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Bratislavské hudobn P. 5lá vnosti s ú spo
lol:ným d ielom popredných slovenských 
hudnbných inštitúcií. Le~ku mu dodá vajú 
11 i el en koncerty a operné pt•edstavenia, 
ale aj pl'ehliadky a súfaže mladých in
terpt·etov . priležitostné výstavy, tvot•ivé 
porady 11 pravide lná hudobno-vedecká 
kun fet·e ncia, ktorej ústredné té my vždy 
tizko súvisia s minulosťou a prltomno5-
tou hudobného života v hlavnom meste 
SSR Bratis lave. Usporiadateľom tohto po
duja tia ( a dobrým orgnnizal:n ým gat·an 
tom knnferencie l je uf. od samé hn za
čiatku Mestský dom kultúry a osvety. 
Je j vedeckým tajomnlkn m je dr. Zden
ko Novéček, CSc. 

V tomto roku . (vo Filmovom klube v 
dňoch ll. a 12. X. t. l'. ) to už bola VII. 
ntuzikologická konfere ncia, tentoraz na 
tf'mu Hudohná kultú ra Bratislavy v oh
dt~bí 1948- 1971J. Priam ideé lnym vstu
pnm do špecificke j problema tiky niekto
rých popredných bra tislavských in§tilú
llif bol š irAie koncipovaný, zovlíeobeciiu-

VII. muzlkologickú konferenciu v rám
r.i cyklu Hudobné tradlcie Bratislavy a 
ich tvorcovia na té mu Hudobné kultúra 
Bratis lavy v obdobi 1948- 1978 otváral 
úvodným referátom vedecký tajomník 
konfere ncie dt·. Zdenko Nováček , CSc. 

VII. muzikologická 
konferencia 
j6ci úvodn ý referát dr . ovállka , v kto
rnm sa autm· pokúsil sumarizovať spo
ločensk é, kultftrno-politit:ké, ale aj vý
sostne hudobné zákonitosti vývoja bra
tis lavské ho hudobného života. Na Ílvo!l
nSr refet·át potom nadväzovali ďalší je
d e nbti a utori, ktorých p rednáAk y mož
no podla ich obsahu, ako aj spôsobu 
spracovania, rozdeliť v podstate do troch 
kategórii. Oo prve j skupiny možno za
radiť dve prednáš ky: doc. dr. l . Hru
JIJVského, CSc. na té mu "Moderné sym
fonické myslenie a . účasť generácii na 
Jt!ho rnzvoji" a dr. J. Szelepcsényi hn 
.,Vplyv sociálnych premien na formova 
nie nového koncet·tnéhn ná v ~tevníka v 

1Vo filmn vnm klube s led ovalo konfere n
ei.u po oba pracovn i\ dn i množs tvo záu 
~emcov x radov muzikol6gov, hudobných 
pedag6gov a itudentev. 

Snímky: P. Heringeš 

Bratisla'fe". I keď ide .,. zásade o dve 
11ell<om odliiiné obsahové té my , predsa 
j11 lnt spolotná faktologická bohatosť, 
vecnost', niekedy ai strohosť z_aloiená 
n a exaktnej analýze problematiky n a 
jedne j strane a sociologickom výskume 
na strane druhe j. Obidva referéty pri
niesl i mno7.stvo námetov, ktoré skôr pod
necuj(t a det e rminujú ďaliiie práce ~ 
tej to oblasti, ako prináh jft_ jed.~oznai!ne 
závery. K nim možno prtradtl aj re
ferát dr. V. Čížik a n a tému "Bratislav
sk~ koncertný ž ivot v r okoc h 1948-
1978" plný faktov, chronologicky U5po
riadaných , prinášajúcich vzácny mate
r iá l pre deta ilné spracovanie jednotli
vých etáp tohto vývoja . Do druhe j 
skup iny môžeme zaradiť n emenej závaž
né referáty prom. ped. A. Kovái'ove j "Po
d iel symfonických t elies na rozvoji hu
dobnéh o života n a Slove nsku". dr. M. 
Palovčlka o .,Vplyve odborných rubrík 
bratislavských denníkov na estetické c í· 
t en ie Bratislavčanov" a prof. V. Dvoi'ií· 
ka . ktorý hovoril o ,.Vývoji bratislav· 
tkých hudobných knižníc" . A. Kovái'ová 
liovorila fundovane už o lípecifickejšei 
p roblematike konce1•tného ž ivota , dr. Pa
lnvi!lk zase zainteresovan e na s tanove
.. · t6ln s JDlHil'llbeliofml aikurzlamí 

cto oblasti kultúrnej politiky a prot. Ovo
i-fik poda l pod1•obnú informá ciu o bra
tislavskýc h hudobných knižniciach, čo 
možno považovať za jedínečntí pomoc 
pre každ ého, kto sa chce zorientovať pri 
vyltradá v11 ní príslušnej literatúry, p rame
ňov, či notový.ch m ateviä lov pre vlast
nú vedeckú , prácu . Tieto' referáty p r i
n iesli na jedne j strane poznatky, ktoré 
možno · považovať za preskúmané {Kod
rová , Dvor á k 1. na druhej strane pootvo
rili dvere do novej problematiky, naj
mii kultflľiJO·politického r.harakteru , kto
rá je Isto zložitá a preto často aj ch6-
lostivá a nepopulá rna ( Palnvčlk ). 

V t rete j skupine boli referáty, ktoré 
velmi konkré tne objasnili JO-ročný vý
"oj, a le aj pe rspektívy v niektorých roz
hodujúcich bratislavských hudobných ln 
iltitúciách . Sem možno zaradiť prednáii
k u J. Meiera ,.Vznik hudobného vysiela
nia Cs. · televizie a jeho umelecká celi
ta", zaujfmavý a kritický referát Ja ro
slava Blahu ,.Opera SND v Bratislave v 
r okoch 1948- 1978", refer6t dr. T. Uni
nyove j "Desať ročnlkov Hudobné ho t.i
vota a s lovenská kritika", (v ktorom !IB 

je j podarilo chara ktP.rizovať budobno
k rilickíl a publicistickú précu takme r 
vše tkýc h mladších i stariiich kolegov), 
prlspevok prom. hist. T. Okapcovej (vy
s tíípila s té mou "Vydávania hudobných 
publikécil na Sloven,;ku" ) a p rom . hi11t. 
J,. Cižka {predniesol referát na tému 
,Pokrokové minulosť a perspektfvy hu

dobné ho rozhlasu na Slovensku") . Vn 
všetkých spomlnaných prednáikach sml! 
si vypočuli celý rad faktov o mnohých 
fu;pechoch hudobných iniititúcii v uply
nulých troch desat'ročiach, o hUevna
tom tvorivom úsilí desiatok praco'fnfkav 
na š irokej demokratizácii hudobnej kul
túry, o jej diferencovanom sprostredko
van! a ilrenl vo vietkýcb vekových i so
ciálnych vrstvách občannv náiiho mesta, 
našej Ylasti. 

Ruiiná diskusia ukázala, t.e VII. muzi
kologická konferencia sa zaoberala li
vými, aktuálnymi a niekedy aj bolavf
mi problé mami, ktorými žijeme v oblas
ti všestranného rozvoja hudobnej kul 
túry v súčasnom obdohi. S toji za úvahu 
umožniť v budÍicnosti širšiu diskusiu . 
ktorá by ném možno prinies la mnohé 
podnety pre konkré tne rieiienie niekto
rých sporných otár.ok. Na tohoročnej 
muzikologickej konferencii oceňujentP. 
je j podnetno~t·. ktorá zasa vzbudila ver
ký záujem početných účastnikov, ml!d:ti 
ktorými nechýbali ani národn! umelci 
nrof. A. Moyzes a prof. E. Suchoň . To 
iste a j preto, f.e táto prnblematika bola 
hllzka f. ivej hudbe. IP.bn sa zaoberala 
nil!klnrými základnými ntá1.kami. ktorP. 
s ú pre' liltle slovenskej hudby tak dôle
Jitt. tUBOMfR' CtZEK 

Hocnfk X. 
20. Xl. 19'711 
2,- Kt:s 

22 

Príležitost 
pre operu 

Každý rok stúpa pod Jel opern ých pro
dukcii V I'Ŕ illC i bratislavského fe~tiVilill. 
TP.sl n ás, že táto ša nca ~a nevy jflcil'li]C 
iba kvantitou, al e a j kva litativnym 
vzrastom . Veď tohto roku na javisku 
opery SND s me videl i okrem do mllcej 
p remi éry l tentokrát to bola Kt•(ttlutva J, 
k tot·á s et sta iH už pravidelnou ouve r túrou 
RH S, a i p rofi lové inscenácie, a kými s ú 
Vec Mal\l·op ulos, Boris God unov, Káťa 
Kaba novová , Aida a Faus t a Marga ré ta . 
Okrem lolto tlo fes tivAlového dtnnia bola 
zahmutú t za u jima vá operní\ n ovinl<a 
ju t'I'I Jfl Ben ei;A Skame ne ný, o ktorej smr: 
re ~r.rovnli dávne jsie a bo ln r cprizovaná 
v Divadelno m s túdiu VŠMU; nu javisku 
SND vsa k uvied li i r e pl'lzu Anny Ka ren i
novej , ba letu Rodiona $čedt·ina, ako Je
di ný p l'ispevok tejto zložky SND do 
BILS. Nemienime referovať podrobnejsie 
o týchlo tituloch - novýcll najm!l pt·e 
Zllhraničn}•ch po:wrovatclov, zastHvme s i.l 

u host! nase j p t·vej opornej scény -
ll lo s ttborov i 1ednollivcov. 

Už t1·adlčne pokračuje ko nlln uit a hos
ť u J úCich spev<tkov- v- SND akýmsi g rado
van im - veď di vadlo a . o t·ganizačn ý vý
IJo r BIIS pozývajú osobnosti. ktoré p re
sahll ltl IJP.žn ý s e:t6nn y p riemer a dodá
V<ij (t ope rn}•m večerom slávnos tn ú atmo
~féru a . pt·vo tnedne zá ir. ilk y. Tohto roku 
podobnou hviezdou bola Gali11a Savová, 
huiJHn'ská sopranistka svelovčho me na, 
ktot'E!f .umelecké cesty kr ižu jú rovn Ak o 
Pa t•ii ako Bel'iín, Mad rid , Mn!chov, Ko
Im, Lyon a ďa lšie velké ce nt rá kultúrne
ho l spoločenského dianiu. Galina Savo
vi Sllieva la ti tu lnú postavu v opere Aida 
:.pôsobom, aký je vzácn y v našich rell\
clách, pt·e to:l.e s páJa v sebe n ielen pri
n ulou obda t·ený materiál, ale a j s kvelú 
vokál n u tech ni ku a ve ľ k(l vnútornú s l
lu, výrazové napätie i zmyse l pre :ie 
najjem nejsie dyn am ick é oclllene - od 
piani ssi ma , t:ez prekrásne t•ozv!jfl i ú ci S il 

tf111, ktorý vu svojich vrcholoch má ve ľ
kú sil u, bohatú na alikvo tné tóny, aby 
vzáptltí sa vracal (v ZtTtvsle ukončeného 
ob lúka) do svoj ho výc hod is ka. Galina 
Snvová nepott'P. bu je z reJme zvláš tnA re
ži jn é t>okyn y a predsa jej výkon n ie je 
d ra matick y chudobný. pt·c tože vše tku 
drám u mii v hl ase a lym potvrdZUj e 
Vtt:H'II v neus tálu obrodu krás ne ho s pe
vu, ktorý je nezaslupi te l'ný žiadn ymi ja
vls kovými 11 hereckými čaruml: t ie ho 
mcJiu len umocn iť ... Savová je vkus ná 
v do tvára ni vokáln ych danosti jemným 
~esllckým a mimick ým pohybom, ktorý 
berie me tak samozrejme, že ho neodd e
ľu jeme od celkového doj mu. 

1\ tomuto vokál nemu 11 hudobno-d ra
matickém u zážitku z Bulharky Savove j 
s a p t'ipája at hosťovan i e ďalsieho veľké
ho s peváka qul harskej ško ly, bas bary to
n istu Nlkolu Giuzeleva. SpievAl Mefis ta 
vo Faustov i a Marga réte s pôsobom, kto
rý je nanajvýš modern ý a možno ho 
prirovnať - v Inom in te t·pt.•etačnom od 
bore - naprikl ad k takým modern ým 
ZJBVOtTt pianisli ky akými s(t Arturo Be 
nedett i-Michelangeli a lebo Mauriz lo Po l
hni. Mefisto ponúka nepreberné množ· 
s lvo hP.reckej expresivity a spevácke ! 
výrazovos ti - od s tri edmych pros tried
kov až po naturalizmus . Giuzelev možno 
sklamal tých , ktorí čaka li na pódiu d nes 
už prežité p r·eh rávanie pos tavy, vr li taru'l 
nevokálnych afektov, ktoré ' vy,ús ťu iú 
niekedy do divácky a plaudovaných, aiP. 
dávno prežlt~c h s pôsobo v Interpretácie. 
Giuze lev má tón , ktor~ je me nej ci_b jem
ný než napríklad u jeho spolttrodáčl; v 
SR vovej, no le n os ný a s vefk'ým zmys· 
lom pre spo lupartnerstvo . . Keby to n e
bo le hriechom ooved&t v ·take(- eoman• 

ltt.ke ) p n Hi ukcit, a kou Je _práve · F11usť. ' 
Margarétu, lvt·dtll by ~me, -ú! . m~. -Ideál· 
n~· zh1ysc l pré komorn ú sú ltru . Vie . ~ ~~ 
v; ak vyu tkéiJÚCO prezen.tovať aj . v ·,. ra Jn 
povýc h" scénach ... Je to spevák, k torý 
tH'zakolfi.e a nepodlieh~ indispozfcii. Ako 
part nera vo Fnustovť mal o ásho Pet
ra Dvorské ho, s pieva j(tceho v · maxi mál 
ne j vok,ílnej lol·me, s vn útor.n ým ·oh itom , 
ktor· ý tohto te noristu ozvlás tt1u je · a divá
kovi tlá va ):tuc it, ze P. Dvorsko/ , a kqby, 
~ét v ka iltlop1 pneds tave n! znovft' zapato• 
va l él doslova vnútorne horel pred svo· 
jím publ ikonr. j e lo, sa mozrejme, in~ 
lyp in terpreta, než decentný . Giuzclev. 
K teho l l pu nlií hlizo s vo jou . energiou 

!'lj ikula Ginzu lcv stvítt· uil n czahud ulltr< f
n ým SJJfJsttbom l\lefista vo Fanstuvi a 
Margaré te . · 

d r.itp.llom Lajus Mill e t' z Bud<ip~~~ ti , klo 
t'ého por.vall spwvať Va len tma. Str ho l 
v nie roto;iahlom pa rte [ale zatn VP. fml 
!tároi:nom) k bolw tému nplnuzu - a 
zas l(tže ne Ma rgilré ta 1Jol11 ren tuk r,H :>: 
C: récko. Vasilia Papantoniovli , man žP.lka 
Nikolu G i u~e l eva bola zn!jnw podmiF!O· 
ko u jeho hosťova n ia - no nns l<lmm tl n, 
ako lo ni P.kcd y b5·vn u poclml r. nnk . l kPd' 
jej hlas n ic je vP. Fmi s il n 9. s kor kreh~: ý 
ii zo zači utku poznačený t•·or.hu JHtdm P.r
n\'tn vibri\lom, v ďal šom procese t{tto 
~fllistka vs túpil A do kvar tP.tH hl avní'< h 
pt'PciStllvi tP.fCIV I'OVn OCP.nnou I)I 'P.p rA CO\IH
nosťuu hcn:r:ko-dt·nma tir:kou. A tAk IJo iH 
málo v!da n ým komplP.xným pl'fnosom v 
tP.jto úlohe nA našej sr:énH. 

Okrem só lis tov sme v SN D pt•ivrtali 
r!f s ít bory. Predovšetk í•m to bol opern '(i 
'>Íibor Štátneho divadla v ·Brne. ktor ý 
pt·ispel k janiíčkovsk}•m os lltvlim l os<"e
ná clou opery Je j pastorkyňa. Dnes še~ f, 
•·o~nl! podoba tohto di ela mala n a sebe 
u~ trochu patinu. Na d ruhej strane tt·e~ 
ba oceniť au tP.n lickosť brnens k ých lnsr.P.• 
ná to rov Tenllfy, na čom má záslu hu pre• 
dovše tk ým dirigen t Václav Nosek ·( pli~ 
vod né naš tudovilnie Frantiiek Jill! k l 11 
rllžlsér Václav Velínlk . Ak orches'ter orlo~ 
kryl vš etky k t•ásv janáčkovej partitt\~ 
ry. Vl!žntk s a zase s nažil o to. aby dielo 
n esíratllo a ni po s tránke scénickej !sttf 
n'rčen osť, vsadenosť d ela do konkl'étne
hq re,giónn, čo podpor ila aj choreo,gra fla 
Rudolfa Karh6nka ll Elllky Rybnfi!ko-

I(,Pe~atlie - ne 3. stoP .. ľ 



itaccat, 

e VI ~J\!OK - tanečný libor pri I:SU 
n:-s ""ná t·ovP.j ulici v Rt·atislave oslu·uje 
Už JO. výročie vzniku. Cinnosť súboru 
prP.rástla hra nice likoly účasťou na sií · 
ťažiach, festivaloch a prehliadka ch v 
rámci mesta a Slove nska i retJrezentá· 
ci ou v zahran ič! (Poľsko, NDR, ZSSR) . 
Hlav ný podiel má na tom nmeiP.cká ve
dúr:a H. Jurasuvov6, no l hudo bní skla
datelia Svetozá r St rač lna, Tihor Andra-
1\uvan a ďalší znnlci fudového tanca 
aku E. l\fedvecká, K. Ondrejka a O. De
mu. k torí v.ýznamne 11ri~picvajú k pro
fil uvaniu toh to kolektfvu. Na snfmke je 
časf členov súboru Vienok. 

e V HUDOB NOM Informačnom s tre· 
d isku SHF je pre záujemcov k dispozi
cii široký výber nulového ma teriá lu [ko-. 
morné l orchestrálne ~kl s d by l soviet
Hky r:h autorov a ku i knih o hudbe. Publi
kác ia a hudobniny sú :r. na jnov~ej pro
dukcie sovietskych hudobných vydava
tefstiev. 

• COLLEGIUM MUSICUM POSONIE N
SE - komor ný s úbor bratislavských hu
dobných pedagóJi!OV, k turého mneleckým 
vedt\r:im je J. Kowalskl - sl pripome
nulo 20. výročie vzniku súboru slávnost· 
ným koncertom pri prfležltostl lUátneho 
svia tku NDR dňn 12. X. 1978 v Klaris
kách v Bratislave. 

• MDKO V BRATISLAVE us poriadal 
• rámci Dnf mesta Krako• dva koncer
ty, na ktorých vystúpili polskf umelci. 
Na. čembalovom recitAII z polskej budhy 
:1.8. a 17. storočia a z diel svetových 
m n i~ trov bal'oka prezentovala svoje ume
nie Elžbleta s·tefe llska-Lukowlczo'vé, 1 
b arokovou hudbou sa predstavilo Baro
kové tr io. 

• PRAZSKl MADRIGALISTI s Mlrosla· 
n m Venbqdom aba~olvovall v okt6brl t. r . 
úspe!iný zájazd po Sovietskom .zväze. Ok· 
r em Moskvy a Leningraďu koncertovali 
elite v sovietskych pobaltských repu!JI~-
kách. · 

• NASl UMELCI V ZAHRANICl. V ok
ttJbr i t. r. hosťovali v BUR J, M. Händler 
s P. KCJvAI!om a I. CerneckA; v Maďarsku 
bol SFZ. O. LenArd, V. StracenakA F. Ll
•ora, M. Haj611yovA, J. M. Hlindler, M. 
l.apl anskt a P. Toperczer hosťovali v 
NDR, V. Rus6 v RSR, ll. Rajter y Polsku, 
T. Fraňová v ZSSR, DA maky, komorný or· 
chester v Spanielsku. 

V zaužívanom systéme rozhlasových 
blokov a relá.cií sa vždy - ako vzác
ne zrnká - objavia nové snahy o výpo
veď, ktorá by sa vymykala priemeru. 
Tak to bolo aj 29. októbra t. r., kedy na 
B,.alislave si priaznivci autentického pre
javu vypočuli polhodinovú reláciu nazva
nú " liory, ludta a piese11 •• • ", ktorej au
t orkou bola Darina Laščiaková. V čom 
táto relácia zaufala? Hodiny vysielania, 
k tord atakujú poslucháča úpravami folk
l óru, sa stdvajú pomaly už akousi zvu
kcvou kulisou, a tak poslucháč nevdo jak 
ttíZI vypočuť sl čost neštylizované, 
úpr imne vypovedané a interpretované. 
Mc~l./i by sme povedať, že táto relácia 
tí$pP~me "nabehla" na požiadavku tzv. 
k ..., /l/(ll.:tovosti, pričom D. Lasčlaková za
!ila do terénu, konkrétne do malet orav
skej dedinky Sr~lacte, kde k mikrofónu 
pr/zvala posledných obyvateľov - Zo
•fiu liabdnikovú, "§tefana a Milana Ottov
cov a bratov - Michala t Emila Ľuptá.· 
kovcov. Tfto ludta hôr, čistt t prostre
d lm, ktorl ich rok y formovalo, potvr
dzovali svotimt vstupmt ak~st rómcufúce 
motto reldcte, ~e človek sa vracia z hôr 
akýsi čistet§t a lep§l. Zámer autorky 
pOdpor tzt t autentické nahrdvky v tnter 
pretóctt vy§šte spomlnanfích aktlrov , 
k toré prtnteslt do na§tch domovov kus 
l!tstel podzte, hoct ddvnet a odcht2dzafú· 
cet, no tQm potrebnetšet na zachytenie 
4 vypovedanie. Verfme, ~e trUc relácia 
- t kfltf nepertodtcky - sa bude oz!}
vat z rozhlasovlho vystelanta t nada· 
let, umocr'tuttíc v ntts poctt z bohatstva 
du!evndho !Ivota prostiM slovenského 
~ZOU.kc. -uy-

IV. Stefan -Hoza: 

mu a vn."atorn~ho obsahu. Sldčt'kov~ 'kva"f• 
leto q mol, op. 27, te ·plsané formou frí· 
gu so svo/skou témnu. Drului časf znitt 
sl;ofróznym slovettsA:!im pátosom. Roku 
1956 na{llsal Sláctkové kvarteto Es dur, 
op. 78, ktoré malo premiéru na rJere/rtel 
prehliadke skladieb zss. Vyniká svot· 

Po Dostt1ltkovom odc1t~e z učttelskl· ským rlešentm zvukovo-f arebne/ strónky. 
ho tlstavu sptlskGTiqttulsklho, niJSttlptl Z d'alStch Stanl!ekovQdr diel hodno vy· 
za pedagi1ga hudby Frantl§ek Bu r • J H db zdlllljnúť Melanchóliu - duo pre vtolon- 1 
(nar. 31. janudra 1900 vo Valašskfích u a a spev l!elo· a k/auír, Komornú suitu - trlo pr.e 
Kloboukoch, tam tte~ zomrel 19. septem· llusle, violu a gitaru, Sonatínu pre flau· 
bra 1959/. Ceskfí hudobný pedagóg a tu a klavlr, Dychové kvinteto atď. 
skladateľ, absolvent pražského konzerva- Vďačn!l inšplral!n.Q zdro/ naStel Stan• 
t6rta v hre na organe a v skladateľskom prvom ček v básfiach slovenskfích splsovatelou. 
odbore. NeskiJr st nadobudol !tdtne sklíš- v Z nich uvil viacero piesnt pre sólo11ú 
ky zo zborového spevu, v hre na klavl rt hlas a klavlr. Zaufall ho básne nielen 
a husliach. Po ukončent konzervatória staršej, ale 1 mladSet generdcte f Hel!l~o. 
bol organistom a regenschorlm v Prahe, v 1 Halamovd, La;čtak a tnl}. Ztal , tieto 
prt~om vtedol t organové oddelenie na uc•ltelskom ptesne stí skoro vsetky e~te v~dy v ru· 
chýrnet Ctmrovet Ceskoslovenskef akadl· koptse. Roku 1935 vy~lo tlačou "Dvan1st 
mtt hudb1/ v Prahe. f Edmund Cimr bol slovenských l udOV!ích piesn! pre stred· 
český hudobn!í pedagá{l. ZaloW st vlast · ng hlas so sprievodom klavlra" . Stan· 
nti huclobnú a koncertna ~·kolu. Učili v ' lJek upravil at ďalšie ptesne. Teho kla· 
nej mnolli vpznamnl výkonn! umelci (l ustave vtrny sprievod zodpovedd duchu a obsa· 
sl..-larlalelia a vyclzovali znamenité káll· hu ptesnl. 
re česk!íCh i zahranil!ných V!íkonmjcll Pr t prileiitosti 10. V!írol!la SNP na· 
umelcov a skladateľov. 1 pl sal kantátu pre zbor a orchester "Sláv-

Fr. Bure!> /Jol potom 11 rokoch 1922-26 s l k nos( na hortich". Na sútafl Spevácke/ 
r/adllefom Mestskej huclobnet SkOl!! v na ovens u iupy J. T,, Bellu rlostala cenu teho kun-
l.ounecl!. Mal požadovan~ hudobn6 vzdt>· lóta ,.Duna;u nd:.", spievaná tiež česk:!Í· 
/ante 1 prax, aby mohol vyul!ovať na Spt!J- mi spevdckymi zbormi. 7./Jnrovou kantá-
skeJ 1\apitule v rokoch 1927-1934, keriy tou te .,Prlchod Cyr ila a Metoda na De· 
oli/siet :a profesora lludby na uéileľs.:::!í by odzneli v rozhlase. faul sa v nich vin" . 
ústav v Banske/ Bystrici. Bol prlsny pe- ako skladateľ meditatívneho charakteru, Na meloclrámy slovensk·á lwäolmá 11-
rlagórt . uefa vyi;rtclu/úct or/ zverených žiu- pritom melodicky a harmonicky hľadá teratfíra nie te velmi /Jol/rl/á, l keď /P to 
kov, ale i prakfiCk!í. ktorý clôsledne vie- nov~ vy;adrovacie cesty. Ide o Sonótn ltáner, ktor !í by osiJteit/ mnol!é koncer t· 
dol k tomu, l!o život od ul'itera vyfadu- g mol pre husle a klavlr, ktoret začia- né vysttípenia na!iich spevácko·drumauc-
Je. točnú east naplsal este v Brne a ll. a kt}clz umelcov. Stancek prlleil/oscne :a-

Naplsal hudobné diela z odboru l zry mz !ll. l!asť dokončil v Bratisl ave. Osobitým siahol 1 do tolzto odboru. Na básetl Stú· 
k'lavlri, na organe, ďale; sk·Ladby in.~truk- výrazom znie Sonóta e mol pre violon- rovskélzo búsnika fána Boltu " Zltti la· 
límte, plesne pre sól ový lz/as so spriP- l!elo a klavl r naptsanti na podnet čes- lia" naplsal klavlrny sprievod. Scénic· 
vodom klavíra; zbory na texty cesk/Ích k~lzo vlolonl!elistu f osefa Simandla, kto- kou melodrámou s klaulrnym sprievodom 
a :;vetov!íclt básni kov, ale tiež príležitost- r1í v tom l 1ase pôsobil 11 orchestr/ bra- ;e "Zálzradnlkova smrt" na text li. Bro• 
né skladby: pozdravy a zdravice. Veno- t islavského rozhlasu. Už prvé diela sú cheta {preklad J. lilavat!}/. 
IJal sa i skladbám z odboru ducltovnef plsané na pevn1jch základoch klasickel Menet bohatá je Stanl!ekova žatva v 
hudby. hudby a prezrádzaJú talent autora. V;í- odbore orchestrálnom. Napísal orches· 

Po Burešovom úspešnom pedagoqlc· razov!í charakter skladieb md obsahoVIí trá/ne pochodové suit11 "Na Znievskl)m 
kom účinkovaní, riaditeľ ústavu dr. Aloj: hl/Jku. Nie je to hra tónov - alebo s hracie" a "Lesk na vodá.clt". Na súťaži 
Mi!ikovič, známy v slovenskej literárne j tónmi, emi násilné "modernizovanie" pre Gs. rozhlasu c/ostala cenu orclzestrálna 
histórii ako znamenittí znalec slovan- voltkafsl efekt. Celok má svofskú logiku, skloälm "Pod oblôckom", ktorú upravil 
skej liturgie, pozval za pedagóga ltud- pr/sne vedenie hlasov. Stanček sa pre- t iež pre !;tvorrué'll!Í klavír. Pre malý sym· 
by a spevu do Sptšskef Kapituly T,ac/1 - fmJUfe ako typ .,hľada/úct" rozmanité V.fÍ· f onlCk!í orchester naptsal skladbu ,,Zo 
si ava St an ce k a {nar. 7. ll. 1898 v razové mo~nosti, l;o ukázal naJmä v svo- slovenských dolin", neskôr upravenú pr! 
l'riePiclziJ. Poznal ho ako dobrého peda· ·ttcJz neskorších skladbáclz. Povzbudell.fÍ dychov.Q orchester. 
qórta a hudobného skladateľa. Rod Stan- ·hudobnou kritikou, komponufe ďalšie ko- v oblasti rfuclwvnet lwdb!t skompono· 
cekovcov bol oddávna zná.my v nitrian- morné diela. Nepúšťa sa do skladieb Sir- val "Missa brevis ad duas voces aequ· 
skom kraji ako oddaný hudbe. Otec bol !;ich rozmerov, akoby sa este len pri- les". Dielo má. sice prlsny sloh duchov• 
uclleľ·kantor a výborn.IÍ znalec organa- pravoval na ďalS! rozlet. nej skladby, ale sú v 1'íom pasáže so szo. 
ve; hry. On učil syna začiatkom hry 11a :Roku 1935 prichádza do Spišske j Ka- IJensk.tím nádychom. Dalšou v!lznamnej· 
klavlri a na husliach. Ubitelský ústav v ptluly. Navyknutý na bratislavské pro- Sou skladbou je zhudobnenle ~almu "Lau-
Stubnianskyclt Tepliciach zavŕšil roJ..·u stredie, musel sa odrazu uskromní( s date Domlnum de coelis" pre sóla, zbor 
1916 maturito.u .. Po neJ narukov.al na . l . +:t~'lqlou IJŕstk.ou vzdelancov. Ale te§il sa, a orchester. Pre miešaný zbor naplso,l 
svetovú ú o tnu ' a bol" l ri" r'o.l?]/'"rľa· jro'tz11!: • ~e'pľi'~id/lči 'ziistávRe dostal sa k väčšej · · ;,Missa Deus · sempiterne" a viacer~ men· 
Po návrate domov bol úradnlkom v Bra- tstote a pevnej existencii. Na tst1í čas sa ~te obradové vložky. Významným die· 
tislave, čo ho, ako ntiruživého hudob· obmedzil jehQ skladat~ľSk!í rozbelz, ale zom te kniha "Responsoria Missae" (vyd. 
nika neuspokofilo. V roku 1921 zložil zato vykonal · na- orgamzačJnom· poli veľ- r. 1943/ , vel'mi lzl'adand natmi:i medzi 
šttitnu skúškJi z hry na klavlr a meno- ký kus užitočne/ ~oboty. Ponech~ný s~n.z adeptami organovej hry, ako významná 
vali ho za supluJúceho 11Clt11lq hudby na na seba, musel Vlac vyddvat ako J?rllt· pomôcka pre ~ttídium a praktické upo· 
Učiteľskom ústave v LučéftgJ.~':: . skôr učil mať. Pre uspo~otenie zaloztl ~~v;e~o~ ·~ r~ebenie. v 11• ·1941 Vfldal teorettc~ d14· 
v Turčianskych Tepliciach. , .. tanček sa ~lacky komorny orchester! pre~, ~tQ.W lo 0 ·organe - znamenitú pomôcRu ,pr.e 
však neuspokofll s nadobu· ~i{tým hu- komponoval a zavSe t rozptsoval n_~písa- postilchát:ov organového Stúdia. sa to 
dobn.!]m vzdelaním. Nespokotnost s tým , . n_é sklaclby. Sprísnil k~ntorské sk~sky. V nielen de tiny organa, významn.Qch auto-
co dosiahol, bola hlavnou črtou jeho po- uchom prost~e~l uva~ova! teo;ettck~ o rov organových skladieb, ale uvádza sa 
vahy t v neskor som obdobi života. V ro- hudbe a . jet posobenl .na Tudz. Naptsol tu 1 literatúra pre tento nástrof. Te · to 
koch 1925-1928 studoval na ·brnenskom P.settspcko-Ztte~áme state ... ~apilol/1 o ~u-. priek:opnlcke dielo v slovenske/ hudob· 
konzervatór iu, kde sa zdokonaľoval v dobnom umen1 {vydané r. 1944}. V ntch neJ literatúre. v októbri r. 1956 odišiel 
hre na organe u českého vir tuóza a ~a z:kazuje ako dumaJtlci hudobník foer- r.. Stanček zo zdravotných dôvodov do 
~kvelého improvizátora na tomto nástro- \sferovs~ho typu. Nachádza sl · čas na dôchodku a žije { opät nte bez sklada· 
fi prof. Eduarda Treglera. V kompozícii ' ďalšié sebávzdelávanie. Sleduje novodo- teľskej prá.ceJ v rodisku. 
nav!>tevoval triedy profesorov a sklada- bé. hudobn"é prúdy nie ako .P.a~tvny po- Stanl!ek nie je z rodu sil ou sa pre-
teloví Viléma Petrželku a Osvalda Chlub- zorovate~_. . al~ ako_ vstrebáva1ucz umelec. blfafúclch skladateľov, skôr skromnfím až 
nu. V odbore duchovnet hudby !itudoval Skladá stvrtu skušku z hr.IJ . na h~s/e. utiahnutým umelcom. Skladateľom hla· 
u prof. Antonína Hromádku. Učiteľmi Pedagogickú púť v Sptšske/ Kap!lule . . . . . . 
L. Stančeka boli zvi:icša . absolventi zo kCJnčl roku 1946. darúcim svotzmt dtelamt osobztl mzesto 
školy významného skladateľa · LeoSa Ja· Pre)oWi ho do Spišskef Novef Vsi na medzi slovenskými tvorcami. Chcel - a 
ntU!ka. Popri Stúdiu menovaných pred· ul;iteľskú akadémiu a po tet zrejormo- podarilo sa mu - prlsptet do slovensket 
metov zdokpnaľoval sa v dl rtgovänl u vaní vyucoval až do roku 1955 na peda- hudobne/ literatúry darom na vtacerqch 
českého dir igenta a dlhoročného š~fa br- · g_ogtckom gymnáziu .. pre V!íChovu ul!ite- postoch: pedagogickOI;, . skladateľskom, 
nensket opery Františka Neumanna; kto· Zzek pre materské skol_y. ... dirigentskom a sociologicko-sptsovatel · 
rý tento predmet učil na konzerva(6riu. Ak sa Stančekova t:mnost v Sptsske/ · 

Vtedafšie hudobné prostredie v· Brne Kapitule zúžila viac-menei na pedagogic- skom. 
dávalo Stančekovi vera prlležitos·lf zo· ko-organizačnú a mene; na skladateľskú Pretože po odchode L. Stanl!eka 1'11• 
znamovať sa so v!ietkýmt druhmi repro- a dirigentskú činnosť, v Spišskej Nove; prišla do Spišsko-kapitulského učlteľskl· 
dukčného umenia v divadle na koncert· Vsi sa s veľkou vehemenciou uplatnil ho ústavu { až do teho zrušenia} význam• 
ných pódiách i na literá.rnych večter- ako dirigent. V roku 1947 obnovil ~sr:e- netšta pedagogtcko-skladatelskd osob• 
koch. Po Pralze bolo Brno clalsim vý- tovo-kultúrnú prticu Sptsského ul!tteľ-
znamným hudobným strediskom. Každó ského spevokolu. Spevokol vykonal V!Í· nost, uzatvtiram kapitolu o hudbe a spR• 
umelecká udalost zanechala v duši vni· znamna prácu po skončenl 11. sveto- ve, ako at o pedagógoch na tomto pr· 
mauého a už dospelého poslucháča hlbo- vet votny, kedy začal v oslobodene; vlas: vom tístave na Slovensku. Te pote!iiteľnl 
ký doJem. Stanček zložil tesne pred ab- tt naplno pulzovať kultúrno-spoločensky kon!ltatovaf, že to nebol Iba prv!í učt· 
solutórlumom konzervatória štátne skú!:· život. V/Íchodné Slovensko so stopami telskfí ústav v Raktisko·Uhorsku, ale tiP.~ 
ky z hry na organe a z dirigovania zbo- povojnoveJ povlchrice potrebovalo a~~- prvý v ktorom sa slovenčina ako vyul!O· 
rového spevu. Svote vedomosti chcel koľvek povzbudeme. V spt~ských učzte- ' 
uplatniť na Slovensku, kam sa vrátil loch na!ili sa pevnl pomocnlci, ktor! na- vac~ pr~dmet uchovala i počas tuhet ma-
pln.Q nadšenia, ale kde sa hlási l , t am pr iek st'aženým podmienkam stihli po- ďarLZticte. Pravdou osttiva i to, že ústav 
bolo už miesto obsadené. Režim bur- prt pedagogicket práci venovať sa spe- od svojho zalo:tenta bol prlebofným čt· 
žoáznych polžttckých strdn zablokoval váck11111 skú~kanz t koncertom v spi.~- niteľom na poli lzudby a spevu. Mal a 
kažclé miesto svoflmt zverencami. Z uz sk!íCh mestách; bantck.IJCh osa~ácll, v rol - zachoval si {napriek velkijm ťažkostiam} 
dobyt,rích pozlcil sa dekréty veľmi ťažk·o nlckyclz družstvách, v tovdrl~ach , medzi proqreslvny charakter. S~m ród ~e pri 
odvolávali. Stanček, vyntkafúct organ/s· skol skou mládežou atď. . ·. _ · 
ta prihlásil sa za regenschor tho v bra- L. Stanček bol výbornfím a skúsentím bllžwcom sa 160. vyročl založenia tlsta: 
tislavskom blumentdlskom chrtime. Po- pedagógom. Na štúdium učiteľstva pri- vu, mohol som odovzda( spomtenkOV!I 
prt tomto zamestnanf externe učil na chd.dzall absolventi niž~lch tried stred- dar, obsiahnut.Q v hesle: labore et con· 
Mestsket hudobnet škole umiestnenet v net školy často bez hlbš1ch základných stane/a - v práci a vytrvalosti {akou 
budove Reduty. I keď st s r iaditelom znalost! z hudby a spevu. Stanček sa cestne obsttili učitelia - teho odchovan· 
!!koly, znamenitým hudobným pedagógom s~ažtl veľmi trpezlivo zautat ich a '!O· ct _ v zavše nie ľahkom spoločenskom 
a skladateľom Alexandrom Albrechtom vzest do tafoll lzudby. Vždrt sa tavil mac 
velmi dobre rozumeli , nena!itel v tejto umeleckým poradcom ako !fkolomet- a umeleckom prostredí/. Iba rok som sa 
práci uspokojenie. PoteSil sa, keď ho sk,1ím kantorom". vedel učU " - a na· t ta napáfal z tohto prame11a, aby som 
riaditel Frico Kafenda pozval učil na uc:!ll. st osvoJil to, čo povedal slávn!f skla· 
Hudobnú a dramatickti akadémiu: vše- v období, keď Stanček pôsobil v Bra- dater a mysliteľ Richard Wagner: Nd· 
obecnú náuku o hudbe, kontrapunk t, for- llslave, pozna~/ sme sa osobne. Cast o strotom srdca te tón; hudba te teho ume-
my, harmóniu a f iígu. Učtl tu celkor;e tri sme debatovalt o význame hudby a spe- leckou rečou · r·e Zdskou ktord sa roz• 
rok.u v predpoklade, že dostane deftni- vu. Ntm prlnesené témy b{jiJali vždy pod· ' . ' 
t iVfle miesto ako tnternp profesor. Z netnl a progrestvne. v enoval sa hlbšie- lieva a prekypu1e zo srdca/ 
muí.troškolskfích dóvodov v!lak k tomu mu sttidlu hudby starfích matstroiJ (G. P. Keď som sa v kontexte defln tohto 
nedo!llo. Palestr ina}, impresionistov, _ktort ho za- ústavu dotkol tle~ dvoch v{jznamnet~lcll 

V spomtnanom bratislavskom obdobi u jali p~s!ojom využiiJanta fare~nostt a osobnostt {Fr. Dosttillka a L. Stančeka/ 
začal sa Stanček válinet!ite venovať kom- kombtnacte hudobných ntlstrorov. Pod spomienkou 0 i ch ~ivote a ďalšet skla· 
pozicU. Urobil tak na popud agilného vplyvom o. Resptghlho naptsal Dortck~ , 
organizátora bratislavsktlho hudobného :tt- kvarteto, op. 9, ako pendant Resptg'hl- datelske/ činnosti, urobil som to v pre· 
vota M. Ruppeldta, profesora na hudob- ho Quarteta dortca. Stanč"Jkove dielo vy- sved~enf, ! e tm patrt v slovensket hu· 
neJ akadémii a stíčasne riaditeľa sloven- nildl vfíraznou dramatickou silou, d~raz dobnet htst.,rtt mtesto za prtJ.cu, ktor/l 
skiho l'tJ%hlasu. Prul. St~kou• sklad· kladte na muztkálnu kva.lltu mel osu, rvt· uykonall. (Konfet) 



Príležitosť 
pre operu 

(Dokonč.enie z ľ. s tr. }. 
•ej. Scéna n ebola však p replnen á rekvi
zitami, k toré b y s a s n ažll1 o n admer
n é fa lk lorizovan te, väčšie monumenty 
bo li skor ozvlás tne né vyzdvih n utfm d e· 
tailu a premyslenou svete lnou hrou. 
Zvlás ť pekne po tejto s trán ke vyzne lo 
dru hé dejs tvo, v ktorom vrchol( dráma 
kostolnfčky t j en ufy. Zia r, nie vse tky 
.vokúlne výkon y bo li n a úrovni reži jného 
zámeru a a ni typovo sme n e mali mož
nosť vid iet Iba udek vMne postavy. Skla· 
mula kostoln lčku Buryjovka Jarmily Pa
livcove j, ktorá mome ntá lne nemä dosta
tučne silný ll d ntmu tický fo nd na vy
s p ievan ie všetkýc h o 1J lia:2! t ohto vel'kého 
p fll· tu. }iri Olejnlček pt•ed stavoval števu 
Bu ryj u - spočia tk u s p ekn ým vs tupom, 
neskôl' však jeho nástup zosla bol , čo 
b olo eviden tné najm!!. v druho m d e js tve. 
Janáček nie je ľahký skladater p re s pe
v(tkov, vyžaduje s i l v q uasl lyrických 
partoch drama tlcký ná boj, a to a j vo 
v~ sokých polohách, n a čo treba mat 
n ielen zdravý, no i s polahlivo t echnic
k y vedený hlas. Tom u to zodpoveda li d va 
výko ny: LacH Klemeň v podaní teno
ristu Viléma Pribyla , s kovovým leskom 
a perfektným vys pievanim vše tkých tó
n ov l adekvátnou her eckou interpretá
c iou. Možno to bol s tars! Laca, n ež si ho 
p redstavoval autôt· (aj divák), no veri· 
li sme mu - a s trhol. Fyzickým! pred
p o klad mi l voká lno u kultúrou sa velmi 
pl!čila }en ftfa Magdalény Blahuiiakovej, 
kto rá chápala tú to centrálnu postavu s ú
'čttsne. IJez zby toč nej veristicke j n ad
sc'i dzky a jej hlas ma l v sebe magickú 
presvedč ivosť l st!šené meditatťvne po
lohy. 

Dva večery s trávili festivalov( liostia 
so súborom Namack~ho národného di· 
vadia z Weima ru, k torý p reds tavu slo
vensk~m diváko m Clk kerovu trojdejstvo· 
vú hudo bnú drámu Coriolanus v réžii 
Erharda Warnakeho a pod taktovkou 
náš ho Ondreja Lenárda, ktorý dielo vo 
We imare nas t udova l. Shakes pearovsk ý 
nlímet n j š národn ý ume lec svojimi lib
retistickými úp t·avami skomornil a sú· 
s t1·edii n a jmil na vnútornú drámu h lav
ného pi'eclstavtte ra a n lekolk ých ďalš fch 
hla vn ých h rd inov, pričom zborové scé
n ~· ru d u dosta li v tP. jto tnte l·pretácii 
p r ia m ko mentu júc! ch a1·akter. Libretis
lické riešenie su p odria di lo moderném u 
n ázoru nn priam filmové s trihy ob ra
zov, ktoré s ice zdyn amizovali r ozs iah ly 
cl e j, a le súčasne p ôso bili IHJ diváka mo
zaikovit ým spôsobom. Režisérovi iiilo o 
to, a by da l díl vnemu d eju nadčasovú 
pl atnosť, a by v sCtlade s autorom nasta 
li! otázky o po vinnos ti voči národu , o 
morá lke a cti jed inca, ktorý musi cítiť 
zodpovednosť a mat s ilu charakteru na
pr iek svojej výnimočnosti - čl práve 
p1·e to. Nemecký režisér vychádza l v In
scenačnej po dobe [na scén e Dietera 
Langeho a Bernhard a Schwarza l z ex· 
presionls tlck ých trad fc lf, ovplyviíujúcich 
nemecké divadlo podn es. Tým dosta la 
inscen ácia celkom Inú podobu než v 
Prah e, kde bola premiéra diela p red 
štyt·mi ro kmi. Maskovanie a kos týmova· 
nie na jm!!. zbor u malo p riam odosobne
nú podobu (naprtklad u zboru • •• 1. čo 
k omun ikovalo s rlešen!m scén y - neu
trá lne j a symbolicky vyjadrujúcej f a r 
chu , ktorá visl nad hlavnými hrdlftaml. 
Túto koncepciu možno odobriť, preto• 

Zaslúžilý umelec Tibor Frešo jubiluje 

Retrospektíva, 
bilancia - súčasnost 

Hudobný s kladater a dirigent, zaslúži· 
i ý u melec Tibor Frešo, vyzn amen a ný Za 
vynikajúcu prácu , nositer Bellovej ceny 
m esta Bt·a tislavy pa tr i k po predn ým 
osobnos tia m súčasné l10 hudo bného d ia· 
n la u nás. Pochádza zo Sp išského Štiav
ni ka, kde sa narodil 20. n ovem bra 1918 
v ul:tte fskej, hudob ne Intenzívn e ži júcej 
rodine. Po s t'1kromn om š túdi u pokračoval 
vo vzde láva ni sa na Hudobnej a d ra
ma tickej akadémii v Bratislave, kde v 
roku 1939 abso lvova l klav!rnu hru v 
tr iede prof. Ann y Kafendovej-Zochove j. 
Dir igovan ie u p rof. josefa Vincourka a 
kompozfc iu pod veden!m prof. Alexandra 
Moyzesa a hsolvova l v roku 1940 s k lad 
bou Malá rozhlasová suita, op. 2 (z r . 
19381. Z Frosovej rane j tvorby vyn ikajú 
opusovan é skladby: Osem variácif na 
pastorálnc thé ma, op. l (19371, Najkraj· 
ií s en , cyk lus piatich p iesn! pr e soprán 
a klav!r, op. 3 (19381, suita pre sláči
kové kvarte to Na ded ine, op. 4 (1939), 
Capriccio pt•e husle a k lavir , op. 5 
( Hl:J!J I, Min iatúrna suita pre klavlr, op. li 
(1940 ) a Kon cet·tná predohra pra malý 
orcheste r, 0 11. 7 ( 19401. 

Ako jeden z nn j ta tentovane jšťch absol
ven tov, ma l možnost pokračovať v š tlt
d itl v Ta liansku na rlmskef Accade mia 
di San ta Cec ilia ; hudobn ú skladbu u 
Jl dc rn·ancla Plzzettlho n d irigovan ie u 
BP.rnn t·d inu Molin ori ho. Vrcho lom toh to 
F rešovho prvého s k ladatefs kého obdobia 
j e Stabat mater, pre soprán , tenor, mie
i aný zbot• n vefk ý orcheste r , op. 8 
( 1941 ), Prológ p re ve fk ý orchester, op. 9 
(1942 1 a Meditác ia pre vefký orcheste r 
a mezzosop rán , op. 10 ( 1943 ). 

Di t•igc n t Freso verejno d ebutova l akú 
di'IHisa(šl)•r i ročný. Pohotovo za t r i dnt 
P lls tudoval ll dir igoval namiesto tndis
ponovAného F1·an tls ka Babuš ka XV II I. 
svm fo nický koncert rozhlasové ho or · 
ches tt·a, s ktorým Fn !i;n už p red tým nie· 
koľkok rlil sp oluprélcova l v rozhlasových 
re ll\c iiícll. úspci;ný zá~kok m ladého di r i· 
genta ma t nci lcžltý o li tas v tlači aj 11 

p u hll kit . 
Di rigr.ntsh ý ptlSt v nprorc Slovr.nského 

n~rotlnélrn d ivnd ln v Bnitls love, kde frc 
šo pôsobi l od rolw 1941 (už počas š t ú· 
dli v Taliansku), zamenll v rok och 1949 
11ž 1952 za miesto šéfa oper y Stá tneh o 
d ivad la v Košiciach. Budoval tam h u
dobný život a s poluzakladal koncertn ú 
h-adtclú toht o druhého najväč!lleno s lo• 

venského mes ta. V koncertnej sez6~ 
1952- 1953 s tá l ako šéfdlri&ent na č.ele 
Slovenskej filharmónie. V rok u 1953 sa 
Tibor Frešo ak o prvý Slovák s ta l šéfom 
a iléfdirigentom opet•y Slovenského ná
rodné ho d ivadla v Bt•atislave. Z jeh o vte
da jš ich lw mpoz!cU vyniká symfonické 
sche rzo Nové ráno, pra velkt orchester 
s k ryptogramom G-E-A, op. 13 (1951) ve
novan é dcére, a naj mä vlast! dedik ova
n é pôso bivé skla dby Oslobodenie, pra 
vafký orchester, op. U (1957) a Hym
nus o vlasti, kantáta pre barytón, mia· 
llaný zbot· a valký orchester, op. 15 
(1959). !?rei:;ovo d ruhé sk ladateTs ké ob
dobie, v ktat·om a kosi pr evá žila funk
cia koord inátora na jmä o perného ziva
ta a úloha d irigen ta, u za tvára Sedem 
prednesových skladieb pra rôzna dychu· 
vé nástroje a klavfr , op. 11 (1917), Ce· 
plkový tanec pre orchester a miaianý 
zbor , op. 17 (19671 a syn ovi ve novaná 
l'olalá fantázia pr e kontrabas a klavir. 
op. 18 (191181. 

F rešova di rigen tská kariéra prudko 
stúpa la. Vypracova l sa postupne n a špič· 
ku scén ických dirigento v. Naš tudova l 
operné a bale tné skvos ty, ktoré tvoria 
ld'účový r eper toár sve tových scén : Ca· 
rovná flauta , Don Cnt·los, Alda, Ote llo, 
Rigole tto, Traviata, Ma clnme Butterfly. 
Bo héma, Tosca , Giannt Schlcchi, Plá i;t . 
Bo1·is l.lod uno v, Kniež& Igor, Soročinský 
ja rmok, Eugen Onogln, Faus t a Marga · 
réta, Gavnller s r užou , Peléas a Mélisan· 
cla, P01•gy a Bess, Sen noel Svätojlín · 
ske j, Hubi čka, P1·edan á nevesta, Libuša 
Ru sa lka, Cet·t a Káča, Jakobín, Jej p a»· 
loi·kyiía, Kt· t'tt ilava, Juro J.~ nošfk. Beg 'Btt· 
jazicl, Svä topl uk, vl astnít opera Mar tin a 
s lnko . . . Z bale tov : Rómeo a }tí lia, Spia
ca kt·ásnvica, La bu tie jazero. Luskáčik. 
r.a jané, Kamenn ý kvietok, Sehe rezáda. 
Trojrohý klobúk, Gise ll e, Petruš ka . 
Daphnis ll Chloe, Rytierska balada . .. 
Frešo pohos tinsky d irigoval na m n ohých 
:r.ahraničn í,ch scénach: v ZSSR, NDR, Ma· 
cran;k u, Bu lh a rsku, Pofsk u, Juh oslávii 
Relgic ku, TAliansku, Grécku, Egyp te. 
l rá ne a v NSR. 

Na otázku t ýknjú cu ~a jeho dirlgent
~ko j k on cepcie opr.mých d iel v posled· 
no m obdob! - Puccinih o Bohémy, Mu· 
s01·gs~ého Borisa God unova a Verdiho 
Aid y na s céne SND - Tibor Frešo hovo
d, Ze d irigen t ne mOže ustrn11f 11 u spo· 
l<ojlť sa s raz ~l dvakrá t v m inulosti 
u vedeným d ielom. OE~akovaftt ltddlum 

Svetoznáma bulhars ká speváčka Galina 
Snová vystúpila na scéne SND v posla· 
va Aidy. 

že je Is tým názorom, no nemusíme sa 
s iíou stotožn!t, ak nie fe blfzka náš m u 
citovejšie mu pt·lstupu a t rad!cil. To 
závis! od ind ivid uá ln eho p rls tupu divá
ka. Obdivuhodne boli vypracované vo
ká lne party - vrá tane perfe ktnej dlk· 
c le, ktorá je už tt·a'ctičn e precízna naj
mä v n emeck ých zemiach. Ondr ej Le· 
n'rd dramatick ú orchestrálnu par titút•u 
d okázal zosúladiť so zborom a sólis ta· 
mt tak, že sme nepociťovali je j husto
tu ako negatlvum, a le a ko logický p rúd 
pod t~m. čo sa d ia lo n a javisku. I ked 
Cor iolan us bol n o vým poznan ím mož
nosti a smerovania h udobno-d ramatlck e f 
cesty Jána Cikkera, zaujlmavou son dou 
v Iste j etape jeho práce, p redsa by s me 
radi u víta l! z jeho ope rnej dielne taký 
opus, k torý by velké idey - p repotreb
nt v naš ej dobe - dokázal transpono· 

Sn ím ka : CSTK 

s kladby nie je prei'i oddychovou záleži
tosťou, ál e čoraz tvrdšou prácou, je j hlb· 
sim poznťivanfm a v yhfaclit va nfm esote
t•ických tajomstiev. Pt·! d ir igents kej Pl'!l· 
c l s a n ikdy !lablónovlte nevracia k pre · 
doš lej kon cepcii, p retože okrem d irtgen
tovho s ub je l<tlvneh o po iiatla. poda nie 
operné ho diela tiež podlieha vývinu čl 
podriaďuje sa mo men lá lne mu tt·enclu a 
ná rokom doby. Konkré tne v s pomen u· 
tých die l!t ch z konca 19. sto roči a sa Fre
šo sn azf podčiarkovať Ic h subje ktivnu 
zlo2ku , lndl vld uall zmus a j sentiment, Ic h 
psycho loglzmus , sociá ln y p odtón . pro· 
gramovos t (nie vša k ilu strat!vnosť], s 
pr ioritou me lód ie. Ft·ešo-skladnter dod ú
va. že po s ilných zážitkoch pri di rtgo· 
1•an f fe možn é pracovať na vlastných 
kompozíciách až po úp lnom utišenf c i· 
tovel bftrky z prežitej In terpretácie. 

V t re tom tvot·Jvom obdobi skl a date lo 
Tibora Frešu - p ribližne od roku 1970 
- nespome dominu je de tskú opera Mar· 
tin a slnko, op. 23 (1974) na li breto 
Branis lava Krisku a Alexa ndt·v Braxa to· 
rlsovej. Poeticky š tylizovaná rozprá vka 
so svojimi päťdesiatimi reprízami na scé· 
ne Slovenského národ ného diva dla znn
men~ úsp eš ný zen it doterajse j tvOI·bv 
umP.Ica. Operu Martin a s lnko pr·e dchli· 
dzala p o mier! na ce lom s vet e volajúca 
sk la db<J Vletkým, iío vojnu ehcú, prP. 
mleianý xbor a valký orches ter, op. ts 
(1170), Piesne o sna pre vyilf soprá n 
a klavfr, op. 20 (1971 1 a Medzinárodnfi 
salhl, op. 22 (1973) . .,Martlnovským" 
obdobfm te do určite! miery poznačená 
a j Frešova neskoršia t vorba : Malf kle· 
•fray koneart, op. 25 (1875) , pôso bivý 
s,n a 'leae, kantáta pre alt, mulsU 

vaf cez slovans ké teplo , cit a expresiu. 
Státna ope1·a z Vir!d no hosťovala 1111 

BHS s ku tttu t·nou Zitl~l ~.IIUsťou . Donlze ttt· 
flo Dun Pasquale tiJtl ? vvliovovél l prto!-
torom naSito jav lskH - 1 k~~cl nP.I H,I v .. r. 
koopernou u kázkou z tJrod ttkt:iP bilL· 
kych s usedov. Je dobré. že '<U n111lvta• 
zall kon tll kt y výme n y medzi o hnmH ~ú• 
borm i, dúľu jme vš ak, že buc1(1 pol< račo• 
va ť af s mene j b leskovou exkut·ztou do 
bl!zke f Bra tis la vy. Uvfta nle Vted enčlln"v 
sa d ialo v dvoch spoločenských podo 
bách: v b úrli vom a trochu s nobsk•Hn 
ovzduš! - l v reá lno m hod notfmf vý
s led ku. Mys lim, že d ojem tých t i·tezv,..l• 
s ie rozmýšfafúclch di vákov n a večerP. s 
Donlze ttim fe o podstatne ne lš f. Videli s me 
p ro fes ionálne, vk usné a po knžde f s tra n
ke zvlád n uté p red stavenie, kto ré však v 
žiadnom pr!pade n eprezentova lo výnt~ 
močnost. Réžia (Helge Thoma l bola -
v s ú lade so scénou (Matthias Kralj) 
p ria m op ere tne bravúrna, dobovo p osu• 
nutá od Donize ttiho viac k náš mu sto• 
račiu (resp . k jeho začiatku ) , v herec• 
kej a kcii nech ýbal šarm, pt·epr acova• 
nosf - čo bolo eviden tn é aj n a vokál~ 
ne j produkcii. Bo l t o prfjenmý oddyr. li 
v "ťažkých" člslacll repet•toúr u, ktoré 
poznačlll dra ma turg iu BHS (n ie len 
opernú 1. niečo ako dobrý zákusok po 
l<vali tnom jed le. Zo spevákov sa p li• 
čtl komplexne zvlá d nutý Don Pasq ua le 
v podani Oskara Czerwanku, vkusný v 
každom okamžik u, vokúlne istý, ba bra• 
v úm y. Norln a Patr ic ie Wlseovej mala 
prieraznú , nos n ú a bril antnú kolora tú• 
ru, he reck y bola šarma ntná - poclob• 
ne ako Gottfrled Hornik v ú lohe Ma~ 
!ates tu - s pl'fjemným a technicky; 
Istým barytónom. Luigi Alva, s lávne me~ 
no t enorového odboru z minulých ro• 
kov, predviedol dokonal ú technik u ber 
can tovef školy, škoda však, že jeho h las 
n ic je taký prfjemný, aby zaujal mäk• 
kosťou a n ielen p redimen zovanou slad~ 
kosťou. Na jviac s a nám však páčil or• 
c hester Štá tnej opery pod veden ím Ger• 
herda Dackerta • • • V ňom sme pocťtllf 
predsa len vef ký odles k s lávne! tradtcie 
toho, čo možno m nohf čakal! globá lne 
- vrátane výberu titulu . . • 

T. URSIN"t:OVR 

recltéclu, dat1ký m ielaný zbor a velký 
orcbestet•, op. 2& (1975 1. Suita pre s iA· 
čikový orches ter, op. 27 (1976) , Skica 
pre soprán, hu1le sólo a orchester, op. 28 
(1978'1 , Festivalod predohra B-H·S, op. 
30 (1977) a p ilt p tesn f pre s tred ný h las 
Alfa a omega, op. 31 (1978). 

Význa mnú ka pitolu Fresovho tre tieho 
ko mpozit néh o obdobia tvo r ia s k ladby 
ad resované .. mládeži. Ok rem samo tne j 
o pery je to Ses t' dets kých piesni pre dva 
hlasy so sprievodom husH na prázdnych 
strunách, op. 21 (1973 ), Stupnica pies
ni, osem pies ni p re mládei, op. 24 
( 1975 ), Zvie ra tk á-muzikanti, pätnásť 
piesni pre deti so s prievodom orchestr a 
tt sem p atrí a j chystan ý d e tský bale t. 
Tie to milé o pusy pre d eti nadvilzuj (t na 
početnú lnš tru kl'fvnu tvorbu predos lých 
o bdob! skladate l'a . Ku každe j Fre~ovej 
tvori vej epoche sa pt·ipíijaj ú ďalš ie n e
op uso va né sk lad by a mnoh é úp ravy ľu
do vých piesn!. ... 

'tažisko Frešove j kompozične j p ráce 
spočíva tak v or r.hestr<íl nej a tm aj vo 
voká lnej tvor be: v oboch sa prejavu je 
ako ru tino van ý d ir igent, k to1•ý má na 
mysli možnosti a j pôsobivos f hudobných 
nást ro jov čl ľudského h lasu . Ľudský h las 
toti ž, ako svedč! v1ičšlna jemu zvP.re• 
ných s k ladi eb, povl!~u ie Frešo za pt•i má r• 
n v hudobn ý nóstrof najbl ižši ruds kt!mu 
cft en iu. Spev mu je - ako tvoi·covi -
najcenneji;fm a najsamozrejmojšlm pros• 
rr leclko m PI'P. vy facl ren lo najh lbš l r: h c ila• 
vých nua ns l. 

Frešo rúd prn r.u fe s me lódiou v je j 
Pl' iro dzcno rn to l\ u, no vvžaclu je nas lo• 
vovza l(i s pevúcku fundovanosť pre zv lád· 
nu tie náročného, p1·tom virtuózne ho 
~ pevného p ar tu. Vy vt·cholenfm v tomto 
s mere s t'1 o be kolot·atúrne á rie Studene j 
princeznej z opor y Mnt• tin a s lnko a lebo 
s pevn ý part zo Skice pre sop rá n. Vvda· 
rr.n é ll úspešné sú ume lcove p iesne a 
Diesiíové cyk ly. S feho cyk lom Plesn e 
u sne získa li! pos l ucháčka jAMU. absol
ve nt ka ži linského konze r·va tór ia Vi któri a 
Fo lt ýnová cenu SHF n a toh toročnej s pe• 
vár.ke f sú ťa:'.! An ton íntt Dvoi' líka v Kar• 
tových Varoch. 

Expe ri mentovanie n pi·áca s novýmt 
s klac!a tl'!fskými techni kami Frešovi n te 
:e vlastníi. je však u zn ávan ým majstrom 
hohate j fllr'ebne j inš tru mentácie a Ol'efe
ru jo plnozvučnosf o t·chestt·a vo ve l'kont 
obsadení. Ka n til énou svojich s l<larlloh s 
Ich vt·ú cnou ernoclon ú Inou hl hkou nad
v1l zu fe pria mo na o u knzy roma ntikov, 
novoromantikov 11V. lm pl'esionistov. Pt·e 
dn ešok zn iP. p r iam I I P.zvyčfljn e frešovsk~ 
me lodickosť, vzdy p ra men iucu al zo s la• 
venského hudobnéh o cftenl a. Tibora 
F'rešu výstižne ch a rakterizoval ktorýsi z 
hudobných kr·lttkov ako jemného lyr ika, 
.,ktorý krásu a zmysel všetkého h udob• 
ného pôvabu vldf a nachádza v slavlan
s k Y. m likke j rnt l t dll". A. VARKONDOV.t 



Sloveiiská filltai,Iliónia 
\'ei:r.rnli podujatia Bl'ntlslavských ·hu

dulmýcll slávnosti otvori l i simultánne 
~remiéra Krúti1avy od Eugena Sucho
n<o il symfonický l<oncert, na ktorom 
úi:l nkovulu Sluveu::.l<á filharmónia su 
španielskym d il'igfmtom )esusnm Lopez
Cobosum a só listami l gorum Oisll'achum 
a Michuihlln Chnmil:et·om. Uv1~dené sym
fon ické tnluso vystC1 piln na nasom Vl'· 

• l IIOIIIOin lilltloil ll0111 potluju lí Ct!ihOVP. šty· 
rikrdt ( l lo lio !dl v r(nnci lnterpódio], 
J10, luol' , n1o: vi.d)' s rep rczPntat fvnou in
terpl'fJl<iČllOll lirovnuu. Najkvalit nejsie ~n 

. predstavilo na u vodnom kom;el'lc, kerl 
.nepochybne a j z~sluhuu dirigenta sa za
skvelo v plnom svojom lesku. Mlad\• 
?.pan!Pbhy llirlgPnt Sd u tl<i~ uviedol Ako 
umrlec pl n y r:ntuz1azmu, pre ktorého sa 
UITIH:sler stáv.t ni! Jdóle7 il ej~!m prvkom 

. inspiritcie il ktorý aj orchester· podnP.· 
C IIJt~ k nnrx ilu:ilnr.mu výkonu. I ste n lt1 
mílwdou, alt: v sulade s dil'lgentovým 

. ,,ho1ucim" tempet·amentom. zaznela JHt 
j,unce rte Schuher tova Predohra D dur 
.i~kl'ivo, s v ie~o. i n terprP tovaná aj orches
~ rom s výraznou l'ahko~ ťou a sennom. 
llllpuizívnosť Cubosovllo umeleckého na
tu,·elu sn ~lala pr iznHčnou aj pre zlive
l'C(' n tl Fantuslh:kít symľ6niu Hectora 
Jlel'lioza. Ak srne pred niekoľkými r ok
mi boli 1111(! ('1111Llll interpre túciou tohol o 

pl atm; azda len tofko, ze naztvo ~vot 
reportoltr stvarnll výrazovo ciite bohat 
i.ie. NapaMt ma však, čt by nebolo vhod 
nejšie zabezpeči ť núsmu nojväčsi emu 
I n terpretačnému talentu nn po<loiJn,, 
koncertné vystúpfln ia rovnocennéh•J 
partnera - hoci Ide len o orchestrá l nr 
~ prlcvod. V. ADAMCJAKOV A 

Zl.íver ·ečný koncet·t BHS dt'to 21. X. v 
Koncertnt~j sieni SF zamera l Sil svojou 
dramatu rgiou na Zivo tné jubil eum ná
t•odn ehn umelca Eugena Suchoňa. V po
dani ot·chestra Slovenskej filharmón ie, 
Sl ovenskP.ho ľilharmonického zboru 
l_ zbormajster• Volentin lljin ), dirigenta 
nár. umelca Ladislava Slovíika a sólis
tu Andt·eja Kochurského odznela kantlí · 
til Zairu zeme podkarpatskej, op. 12 pre 
miešaný zhor, tenorové sólo a verký or
chester. 

J..:oncr.pcia Zalmu v podilnf nár. umel
ca Ladislava Slovákél 1e známa už z 
dvoch grAmafónových mt hr ávok. Nemo ž· 
no poverl llf, žeby na tom to podujati bol 
dospel v koncepcii k n r. ja kým podsliit· 
nP.jsfm zmr.nám. Slovákovmu plnok rvné 
mu naturelu a p r!značnému zmyslu pre 
drumatickosť n p l'fkre kontrasty posk l' · 
tu je Zal m jeclineč n ý priestor pre r oz-

Jesus Lupoz-Cubns 
lipanie!sky dirigent stál 
za dirigentským pultom 
Slovenskej filhaa·móniP. 
na otváracom koncerte 
fest i valu . 

Americký klavirista Da
vid Lively bol sólistom 
Cajkovského J. koncertu 
pre k lavír a orcheshw 
b mol. Snfmka: V. H<~k 

Andrei Kucharský aku 
sólista Sucholíovho Zal
mu zeme podkarpatskej 
na závet·ečnom koncerte 
BHS. Snfmku: V. Hák 

diela Slovenskou filharmón iou a Zdeň
kom Košlerom (stava júcou predovšet
kým na dramatt~nostl celkovej formy ), 
s Cubosom sme počuli dielo skladajúce 
l'a z mozaiky fa r ebných nápadov a pu l
zu júce pt·iam neskrotným vnútorným 
rvtml ckým temperamen tom. Drama tur
gicky cenným pr !nosom tohto koncet·· 
tu sa sl!i l o uvedenie Koncet·tu pre hus
le, violončelo a orchester Johannesa 
Bt·ahmsa. V Oistrachovi a Chom icerovi 
nHslo tOla dielo pro tipól svojej m yšlien 
kov(lj H výrazovP.j zr elosti , geniál ne mNj· 
strovslvo tých to umelcov bo lo adekvát
n ym pat·tnerom um elecky i ľud sk y zá
vai.nej Brnhmsovej výpovede. Tento kon
cert sa dostáva na koncertné pódiá 
znetll\ltvo, lebo si nárokuje nájomné po· 
nJZU!!ten te sólistov a dirigenta, vyžaduje 
n<~p rostu vnúto1·ní1 vyvA~en osť. Neustále 
unH' incké vvzncvan ie Ois tracha a Cho
nm ťl l'íl spln i lo tiP.tu požiadélvky naozaj 
bez zvysku, Ich Interpretácia niesl a 
všPtk)' zna kv prcsvedcivé!to stvámeniil 
vrľkétw Rrahm~ovho dielŕt . A j Cobos so 
Slovenshou fl lhannón,ou sa podie ľali 
veľkou mierou na nevšednej interpre
rai, nc j kvitlite tohoto koncertu. 

O to nnpochopltP.ľnr. js l e však pôsobil 
v}•!dlll nastlJ f i i lu trlnónie o nieko ľko cin í 
neshci r (Ul. X.J. Z umelecky i technicky 
spi i·kovéllO OI'Cil!lSITit Sil sta lo druho· 
tr i r•<ine sym fonir kó tr!l eso, l<torému čas
l o r:llýbnll tlo n;Jjzá l<lad nejšie predpo
ltllldV - ryl m ick;' stní nkn hola zna čne 
u vo l'rwn<í, lntolw !'nti tslota sólových hus
ll hola nnpru~to neclóstojn[t a aj Cf! l · 
l<·OI é pO!) ll tiP skludleh sél zdalo tomuto 
tr l ť'~u n.tpt·osto c: udz!t!. Tento koncert, 
vc.lPuý dit·igt!nlnm Tiburum Frešom, sa 
v1·znal:ova1 Hl aula na jpotlivuhodnejšou 
cl r .lmaturgiou r·e111ho festivalu, keď vý
rilzné il V\'nckiiJÚCo stv<írnenó operné 
ári ro v podani Plltra IJvnrského [jediného 
svr ll ého 1!101!1Plllll koncertu] sa strl•~
ciall s oh~lliH>I·o l vý l'nZovo odlišnými 
prerlohn11nl (navvse len remeselne "hr· 
miélC'I mi" ]. hcz kC1ské1 nadsenia. Aj pre
miér a, ktor(t v rli mcl tých to predohier 
ndwc·la [ d irigeutova Festivalová predo
hra l. pnt ril 11 nwdzi drflmAtut·g!cký omyl 
(Ale ltO k11111prOtJ1 i~?]. oercprezen tu jú Ci 
našu lttHinlm(r l<ult(lc'u prnrl množstvom 
drlln<í f' il'lo i ;.;tlirilnii;nýf'lt nťivštevnikov. 

() ví·!<w11~ l'l' t r<t nvoi'Sklihu sn nP.budem 
h)li~ l" zm l r.inJvat, nn kon cPI'tr. sme po
č i li ! v<lcsc nuu ru·le, l<toré zaznamenal 
tento umelec na svoje1 prvej profil~>vej 

v inutie tvorivých schopností. Svojim pr i· 
stupom pololl l , l epšie povedané upev
nil a vyhran il lradlc iu Interpretácie toh· 
to diela, ktorá býva východiskom· 1 ku 
koncepciám clulsfclt in tcrprewv. Slove·n
sk ý fllhilrmrmlcký zbor sl pr i pomerne 
~astom preclváclzanf tohto l<lenotu slo
venskej hudobnej tvorby dokázal ná js( 
k nemu pravý srdečn ý vzťah. Popri sa
moZl'ejmej technickej I stote vkladá do 
výr azu kus vnícneho muz! kantského ci
tu, pravého tvorivého nadšenia. SpievA 
uvo ľne ne, citlivo korešpond uje so zvu 
kom orcllestt'n a p red pos lucháčom vy
tvára dokonalý obraz tolco najsilnejšieho 
u rne l cckťílto zližltk u. 

To, čo pt•! tejto interp•·etácl! Zalmu 
bolo pre nás novinkou. bo lo angažova
nie AndrP.ja Kuch11rského pre stvllrne
nie llmorového sólového par tu. Doteraz 
sme ho počúvali v neza budnute ľnom po
dan! dr. jankél Blahu, v Intel igentnom 
stvá t' nf!nf dr. Gustliv·a Pappa, v prieboj· 
nej interpretáci i ná r. umelca Vi léma 
Pi·iby la. Kilždý z n ich vniesol doií svo J 
umelecký naturcl , wojc chápanie i svo· 
jB možnost! ku ltú t•y i i ntenzity tónu. 
Kucharského sólo vyznačovalo sa dô· 
klad ným prepracovan!m dynélmick ého 
p t·iebeh u a p rnk rúsnfl znejúcimi istými 
a zvučným ! výskam!. Zilfa1·benie jeho 
hlasu má a j zama tovú mäkkosť i ko
vový lesk. Splevn so zreteTnou výslov
nosťou a je t11 kls to fascinujúci v jemne 
poclfHrbenej melnnchólll Ilko v buráca
fícclr.h clr11matických vrcho loc h. 

Fenomenl\lnl' David Lively - k lavi · 
rlstll él merl ckfího pôvodu - zaujal p ri 
ln tcrpr f'l.ícil Cajkuvského 1. klavirnehn 
koncertu b mol, op. 23, fascinu júcim 
technirkým zvlllcl nuthn, k torého su ve 
ren itll a bt'ililncla pr ipom fna u nás znA
mu Gl lelsovu na hrávku tohto koncertu 
l'~ te n11 ~tll nd <Hdných platn iach. L ivei' 
má idni11 ne uvornen~ h t·acf aparát, pt·i· 
rodzen Cr. nl kd1• nezl\·ltAvafítcu fixáci u. 
Ka?.dý tón m u zn ie p r užne, zvučne ? 

kvil lltn r. 1 v tých na jvä čšfch vrcholoch 
Tieto technické predpoklady sú výcho
dtskom k jedinečnému tvorivému zmoc
neniu sil stavebnej l koncepčnej proble
milt ikv diela. Isteže je možno do in
tr.rp rP.Iár.le tohto tak populárneho a 'čas
to odohrfivflného di elfi vložiť a i kus ži
votnej filozo fie. azda l viac poézie, ti
vetv všalc svoj im nept·oblematlckým. v 
duchu konvnucle kt•líča j (t c im virtuózno
dranHt liCl<ým 11 zdra vým Jyrick ým pri
stupom pntril k nnjvi:lčsim hviezdam fes
tivalu. Dríľajm P., ie sa s nfm stretneme 
al v bl:tdúonostl, N.. člliK 

V pr vej polovici festi
va lu sa v m nožstve ume
leckých podujat! predsta
vt ll aj styrlll poprední 
k!avl r i stl - všetci pat· 
riac1 do európske! ehl)•. 
1\ luv i rne mutine jorga 
On musa (7. X.) sa mes!u 
;; wameni osláv J 50. vý
ročia ítmrtia F. Schuber
ta. Tento kluvinsta 
snúrf JCden z na J povolr~ · 
nCJ!>íCh na l ntcrpretáctc t 
Scliuliertovej tvor by 
~ ~ svoj r ecitá l zostavcl 
1 91učnc z jeho od lwzu. 
nem usov pr!stup k Schu
tJI)rtovt poznänw predo· 
vi;etkým z· gramoplatnf, 
!,de bud aku sóllsta, ale 
1 spol u s Dietrichom Fi· 
scherum-Dieskuuom vtlá· 
Ca Schubertovej tvorbe 
atmosféru naplnenú ča
rovnou poéziou zvuku, 
!red ako komom ý hráč 
lll tP.f. tami dom inute nad 
VLthál nym pAr tom. Aj na 
brattSiélvskom recitáli sa 
pt'P.JHVilfl k ultivovanosť 
jeho planlsll ckého ume
ntél, od cltellt k dielu neu
stítl t.: objavovHl ci tlivé 
rnzcllely nálad druiJných 
skladb1tlek l vr.l"l, ých fo
nem. Predsa vsa l< v pod· 
>tdte monotematicky P!.'O· 
gran1 - pcn:uslírvajúcl z 
Htt ~! hov, l éllltáZt l, VH I'I(t 
t.: l, tancov, l!up romptu, 
roz!) t ith le j Fanlctzie c 
tlu r, up. 15 a Sonáty 
A dur, up. 1<!0 - nedo
kázal ucJw:m( uu tofko, 
ako by s1 to vyi étdOVill 
munutellld ttck y prugru m. 

]{eCilál suvtetskeuu 
ld!t V trt~ L ll U1nilt·t1a Ha~
ki r·uva (ll. ,\, J lJut leu U· 

IIU111YIIl UIIICI!H.:k yitl .lél · 
ztlt-.unl. jellu llllerpre tac· 
l•Y sl yl reprezen tuje so
vietsku kl<lVl r nu sk ol u 
tul<, <t KU SI!!N• JLI 111Uilll U Ž 

Ili E: !'liZ OOO~VUVI.Il. Ú tU jf· 
1111.1 ve ou 1 o pred u viwtk 9 m 

·jeho ·podani e skladieu 
Sergeja ľruko[ievu 
Scenu roz!ítčky Romea a 
)ítlie z klavJrnej 11uity, 
op. 75 a sedem ca&li z 
CY.klu Prchavc vidiny , 
up. 22; Obl.livu l1odná Oo.; 
la najmä ekonomicko~t 
BuSkirovho podc~vuntu 
l:'i·okotrevových 11Ítmutúr 

· hru! ·Ich naludovo 
prosto, tcichntcky lJrlla ot
ne, far ebne pestro. Al 
Jt!i!O IJebussy, preduvsel· 
k ým Potnpená kalf!lh·álu, 
Jllinstreli a Ostrov rados
ti hýrili bohtt lou l areh· 
nosťou 1 ktorá - t na
priek svojej melltncholic
keľ podobe bola neustá· 
le sýta a sv leza. 

Spomedzi všetkých 
hlaVIJ' tStOV sa na1väčsf 
priestot· pre vlastn ú p re
.:en táclu uStel Mariánovi 
t.apšanskémo. N11 komur· 
u om koncec·te (12. X.) s<~ 
testtvalovému obeceo
~tv u predstavil najpr v 
(Htlnrocitíilom, v dt·uhe t 
Qolovicl k oncertu ako 
sólista fanál:kovhu Con
certina a ako komorný 
hráč v Klavirnum kvin
tete g mol , op. 57 od 
IJmitri ja Sustakoviča. 
Napriek náročnosti pro
grumu (v prvej polovic i 
1u·at Schubertovu Sonátu 
a mol, op. 143 a Proko
fievovu ll. soníitu d mol, 
op. 14 ]. jeho st91ovej dl· 
ferenclác il a nepochybnfl 
.t j psych!CI<e1 zál' ažf, vy 
nik ol Lapsansk ý ak o 
vsku tku tvorivá osob· 
nosť. Oproti Demusovmu 
Schubertov l bolo Lapšan
ského pofíalle štýlu toh
to sk ladateTa koncfznej· 
šle, k Bašklrovovmu Pro
koflevovi p t•idal vnútor
nú dynamickosť, v Ja n áč· 
kovl sa p redstavil alro 
l'oclený rapsodlk a v Sos
Létkov!čo vl ako komorn9 
h t·áč, k torému ťažko hfa
rl a ť konkurenta. V kaž· 
clom z 1nterpretovanýcll 
diel · vyhl'aclával obsah o· 
vít h lbku, každému vtlll · 
W vlast nú ln te1·pretačnú 
črtu, každé dielo zahra l 
technicky brilantne, vy
nal1MM!O .v. detellocä l 

celknclt. \ ~'brH·ných pac· t 
nerov cnéll aj v spolu 
li!~ lll kttjúconl Janáčko
vom kvartete r Sos tako· 
vič]]. mene1 kva l itn ý bol 
vsak nást t'OJOVý sprievod 
r k larinet, le5ný roh, fa
gut]. 

Peter Toperczer vy::t·(t
pi l na festi va le ( 10. X.] 
opäť ako interpret Pro
kofievovho V. k lavlrne
ho koncet·lu G dur, Qp. 
55, rlie la , ktoré má tento 
!!Jlleler: ll~ ZétZi té B OA· 
vyse. ktoré je Jeho In · 
terp r etačrté111ll stýlu AZdit 
n;o jvhodneište. Cez všet 
k y úskalia tohto dieli! 
sa prenic~ol s obdivu
hodnou lahkostou, pia
n istickou eleganciou 
virtuoz itou v tom naj
lepsom slova zmysle. 
Opä f presvedč i l , že je 
klav i r istom par excellan· 
ce a patrí k vrcholným 
z,<~vom, ďaleko p t·e,nhll · 
JIIC:.tm lokál ny význam. 
jeho vystúpenie bolo ~ ú · 
čas ťou konl'ertu hosť u jú
ceho Rezidenfného or· 
dteslra Haag, s dirl.l(en
tom Ferdinandom Leitne
rom. llolanclsld umelci 
~ii nám preclstavlli ako 
teleso vel'mi tvii rne a 
muzikálne, schopné však 
ur~ i te hoclnotnejsieho vý
-konu, než zaznel v BrcJ· , 
tlslave. úvodná 99. sym· 
fónia od ). Haydna by 
bola zn iesla menej drs
n ŕ, , viac klas~c!zu júcl 
pr ejav, sym fonická bá
~eň Tak riekol Zarathus
tra, op. 30 od R. Straus
sa by . !>l bola však z iA· 
dala zo stran y dir igenta 
v iac dramatick osti , dyna· 
rnickosli - momentov, 
na ktoré ini\č poholov9 
n tvorivý dirigen t ul 
azda fyzick v nestačil. 

V. ADAMCIAKOVA 

Klavirne dno Stanislav 
Zamborský - Pavol Ku
váf preds tavilo sa festi ·· 
valovému publiku na 

znať, h méty, ktoré do.
teraz dosiahl! , sú viac' 
než úctyhodné, najmä 
keď uvážirn·e, že pr!ľézl

tost! k vystupovaniu . dua 

je u nAs mAlo (existujú 
Rj cfalsie klavfrne duá a 
okrem toho sú aj má!o· 
kde k dtspozlcil dva 
koncc::rt né nástro je]. 

!'ažisko Ich tvorivého 

Zl'elf:l'a sítStl'ecl ilo sa na 
dosiahnutie čo Od jdoko· 
nilleJsej súhry a treba 
pri zn ať , ze v tomto sme
re potia ll imponujú ci vý
kon. Temperament a 
miAclosť zapl'ičl nili, prav· 

da, ešte n iektoré menši e 
nedostat ky na Jmä vo vy

stavbA. V da lšom un1e· 
leckom vývOJi by .sa ma· 
ll venova ť na Jmä o_t(\z
k am koncept ným a výra

zovéruu dotvltramu 111· 

terpretoyaných sklad itlb 
[ 11ft pr. v Debnssybrr En 
hl11nc et noir mohlo liyf 

pocla111e t·adsei mene1 
vir tuózne, menej dr ama· 
tt cke. ale o to viéJC: p.t!.· 

telovanetste ttet)ované; 
In terpr etáctA vyznelH to

tiž impresion is t iek ~ u vo 
zvukovom pat·ameli'l ma

l a rezer vy] . 

Z hfad iska sú časného 

ví•vojové i10 istádla dua a 
s prihliadnut!tn nil veko
vú kategóriu (obidv111a 
majú 32 r okov ] . drama
tu r gický v ýber Stravin
!<l<ého Concerta pre. dva 
klavlry pokladá me '.a 

štastn9 krok, ktorý 
u mozni l demon~ trova ť 

Utnfi! ICOITI Ich najleP1r.le 

Stl'éÍ Oky. 
Lutoslawakéhn známe 

Variácie na Pa1anlnihn 
tému pre dva klavfl·y 

mRli I'CZervu v celkovet 
výs tavbe. UmeleJ p red• 

vied li tému a prvé Vfl.
:·iácle s pr lslušn ým -el!· 
no rn . V ďalšom · rozvfla
n l hudobného pc·ocesu 
došlo potom k neadek· 
vlitnemu spomalen1u. 

Zlll:llllenfté technickP. vy· 
pracovan le, spád a P.lán 
vyžarujúci z celého prie
be hu hudobného p rúdu, 

skvelé .rytmick é cite nl~ l 

Klavit·tw duo l'avol Kováť. a Stanislav Zamborský. 

nočnom koncerte 20. X. 
v Koncertnej sieni Cs. 
rozhlasu . Ob idvaja patrili 
k najlepš!m· predstttvi te 
Fom svojej generácie. je 
im spo ločný rozsiahly 
technický at'Zenál. ktorý 
im umožňuje bezo zvyl.· 
I<U vyrovnať sa aj s naj 
náročnejs!mi virtuózny 
mi úskaliami. Pochopi ter
ne v psychicko-umelec
kom založenf s(t r ozdiel · 
nl : Zamborsk ý j e prud
Sf, vášnivejšf, citovo ex· 
ponovanejšf, Kováč zas 
poetlckejš!, umternenejsf 
H vyrovnanejšl. 

Ak hodncitrme Ich v9· 
kon na tohtoro~ných 
13HS a prihliadame p1·.l· 
tom na· ich zattar fb 11 
dvojročnú spoluprácu v 
Maot -.., mtteSme ttl'l-

citliv<\ spol upráca Fran· 
tiika Reka a Vla"dimlra 

Rlltnera v Bart6koYef 
Sonáte pre dva klavfry 

a bi cie nástroje vvsl op: 
io oval i toto v vdarentS no
clu ja tie k mohut nému ?á
veru a zaslúženým ová~ 
r lám počotného nhecen
stva. 

Napriek niektorým vy• 
!oloveným výhradám · a 
t•actám pokladám si za 
po trebné zagratn ln"!lť 

mladým umelcom k u:l 
tera z dosiahnutým vý• 
sledkom ;; zažel Ať t>n čo· 

najviac; prflež!losl! k 
rastu a plodnej spoluprá

ci, a(, el&• 



Festivalový Janáček 
Mcdzr dritllHJturgl.:l<é dullll · 

rJ d ll lY 13 11~ patrilo dielo Leo~u 
j arHícka, prezenluvané v slw 
tocne sirokonr zá nr'O VOIII ziíbe· 

. re. Popr i Syrnfon ielt!:, Káti Ka· 
hanovovej H viHc.erých konHH'· 
nych opusoch to boli teho lllilf· 
strov~ké zbory, ktot·é pr·rl11kHil 
nH nedclnaji.i e mati né do l~c · 
duly neobvyk lý pocel návi;tnv· 
ník ov. Zaznel i v celej svoje! hu· 
dobnej orig i nalite <1 mysllenkn 
vej pc.lsobivosli a putr il l l< 
n:r.cl ob{l m resli vnlu. Nnjv1i čsnr 

7.lís lu1Ht na lorn malo skvele 
disponované Spevácke zdr uže· 
nie m oravských uč itefov, pri· 
p ravené di l'lgento m Luhumlrom 
Mátlom. Na programe boli mu l· 
she zborv Klekánica , Rozloui:l! · 
n í, MaryčkR Magdónová, Pu tul · 
n ý sllenec, Sedmdes{tt tisic a 
'' rc t-. r·ásny cvl~lus troch ien· 
sk ýc:h zbm·ov Hra cičanské pfs· 
ni cl<y. V só lnc ll sa uplat ni li M. 

. Blahušiaková, J. Hl ad lková. M. 
Novák a na jmä lenor· ista 1. 
Jok l. Velký r ozsah a zviM.t· 
ne, na turá lne sfar benie Jeho 
h lasu dodávalo p ríznačný cha· 
J'akter vlastne cele j tenorovej 
skupi'nc •. k torá je ll Janáčka -
a nre len v povestnom tro jokttí
vovotn rozsa hu Potu l né lto si u· 
l cnra - mi moriadne expono· 
vaná. Moravsk í uč itelia zv lácl· 
li tech nické paramet re úspeš· 
n e, čo sa im stalo dobr ým 
pr·edpoklaciom na výr azové do
t vár uníe cel kov l ka~dého de· 
tallu. Vďaka i ch profesionálne 

' dok onalému a pri tom verkou 
I n tenzi tou citového p r ežfva niil 

. na plneném u výkonu su ooliť 
potvr dilo, aká ži vá , komuni k!i· 

k rehké u~pr r. VItll l t·: Hracléan 
:0.1noho t váru o~ť térn 1 ~ pracovit 
rwr. k to ré moravskí ui:i t el1<1 
tal{ di fer encovane vystih li, má 
v~a l< u Janáčka spol očného me· 
novuteľa : lP. ni m hlboká st>il
lo~f s r·od nym zázemím. Pr áve 
to lo Sil Mátlovi podat·i!o akcePI· 
tovať a vyn iesť na povrch. 

V drullrj polovici koncertu 
sa r.. Mirtl vl astne po p rvýkrá: 
predstuvll ako urn elec l<ý šéf 
Slovenského [ilharmonlck ého 
zbor u a uv iedo l s n fm dve l<me· 
nové diela slovenskej Zborove! 
literatúr y: Bur!Hsov cyklus 
Zvon v na slová M. Rúf usa n 
Suchuirov cykl us O č loveku na 
slová ). Smre ka. ']'ažk o po jeJ· 
nom poéutl povedať, čo nové 
prinic:;o l clo už vžitej konr.P.p 
cie svoj i clr preci cllodcov. isté 
vsilk je, ?.e zbor - 11zda aj vy· 
IJurcovaný warncn itýrn výko
nom svoji ch moravských k ol e· 
gov ·- s nfrn spolu pr acoval Zll· 
angažova nf', sústredene a až na 
malé v\•hr·adv ( záverečná Su
chonovll Veselica by si žlad11la 
väciii ~vih l p r vot ried ne. · i p· 

prinása tal,ýto výsledok. K lin· 
da je človekom a hudo!mfkom 
d lhodobých perspeklfv a je to 
práve un, k lor·ý začHl uvilciZfli 
na koncer·tné pód ium u nll~ 
clielo Messiaena, vetrnl svo1 
' k ~n zlozi te1 11 :r.m!Jill rHve j. vy 
t,IHlll lllUI usuhno~t i sOi:asne1 
hudby. NH Klln ci ovýclr kon · 
cer·toch snte sa postu pne muli Ir 
ZOZilfl lllOVa( SO Sk léldbll llli lVO ľ· 
eu. kluréhu každú premiéru vo 
vl ast! is l y čas sprevádzél lo 
tru ncuzsky 111 spc.lsobom hlučné 
a k ontr overzné "hnutie v sále". 
Dnes je Messiacn vla~ t ne k iH· 
srk om u 111y sme tentok l'é\l ou1· 
I t moinusť prvý raz pocu ť uce· 
lfmý r (:lp rezentativn y vý iJcr z 
teho tvorby vo vzcicne vyZl'e· 
tom podaní umelca, k to r ý sa 
tvorbou - a nielen tvorbou-
toh to skladate ľa zHobcrá m no· 
ho rokov. l'oc:llopif il tlmot.. i ť 
dale j Messiaenovu tvorbu - to 
znnmenií nie len pozna( tr.clm l · 
ku jeho hudobne j reCi a jel In· 
šp i račné zdr oje, ale viac : p r i· 
ll l f~l ť sa je ho osobnosti, po
stt hnúť íu v ce le j je j boha tos· 
ti a zloži tosti , zachova ť si 
všnk aj odstup, po fr·ebný na 
jej o!J jek tfvne hodnoten ie. To 
vse tko môže len človek a ume· 
lee s podobne bohotým ln telek· 
tuálnym a ci tovým zázemím, 
klot·ý navyše dôvem e pozná 
vývo j francúzskej, nojmli m·ga
nove j hudby od starých ma j· 
strov az po súčasnosť . Ak po· 
v ieme, že K li nda sa stal Mes· 
slaenovým pr ia te ľom a že skla· 
dater neskr ýva, ako sl 110 vá· 
ži , nle je po trebné ďals i e vy· 
sve llen ie, od kia ľ pra men i 
umelcovél h lboká zna l os ť teho 
d iela. 

Les Cor ps xlorieux: Combat de 
la mori et -de la vie l , cez hu· 
dobnfk a·orn i tológa (Les oise
auz et les sourc11 l až po do· 
bu, keď skladate ľ novým spil· 
sobom or·ganlzuíe vytvorené » 
over ené hod notv, dobu, v tvo:·· 
IJe ktore j jasne r t1zoznúvanu1 
dôverne známeho "klasického" 
Messiaen1:1 , zárovei1 si všal< rov· 
nako jHsne uvedomujeme, že 
vývoj Je splrala, ktor á známe 
skutočnosti pretavi la do nove j 
podoby a tak rozšírila a o llo· 
hali l a náš obzor (J Médila· 
lions). - To vs et ko a ešte 
omnolHJ vlne: poi:u ť a necl rn l 
sa unásfl ť tým zv lás tn ym sv~· 
tom sme mohl i vďal<a Kli ncio · 
ve j intP.r'pr·etácll, k torá nás cit· 
l ivo vied la a pos tu pne CP.Ikom 
vtiahla do tohto sveta. Na to ľ· 
ko, ie !>me n p.mysleli na jt.. t 
jednutlivé zložk y, z ktorých 
k aždá, od techn ickej cez for·· 
movo-stavebnú, tempovú a re 
g islracne·dynamickú az pu 
akustick ú bo la s ostatnými 
sklbenlí v p ria m ideálnej zho· 
de. Nemyslel i sme ani na to. 
11 k o Kli ndH "vyliahol" z ná· 
st roj a, . d ispozíciou ani počtom 
manua lov snácr ni c ideá lneho 

pre m terpretác1u pr·éive tej to 
hudby, tie najadekvíítnej'ii e 
fa roy; fakt. že už llat·rn óni ll -;a
ma osebe je u Messiaena Iar· 
bou srne jednoducho vn1mHI1 
nko ži vú sk uloť. nosť . ktorá sa 
V(f llflll ÍI'III IWÍ ICil l JlOVIJ j spo l U· 
prác! s p r iestor·orrr (K l inda ho 
nechaL zvuk .,do l vát·a ť" 1 stAl a 
p lastickou. ta kmer hmqtater
nou. - Toto v~et ko a eš te ď<~ l 
sle zložky Jll tc r·prctáeie dávali 
konečnému výr·azu presvedči

vosť. Klinda dosiahol lo. co 1e 
- pochopiteľne len v rukách 
povolan ých - u. i. skladate l o
vým zámer om: okr·em vlastne j 
hutlobne j výpovede necl rava 
posl ucháčov .. opá íať sa" l na 
vysoke j úr ovni l organový m 
zvukom. - Najk ra jsou oclme
nou zo takúto fn terpretáer u 
iste bolo. ie pos l ucháči s t1ou 
pr iam ciýchol i ; prejavilo sa to 
v ich cit l ivých reakclfrch 1111 
poéuté a v záverečnom nacli;e
n f, k torym sf Vl•ilaci al i ako pl'í· 
davok VII. časť Messiaenovho 
cvkl u La Nattvilé. P r ·esveciče
nlc, že ten to koncer·t v nl cl\ 
doznieval este d lho po skonče· 
nf, je preto i ste oprávnené. 

·V ľ· 

" . '""' · :\- W"'l!l!!!' .. , 

••• a Messiaen 

l l vna a v nú tor ne bohatá je Ja· 
n ái':kovn hudba. Nemožno ju 
v tes ná va ť clo nejakých schém: 
je v nej fo lk lóm y oh las l vý· 
sostne or· i g in illne pomysl y, čo 
dodnP.s fasc!nu jú, žerHvé so· 
cl líl ne c flen ie i filozofická itlb· 
k a, viclor a útočná sila l Im
pr esionis ti ck y nežn é, pastelovo 

Poslucháč! , k lol'f si pris ll v 
sobotu 14. ok tóbra do Huclob· 
nej siene Brut!slavsk ého hr adu 
vypoču ť organový rec i tá l za· 
slúzilého umelcrt Ferdinanda 
Klindu sl sn áď ani neuvedoml· 
li , v čom v lastne tk v ie výni· 
močnos ť očAkávaného (a boha· 
to naplneného J zlíži lku. Teda 
an i to, že In terp retovi t t·eba 
poďa kovať ci vojnlísobnr.: za 
samotn ý zážitok , ale aj za to. 
ze dozre l čas , aby mohli pouče· 
ne - a práve pt·eto s tak ým 
zaujalim - počas celého kon· 
cenu počúva ť výlučn e diel o 
Oliviera Messiaena. Nie je to 
po prvý r az, čo vytrvalá p rd· 
ca toh to húževnatého umelca 

KHždá z uveden ýc h sk ladieb 
r eci tá lu poskytovala možnosť 
zoznámiť sa s inou časťou Mes· 
sincnove j tvor by, s inými zlož
kami j eho hudobnej výpovede: 
jednot l i vé diela vznikl! v nl:-:· 
nyc ll tvor ivých obdobiHCh od 
do hy zrenia (L'Appar itlon l cez 
.,k lasick ého", stále vsal< hľad a
júceho Messiaena (J ilasti z 
cyklu La Natiyité: Les Ber~ters . 

Den eins éternels, Dien parmi 
nous a 6stradn6 časť z r.ykln F11rdina nd Kllnda 

' . 

Domáca sklcid·ateľská prezentácia 
KuncerJy ~úta5ne1 iiluuen~kef hudby ~a 

na 8 /JS te~ta velkeJ pozomo~ll, keďie 
tde o akú~i "~uta~" autor ov, konjron tä· 
ctil tch umelecko·estetu:k,l.jcl! posto jov a 
wurwycl! výsledkov. Zaľlu/enie do pro· 
wamu ;e. ur tllým spo/ocensk!ím uzna 
nun: lebo je este sui/e ve/a sk:/wllllel uv, 
.kt ori nemali moinost prezenloum ~a na 
~Iäunosliacll. Ide hlavne o to, aiJy dru· 
maturgick!J u!Jber tstel dósledne po /Inti 
umeleckých hodnôt, t:o sa u iiue; pra· 
xi me vidy opwnálne dan 1'ým však 
nechcem ntjako ~pocl!ybl) ouat koncert 

.Sl ovenskych madnyults/ou, zo~taveny zo 
skladieb A. Zeinanovskl!iw, Z. Mikulu, H. 
Domunskt?lw, F. Paula a V. Hokesú. 

·M adr igalisli c/okdzalt ; ie si- nastaslie
·mutú z t:ol!o a at uedta uy!Jer w . Mnoh~ 
.sk lac/by boU ndpr.sané pr iamo pre ni ch 
.a· IW recenzouanom koncer te Ich uuiedli 
•{.s vý nimk ou Domanského Kl apancilJ 
J)lf! lllll!rCJVo. Kvôli up/nosti 1reba povedm, 
i e u dru/lej pel ovici koncert u zaznel 
.Q.pus Mu~icum ocl S. CaprLCurna u prept· 
se ' d r . R. Rybari l!a {spoluúl!inkouali Ľ. Ba· 
r !cuuá, 1'. Liuora, P. Qswuld, S. Kopčák, 
J. Sokol a eollegium musicum }. 

tlk sa niekoľkými sl ovami dotknem 
rk<lžtiélzo autor a, r obím tak s vedomím , 
~e Ide o poznámky z počutia, samozr ej· 
me, ·neúpl ·nt?. V Zemanouskéllo 0lčine 
drahe j, na slouá G. flupku, sa mi na jv iac 
pi! l •ll pr ostý, nepatetick!Í prístup autora 
k /l' me. Spracovanie neuybol!t l o z medzt 
jeho ustálen~lzo rukopisu . kde dominu je 
klasická sadzba t l zar mon ická struk/ú· 
ra a moder.nejšie výrazivo tu Len osuie· 
!tuje. zlahka a azda až pr/skr omne. Ze 
manousk~lw pr i mdrny cter, l oliž "zbor o· 
vost". sa mu vsak dar l plniť. Z. Miku /ct 
bol zaslúpen.rí t r om i Ľúuosmýml madrl 
gal ml. Hneď u . pruom z niclz, Hudba { na 
mene/ vydarený KoyšorJ text/ bo· 
lo zretml?. že Mikula siahol po ouere 
ných Styllsltckých proslriedkocll, ak o 
icl! najdôležilejsie uplatni l u star §!clz 
Port rétoch . Na ich aTs:ordicket " hustote'· 
w podieľa spo,enle hor i zonttllne r ow ! 
/fi111JCit modelov s polyf on/ckou prdcou. 
s vn1 systém Mik·ula domysle l a ule /10 
aplrkvuuľ pr ojesiondl ne zručne. Nemal /J!f 
však byt pri ľúhostn!íCh námetocll p1·uo 
r ad zj spontánny nápad, pocttov!J Impul z? 
Podobne ako Burlas nedávno u Siestich 
básl)ach lásky, a; Mtkula v ĽúbostnQch 
madr tgaloelz rie!ii kompozičný probl ém. 
a obidve diela, súc inak preclznP zu.lád 
nulé, majú lú nev{jhodu, že nte sú 
~choJ!né hlbsie citovo zap6sobit. Mohlo 

by sa u m clt celkom dobre spi eva( t1 
l!omkoľuek inom, c1te 1e do tsteJ mie
ry porusená koreltlcia medzi text om a 
/wc/bou. Dumanskélw Kl apancle na ľu· 
doué text y z 18. slvrol:ia 1 s využi 11m 
bil.'lclr nristro;ou 1 sa naopak úzko pri Ili· 
A'!ínajú k specifičnosli uer!wuet preälo· 
hy. Vtipné. uypointouan/J riek:rmk!f alllur 
rytm w ky oiiuil, neclwl u podstate re· 
ci/ ovaľ a len na dvoch ·troclz miestach 
útinne up/atm/ melodic J..·Ií , lwc/obny kon· 
tr ast. Di elko - SVO/OU stručnosťou -
Jzrau~, úsmeun~, zámerne prost~. F. Poul 
Sl na zhudolmenie uy!Jral známy Sonet 
M. Válk n z Dotykov {" Co sa to l en sta· 
l o. med zi nami . . . " J a základ n.rí moliu 
spracoval mudr iga/ovou po/yfoni ck ou 
technikou, v násw poch zapäjajúc clo dia
niu styr i hlasy vo uyuáienom . kompak l 
nom zvuku. Podar ilo sa mu sice vystih· 
nút noslalgickú ndladu pr edloh y, ale 
predsa len !Jy sa ::.iada/a vät:~ia miera 
mcliuiduálnel!o prvk u. V por ovnani s 
predcltád;;a;úcimi Poulouýml skladbami v 
Sonete nenachddzame nič nov i?, skôr na
opak, akoby sa bol pr elzl bil peho určit .rí 
V!1 jaclr ouaci akaciemizmus. Mlaciosti viac 
pr istane exper iment - Wk aspol'i turdl 
V. Bokes u L1mtlch pre 12 spevákOIJ. Po· 
kus si vy med zi l l ak/ o: det( inlerpr et om 
len základni? i nf ormácie a pr/ntlti( i ch 
k spolutuor be. Náčrt L!níi obsahu je tst~ 
kua nl um skladateľovej predstavy o ;ed· 
notliu!íCh zl o'ikdch l kriuke celku - v 
pod~tate nim má byt rowibrouan.lj oblúk 
s c/uoma f rdzami narastania a ubúclania. 
prtl:om konkr t?tne rie§enie závis! od di 
ngenta a spevdkou. Mad r igalisl t sa ne 
uvoľnili a opr oti cca B·mintílouej r ozhla 
sove/ naJzrávke Lln ie značne sJ..· r átill 
Mysllm však , že to nie ;e podstal né, l elm 
ic/e o l yplckQ prípr avnfí, studi jný arie 
fakt a Iba ako taký ho môžeme akcept& 
uaf: Inak te to púha hrotka. Ak som 
u§ak už pri madrigalistoch . alebo - okr 
ich zvykneme nazfíuat " holdskov 
coch". mu sim zdóra znlf obrouskfí ku., 
prdce. ktor1í pre slovenskú fzuc/ba uyko 
nal l. Mortllnou povinnosťou k r itika fr, 
o~ak Ile~ konštatovať. že posledné obdo 
/Ile ;e · z lzľadiska dlhoročne/ koncertn", 
ak ltuity tel esa poznamenané určitou Sla(! 
rtdctou. V,ljkon sice mdlokedy klesá po!: 
pr i emer , ale takmer v6bec lw neprekro 
llufe vynik atúcim/ kretlr wmi . Dôvody s1. 
ak iste zložili?, ale akrí zmysel bl/ malr· 
obchddzat, tt zumll:mwt tento stav? Ide 
nllm predsa vsel kým o umeni e. 

"'** 

Pam attlme sa e~le na časy , kec! Br a· 
tlSlciiJ Sk é dyc h ov é kvint et o 
iba spvrad!cJ..'.l/ o'iiuoualo svo/ slouensk !Í 
repertoár nouymi sklac/bami. Dnes ·ZISka· 
lo svo jani koali/am i takú poz/eiu, ze tak· 
mer ka ic/O skladal el' si po 'iac/ u te za česf, 
ba al! puriinnosf, naplsaľ niečo pre f!íC fl 
to skuelfích inslrumentalislov. Na 
BHS sme zaregistrovali dve noumky, Dy· 
cho vé kolllletá od Ili u Ze/ jen ku a Mi ro 
sl m1a Bázlika. 
Podľa užilel predstaVI/ by sa teraz pat 

ri/o trochu ~i .,zaanalyzouar" a dal lak 
suof/11! súdom zdanie obtekttunosti. Od· 
kazutem i.•!la/eľa na proqr amovQ bulletin, 
kcle sa dozvie dosť o teclmo/6qitlc ll kom· 
pozitn~ho procesu, o , ,lnlrmcidc'h zuoiP 
net kompozične; lechnikr/' a podobne. 
Menet sa u~ dozvi e o autor oclz f z texw 
v Zeljenkoul V!fPIOua , že vlastne prestal 
komponoval v roku 1967 { / J, čo ;e s ku· 
/očne !ikandalózne 1 a ešt e menet o lrurl· 
be. Dnes sa stal o m6dou - ka!tdý z n1s 
je / nechllac podlieha - p!sat o hudbe 
a obecne o umeni čo natučenetšie. Vla· 
c/imfr Mindč v infícl z súvislostiach ltovorl 
o " pauedeckom slangu , k tor t?mu bV, ne· 
r ozumeli ant na ostr ove tučniakov '. Na 
vlas/nfíCh , dost t r pkých skúsenostiacll' 
som sa presveddl, ~e toto sa r od! z ne· 
chuti prenlkar hiMie do ved, a natmŕi 
z o/)(lutl vy tarlr lt sa, hodnoti(, zautat po · 
sto;. O koľko ľah§te a menet nebezpečn(! 
ie · poplsouat ~truktúry. formy. elementy . 
okiaclzar ic /z on!Jm nezrozumtteľn!Jm slov 
nfím balastom, zložitými uetn.ríml kon 
~ lrukciamt uysuelľouat uarl ešte zloži/ej 
.~ie oper at!une postup rf autora/ S pokO/ 
nost ;e potom obojstr anná a na ostatnom 
olastne ani nezdlež!. Natstra~nejsl demo 
rali zat:nO rj6slerlok l !íchlo tend,enc/1 spo 
N va v tom . že ose/ci pospolu . jeden ako 
r/ruh,lj. slrdcame ich vinou schopnost po 
i'úvat hudbu a odrezávame si t.tím cestu 
te tel porozumeniu. Hudba sa nám pre· 
mlel) a na aké st stras/del nt? monštrum. 
S.:torého komplikouant? súkolia a mecha 
nizmy sa nám neznáme, inlelekLUd.l ne 
ani emocionálne neposlihnu telné a PJ6· 
IJec - odrážaiúce. Na!>fasl ie nás samol · 
na včera a dnes vznikajúca hudba na· 
<ich skladateľov presviedča, tu tasnej· 
~ie, i nde mene j, že Ide tba o akést t rlip 
1e nedorozumenie. 
Počúval som Zeljenku a Bd.zllka: viac 

~a ml páčila Bázlikova sk ladba, lebo ma 
!oká zal o uäč~m/ priprítat, ut iahnu( do 

sVOJho sveta. Prttom všetkom mu u§ak 
vyrušila skutoänost, ž• do t ragtckt?ho 

dwnia autor zrazu v posledne/ casti 
uplietol husí l sk tí chorál. Prečo ? Nevy
hnutne totiž k onkretizuje dovtedy sé
manl icky mnohoznačnú situdciu, vníma
nú u poästa/e u rovine istého meditatw
neho 5ebauýrazu, na siludciu tednoznač
nú. PoaWtí citát sa u československe/ 
!wc/be zaji xooal ako symbol uzdoru, ho· 
jOIJélzo orlhodlania, veľkosti ndroda a te
ho sláiJnet revoltd'Jilej minulosti; nemo:t
no ho preto už nikdy použi( " l en tak". 
/n/erpretouar zmysel Bázlikovho Kvinte
ta z to/roto pohľadu a s naznačen!ím 
kontextom b!f bolo dosť obfa'in~: ide o 
spontdnny , neuveťtomel!l počin {autor 
neraz s who/ po oúdoblllích prv koch/, ale
bo o netaktí aliíziu? Napriek povedané· 
mu má Bázltk obdivuhodnú schopnosť to
qick!íllli knmpozil•nfím/ postupmi nielen 
~e neporu!iif. ale este zosilni( unrít orné, 
neuylwutn~ huliohnB súuzfainosli. Teho 
Sltlcilco 1J~ kulnletv l Dychové kum leto 
sú urír azovo koncent rouan~. te v nich 
[lritomné to spútw;a júce plynutie hez 
akzjchkoľuek ndsilných §uov. Do vlast 
nej hudobne; hmoty sa artikulačné ori 
,,inaltl,l/ ti zvukové drsnosti zapdjajú rra
l'isto organicky , akob.11 boll odtak'tiva 
je j sútastou. lednollivé prvky sú v lzfl r · 
JllOnlckom ozfaha k celku , takže a1 on 
samo1 n1í môže byľ taklo l!armonick!í · 

Zeljenkova Dyclzout? kuinleto sa .ml pá
čilo mPne/, al e v iem prečo: ešte mt 1.1 
u§iacll znPia Rll?gia, Koncer t pre husle, 
'ľretlct symfónia. H lb§ie spoznanie urči· 
le j s/r ánktl /akého r ozkoSateniHw. nede· 
finovntP/'nt?hn umelca ako Zel tenka ne· 
uyl!nutne vytvára percepčnfí kon/ext , 
ktor.Q nemoino vylúči(. Ani u/edlf. r1k 
J,erieme clo úiJahy aulorouu zdJ..·i or/:lfí. 
r/IJo jwdrnosf. rozpätú od medžtác1e k 
l!urleske, ak sme pochop/It hranice fP· 
ho pr etuar ovduanin hudby a el astU'nost , 
tónovtích p remi en. ani otedy. nk ~a IJŠP.· 
moZne od pruQc/1 t6no11 snažtme pr•, tll 
piť na .,sp6sob hry" VypolJul som sl pNI · 
lo H r11 a nor1ú fmimochodom vyntka1l1· 
eu 1 nal!ráoku premi~rouanet sklarft>q. 
"fnohll sa tak,1ím1o postupom uy;as1l11 l>. 
Onen klaunousktí !wm or prPkonal ur < l · 
tQ vývo/, nie te až natoľko transpar ent 
nfí, tak ostentafllmP. vysunul({ do po pre
dia. Naopak. t eraz sa zas t rochu skr líua. 
flOznamenan(t iii uotnou skfí.senost ou a 
umeleck ou zrelost ou svojho t iJo rcu. On 
sa stce nenúti do tejto ul.jr azouet on/o · 
hy , ale už Ju nedokáže traktoval c~l
kom bezstarostne a tým sa char akter 
hudby akosi paradoxne ment na vel mt 
udžn.11: vnútri diela vtbru ;e t ažoba. 

Bra/i~lavské dydzovt? kvinteto i nterpre
toval o obidve sk l adby per jektngm sp6-
sobDm. IGOR PODRACK! 



Y. llJIN: 

Sto rokov 
ruskej zborovej 
spoločnosti 

Podpore a ďa lšiemu rozvoju sta· 
t·ých trad!clf zborového spevu v So· 
vietskom zväze sa venuje Všerusk-á 
zborov6 spoločnosť dobrovoľnú 
masová organizácia zdt·užujúca hu· 
dobn!kov z povolania l mllovnlkov 
hudby. Početné akcie tejto spo ločnos· 
t i , ktorej v rôznom čase predsedal! 
pt·ofc&ot• A. :>vešn i kov, skladater A. 
Novikov a profesor A. Jurlov, akt!v· 
ne fl t' i splevaj(t k rozvoju a propago
vHniu zborového umenia. Takéto 
zborové spo l o čnosti vznikli aj na 
Ukruj ine, v Bielorusku v Gr uz!nsku 
v Art11énsku a v pobaltských republl: 
kách Obzvl ášť významná je ú loha 
Spo!uénosu pri t•ozvfjHn l zborového 
spevu v st t.'edoázijských republikách. 

Prvým polwsom združiť zborov.ýc ll 
d f!j<~Wľov, tHijmli dirigentov a spe· 
va kov, bo lo ruku 1872 za lol!enie Pet
ruhradsk ej zborove j spololínosti. Nu 
p ropérgovanle zborového umenia vzni
k?! pri spoločnosti miesan9 zbor, kto
r eho zá kladn ý repertoár tvorili sklucl
by európskych poly fon l kov, zozbie
t'llll é M. j, Glinkom. j edným z pozi
tívnych výslndkov Clnnost! Petroht·ad
skej zborovej spoločnosti bolo vyda· 
nie metodickej puhl!kécle N. Brian
ského Metóda vyučovania zborového 
spevu, venovanej otázke t•ozvo ja hu· 
dobnfch schopnostL 

!::ipoločnosť nemala dlhé tt·van te. 
Mál o konc~rtov a nepravidelnosť v 
ich organizovan!, nedostatok kon t! · 
nu lty cenných tradfclf, vyučovacej a 
osvetovej činnosti, nahromadených 
amatérskym hnutlm v Petrohrade 
( najmll v Bezplatnej hl,ldobnej ško· 
le l. nedostatok tvorivých kontaktov 
so skladateľmi - toto yšetko nepri
splovalo k trvácnosti Spoločnosti. 

Pokrokovú myšlienku zdruW zbo· 
rových clejaterov podchy tili v Mos
k ve. Roku 1878 tu založili Ruskú zbu
rovú spoločn ost', ktorej činnosť ma
la veTký význam pre demokratizáciu 
hudobného života v Ruslw. Začiatkom 
existencie Spo l očnos ti bolo zorgHnf· 
zovnnie. zboru l)a Ce le s jeho l nic iti
t OJ·om s pt•vým dlt1gen tom K. Af· 
brechtom. Dirigent si ako hlavnú úlo· 
hu vyt ýči l. 

PROPAGOVAŤ SVETSKú 
ZBOROVú HUDBU 

rusk ých skladatefov. Avšak už pri pr
v ých krokoch narazil takmer na ab
solú tny nedostatok skladieb koncert
nélJo žánr u pre zbor á cappela. 

Reprodukčné majstrovstvo zboru 
SH postupne zdokonarovalo, r ozširo
val sa r epertoár, ako aj rámec jeho 
k oncer tne j činnosti. Keď začal zbot• 
pracovať pod vedenlm skladateľa a 
d iri~entn A. Arenského, vystupovalo 
už teleso v zmiešanom zložen! - nie
l en na v lastných koncertoch, ale aj 
nll symfonických veče roch Rusl<e j hu· 
dobnef spoločnosti. " Set• iózna práca 
zbo t·nvej spoločnosti a mo!nosť počti· 
vať svo je d iel a v umeleckom predve· 
den i prebudi li záujem skladateľov," 
spont fnal neskor sk lada ter a dirigent 
M. lppolilov-l vanov. Spoločnosti ve
novnli svo jr. sk iHdby pre zbor a cap
pela N. Rimsldj-Korsakov, C. Klnl. M. 
l ppolltov-l vanov. A. Arensklj, A. Gre
čaninov, S. Vasilenko, J, Sachnovski! 
a mnoh ! ďals l sk ladatelia. 

ZÄKLADOM REPERTOÄRU 

Rusl<e j zborovej spoločnosti su stala 
svetsld zbori;)vu tvorba. V reper toári 
zuut·u zaberull okrem diel domácich 
<mačné mies to zborové skladby zá
pddnej klasiky z dte!n! O. di Lassa, 
Pulest t•i nu, Lotti lto, Bacho, Beet hove· 
nu , 13erlloza , r.iszta, Menuelssoltnd, 
Sc!t u !Jerta u iných. Ul:: l\ U koncu uvn
rl saťp!i ťročno j ex istencie zl)Qru bolo 
v kn iznlci Hu:;kHj zburovoj ~po l oť· 
nos ti 2486 zborových sk ladieb ru~
kýrll H zal ll'o nlč ných autorov. 

So zborom pracovil!t vynika jú.:! 
rustd dirigenti S. Tauejev, M. Ippoli· 
tov-lvanov, V. Salonov, N. Golova uov 
a P Cosnukov. Postupne nado· 
búdäl VSak VlHSlll ý interpľelač· 
n ý sty l. Aktuálnosť a výraz-
nosť lntl'l'prctačného umeula zboru 
zr•lozenl'lho na tradfc!ách domácej nil 
r odnej piesnove1 ku ltúry odzrkadľo· 
vah ruHi i sllcké tendencie prejavujúr:r. 
sa aj v mnohých iných oblastinc! 
ru::.kc j umeleckej kultúry. 

Popri koncertnej ťlnuosll r ozvinul i• 
Ruskcí zbo t·ová spoloč nosť rozsiahl u 
a užitocnú pedagogicko-osvetovú pra 
eu. Roku 1881 otvorili pri spoločnos
ti zborové triedy s troj roč ným pro· 
gramom vyučovania, poclfa ktorého 

sa vychovávali nielen zborovr spevá
ci, ale aj učitelia spevu. 
Spoločnosť pr avidelne vydáva lu 

zbo l'llfiW zborových sk ladieb. V nich 
sa po prvý raz vydával! mnohé zbo
ry mladých ruských skladaterov. 

PRED REVOLú CIOU V RUSKU 

nesmierne vzrástol spoločenský vplyv 
hudby tých rokov. Obzvlášť dôležité 
le, že sa s ňou začali oboznamovať 
nielen nové, materiálne menej zabez
pečené vrstvy "roznočlneckej" lnte· 
llgencte, ale aj robotn ici. Hudobnú 
literatúru slrlli v rozsiahlom demo
kratickom prostred! Ruská zbor ová 
spoločnost a mnohé zborové ko leklí· 
vy, ktoré vznikali pod jej vplyvom. 
Medzi moskovským! ochotn!ckyml te
lesllmi oko lo rok u 1900 nH jznlimelšf 
bol zbor Prečlstenských kurzov prP. 
robotnfkov, nn čele ktorého stál V. 
Bulyčov, v ýznamný zborov9 dirigen t, 
žiak S. Tanejeva. Okrem mnohých 
všeobecnovzdelávacích predmetov sn 
v nich vyvfjala hudobno-osvetli r sll fl 
či n nosť. Robotnfcky zbor dosiahÓI vy
nikajúce výsledky v In terpretačne j 
technike a vysok ý stupeií hudobnej 
kultúr y. Nadšenie vedúceho 11 členov 
zboru, mladé a svieže hl asy, usilovné 
stúdium zahriíu júce komplex hudob· 
novzdelávacfch dlsclplfn vied li k po· 
zoruhodným výsled kom. Zbor bol 
schopný In terpretovať diela oratórne
ho žánru (Stvoro ročných obdob! od 
Haydna), S. Tanejev mu venova l je
den zo svo ji ch najlepšieh zbor.ových 
cykl ov a cappella na slová j. Po lon
ského (op. 27 J. 
Značným prlnosom na poli ~udob

ného vzdelania petrohradský-ch robot· 
nfkov bola V. Pevcovová, ktorá na 
predmesU zorganizovala robotnfcky 
zbor. Neskôr založila v zbore n le
kofko odborov, zahrňujúcich asi u
sfc členov a cyklus prednášok. 

O veTke l populari te zboru medzi 
demokratickým poslucháčstvom a o 
serióznosti jeho tvorivých úloh pi
sAla boľševická Pr·avda, ktorá · praV!· 
de!ne uver·ejiJOvala správy o koncet·
toch robotnlckeho kolektívu. Celá sie t 
speváck ych zbot·ov bola úzko spätá 
s t·evolučnýml a kultúrno-osvetovými 
organizáciami v Petrohr ade. 

KONTINUITA TRADICJI 

Aktfvnu interpt·e tačnú a osvetársku 
činno~t Rusk ej zborovej spoločnosti 
pľer·uslla prvá svetovči vojna. )eJ do
zvuky existovali vsak aj po Ok tóbra· 
vej revo l úcii. Prlk ladom konti nuity 
trad fclf, k toré mali svoj pôvod v 
Ruskej zborovej spoločnosti, je hu
dobná ochotnlcka činnosť v Petr o
hrade-Leningrade. Vďaka úsiliu or
gan izátora a dirigenta masov9ch ro
botníckych zborov l . Nemceva sa tu 
od roku 1919 t•oz!Jiri lo silné ochot
nlcke hnutie. Jedným z výsledkov 
tohto hnutia bolo zaloienie spojené· 
ho r obotníckeho zbor u ( 1&00 členov). 
Po vystúpeni tohto telesa s pr·ogra
mo~ z di el Serova, Glínku, Dargo
myzského a Schuberta B. A1aflev na
písal : ,.Dojem z inter pretAcie konc.et·t· 
ného programu zjednoteným r obol
nfck ym zbor om bol nesmierne silný 
a strhujúci nielen pr e j eho velkolepú 
zvučnosť, ale aj pre lahkost nuanso
vania a rytmický súlad skupi n. Ten
to velkolepý zbor nepred1tavuje 
iner tnú, nepr u! nú masu, ale jednot· 
ný organizmus, ktorý je nesm' srne 
súdr!ný a ziroveň volne lntonu1'áci". 

Zbor vystupoval neraz s orches
trom leningradskej filharmón ie. Pred 
viedo l scény z opery Orfeus a Eury· 
di ka od Glucka [1934 ), zbor y z oper·y 
Lady Macbeth M cenského újazdu od 
D. SostnkoviCa [1935]. kantátu Pies•~i t 
na slnko a zhot· z opery l dnmrmeo 
od Mozart/l (1936 ), Fantáziu pre kl a· 
vit·. zbor a ot·chester od Beethove 
rta [1936) . 

Skvelým obdobím leni ngradskéh11 
hudnbného !ivota bolo jed enásť hu
dobných olympléd or iginál nych 
prehl iadok umelecko j fudovef tvori
vnsti v r okoch 1927- 1938. TiPto pt·e· 
h liadky. 1111 ktorýrh s R zúcastnllo n ie 
koľko desia tok telies, sa zvyčAjnA 
konč ili masovými oslavami za úcnl' 
li zjeclnotP.ných hudobných 1\olekt ! 
vnv (hlavný dirigent I. Nemcov). p t•! 
i:nm sa clo spoloii ného spevu zapojil o 
'lle koľko tisic posl ucháčov. 

Po Velkej ok tóbrovej sociallst ickoi 
revolúcii zborová kultúr a krajiny na· 
rlobudla svetsk ý charaktet·. Nesmier
ne sA roziHrll okruh tŕ.m , obrazov 11 

v}'razových prostriedkov zborovej 

!i'uaSy. e1črem revoiu!nef femaHky v 
skladbách pre zbor a cappella (A. 
Davldenko, B. Sechter) do značnej 
miet·y sa rozšfr ll hudobný žáner spra
cúvajúci ľudovú plesel'i, ako aj zbo

.r y so sprievodom. V predvojnovom 
obdobi rozkvitli národná ku ltúra; 
tam, kde bol len jednohlasný spev, 
vznikajú viachlasné zbory (Azerbaj
džan, stredoázijské r epubliky). Rozvť
jn sa kantátovo-oratórny žánet· (Alc
xandet· Nevski j a Zdravica od S. Pro
kofieva, Na po ll Kulikovom od j. Sa
parina, J emeľjan Pugačov od M. Ko
va l a). Veiký význam sa priplsovnl 
zbol'Om v ruských a národných ope
rách sovietskych sk ladaterov. 

Za velkej vlasteneckej vojny popt•l 
stor·šich pro feslonli lnych telesách -
Leningradskom akHdemlckom spevác· 
kom zbore a Veľkom zbore všezväzo
vého rozhlasu - akt!vnu koncet·tnú 
činnos ť vyvfjajú novozaložené zbot•y: 
Akademický r uský 7.bor ZSSR, Estón
sky mu!ský zbor, Republikánsky rus
ký zbnr, Vor onei!ský, Ut•alský ludový 
zhot· o i. Začiatkom päťdesiatych ro
kov sa zača l r·ozv! jať žáner zboru 
a ca~pell a . Ako jeden z prvých zn
ča! ptsuť zbgr y M. Kovuľ, viaCP,J'O diel 
nnpfsall V. Sebalin a A. Novikov. ver
kou udalosťou bolo naplsan ie Sostll
kovlčových Desiat i ch poém. 

V POSLEDNOM CASE 

v ohlastt zborovej hudby tvorivo prn
cujú skladatelia V. A~afonnikov, R. 
~oj ko, V. Tormis, M. Parcchaladzc, A. 
Hurkovskij, R. Sčedr!n, s. Sl on i mslcil, 
P. Dombis a V. KH!lsl nHov. Spomedzi 
n ich vynikajú <li elu G. :>viridovn n 
V. Snln1unovu. Au lorl su vo svoj ich 
sklllcl iJáCh Obi'UCitjÚ k sl rol\ ému okrll · 
hu tém a obrazov, realizujúc ich roz· 
l ičnýml hudobnými prostriedkami. v 
naj lepšieh z nich sa t radičné i n ton<í
c!e národného hudobného f olk lóru 
sp<ljajú s vý razovými prostr iedkami 
cJuu·akte r i~ tick9mi pt·e súčasné ume
ni e: so ZIQž1tou toná lnosťou a svo j
ráznou hat·monickou a polyfonlckou 
fa klíii'OU, 
Súčasná zborová literatúra oboha

cuje reper toár profesionálnych teli~>s 
vyvi jaj~cich aktfvnu koncertnú čin
nosť ( Štátny mosk ovský zbor, Maanl· 
togorskt spevácky zbor, Ar ménsky a 
Bielor uský spevAcky zbor, ukr aji nské 
zbor y Dumka. Tr emblta a l. ) a pri
spieva _k umeleckému rastu počet
ných suborov. Obrovské úspechy do
siahlo zbor ové umenie sovietskych 
pobal tských repubUk, čo sa prejavu-

, Je na speváckych slávnosllach (kaž· 
. dých pllť t'Okov~ . , " 

Sovietsky· štý~ zborovej 1nterpretá
c_le rozvlja tradfcte- pokrokových d!
rtgentov z minulosti. Popri všetkej 
pestrost! vynikaj(tc!ch osobnostf aký· 
ml sú popredn f zboroví dlrlgen'tt N. 
Danllln, A. AlexandJ·ov, M. Kllmov, 
G. Dmttt·evskij, N. Kolessa, A. Sveš-

.. -nikov, I. Kuvykin, G. · ErnesakŠ, v. 
Sokolov, K Pllca, V. Stepanov, A. Jur
lov, Ich umenie má spoločné št ýlové 
čr ty. Podriaue:nie všetkých výr azo
vých prostried kov' JAsném 4 a pr av-
divému odhaleniu obsahu, Tt\ská · 
spevnosť spolu s uvedomele predne
seným textom, výraznosť viactlmbt·o
vého zvuku, tvorivý prfstup spevákov 
k _prednesu, to všetko sú črty, ktorý
mt sa vyznačujó naj lepšie profesia· 
nálne l amatérske zbory. 

Ob t·ovský rozmac11 zborového ume
nia v Sovie tskom zvilze a s tým sú· 
visiace pott•eba centra lizovaného ve
denia vyžadovali, aby sa obnovili tra
diele Ruskej zborove j spoločnosti. V 
nových podmienkach - l!šlactch sa 
ľozsahom práce - funlcc!u organ!zcl
tora všetk9ch opatr en! spo jených s 
pľopagovanlm zbot·ového umen1 11 
čestne zastáva Vller uská zborová spo· 
tučnosť na čel e s predsedom profe· 
SOI'Olll V. Sokolovom. 

Pozn. redakcie: Au tor článku Va
lentln I ij ln (ZSSR ) pôsobf vo funkcii 
zbor majstr a Slovenského fll harmonlc· 
k llho zboru už d t·uhú sezónu. Narodil 
sa roku 1930 v Leningrade. Prvé hu
dobné štúdiá absolvoval na Moskov
skej zborovej škole pod vedenhn pro
fesora Sv~~nikova. NeskOr bol žia· 
kom pro fesora Sokolova v tr iede zbo· 
rového dlt·igovania na Moskovskom 
konzervatóri.u. Po nkon čenf štúdii 
odišiel do Poľska, kde š tyri t•oky pO· 
sobi! ako zborma js ter·. V nas led uj ti 
com obdobi pracoval v Leningt'<HIP 
pod veden fm pt·oi esot·a A. Sochora n1• 
svojej dizer·tiicl i v ob last! muz!ko ló 
gie. Popritom zlíroveit koncertoval ' 
Glinkovou leni ngr·cidskou akRdemu· 
kou kapelou, s ktorou stj stavne spo· 
!upracoval ako zborový dirigent. 

So Slovenským fl llwrmontckým 
zhorom pr·edstavll sA Va lentln llj ln 
nášmu obP.censtvu uz viackrát. V9 
zna mn}· je aj j~1hn porlinl na umn
leckr.j reall zl\c.; li 13. roi:n fl; a Bn.r ti 
slavských hudobný(; h slúvnos tf: "'' 
SF'Z nRstudoval a uvlerlol elita 2. l O 
1977 Desa ť pném Dmltr·tja Sos takovi 
i:a, Bt·atlslflvsk ý lwmorný zbot• p t·l· 
pťavll na vystúpenie mt fr.~tlvatovom 
koncerte 9. 10. 1977, sn Slovenským 
fllhaľmonlck ým zhorom nHštudovnl 
zborový part · ku koncertnému uved"' 
niu Mozat·tovej opery 'ľltus (9. 10 
1977), s tým Istým te_lesom aj par·t v 
l ländlovej Alexanrlrovej slávnosti 
(10. 10. 1977), v Koncertnej slent 
Slovenske( filha r mónie a Pncciniho 
diela Messa dl gloria ( 14. 10. 1977 1. 

Zo zahraničia 
Muxtc.Ky sl< tauutul l.Ll l'I OS \inuves zomrel v. 

auguste v Muxik u vu veku '/9 r okov. Nadviazal 
na uomáci l olk l ót·, l '. 1:1~11 zaluiil mlclllne kon
Ztll'VIIlltrium a stal a;a učitcrum vi accrýcU skla· 
tlatelov. 

Lnwrt:ncc fo1·stm·, l;é[ OI'Chestra z H oustonu 
pt·ovzal vedúce dirigentské posht ve n ie po Lov
t•ovi vun i'la tntičovi v Monte Car l u. 

Brillcnuva dramatická kaut~ta "l'haedra" , 
op. 93 vysla tlačou v llápadnom Nemecku. !\lá 
byl ďalsuu doplnkom k Brittenove j monugr a
lii. 

Casopl11 Das Orchostct• p l'ináilu l:lánok Novli 
impulzy v k ultul'llej výmene so ZSSR. Sú lo 
uoplnené kultúruo dutwdy. 

Vu t' t·uucu.::.ku k umplulUiú vyuuulc skllldll· 
tafsKchu odkazu G. taut'llhu. V tu·opllgacnýcll 
materiatuch lHlut·aznujít vpal<J III . u,"u llklaau
tel'a pre lrancúzsku kultnru. 

V NSR vyp1sali ucutce;ku Jltu.tu, ..... u .-. ,Hu~ tJ l'-..t 

rok 197!1, na ktorej sa tr adi•:u11 zucastitUJe na
daná hudobná mládez vseU1ych uuuuun) ~" u••· 
lalilf. Sú(a~ne ceny sú pumarne vysoké a "ú· 
fal! so uskulolíní začia tkom leta v Hunne. 

Casopis Sovie tska ja muzyku t e ls. ti J si pt'i
pumlna v osobitnom článku z i •o w e JUlllleum 
predsedu Zväzu slovenských skluuatelov prui. 
ťugeun Suchoiíu. 

Di etrich Fischm·-Diu~;ka u spieva t itulnú úlo· 
hu v mníchovskej in t>cenácii nove j Reimanno· 
vej opu•·y J,eat·. Kritiky sú v pudstate prajné. 

Slávny d:lezový h uslista j oe Venuli zomrel 
v l ete vu veku 74 rok ov. 

V Gr uuade zululiiil i nové hudobné centr um 
Manuela de Fallu. Spaniel ska vl áda použila 
pl'i vybudovaní komplexu 50 mil. DM. 

V Atenach chce manžel Márie t;u!lasovoj 
zriadi ť jej múzeum. Na f inancovanie použije 
časf z bývalých Callusovej tantiem a vlastné 
pr o1trledky. 

Kur t llunulka, pl'ukladatet ť.eských a sloven
ských op ier a libretista, sa dožil v septembri 
li5 r okov. Jeho zásluhy o propagáciu naiej 
tvorby sú známe. 

Vedúca poľská muzikologička, pt•o1. Zofia 
Lissa sa dožila 19. októbra 70 r ok ov. Táto 
marxistická muzikologička mala podstatný 
vplyv l na pokr okových muzikológov v CSSR. 

Maur ice Béjart dostal za m imoriadne zblu
hy o r ozvoj moderného bal etu čestný doktorát 
na univerzite v Br usseli. 

Cenu Arthura Honnegera dostal tento rok 
pofský skladater Krysztof Penderecki za 
skladbu Magni fica t. 

Bavorský t•ozhlos prinesie no svojum t re· 
ťom vere jnom koncerte európsku premiéru 
sk ladby Songfest od Leonarda Ber nsteina. Pre
miér u riadi sém sk lada te ľ , ktorý si p r i7.VHI na 
predvedenie amel'ických sólistov. 

Významný maďarský muzi kulog Dénes Bar
Iha sa dužil v jeseni 1. r . 70 r ok ov. Na Slo· 
vcnt~ku sú známe viacer é jehQ p1•áce. Niekof
kokrát navštívil l Bt•at islavu. 

V Berlíne sa uskutočn il lestival trad ičnej 
arabske j hudby. Medzi lektormi holi odbor ni· 
ci z ar abských štátov. 

Oper :1976 má názov t'uí!enka časopisu 
,)pet•nwelt, k torá pt'ináila uajdíl leiit flilíie mo· 
rnenty mi nulut•očne j !iVetovoj operne j 11ezóny 
a zaujlmuvé exkurzy du llíivne jlíe j upornol ml · 
nnlosti i n11cenácií i spevákov. Jednou z dn· 
•ni nani vlaiia j~e! upernoj sezóny v Státnej ope
re Ber Un (l\' DR l bolo Inscenácia Mo7.ar tovt! l 
••pery .,La Clemenza di Tito" . Na 11nfmke fe 
Carola Nosseková (Servilia ) a Peter Schr eier 
(Titus ) v berlínskej i nscenácii. 



!Jlf l 
Výberové kolo MTMI 

V diioch 13.-15. októbra t. r . bolo 
neverejné výbet·ové kolo Medzinl!rodnet 
itl'ibúny mladých interpretov. Tohtoroč· 
ný piaty l'Očnfk patril mladým koncert
.ným - inštrumentálnym umelcom. Poro
ta, zložená zo zástupcov rôznych kra
jín Európy, hodnotila výkony mladých 
interpretačných talentov z magnetofóno
.vých nahrávok. Pri te jto príležitosti sme 
požladalt doc. Miloša Jut•koviča, zástup
cu čs. hudobnej rady o niekoľko infor
mácU. 

Ak!m spôsobom sa uskutočnil výber 
kandidátov - účastnikov výberového ko
la MTMii' 

......,. Vysielajúca kra jina mohla navrhnú ť 
é:Jvoch kandidát ov (a lebo komorné zo
'~kupenie) v hre na rôzne nástroje, prl
?om je zodpovedná za výber mladých 
mterpretov. Počas prehrávky, v rámci 
výberového kola, odznejú nahrávky z 
magnetofónových pásov v tnianí 25 ml 
nút. Podmienkou výberového kola je po
vi_nn~, in terpretácia ukážky zo "štandard
neho repertoáru a interpretácia die la 
súčasného (žijúceho) skladateľa, ktoré 
vzniklo po roku 1920. Zároveii je dô· 
ležitá veková hranica kandidátov (v ro
ku verejnej prezentácie nesmú tlčast 
n íci prekročiť tridsiatku l a predchádza
Júca realizácia aspoň troch verejných 
vystúpen!. 

Kto bol predsedom poroty výberového 
kola MTI\U a kto zastupoval CSSRi' 

V atraktívnom prostredi renovovanéhn 
kaitieľa v Dolnej Krupej sa stretli dra· 
maturgovia symfonických orchestrov zo 
s ocialistických krajin a vypočuli sl nie· 
ktoré skladby slovenských skladaterov 
z fonotéky Hudobno-informačného strr.· 
di11ka Slovenského hudobného fondu. 
(Správu o stretnut( prinesieme v bu· 
dúcom i!fsle.) 

- Prezidentom poroty bol ·prof. Halfll 
Pischner, intendant štátnej opery v Ber· 
!!ne, ČSSR zastu,povaU v porote l'rcm. 
hist. L. Čížek (Cs. rozhlas Bratislava), 
dr. Milena Súhradov& (Čs. rozhlas Pra
ha] a ja. 

Ako hodnotila úronil tohtereif .. IUI 
výberovfiho kola MTM17 

- Na základe vypočutých nl!.hrávok 
musfm konštatovať, že interpretačná úro
veň kandidátov vo výberovom kole bo· 
la veľmi vysoká a oproti minulým rokom 
má stúpajúcu úroveii. Z 35 nahrávok 
mladých interpretov z 23 krajín sme 
vybrali 15 kandidátov, ktor! sa na bu· 
duel rok predstavia verejnými vystúpe
niami. Porota mala ťažkú úlohu výbe· 
ru, lebo všetky výkony, s výnimkou jed· 
ného, boli kvalitné. 

Ako hodnotite zbtoj nalej mladej in· 
terpretai!nej genericla na MTMI? 

- Pri počúvaní výkonov mladých, ta
lentovaných koncertných umelcov a spo
v:íkov z rôznych kútov sveta, si mushne 
uvedomiť, že vyrás tla a sfot·movala sil 
nová gem~r<icia intel'pl·e tov. S potešenhn 
môže me konštatovať, že naše interpré
tačné umenie dobre obsto j! v medzi· 
národnej ko nkurencii a s výkonnými 
um elcami zo socialistických štátov pred
stavu je vysokú kv ulitu. 

NORA KYSELOVA 

Koncert elektroakustickej hudby z pro
dukcie Experimentilneho it idia Cs. rM• · 
hlasu Bratislava sa uskutočnil 11. X. ., 
Koncertnej sieni Cs. rozhlasu. Na pro• 
grame boli diela Hrui onkého, BarJI· 
ra, Katzera, Malovca, Parfka a Bblika. 
Sprievodné slovo mal Jozef Malo'llc, kto· 
rého zachytAva i snlmk·a R. Pollka. 

K o ·N K U RZ ~ 
Umelecký šéf opery Slovenského národného divedla v Bratislava vypisuje kua

kurz na obsadenie volných miest v orchestri opery a baletu SND: 
~ tutti hráčov do skupiny husH, 

tutli hráča do skupiny violončel, 
,_ vedúceho a tutli hráča do skupiny kontrabasov, ~. 
...... hráča na l. lesný roh, Iii 
-- hráča na ll. lesný roh, !ll 
- hráča na I. trúbku. fij 
Podmienkou prijatia je absolutórium VSMU, Al\1U, JAMU alebo konzervatória. ~ 

Veková hranica 35 rokov. Konkurz sa bude konať 20. 12. 1978 o 13,00 hodine !!l 
v budove opery SND. ~ 

Pisomné žiadosti s krátkym životopisom a popisom praxe :t:allita najna1kíir !ll 
do 13. 12. 1978 na Umeleckú správu opery SND, 891 38 Bratislava, Gorké· -~ 
ho č. 2. ~ 

Cestovné sa hrad! len p1·ija tým uchádzačom. 

Umelecké vedenie opery Slo~e1~k~oK n~r:d~ého divadla v Bratislave vypisu· i 
je konkurz na obsadenie miest do operného zboru a to do skupfn !!l 

ALT, TENOR ft BAS. ~ 
Kunkut·z sa uskutoč ni dňa 15. decembl'<l 1978 o 14,00 hodine v skúiobnl operné· ll! 
ho zboru SND, Gorkého 4. oo 

Pl'ihlásif sa môžu absolventi VSMU a konzervatória. Plsomné prihlášky zasie· ~ 
lajte nn adresu: Umelecká správa opet•y SND, 89138 Bratislava, Gorkého il. Z. @l 

Za PhDr. Vševladom 1. Gaidošom 
Raz ktosi prirovnal prácu hudobného historika k prici vytvoriť mozaiku. 

Tvorca mfiZtliky rovnako ako historik hudby musf pokryť plochu, na ktorej 
na počiatku nie je nič. jeden drobnými kamienkami, druhý 1idajmi. RozhodiJ· 
júce pri tom j'e, aby sa každý kamienok dostal na sprivne miesto, aby u 
(ldaj našiel a vložil do správnych súvislosti. Zlý kamienok na naspr<lYnon1 
mieste rovnaku ako zle interpretovaný nesprávny údaj skresfuje obraz, ako 
i pt•iliš nwoho ,.bielych miest" zahmlieva pohfad na dobu, ktorO chceme po· 
znaL 

Nm:dávam sa, že táto myšlienka, toto prirovnanie najlepšie charaktarizujtt 
r:eioživotné snnžr. nie, prácu PhDr. Villvlada J. Gajdoša. Jeho meno, okrem 
inýc h vcduvch ohlasti, sa natrvalo vpísalo do slovanskej hudobnej hlstorio· 
gt•a [io! SJllljih• 11<1 s o bjavmi výwamných hudobnohistorických prameňov, ela 
a j s ncún :n 1nun heuristickuu prácou, snahou doplniť chýbajúce a opraviť 11e· 
sp rávne trartované ítdajc. V~lltkn v záujme clefa: zjasniť obraz nail!j hudob· 
nej minulosti. 

PhDr. V~evlad J. Git jdoii sa narodil 15. nuija 1907 vo Vefktlj Mani. Vyso
kollkolské štúdiá, teológiu a knihovedu absolvoval lta Karlovej unlnraite 
v Prahe, hi5tóriu a filozofiu na Komenského univerzite v Bratislave. Doktor6t 
z filozollo 7.h;kal v roku 1939. Z miest, kde pôsobil spomeňme Malacky, Nove 
Zámky, Bratislavu. V rokoch 195&-58 bol dokumentaristom Matice slovenskej 
pre stat•iiie his torické knižnicu. Zomrel v Bratislave dňa 11. mija tohto ro· 
ku. Por:hovaný je v rodnej obci, kde pref.il posledné roky iivota. 

Pre budúce generácie zanechal PhDr. V. J. Gajdoi výsledky svojej práca, 
výsledky, ktoré sú najpresvedčivejiiml dokladmi i!inorodého !ivota. !ivota 
zasväteného p1•áci. ĽUBA BALLOVA 

, .,., v 

SUTAZ 
'NA ZISKANIE NOVÝCH PREDPLATITE[OV 

ČASOPISU HUDOBNÝ ž IVOT 

Podmienky stifaže: 
L Súfala u mila zúl!astnJt kaldý, kto ziska najmeneJ 3 nových predplatltelov 

tuoplaa Badobnt llvot. Za kaldýob troob no.ozlskantcb predplatltelot do· 
1tna ka.,..t pouk61ka 9 bodnota Kila 10.- na volnf ntkap knfb ' predajni 
SlcmakaJ knJby. 

2. Podmienkou 111fale Je zaalaf vyplnene objedn6Yky apola 10 lrehovacfm list· 
kom na ~dren rellakcle l!aaoplau HUDOBNí ZIVOT, Oork6bo 13, 1193 38 Bra· 
tisla.. nafnesk8r do 30. Xl. 1978. 

3. Kaldt atfallacJ, ktorý ziska oatautnet 3 novýcb predplatitelov, bqde zarade· 
nf do lrebovanla o tieto ceny: 

1. cena: poukaz na voľný n!kup tovaru do Kčs 1300,-
2. cena: poukaz na voľný nákup tovaru do Kčs 850,-
3.-5. cena: súbor gramoplatnf 

4. Výsledky irebovanla redakcia nverejnf v 24. i!fsle Hudobného života. 

VerfmiJ, v61enf l!itatelfa, le sa zapojUa do tejto súfalnej akcie a le sa stanete 
aktlvnvml propagátorml nélbo i!asoplsu. REDAKCIA 

ZREBOVAC) LISTOK 

Meno súťažiaceho: 

l:'ľe~ma oel r~sa: 

podpis 

Zrebovacf Ustok vyplňte čltaterne a pošlite spolu s vy plnen9ml objednáva · 
cfmt lístkami na adresu: Redakr.IA Hudohn9 život. Gorkého 13N I. 893 '38 
Sr~tlslav11, 

OB ) EDNAVKA 
OblednAvamrel záväzne dodávanie . . ... . výtlllčkov časopisu 

HUDOB N? ZlVOT 

na !!dresu 

rmenoJ: 

f UliCa a čfslo ~O InU]: 

IPSCJ : 
o . 

(mesto!: 

·!okres ): 

v dňa 
podpis - pečiatka 

OBJEDNAVKA 
Ob tedn~vamrel záväzne dodávanie ... . ... v ýt lačkov časopisu 

HUDOBN? 2 1 V OT 

na adresu 

l meno l : 

l ttltr·a 11 Cislo domu i 

l f'SCI : i mesto i· 

lokr~>s l : 

v dťia 

podpis - oel:iatka 

OBIED N AVKA 
Obit'!dnó\vamfel z!ivi\znr-> dodávame . výtlt~čkov časopisu 

H UD O FIN'9 Z I VOT 

na Hd l'esu 

rmeuo J. 

f lll 1ca a čis lo rtomu l 

l PSCJ: l mes to l: 

l okres): 

v di1a 
oodp l ~ - nt:>člM kA 

Objednávky zo ~kôl prosíme posielať nie hromadne, ale každý ob
jednávateľ si musi prihlášku vyplniť individuálne - s podpisom. 

HUDOBNÝ ZJVOT - dvoj týžde rullk. Vyd&va Slovkoncert vo Vyll<JVt~ltd:s t v • 
OBZOR. o. p .. ul. Cs. armády 35. 893 36 BraUsleva. Vedllclt•edaktor: Pl1Dr Zde11 
ko Nováť;e~. CSc., zast. ved redaktora. PhDr. Terézia Ursfnyová, redaktorka 
VIera Zttná. Redakčn(l rRda: Pavol Bagin. tu bomlr Clžek prom. his t.. t:.adlsl ~:~v 
DOsa, Mtlo~ j urkovič. Alo jz t:.uknár. p rom. ped .. Zde nko Miku la. PhDr. Micha 
Palovčlk, MUDr Gustáv Pepp. Miroslav Sulc, Bohumil Trnečka. BartolnmP 
Urbanec. Adresa redakctt:: Gorkého 13/Vl., 893 36 Brat islava, te lefón: 338234 
Administrácia: Vvdavatelstvo OBZOR, n. p., ul. Cs. armády 35, 893 36 Br11t1sla 
va. lnzertné oddelenie: Gorkébo 13, 893 36 Bratislava . Tlačia Nltrlan:;ke tla 
Clarne, n. p., 949 Ol Nitra. Rozširuje PNS. Objednávi> V precip latlteTov prljfm~" 
PNS - Ostredna expedfcla tlače, administrácia od bornej tlače, Gottwaldovr 
nám. 48/IV., 80510 Bratislava. Objednávky odberaterov v zahranič! prlflml' 
SLOVART, tlč. spol.. Lenlngradskd ul. l!. 1111 .• 898 26 Bratislava . Cena !ecln~h r 
v9tlačku 2,- Kčs. Neobtednaná rukoptsv se nevracajťl. 
lndexné čfslo: 49215 Re~Jstračné čfslo : SúTI ô J("l 



DARINA MOORA 
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histórii 1 
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t 
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Dalšia z tn fo rmác!f Pt·essburger Zeitun~. l)•klljúcir:h 
~a r edu tových koncer tov, pochádza z j úmt 18~fl. Dita 
14. t. rn. sa v sá le Red uty konul vol;úl tto· ini.tl' ttuH·Illr'tln v 
kunr.ert, na k torom hos(oval ll s pe vá ,čka M.i,na Mara. 
V sá le snemovne vy~ t ú p ll i v r okoch l827 11 1828 bratia 
Sr:hu lzovci z ViP.cl ne. Ohoc lt po.wulo br allsi1Jvské puiJ· 
ltkum už z vystúpenia sprecl troch r·okov. Star~! z ch lap
cov. l4 · r·oč n 5• . flc ln twval na koncer tn ako k lavlri stH "' 
htlli! nn vtedv novy, mfltlrw núst roj plr i'>IHtr monit:tt. 
o civil roky m lmli-.f brat Ilko gi tari s•n. O nieko fko dnr 
llP"kllr - t iež v m<trct 1fl27 - sn Bnt li <> l avčanom pred· 
s tavtl ď<tlš i hu~ tujúct lttHinhotk z Virdne - hl;wi t' isl l<!t 
11 skluclatel'kn Lentwldína HlahP.Iková. Z cudzincov i<on· 
Cl!i'lova la v sftl e brali slavs l;e j snr~ movnc dl'lit 30. apl'fla 
Hl:!H nj nngli cl<é'l lrill'ristlw Grieshm~hovli. Pnš ti11n ~ k v !;11 · 
pHi n!l< Vinzenz 1'111~ :1:1Jk (1ni5- l 820) l su prcdst<tyi l 
m11:stnP.mu posluf'lr;ti:stvtt 27. dccr:miH'fl 181'1 scén ickým 
o.Jrazom so spevom n tnncom .,S<tmsun der Stnrkc". k u 
ktur l!mu slw mponovaJ hudl>u. V rozpil i ! 7 I'O~ov v idr.ld 
Bra ll'illl va styr i z opier G. Rossi ni ho. Predst aviteľm i 
h l.tvných ítluh v Rossiniho ,. t:lta liann in Algcr i '' boli 
v tedrnskl spPvií cl Cnrnegovlí a Heitzinger. Pt·epln F!né 
hl iidisko brnt i slavsl\ého mc~ t~ kúho divaclla i m llinsk<~ lo 
30. tnu t·ca 11:182, ale aj vo fr:!J t·uúri nHslcdu júceho roku. 
l<f•li v ítcink ovali v ďnlšc j Rossi niho opere "T.n Cene· 
1'1'1111!111". 

f\nncertné poctuja tln, kto rP. sa usku toCi10valí v palú
r.oc lt ".Tach ty, zaznttmeuúvajú Presshurger Zeilun,l( lr.n 
sp(Jrfl tli ck v. jedna zo spriiv novín, z litf!ratíii'V 111. d?iJre 
znan1u, pise o koncer te vtedy 9-ročného F•·nnza L1szta 
í 1811-1886). ktorý sa u skutočn il diHJ 2!3. nnvemhra 
11120 zn ítéasli po1' etnej vvsoi\ P. j !: ľa f' hlv a priateľov 
unw ni fl v pa láci Michiilil E~7. t P. t'házvho. Zo spr flvy v iemP., 
:Z1· F'. Liszt predviedol mnohú n á ročné klnvirne sk l nd · 
l>v 11 udivoval doko11aluu hl'fJu z listu. 

\' sft le pé'llifyovsi<é hn pa lfu:a sa usku tol:n ll tiiin ~2. sep: 
tcmhrn 11!25 koncert, na ktorom hral o. i. aj viede nsl<y 
kolllrni>osista Juh!tnn Hindi!!. O rok neskt)r HJ. sr.p 
tcntbt'll 1826 bola ( opať u l'Ftlffyovcov l .,musikalisr. lte 
linlrlrhaltung". Po<i1u lw meni(t!ot·n predvied la na nej hus
lil>lka Júlia Paraviciniová ( č l e nka filharmonicket nlw · 
démic v Pa1·me, kt•áTovskej francúzske j akactérni r v Pa 
rf~·.i a žiacka Ru~o l fa Kreutzera] sk ladby nujob! ítben•!j· 
sff'lt majstrov. Spomenú ť treba ešte správu Pressbu rge t~ 
ZBi tung, podľa klot·ej clirigovul jednu zo svojJch on1s1 
Jozef Seiler. Bolo to v ko~ t ole St. Salva tut• v septembn 
11!22. 

Vlii!šiu čas ť hudobnfkov, k tor! v obdob! kl<tslcizmu 
pr of iloval i hudobný život Bt'él!islavy, tvo t·ll i domáci skla
datelia a výkonní umelci. Kým cudzí hudobnťci l en pri · 
sp ievali k dotvoren iu hudobného p t·ofilu Bt·ntislavy v 
dt·uhej polovici 18. a z11i:iat kom 19. stoi'Oc la, svo,rú7. 
hudobnému vývoju mesta v t lá ča li práve domáci tvorrvl 
a reprodukčn! umelci. . 

Možnost vvdr·žiavéiť sf vlustných hudobn fkov mHi t v 
uhdobl k lasiéizrnu na Sloven~ku iba sľRCh!a It cirkev. 
Prr: to sa aj vli čš i na domár.ich h udobni kov (k tnd si č asto 
nit! ·p rlvodom, al e skOr tnlestom pôsobenia zfsknli ,.cio-
1novskú" pl'fsiu šn osť) regrutovala z radov šľachtických 
Hi f: l>u ci rkevných hudolmflwv. 

K najvýznamnejšlm cen tt·~ nt hudobného diania tn est.R 
pat ri lo sldio arci biskupa-pr imasa grófa j ozefa Ba ~!hy~· 
nviho {1727-1799 ). Zásluhu na tom ma l rad v~ ntkRJu
cich hudobníkov, ktorých arcibiskup zameslnavul vo 
svo1om orchestri. Na čel e Banhylinyi ho k11pel y bol skla· 
liate!' Anton Zimmermann (1741 pravdepodobne mr Mo
ru ve - 1781 Brati slava), l<tot·ý vykoná vBI sútasnF! "i 
[unl<c lu organistu br nt islavskúi to dómu sv. Martinn. NO· 
vi ny Pressburger Zt~ itung zaznameniiva jú viflcut·é v.~
stúpnnln resp. uveci enin diel tohoto std mluteru. Napt l
I:Ja<l v roku 1775 sa n él pt·iv!tan iu Antomt Esz tert1ázv ~11J 
tiP. t ;alantha hrali rôzne symfón ie A. 7.i mmermnnnH. Zo 
zaznamov tých istých novin vieme, ze na aka r.lémll , 
u:;poriAdane j grófom Csál<ym (17. l l. 1776], uvlf!dol 36-
čt r nil9 orC'hester preutiérovo Zimmerm<t nnove Lltán.tP.. 
z rľa l !. i ch t'tda jov Pressbut·get' Ze i tung je zau j fm nvfl me
len spt·úva 0 tom, že 15. mar ca 177~ • . h ral 40· čl~nnz 
nattll y;ínylho orchester po prvý r élz bl rzsie n~oznncenc 
Zllnnter n1ilnnove symfónie, ule tiež tnfo rmúcta, pod ľn 
ktornj hudobnú náplii cec iiHinsk ych dóms~ych bo hoslu· 
~lf' h tvori la v roku l77!l s k l a date ľovi! Omsa. K os lavá.m 

sviatku patr ónky hudby sv. Cecll1e skomponoval A. Zlm
mermann diela už v roku 1773, Nemo~po nespomenúť 
tiež pochvalnt1 recenziu koncertu (19. Xl. 1779), na kto
rom Jozef Kempfer uviedol (premiérovo.} Ztmmeqrum
nov Koncer·t pre kon trabas. Zásluhou tf!rlgenta Robt·
meistra a miestnych "dilet ttntov" zaznievali podla Press 
but·ger Zeitung ZlmmermnnnovP. diela at po smrti sk l n 
délteTa. Dňa 4. februára 1787 uviedli menovanl v brat! 
slavskom mestskom di vodl e jeho spevohru " A,ndromeda 
un cl Pe!'seus" . 

Noviny Prnssbtu·ger Ze i tu ng zaznamenávaj ú na svo ji ch 
strúnknch a j či nnos t ďal šie h hudobnlkov arcibiskupské· 
ho or·chest r u. K na dpri ememým Jnidobnlkom patril sj< la
clatP. f 11 huslista Anton Zisller, ktorý vystúpil v rokoch 
1777-1784 ako sólista na viacerých hudobných podu jR
linc lt: na cer. i lianských os lnvách v dóme sv. Mar linn 
[22. Xl 1777), na akadénÍ iách. l; dP. spol utíl'inkoval Zis t· 
ler s orche;; trom prfmasa Batthyányiho (15. III. 17781 
11 s kapelou Antona Grassalkovlche (14. In. 1784] •a l. 

Pôvocl'ne v slu7.bach Eszterhlízyho bol i ďalš! bl!tthyá- • 
nviovský huclolm!k, sk letlater a v i o l on če li s ta Frantiiek 
XRver Ha-mmer; ktOi'ého · meno nájdem e na stránkn t:h 
Pressburgor Zeitung z roku 1781. 

V pdmasovom orchestri pósobil ako kontrabasisti! 
Jozef Kempfer. Z jeho nepochyhm~ t·ozsiahlej kompoztč
ne j tvor by vlpfl'lll za tia l len o koncerte ' pre kontt·aba~. 
k tor ý ~á rn iniNpretovai na akadémii uspnri aclanr. j diti'l 
15. mat·ca 1778. 

Zat i uT sa niim nepodaril o zisti ť, že b)' si Pt·essbut'gP.r 
Zei tung IJol i menovi te všímali umeleckých vý konov ho
bojistu Schaudiga, horni slu Karola Franu a kontt•n
bnsistu, s k l nclat e ľa P.urúpskeho menu Johanna Mathia~a 
Spergera [1750-1812), kt ol'f IJol l tie?. č irmmi a rcihi~ · 
l<ttpske) kapely. Značnú pozornosť Zllto venowí li novinv 
batthyányiovskému k larinelistovi, sl<iHdHteľovl Theodo
rnvi Lut:r.ovi, ktorý o. i. vys tupova l ( april 1775 l ai< o só· 
l ista' vluslného koncertu J>re k lari net u o dva r oky ne
skôl' (1. 11 1. 1777] spo luíti: inkova l s flautistom Bacha
r om a Schindliickerom - hrá čom nl! módny basetový 
r oh. 

Význam ný nrchester mal v Bt'ill'lslave élj veľk ý mer.lin 
hudobného umr,niH Anton t:rassal lwvic lt, zať Mikulá~a 
Eszt r. r házyho. Po s111r ti M. Eszt cri túzylto, ktorý vo svo · 
jej k11pe le zamestn11val 1 jos~!pilll Haydna, sa práve 
A. Grassn lkovi ch snažil · zfska ť j. Hayd na do svo ji ch 
s!uži P.b. Na jeho vP. ľkorysé ponuk y všuk skladater reago
val negutívne. 

V gr ilssalkovichovskom orchestri, s ktorým účinkovali 
j oseph llnyctn, Kar l Dilter s von DHtersdorf a 1., pôsob ili 
v ~uce rf V)'nika j (tc i hudoiJnici: Juraj Drulecký ( 1745-
11119] - u to nko skladate r a hráč na bicie nást'roj~J . 
Kurzweil , uvád7.aný v dokumentoc)1 len všeobr.cne ako 
výkonn ý huclobnfk a sk l llclatel'. Hu slistom grassaikovl
c lto v~ l<el kapel y bol i stý čas nl Jén Hummel, otec já
nn Ncpo111u l;ct Humnwla. Schindliickera eviduj ú ·pnime
nP. zn sH nko huslistu a hráča na basetový roh. Riadite~ 
rom orchestra a sítcasne jeho huslistom bol Schlesln
ger. Zo spomfnnných hudolmfkov si Pressburger Zeitung 
v!ll majt't menovií e r Družeck él1o, k i OI'ý di~a 31. jít l a 
l7!ll cl i r isova l v kosto le St. S11 lvator svoju veľkú Otnsu. 
Spoi uítl:rnku jtícl htiSli~t;., Neumann ttvtedol po bohos lui.· 
lliích f'~in vlastnú sk l itd bu Adagto a A l l~gro pre hu~l e. 

Z itudobuikov gróla Jána Et·dti<iyho, k lory Sí! na sid on-

Titulný list nvvh! PressburRer Zeitung. 
1 Arch fvna sn fmkél : Sišknv.l 
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ku života usadil v Br atislave · a v t•okoch 17B5-1788 
disponoval ví'astným opernym súborom, spornfnajťi no
vlny Pressburger Zeitung azda najviac riadltera te j t o 
spoločnosti HuJ!tll'ta Kumpfa ( •1757 l a jej d1rl~enta, 
skladatera Jozefa Chudého (1751 alebo 1753-1Bn ). 
Obaja mal! nemalú z4sluhu na vysokej umeleckej úrov
ni erdädyovskej 0pPruej spoločnosti , ktorá mala pô• 
vodne ll, neskôr .17 s tál y~h č lenov. S pevci k ml boli bary
tonista Frantllek Xaver Glrzlk· (-Jiflk ) , basisti • foha.tn 
Baptista Hubs'ch a' fobann SchUIIer, tP.nor!sti Ferdinand 
Rotter a Carl Chrlsliau . Prange, Zo speváčnk anga~oval 
H. Kumpf Josephlnu Abeckovtí, · Mariannu Hablovú, lin• 
tllniu Hoffmannovú a v Mníchove narodenú Margarélll 
Kaiserovú. Prvým huslistom a súčasne kot·epelftorom ~rr
horu bol Anton Kreuth, kontr·abasistom 11 neskôr ! po 

Budova snemu - dnelná Univerzitná kni:i:nit:a v KJ'lf· 

lislave. Archívna snhnku IJtt ltH'il 

j . Chudom ) di r igen tom sa staJ Johann B. Panek. Pat•ty 
p t·vých huslí hJ•al i Franll Giilnreiner, druhých huslí Jo· 
hann Kuft a Fran:r. Bttrnhol81',. vioi v Jakob Kumert a 
Kajetén Zeyr a vlolončel ll Franz Klat. Ako trúbl<ári sú 
evidovani Jozef Beck a Franz Kiinig; tympanistom or
ehestt'lt bol Georg Schantroch. Hráči na ostatné dvcho
vé nástr oje boli dopl iiovanl vždy podľa potreby z r adóv 
tzv. ,.Harmonie", teda z hudobn!kov miestneho ·pegieho 
pluku. Nit hoboji hrali k apeln!k Viclu Weis 11 Franz 
Deimer, nR k larinete a flaute Peregrin Dur a Joha11n 
Swlowsky, hot•nlstaml hoH Adam Awesky a Anton Hy
bel. Podľa ·pott•leh prizývall a j fagotistov Johanna Knnz~t 
a Michala Strambaeba. 

K rozmachu hud l\y v Bratislave prispel koncom dru· 
!tého desafrot:iH a t učlt er hudby u grófa Zichyho, Heha· 
rlch Marschner ( 1795-1861 ). Okrem Iných kompozfcií, 
ktoré v Bt·aUsl ave vznikli a boli uvedené, rn'itla v tuna j
i;om clivacl le premlét·u aj Marschnerova opera ,,SP.iclar 
a· 7.u lirilél" [ 26 Xl. 18'18] . 

Konrertné pochqa tia s11 v nami sledovanom obdob! 
uskutočiíova li aj v ďal šieh bratislavských palácoch, k to
ré patrili sľa ch tic k vm rodinám Eszterházy, Csák y, Keg
levtclt , Bit lassa, Aponyl n i. KP.ďže noviny Press bu rl' :~r 
Zeitung neboli pn komP.ntovRni týchto hudobných tt rlé:! 
l ostf ' zvlášť zrli elne, zost11ll mnohí z umelcov, ktor! na 
týchto podujatiach účinkova l i : zatiaľ anonymnf. 

Z radu ďa i'S fcJ1 hudoiJn!kov, ktor ých mená sa objavujú 
na st rúnkach nov!n Pr·essburger Zeitung, spomen t'emP. 
FJ~te aspoň tr i významné osobnostt hudohného dillrt id 
Bratislavy v obdob! k lasi cizmu: Franza Paula Ritrlera 
[okolo 1748 - okol0 1797) , Heinr i cha Kleina a Ft·anils
ka Xa vera Tosta. Prvého z menovaných spomfna jCt no
vlny h lavne v sCtvis lostl s jeho význn mnou k lavfJ•nnu 
~kolou a v _sú.vislosti so súkromnou hudobnou akadé
miou, na ktorej vysttíplll okrem samotného Rig lera aj 
j eho 8- ročný , žiak Johann Nepomuk von Faber. Ak·l!dé; 
1i1 ia sa uskuto'čnil a diia 23. fehru'tii·a 1777. · 

. Podstatn~ . Vi Hc pozot·nnsti ven.ovali ,noviny hudobnému 
pcdarógovi , Ol'ganizátot·o~ i a skladateľovi H:elnricho'tfi 
Kleinovi (1756-18321. ktorý bol vedúcou osobnos rou 
brat i slavského hudobného života na prelome 18. a 19. 
s toročia. 

Aspoií v· krá t kosti spnmenteme aj mestského . veZIJ\'i!ho 
tr·ui>a ča, neskôr m e.;tského hudobného t•iadlte fll 11 di
VIIdelného kapel n lka. sk iRci atefll Franlilka Xavera Toll
ta (1754. alebo 1755-1829 ). ktorý v r okoch 1803 11 1806 
propagoval na stránkHch novln . Presshurget· Zeltung,syo-
jP. nové svr, tské. prevažne tanečné ko)Tlpozfcie. , 

Cielom t~chto riadkov nehol o pod at . vyčE!rpávaiúcl 
preiHad interpretov a usobnoslf, ktoré svoj im hudobnvm 
umeni m p t·ospeli k for·rnovaniu ht tdohného profilu Brll
tislavy v obdobi .k la!il cizmu. lšlo nám len o ,výpoi'et 
ni ekoľkých · z mnoh9rh huclobnikov (niektorých viac:. 
iných men~j známych). k torých osudy boli na dlh~ ~e 
al ebo kratšie obdohl'e spl!t é s týmto mestom a k!ol'i 
se zeslúžiiJ o lo, že nÁšu: hudobntí minu lost , n11 ktot'tii ' 
sa rozvi ja · 1. súčasné hudobné dianie . .. rnôžen'te oznatlt 
ZA sk u točne boh'a toí - KonJ P.r 

Dedikova11é Sucl1oňovi 
r orlným, k !ot·é· fot•mov~lo jeho 
talen t. 

~tádio kNtkych filmov vy· 
tvorilo jubilantovi vzácny dar, 
ktor~ sme mali možnost sle
dovať na predpremi ére vo FH
movom klube v druhej polo· 
vl ci septembr a. Prostý nlizCJ.v 
" Niirodnt umelec Eugen Su
choň" vystihuje hlavnú Ideu, 
ktorú scen áJ'Istka a r ežisé.11ka 
Stanislava Jendraliákovi, spolu 
s kameramanom Alexandrom 
St.ralinserom umocnili v diel· 
ko , k toré má zaujímavé kon
trapu nkty hudby a obrazu, nie
len toho súčasnosť . zobrazujú
ceho, ale l dokumentujúceho 
minulost, ktorá napá jala skla
dateľa napr. pri vzniku jeho 
Za lmu zeme podk!lrpatskej. 
Striedanie f arby a čiernoble· 
iych dokumentárnych snlmok 
malo v sebe navyše l m yšllen· 
kovít huclohnt1 a farebt'l(r l p'utzlt · 
clu. Odborná spolupráca ' prof. 
dr. J, Kresénka,,,DrSc. a qsob· 
né vstupv skladatera ·dali to· 
mut o doku men tu hlbku l au· 
tc ntickosť. 

Jednou z poslecl oydt ukcil 
bo l Večer baletnej pantomimy, 
k torý pripravilo ObKaSS IJ., 
Bratislava-Nivy, Prvý raz sa 
pokúsili baletnl umelci zo s ~; o 
a členovi a amatér ske11o sú llu · 
t'U Bratislavskej pan tom fmv poú 
vedenim r ežisérky Drahomfry 
Barxarovej a v choreogr·~rtt 
Karola T6tha o scénické pred· • 
vedenie niekto t'ých SuchoM · 
vých skladieb ( Carodejna noe, 
Poema macabre a Konte!Dplli· 
cle ). Vybrali sl komorné vecl ; 

Azda máloktor ý slovenský 
sklada teľ pt'i svojo m ži votnom 
jubi leu dostal toľko spoločen · 
sk i·ch pôct a uznania od svoj
bo oárocla ako náror.l oý unw 
lec Eugen Suchotl. tazko vy· 
menovať a zrá tHť vše tky podu· 
jalio a činy, ktoré sme zazna· 
menali počas jeho sedemde
siatky. Pripomehme aspoti n iC· 
k t·oré. Zvl ášť slávnostná ntmo· 
sfét'él bola na flll1a r monickom 
koncerte dňa 22. septembra 
t. t' ,, ktorého spol uusporiad ll 
teľom bol ZSS, SF a Oh KaSS 
v Bratislave l. Hlavným ak té· 
r om tu bola Slovenská [lJ har
mónln pocl tak tov t;ou takmrr 
gene t·nčného vrstovn!ka dr 
Ľudovlta Rajtera, ktor! uv!ed 
ll [ spol u so sólistami diela zre· 
lél10 tvorivého obdabiu sklada 
tcl'n: Met amurfínami poč!n nj t'tc 
pol; rnl':t ljítc Symfunit:kou fantä 
aiou no 8-A-C-H pre 01~~a n , sl á· 
čikový orchester a bicie nástrn· 
,je (so sólistom dr. Ferdinan-

clom Kli ndom] 11 končiac naj 
mladiiim die lom autora, pillS· 
t) ovýrn cyklom Pohfad do ne· 
znlima so sólistom Petront 
Dvor ským. Kazdé čislo r epet 
toáru ukázalo nielen r ozno,;t 
prlst upu skladatera ku kompa 
zičnému tvat·ovuni u hudobné 
ho materiálu, ale aj súvislú 
niť, ktor á je pojilkom jeho r u· 
kopisu a možno ju k rátko vy· 
jadrit uko vnútornú expr esi u 
s pr vk ami medilnt!vnosti. V or· 
chestrá lnej úpru ve sme po pt·· 
vý r Hz počuli piesne na básne: 
Petra Stilichu. Z prvého dojlll il 
i ažl<o usudzova ť, a treba bt.'l1t 
v úvahu aj kral!;! čas na sólis 
ticko-orchestrá l nu súhru, liu 
t.dlt sa, ie út>r ava s k lavír 
nym sprievodom, ktorá male. 
pt•emiér u v 'ľren c ianskyc ll '1\ ; p 
ti ci ach, vtnce j vyhovuje chu 
ra kteru cyk l u. Dr. Fet·clinaml 
Klindu predviedol na vvsoiH! 
umeled<ej úrovni n [tru~:n y Llal'l 
v spoml nane j Symfonicke j fao· 

t [t:lli nH B-A·C-1·1 a poclporii tak 
ve ľkolepú stavbu toh to diel a. 
Akousi inte)·preta čnou ót·ches
tnílnou korunou koncertu boli 
vynikajúco dirigované a pocho· 
pené Metamor·fózy, v k torých 
sa dr. Ľ. Rajter stotožnil s au · 
torským zámerom, pričom mu 
výbornou partnerkou bola Slo· 
venská f ilharmónia. 

Cs. televizin pr lpL'élVlla na 24 
septP. mbra hudubnf večer ve· 
novaný E. Suchot'tov l, kcl P. sm1• 
si zreprízovali vydar ený filmo1 
vý pr epis Krútňavy, v réžii 'fi · 
born Rakovského - s pozorU· 
llocl nymi vokál nymi výkon111 t 
Gabriely Beňačknvej, Milana 
t<npai!ku a Ondreja Malachov 
~kého. Zaujímavým pl'fspevkon1 
hol oj dok umentámy film v ré · 
~ il Juraja Lexma na, kto rý 
·> recl stavi l tvorbn n osuilnn~t 
Eugcnn Sucltn t'tn - l cez pri7 
tll ll jeho stovum.kusl l. ta k t'tzl;o 
sp!ilej s tým sociálnym a pr · 

z k torých navyše prvá patd 
do mladistvého ' obdobia auto
r'a. re to zás l u ~ný č ln ' a 'pekná 
pocta autorovi, i ked do btHl úc
nostl by sme sl prial! vidiet 

l'eprezcntantfvne naštudovanie· 
ni ektorého vefkého ot·chestt·ál-

. neho diela v choreogrflf ickorn 
stvár nen!. Nie je to · ant taká 
Rbsurdná túžba - ved v .éu• 
rlzine -sú ·podobné snahy o vy• 
jadrenle myš'llenkového 

1 
sveta 

sklada t eľov znár:ne a dávé!- jú 
priestor ·na model'né kt'eova
nle tane~oých -prv-kov. ..,.. 


