametr álne rozdielne pr ístupy zo struny dirigentov 
i členov súboru. Široke polo pre dtskuslu poskytli vystúpeniu 
oboch západných ensemblov. )Of záverečné resumé dospelo 
k zhode, že Hmatérske súbory ncoverenoj kvality by n11 lesti 
vulc medzinárodnej povesti nemali mať mwstu. Už sHmotnó 
zložen ie Fesuval Strings Lucť:!rne 1 Kolfnskeho komorného or
chestra z dvoch generačne rozdielnych vrstiev a skôl (v pr· 
vom okolo 20, v druhom nad 50 rokov l nutne su mus! odraziť 
v tcchmckej a zvukovej nesúl'Odostl, celkovom pon fnutOí a prí· 
stupe k dielu. Nav111c, k ed .,umelecký vkus" dirigenta povyiiu 
jt' tempovú br i la n tnosť nad čistotu artikulácie o nástro jovcj 
V) rovna nosti čl súhry, temperament nad štylovú kultúru, ntí· 
ročný repertoar nad vlastné schopnosti! Obom súborom (dlrt· 
gen ti H. Mť.iller·BrUhl a R. Baumgartner] sa sta lo najv!ičšlm 
komeiíom úrazu dielo j. S. Bacha Koncert pre troje huslf 
a or chester O dur BWV 1064. Ostala z neho nepr!jemná, ne
súrodá zvukovo-I mprovizačná koláž tzv. Bachovej hudby (pri 
kollnskom s(Jbore po totálnej nes(Jhre sólistov so súborom 
dokonca s opakovaným začiatkom tretej čast ll 1. Z celého ve· 
terH by sa vart dala spomenúť jedna sk ladba, ktorá zodpove
dala koncertnému uvedeniu. Exponovanému temperamentu 
Svajčiat·ov vyhovovali Rumunské tance B. Bartóka, k torých 
bohaté\ rytmil:ká členit osť a plnokt·vnosť zakryla niektoré nP· 
dostatky In terpretov a Nemcom sa lepsle hrali skladby Sn
ehových synov, zvlášť koncert p re hoboj a sláč iky Es dur 
P. Ph. E. BHcha, kde kvalitný sólista .,vylepšil" dojem z výko· 
nu svojich ko legov. 

Po svetových spičkách z minulých ročnikov, akyml bezo 
sporu sú Vtrtuosi di Roma, Komorný orchester ]. F. Pailla r· 
da, Stu t tgartský komurný orchester, Mozat·teum ot·chester SHl:r.
but•g a ďalsie, hosťovanie spomínaných dvoch súbor ov zna
mená velmi rozdielne inter pretačné hodnoty, čim spochyb· 
iluje vážnosť pl'!stupu k tejto hudbe na Západe. 

Moskovský komomý orchester a Slovenský komorný or· 
chestet• naproti tomu patr ia bezosporu k najlepšiemu, čo 
BHS '77 poskytli poslucháčovi. Výkony, ktoré oba súbory po· 
dali, patr ili k najlepším, aké sme od nich počuli vôbec. l ketl 
Moskovsk ý komorný orc h e~ter poznáme h lavne z kvalitnýdl 
nahrávok a jeho živ ý výkon sme mohli po1·ov návuť s týmito 
nahrávkami, SKO JO nám dôverne známy z koncertného pódia. 
Program, ktorý sl zvolil pre toto vystúpenie, až na Zeljenku, 
patri k jeho klúčovym repertoárovým čislam, obohratým na 
verejnosti l zafixovaným na magnetofónovú pásku, ~i gra· 
mofónovú plalllu. Napriek Lomu umelecký výsledok spomí· 
naného konce1·tu nemá V!l l'i obdobu. Corolll, RespigHi, Manfrc
dlni, Britten zneli v totá lnom umel eckom nnsadení každého 
člen a, podporeného tvorivým zan ie ten im umeleckého vedúceho 
a d i rigen ta B. Warchala. Zmllkčen ý, kultivovaný tón sláčikov, 
prtam dych zadri.ujúce frázovanie, nuansy sóla-tutli, echH, 
ozveny v concertách, to všetko nadobúdalo v interpretácii 
warchalovcov akýst novotvar povýšený 11 približujúci sa k ume
leckej dokonalosti súčasného muzicirovanla. 

Rovnaký záži tok · priprav lll l hosti a z Moskvy. Oba súbory 
sa pohybu jú v l'ovnakých umeleckých r ovinách, od lisovali ich 
len určité nuansy v otázkach štýlovosti, výrazoveJ variability 
a zvukoVeJ dimenzie. Svietivý, bri lantný, no kultivovaný zvuk 
sláčikov vyui íva dirigen t Igor Bezrodnyj na striedme, ale vy
razovo účinné, inspirujúce !l dômyselné dokreslenie vn(tto1-
nej výpovede skladby. Nenási lným! kontrastami, jednolnym 
clten tm zvukovej kresby a umeleckým elánom celého kolektlvn 
udržuje nupiltte každého zvolenóho diela. Ci to bol Moz<trl, 
H!!ndel, Bach alebo šostakovič, · in terpretácia ka7.dého diela 
bola štýlovo osobitá, ale umelecky maximálne pretavenH a zod · 
poveclná. 

Vrcholom priíce so zvukom sl áčikov l prldaných dychov 
bolo dielo O. Sostakoviča. jeho Komornej symfónii op. 110 bis 
.,Obetiam fflsizrn u 11 vojny" vystava lt ve lmi úči n nú a premysle
nú koncepciu, v ktorej rozvijall pteclpoklady ukryté v parti
túre jednotlivych hlasov a nástrojových zoskupenL svojou 
i nter pretáciou zvlášť podčiat•klJ pôsobivé miesta netradičného 
autorovho lnstrumentára a hlbokých humánnych i kompozii"
ných myslienok, exponovaných najmä hlbokými pol'lhami slá· 
čtkov, graclujúclch clo fHrebne a zvukovo pôsob!vého výsledku 
kor ešpondujúceho s názvami jednotllvých čusli. 

Ak sme sa teda na BHS str8tll s nevyrovnan ým! a mozno 
l veľmi odlišnými kvalital[vnymi výsledkami v oblasti komor· 
ného žánru, čo by sme si v bndúcnosll nepriali, poskytlo nám 
to na druhej strane l takouto formou možnosť konfrontácie 

predovsetkým domáceho so zahramčným 11 v tomto pripade 
sme s1 mohl! tba upevnil sebavedomte. E. CARSKA 

l'reclposlcdný koncert BliS mol napriek prugralllu 
[ W. A. Mozart: Predohra k opere Ftgorova svadba, Symfón ia 
C dur, č. 36, KZ 425 .,r.mccká ,. , O. Fl usman: Koncertantná hud · 
ba pre dychové kvantcto a komorný orchester, M . Novák: 
AIJy bul iivot na zem1 - ľdntázla pre org11n, soprán a ko
morný ut·chester) - neopakovateľnú atmosféru intimity. SnHď 
mnobu z dojmu vytvorilo prostredie lludobnej stene B1·a t1· 
slavskéltu ltrudll, v ktore! zvuk zn ie mllkl<o, možno me11ej 
svietivo, nd vo velk)'ch, aku~licky optllnálnejšlch slef10e i ~, 
kde je od neho dostatočný odstup ... Východočeský komorny 
orchester v spolupráci s Pražským dyc hový m kvintetom L vo 
Flosmanovej Kompozícii) a pod taktovkou Vladimfra Válk11 
pritiahol nadmerné množstvo poslucháčov: zcl[t sa - kvôli 
súčasn ym l<ompozlctám dvoch prlslušni kov strednej generácie 
z Ciech i Slovensku - u potom i kvôli spoluúčinkujúclrn su
listom: M. Hajóssyuvej a Ivanovi Snkuluvi. Old rich Flosman 
a Mila1i ovók prezentovali v spominanýcll dielach jednu za
ujlmavu črtu: demonštra livnu snahu o zrozumitefnosl' a ko· 
munikalívnosl, vedome nadviizujúc na rlotea•ajší vývoj osobný 
- aj objektivny, uz tým potvt'dzujúc, že sa snažia o vedomi11 
súvislosti 1 a 1 v poslucháčskom vedomí]. M. Novák k tomuto 
základnómu úsi l iu prldtl l sliny, aktuálny a stále polrebuý 
programový náboj, opinrujúc sa o verbálnu stránku verš<t, 
zámerne podčiarkujúc slovo, pričom orgon a orchester dotvá· 
rajú krehkú nálHdu, Impresiu , pastel. Jeho výzva na llVcdomía 
sflčasnfka je nehlasný m, no fl č! nným apelom, po stránke kom · 
pozično-technickej siahajúcim po výrazove impresioni~tlckého 
rodu, ozvlá!Unenom najsCičasnejlilm i postupmi, pričom Novák 
nikdy nezabúda na svoj umelecký idNíl: zosiahn::tit city čo 
najširšieho posluchúčskeho auditória. Do budúcnosti bude za· 
ujlmavé sledovať, či slovo - ku ktorému má Novák ako skla
datef blizko, pretože nie raz vyburcovalo jeho tvortvú inspirfi· 
clu - využi je aj Ináč, ako doslovné pojflko medzi verbálnym 
a hudobným posolstvom, alebo pristúpi k nemu .aJ ,.fragmen· 
tárne", čo by mu otvorilo - možno - dalšie kompozičné 
možnosti. Novák cll i, vyjHdruje sa cez st·dce - a to je vzácna 
vec v dnešnom civilizovanom storoči ... 

F losmanova sk ladba bo la ohnivým pt'(ldom možnosll (a Ich 
kompozičného využitia l dychového zoskupenia, čo je sná ef 
a i vedomopodvedomé siahnutie do tradicie výsostne českPj. 
Muzicirovan!e na báze sólistickej i koncertantnej medzi dy
chovým kvintetom (mimochodom - výborne hrajúcom) a or· 
chestrom bolo modelovanó rukou skladateľa tak, aby sa ne· 
stratil most porozumenia medzi tými, čo hra jú a posluoháč
skou obcou. Dielo vyu7.1vo io nielen priam bartókovskú rytmlc· 
kú údernosť - ale aj rafinovanosť polyrytmiky, v závere pre· 
chádzajúc do lanečnosti, potvrdzujúcej rod autora. 

Vedia dvoch novštch d iel (obe mali už svoju pt·emiéru) 
bolo dramaturgicky odvá~ne, zaradiť vzápl!.tí takú delika te
su, akou je Mozartova ,.Linecká" symfónia, s rafinovanými 
požiadavkami na jemi]_OSf ZVUI\U, Sll)l i'U sláčikov,' na . vzlet kan
tilény l osobitosť poda nia. Put:dupic~~ Sfl : tcíto (úohy zhostili 
dobre - aj keď ich zvu k, bol mäkší, než sme zvyknutí v Iných 
loterpretáciách. Snácf to spósobila už spomfnaná akustická 
zvlástnosť stene. A tak ,.Linecká" mala skôr črty vyrovna
nosti než radosti a litnečnosť vystriedal pokojný tok č istej 
hudby. - uy-

Mo~kovský k omorný orchester 

VEČER ELEKTROAKU-STICKEľ HUDBY 
V sobotu l. októbra večer o 22,00 hod. 

bola Koncertnd siel1 Cs. rozhlasu v Br:J 
ltslave pripravená na koncert trochu inttt 
ako zvyčafne. P6dzum nepotrebne osire 
l o, uprostred miestnosti - v akusticky 
ideálnom bode - inštalovali miešací pult 
a v §tyroch rohoch kvalztn~ reproduk · 
tory, umožtlufúce kvadrofónny posluch. 
Ovodným slovom Jozefa Malovca sa za 
čal večer slovensket elektroakustickeJ 
lludby. Odz,nell na i!om Allkvoty T. Salvu, 
I n memoriam Ockeghem I. Pat•lka, Orto 
genesis J. ·Malovca, Idée ··flxP. l. Hrašov· 
ského, tr! časti zo S pe k ller M. Bázlik<t 
a Epitaf pre Mikuláša Ko· .'rnlka od R 
Berger a. Na tcll realizttcii " Exper imen 
tálnom štúdiu Cs. rozhlasu v Bratlsl aw 
sa podielali Ing. P. ]anfk a ). Bac.kstu 
ber. 

Neodvažujem sa bližsle analyzovat po 
čulé skladby. Vyžiadalo by sl to predo.'> 
l at ~iršiu a obecrzejšle formulovan11 tíva 
hu o ontologických medziach a možnos 
ttach mlad~ho, v na!lom storoč! vznlknu 
tého hudobn~llo mMia, poda( čo len 
stručnú rharakteristiku JeclmicktS'lo vy 
bavenia ruzhlllsor;~Jw prcwovtska (a ;elzo 
vývo; až k dnesku} a od neho odvodem1 

typológiu ,.zvukových obfektov" dangch 
k dtspozicii, ďalPi pokúsit sa vymedzif 
specifiktt ~lovenských autorov v ce/osve 
tovom k ontexte {upli( s prihlladnut!m na 
vyvojový aspekt} a v neposlednom ra 
rle zvoliť vhod11t1 terminologicko-pojmovtí 
bázu. To v krdtkom článku skutočnf 
nie ;e možn~, preto som nútený uspo 
ko/if sa s 111ekolkým1 vybratými poznám 
kam/. 

Spor o ontologick~ hranice hudobn~ 
110 umenia te vttžnym, ak nie na;vtlž 
'let!Sim sporom: l!o ešte te, a bo už nif 
hudbou? Elektroakustické výtvory posky 
tuja z tolloto hladiska pole širokým ft 
lozofickým avahttm, v ktorých sú bežnt
natprotichodnejsie stanoviska N konklú 
ue. Od prvých empirických dotykov ~ 
týmto typom tvorby v r. 1971 som vn! 
mal predovsetlc!}m prlbuznos/1 s tnStru 
mentttlnou hudbou. Možno to nebolo ko 
rektn~, možno som tým nič nepochopil 
ale predsa: v predtým nikdy nepočutoT'1 
~om hladal oporn~ body znttmeho, sna 
tll sa vypočut nie akési Iné svety a tlo 
veku cudzie hlasy, ale inštrumentttlnPI 
ltudbe paraleln,; predstaVI/, tvary. emC 
cle, Strukt11ry, jormy a obsahy - teda 
vSetko Lo, čo un!mam spolu s hudbou a 

v hudbe. Od začiatku ma pritom zauta· 
lo ~ohatstvo asociácii a analógii, spo· 
,enych s počúvanlm: Parlkove vect ml 
pripomenuli maliarske vízie G. Clzlrlca, 
vryli sa do pamlltl pastordlnou nežnos
tou, pôvabom sónlckých· kvallt, Malovca. 
11e dávali priestor na premý!iľanie 0 nie
kt orých filozofických, či fllmOV!í Ciz d1e· 
tac/1 a ptttranle po v nich ukryte/ entg
me, lebo sO. to skladby - prlbehy , kde 
>a niečo nastolu;e a v prlebelw riP~I . 
/Jd.zllkove mi posúvali do nov,1jdt. Iba 
elektroakustickými prostriedkami moZ· 
ných polôh jeho znterpretačn~ l sklada· 
Leľské vyrovnttvanle sa s BrJ,nJIOm. Medzi 
tým, čo som za uplynul~ roky z produk
cie rozhlasového št11dia pobul , hoLI vsak 
aj mnohé a mnohé prttzdne minúly. ta~to 
hlučné, no bez odozvy, alebo na hranwi 
•/cha, no bez úN11ku ; ako v lca't.dP! hud· 
l)e. 

Samotn!}ch autorov trochu zuskočiln 
' lložnost priamo domodPlovat dl/namzc
ký, hlavne vSak priestorový prtebell 
IJlast ných skladieb a tak mnoh~ pasáže 
IIPvyznell dokonolP. l z d6vorlu w1llšnet 
wukoue; intenzíly. PI'IJtíkrtít ~a osak o!ld
ko mdlokedy podari... I . PODRACK~ 



5. OIRT-
Interštúdio 1977 

Redakcta SYIJ!.fontckeJ, komornet a 
operne/ hudby tis. rozhlasu v Brat islave 
ll!:>kutočnila v dňoch 11.- 12. ok t6bra 1977 
5. OlR1' - l nterštúdio mladých hudob· 
nýclz umel cov. Cieľom tefto medz/národ
net rozlzlasovet nesat a'f.net prehliadky 7e 
snaha o neustdle prehlbovanie spoluprd
ce a sirši e zapo;enie rozhlasových or· 
ganizdci1 socialistických kra ji n do pro
cesu cieľavedomej propagdcie mladých 
umelcov prostredntctvom rozhlasov~ho 
vysielania. Vifznam a posl anie t ohto po
dujatia však spoč1va nielen vo vzáfom
ne/ výmene nahrávok, ale at v poskyto· 
vani si naJnovšlch skúsenosti a informá. 
cil z tetto oblast i , v hľadan! nových 
f or i em prdce s mladými tal entami. Kým 
MTMl UNESCO, či I nterp6dtum predsta
vuje mladých interpretov, k tor ! u'f. zl s· 
kali v~znamn~ úspechy na domácich a 
za/iramčnifch koncertných p6diách a za
čtnafú sa aspešne presadzovať do ve
domia širše; hudobne; vere;nostt, ml adl 
umelci, ktorých prezentuje lnterštCidto, 
túto náročnú cestu l en nastupujú. V tom 
Je tclz zdsadný rozdiel a súčasne t vý· 
znam OI R1' - lnterštúdia. Z tohto lzra
d iska Je I nterštúdio prvým {a podľa nd~
ho ndzoru dôležitifm ) východiskovým 
bodom v presadzovani mlad~ho talentu 
na medzinárodn~ f6rum a môfte súčasne 
slCi 'f.iť k predbe'f.n~mu výberu do vyšších 
typov, akými sú napr . l nterp6dium čt 
MTMI UNESCO. Dokumentu/ú to ni no· 
M príklady - Bratislavsk~ dychov~ 
kvinteto, účastnik lnterštúdia pred dvo
ma rokmi, sa stal o tohtoročným l aureá
tom MTMI UNESCO, podobne by sme 
molzll menovať bulharsk~ho barytonistu 
I . Konzulova a celý rad ďalšieh. 

Rozhlas, ako Jeden z kľúčových ma
sovokomuni kacných prostriedkov, zohrá· 
va v procese formovania a ďalšieho ume. 
leck~ho rastu mladých talentov nesmier 
ne Vlíznamnú pozltlvnu úlohu. Spomeilme 
aspo1} cinnosť Stúdta mladých, ktor(j po
čas svofeJ existencie predstavilo stov
ky mlad.Liclz umel cov a telies, z ktorých 
vel'ká väcsina sa stala významn!}mt i n
t er pretacnýml osobnosťami. Rozhlas ve
nu;e nemalé prostr i edky na prezentáciu 
i nbfavovanie talentov. Starostlivost o 
mladú, naslUpujúcu Interpretačnú gene
raclu považuteme za tednu zo zákl arl· 
ll.líCh úloh. Túto my~llenku výrazne pod
porili vsetky zúčastneM rozhl asové orga
nizácie {rozlllasovli stanice zo SovietskP
ho zväzu, §lullzarska, NDR, Maďarska, 
Poľska a československa). V l ntersttí· 
d iu sme uviedli z domdcich interpretov 
k l avirist ku l. Cerneckú, Moskovský roz
hlas predstavil vynika;tíci ch umelcov, 
napr. k l aviristu B. Petrusansk~ho, sopra
nistku O. Tertušnovú, huslistu /. Korčin. 
sk~ho, Maďarsk{j rozhlas zaufal vynikaJú· 
ci ml výkonmi k l avi ristov { 18-rotJnet E. 
Klukonovet, 16-ročne; B. Klukonovet a 
B. Szokol ayllo ). Počas dvoch pracovný~./! 
stretnuti sa v l nterSttídiu predstavilo 30 
mladgch umel cov a komorných telies s 
pozoruhodnými vifkonmt. Už teraz maZ· 
no kon!itatovaf , 'f.e materidl l nterStúdtn. 
výrazne obohatí hudobn~ vysielanie zú
castnených kraJín a vytvori priazniv~ 
podmienky pre roz§trenie vzájomr1e; spo. 
luprdce rozhlasov v prezentdci l mladgch, 
perspektlvnych talentov. H. DOMANSK? 

Hostia 
vo festivalovom 
Trubadúrovi· 
Zahrantčnt sólisti v opere SND boli na 

tohtoročných BHS zastúpen! l en skrom· 
ne. O to vtac sme očakávali od f estiva
l ového 1'rubadúra s tromi hosťami v f i · 
tulnýcll partoch. Pohyblivif, exponova
ný part Leonóry, žiadafúci veľk~ rozsa
hov~ t gradačn~ dispoztcie, bol pre ma
ďarskú sopranistku Z. Do b r an s z k ú 
ctastočne nad te; sily. I keď v lyrtcket· 
steh pasdZach zaufal a f arebn{jm, plnoob
sa~ným zafarben!m stredov, pomerne ma
M rozsahov~ mo'f.nostt, značne nekon
centrovan~ v!JSky spôsobili zoslabenze 
gradatJnef Splčky. Celkov{j do jem z tel 
výkonu je dosť rozpačlt!J - prekd'f.alo 
najmä absencia dramatična. Naflep~t vfí· 
kon podal D. J o r d a c h e s c u z Ru· 
munska. Jeho Luna bol nabttg exprestvt· 
tou, dravosťou a upútal čo do rozsahu 
a sily bohato zásoben{jm baryt6nom, zdo
ldvatac vysoko pol o'f.en{j par t suver~nne. 
Vysok~ t6ny sviet ili dramattckifm les
k om, hoct prlliSn[jm preexponovdvantm 
vo f orte miestami strdcal farebnosť. Jor
dachescu ale nie ;e pravým typom pre 
mi1kk~, bel cantov~ oblúky. Zrejme do
kd~e tdedl ne vyniknúť v drsnetš1ch ver is. 
tických partocll. Zvučn~ meno rumun
sk~ho tenoristu L. Sp i es s a bolo nat· 
vi1čSlm rozčarovaním. Jehq spevdcky prt?
jav mal už znaky únavy, čo sa prefavllo 
najmä v exponovangch výškach. S6ltsta 
sa spoliehal najmä na silu svofho hlasu. 
'!ažko st tot iž tndč mo'f.no vysvetl iť mi}D· 
ho vdžnych tntonačných prehreškov a rio
slova vyforstrovan~ "c~čka" v Strelte. 

lVAN ONDRASEK 

Dirigent W. Mlchniewski a kontrabasi sta Ber tram Turetzky 
s Orchestrom Ndrodne; f ilharmónie hrafú Musicu concertante 
per vialbasso e orchestra od Witolda Szalonka. 

Varšavská jeseň '77 
Neodmys liternou súčasťou 

septembrovej Varšavy je medzi
národn9 fes tiva l sú časnej h ud
by .,Varšavská jeseií", ktorý v 
tomto roku vstúpil do tretieho 
desaťročia. Za 20 ro kov 1 ten· 
to festival prešiel cestou hla· 
dania a vývinu, až sa vykryšta 
lizoval do dnešnej ustálene jseJ 
podoby. Vychádza z klasikov 
hudby 20. storočia, konfrontu· 
je ich s najnovšhn l smer mi v9-
vlnu a stavia predovšetkým na 
pôvodnej domácej tvor be. Pra
videln! návštevn!ci Va rsavske j 
jesene nehodnotili tohtoročný 
festiva l po stránke dramatur· 
gickej a interpretačnej ako je
den z vrcholov, ale na priek to
mu tu odznelo niekol'ko vyni· 
ka júcich skladieb i výkonov a 
blyslo sa niekoľko mien, kto· 
ré S li z á rukou najvyššej ume· 
lecke j kva lit y. 

Klasikov hudby 20. s torocia 
reprezentova li dtela Karla Szy· 
manowského [ jeho 2. ]l us lov ý 
koncer t zuznel na otvtiracom 
koncerte festi valu v lnterpro· 
t á eli H. Szerynga l. Igora Stra 
vinského [ reprezentovHla ho 
SymfóniA dychových nástroJov, 
či sté a bezpátosové dielo, ktoré 
s me poč uli v interpreliic ll Sym
fonického orchestra sevr.rone
meckého rozhlasu v Hamburgu 
pod taktovkou )ana Krenza 1 s 
pôžitkom h ra ný a počúvaný 
Koncert in Es v podan! vynika
júceho Poľského komorného or· 
chestra a nakoniec so záuj· 
mom očakávan á Omša pre mie
šaný zbor a zdvojené dychové 
kvin teto] Luigiho Dallapicolu 
(jeho GréCke lyriky spieva la 
Jane Manningová, ktorá je jed
nou z na juznávane jsích intel'· 
pretiek súča sne j voká lnej hUd· 
by vo sve te a ukážkou sa sta· 
la jej interpretácia Pien·ota Lu
nalra A. ScMnberga ], Tri ma
lé kusy pre komorný orchester 
op. posth. a Klavírne kusy, 
op. 19 a ll v podan! Maurlzia 
Polliniho prezentovali dodeka· 
fonickú tvorbu A. Schiinberga. 
Koncert M. Poll\niho, ktorý 
soltl, žiaľ, n epoč ul a, a le ktor9 
ból s velkým záujmom očak6· 
vaný, určite patril medzi vr
cholné podu jatia fes tivalu. Na 
festiva le odzneli ešte diela A. 
Honeggera, P. Hindemitha, D. 
Sostakoviča, P. Bouleza a S. 
Prokofteva, ktorého 3. symfónia 
opäť očarlla vďaka brilantnému 
predvedeniu Leningradskej fi!· 
harmónie pod taktovkou Ale· 
xandra Dmitrleva. 

Pri poč úvaní mnohých cpel 
súčasných sklada teľov sa n evdo
jak nat!ska otázka o ďalšom 
smerovani vývoja hudby. Ist 
sp!lť k tradičnej hudbe so všet· 
kými klasickými zftkonitos ťami 
a le!Jo siahať po čh·ej zvukovos
t i (ktorá však č fm ďale j , tým 
menej š okuje a púta posluchá· 
čov ). či programovosti (ňou 
sklada telia často riešia vo svo· 
jich skladbách zložité filozoflc·
ké a životné problémy, využi· 
va júc pritom všetky výrazové 
hudobné prostriedky)? I keď 
nie vždy na patričnej úrovn!, 
predsa sú všetky tieto smerova
nia verným obrazom n ášho ve
ku. Casto ešte prevláda nápad 
nad umeleckou Invenciou, no s(J 
tu i diela, k torým nechýba vnú
torný obsah napriek tomu, že 
Absorbovali do seba všetky 
technické vymoženosti nove 1 
hudby. 

Medzinárodná účas ť s klada· 
telov 1 Interpretov bola na fes· 
tiva le ako 1 po iné roky boha· 
tá. Americký kontrabasista Ber
tran Tureczky, majstrovsky 
predviedol Koncertant nú hud bu 
pre violbassu a orchester Wi· 
tolda Szalonka a svoj!m tech-

n iekým ma jstrovstvom, zmys· 
lom pre for movú výstavbu, bol 
vlastne spolutvorcom tohto za
ujímavého diela. Autentické po· 
danie Ľudov9ch piesn! Lucia
na Beria zásluhou a meJ'iCkc j 
mezzosopranistky arménskeho 
pôvodu Cathy Berberian spoč!· 
va lo predovšetkým v tom, že 
tletó t ranskripcie ľudových 
piesn! z Francúzska, Belgicka, 
Sic!lie, USA, Talianska, Armén
ska a Azerbajdžanska neboli 
Ion spievan6, a le 1 hrané. je 1 
všestrannosť naostatok potvrdil 
1 samostatný r ecitál pod ná
zvom .,Od Mon teverdlho po 
Beatles" . Sprevádzal ju ,.Súbor 
20. storoč i a " z Viedne pod tak
tovkou Petra Bu t·wika . S ve ľ· 
kým oh lasom sa strelia i s klad
ba Louisa Andriessena - de 
Staat - , ktOJ"á bola vlastne 
podnetom k di skus ii o hudbe 
a ko spoloč onskom jave. Sklada· 
te! vychádza l z Pla tonovho fi· 
Iozoflckého názor u, podfa kto · 
rého jednotlivé hudobné pr vky 
sa hie t·archlzujú podľa Ich vp ly
vov na č loveka a jeho clnnosť. 
Zia ľ , zo záme ru autora sa ťaž· 
ko da lo ni ečo postrehnú ť pre 
čli sovo neúmerne dlhú interpre
táctu a ak usti cky zle· rozC'sta· 
va ný ensemble, čim jednotllvé · 
časti úplne zanikli. Príspevok 
do diskusie o hraniciac h un
provizácie a kompozfcie pn · 
nieslo 1 duo .,Klangwerkstatt" 
z NDR, ktoré sa r ecitálom na 
vlastnoručne vyrobených ná
s tro joch často pr!bllžova lo k 
hraniciam .,Free jazzu". 

Dra ma turgia festiva lu sa sna
ž! o bs iahnu ť čo najširšiu teri· 
torlálnu oblas ť. Preto tu nachá· 
dza th<~ skl adate ľov z USA, ja
ponska, Mexika, ZSSR, Juhos lá· 
vie, Rumunska, MĽR , Francúz
ska, Anglicka a ďalšieh š tátov. 
Slovenská tvorba sa prezento· 
va la Nonetom Jozefa Sixtu, kto
ré pod vedením autora hrali 
Bratislavské dychové kvinteto 
a Košické kvarteto. Skladba 
dobre zapadla do koncepcié 
fes tivalu a publikom bola 
priaznivo pr ijatá. Tvorbu pol · 
ských skladateľov som zámer
ne nechala na koniec, pretože , 
ako som už spom!nala , tvorllP 
podstatnú časf dramaturgie 
Va ršavskej jesene a t9m 1 ce
lok, ktorý posky tova l najuce
lenejš! obraz. Súčasná poľská 
hudba vychádza z jedne j školy 
a má niekoľko významných 
osobností. Nebuduje na samo· 
účel n e j zvukovosti, ale na prin
cípoch, ktoré síce využíva jú 
vše tky prostried ky novej hud· 
by, a le na racionálnom základe 
s ohladom na konečné znenie 
a pos lanie skladby. Z dôležl· 
tých poľských premiér uvádzam 
Mi·pa rll pre ochester W. J,utos· 
lawského, Klavfrn y koncer : 
Zygmunta Krauzeho - d telo 
vystavené na motorlč nost i 
[zrejmej najma v sólovej par
tii ). k torá plynie bez prestáv· 
ky od začiatku do konca sklad· 
by. IT. s láčikové kva rteto 
Krzystofa Pendereckého v po
daní Wilanowského kva rte tll 
sme mali možnosť počuť i nél 
tohtoročných BHS. Ad libitum 
Kazimiera Serockúho bolo ukáž· 
kou tzv. o tvorenej formy. Nový· 
ml dielami sa prezentovaJt t Bo
gusla v Schäffer, Witold Sza lo· 
nek a Eugeniusz Knapík, kto· 
rý nap1·iek svojmu mladému ve· 
ku skomponoval plnohodnotnP. 
zrelé umelecké di elo Le Chant, 
prekypujúce vrúcnosťou a jem· 
nou lyrikou. Z pofských pre· 
miér vyniltla ešte Musica do· 
mestlca od Zbi~niewa Bujarské· 
ho a III. symfónia Henryka Mi· 
kolaja Glireckého. 

MARTA FOLDESOVA 

Zo zahraničia . 
Medzinárodné divadelné slávnosti, ktoré 11a majú v bu. 

dúcnosti konať každé dva roky, boli v Lipsku prvýkrát 
pl'i priležitostí 60. výročia VOSR od 6.-20. novembra 
l. r. Zo zahraničných súborov hosťovala K)'jevská opera 
[Chovančina, Lucia di Lammermoor) a Státna ope1·a 
z Brna (Eulenspieglove šibalstvá a Spartakus) . 

švajčiarsky skladater a dirigent Rudolf Kelterborn 
dit·igoval v Lipsku úspešne svoju "Kammersinfonie Il." 
a hovoril so ~tudentmi tamoj~ej univerzity o svojej 
tvorbe. 

Berllnska Štátna opera (NDR) hosťovala v š tokholme 
s Mozartovou operou Cosi fan tutte, Sostakovičovým No
som a s operou Eins tein od Paula Dessaua. 

Na záver XXI. Berliner Festtage hosťovala KriHovská 
opera štokholm s Verdiho Ma~karným bá lom. 

Maurice Béjart predstavil v Bruseli svoj nový balet 
Hľadanie strateného času. K sujetu Proustovho románu 
vyu:Uva Debussyho hudbu. 

Desiatu medzinárodnít cenu gramofónovej platne mes
ta Montreal dostali nahrávky Haydnovej opery ,.La Fe· 
delta Premiata" (komorný orchester Lausanne, dirigent 
Antal Doraii) IX. symfónie G. Mahlera (Chicago Sym· 
phony Orchestra, C. M. Giulini) a Verdiho opery Mac· 
beth [Milánska Scala, dirigent C. Abbado) , čestné uzna· 
nie za rok 1977 dostal C. Scimone a Solisti Veneti. 

Dirigent Eugen Jochum oslávil l. novembra svoje 
75 narodeniny. 

Tý'ždne sítčasnej rakúskej hudby sa uskutočňujú uf 
dvanástykrát. Program obsiahne 25 kot1certov, tl' i vysie
lania televízie a v týždni od 20.-26. XI. vefké mno!· 
stvo rozhlasových vysielani venovaných súčasnej hudbe. 

Cenu Medzinärodne j sklnda telske j súťaile Viedeň 1977 · 
dostal Gary Carpenter z Holands ka za skladbu ,.Prelu
de a nd fugue [or nine playe rs". nat~ími nositermi cien 
sú Christopher Bochma nn z Anglicka a Euganiusz Kna· 
pik z Polska. 

Drážďanský Kreuz-Cj1or uviedol premiérovo nové zbo· 
rové dielo Paula Dessaua Štyri 8·hlasné zbory podľa 
listov Vincenta van Gogha. 

Horst Scherf priniesnl vu svnjo j nove j knihe, vydanej 
v Mníchove, nové pozna tky n onemocnení Beethovenll, 
a pravých dôvodoch jeho s mrti. · 

František Zagiba, ktorý' pôsobil i v Bratislave a od 
r. 1947 bul docentom na Univerzite vo Viedni, zomtal 
12. augusta t . l'. vo veku 65 r okov. 

Autonomo Theatro alla Scala vypisuje súťaž v oblasti 
kompozície. V podmienkach sa zdôrazňujú orchestrálne 
skladby bez sólistov. Uzávierka je terminovan á na toh· 
toročnú jeseň. 

Hamburská Štát na opera uvedie t. r. v novom naštu· 
dovaní i Bergovu LuHu s Anjou Siljou v titulnej úlohe. 
Novinkou dramaturgie je, že okrem scónického nalitu· 
dovanla uvedie opera niekoľko opier ko~1certantne. 

Gudrun Henneberg sa zamýila vo svojej novej kniha 
nad hranicami rytmi~tkaj a metrickej analýzy a svoje 
ú_vahy dokumentuje príkladmi z tvorby viedenských kla
Sikov. 

Opera v Mlinsterl ohlásila pre túto sezónu rad novi· 
niek. Pred premUiraml budú verejné rozhovory s účin · 
kujúclmi, oboznamovanie sa s libretom, prfpadne malé 
výstavky k jednotlivým operám. Už vlan i skúšali túto 
formu, ktorá sa údajne mimoriadne osvedčila. 

Podla i~a.tistlky z NSR naviiUvilo v minulej sezóne 
vy~e 17 mahlinov obyvateľov divadelné, operné, baletné, 
operetné a orchestrá lne podujatia. 

. ~ri prlleži.tosti osláv 500, výročia ,univerzity v Mainza 
dmgoval mtestny symfonický orchester Serglu Celidi· 
bache; diela Beethovena a Brucknera vyvolali nadäené 
ovácie obecenstva. 

V rámci Salzburských kultúrnych dní (každoročná ja
senná kultúrna akcia) predviedlo tamojšie Zemské di· 
vadlo v spolupráci s orchestrom Mozartea pod taktovkou 
Leopolda Hagera i dve ruské operné aktovky: Mozart 
a Salieri" Rimského-Korsakova a Ca jkovského " Jolan
tu". Hlavné úlohy spievali členovia Velkého ci'ivadla 
v Moskve. Zvláštne uznanie sa dostalo Tamare Miljaliki· 
novej a VJadimlrovi Atlantovovi. · 

. T_aliansky týždenník ,.Epoca" uverejnil zaujímavú lita
hsllku o vlietkých vystúpeniach Marie Callasovej. Sve· 
toznáma s opranistka vystúpila v 43 operných úlohách 
celkove !'135-krát na javiskách svetových opier a a bsol
vovala do 100 konce1·tných vystúpen(. Styr i zo svojich 
íaloh - Ncddu, Mimi, Manon a Carmen - spievala 
~ba ~ _na h1•ávacich lítúdiác~ . Obecenstvo ju počulo naj· 
1laste1~1e ako Normu (80-kr at] , potom nasledovala Violet· 
ta Valeryová (58) , Tosca (53), Lucia (43 ), Cherublniho 
Medea (31) a Aida (31) . Spievala tri Wag nerove posla· 
vy - Isoldu [12), Brunhildu (6) a Kundry [5). Gildu 
a Satuzzu vytvorila iba dvakrát a Leonoru vo Fidelinvi 
ako aj Angellcu v Pucciniove j Sestre Angolike počas 
svoje j umeleckej kariéry dokonca iba raz. 

Rolf Liebermann oznámil, že 110 roku 1980 už ne· 
predlži zmlovu na funkciu intenda nta parífskej Grand 
Opera. 

Harry Kupfcr bude v sezóne 1977-78 inscenovať Kot·· 
sakovovu Rozprávku o cárovi Saltanovi v Drážďa noch 
(oktliber 1977). Pelleasa a Melisandu (marec 19781 v 
Drážďanoch a Blúdiaceho Holanďana (júl 1978) na fe11· 
livale v Bayreuthe. V sezóne 1979·80 prevezme v berlin· 
skej Nemeckej ltátnej opere prácu nad novou inscená· 
ciou Prsteňa Nibelungov. 

Dom, v ktorom v rokoch 1915-1922 žil Fiodor Sal'a· 
oin v Leningrade bude zariadený ak n mú?.<lum 

V Poznani sa pripravuje o tvorenie .. nt (tzea spevu ". 
v ktorom budú vystavené už nazhroma~dené exponá ty 
z histórie speváckych spolkov, a to od najstadich čias, 
až po druhú svetovú vojnu. Iniciá tor om otvorenia tohto 
múzea je Veľkopofský zväz zborov a m·chestrov. Ama· 
térska činnosť orchestrálna a zvlálť spevácka má v Poľ
sku vefmi dlhú tradíciu. Hudobné spolky boli prostried
kom na kultivovanie pofského jazyka a centrom pofskú· 
ho vlastenectva. 



jubilanti inlnačnej yrazý "On zabudol na 
mňa/" - vtedy vyhŕkli :;lzy aJ 
skúsenému dlvtlkovl. 

Mar tvo11ovet mäkk!} hlus bul 
bltzky af dal!>lm pucciniOV\kym 
par tom - Mimi a Liu, u oblas. 
ll francúzske/ dramaturgie na· 
sleZ natzodpovedafúceJslu pddu 
v Margaréte a Mlcaele. Spoloc 
ným menovateľom týchto po; 
tdu bola dievčenskost, lyrwke 
čaro, ni e skl enlkovo krehké. 
ale plné, životné. 1/lasovd am 
plitllda Martuo1lovet voktlinelw 
stvtlrnenia pohybovala sa oa 
okrúhlych, znelých pitln a tep
lých l yrick!}ch tónov a~ po 
schopnosť vyjadrenia expres1v
ne;ších pasdžl v zodpoveda/ll· 
cet ntlstotčivost l. Mater iál, v ob· 
sal1ovom ntlbo/1 výsostne lyrlc· 
ký, až lyrlcko-subret ný ( ldedl· 
ne v tomto smere vytažen.Q v 
Straussovef Sophii/, dosahoval 
v čiste zvukových parametroch 
až hranice J.:ritéril ml adodrama
tického soprdnu. V týchto dls· 
pozícidch mt! korene MartvollO
veJ odborovtl dvofpólovost 
schopnosti opernef subrety nP.· 
meckého klasického reper todru 
( Papagena, An lc ka z Carostrel
caJ a schopnosti /yr lcke/Sef po· 
lohy ver lsttckého soprtlnu. 

rtkaťiíram1 ma1omešt{ackyc7i 
dctir z okruhu sldvnych pred· 
/óh rusket lilerdmef klasiky 
( Ma!;a v Eg k ovom Revfzorovi, 
Agafla Ticlwnovna v Mar t1n1i· 
ove1 Zenbe}. Martvoilove1 he· 
recke prostr iedky sú z i 11ého 
rodu než vedomé, Intelek tom 
pret.wrené, volené a konl rol o· 
ucmé operné herectvo 101 život· 
né/to druha Tura;a MartvOI)a. 
Zdtl sa, že v jef prípade mož· 
no skôr hovorU o vel kef In/ul
eli, pozorovacom talente, zdra· 
vom "komediantstve" a v ko· 
mick!}ch postavdch at o vlast· 
nosti typicket pre faviskova 
profesionalitu schopnosti 
zbavil sa ztlbran byt na tavls· 
ku smte.~ny, spitvorený. Posled· 
11ý postreh nedokumentu/lÍ Ibn 
dve gogolovské dcérušky , ale at 
celd séria figúrok, poNnatúca 
už tednou z prv.fích prlleWostl 
vôfJec - kuchtlrikom z Rusalky 
a azda vrcholiaca 11 puri/dn~ke/ 
slečne Wordsworthovet z Albf>r· 
In Herrlnga a dvoch drobných 
postavičkdC'h z diela Menottl· 
ho (stard Talianka v Konzulo
vi, pani Gobineauovd v Médiu/. 
Do tohoto pokusu o postihnulle 
niektor !Jcll čŕt umeleckého pro
filu Anny Mar tvonovet nec/osla
lo sa. pravda, viacero dal.~tcl! 
vydarených kretlcií - Marienka 
z Predanef nevesty. Barča z Ilu
blčky, Zer lina z Fra IJiavola, 
Paraska zo Soročinského ,arma
ku, Georgella z Plášťa, fantU!· 
kova Tenú[ a i ďalsia pro)'ilovd 
postava umelkyne - Uskn Bys. 
t rou!>ka, cel.Q rad úl oh v die· 
Iach pôvodne/ operne; tvorby, 

'lll 'liirs7iw1nova 'šerena, ao'Kti· 
zujúca este stále svležost fubi· 
zu,aceho sopránu. 

rioko ao mlnul ostl, ao siaforn• 
dičovskello domu furentlkovcov, 
kde sa zachovali dokumenty 
osobngch kontaktov s f. Brahm
som a R. Wagnerom. Margarti· 
ta ALBRBCI-ITOV A sa narodila 
pred 90 rokmi v prostred!, v 
ktorom hudba tvorila významntí 
stíčast života. Pri voľbe povo· 
Zan/a sa rozhodla pre štúdium 
fazykov (nemčinu a francúz~ti
nu studova/a na univerzite v 
Budapest/ a diM roky učila u 
Bratislave J, hudba fu však spre
vtldza po celý život. Ako man
~elka Alexandra Albrechta, liU· 
dobného skl adatela, dirigenta t 
pedagóga, tedného z vfíznam· 
n.fích osobnosti brat islavského 
hudobného života, vltala vo svo
tom dome BIJlu Bar tóka, Miku· 
Zdša Schneidra-Trnavského, ml a. 
dého Eugena Suchoifa, Vdcla· 
va Taltclla, Oskara Nedbala t 
Mlkultl~a Moyzesa - v dome, 
v ktorom vždy znela hudba. 
Tradtcia pretrvtlva. Dnes te tel 
nosuerkou natmlad§la generá· 
cla slovenskOch Interpretov, 
~lakov Ich syna, /dna Albrech
ta, umeleckdho vedllceho sllbo· 
ru Musica aeterna. 

u~ ako lJlenka zboru dostala 
sa Anna MARTVONOV A na ta· 
v lsku opery Sl ovenskdllo ndrod
ného di vadla k drobnOm posta
vičkdm. V roku 195 1 stala sa 
sólistkou a o štyr i roky nesktir 
sa prUHnenlm svotef exportneJ 
Butterfly zaradila medzi pro
t agonistov ensemblu na poste 
l yr lckdho soprdnu. l'ucciniovskd 
hrdinka na~la v Martvoňove/ 
tdedl ne dlspozlcle typovd - v 
k i mone plltndstrolJnet get~e ne
pohyboval sa po tavtsku matró
novtt!} soprdn, ale dtevtJensky 
ptivabnd drobulJkd stvorenie. 
Zena, k tord s e~te priam det· 
skou natvttou a obdiVom hladl 
na §vlhdck eho US·dôstotnlka, 
prežíva prvll velkll ldsku, ma
lute sl budtícnos( v naJružovet· 
šlch farbdch a potom verne, 
oddane - nezlomnd vo svofel 
viere - čakd na l'lnkertonov 
nd11rat. V odraze tetto kr yšta
llcky člret lJistoty vntítorndho 
sveta ptisobl potom tragddia ma 
l et Co-čo-san naozaf otr lasaflí· 
co. Lebo nie fakt samotný , alP 
strata žlvotnet lltízle, zmyslu ži
IJota, vedte tu k harakir i . Taka 
te dramatlckd postava (v pred· 
stave skladateľa a libretistov -
menet často už tet obraz na ta
viskdch} - a Martvoňovd sa 
s ~~ou do detailu Identif ikovala. 
A keď v optl mdlnet dispozicii 
sa nachddzafúct, "sladk.tí" , pl n(! 
a v pravom zmysle sviet iVý sop
rdn vzlietol do dramaticky kul-

Ako opernd herečka te Mar· 
tv01lovt1 ti/P v!>estrannfÍ. Vo 
svoJich naibollats1ch rokoC'h vy· 
tvorila t ragické postauy Katus~ 
Maslovoue; (v slovens/..:ef prP· 
mi6re 1 i Mary z Mistra Scroo· 
gea, pričom v t!Jch lstríclt ro
koch dokdzala rozosmiať hľa· 
disko svofiml podarenríml, qro
teskne značne narlsadenym.l kn· 

Hermann Prey 
l ked tohto roku od· 

pacilo vystúpenie Rol.Wl· 
th y Trex lerovoj (s dielu
mt Denlsova , Lombard!· 
ho, Zeljenku a Els le t·a) 
- dúfajme, io sa usku· 
točn f neskôr! - mllov· 
n!cl spevu s l predsa pri· 
!;ll na svoje: postara l ::.u 
o to svetoznámy ba ry tu· 
n ista. Jeho recitál sa ko
nal v koncer tnej siem 
SlovenskeJ filharmónie, 
hoci svojim komomým 
charakterom by bol pa t· 
rll do menšej sá ly -
Inak však nebolo možné 
uspoko jiť vefký záujem 
obecens tva o jeho vystú· 
p ente. Na programe bol 
Kruh piesn! na Eichen· 
dorffovú poéziu, op. 39 
Rober ta Schuma nna a 
piesne na ver!e toho 
istéhu bbnlka od Huga 
Wolfa - a ko p rlpomle n
k fl bl!žlaceho sa 120. vý· 
rof' ta jeho smr ti. 

::.lovu a hudby - arltku· 
lu1e I'Zorovo, no zárovo u 
k r{lsno voké!l ne ll'ÍIZLIJC. 
Je 1na js trom dolných dy· 
;.eln ,ckých polôh - takó 
pi<llli~simú ako jeho, pu· 
t • 1 ť zrl cd kakctly l l'ritum 
n lo jr! komorný u l,tHIC· 
nll<:kým spósobom: ml la
<itl podporu je jemnými 
poll ) bml jed nej, obCus l 
oboch r úk - a výnunoč
ne, keď sl to charakter 
p1t:s-ne vyzad uje, aj ce
lým telom. V takých prf· 
radoch vie spievať napi· 
no - ale bez akéliokof· 
vek forslrova nia. Obd!· 
vuf'lodná je jeho schop· 
nost vycftiť špecifičnosť 
Jednotlivých piesni - o 
~kvelom zmysle pre šlyl 
s:; l? da tela ani nchovo· 
r;arl jeho recitá l se sta l 
man ifestáciou kul tivova
nosti a vkusu - preja· 
veného aj prldavkaml: 
jednou plesfíou Wolľovou 

lfernwnn Prey 

Kongeniá lnym spolu· 
tvorcom vy nika júcej in · 
tcrpt·etAcie tohto recllá· 
lu bol americký k lavirls· 
ta Bvédskeho pôvodu 
Leonard Hokanson. Aj on 
sa zžlva s každo u frázou, 
ba s ka zd ým tónom (bo· 
lo úplným pôži tkom s le
dovať mt mfk u jeho tvá· 
re i) . Snáď sa na m ho 
raz posťa sll poču ť a l s 
jeho klavlmym tr iom . . . 

l'rey je reprezen ta tfv· 
nyn1 predstavtterom tra· 
clfcle nemeckého klasic
kého spevu. jeho prednes 
k ltJdte dOraz na jednotu 

a jednou Sch um annovo u 
r samozrejme, opäť s 
Elchendorffovýmt verša
mil). I . Vajda 

Karl-Erik Welin 
- švédsky organista vystúpil v nedefu 
9. októbra v Hudobnej slon i Bratislav
ského hradu. Zoznamoval poslucháčov 
hudbou l slovom s dielami skladatelov, 
svojou tvorbou u nás známych len spo· 
rad icky alebo vObec nie. Pri hotlnotenf 
jeho .výkonu nevystačfme s k lasickými 
k rllérlaml. V jed notlivých sk ladbách sa 
Jeh cllarakterom a spôsobom hudobnej 
výpovede do istej mle1·y zotieral rozdiel 
medzi h rou spamil ll, Improvizáciou a u 
nás be:lnou In terpretáciou z nôt. Vo vý
kone K.·E. We ll nu sa vystriedali všetky 
t ri s pomenuté spôsoby prednesu. Ziada ll 
sl nepredpojalého, farebno a rytmicky 
jemne vn lmavého poslucháča. Prezen to· 
val! rôzno tvorivé postupy p ia ti ch švéd· 
s kych (ak k nim počltame aj Gyôrgya Li
getiho) a jedného amerického sklada te· 
Ja a poskylli tak určitý pr ierez súčas· 
no u švédskou organovou tvorbou. 

T1·adlčnej predstave vývoja hudobného 
p rocesu v skladbe sa na jvlac bi! žilo d ie· 
lo For Eliza najstaršieho z uvádzaných 
au torov - Sven-Erika Bäcka , ktorým 
autor svojsky, nie celkom bez humoru 
vzdávtt hold L. van Beethovenovl. Skla d
ba ma la premiéru v Záhrebe a v Brat!· 
s tave bola uvedená práve pä ťdesiaty raz. 
Jej sympa ticko u črtou je netra dič né na
rába nitJ s organovým zvukom, k torý o. l. 
vyu:lfvuntm g llssánd a clus trov robi mäk· 
kým. tvú rnym u tým v el mi plas tickým, 
poskv tujOc lm tak nové možnos ti hudob· 
nej výpovede. - Celkom na Inom kon· 
c l vý1·azove j škály le:ll Etuda č. l -
Ha rmónia [a lebo a j Melldácia l Gyllrgya 
Ligetiho. ]e j výraz spočlval na ve lmi jem· 
ných, ta kmer synchronických obmenách 
fare bného spekt ra bez registračnej zme· 
n y, pomocou s tá leho presunu vnú torných 
h lasov držaného akordu. 

UZ názov diela - Extempore - Beng· 

ta Ha mbraea napovedá, že In terpret 
skladbu tvoril priamo na pód iu, vychá· 
dzajúc len z Istej koncepcie a myšlien· 
ky autora - ako to sám uviedo l - a 
vy užlvajúc nás troj ako zák lad pre zvu
kovosť, vznikajúcu neúplným alebo po· 
stupným doll {lčanrm kláves. Rovna ko 
vzni k la p riamym predvedenlm aj kom
pozlcia Američana Roberta Mora na Pre 
organ [ poslu pnó na rastanie zvukove j In· 
tenzity na- s malými metamorfózami -
opakujúcom sa r ytmickom základe so sú
časným ry tmi ckým zil usfovan lm; v yzne· 
nio závercčnóho akordu až do úplného 
zastavenia sa motora ], za chyten á sklada
teľom len verbálne. - Diela Ligetiho, 
Hambraee a Mora na tvorili skôr a kési 
zvukové chara kterl sllká , z ktor ých naj· 
loglckejšlm, uceleným dojmom pôsobila 
Lige tiho Harmónia. Okrem toho odzneli 
ešte tr i časti z Ricerca ru Gerstena Hem
berga a Stamp mus ic Ingvara Lidholma. 

Uvádzanie takejto hudby sl žia da vel· 
ml muzikálneho, citl ivého a pohotového 
in terpreta, do de ta ilov poznajúceho a 
ovládajúceho všetky finesy výrazových 
možnosti svojho n t:íslroja, schopné ho vy
užit Ich s potrebnou fantáziou, a te aj so 
zmyslom pre logiku stavby. Taký m Ka r l· 
Erik Welln bo l; každO d ie lo uviedo l aj 
s lovným sprievodom, čim ho pos luchá· 
čom vhodne pr lbllžll. Mnoh! z n ich však 
postráda li llmočnfka z no 111 č in y, ktorý 
by na podu ja li v rámc i BIIS nema l chý· 
ba ť. 

I keď sa - !loci uZ len vzh ľadom na 
spôsob zápisu niekto rýc h sk ladie b - ne· 
môžeme vyhnúť otázke, kto rá z nic h sl 
dokáže zachova ť trva le jš iu hodnotu, tre· 
ba povedať, že vystúpen ie K.·E. Welina 
bolo zau jfmavým prlnosom k náš mu po· 
znanlu súčasnej organove j tvorby. -ek-

j AROSLAV BLAHO 

Alexander Albrecht s manžel · 
kou a synom v roku 1922. 

""" sa l udla, st retnut ia s ktorý· 
ml zanechtlvafú v človeku hl · 
boke stopy, ludla, ktorl rozdtl· 
vatú múdros( l ldsk avost, kus 
seba . . . 

Tradfcla sa neudr~ufe len pa
slvnym pokračovanlm, prerasttf 
do sútJasnosfl r le§enlm probld · 
mov dne§ka, hladanfm a nachá
dzanlm odpovedi na ottlzky sa
časne. To v§etk o t vďaka ne· 
obycatnet atmosfdre domu, kuc> 
f-lte tubllantka. Prdve ona te 
t!Jm §ťastngm človekom, stret
nutia s lctorfím zanechdvatlí v 
rudoC'h ll/bolcú stopu. Prlsna vo
či sebe, ltlskava k ln,qm. [ĽB l 

I zba fubilantky, kde vítala 
svojich host!, bola plnd kvetov. 
Nezatienilt však tedlnečntí at· 
mosféru t ohto prostredia -
prostredia dýchajúceho hudob· 
nou históriou Bratislavy, kont/ 
nultne prerastatacou do dneš
ných dni. Jef korene siaha/ú Ili· 

Dvoľákovo kvarteto 
Pri zakladaní komo rného súboru a pri 

jeho nástu pe na koncel'lné pOdlá býva 
jednou z úloh volbu n ázvu . Z praxe po · 
zn li me nlokolko rleionl: pomenovanie po
cite kra jin y a lo !Ju mestA, v k torom tele
so pósohl, podľa p1·v6hu huslistu a leiJo 
podľa au tora. k torý jo za minu los ť či 
p l'ť tomnosť pojmom reprezentu júcim tú· 
k torú kra jinu a mal by nepovedať o slý· 
lovom, no predovšetkým repertoárovom 
zame1·a nl ko lek tlvu. 
Dvoŕákovo kvarteto ( 4. X. t. r . v Kon

certnej sieni Cs. rozhlasu l sme preto 
očakávali oko "Ideá lne ho" inlc rpretn 
d iela Antonlna Dvoráka. Kvarteto (Jif l 
Hnyk - l . husle, Jaroslav Foltýn - 2. 
husle, Jaroslav Ruis - viola a Franti~ek 
Pii inger - vio lon čelo l spln ilo jednu z 
podmienok vy plývajúcich z pomenovania 
- naštudovala komple tné kvartetové 
die lo A. Dvoi'{lka a uvádza ho na kon· 
certných pódiách Eu rópy i zámoria. 

Ku bratislavskému festivalovému kon
certu pristupova lo so zámerom ukaza t 
šlrku svojich možnosti a záujmov a z 
toh to aspektu bol zostavený program: 
dve sláč i kové kvartetá rôznych š týlových 
obdob! [Dvoi'ák, Honegger ) a klavťrne 

kvinte to [Brahms ). Podla pô vodného pro· 
gramu mal úvodom zaznie ť J, Brahms, 
po tom A. Honegger a napokon Dvoi'ák. 
Interprétl poradie s kladieb Dvoráka a 

Súfaž 
na pôvodné hudobné dielo o " CENU 
MESTA PIESfAN" pre rok 1978, ktoré sa 
uvedie na XXIU. PIEStANSKOM FESTI· 
VALE 1978 

Rada Mestského národného výboru v 
Pidťanoch vypisuje pre rok 1978 :z: prl
ldltosti 30. výročia Vfťazn6ho februára 
súťaž na pôvodné hudobné dielo takto: 

a) komorné skladby vietkého druhu 
(nie prflii rozsiahle) , 

b) sólistické diela vietkých druhov. 
Súťa! je neanonymná a môže sa je j 

zúčastniť občan CSSR. Diela do súťaže 
treba zaslať na Sekretariát Pieiťanského 
festivalu, Park pasél 1721/3, 921 Ol Plei 
ťany a to do 30. aprfla 1978. 

Brahmba vzájomno vymemll, to bólo z 
hrad iska zvukovej gradácie vllané, no 
Dvorák tou to výmenou u trpel. 

ln tCJ·pretácla joho kva1·tota d lllol , 
up. 34 !Jola tukmcr 1:1~ do polovice ne· 
konccnlrovanll, btn tvor lvó lio 1m pu lz u. 
Vzťah k Dvoi'Okovmu diel u do kumento· 
val súbor až v posled ných časlla<:ll 
skladby - v tt·etej nechal nap lno vynik
núť Dvoľákovmu poetizmu a rozospie· 
vanfm 4. časti bohatstvu skladateľovej 
melodickej reci. 

Ako jednotn~ muzikálne clllacl a dob· 
re zohraný ko lek tlv sme teleso s pozna li 
v 2. sláčikovom kvartete Artura Honeg· 
gera. Dynamická prepracovanosť, kulll· 
vovaný tón, vyrovna n ý a Jednoliaty zvuk 
telesa l zaujatle samotnou hudbou vy
ústi li do pôsoblvého, až sugesllvneho 
prethnočenra pred lohy. Uvedenfm k lavfr· 
neho kvinteta f mol Johannesa Bra hmsa 
(op. 34) doku mentovalo Dvorákovo kvar
teto svoj záujem obsiah nut aj dalsie ro· 
vlny komornej hudby. Pia tym č lenom 
t elesa sa sta l Zden čk Kožlna. Hoci ne· 
možno namietať protl s úhre, čl štýlové· 
mu cltenlu , celkový dojem nat•úšalo zjav
né sólistické cltenle klaviristu, k torý ne
p rispôsobil In tenzitu svo jho úderu sub· 
tflnejšlemu výslednému zvuk u kva rteta 
a miesta mi neovlácJol svoje Individ uálne 
tempové 1 v ýrazové ponlmanle diela . 

V. REZUCHOVA 

Vftazn6 dielo obdr!l "CENU MESTA 
PIEŠŤAN", ktorá pozostáva z diplomu 
a pefia il!nej odmeny. 

l . cena vo výJke Kčs 7000,-

11. cena vo výike Kčs 5000,
lll. cena vo výlke Kčs 3000,-

Vyplsovater sútal e si vyhradzuje pod
mienku, il!e vfťazné dielo zo súťale sa 
premiérovo uvedie v rámc i Plcliťanskíi 
ho festivalu 1978 alebo 1979. 

Diela zaslané do súťal!e nesmú byť 
verejne predvedené ani nahrat6 v roz· 
hlase, televfzli, na g ramofónovej pla tni, 
ani iným spôsobom zver ejnené do vy
hodnotenia súťale o " CENU MESTA 
PIEŠŤAN". 

Mestský národný výbor v Pieiťanoch 
sl vyhradzuje právo ponechať r ukopis 
diela, ktoré obdrlfl "CENU MESTA PIES-
1'AN". Ostatné autorská p ráva zos távajú 
účasťou v súťall neobmedzené. 
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vAntll•. T11m bolo v§etko pod
riadené technike herca, ktorý 
sl raz navždy vypracoval vo 
svojej hereckej technike Isté 
metódy hry a túto techniku 
p redvádzal v p redstaveniach. 
pričom sám zostával často zdr· 
žllnllvý. Stanialavsklj a ikola 
th11alaek6ho dlndla yytfčill 

'61oha - nahradiť "ikolu pred
alaYDYania" " ikolou prall•a-
1tla". A ak p režfva svo ju úlo· 

Stan!slavským študoval! úlohu 
Lenskóho. 

Operné Stúdia pri Vefkom di
vadle existovalo do roku 1924. 
Dňa l. februára 1924 sa vyč le· 
nilo ako samostntná organizó 
c ia pod názvom Státne operné 
diudlo K. S. Stanislavského. Zn 
tie roky (1918-1924) Stanlslav
sk!j nepripravoval len kádro 
mladých operných spevákov
umelcov, a le na hodinách s nt-

Sttldlo začalo ~voju činnost ro
ku 1918 a už roku 1919 pred
viedlo scény z opery Rtgoletto 
a Rusalka. Tento prvý verejný 
koncert sa stretol s vrelým sú
lllasom publika. Sám Stanlslav
sklj si do dennlku zazname
nal : "Hlavné je, že som nado
budol presvedčenie, že môžem 
i.Jyt pre operu užitočný". Roku 
1921 sa uskutočnil koncert po
sl ucháčov v malej sá le konzer-

1n. 
Po ~elke) októbrovej r evolú· 

eli r!adltelka Velk~ho divadla 
J. Mal!novská. pozvala Stanls· 
lavského a Nem!rov!ča·Dančen
ka, aby sa z11častn!l! na re~!
sérskej prác!. Chcela, aby ako 
režisér! lnscenovall aspoň po 
jednom predstavení. Stanlsla v
sklj odmietol Inscenovať pred· 
stavenie,· pretože bol toho ná
zoru, že by to bola Iba náhodná 
epizóda v repel'toári divadla. 
Namiesto toho navrhol, aby sa 
pr! Veľkom divadle založilo 
štCidio, kde by umele! sústavne 
študovali z~kony počlnania na 
javisku. Stúdlo založili, pôsobi 
ll v ňom mlad( s peváci a skú
sen( ma jstrl staršej generácie. 
Vynika júc! s peváci - Je lena 
Stepanovová, Valerija Barsovo
vá, Sergej Mlgaj - pracovali 
so Stan!slavským na op el'áCh 
Rigoletto a Eugen Clnegin. 
'Avšak po presvedčen( sa , že 
každodenná p rax v opere ne-

Reformátor dramatickékiJ divadla 

st11liovelo do miestnosti star6no 
jednoposchodového domu na 
Leontievovej ulici. Keď Stanls· 
lavskij vošiel clo sály tohto do~ 
mu so štyrmi stlpmi, poveda~ 
,.To je hotovú dekorácia k Eu· 
genovl Oneglnovl". Do dennlka 
sl zap!sal: "Všetkých sedem ob
razov Cajkovského opery so 
zbormi a dvoma plesmi holo 
treba Inscenovať v nevelke j sá
le starého domu, ktoré operné 
štúdio dostalo k dispozicii. Ok• 
rem toho, že miestnost mala 
malé rozmery, naraziU sme ešte 
na jednu prekážku: sála bola 
predelená hrubým pekným ob
lúkom so štyrmi veľkými mra
morovými s tlpml." Stanislavskl1 
tieto st!py použil vo svojeJ In· 
scenácli , vo svojom režisérskom 
zámere. A tak v prvom obraze 
predstavovali tieto stlpy vchod 
do domu Lo rlnovcov; v listovej 
scéne bota medzi stlpmi umies
tená Tuťjanina postel: v scé· 
ne ,.súbojA" stlpy obložili ume
lou kôrou stromov, takže z hra
diska každý stlp vyzeral ako 
strom. A keď divadlo dostalo 
miestnost nu Puskinovej uli
c i, hrali Eugena Onegina s tý· 
mi Istými dekoráciami - !>O 

štyrmi stlpml, s ktorými ho Sta
nlslavsklj Inscenoval na Leon
tievovef ulici. Neskôr sa tieto 
slipy stali emblémom Stanislav
ského cllvndla [do roku 1941, 
clo jeho zlúčenia s dlv ad lom 
Nemirovlčn -DančonkA). Co zna
mená Stanlslavského Inscená
cia Eugena Onegina, vysvetlf m 
v ďal~ej kapitole. Stanislavskl! 
vysoko hodnotil jeho Inscená-

vatória, po nom nasledova li 
predstavenia - scény z opier 11 
koncertn ý progrAm v miestnos
ti Umeleckého (iiV<Jdllt a v klu
iJe moskovských žeiezlllčiarov. 

. umožňuje venovať sa učebné

. mu pt'OCesu, vzmklo rozhodnu
tie vyčleniť štúdio ako samo
statnú tvorivú organizáciu. A 
tak počnúc rokom 1921 dosta
lo Stanlslavského štúdio na 
učebné ciele miestnosť na 
Leontievovej ulic i, kde Stanis
lavsklj býval a pl'acoval až clo 
svo jej snu· ti. 

Sntmka Stan/slavského, ktorú 
dostal autor článku s venova· 
nim: "V znak priznateľnosti za 
aktívnu}u pomo!;č pri posranov· 
ke Karmen milomu A. Or{enovu 
ot K. Stanislavskogo 1935 -24 IV. 

mi preverov11l 11 upevi'íoval zá
kllldy svojej teóne o prá<..i her· 
ca-speváka v opere. V stúdiu 
sa uskutočnova la obrovská or
ganizačná a výchovná práca, 
ktorú viedli vefk! nadsenci Sta
nlslavského teórie v opere. Hu
dobnú stránku viedli N. Galo
vanov a M. :Zukov; rytmiku a 
plastiku predn{Lšal Stanislav
ského brat Vladimir Sergejevič 
Alexejev; Stanislavského teóriu 
("systém") vyučovala a pred
nášala jeho sestra Zinaida Ser· 
gejevna Sokoiovová; s dikciou 
a technikou t•ečl sa zaoberali 
s. Volkonsklj a N. saronov; tan
ce vyučova l Alexandr Posp('· 
ch in. Osobitne treba zdcírélzni r 
obrovské úsilie Zinaidy Serge
jevny a Vladlmlnt Serg~!jevica, 
ktorf boli nielen pedagógmi a 
režisérmi mnohých predstaV•!· 
nl inscenovaných Stanisiav
ským, ale aj strážcami týchto 
opier, a z!skali nových lntea· 
pretov. Inscenovali sa scénv z 
oplet· Rigoletto a Rusalka. 
Uviedli kompletnú operu Rim 
ského-KorsHkova 8ojarka Vera 
Selogová, Massenrtovho Wer
tllera 11 Čajkovského EugenA 
Onegina. Ahy nLohol StanislAv 
sklj dôkladnejši e vniknú! do 
hudobného obi'BZU, veľH čllSII 
venova l práci na romancách. 
Pripisujúc v· speve nesmierny 
význam s lovu, bol toho názoru, 
že na komorno-romancovom rt! 

pertoári môže spevák nielen 
správne zostaviť hudobnú vetu, 
ale môže aj vytvárať verný psy
chologick9 obraz. Osobitne si 
vážil romancA Rimskéilo-KOI'Sit· 
kova, kd e bola hud ba sprnvid· 
la v presnom sú lade s i.Jlísni
kovýml slovami. ilnan9 tú i hou 
naučl t speváka ,.ozvučenémn 
slovu", akým je romanca, navr
hol, ai.Jy sa do prog1·amu kon· 
certov s túd ia zaradili romance 
na básne A. Puškina, v ktorom 
videl veľkého učiteľa správm!l 
ruskej reči. 

Romance Rimského-Korsako· 
va, oko aj puskinov~ký program 
ne boh koncertom v o by ča jnom 
zmysle sloV ti. Bol to zd 1·ama· 
tizovaný program. Ved kazdá 
romanca je zvycajne dialógom. 
Spevák s pi eva komusi, a ten to 
objekt, ktorému sa romanca 
s pieva, sedel na scéne v Istej 
tvorivej situácii. Boli večery, 
keď publikum niP.l enJ.e počulo 
krásnu h udbu , ale videlo aj 
Isté výkony umelcov. A všetci 
umelci - í1častnfr1 koncertu 
sn rozmiestili na Jllvisku, kto
ré bolo Hkýmsi pri 1ímncim sa
lónom. Umelci sl nnvzájom vy
svetľovali siovli romance. 

Podľa Stan1slavského bo l ko
mol'lly spev zloz1tO)Sf než s pev 
operný, preto tak st111 ostlivo 
V)'PI'acúval l'Omdnc·ový program. 
,.Aby l!lovek mohol spieval 
árie, mus! byť h RI'COm·spevá
lwm, a by muhu l spieva l J'oman
•:e a komorn ý ref)ertoá••, musi 
by ť re7.isérom i speváknm," vra
vieva l. V práci s mlad ým i 
unwinuni má v Stanlslavsl<ého 
zauJímavej učebno pedagogic
kej činnosti význam né miesto 
pt·úra na Massenetovef opere 
\Vrrthe r. 

ciu. NA p!sal, že "Eugen Onegin 
a Cárska nevesta sú inscenácia· 
ml na dlhé roky". Rakúsky pro
fesor Kurt Biaukopf v decem· 
br! 1972 počas svojej návštevy 
v Moskve naplsal článok Päť· 

deslatročné prekvapenie. Dovo
lfm sl citovať jeho slová: ,.V. 
tomto pomerne skromnom dl· 
vadte vám predvádzaJú Stanls· 
lavského Inscenáciu, v hlav. 
ných črtách zachovanú z , rok u 
1922. Neveril som vtastuým 
uš la111 ant očiam: málokedy 
som mAl možnosť zažiť takú 
jednotu hudby a hry. Režtsé
rova koncepcia sa tu prejavila 
v plnej miere. Táto inscenácia 
sl zaslúZI, aby bola ihneď zveč· 
nená vo filme. Inscenácii!, kto
rú som mal možnosť vidiet, je 
jedným z mála zachovaných do
kumentov vefkého režisérskeho 
umenia nášho storočia." 

Stanlslavsklj, zakladater 

Sn!mka: s0kromn9 achlv 

hu opemý umelec, spolu s nlm 
prež(va udalosti odohráva fú ce 
sa n11 javisku a j divák. 

operného stúdia Veľkého dLvacl
la, oddaný syn svojej vlas,ti, 
prezieravý 11 vnlmavý znalec 
umenia, už v tom čase nastolil 
otázku zodpovednosti umelnt 
pred národom a zdórazňova l, že 
"umelec slClži svojmu luciu". A 
lucl, nový sovietsky divák, k lá· 
dol na operu osobité, nové po· 
žiadavky. Prepychovú sálu ver
kého divadla zapiMII masy ro · 
botn!kov a vojakov, t. j. nový 
divák chcel na divadelných 
p redstaveniach nielen potuť 
spev, ale aj pochopiť vSetko, čo 
sa dejf' na scéne. Stanislavskij 
zclôrllzfloval, že cllvarilo nielen
že interpretuje dielo skiaclate-
1a, ale musr lti vychovávať di
váka -poslucháčA, prinútiť ho 
prežívať spolu s umelcami vse t· 
ko, čo sa deje na javisku. Pred 
tým sa v divadle sklá i1a it prr~d 
umelcami franc(Lzskej školy, 
ktorá bola .. ~kolou predstava-

V štúdiu sa začala základni\ 
- laboratóma p1·áca. Vidiac, že 
umelci Velkého dlvaclla sa mu
sla dennodenne zúčast1~ova( n11 
práci n a predstaveniHch, že na 
prácu v štúdiu tm zostáv11 ver
ml málo ča su, rozhodli sa zis
kat mládež, ktorá hy sa mohli! 
plne venovať študijnej práci. A 
treba poveda ť, že mláde,, s11 
ochotne prihlusovala na .kon· 
kurz na p rljatle do štúdia Mno· 
hl z umelcov, čo nhsolvovall 
výučbu v Stanlslavskébu stúcl 1u, 
stali sa slávnymi sovletskynli 
spevákmi, mnoh! z ni ch sa sll'lli 
zaslúžilými 11 národnýmt umel· 
C'i!m i a s vďačnosťou spomfna· 
jľ1 n11 roky strávené v Stanis
lavského štúdiu. Okrem už spo
memltých umelcov .:... Stepano
vovP.j, Barsovovej a Mlg11ja uvP.· 
diP.m Antarovovú, skvclt1 i(róľ

ku v Pikovej dáme, Autorku zlí· 
piskov o vyučovac!ch hodinách 
Stllnlsiavského s opemýml s pe· 
vákml. tenory Pečkovskéh o. 
A lexe teva, Leme~eva, ktor! so 

Dtvadeino-studiJná práca mA· 
la práve preto "študijný" vý
znam, že mladi nadšenci, p ra
cujúci v štúdiu, museli v scé
nach a v operných úryvkocl1 
v y tvárať zbor, balet i štatistov 

Tu sa Konstantin Ser.olC)evlč 

usiloval odhaliť, ako sám pove
tlitl, ,.záhubu dvoch ol:arufúclch 
bvtostf, pretozr nr.uposlOchit 
h ias pd rody, nepocl l' ah ll lás
k!!". V tomto pre<istnvr.n!, ktoré 
malo pre Stanislavského tvor
hu čisto pe<iagogirl<ý význam a 
neudrialo sa v repertoár! bu
rlt'tc'Pho divadla, bol mimoriad 
ne významný výkon hllwného 
prerlstavitef11 - Werthera -
tenorist u Nikolaja Pečkovské· 
ho. A hoci Pečkovsklj roku 1923 
prosir~l do Kirovovej opery v 
Leni ngrade, vždy podčiarkovAl, 
P:e zll ld ady pre svoju č innosť 
operného umelca zfska l v o!Jdo
bf, ked pracoval v Stanislav
ského stúdiu. 

Počnúr rokom 1921, Ako sme 
11' sn"rn~nnl> ~t(Jrtlo so pre-

A. I . ORFENOV 
Prelo2tla E. BRÄNIKOVÄ 

(Pokrač. v budúcom člsle.) 

AJ tento brne nský festival (30. IX. -
9. X.) ako tradične už . jedenást prectchll
dzajúelch ročnfkov zameral svoje poclu· 
jatla monotematicky. Tentokrát sl dal tlo 
záhlavia nanajvýš aktuálne heslo "Hud
ba - umen ie - •·evolúcia''. Stal sa tým 
súčasťou osláv VOSR a pri spel tak hu
dobným umenfm k poc hopeniu základ
ných zmien spo ločenských poriadkov, in
š pi rovaných revolučnými myšlienkami zu 
spravod livejšie usporiadanie fuds l<ef 
spoločnosti od VFR roku 1789 k Vefk é · 
mu októbru a k dnešku. Festival m~ i 
svojou dramaturgiou poukázať na veľké 
tvorivé činy 19. 11 20. storočia , na i t.:h 
progres!vnu funkciu a ume leckú aktuál 
nosť. Beethovenovu dielo sl pripomenul 
osoi.Jitne ako reálne východisko demo· 
kratického hudobného umenia a sk lad by 
romantizmu ako nositerov rozvoja tohto 
tvorivého Ideálu. Celá plejáda domácich 
i zaht·a nlčn9ch skladateľov angažovanou 
tvorbou mala ukázať jedn otn é pokroko
vé ideové smerovan ie vyjadrované naJ· 
rozmanilejš!ml žá nrami i umeleckými vy
jadrovaclml prostriedkami. 

Brnenský festival nedisponu je takým 
množstvom koncertných podujat! ako fes
tivalová Bratislava - možno tch však 
vychutnať všetky. Netreba sa rozhodovaC. 
kam dnes večer, čo sl vybrat (v Brati
slave sa možno niekedy l pomýliť, IA · 
kavý koncert nemus( priniesť zďaleka 
tak hodnotný umelecký zážitok ako Iný, 
ktor9 ostal nep1·ávom v jeho t ie nt l -
tvorcovia festivalu urobili výber za nás 
- premyslell dramaturgiu, sú skromnej
š!, o to však viac sl vieme hodnoty vá
žít. Možno 1 preto sa znovu a znovu rii
da vraciam na toto podujatie. Tohto ro ku 
sa však časovo krylo s BHS, a tak sa 
zastavlm Jen pri niektorých podujlltillCh 
prvej časti !estivalu. 

Prokolievo•o (ženské) l<Yuteto prišlo 
s Beethovenovým allii!ikóvý11ľ .knrt•toJtt 
A dur, op. 18, i!. 5, 1 Prokoftnovým 
11. s lái!lkOYýtu knrtetom F dur .,Kabar 
dinllkýlll" a ~ostako•li!ovým HI. al6i!lko
vým kvartetollt F dur, op. 73. Výkon mla
dého sovietskeho kvarteta bol tmponu· 
júci, hoci hl avne p rvá sk ladba večera 
snahou o maximálny výraz 11 dynamické 
odtieľ10vanie pôsoi.Jl ia trochu násilne. 

Nočný. koncert (l. X.) prezentov111 vo 

.XII. MEDZINÁRODNY 
,HUDOBNf FEST IV AL 
V BRNE 
výbel'e súčasnú bulhArskú, českú a slo
venskú komot·nú hudbu. Jnte r pretnc~ u() 
bol zverený slovenským interprctotn 
(konkrétne !Jrutisla,vským). ktor! s11 pred· 
stavili vo výbomom svetle. Bratis lavské 
kva rteto a Brallslnské dychové kvinteto 
i v konfrontácii s in9mi komorn ými SLI 
bormt festivalového programu sl vyslu· 
:llli vavrlny. Brigite _Sulcovej a Brali · 
slavskému dychovému kvintetu pfltrll 
predovsetkým aplauz za Hatrfknv Den· 
nik . Tlíni • Savičo-nj. Dielo samotné, mol.· 
no i :vl no u technického rázu ( náhle vy · 
padnutie , elektr ického prúdu zmarilo 
napätie a narusilo atmosféru, na k torej 
efekt je toto dielo predovšetkým stava 
né), zanechalo · u prltomn ých rozpačitý 
dojem a núkalo otázky, do akej mlerv 
je nápad hudobne zvládnutý, čo ostane z 
diela, ak odpa,dne vizuálny dojem (m07.e 
byť g ramofónová , nahrávka únosná?). 
Prelltiéra Jlf. s ltii!l kového kvarteta "In 
memoriam O. Sostakovli!" Ladislava Bm•
lasa potrebovala zrejme viac domáceho 
publika, ktoré pozná dôvernejšie a uto· 
rovu tvorbu, jeho estetické Ideály. V 
kontexte sklada telovej tvorby neprináša 
toto dielo onen sústredený výraz, ktory 
nás nútll zadržať dych, napätie, ktoré 
trvá ešte aj po doznen! posledného tó 
nu (ako tomu bolo v jeho sólovej So 
nále pre husle čl v ll. sláčikovoU) kvar 
tete). Nemožno mu však uprtet p1·emys 
lerios t formovej výstavby, výbornú prácu 
v kvartetovej súhre, vo využit( komblnA 
cif jednotlivých nástrojov a nie na pos 
Jednom mieste a j bohdtý výrazový po 
tencitil. Verime, že bude p rUežltost, vy 
počuť sl dielo znovu a mOcť t11k vyslovi' 
objektlvnejš! sťld. 

Jedným z interpretačných vrcholov les-

tivalu bol kiavlrnv rerltál RudnHa Buch-
bindera. V bcethuvcunv~okom pupul udn l 
(2. X.] p redniPsolmilovníkom intP.rprellh~
nef clohonltlosli, spotahlivosti, vyn1k1tjú 
cet prslovej tec:1111 1ky a obrovského vn í1 
torné ho Citového vkladu opravd1vý zá7.1 
lok. Po prvých sunatacb I! dut•, up. JU, 
č. 2, G dut•, op. 49, ~- 2 a d mol, op. :n, 
č. 2, lu;an5•ch trochu "akadem icky". po 
hranfm sa s každou notou, perlivou pn 
siííou, rozohral sa v sonátach E dur, 
op. 109 a e mol, op. 111 k fa ntastlckčmn 
výkonu. Beethoven plný si ly, mužnosti, 
dravosti - a predsa nič nepreexponova 
né, všetko v hran iciach vkusu - mtl · 
nuálne pritom úžasne dokonalé. 

Ešte pri jednom koncerte by som sa 
zHstavlla. Lipský komorný orchester s dl · 
rigentom Horstom Neumannom a sólista 
mt Roswithou Trexlerovou a Joachimom 
Vogtom priniesli " Hlasy" - cyklus pl es
nf pre d voch spevákov a inJtrumentál· 
ne súbory Hansa Wernera Henzeho. Po 
krokový západonemecký sklada ter sám 
kládol na túto svoju skladbu mimorlad · 
nu obsahoví1 l umeleckú váhu, ako o tom 
p!še: ... . . Výber básni a Ich usporiacl!l · 
nie sú odrazom mOjho osobného polilic 
kého myslenia i citového zaujatia ... V 
mnohých prfpadoch som uvažoval o po 
užit! bohato rozvinutých štruktúr post 
seriallzmu, ktorým je treba dat obsah -
in9ml slovami: uroblt abstraktné prvk\ 
závis lými na konkrétnej výpovedi". Ilia · 
sy súčasného nekfudného, rozporné ho 
revoh.i.čného, ale l optimistického sve111 
zaznievajú v tejto sk ladbe natrozman! 
lejšfmi vyjadrovacími prostriedkami 
Skladateľ čei'Pá z ditezu, aleatorlky, prv 
kov hudobného divadla, pokračuje vlast 
ným štýlom v tl·adlcll Well - Elsler -
Dessau, neujdo nám ani ohlas fudove1 
a klasickej plesne. Všetkých 22 plesnr 
te neobyčajne zaujfmavých, jedny stl vy 
darenejšle, v Iných len skúša nosnosl 
vyfadrovac!ch prostl'iedkov. Nemožno mu 
uprieť pestrosť, nápaditosť a trefné vy· 

jadrenie sa už čl symbolom, alebo napo· 
doben!m (č. 12 Gedanken eines Revue· 
mildchens w:ihrend des Entkleidungsak
tes, č. 4 The Electric Cop, č. 20 Vermu
tu ng uber ll essen). Dielo ako celok je 
mimonadne silné, Interpretačne velmi 
náročné (obdivuhodne sa s nlm vyrov
nala Roswltha Trex lerová a lnštrumen· 
tál ny súbor, menej už J. Vogl, ktorý sa 
nemôže zbavi ť klasického speváckeho 
skolenia a výrazu, a ten je tu skôr na 
skodu veci). Dramaturgicky i !nterpre· 
ta čne bol tento koncert rozhodne jedným 
z vrcholov fosUvalu. 

Súčasťou brnenského festivalu je kal!
ciOI'Očne i hudobno-vedné kolokvium. Vy• 
chádza)úc z náplne festivalu, venovalo 
sa tohto roku téme Hudba a revolúcia. 
Už v úvodnom referáte chairman kolok
vla univ. prof. dr. Jii'l Vysloužll, CSc. 
nastolil problematiku tejto mimoriadne 
náročnej témy v ce lej jej š1rke. Po trt 
dn! (3.-5. X. ) sa striedal! referenti zo 
ZSSR, NDR, NSR, Maďa1·ska, Bulharska, 
Svajčiarska, Dánska a domáci muzlko· 
16govia (škoda, že Jen česk{) s hodnol· 
nýml príspevkami, ktoré prinášali plodnú. 
konfrontáciu názol'Ov. častokrát l pro· 
ti rečivých, na vysokej odbornej úrovni 
dospievali k novým poznatkom vzájom· 
ného prepojenia politi ckého, spoloCen· 
ského i umeleckého tvaru pojmu revolú· 
cia. Kolokvium bolo t ematicky rozčlene
né do štyroch blokov: I. Round table: 
Hudba a revolúcia, II. Socialistická revo· 
lúcia a hudba, III. Buržoázna revol6c i11 
a hudba a IV. Sociálna r evolúcia a no
nartificiálna hudba, čfm s ledovalo po· 
kryt čo najúplnejšie všetky zásadné l 
dielčie problémy témy. Ciel sa mu roz
hodne podaMI, lebo ~rkou nadhodených 
tém l dôkladnostQu a hlbkou pohfadu 
obsiahol vefkú čast tohto často až .,po
ra neoraného". Záverečná mimoriadn e ži· 
vá diskusia ukázala, že vedecké poznat
icy muzikológov socialistických krajin, 
~tavené na dôslednom uplatňovan ! mar
xistickej filozofie a estettky vzbudili re! 
pekt u popredných západných muziko· 
logických odbornlkov a pre mnoh9cli, 
ako sa sam! priznali, znamenali podne
ty na uvažovanie a korigovanie v last
ných názorov. Y. ZI'l'Ni 


