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. d · titočným poduj . 
PrahJiuka :mlad.fch koncartných umelcov v Treft· 

Jienakyoh Tepliciach oapriek tradícii a nnyhnutnej 
kryitalizácll nojaj .koncepcie, ktorA apre•ádza toto 
podujatie v celej jeho doterajiej hist6rii, bledá ai -
popri ncho .. n.i Jcffll!ového poslania a vietkej 10ta· 
roatlivoeti ri.i!aaného vednia Tvorivej komisie kou· 
•rtoých amelr:ov ZSS a riaditafsha ~tátnych kúpe· 
lov v l'tani!fanakych Tepliciach - elle litile v mno· 
.hých smeroch a parametroch svoju vlastnú tvár. 

tatko po91dať, ili dhani tendenciu neustáleho 
lWldiroYanla a kvantitatívneho obohacovania Pre· 
blfad.ky o cfaliie koncerty a prehrávky molno po· 
kladeť N Metkých smeroch u kJadný prfnos pre toto 
,odnjatie. Vyaára sa tu toti! hnecf niekofko otázok: 
il se .10blallibtje a nepreceňuje dujem balného kou
certn•ho ~t•blika, i!i .Ja potrebné vychádzať ai v ta· 
kej miere v fl.atrety mladým umelcon1, aby si nbra· 
Ji. niekofkomoinfl.tová skladby, ako sa to stalo na or· 
lanoYO·gitii.'O'fom koncerte v Trenillanakych BohusiA· 
.-ieiaeh, 1St ia ťli!eld a inosné v priebehu ôsmich 
dnf, okrem plánovaných iestnbť akcii [12 koncertov, 
3 besedy, preddika) pripraviť dte tri ďaliie (2 pre· 
)lrhky, beaeda) 7 Nie je to trocha privera7 Nuniluje 
to aetomaticky hodnotu tak staroslli•o a pedantsky: 
prípravnej akcie? A pritom ponúkala sa molnosť 
prakticky Yiatko dodrlať a poilet akcii nezvyiovať! 
Nepl6novan6 beseda 111 mohla konať Y posledný deit 
predpoludnfnt spolu s treťou besedou, ktorá sa zase 
mohla &lsoYo po11unúť o jeden deň nuk6r. Posledný 
koncert 111 mohol vyhodnotiť xa niekofko minút po 
jeho ukonhnf 11ítčasne s udelenlm titulu najlepAiehn 
6f81tnfka PMKU, ktorý mimochodom, priznajme Iii 
to, aa v tomto roku ani nemusel udeliť. Oslaboval ho 
totik fakt, te z komorného dua zlakal ho iba jeden 
člen - J. Pazdera . . Oalej N tu natlska otázka, i!i je 
potrebn6 v íizkostliYej snahe udrlať Unrovú jedno'tu 
poduj111ia (•l.mdeonU\'} polorccitál). rall~ej pridi' l 
pre pripra'fln6 n6brednfi!kll etta jednu samostatná 
prehrhka a priralti(• k naj ef a lti u prehrhku 1 dYoma 
" r6mei komorného Yýkonu ul raz preuntounýml 
6i!81tnlkmi? PokJadáme to za prehnanú ochotu org•· 
nh:átoroy Yoill naraz rozmarným poliadavkAm mia · 
-feh an1elcov. 

llte •Hy sa Jt6jdu rezeny pre organizovanie bu· 
dúcich roi!nfko• PMKU: sústavne treba brať o hlad 
na pritiahnutia obecenstva z radov kúpelných ho111i, 
neprehusťo'flť ul aj tak dosť nabitý program. Azda 
by stálo :111 pokos prlpruiť - tak ako 111 to oned· 
l!llo v minulosti - itfloYo monotematické podujatia 
l t'forba jedného autora, jednej slohovej epochy) , dal 
iirif priestor tvm.-be klasikov, kandidátom meilziuA· 
rodných aiťaží popri minulých laureAtochl 

Mnobé z týcbto · poiiadaviek sa viac-meftej aj plni· 
li. Namolno Yiak povedať, le vidy oa lelatelnej lirOY· 
ai. Prizuajma si otvorene (a to nie je chyba len or· 
1eniútorov), le mnoh( talentovanejif poslucháči vyi· 
lfoh bndobnfch nčilfit' dostali to priestor, noju pri· 
Jelitost', ale nedokhali ju dostatočne vyuliiť. Nemali 
totll v sebe dostatok vnátornýcb 11fl udržiavať s i 
datavoý111 evieetdnl aj cez prázdniny úroveň Inter· 
pratácie, ktorú dosiahli na konci ikolského roku Bite 
JIOd Yedenfm svojho pedagóga. Markantne sa potom 
prejavilo, fa tie intarpretei!né výkony, ktoré aj upro· 
stred prhdnin usmerňoval pedagóg, boli lstejlie tak 
v technickej ako l vo •:fruovo·itýlovej s[ére (Pivka. 
Mtté, súrodenc i Gallovci) . Mohol by to byť súilasne 
•.i moment na zamyslenie, !:i by nebol predsa leu 
Yhod11ejif termin pre PMKU o mesiau skílr. Bol by tu 
vličlíf predpoklad na to, aby sA mladi interpreti prA· 
uotovali v tej forme, ktorn dosiahl i na konci iknl· 
akébo roku. 

Mohli, ba mali by xa , sprísnil kritériá pre výber 
tllastntkov PMKU [tak ako to bolo v minulosti) , 
pretoie tým by automaticky stúpla umelecká tlroYeii 
tobto podujatlal Stojí tiež za 6Yaltu , ~i je potrebné 
d v takej )Uiere s'ledovat' vývoj nalich itudentov ilu· 
dujúcich na zahranicnfch hudobn ých uillliUiauh v 
etape, poklar 11i elite poznatky novej ikoly i nové 
estetické ideály v oboroch na interpretáciu neosvn· 
jili natorko, aby n1all dostatok sfl podávať t~ýkony na 
primeranej úrovni. 

Tieto pripomienky, úvahy, námety do diskusie ne· 
1najú za cier toto ulito~né pod,ujatle znifoYať, de· 
ltroktívne kritizovať. r.fusíme pochváliť jej tohtoroč· 
nú precfznu a starostlivú pripravu, kladné prlnosy v 
ťlrovni diskusie, obsažnú prednášku ( "r.fladý interpret 
a nabrhacia technika" - L. Komárek, raiisér Čll . 
ttu:blasu ). svedomitú pri)lr&vu troch bolletinov, kto
rým sa porlarilo výstiiínP. zachytiť pulz Prehliadky, 
rozilrenie nliiího pohľadu na stav a problematiku 
smerovania mladého slovenského koncertného ume· 
ala. Prehliadka mladých koncertnfeb umelcov, ako 
r:alok, by viek mala ., budúcno111i obaahoyať mene1 
•pekuJatfnycb prvkov a mala by by( z hladhcka vf· 
bero úl!astnlkov i samotnej dramaturgie jednotli•ých 
koncertov pripravená 1 oplatnenlm prísnejllch kri · 
t6rif ..,remyslenejile a ciefavedomP.jlie. Trenčiansko· 
teplick6 Prehliadka mlí na to detky predpoklad~ 
'ersonálne, ubytovacie, ekoromlcké a diífajme. tP. 
•l doatetoi!JJ6 Hizemla ., knllte budúcich •ýkonov. 

Mo CJZlK 

Huslista Jlndi'ich Pazdera bol vyhlásený za najleplieho 
úilastnlka tohtoročnej PMKU. 
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Marián Pi•ka • (v. rámci · prehrávky na . súťa il v Bol~ 
?.ane) preukázal zase · lntenzfvny vzostup k obohaten1u 
svojeJ š kály dynamických prostriedkov v ·horneJ hranlťlt 
a zdá sa, že •jeho · in terpretácia ziska la na virtuóznom 
lesku ll Istej dávke s uverenity. (etudy: •Lisztova •f m!ll 
z ,.Transcendentn'ých", Chopinove a mol, .op. 25 a De~ 
ba11yho ,.Cbromati!'U" ). Dokázal l napriek tomu zotrvat 
na sugestlvnej hla dine intenzfvneho e mocioná lneho zár 
ži lku, ktorý ui\ho vyžaruje . z . kaMej !r,ázy. Zaž.Jarll naj· 
mä v malých. formách (ChopinoYe Prelúdiá B, g, F, d,J. 
Isté rezervy sú u . neho , v 'celkovej . výstavbe . vhč!l!cn 
plôch, ktorých výsledná Unia. je 'skôr Improvizovaná, ná'
hodná než cleravedome a uvedomele koncipovaná [Cho· 
piJt: Fantázia·Poloniiza, Llut: Spanielska rapsó.dia, v 
meniaj Jlliere aj Bach-::-Bo110nl: P.re,lúdium a ,fúga O du'r.J. . 

Masda lvano~á · (v . ri'ím~~ p rehrávky). je1 typ?m vefpil 
p rec!zne p,l'aCuJúcej kl.avtris tky, .1\torá s odd,a nou \JO· 
ko rou rešpektuje notový záznam,. aulorove š týlové po
žiadavky, uvedomele buduje · koncepcfu 'd iela. Dísponu le 
peknou ku ltúrou tónu (Mozart) l ctostatočným-dynam)c~ 
ko-farebným arzenálom, ale ch,ýba jej zattar· ono rnúzt~ 
kantské posväten ie a '· bezpt·ostrednosť koncert ného vý· 
konu. .. , r 

Pre mnohých bol objavom vyllikaJúCl výkon najmlad; 
š leho účastnlka PMKU, talentovaného Petra MAlého, 
Osemnásťročiiý Kosičan predniesol prlnárol:ný program , 
v ktorom zaujal exaktnosťou zvládnutia • techalckých 
pi'Ob)émov [pravda , nie bez občasných kazov), . živým 
temperamentným spádom, vefkými možnosťami stupilo· 
vat klavlrny zvuk v pasážach ako l v akordoch (finá le 
Beethovenovej Waldsteinskej sonáty ), menej v~a k už cll
tový m dotvára nfm, stave bným. naclhiadom a kultivova
nosťou výra zových prostriedkov. 

Z očakávanej konfrontácie troch akordeonistov z troch 
rôznych učlilst zišlo (Zilinčan M. Mintá l nepokladal 
ani za potrebné ospravedlniť svoju neúčasť ],' preto'-e 
sa predstavil ib11 tal entova ný a lnteligc n ~ný Valerilín 
Tokár z košického konzervatória. Upútal nozlyhávlljú· 
cou pamä ťou. suverénnou prstovou l machovou teclinl· 

l 

Prehliadka mladých koncertných umelcov 

TRENČIANSKE TEPLICE "80 
'J 1\ ' • • 

Už tladtl:ne podujatie m ladých koncertn5!.h u'melcov, 
ktoré sa us kutoi:nlio. v dňoch 26. Júla - 2. augusta 
1980 v ľrenč1anskych Tepliciach, vstúpilo do ' svojho 
Xl V. rocnfka. Vyber účastnikov tla tohtot·oč nú Prehliad· 
ku pokra~ova l v praxi predchlldzajú'clcb ' roč)'llkov . V tHi 
s1rh podmlenkacll je totiž vefml ťazké stanoviť striktne 
určitú vekovú hranicu ako podmienku účasti na PMKU, 
nakofl.o rad umelcov vystupuje sporadicky, bez zázemia 
sústavnejsieho kontllktu s obecenstvom. Pretože od ml· 
nulého I'Oku sta la so . Zilina dejiskom PI'Elhlladky s lo· 
venského koncertné ho umenia, v rllmcl ktorej bude pl't· 
chádzaC ku konfrontácii skúsene Jslch Inte rpretov, je cel· 
kom prirodzené, že sa táto skutočnost v budúcnosti od· 
ra z! v zn!zeni vekov,ho pl'l emeru tíči nkuj(tclch aj na 
PMKU. T1·enčlanske Teplice stan ú sa opätovne - tak a ko 
na začia tku svo jej existencie - odrazovým mosl1kom 
začínajúcich umelcov. AJ ked skromoá, RlP. velmi pod· 
netná a k zamysleniu provokulurH bola l.onlt·ontácla 
nétsho koncertného umenia s mlaclym ccskym in terpre· 
tacným umením, ktoré má predsa len odlišné podmienky, 
tvrdšiu konkurenciu, dlhšiu u·ad!clu a pt•lznajme si, 
dZda aj jJOds ta tne vUčM pocit zodpovednosti! Podobne 
aj ceskf hostiA Prehliadky získa vóljú v Trenčianskych 
Tepliciach rad nllmctov pre rozvoj a koncepciu starostil· 
vosti o SVOJICh mladých intet•pretov. V tom konečne spo· 
čfva !eden z clefov trenč iansko- teplickej Prehliadky. 

Vefl..ý vekový rozptyl účastnikov, ktorý bol charak· 
tcns tic ky pre Prehliadku, sa na jvýraznejsle prejavil 
v radoch klaviristov. S nim súvlseH potom a j rozd ielne 
sládiá zrelos ti interpretačných prlslupov. Daniela Ru· 
sôovli - vlaitajsia v!ťRzka l nte l·p t·etačnej sútože SSR v 
Banskej Bystrici - de monštrova la nn záverečnom podu· 
ja tl Hudobné ho leto a s úcasne otváracom podujat! PMKU 
v Beethovenovom Konuerte pre klavir a orchester č. 4 
G dur [SF pod taktovko u ná l'. umelca L. Slováka ] š i· 
roké s pektrum kva li tn ých, vždy zretefných, zvučných, 
najmä jemuýcb odtienkov a predovšetkým lntenzfvny 
Introvertný vklad s bohatým filozofickým zázemím. Po· 
dala veľký výkon. schopný zahraničnej reprezentácie. 
Elena Michalicová sa po pri známej aktivite v oblas ti 
komorne! hudby snažila na PMKU presadiť a j sólisticky. 
Je· typom poelizutflcej lnterp1·etky vyzbrojenej scbop
nostou kvalitných odtienkov, b11 l tec hnicky dostAtočne 
fundovanej k tomu, aby zvládla BI náročnejšie dieli! 
k lavírneho repertoáru. Sólls tlrkll neskúsenosť odraz1hJ 
sa však v parametn celkovej konr·e pcle výstavby [J. S. 
Bach : Fúga d mol a najmii St:hubert: Sonáta A dur, 
kde sa nr.dokliZRia vvhmH aj pam~ fovým lapsusom ). Ba· 
t:hon Chromatická fantázia vyznela de likátne, s bohR 
t}·m lnntazqným zázem!m, l ked bez d ramatických vrchu 
lov. Jmponujúco rrpr!zcvuia svoje precfzne naštudovani F. 
Rurlasovej Sonatrny. 

011lš! traja klavi r is ti sú odchovancami. res p. tPrajs lml 
poslucháčmi moskovského kon.zet·vatórla. han Gajatt 
de monš troval stádium svojho súčasného prechodu k zv•• 
!.ovo lnt!mneJšiemu, ale technicky, žtar. nie vždy spo· 
ftthllvo pod ložeuému prejavu . pričom neopustil p re svo! 
p1·ej11v tt~ k . výraZJ;~ú ~1· 1 u emr:ocloná l neho vk ladu, kiOI'Ý te 
teraz usmernen~ do meneJ prlebojĎeJ 'náladovej roviny. 

Violonhlista jozef Podhoranský. 

kou (niekedy ho zvádza k prehánaniu tempa, ako napr. 
vo Vll la·Lobosovi) l vyspelým citovým dotváraním dtel, 
ktoré mú však zatiaľ rezervy v oblas ti medltatfvnych 
polôh lG. Banli!lkoY: Sonáta) . 

Pomerne skromne boli v tomto roku na PMKU zastú· 
pené dychové nástroje. jedin ým učastnfkom bol hobo· 
llsta Jozef Ourdina, k torý svojim, vcelku serióznym vý· 
konom, n iJako zvi!Bt neprevýšil zvyl:apty š tandard svo· 
jlcb kolegov determinovaný sporadlckyml pódiovými prf· 
h•i.ltosťaml. )e Intonačne vyspelý f a2 na menšie spo· 
l'adické kazy pri prefu kova nl vysšlch tónov ). tón má 
kvalitný, gufatý, PI'Rvda, s určit~'mt rezervami v oblasti 
dynamickej diferenciácie. Prinajmenet uzntuJiP. sl zasitl · 
ll L>urdlna za seriózne premiérové na!.tudovanie So· 
náty Jozera Gabéra, v ktore j dokázal vyul!lt striedania 
d) namickýcb kon trastov i vystlhnú1 tel lntenzfvnf' medi· 
tativny podtón. 

V rámci prehrávky predstavil sa 1 fagollsta Peter 
Henxel, v k torého só lls tlckom pre1ave bolo crtlť men· 
~l u ln tona čn(t Istotu a v určitej stiesne nosti a l mahl 
koncertn (! skúsenosť. Hanzel spolu s citlivým a kultl· 
vovaným hobojistom Petrom Kosorinom a violončelistom 
K. Flllpnviilnm s ú členmi súbo•·u Harmonia antiqua, ktn· 
l'ébo vedúcou umeleckou osohr•'l-;tou jP. nP.sporne mu-

(Pokračovanle . na (. str .} 



itaccat~ 
• VYHLASENIE SKLADATEĽSKEJ SUi'AZE - SVIATKY 

PIESNI OLOMOUC '80, národný festival detských spe
váckych zborov s medzinárodnou účasťou, Ceský hudob
n ý fond Praha, Zväz českých skladateľov a koncertných 
umelcov Praha, ú stav pre kultúrno-výchovnú č innosť 
Praha, Okresné kultúrne stredisko Ol omouc a PKO Olo
mouc vy hlasujft na počesť 60. výročia založenia KSt 
a 20. výročia prvého l etu človeka do vesmír u IV. ROé
NIK SKLAOATE~SKEJ SÚŤAŽE pre zborovú tvorbu (so 
sprievodom l bez sprievodu) pre detské zbory 2. škol 
ského stupňa na tému MIER VSETKiiM DE'Í'OM SVETA. 
.Vyhlasovatelia súťate uvltajú pôvodnú tvorbu !ánrovo 
i obsahovo pestrú, k torá by vyjadrovala detský radostný 
svet nášho socialistického dneika. Skladatelia m6iu po
uži ť texty zo zbornika vfťazných a odmenených prác 
IV. tex társkej sftťaže Sviatku piesni 1979, ktorý je k dis
pozícii na sekretariáte festivalu. 

Súťažné skladby dopln ené textovou prflohou j e tr eba 
zasla ť do 31. decemb1·a 1980 na adresu: Sekretariát 
Sviatkov piesn i, Park k ultúry a oddychu Olomouc, Slo
'fenská 5, PSC 771 92. 

Súťažné skladby musia byť pôvodné, doteraz nezve
rejnené a nepr edvedené a v iných súťa žiach neodme
nené. Súťaž, ktorá je neanonymná, bude dotovaná celko
vou čiastkou 12 000 Kčs. Porota, určená vyh lasovateľm i 
súťa že, vyhodnot( sk ladby do 28. ll. 1981. 

• KLAVIRISTA MARIAN LAPSANSKii, sólista Sloven
skej filharmónie, pôsobi l v dňoch 25. 6. - 8. 7. v Zu
richu ako k l avirista na majstrovských interpre tač n ých 
kurzoch, ktoré viedol Nathan Milstein. 

• SLOVENSKii KOMORNii ORCHESTER pod vedenfm 
zasl. umelca Bohdana Warchala hosťova l v diíoch 18. a 
19. júla t. r . vo Svajčiarsku a NSR. Na koncer toch v St. 
l\Ior itzi a Mnichove uviedol diela A lbioniho, Viva ldiho, 
H ändla, t>lozarta a Martinú. 

• ZASL. UMELEC DIRI GENT dr. ĽUOOVIT RAJTER 
hosťova l 6. augusta t. r . v Baden-Baden e, kde s tamoj
~l rn Mestským symfonickým orchesti'Om uviedol diela 
J. Takácsa (Baroková su ita ) a J. Haydna (Hobojový k on
cert a Symfónia č. 103 ). 

• SUCHONOVO KVARTETO hosťovalo v dňoch 10.-
13. 8. v Oslo, kde uviedlo diela Suchona ( Sonatfna p1•e 
slií i: ikové kvarteto), Al brechtsbergera ( S lá č i ko v é kvar
teto ) a Nardiniho (Sláčikové kvartetá č . l a 2 ) . Pretl
vedené diela nalll'al súčas n e Nórsky rozhlas pre polt·eby 
svojho vysielani a. 

• PODIEL K ULTÚRY NA FORMOVANI SOCI ALISTIC· 
K EJ OSOBNOSTI je názov zbor nika 9 štúdii, k torý vydal 
Výskumn ý ústav k ultúry v Bratislave. Nepr edajnú pub
likáciu si možno vypoil i čať u vyduvatera (Bratislava, 
nlím. SNP č. 12 ) a v okresných k nižniciach. 

• ZA-SLÚŽILi' UM ELEC ZOENÉK KOŠLER, d i rigent 
Ceskej filharmónie a šéf opery Nát·odného divadla v Pra
he (od l. januára t. r . ) stoji v súčasnosti pred závažnou 
umeleckou úlohou - Jlripraviť r epertoár pre bliziace 
sa os lavy 100. výročia otvorenia historick ej budovy Ná· 
rod né ho d i vadla (jese ii 1983) . Pre túto prllež itosť osoh
ne pripravuje naštudovanie kompletného oper ného odka
zu Bed i'ícha Smetanu (v~etkých osem opier) . Realizá
ciu svojho smetanovského projek tu začne naštudova
n fm Tajomstva a Dvoch vdov uil v tejto sezó ne. 

• DNI HUDOBNO·ZÄBAVNE:HO DIVADLA V PRESOVE 
110 uskutoč nia v diíoch 19.- 21. septembra t . r . V 1•ámci 
tro jd rl ovej nesúťaZ ne j prehliadky predstavia sa lll'ešov
skému pu bliku Spevohra šo B1·no (Zacharlk - Vet~š
ka : Popolu~ka Clndy) , Spevohra Novej scény Brat i slava 
(T. Sebu-Martinský: Ohni vák) a Spevohra OJZ Prešov 
(I. Dunajevskij: Biely agát). Súčasťou prehliadky bude 
1 pracovný seminár k aktuáln ym otázkam súčasn ého 
hudobno-zábavného divadla. Na sn imke J. Telucha Jozef 
Benedik v litulnej postave muzikálu Ohnivák, s k t orým 
sa v Prešove predstavi súbor Spevohry NS Bratislava. 

• ORAMATURGI CKt PLÁNY sl ovenských operných, 
balntných a spevoherných súborov pre sezónu 1980-81: 

OPERA SND BRATISLAVA: R. Strauss - Elektra, J. 
Massenet - Manon, A. Dvoi'lík - Cet•! a Káča , G. Verdi 

....._ Don Carlos. BALET: A. Chača!ul·ijan - Spartakus, 
zasl. umelec T. Fr ešo - Cht·obáčikovia. 

OPERA SD KOŠICE: G. Gershwin - Pm·gy a Bess, 
G. Ver di - Trubadúr, M. Ravel - Spanielska hodinka 
a zas l. umelec L. Holoubek - Bačovské žarty (pre
m iéra), F. Lehár - Paganini. BALET: S. Prokofiev -
Romeo a Júlia. 

OPERA DJGT BANSKA BYSTR_ICA: zasl. umelec B. Ur
bo nec - MajsteJ• Pavol (prernié1·a ). G. Ve1·di - Ernani, 
D. E'. E. Aube1· - F1·a Diavol o a F. Lehár - Gróf Lu
xomburg. 

SPEVOHRA NOVEJ SCÉNY BRATI SLAVA: M. Rozov
skij - J. Riašinccv - M. Dunajevskij: Tr aja mušk eti cl"i , 
l. Bckesscy - G. Déncs - Sz. Fényvés: Pes, ktoréhu 
Yolali pán Dnzzi , C. Millocker: žobravý ~tudcnt. 

SPEVOHRA DJZ PRESOV: F. Zacharnfk - L. Vetcška : 
Populu! k a Cindy, T. Kozusznik - A. Gross: Miluje, ľúbi. 
zbožiiuje .. . , J. Offenbach : Krásna Helena, J. Strauss: 
NatoP.ier (alebo N.iedunaká krv), 

Hovoríme so sólistom opery Brémskeho divallla Františkom livorom 

Náš spevák 
v Brémach 
Predstavovať ho nailiej hudobnej verejnosti netreba. Slovenského ta

nol'islu FrantiAka Llvoru dobre poznáme z operných predstaveni, z 
knncertov, z rozhlasu i z telavizie. Jaho vystúpenia sú vidy hudob
n ým zážitkom. V poslednej divadelnej sezóna na materskej scéne 
SND, kde bol angažovaný desať rokov (1969-79) , vystuponl v ra· 
pet·toárových operách len pohostinsky, lebo bol angalovaný v ope
r e Divadla slobodného hanzového mesta Brémy 'f NSR. No 'f budú
cej sezóne sa s nim budeme doma stretávať častejšie, lebo Yličilu 
ča sť pracovného úväzku prevzal 'f opere SND a iba men!iu 'f Br~· 
mach. 

Prirodzene, ze po skončeni sezóny 1979-80 sa ponähfal domov 
medzi svo Jich a tak sme vyuiili túto priležitosť na rozhovor v spo
jitosti s jeho doteraj!imi zahran ič nými anga:lmän, ako aj o práci 'f 
brémskej opere. 

Brémy sú vaia tratia zahraničná 
divadelná .,itácia " . Kde ste u ~ bo
li angažovaný a aké st e v zahra
ničných angažmán vytvorili oper
né postavy? 

- Vôbec moje prvé an~ažmán 
po skončeni stúdtf na VSMU a 
Hbsol vovanf prezen čnej vojenskeJ 
slu7.by vo VUSe bolo v Magdebur
gu v rokoch 1965-67. Keď sme !Jo
ll na zájazde v Innsbrucku s Dvo
r<ikovou Rusalkou, kde som sp ie
val Pri nca, počul ma tam hosťu· 
júcl dirigen t z Oldenburgu Ka r l 
Randoiph a ponúkol ml u nich an
ga?:míln , ktoré som prijal a pô
so iJil som tam v r . 1967-69. Po
tom som nastúpil clo opery SND 
ll ani sa ml nesnfva lo, že po ro
koch sa zasa dostanem n eďa leko 
Oldenburgu - do Brém. 

V Magdeburgu som spieval 
Princa v Rusulke, Rlccarda vo Ver 
dlho MH!:karnom bále, Rudol fa v 
Puccini ho Bohéme, Mam·lcu vo 
Verdiho Trubadúrov!; v Oiclenbur
gu Tamina v Mozartovej Carovnet 
nn ute a titu lnú postavu v jeho 
Jclomeneovi, Cavaradossiho v Puc· 
cin iho Toske, jan!ka v Smetanovej 
Predanej neveste, baróna Krontha
la v Lortzingovom Pytiiakovi, Vod
cu vzbúrencov v Hi ndemi t hovom 
Maliat·ov i Ma th isov i, ba aj Barin
kavho v Straussovom Cigánskom 
barónovi a v Brémach znova Ct1· 
VHraclossiho, Robespierra v Dan to
novej smrti Gottfrieda von Ei nema 
a optlf Riccarcla v Maškarnom bá
le. A v brémskej budúcej sezóne 
zal:ínam už v septembri ako Erll< 
vo Wagner ovom Blúdiacom Holan
ďanov! a v oklóiJl'i ma ča ká tiLUir 
ná ú loha v Mozartovom l dome
neovi , ktorého llélštudu jeme po ta
l iansky, k ým prod trinúst im i r ok
mi som ho spieva l po nemecky . 
Je to opera, ktorá ie?:aia Mozarto
V! m imoriadne na srdci a vracal 
sa k nej; poznáme jej ver ziu mnt
chovskú a viedenskú, po p rv)• 
r<Jz v OlclenbuJ·gu som spJCval vie
denskú, teraz šHidujemo mnfchov· 
skú verziu. Pôvodne komponova l 
ústr ednú postavu pre bas a ne
skôr sa rozhodol - na ve ľkú ra
uosf tenor i stov - nap!sať ju p r e 
tenor. Aj l damantes je v jedntJ j 
verzll nap!saný p1·e tenor, v dr u
hej p1·e mezzosoprán. 

Za svo jich za hraničných angaž· 
mán ste istotne zfskali vera cen
n ých poznatkov a môžete porovná
vať zodpovedne k lady i zápory u
lllel eckej práce u nás a tam. to 
by ste nám o nich povedal i ? 

p r ichádzam do d ivadla o 10,00 h 
na skúšku, ale už rozospievan ý, 
skúšame do druhej, potom Je pn:
stávka a od šiestej pokračujeme 
do desiatej . Keď mám večer nároc
né predstavenie, i vtedy musím 
nemi losrdne skúšať od jednej. SpP.
víl kovi tu velmi zalez! na ume
leckej výkonnosti, p retože ak sú s 
jeho prácou nie spokojní, ni kto ::.a 
s nfm nebav!, má zmluvu na jod
nu č l viac sezón, podľa dohody a 
keď t lí vyprs! a nemajú Ol) ďalej 
zítujem, pocf<tkujú sa m u zn spo· 
l up rácu i 

A vde perspektlvy? 
Na jpr!jemnejs!m ocenenf m 

práce je, k ec! sa spevúku - ako 
to bolo v závere sezóny i v mo
jom pdpade - spýta i ntendunt, či 
može s jeho spoluprácou poč!tuť 
aj v ďalšej sezóne - a potom sa 
už dohodnú nu uzavreli ďalsej 
zm luvy. 

Ale nie Je to ľ!l hký chleb!k. Naj· 
šťastnejš! som predsa len doma a 
o tej túzbe po domove môze zod· 
povedne hovori ť iba ten , čo je cllh · 
ši c v cudzine. Ked som mesiac 
tam, už túzim čo na jskôr sa do
st <~ ť domov a na na se jav isko. Lo· 
bo nech sú voči č loveku akoko!· 
vek taktnf, n iet tu kamar átstva tu· 
ho nášho t ypu. Síl siušn!, zdvorili, 
a le vždy na tie i ch povestné tri 
k roky . . . 

Tešfm sa, že budem v budt,ce j 
sezóne aj doma angažovaný. V mi-

budú mat výh rady, ale ani t•afl· 
sér , ani m y sme ner átal! s takou 
prudkou reakciou. v opere ruuta 
predsa len čakajú na javisk u i 
pestr ost sctny a k ostýmov, oh fad 
na Istú t radtclu, popri k valltnej 
hudbe a speve. 

A ako to yyzerá 1 'fBiimi part· 
nermi v Brémach? 

- Sm e tam z rozličných kra· 
jín a r ôznych ná1·odnostt. Tak llli• 
pl'ild ad v Mailkarnom bále sa st ret
li výborná kolot·atúrka Brazflčau· 
ka Ellane Coelhov& ako p<~za 
Oskár, Francúzka N icole Der ll illeo
vá ako per fektná Amélia, Amt~ri
čan Indiánskeho pôvodu Dav1d 
Pi t tman-Jeni ngs v úlohe Renata, 
na k tot•ého osobitne upozori'lujem, 
lebo oned lho su s menom toh to 
spcvéika·baryton lstu nepochybne 
stretnomo v spojitosti s j eho úl:in
kovanlm na vel kých svetov~~;h 
scénach - je to vynikajúci hlas 
tal iansk eho c lla rak tet·u i V úlohllt:h 
sprisahancov Samuela a Toma Vl'
stupovali Bulha1· Mi hali M1IOI~o.JV 

a Ho lanďan Hubert Wa ber, v ú lo
he veštk yne Ul r iky vyni ka júca l< u
m unka Maria Sandulescu. Di rigo
val šéfd i rigent Ra kúšan Petct• 
Schneider, r éztu ma l Ziipadonemcc 
Hans Corte u Riccarda spieva l ::ilo
vák Fero Livora l 

Aké máte akúsenosti s kritikou? 
- ]e pr!sn11, p resná, niÍ I'Očn;l a 

IH'edovšetk ym od borná. ]e všo
st run ne fundovaná a aj kecr n l~čo 
v~č!ta , ta k s ocenen!m roiJol y 11 

taktnou vecnosťou, ie kecr si (;lo
vek vsetko zvúži a za mysi! sa n<1d 
konštatovaniami, dá k r i tike :tvy
cajne za pravdu. A keďže kritici 
tloi.Jr e vedia, že aj m y, spevflr.l, 
sme nt\rod c itl iv!, tak nám svoje 
pri pomienky povedla citlivo, v 
rcspcktc k umeniu. 

A v tých lo súvis lost iACh čHslo 
myslim na to, ako sa my du11111 
(;ust o ukolisavame v • akejsi samo
spokojnost i, že sme .,na naše ro
mery" dobril Mus!m konšt atovo~ť, 
že keď sa ta k poohlladnem do
oko la, treba sa nám sn a~lť byť ~l ll 
l o lcpšlmi. Bez ambfclf veru za 
stag nujeme, mal i by sme pr e<:ne 
a prfsne konfrontovať svo je sily 
so zahranič!m a mali by sme eko· 
nomicky zaobchádzať so špičko
v} mi spevákmi. Vzorom by ndm 
tu moh li by ť Bulhari, k tol'f m<~tú 

- Nazdávam sa, že u nás hráme 
kvalitnejšie divadlo, a le pokiaľ Ide 
o tú drobnú prácu s in terpretom, 
či už zo strany režiséra alebo di
ngenta, prfsnejšie a presnejšie sa 
p racu je vonku. Zahraničn! di rigen
ti a režiséri majú ve!kú výhodu 
v tom, že si na jed notl ivé typy 
môžu pt·iangažova ť spovf1kov, pri
padne z celé ho sveta. Robi sa to 
tak, že, povedzme, dvadsia t t-tr id
siati p r edspievajú ta kmer bez per
spektívy pria meho angažovan ia, 
ale keď n iekto z nich typovo vy
hovuje, ma jú ho v evidencii, vy
zvú ho, č i má záujem a čas na· 
študovať požadovan ú úlohu a od
spievať 10-15 predstaven!. Až po
tom s n i m uzavr ú zm iuvu. 

František Livora ako Riccardo vo Verdiho Maškarnom bále. 

Pracuje sa tu tvrdo a neúpros
ne, po dovolenke hneď v prvý deti 
nástupu sa naplno aranžuje, ako
by prestávka an i nebola. Vyžadujú 
dôl<ladnú osobnú prípravu a p rá· 
cu na skúškach naplno. Tak ako 
vlan i, ani teraz nebudem mať cel
kom pokojnú dovolen ku, vl ani som 
si m usel chyst11 f Robespler ra do 
Oantonovej smrti, teraz Erika do 
Bl údiaceho Ho lanďana. Pred do· 
volenkou som dostal k lavfrny vý
tah , mal som štyri skúšky a po 
dovolenke pôjdeme hneď do aran· 
zovan ia a ensembloviek. Pracuje
me tam na dve smen y na CV I Č · 
ných javiskéi ch, ktoré sú dvo vo 
veľkosti normál neho javiska a tak 
skúšame h neď v náznakovej scé
ne a v rozmeroch javiskového 
priestoru. 

Ako vyzerá vU pracovný deii? 
.- Kect nemám predstavenie, 

nulej som tr inásťkt•át spi eva l v re
pel·toárových operúch, v budúcej 
sezóne by som mal naštudovať 
Verdiho Don Ca d osa. 

Ako vyzerá dramaturgické sme
rovanie v brémskej opere? 

- Je to približne ako u nás -
z každého rožka troška . Napriklad 
v budúcej sezóne sú v repertoári 
tieto diela: z talianskeJ tvorby Ver · 
diho Si la osudu, z nemec kej Wag
net·ov Blúdiaci Ho l anďan , buffo
opet·a bude zastúpená Mozar tovou 
Cosi ľan tut te, moderná tvor ba 
šostakovičovým Nosom a Janáčko
vou L!škou Byst rouškou. 

Zau jhual by ma vzťah publikA 
k spevákom a tvorcom pr edstave
nf? 

- Obecenstvo ani tu nešetr f p re
javm i uznania a r adosti, keď te 
spokojné, ale vie rovnako spon
t[mne a búr livo prejavi ť a 1 svoju 
nespokojnosť. Tak to bo lo napr i
klad i po našej premiére Maskar
ného bálu. Dirigent a l n tet•pretl 
sme mali veľké aplauzy p1•i kla· 
iíačkách, a io l<eď sa išiel k lai1a ť 
r ežisér, mimochodom uzn!Ívaná o
sobnosť v na jširsej verejnosti, 
ozva lo sa h romové .,bú", ako p re· 
jav nespokojnosti s inscenáciou. 
1\ lo preto, že r ezisér si tu dovolil 
veľký moderný exper iment, celý 
dej posunul do súča sn osti, do kto
réhosi amer ick ého štátu, h rali smo 
v modern ých oblekoch a scéna bo
la takmer prázdna. Od začiatku 
sme vedeli, že P.Ubl!kum 1 k r itika 

Sn!mk a: arch!v 

viiršinu výbor ných spevá kov an
gažovan ých vonku, al e keď Ich po
trebuj (! na domácu r eprezentáciu, 
účinkujú doma . Pr irodzene, plánu
jú aspoií r ok dopredu a tak sl 
ich .,špičky" zosú ladia svoje plá
ny a móžu si pl n iť domáce l za· 
hran ič né úväzky. 

Prirodzene, že nám dobre pad
ne domáco uznanie, a le ako i;lo
veka poteši, keď svetová t lač pfše 
o našich slovenských spevákoch s 
VP-ľkým uznanfm, ako sa to na
prik lad sta lo v j tmovom čisle zá· 
pnclonemeckého časopisu OpeJ'll· 
welt o Petrovi Dvo•·skom (Nemo
r m o vo viedenskom Nápoj i lásky l 
a Gabriele Beiiač kove j (Jenúľa v 
ženevskej Jej pasto1·kyni) a čoraz 
ca stejšie sa v tom to časopise zja
vu jú a j mená cfa lsfch spevákov čl 
speváčok z nášho malého Sloven
ska, z k torých spomeniem čo len 
Magdu Hajóssyovú a pri všetkej 
skt•omnosti 1 seba. 

Aký je vái náhrad na výchovu 
mladých talentov u nás? 

- O ta lenty nie Je ani u nás 
núdza, l en zálež! na Ich odbornom 
veden!, na dobrej spolupráci kun· 
zer vatória a VSMU, aby sme ta· 
lentovaných spevákov A spevlícky 
rozvfjali a vychovávali v rám ci ir.h 
dAnosli a uepr esko fovali Ich proll 
tým to danostiam, lebo tým sa čl!s
tokrát talent deformu je a potU!ča. 
A plat! to rovnako o škol skej ako 
aj o súkrom nej výchove! 

Pt•ipravll: G. IAPOI 



T o.htoro! nt JubileJný xxv. p! esť11nský 
festival, ktorý prebiehal v dt'loch 

13. 6. - 24. 7., bude nepochybne tvoriť 
významný medznfk v štvrťstoročneJ his· 
tó t•ll tohto medzinár odného hudobného 
f esti valu. K uvedenému konštatovaniu 
nás oprlívai uJe ani nie tak f estivalová 
dramaturgia, k torá v podstate nadviaza la 
na doterajšie koncepčné východiská, ale 
predovše tkým sku točnos ť, že Plesta nský 
fesllva l dosta l pt·epotrebný stánok v d l· 
hoočakávanom Dome umenia. Ten to dO· 
ležltý moment skr ýva v sebe vefké po· 
t enc lá lne možnosti, k toré - dúfajme -
nezostanú v budúcnosti nevyužité a zvý
raznia zástoj Piešťanského festivalu v 
k ontexte ostatných podobných podujaU 
n11 Slovensku. Zmena nastala 1 v organ l· 
začne ) šlt'Ukt(ar e, pr etože Slovenská fll. 
harmónia, ako uzfvatefka Domu umenia, 
prevzala na seba l funkci u hlavného 
usporiadateľa Piešťanského f esti valu. Tá
to zmeno - z per spektfvnoho pohľadu 
I sto veľm i pozlll vna - pt•inlesla so se· 
bou l vymenu celého rea lizačného stábu 
fes tivalu. Priš li novf ľudia, zv!lči.a bez 
proclcltlídzajúclch skúsenosti. Net reba ani 
prllis zdôruzitovať, že to bolo cftlt. N ic· 
kedy až p r i veľm i. Vše tko - od plagáto· 
Vftn lu ui po predpr eda J vstupeniek -
sn doháa1alo v poslednej chvili. ( Plagtí t 
ohlasuj úci konanie XXV. PF vyši el sl y· 
r t dni pred jeho otvor enfrn. ] Chýbali niím 
a) niektoré dobre za behané akcie z ml· 
nulých rokov. k toré orgunlc ky a nenu
tenrJ spol uvyt vá t·all v Plešťunoch atmo
sfél'lt hudobných slávnostf. Len núhod· 
nu by som spomenul nap l"lklad súťaž o 
mt jka·aj!;l fesliVItlový výklad. Prvýk rát v 
dej inách Piešťa nského fostlvulu bude 
chybo ť oj jeho komp letná fotodokum on· 
túclu. 

Tuliansky dirigent E. Stratte, amarlckf 
xpevácl C. Llndseyová a B. Matthews a 
nái klavirista P. Kováč 1 zfava dopravu) 
predniesli dielu G. Gershwina. 

Dt·a moturglcký plán pozostóvul z 29 
Iestivalovfclt podujalf. Oproti pt·odchli· 
dzu)llcun rokom sa teda Ich počet zvý· 
sil približne o tretinu. z rôznych dtlvo
dov však bo lo odrieknutých 6 koncer tov, 
z k torých sa Iba v jed nom prlpade po
duri lo zabezpeči t náhradu. Ako novinka 
sa zaviedli matiné. Medzinárodný cha
J"aktor dodávali festivalu umelci zo So· 
vietskeho zväzu, Maďarska , NDR, Rakus
ka, Svajčiarska , Talianska, Svédska, Bra
:tilio, USA a Japonska. Okrem Domu ume
niu boli koncerty aj v empft·ovom diva
dielku a zámku v Hlohovci a v Domove 
11lovenských skladalefov v DolneJ Kru
pej. 

"lužlsko hudobného festiva lu tvori li 
symtonlcké koncert y, dop!a) uné spra vidla 
vystú penlm só listu. Slávnostné otvoren ie 
pnpadlo Janáčkovej filharmónii z Ostra
vy, k tora prtsla do Plesťu n so svojhn 
séldtl'lgentom dr. Otakarom Trhlfkom. 
V l\lendelssohnovom Koncer te pre husle 
a orchester e mol, op. 64 vyst llplla ako 
sólistka u nás dobre známa Japonka Shi· 
zuka lsltikawa. V jej prlstupe k tomuto 
koncertu je eviden tné je) české škole
nie. k to1·é deliká tne spája so svojim poe
tickým, až zasneným vnútor ným cite
n i m. 

Dr uhýkrát vystúp i la )anáčkova f llha L'· 
m6nlu so švajč ia rskym dirigentom Ewal· 
dom Kornerom. Do programu Ich kon
ceťtu bola zaradena aj skladba súčas· 
ného brazllskeho skladatel a Mariusa 
Nobt•eho In memor iam. Toto hlbavé die· 
Jo, využlvajúce bohatO farebnosť, zdô· 
raznenú r ozšft·enfm sekcie bicfch nástro· 
jo v. zaznelo v Ktlrnerovom naštudovanf 
vo veľmi pôsobivom hudobnom tvare. SO· 
Jlsta veče ra Luiz Oe Moura Castro z Bra· 
zlli o vystúpil v dvoch klavfr nych kon· 
cea·toch - v Mendelssohnovom 2. kon· 
cert11 d mol a v Lintovom 2. koncerte 
A dut·. Hoci Castr o má Iba 40 rokov, 
vzbudzoval dojem, akoby už prekr ol:ll 
zenat svojej umelecke! kar iéry. Casté 
prr:k lepy a nedotiahnuté miesta sa strie
dali ~ t•y tmlckou rozkolfsanosťou, hran t· 
'elacou a~ s neukáznenosťou. S presný m 
švajl: iarskym dirigen tom sl n ijako nero· 
zumel. 

Slovenská filharmónia sa zapojilll do 
f estivalu až v jeho dr uheJ polovici . Kva· 
llty tohlo telesa boli na koncerte díta 
3. júla umocnené šťastným výber om. s6· 

listu l dir igP.nta. V Uvor ákovom koncerte 
pre violonl:clo a orchester It mol, op. 104 
sa zaskvela Vi ktori ja Jagl ingová zo Su· 
vtetskoho zvnzu, ktorú sl dobre pam<i 
láme z JeJ vystúpenia v Piešťanur.h ro· 
J..u 1971. Ide o umelkya)u vysokl'j hudob· 
nej erudlclc, ktora zaujala vyspe lou tO· 
novou kultúrou, tak chat•akterlstlckou 
pre sovietsky I n terpretačný stý!. Soviet
sky cllrlgent gruzl nskej nát•od nostl Džan
aug Kuchidze patr il k najvýraznejšfm 
osobnostiam toh toročného festi valu. Upo
zornil na seba už pri sprevddzan l Ovo· 
i'é!kovho koncertu, avšak naplno rozvinul 
svoje sugestlvne dirigentské umenie pr i 
r ozmerne j 2. symfónii e mol, op. 27 Se1·· 
geja Rachmaninova. Kach idzeho moino 
zaradiť k tým majstrom taktovky, ktor f 
nedlt·igujú Iba to, čo počujú, ale Ide ne
ía prosne za svojou predstavou. Jeho ges· 
tá sú veľmi jasné a zrozum iteľné a do· 
káze nimi pt•e tla hnuť na svoju lnterpre· 
tai:nú platf ot·mu celý orchester. Je schop
ny navodiť maximálne tvorivú atmosféru, 

Na XXV piešťanskom fe~tfvale pnmPr· 
ne saroký priestor dostali komot·a.e or· 
chestre. Stá tny komor ný orchester Zill
na tu hostoval trikrát. So spoľahlivým 
švédskym dirigentom Kurtom Lewinom 
vystúpili v l\t ozar tovom Konce1·te pre dva 
klavíry a orchester Es dur, KV 365 Silvi a 
a Rudolf Macudzinski. Koncert sa stul 
milou pr!le:Zltostou pre pripomenutie 50· 
ročneJ koncertnej činnosti kluvfrncho 
dua manželov Macudzltíských, ktor f vy
orali hlbokú brázdu na poll slovenské· 
ho Interpretačného umenia. 

K vrcholom festivalu patril koncert 
Státneho komorného orchestra Za llna. dl · 
rigovaný dr. Ľudovilom Ra jterom. Zná· 
m y rakúsky klavi rista Jii rg Demus v Bee· 
thovenovom 2. koncerte pre klavfr a 
orcbeste1• B dur, op. 19 sice nesplnil 
očakávan ia [v pasážach nepochopiteľne 
zrýchľovul a dost zostal dlžný a j k od en· 
eli v l. č usli). zato predvedenie Mozar
tove j Km·unoval:ne j omše C dur (KV 317) 
znieslo l najprfsnetšte kritériá. Zvlásť Sil 

v tomtn roku. V cvkle Piešf11nský fesH
val delom :.o rcdlizovalí dv!! akcac. Sko
da len, ze !.ll pr i nich nczoltladni l prvot
" Ý ctef týchto podujatí: nenásilné za· 
sväcovanlo det! do hudobného umenia, 
Z .tohto aspektu sa javil oveľa funkčnej

ši koncert pre mládež, kde vystúpi l Slo· 
veuský komot·n9 orchester. 

Na záver vari Iba toľko: XXV. ple~ťon
skí' festival bol veľkou kultúrnou uda
losťou, ozajstnym sviatkom hudby, kde 
- napriek niektorým výhradllm - tas
ne prevažovali kladné stránky nad lti· 
pornyml. Pokia! sa vyskytli nedoslR tky1 

boli prevužno prevádzkového charakteru. 
Treba sl Jen 2elať, aby skúsenosti, zts· 
kané v celkom nových podmienkach llo ll 
v bud úcich ročnfkoch zúročené. Plesta
ny - toto rušné k(apelné stredlsJ.'"' 
majú teraz vytvot·oné už všetky pred po· 

XXV. piešťanský festival 
kedy máme dojem, ze posúva h t•an lce 
lnterprctai:nych možnost! ot·chestr a. 

Zo stt·any obecenstva sa azda no jvtii:sl 
zú ujom súst redil nn koncert z dae! Geor
gu Gershwina v podani Slovenskej fil· 
harmónie u ta lianskeho dirigenta Ettore 
Stratia. Gorshwlnova hudba mii velmi 
svoja·úzny kolorit, po umeleckej sta·ll nke 
jo vso k znač ne r ozkollsonlí. l'r eto je tu 
otázka v9boa·u volmi dôlezlt(a . .,S i aďú k" 
t )rpu Girl Ct·uzy by Isto lepšte pr ista l 
Mantuvon lho orchestru ako Slovonskej 
lll ltarmónl l. Z celkom Iného cesl!l je 
Koncert pre kluvlr a orchester F dur, 
ktoa·ý zaznel v l nterpa·etácll Pavla Kn
vái!o. Ten to koncert dokáže prev<'ri ( tech
nické, rytmtcké l výrazové schopnosti 
klaviri stu . Kováč vyšiel z toj to komplex
nej prev ier ky veľm i úspešne. S vidlici· 
ným potosonlm hral aj tl o nuj kompliko· 
vonejs lo t·y tmy - v tom to koncerte je 
Ic h ncmälo. Výita tky z opery Porgy a 
Be ss spt evu ll Claudiu Lindsey a llen ju
min Mutthews z USA, ktor! hlasom l Vý· 
zot·om dobre sp l i\ali naše pa·edstavy o 
Gershwl nových operných hrd inoch. 

Posled né vystúpenie Slovenskej fi lhar
mónie dt a·lgoval jej šéfdtr igent Ladislav 
Slovák. Výkon Daniely Rusóovej v Rue· 
thovenovom 4. koncerte pre klavfr o 
orchester G dur, op. 58 potvi'Ci ll , že JOl 
neča kane prudké zuZlarenlc nn k lavlrl s· 
liekom nell! nebo lo náhodnó a že cils· 
ponu jo takými d lho ukr ývonýml schop· 
nosťa ml , k toré Jej dávajú všetky predpo· 
k lady pr e neustály umeleck ý ra st . Na 
tomto koncot·te zu spoluúčin kovanie Slo· 
venského fllhurmonlckého zboru l zbor· 
majster Pavol Baxa) bola premiéra ora· 
tóriu Bartolomeja Urbanca "Biagoslaven 
mir". Ako sóltstl (tčlnkovall Magdaléno 
Hajóssyová, Hana Stolfovll, dr. Gustáv 
Papp, R6bert SJUCI a Jozef Spaček. Toto 
monum en tá lne d ielo bolo ve ľm i sta t·ost· 
lt vo nastudov11né a obecenstvo ho prija lo 
s ve ľkými ováci ami. Ak mám hovoriť za 
soba, bol ~om po predvedcn l oratória 
dosť v t•ozpakoch. Na Jednej stt·ane sl 
uvedomuJem, te Ide o kompozlclu, aká 
nám až dosial chýbala, no zároveti sa 
vnucuje oulzka, či to nie je Iba ponášku 
na východné li t urgické obrady bez zá
vaznejsieho osobnostného prlnosu. Vra· 
cat sa k našej histór ii - t k te) naj· 
&tarsej - ako k zdr oju národnej hrclos· 
li j e stálo aktuálne. Diela l nšpl a·ované 
históriou musia však v sebe nlest pe· 
ča ť s(t časnostt. Ak ý s(tčasn ý bol janáček 
v G!Hgolskej omst pred vyse po lstoro· 
člml A práve tento moment ml u Urban· 
ca - pri všetkej úcte k jeho prác i 
chý ba. 

Zo slovenskej tvorby boli zoradené do 
dramaturg ie Piešťa nského festivalu a j 
d iela O. Kurdoia (Východoslovenská pre· 
dolu·a, op. 22], S. Jurovského (Radostné 
sftfa!enie), A. Moyzesa (Mu11lca Istropoli· 
tana ) a mladého Murllna Burlue ISiá· 
i!lkové kvarteto "Nénia". Tvorba E. Su· 
choňa sa v koncertnej časti festivalu 
prezentova la dVakrát. Výber z cyklu Ka· 
leidoskop pripravil Stälny komorný or
chester 2illna s dirigentom Janom Val· 
tom. Sólový par t velmi zasv!l tono In· 
terpretovala Klára Havlfková. Menej dls· 
ponov~tno sa Havlfková prejavila v hu· 
dobno-poellckom pásme Spevy rodnej zo
me, ktoré bolo zostavené z tvorby Euge· 
na Suchoňa a Milana Rúfusa. Tu poda la 
nezabudnutelný, priam katarzný výkon 
recllá torku Eva Kristínová. 

Ak sme v minulých rokoch kri tizovali, 
že vrtazné diela sklada telskeJ s(t ťaže o 
Cenu mesta Pieiťan sa vôbec neuvádza
jú, teraz muslmo, naopak, prlvftat, :l!e sa 
tá to noľa hkd (t loha podar ila splnlt. Kon
cert laureátov skladalefskef súl'o!e bol 
v malej sále Domu umenia. Hudobnú im· 
presiu pre recitáciu a 10 nástrojov " Vi· 
dené zblfzka nad jazerom" od Ivana Pa
rlka naitudovalo Filharmonlcké kvarte
to a Bratislavské dychové kvinteto za 
spoluúčinkovania Ivana Paloviča a reci· 
télorky Idy Rapalčovej. V tomto pôso· 
bivom jemnom dielo zosta l Par•fk varný 
sebe, svojmu poetickému viden iu sveta. 
Malovcova kompuzlr.ia .,Medltazinni not· 
turni a coda", kiOl'Ú uviedlo Koilické 
kvarteto, má tiež lyrický charakter , ako 
to naznačuJe už jeho nAzov, Ide však o 
lyrik u robustnejšiu, lilr okodychej slu, muž· 
nejilu. 

i'.iada vyzdvihnúť pel'fektný výkon Spe
váckeho :~:boru mesta Bratislavy ( zbur
majster Ladislav Holásek ] a výbornych 
sólistov ....... Viktú t·iu Stracenskú, Zsuzsu 
llarlayovú, Antona Dermotu a Petra Mi· 
kuiUa. 

Výkonu ďalsieho účustnlko - Sloven· 
ského konwl'llého Ol'Chesh·o - sn no
dú nič vyčltuť, Ibaže nenadchli tuk uko 
po Iné roky. Akoby Im bolo chýhulu 
v:Ičstn zuungažovanosť, čt ochablo vôľu 
vzíijomne sa Inspi rovať. Možno to znpl'l· 
č tnill akustické pomery rozfnh loj sú l y, 
možno nemali svoj deti. Pochváliť vsttk 
treba decentný výkon sólistu Jiit·gena 
Dietzeho z OR v Marcellovom Konccrlt: 
pre hoboj a sldčikuvý or chester ti mul. 

Sukuv komorný orchesl et• mul url:ilé 
rezer vy v úvodnom Mozar tovom Diverti
mente n dut·, KV 137. O to viac sme všalt 
boli" spokojnl so Sukovou Ser enádou pro 
sl éčiky Es d1n·. Najm!! Aclagto vyznelo 
mimoriadno poeticky a vrucno. Je veľ· 
kou vzá cnosťou počuť túto, Inak dosf 
frekventovanú skladbu, v takom cltli· 
vom tlmočenf. Druhým, volmi úspešným 
českým komorným telesom, bo lo Koclu
novo kvarteto, ktoré vystúpilo v empl· 
rovom dlvod lolku v Hlohovci s dielami 
Schuberta, Janéčka a Dvoi'áka. 

k lady, 11by sa stali významným cen trom 
slovenského k ultúrneho ilvota. 

KORNEL DU FE'EK 

PIESNOVY RECITAl. A TO A OERfo10TU 

Vyuiívttm tlávno očokóvanú prllozitost 
odč int( chy bu, klOľ(t sa ml prihodilo pri 
pr llozltostl 65. jubileu rakúskeho tcnu· 
r is tu Anlunn Dermotu, ked som mu v 
Hudobnom zlvote blohozclnl už vtedy k 
jeho 70. narodeninám. Tento omyl su slu l 
nwdzttým pruvdou: 4. júna dovŕsli A. 
Dm·motu svoju sedemdesiatku. O mostac 
neskôt• bol An ton Derrn ota hosfom Pieii· 
ťanského festi val u, kde vystupoval 6. jti· 
la v r ámci piesiwvého matiné na zám· 
ku v Hlohov.:i o 9. júla v lntorpr elút: ii 
Moza rtovej omše ako sólista spolu s Vlk· 
tóriou Stracenskou n Petrom MikuiU om . 

Piesi1ový rocltdl Antona Dermotu za 
klavlrneho sprievodu jeho man2elk)• Hi l · 
dy Dermotovcj konal sn v noopukova
telnej atmosfére. Koncert, ktorý bol nav· 

v. Straccnská, Zs. Barlayové, A. Dcrmoln a P. MikuHi § (zfava dop1·ava] pod vcdenlm 
dr. Ľudovlta Rajtera prednieHII sólovó party Mozartovej Korunovačnej omiio C dur 
[KV 317 ]. Snfmky: M. Ottinger 

Filharmonlckó kvarteto zaradilo do 
svojho pt•ogra mu [Domov slovenských 
sklada t eľov Dol ná Kt•upá] slovenskú pre· 
m iéru Sl áč ikového kvarteta mladého so
vietskeho sk ladalela Vachtango Kachl · 
dzeho [nar. 1959]. Vzhladom k veku 
autora Je to prekva puJúco zrelé dielo. Na 
tomto koncerte, pripravenom pro účast· 
nlkov st retnutia lludobnej m ldde2e, od· 
znelo aJ Schuber tovo Sláčikové kvarteto 
d mol "Smrt' a dievča" (O 810) , :lial, 
zďa leka nie v adekvátneJ podobe. 

Zaradenie koncet·tu z tvorby Jacquesa 
Offenbacha { Fllhur monick t or chester 
Gyéir) do dramaturgického plánu t reba 
označit za vyložený omyl. Diela tohto 
sklada tela sa skot·o denne ozývajú na 
promenádnych koncer toch Kúpeľného or· 
chestra, kdo majú Iste prillehavojšle 
m iesto . .,Spestrovať" dramaturgiu týmto 
smerom nebudo azda v budúcnosti po
trebné. 

Na XXV. PF - lak ako v predchádza 
júclch r okoch - hosťovalo aj SND 1. 

Brati slavy. Baletný súbor viedol Giselle 
Ch. Adama a Triptych života na hudbu 
E. Suchoiía a I. Zeljenku, kým operný 
súbor prišie l s čerstvo naStudnvHnou, 
vr:ľml vyclHrenou lnsconáciou Muw •·tuvc j 
Figaruvcj svuclby. Pri t ýchto pt·cdsluVll· 
nlaclt sme sl uvcclom lll. io l keď nový 
Dom umeniu Slovenskej filhurmónlo jr 
viacúčelovým objektom, najldeit lneJiHc v 
ilom vyznievaJú Javiskové formy. 

Na mladú generáciu sa nezabudlo ani 

štlvený početným a senzltfvnym obecen· 
stvom, ukáza l umelca v plnom Jeho ume· 
leckorn formáte. Koncert s progrumom 
náročných t>lesnl W. A. Mozat·ta, F. Schu
berta a R. Schumanna ( Liedet•krois ), 

svedčil o tom, :Ze Dermotu možno prá· 
vom pokladať za klasika v tvorbH no· 
vodobého prehlbeného spôsobu podllvt~· 

nla plestiovoj tvorby. Interpr etáciu clol<u· 
mentovala silu koncepcie stvfir t)ovn nan 
plesni ako 1 zážltkovú hlbku Ich poní· 
manla. Hlavným cieľom In ter pretOch: 1\. 

Dermotu je vydolovať celé bohatstvo vý
razového sveta v tnk dlferencovunýeh a 
krehkých útvaroch ako sú p lesne. Bohlli<Í 
technická vybavenosť sa stlala norozllut·· 
nou súčiastkou výrazového podania plns· 
ni a bo la v plnej miere v služhllC'h unw
leckých požiadaviek, ktorých (aspt:snó 
zdolanlo nebolo v ničom hateuó vrJ,um 
umelca Poslucháč mal skOt· dowm t.o 
sa sprostredkuj!' S!llllolná umc!Pr'kfl td1·H 
v jej na)h"zprosl r(ldncjsej ptlclniH• 11 pnd· 

slHic, čfm nmrlrr· vvvo l11l otwovo;J..\ n ldus 
u vsctkýclt prllonJllVI"h n.lVslr•vatll<OI l<nn 

certu l príprilvd im tw~:. t hud nJJlf'ľn y 1111111· 

lecký Zdžllok bVojlm ZJ"clvm 11mr·a rlm 

JAN AUlRECIIT 



Prehliadka mladých · koncertnýcll umelcov a Petr11 lluberta sa neuskutočnil 11 t a k s me radi pr lvltall 
náhrad u v pod obe absolven tov Konzerva tór ia v 'Bra li· 
s ta ve, odchovancov p rof. Idy Cernec kej - sopt•aniatku 
Aleou Dvorská a basistu j6na Galiu ( na klavir i s pre
vádzala oboch Ka tarlna Dlbá ková ). )án Galla sa podl-a 
mienky k rltik y op roti p redchádza júcemu rok u značne 
vyp racova l, o t om svedč,! aj jeho prvá cena na nedáv· 
!lej XV. medzinárodnej spevácke j súťaži A. Dvof•áka 
v Ka1·1ových Varoch. V pestro zostavenom pr ograme 
(B. Martinu , A. Dvofák, P. l . . Cajkovskij, B. Urbanec, 
G. Verdi) potvrdil, že n ám v ňom rastie d a lš ia význam
nfi, posila basového odbor u. Pr!lišná tréma ubra la tro
chu z kvality jeho výkonu , no nap riek tomu zulienll 
na tomto koncerte s voju ses tru - sop ran is tk u A. Dvor-< 
s kú. JeJ m ladodramatlcký soprán je ešte značne neustá· 
lený, zbytočne d ynamicky forslrujo výšky, čo do lstef 
miery zaprfčiňu)e zmeny farby h la su. 

T ENČIAN KE· TE CE ,80 

Klavirista Peter Mlité. 

( Dokončen ie z l. sl!·. ) 
z lkan tsky na jprle bo jne jšl čen1ba lista Vladimir Rnsó. 
S prrh lladnutlm na svo ju krlít ku exls1enclu poda l ten to 
s úboJ• veľmi 1111 ponujúci, štýl di el p lne reš pektu júc! 
e ? ivo u h udbou pulzu júcl výkon. 

K výkontJ zjav ne talen tované ho h uslis tu Ste[ana Gyii· 
p ill!a z brati slavské ho k onze l'va tór l!l mozno poznamen11ť , 
že ná l'očnos t reper1oá r u (Ru·el : Cigánka, Tartinl: Soni· 

111 .,Diablov trilok" ) a nedos ta tok tvorive jsej odvahy 
b o iL prekážkou pr i presvedčlve jšom prezentovan! jeh o 
schopnost[. Navyše m u v Ra velov! praskla struna a ze 
t 9ch to okolnos ti doh ral dielo s m nožstvom l n tona čných 
kazov. Najpresvedčl ve jš! výko n podal vo Filt!roYBj so
tJáte Ruce. Dokázal tu v ýrazným d ra ma tickým n11p!Hťm a 
tlč l nným s t1·1edanfm kon lras tov plne zauja t posl uchača. 

Známe vysoké lntet•preta čné paramet re potvrdil vyni
ka júcim výko nom ďalš! huslista )indtich Pa:tdera. 11110· 
na Cná čisto ta, p lnokrvná hudobn osť, s tavebný a tvorivý · 
nad h ?ad, šl !'Oké s pektrum jemn ýc h od tienkov l scho pnost 
s nap!!t!m stvárňova ť d rama tick y v yhrotené ú seky vy
t\s till k jeh o menovan iu za na j lepš ieho ítčastn !ka toh· 
tor oi'Snej PMKU. Hodnotu tohto uzna nia znižu je vsak 
fakt, :le sa ·n emo hol udeliť aj jeho umeleckému pa r tne
r ovi C. Dianovském11, ktorý v s nahe po d osiah nut! kon
t ras !ov sklzaval do extré mnych dyn am ických polôh, 
p l'l1tm lmpt'Pslonlstlck y rozplývaných p lá n a prfl!š tvr
d ýc h forte. Na vyse v Adag iu Bee thovenovej Sonáty c tn o l, 
op. 30, č. 2 neudrža l klavirista an i tetivu t em povéllO 
n apä t ia. - zk-

Relat!vne s line ba ll na Preh llad ke za stúpen! vlo lon
~ellstJ, co súčAsne sved čí o velm i do brej úrovn i vlo
lollče lovej š kol y na bra tis la vskom k onzervató ri u, kd9 
tft o Interpre ti ras tú. jozef Podhoranský potv rdi l, a ko 
uz a j pri predchádza j (t cich vystúpen iach , že je muz!· 
klíl nym, techn icky vynika júco pri pi'IIVf!ným hráčom , klo· 
l'}' získava pos lucháča od prvého t ónu . V pre myslene 
zostavenom ., roman ti ck om" polrecll'áll pr ed viedol Sonátu 

lončelo, op. 3 F. Chopina a Variácie pn violončelo a 
klavlr na slovenská tému od B. Martlu ti, ktoré boli 
vrcholom jeho vystúpenia. Boli predvedené živo a s po· 
trebnou dávkou dramatičnosti. Objavným partnerom pr i 
klav!l'l mu bo l Ivan Ga jan . Eva Cermanová-Hrabovská 
je rovna ko ako Podhoranský odchovankyňou p rof. G. 
Večerného, teraz pos lucháčkou AM U v triede doc. A. Več.
tomova. Dtsponu je krásn ym nosným tónom, celý jeJ kon 
cr. t· t bol Intonač ne prlklad ne čistý, koncen trovan ý, dy· 
na mick y p repracova ný. Vyčltat je j možno tempovo p l'f· 
llš kluclné aJ tanečné či alleg rové časti vše tk ých p red · 
veden ých sk ladieb (M. Reger: Suita d mol 1!. 2, op. 131c 
pre violončelo sólo, J. S. Bach : Sonáta pre violončelo 
a klavlr) , čím sa s trácalo napäti e a v ýkon bol celkovo 
trochu matný. Marek ovák sa po prechode na Konzer· 
va tórium P. J. Ca Jkovského v Moskvo nezorlen tova l este 
dosta t očne v novo m s pôsobe štúdia a je v s tád iu pre
budovávan la techmky oboch rúk .. Tlelo sk u točnosti sa 
odrazí 11 na celom jeho v9kene, poznačenom lntonačnou 
neis totou. Možno len dúfať, že veľkou dávkou húževna
tosli prekoná momentálne obdobie h ladanla. 

Dramaturgick ým osvleženhn Prehlia d ky boli dva org a
nové koncer ty v bllzkom Omsenom a Trenčianskych Bo· 
huslavicach . Organistka Zlatica Suchánková sa p redsta
vila na his to ric kom orga ne v Orosenom, k torý je eš te 
v sta ve d okončovarlch opravn ých prác, čo sa odrazilo 
a j na výkone . Interpretka sa nedokázala dostatočne 
p l'ispôsoll l ť týmto podmien kam a ni vo?bou r eper toár u, 
~t n i pohotovejšou 1·egis trác1ou. Pa1·tn er kou jej bola če1· · 
s tvá a bso lven tka VSMU z triedy nár. umelkyne Mll r1e 
KiSoiíovej· Hubovej , mezzosopranistka Marta Beňttfkuvá. 
Disponu je nosným, sýtym, pekne za fa rbe ným h lasom, 
no tec hn ike spevu sa hnde musleť venova ť a j v bud úc
nosti, rovn ako potrebuje zJska ť u rčl1ú r utin u a zbavi ť 
sa nad mern ej trémy. S možnosťou orga na v Trenčian
skych BohusJav lciac h sa dobre vyrovnala Milada Mesí
ková - n a svoJe vystúpen ie volila mens ie 01·ganové 
~kladby, zvukovo vhod ne využila dlspoz!c le orga na . Ce l9 
JBJ výkon bol poZl!amenaný seriózn ou pr lpravou, rozvá ž
ne volen ými tempami (a zda okrem l!än d lovej p t•fllš r ých 
lej F(tgy ), ln terpre iHč ne domi novali va r lá cie 1>1ein junges 
Leben hat ein End ). P. Swelincka a Ciaccona D. Bux
tehude ho. Gitar is tka Margita Slobodová dostala po p1·vý 
r ll z možnosť preds taviť sa na Prehliad ke. je j vystúpenie 
od lo·y lo ponwrne ve ra rezerv v technickom zvládn uti 
s klad tnb 1 v in terp retačnom nnd h la de. ist e aj sll·sf re· 
pcrtoár by bol in te rpt·etke umožnil vhod nejši výber sk la
dieb vzhľadom k p ros tred iu a s triedaniu sa s org anom. 

Pdvod ne programovaný vokál n y koncert Idy Kirilovej 

Oa lšou sopra nistkou, k torá sa preds tavila na zá ve 1·eč· 
nom koncerte spolu s Trávnfčkový.lll kvartetom a recitá· 
torkou Evou Zilinekovou, bola sólistka opery SND Ele· 
na Holičkuvá. Do dra matu rg icky zauj!mavo zostavenétm 
koncertu s l vh odne vybrala cyklns piesní na básne L. No· 
YOmeskíibo Cesta od A. Moyzesa a Tri spevy na poéziu 
M. Vá lka od P. Bagina. že sa v k once1·tnom speve dobre 
cHI , bolo poznať pr i 1nte rpretác11 o boch d iel. Upútala 
c itovo p rezltým p rednesom, dbala na zrozumiteľnú d lk· 
eiu, jedi n ečne vystihla obsahov9 n á boj s klad ieb. Trávntč· 
kovo kvarteto pri pr avilo dramaturgick ý zážitok p redne· 
som pr ak ticky neznámeh o di ela Simona Jurovského Me· 
lódie a tlial6gy, op. 14 pr e släčikovti kvarteto. Ten to 
počin by sl za slúžil g ramofónovú nahrávku, kedže lde 
o autorovo rep rezentatfvne d ielo v oblasll komornej hud· 
by. Zanielen l č lenovi a kvarte ta V. Kovár - J. husle, 
V. Zavadllfk - 1!. husle, j . juflk - v io la a A. Gál -
violonče lo sl kla dú vysoké umelecké ciele a kt•o.k za kro· 
kom Ich rea llzu jtí , .čo potvrd ilo aj vyn ika júce predve· 
den ie Smetanovho sláčikového kvarteta l!. l e n1ol 
.,Z môjho iivola". Koncert doplnila poézia L. Novo· 
meského a M. V61ka v .Podani mladej členky Divadla 
A. Bagara v Nitre Evy Zilinekovej. 

Ceský pa r tnerský Zväz vyslal do Trenčianskych Teplic 
re prezenta t!vn ych predstavlterov mlad ej Int erpretačnej 
g enerá cie - gitaris tu Lubomfra Brabca a Adamusovo dy· 
chové trio. Polrecit61 L. Brabca bol %á! itkom. Bol to 
presvedčivý výko n, ktorý znesie najprJsnejšie kritériá 
hod notenia. Stretli sme sa s ume lcom špičkovej kva lit y, 
muzikan tom milujúcim svoj nást roj, do ktoré ho doslova 
vkllldá d uš u, a vyni kajúco, no vôbec nio .,lacn o" komu· 
nlku júcim s poslucháčom . Adamusovo dychové t rlo (J. 
Adam us - hoboj, J. Hlaváč - k larinel, S. Cech - fa· 
g ot) na prie k tomu, že v ystupovalo v urč itej zdra votnej 
lnd ispoz!cii jedného z hráčov, preukázalo svoje kvality 
v Schulhurfnvom Divertisseme nt i v Triu pre hoboj, kla· 
rinet a [agot D. Kviicha. Na jviac rezerv hlavne v k omor
nej zohra tosti, jednotn ých nástupoch , no a j v celkuvej 
d yn llm lckP.j a te mpove j p repracovanosti sme zaznamena li 
v Diver timente č. l od W. A. Mozarta. 

VIERA ZlTNA 

p re violončelo a klulr G dur J. B; Brtivala, Fanlastic· Gitaris ta Lubomfr Brabec. Blliista Jh Galia Sopranistka Elena Holičková. 
ké kusy R. Schuman11a, lntrodukcl11 a polonézu pre vio· 

W. A. MOZART: F IGAROVA SVADBA, 
LibJ•eto podfa Beaumarchaisovej Yfllelo
ht•y nap1sal L. da Ponte, prRiotlla J, Kri!· 
.niéry. Hudobné na~tudonnie V. M61ek, 
dil.'igenli V. Málek a A. Vykydal. 'Re
ž isél' M. Fischer. Zbormajster K. KoY,č. 
Sciina P. M. GAbor. Kostýmy H. Bezá
ková. Tance T. Beňo. Účlnknje zbor a nr· 
ch ester · SND. Sólisti: S. Hudec, R. Sztícs 
(Al mav in) , A. Kajabová, A. K.fuko•á 
(grófka) , S. Haljaková, M. Turiiová (Zn· 
zanka) , J. Hrubant, J. Spahk [Figaro), 
E . Holi<!ková , J. Kirilová ( Cherubln ľ, O. 
Hanáko'fli, J. Sedlái-od (Marcallna) , P. 
GábOJ', P. Oswald (Basilio). V. Scht•en
.kel, J. Kundlák a. h. (Cur:~:io) , A. Cza
kod (BaJ·borka ), S. Jan l!i, P. Mikulái 
(Bartolo) , S. Beňačka, A. Kúrňava (Auto
)liO ). J. premiéra 14. jána, U. pt•emi6ra 
111. júna 1980 1' opere Slovensk6ho národ · 
ného dindla. 

Bu lletln k n ovému naš tudova nt u Figa · 
rove j svadby, š ies tem u v h is tórii SND 
a k dvads ia temuprvérou ná vratu k Mo· 
zartovl na jella ope rnej scé ne, otvá ra 
obsažná š tt\dla J. Blahu ,.Mozartovské 
r e flexie" . Pohľad n a mi n u lost l súčas· 
n ý s tav mozartovskej In terpre tác ie na 
svetovej opernej scéne, s umácia pr1sn ych 
n or iem zvládn utia m ozar tovs kého voká l
n eh o š t9 lu (dokon11 lé legato, n eprer uše· 
ná ka nt ilén a, klenutá , uzavretá fr~za, 
mäk ké nasadzovante tónu, nevyh nutnost 
d isc tplfny a nemožnost .,p rlbli žnostl" . 
elc~ s tlčnosť ma ter iálu , zlatá ces ta medzi 
dynnmizovanfm a b ezváhovos tou, c it p re 
m if!ru, v9razná deklam ácia v recitatfvoch 
atd., atd. ). Moza1·t-d ramatlk n ema l na 
našom te ritóriu t aké poslu chííčske záze· 
role a ko Mozar t v koncertne j sieni, ná · 
vratx k neiM ri aallem• skt'Omnt, no 

av ND 

....... ,. 
~ · . 

l. Kiriluvá (Cheruhin) a S. Haljakovft 
, Zuxanka) . Snlmk a : J. Va vro 

z velkého - šesťdesiatročného ensem blu 
upery SND vynikli osobnosti a f vo sľére 
'nozar tovskej In ter pre tácie. Mozart je 
(a 7.ký, n ielen problém sp evlíc ky, a le a j 
111scená torsk ý. Dnes, keď Inde možno este 
s tr étnú( š pecializáciu n a istý št91, autor· 
ský okruh, u ná s s tre tn utia s Mozar tom 
komplikujú a j menš ie skúsenosti s jeho 
h udbou, a j prevah a služby aut orom 11 

dielam s diamet rá lne od lišn ým slovn!kom 
l IO:Ziadav~ailll '- 1n~el'P.t.etalínýml. 

Sty1·1 predstavenia Figa rovej s vad by n a 
závet jubilejn e j sezóny ukázali s mäd d l· 
vad elného publika po Mozartov! a na· 
znači li, ze zíi ujem o ICI1 o inscenáciu bude 
l v nastáva júcej sezóne nemalý. Možno 
s is totou predpokladať a j to, že lnsce
načnú podobu d iela s úbor n ebude po
kladať za definitívnu - ako )u predložil 
na s pomína n ých predstaven iac h, že so 
na nej naďalej bude tvorivo pracova ť . 
l s p rihliadnu tim na lo, že Figarova svad· 
ba je u rčená aJ na zah ra ničnú reprezen
tác iu. ľredohra k opere s ru bovala dosť: 
zrejme a j v koncertnej pt·axl V. Málka 
a jeho Ol'Chest ra leps le o ver en á odzne la 
s potreb nou bt·lzanlnosťou, úsmevnlí, a le 
l e l egant ná, s pekne vyp racovaným i de· 
ta llami. Protihráčom Inscená torov 1 s ú· 
boru bol lste aj ča s, ktory sl pr fprava 
Mozarta vyzad uje - čistota a prlezrač· 
nos t jeho hud by je ne úprosná, všetko 
odhatu júca. Pot vrd ilo sa to čiastočne už 
mt pr výc h r~pr!zach : hrany väčsml ner· 
vót ne j n ež ne rvnej a azda i preto p rtver
im h lasitej pr odu kcie na prvej prem1é· 
J'e sa o br usovali , začal sa a kýsi fixač
ný proces. Pravd11, ostáva jú tu a j .,sté· 
lice ' . Otázku, či sa pri obsadzova n! 
neobiš li v iace1·T umele! SND dnes s ku· 
!očne d is ponovani pre požiadavky mozar
tovského š týlu , ťažko ventilova ť, výber 
je nielen prejavom d Overy, ale Rj vý
lučným p1·ávom lnscenlito t·ov. Zo stálic 
spomeňme náklonnosť V. Málka k non 
tróppo tem pá m, k to rá nepos iCižila preg · 
nant nos ll a napätiu n a jmä početných en · 
semblových čisel . Ťa žko pochopiť však 
korekciu po'čtu nôt v Mozartovej part! · 
t t1re pre potreby SND. vynechanie ver
kej a pre charakter pos tavy dominan t
nej árie grófky ( motfv dramaturgick ý, 
a lebo p roblémy tnle rpretácie ? ). bez ne1 
ostáva kreácia štýl cHiacej A. Ka jaba
ve j a jej a lternan tky A. Kfuk:ovej tor
zovitá a ins.cená.cta ochudobnená o Jed. 

Snlmky: P. Saský 

no z oa jkraJs fch č!sel. Dúfajme, ze . 1da 
o riešen ie lb11 dočasné a v nas táva j1l· 
cej sezóne a p re plánovan e zahraničné 
vystúpenia sa tento dlb voči Mozartov! 
o plati. 

Nebolo by azda únos né opakova ť uz 
notor ic ky známu pravdu, ze msconovať 
Mozartove opery Je jedn ()u z na jťaž
sích úloh pre režis~ra ( pr fbeh vhodne a 
príťažl1vo tlmočený dn e.Sku , pt•o !Jlén)y s 
vyrovnáva ním sa s ná rokmi súčasného 
,avJskll, na s pevá ka ·herca a hudobnou 
dra maturgio u Mozar tových oplor al d'. }. 
Ale aj t·ožisér M. Fischer na m znova 
pripo men ul, alcé je to tažl{é. Rezig nova l 
na ., revo l učné" pe rtraktovan le problémllv 
na grófskom dvore, nedóve1·u júc v za
ujim~tvosť spo ločenského problému , k1orv 
J>ribeh prlnáš11 - nie je to nakon iec 1en· 
dencla na jnovš ia. Prekvapuje -spôsob, 
a kým taký s k úsený rez1séJ' a s t akym 
k u rzom výboJ·ného muzikanta· rea lizoval 
svo ju predstavu .,post ihn úť život vteda j· 
sej spo ločnosti s pôsobom hl!zk vm ctn~s
ku" . Sý te ťahy š tetcom ovlád li tav1sko 
i tam, kde nielen st ačil&, a le :~a ziada 
jemná perokresba. F'ischerova opth: l\á 
partitúra sa v mnohom rozchádza s pat·· 
ti tú1·ou au tora, Ziv! s a zo zásobnfka r eži· 
~érových nemalých sktlsen ostf s Insee· 
nova nfm buffo opter, zasa sa rozžiartla 
oiJIJOstro jom n ápadov, m nohé prskavky 
vša k neosvletll1 s právne miesto a !lOje· 
den z g agov je už pr idobre známy. V pri· 
velm i dynamickom preds tavenf, v ktorom 
sl s o zjavnou chuťou zab ra li všetci účin· 
ku júcl, z pohybovej a gestick eJ člnol'o
dostl postáv profituje však väčšmi llus· 
tt·ácla než charakter ist ika, en semble -
až na výnim ky - pri jal hru " r ovn 9 s 
t•ovným ". A napr iek tom u , že aJ h!a• 
disko túto hru neraz vdal:n e aplaudo· 
va lo, už reprfzy u kázali, že ct1žladost 
inscenátorov a ~lnkujúcl r:h posmeru je k 
.vy~ Gtetom. . _ z. MtUCZlLLIUli 



E. Lazzaro (f'oJa nrico) a Ch. Angelakova lAzu
ClOnili vo Verdi ho Trubad6rovi. 

Al ASOV 

Z'111ook6 hry nolentkii m11JI1 nlekolkOI'Očn ít 
tradfclu l svoje návst'evnfcke zázemie. a čino
hex·né predstavenia na nádvorí zvolenského 
ht·adu v čase letn9ch divadelných prázdnin pr i
chádza domáce l mimozvolenské obecenstvo 
uz od r oku 1971. Vlant zámocké hry po prvý 
raz pr ogramoval! oper u, banskobyst r ický sú
bOl' uvi edol Rlgolett11 s hosťami V. Mar tlnoiom 
a E. Ghermanom. V siedmom ročntku Zámoc

"k ýcb hi er zvolensk ých (2. Vl. - 13. VII. 1980) 
dosta la opera už t aký priestor, že možno hovo-
riť o ser ióznom základe pr·e budovanie tradf
cle slovenského letného operného festivalu . 
O char akter e zámockých hier, koncepcii sied
m eho ročnfka 1 o podmienkach exist encie oper
nej časti !estlvaJu ln ľot·mova l čttatefov riadit e[ 
D JGT a predseda organizačného vybor u Zvo
lensk ých hi er zámockých Jaroslav Blaho v 13. 
člsle Hudobného zlvota. N a tomto mieste teda 
už l en konšt atu jeme, ze okrem slovensk o) prP
mléry Arlstofanovej Lysistra ty (Clnohr a DJGT 
Zvolen ) a Plautovej Kupeckej komédie 1 Ci no
b ra DSNP Mar tin), pät večerov (s1esty sa pr e 
nepriazeň počasia ner ealizoval) patrilo opere, 
d ielu Giuseppe VeL'diho - Nabuccovt a Tru
badúrovi. Večery boli na ročnú dobu cl tlad
né, no atmosfét·a na akustick y výbome dispono
vanom nádvorí zvolenského hradu ta ká, a kl\ 
as1 býva pr i stt·etnutloch p t·lat erov oper y pod 
hviezdnou oblohou teplého juhu. 

Opera Divadla Jozefa Gregora Tajovského 
p r edstavila nedávno naštudovaného Trubadú ra, 
Opera St,tneho divadla Koliice prišla do Zvo
lena rozlúčiť sa s Inscenáciou, ktorá po šest
nást rokov zaplňala hľadisko. Banskobystrické 
p redstaven ia dirigovali Miroslav Smld a mladý 
Jan Srubai', na dvoch košlclcých večeroch stál 
pred orchestrom Boris Velat. Pred poldruha 
desafročlm spolu s nebohým re~lsérom Kor
n elom Há jkom pripravi l inscenáciu Nabucca -
v iac rešpektujúc hudobnú dr amaturgiu i hou
noty Ver diho hudby, než tvorcovia o čosi ml ad
sej bratislavsko] i nscenáci e, ktorí p redstavili 
d ielo v dost torzovitej podobe. vynechal sil 
cenný materiál a aJ pr íleži tosti pre Interpretov 
sa zťtžlll, nehovoriac už o tom, že sa zmen· 
šila možnost polemizovať s u nás dosť za užf
v aným názorom, že ten to raný Verdiho opus 
je súčasne aj majstrovým slabšlm dielom ... 

Hlavnou k vali tou f esti valu boli speváci. Rad 
našich sólistov vzor ne r ept·ezen toval domácu 
vokálnu kultúru a pre h lavné party v oboch 
Jnscenácl ách, podarilo sa zlska ť výborné za· 
hraničné obsadenie. Ta kú kolekciu, aku sa v 
nie ka:l!dej sezóne podari zabezpečiť naším "ka
menným " divadlám. V pred festivalových In for 
máciách (kvalita prop~tgácle v tlači, ale a1 na 
tvár i mfesta - vo !estlvalovom Zvolene pat l"lla 
tlel! m edzi symp11ttcké č t•ty podu jatia l nm·al 
padol názor, ze festiva l zatta r nemôže siahať 
po .,hvi ezdach na jvyssieho lesk u", ba aJ v hod
noten iach sa slovo hviezda sem-tam objavilo. 
Nami est o r ozvfjanla debaty o tom, co sa do ob
·sahu slova b.vtezda vmeslf a čt by toto oznai!t>.
n le nebolo vôbec lepsl e opus tiť a prenechať 
i ným žánrom, konstatu jme, ~e dnes po svete 
chodf vera v}•bor nych umelcov - naslovovza
tých pr ofesionálov, tnFi ji teTov k rásnych hlasov, 
a le a1 umelcov s veľkou speváckou ku lt(J rou 
11 kreatívnymi schopnostaml. Treba len sledo-

, vaf Ich stopu, poznať slluúclu v okolit ých kt &· 
jm iích, by ť a j od bor no rozhľadenym. A táto 
rozh fadenost sa usporiadateľov i vyplati la. Me· 
dzl výhry tohtorocných Zá mockých hi er zvolen 
sk ~·cb ·patr! prftomnost vyslancov z kr ajin• 

·· slávnych barytónov - Rumunov Dana lorda 
chesca e Vuile Martinoill, mpr ozentantlek 
ú:;pPchov bulhArskej spevatkej skoly - Ru
mieny Mazdrakovej 11 Christiny Angelakove j 
pJ•onti nentného špan telskeho tonot"l !>lll Francis· 
ca Lazzara l v NSR i i jC1cej amer ickej sopra
n1:;tky ViYian Marli"ovej. Zlvo topls každého 
z t (iC'hto umelcov Je bohatý na vf tazstvá a úsprl
ch v v medzlnll r odn ých spevil<'kych sútažiHCll 
na -nr1lupr ácn " eu1·ópsk vml l svetov)•mi scéna 
mL; a predse väcšlna z. týchlo mien dostala 
aa do naš.bo d1v4ckeho ROYedom!a po pr vý 

raz. Termfnové kalendáre menovanýc!i sťí pln f 
a získa ť Ich iste nebolo na j fal1si e. Vážnosť a 
zodpovednost s akou pr tslupovah k svojmu hos
ťovRnJU na tomto mladom a zatlar neznámom 
podujali, ale aj neta Jené pocity z v ýbor nej at
mosfér y na festivo le ov•zu Jú, že scretnu tta s 
týmito um elcami neboli vo Zvolene jednorazo
vé. Organ lzá tot·om zvo lenského festivalu treba 
aj pre bud iiCnosť zazelaf ta kúto stastnft l'llkU 
vo v9ber e. aby sa s takýmto ztslwm r ozhlla
dull po okoli tých krajlnácb a nemuseli Iba tCl
' obne hradlef do organizačno 1 fina nčno (l) 
nedosti žného hvlezdnuho neba . . . 

Zvo lensk9 festlvul prinieso l rud sfln9ch ume
leck ých zážitkov. Nemožno vSilk nespomenúť 
ešte jeden moment: možnosti st retnúť sa, spo
lu p••acovuť. poučiť sn - konf ron t ovať. To, 
myslfm, prinieslo utilof.. všetk5·m nAsiln sólts· 
tom l vvstupu jurlrn ensem blom. M ladli Soňa Vá
radyová st k sVU)CJ koruk tnl' ~tvMnenej J.eo 
nÓJ'C ISIP ruda pn plsn partllCI"StVO Angelako 
veJ, lordnchesca i l"urnu nského tenot·islu F lo· 
riua Farkasu. Vyru:.:ovo cxprcstvny jozef KondCJ' 
l Ma nr lco ), vokt! lne prekvapujúco zrelý Jaroslav 
Kosec (Luna l a SVOJ pm·t požlndavkl\rn Ver diho 
!.týlu m11xlmálne pnsposobu júca Mária Mtu·
gasowá ( Azucena ) f nšplľltjúco r ámcoval! Leo· 
n óru Vlvlan Martinove j. Ten, kto Zvolen ne· 
opustil po ováclllch pu triaclch poslednému 
predstaveniu Tru badúra a vráti l sa do akustic
ky taktiež Ideálne tflsponovanef Rvt lerskej sAl\ 
zvolenského hrad u, mohol prostredníctvolll 
~ta r tlnovej spoznat skutočnú .. vysokú školu" 
komornóho sp ievania. Bezpečn/\ ot·len tácla v 
stý le, cit pre )(l"flsbu mi niatúr, prA odovzda· 
n ie rnlkrosvNa ptesne - tu bo lA Vivian Mar· 
t lnová vo SVOJOm ži vle, tu odovzda la zvolenskú· 
mu publiku nn1viuc. jej progr am, zostaven9 z 
tvorby star ých l!tllanskych majst rov, z opusov 
nemeckej p iesftovej klasiky , z diel Faurého, 
Debussyho, l vesa , kulminova l vo výt·azovo str
hujucom prednese llernosských spiri tuálov. 
h:lllv ll·tstka Darina Suruvú potvrdila , aké pod
statné je pre sólislu insplru JÚ Ce par tner stvo 11 

ako málo výst ti nó a vlastne n ie dôstojné je 
označenie .,!.pr·evádzač". 

Opemú i'asť Zámocl<ých hier zvolenských 
otvot·ill dve predstavenia Nabucca (1. a 2. fú
la) . A b iga il Anny Starostuvej ( pt·lpomei\me zno
va m imoriad nu nQročnosť put• tu) a Nabucca 
Pavla Mauréryho poznaJú diváci zo SND 1 z Ko
sie, kde títo umelci prltvldelne hostovall. NR 
zvolenskom nOdvor!, v kloréll O nkusllke sa nič 
" nestrácato" , ba naopak, všetko sa cltllvo za
registr ovalo, velmi úspešne obhajovali meno, 
ktoré si zlskall ako ven llovskt lnterperti. Sú-

A. Starostové l r,eonora l a O. lordachoscu (Lu
na) vo Verdiho Trnbadíit·uwi. 

Snímky: K. Mtkló~J 

st r edrm}•, kval itou muten tl lu impollU JlÍC i bol vý
kon pr vého basistu f..osfckej oper y Juraja So
morjaiho 1 Zacha nás 1. Druhý večer patril Zd

hranf čným hostom H sol lstovi opery SND SeL"· 
gejovi Koplltíkovl. Rumi una Mo~ zdra kovú, s pc 
váčka s m i moriadne hutným a farebným fou
dom, spl1\an9m peľi ektnou technlf..ou, a Vasile 
Mat·ttnolu, ktot•ý je a j na poiiadavky javisk<i 
výsostne cfllacim umelcom. pt•in iesll do pr ed
stavenia - v porovnanf s našimi umel cami. 
k tor ! obe negutíVIHJ postavy Vet·diho oper y v 
Istom zmysle hu nw nlzu jú - .,ju.l:unskejšle'". 
chal'akterovo jednoznai:nejsie, divadelne vsak 
velm i účinnA poftal u! úloh Abigall a N!!buc~;tt 
Bola to zauJímtiVJ konfrontác ia dvoch kon· 
cepcti. Kopčá kovn vr>fnu sugestlvne a vok álne 
k r llsne potiHnle Zul"ha rláilA ( nuj mH scénu pt•o 
roclva) sa výrazn" podlefalo na úspechu ve 
éera. 

Pravým festivalom verdwvskeho St>evu bol 
pos ledný Tr ubadCtr na Zvolenských hrách za 
mockých. Mladá Christina Angelakov!t má n ie
len mezzosoprán ~ávici en iahodných kvl! lfl, je 
aj slinou, flu idum vyiaru júcou osobnosťou 1t 

rnte llgen tnou umelkynou, a tým vsetkym bezo 
ZV)'sku obd!l l"lia aj svoju Azucenu. Ušfach ll lá. 
!lramallck y puncovu ná kl"eácia l.eonóry Anny 
Stnroslovej k ulm inovala uajmll v árii pred t a
lárom a štý lovo sa adaptovala do ensemblov. 
~an rfco Francisca Lazzara bol tým, k torého 
~ rubu )e názov VeL·dl ho d t·ámy: poetickým hrdt 
nom, a nie hrdinom boj iska, 1 ked ani d ra
mdtickým požiadavkám úlohy neostal Lazzaro 
nič dlžný. Dan iordachescu (Luna) je neomv l· 
ným javiskovým umelcom a súčasno aj ma j
strovským ekonómom s h lasom, k to t•ého mr. 
stále Impozantne vera. demonštrova l pravé bei 
canto V službách dr;lmv ( na p latni, k torú S0111 

sl nedHvno main n1M nosf vvpočut, lordachnscu 
«pleva rovndf..o -; tyluvo 11 r ovnako dobrr> ako 
Verdlbo -. •l Mo-urta), l. 11. 

TVORBA 

DEZIOER KARD08: 
111. SLÁČIKOVÉ 
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IU! fn~clu. Introduken~ ~l'lat~e 
výrazom .predznamenáva lamentóz· 
ne jadr o ·cyk l u (2. časť ) . Materiá· 
Jovo, :;pôsobom p t·áce s In terval· 
tm, tónovým priestor om (zloill 9 
postupnosti mal ých a velk ých 
sekúnd, rno lých sekund a malých 
tercii, atď. ). r egulovani m har mo
nického naptitla ( zahusťovanie 
priestoru ch romallzáciou a je11o 

Kar dosovo 111. sláčikové k var - ri edenie ai oa úroveii penta tolll· 
tfto (rok vznik u 1978) prvý t•az ky, .ap.) sa však vzťahuje nielen 
zaznelo na Tý i d n l novej sloven- k úsekom, ktoré mu zodpoveda JÚ 
skej hudobnej tvor by 1979. Vzbu- výrazovo, ale k cel ému priebehu 
dllo vo mne r espekt a záujem, sk ladby. ,.Genetická Inf or mácia" 
k l ot•ý sa v uových dojmoch nestra - úvodu laten tne obsahuje l vývo J 
ti!, ale naopak, dozrieva l k ro:t- allegr ového l'rel Ctdla (1. časť) l 
hodnulfu v rátiť s11 a skúmať v se- sonatovo riescného Fmále (Allegro 
be l v par titúre, čo vlastne tll to gluslO). Mílm pocit, že vývojovy 
sklad ba poskytu je. Viac-menej In- char ok ter jo poclôtar kn utý l tým, 
wllfvne som ju na str etnuti s au- ze obe základné polohy spraco-
torom pri prflezltosll životného ju- van ia materiá lu [ lamentoso a mo· 
uflea ( v lAni v decembri ) postavi l torika a flegl'lt) maj ú v rámci cyk-
do élkejsl postupnosti čl hierarchie lu stúpajúcu tendenciu čo do bo· 
smei"UJÚCO J od sk lad ieb, zamera- hatostl tvaru, tek tonickej závet· 
ných v1ac na poslu cháča, na von- nosil a pod. 
ku jsť 11či nok, nie povrchných ( to Harmómcky lrpkt!, na vzťa hy 
sa u Kardosa nestáva )," a le zdlel· nesmierne bohatá, hoci vel mt aske
nejslch, zmyslove jsfch k u , výrazu . llcl<á In trodukcia [Adagio) k Pt·e· 
naJhlbšej Intimity, nekompromls- Júdiu by mohla byť len lierom, 
nej koncentrácie In telektu 11 vôle, k toré zi vel opt1mizmu, dra,ver VL· 
k filozofickej meditáci i. A posta- ta llty (u Kardosa tak často zdo· 
v i l som Ju pr áve na ' tento drubý. r aztw vaný l , dellnlllvne• rozplyli, 
pól: ako autorovu v nazrfačeneJ Avsak 2. čast ukáže, ~e to, na· 
intencii zatial azda najdOsledne)- opak, boJa anllc(pácla ovela v9· 
siu výpoveď. raznejlltcho ponoru do t!)mnejšieh 

Ambfcia vyJad l'fť hl bku, čo naj- kútov rudskej duše. Materll\1 dtu· 
viac obmedziť vsetko extenzlvne, hej časti Je est tJ oboha tený o• in· 
rozťahu júC!! zá"mery a myšlienky torvalovo-hu t·mon ické prvky, k.to· 
do štrky, p letúco z nich siete na ré sa nuh ll v Pre lúdiu a až tu 
okum~lté zacbytenie záujmu, oho- napl no svlella v svojej dOsledJlOJ, 
stiera toto dielo ako mnohé tné, u·v~t le j linellrnost• , ktor& JB pro 
podobné v tvorbe Iných, trebars h lasy, spoluspievajúcu lt'lto dOJCnl· 
celkom ináč or ien tovaných sklada- nú spoveď, urču júca a sp lieta trh 
Leľov ak9msi tll )omstvom. Tajom- cl o stá le nových konstelácll. Vývo J 
stvo, k toré Je všnk sústredeným. materiálu, základnýt h .slruktúr 
vnfmavým poi!úvanfm dobre des l r- l ťažf..o tu hovortt o t1·adlčnych 
t•ovateľné. Ka1·dosovo 11 1. kvart e- motívoch) je velmi plastický, Ino-
l o niR je ľahkou , jednóduchuu, vačn5•. Redundantné, ,.nadfa hčujL\· 
okamzlte prístupnou hudbou. Na- re" poslllpy (tvarová zhoda, nc:i· 
opak, je to dráma. ale dráma, k to- sledné cl prer ušované opakovanld , 
t•á vera hl uku nenarobl, v kto t•ef 11 [)Oci.j uštedt·uje autot• posluchá-
nf!lečle krv a nepobehUJÚ veľko- čovt if'n velm1 striedmo. l teu10 
lepo kost9movan6 emócie. Skô1· ú- ll!iUsta l y vyvo~o takmer atemallt:· 
porný zápas človeka -umelca o vnú- ky pohvb, ktorý udr111Je kontmul-
tornú t•ovnováhu, o ludskl1 1 ume- tu len vo v nutrt čl presnejsle po· 
le<:kťi Jn tegt•flu potl náporom všcl - v<•dané Ion v kontext&l ,celej fak, 
kého, čim osud navštevu je ~I vot 1ury, sa podlrra n<• ,.tajomnosti", 
na pt·ahu zrelosti a nap lnen ia. Bu- IJ•lCJBiočneJ obllnwustt diela. Aic 
lo by pOVI'Chné t v rd iť , ze JO 10 diJy ~um neudbehol od m yšlienky, 
len traglk!t, sm(ttok čl l"ezignáelll, ..:e obe vyr11zové onenttícte skladby 
JO to 1 osamelost, ale osA melosť majú stupciJÚI..Ll tendenciu, muslm 
nko dar, ako prllo:1.flosť mecllln dodHt, ifl 1 prvok llllegrr)V}, mu· 
vat i'i napn M vcHu A obnovova( toric lqi sa opl"Oti L'rclndt.u J. Čci ,l l 
kontakty S k rásou, SO iriRdlami zl- VU l!niliOVUnt 1\llegro g iuste t " . ' 11 

voltt, pohybu. VIAl' lltľorencuJ e: f..ym P~e ludl l!· I 
Napriek udstupu, vzn l i-RJLkemu jfJ skutočnfl tnkmor hnrokovo 11 

V) tarovanlm lntlmneho 1a JOmstvll , pn u té f.. n!iU!>l<llr plynúcej figu)"n· 
nie je to znsR skladba ~.oelkom her- tiVIIPJ !>ChémP, FJDálc nauerá 1111 

mPIIt:k;í, •rt ngovl t!l, záhadne čl s ·· · SVO JEl piP.CI!t oplíť· všeLko , [aspo.it v 
ln:elekwáiskou pot uternostoú nítznttku ); čun •i5lla sk ladba dGvte· 
:.lo ývtljtíéA svoju pra vu tvár . Mno- dy ä lu ·preto mohutnejšie, dlfe-
hýc h \tpťi la hneď a výJ"AZne. Pa• rencovanejšle, ako cicka, ktoté. 
miltl\m si, ie po premiére sa často medzicahom pri jala VLa ce ro prilo-
opllf..ovn lo: .. Naj mä tá d\·uha kov. jeho kľa)ina JP. preto bohatd: 
čas t f'~ Ok.amzlte totiž človeku u- popr1 prvkoeh lamonlosa JO tu n~:~-
t f..viE) p redovl;etkým ono Canto la- kompromisný altegrov9 lok l yn-
mentoso, vefkolepý žalospev, v zov11ny a poetizovaný vtncer}•ml 
ktorom · čo do my~llenkovej zil- epizódami - novými l rtmlltiS· 
vaJ.nostl, komplexnosti I"OZVijanl.t cmtčnýml vzhľadom k predrhád;':ll· 
llldtr. r iálovl'iho východisf..o skladha júc1m častiam cyklu. Sk ladba -.11 
kulminu Je. •\ po ďalšie h stretnu-. vsnk nu1·ozplynt e v plytkej :iámo-
uarb hO skladbou som sl uvedll· vnsll, lacneJ ltl)'lo. ciko by v dauef 
mil. ?.e ten to prvy neodbytný. osu- situac:11 radili viaceré. vyskítšttna 
dový óčtnok diela n ijako ne.krlvd l a dodnes použlva né recepty. Vy-
tomu ostalnému, čo sa . na i1orn krocenic k posl uehačov 1 mu sf v 
-;polupocllera. Prcclovsetk}•rn onen. takejto sk ladbe zoswf tr·tezvc u 
IRmentózny, vyp!lto medlta llvnv dó.sto jné. Je mt VfJIIll l sympllllcf..P, 
tón znsahute hlboko dl) organiz- ako Kardo~ polntovul Fi nál~! t< tvm 
mu oboch okra,ov9rh časti. Ad11- l celý c•vklus: po rozohran! kla!>IC-
~tová IntrodukciA lakonicky ua- knj sonJtovej sit uácie (l·emluls-
slo fuje t\1to záklndnú 11 tmosľéru cencna Introdukcia Adagia. tem-
hned v l. časti - Pt·etudnt, ahy pet·amentný zemito tunečn)' sub-
sa rovnako dôslednP. pripomenu la jekt, lyl"lch.)' kontrastujúc! spev· 
navrntom prFld nástupom fi ná lové· ný prvok, nieko ľko rern l nfscent· lt 
ho Allegra ~l ust a. MoZno 1 tento na predchádzu i ťtcc i·nsrt l vvpraru-
kon tex t v OtThl tek lon ickum ohi(J - 1a až ch ladne dokonaló rozvode· 
ku sklad by vyzant je do rclf' l lO ·jej .nlr! vo forrnn fúgy. lul!: pt1ebf'lh 
J11'1Pstoru výraz tragickej medlltí- m yšlienky ma zreleťný tnlervalový 
rle 11 nedovofuje tomu, kto je ~ vztah k prvkom Pt·~) (ldia l Canta 
t'tou ibtt nA za č iat k u a počliv 1:1 ]\l lamep tosa, pi'UCr!S vofml rozvázne 
prv9, druh~ t•az. aby sl prlliš \\.'> t· rp·adu)e a7 k <;t ručn ej, od vi;et· 
mol allegrové evolúci!l 11 v QICh h.cítio eptzodlrkiJho očl~:> teitej rep· 
mnohé rtra mattzuJúCa .su·uk turálnr rlzy [zasa Jen v zmysle návratu 
pt·vky. ktoré sa zas11 (velmi dia urĽit}rch význt~ mov9ch s(tvlslostf, 
IP.klicky. HIP. skromne) prlvomtna- n ie ce lkov). Prvok fúgy da leJ do 
jú a j V onom vševládnoltl ža lospr:· nej pre"n ikfi, drRmatlZUjO jU. VY· 
ve 2. časti. jednoducho povedHnll, ht·ocuje. 1'rélglčno je r.rekonané, 
skladba tou to jed nou s~ojou zloi· ale n ie taurom [ mozartov kv] . anl 
kou pr ovoku je ok emiitú llča sť1 Jt!J žiarou heroickej sily (beethove-
lamentoso fe archetyp tílne CÍIP.nó. novsky) . ale Ai.osl skromnetšle, vy-
ve[ml p regnantoé - vzrušený re-. procovanfm pre11nan tného tvaru, 
cl tatlvny melos, glissandujúct. manifestáciou rozvahy, umu, špe-
prudko sa lámajúc!. k rúziacl a r o- kulAtfvnej vôle. Moino pJ'áve lo 
tu jllct s magickou silou. s ktorou zustiera autot·ovu holest. spoveď, 
od jakživa i prostý človek vedol za- vzďa fu Je ho od nás vo chv1h. ke· 
k llna ť a zmierií ovn ť SVOJU boles!". dy by sme sa s ntm mohl i stotož-

Alle~rá. k toré som dlho vnfm"'l nft. Na druhej strane to svPdči o 
ako nevyhnutn9 kontrast pozadtn jeho tak te, zdržanlivosti. rozvahe, 
a k tor é sú navyše pozna čené · u7 ., k tor ou poskytuje ako protiváhu 
c;pomen utýml významovým i kon k osobnému, subJekttvnemu objek-
tex taml s traglcko-med lta ttvnym 11vny moment usporiadanosti, ov ta. 
ilv lom diela, sú, podla mii a, naJ danej 11 vyváženej kompaktnosti. 
v lastne jš1m zdro jom oneJ záhady. ľrú fam sl tvrdiť: s tlch9m vede-
taj omnosti skladby. Bez n ich by mtm toho čo cfllm t )a ako posl u· 
všetko bolo al1 pl'!llš jodnoduch t.S. cháč - že sk ladba je pyramldál· 
priamočiare. V nich Kar doš budu· nvm <Hvar om s výrazovým vrcho· 
je f ilter, ktor9 zachytáv11 žlvelnosr lom uproso·ed: v Cante lamentose. 
a spontánnosť základnej lnšplrá· Ta jomstvo výpovede, vyzývajú-
cle, spu tnáv11 ju do ~ormy, robr' z cej k porozumen iu a placbosf, zdr-
nej vyvážený, uzavr etý t var. I cel- žanllvost Idú i!asto - v umenf 1 v 
kom zbežné. štťidlum tohto n11 vo živote - r uka v ruke. Je to tblt 
ook m11nifestovaného výsledku zdanlivý paradox: skôr Ide o ver-
vn útornej mottvácle dha tuštf kú, hlbokll dialek tiku. 
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Tohtoročná návšteva Wagne
rov~ch slávnosti v Bayreuthe sa 
začala dosť atypicky. Hned pr· 
vý večer (5. augusta) som po
r! ul Parslfala, v tesnej nadv!lz
nostl Blúdiaceho Holanďana a 
Lohengrtna a potom s mal~ml 
prestávkami Prste11 Ntbelungov. 
Sedem večerov Wagnerovej 
hudby, sedem večerov Wagne
rovej gentaltty, hoci sa takmer 
nič nezmenllo od minulého ro
ku, pretože len Inscenácia Blú· 
dtaceho Holanďana je Iná! o 
Parslfa lovl som pfsal minul~ 
rok (HZ č. 18) a vtedy ma za
ujala najmll filozofická podsta
ta tohto diela a pokus o správ
no odhadnutie vplyvu Nletz· 
scheho. Celé terajšie sólistické 
obsadenie bolo Identické s ml· 
nuloro:Qn~m, azda Jen s tým roz
dielom, že Siegfried Jerusalem 
spieval lltulntí úlohu a tak som 
mal možnost sám sl odpovedať 
na otázku, v čom je stúpajúca 
popularita tohto tenoristu. Je 
t o od prfrody wagnerovský 
hlas, mimoriadne hlbavý a In· 
tellgenlný umelec, r ých lo sa vy
r ovnávajúci s nevšedn~mt ná· 
rokmi wagnerovskej Interpretá
cie. Tak mt vychádza j eho zá
kladná charakterisllka, hoci v 
Parslfalovl dominujú r ozsiahle 
zborové scény, ktoré Wolfgang 
Wagner nare:Hroval s velkým 
zmysl om pre javlskovú ilčlnnost 
a Istú velebnú teatrálnosť. Naj
Yll~šf zážitok zostáva - 1 po 
roku - z vynlkajtlceho hudob
ného naštudovania Horsta Stel· 
na, ktorý je asl momentálne 
bayreuthským dir igentom i!fslo 
ljedna, a to 1 \'tedy, ak vezme· 
me do úvahy stťipajtlcu popula· 
rllu Pierra Bouleza. Stelnov 
\,slávnostný'1 orchesteo hrá s 
obrovskou suverenitou, muzlcl· 
ruje, je mimoriadne plastický 
a so scénick ým dlanfm je v 
tdelí lnom súlade. Horst Stein 
vie dnes skvele odhadntíť ako 
v yjdú jednotlivé detaily part!· 
túry, má dokonca 1 predstavu 
akustlcktl dobre odhadne 
a ko bude partitúra znieť v roz
siahlych priestoroch divadla, 
ba dokonca 1 v jednotlivých 
tastlach divadla. O všetkých 
ostatných sólistoch by som mu
sel opakovať to, čo som napi· 
sal vlani, len s t ým rozdielom, 
že Kundry· v podanl Dunjl Vej
zovlcovej je po roku úplne su
verénnou kreáciou. Wagner má 
zase novú hviezdu v tom 
dobrom zmysle slova - a umel
kyľiu, ktorá nepochybne rastie 
do osobnosti svetového formá· 
tu. Účinok Parslfala na obecen
stvo je nevšedný. Velebnosť sa 

hllloko vrýva do dušf, nič ju 
neoslabuje a to obrovské množ
stvo hudobných nápadov a fi. 
Iozoflckých problémov Je pt·e 
každého dosť vefké sústo, aby 
sl s tým poradil. 

Blúdiaci Holanďan má hned 
tú zaujlmavosť, že ho diriguje 
,.nový muž Bayreu thu" Dennis 
Russoll Davies a lnscenačntl po· 
dobu mu dal 1-Ian·y Kup for. 
Obaja umelc i si začlnajú bu
dovať bayreuthskú pozlciu a zdá 
sa, že na jmll režisér bude maC 
tento boj o populari tu zložitej· 
šf. Inscenuje totiž Holanďana 
netrad ič ne, "čiastočne mont 
zmysel n iektorých dejstiev a ne
váha sa vzdať l zaužlvanej po
doby niektorých postáv, napr . 
Sen ta (L. Balslevová), ktorá 
je vedená po Hnil dôslednej ba
ladi čnostl. Táto postava akoby 
neznlesla ťažobu legend a mý
tov, akoby sa vymkla z nor
málnych Judsk~Ch rozmerov a 
nabrala na seba prfllš vera zo 
starogermánskej baladičnostl . 
Holanďana spieva čierny Simon 
Estes a tiež ostatné postavy sú 
kvalitne obsadené. Kto sa vsak 

Na Lohengrina chodi festivo 
lové obecenstvo so zvláštnym 
za tl)mum. Určilo to !.pOsobuJu 
ollrovské zborovO scčny, ktoré 
bayreuthskl reži~én vedia vy· 
stavat do rozmerov, s ktorými 
móie konkuroval azda len Ve f· 
ké divadlo v Moskve. Rozmery 
javiska tu demoniil rUJU svoje 
moznosti, takže režisér Gotz 
Friedrich domyilfa predstaveme 
,.pre oči" a zvlíls ť dôslednú 
funkciu dáva v~etkým zboro
vym telesám. Ak poznáme Lo
hengnna z mcnsich divadiel, 
potom nas iste ollľoml LJay 
reuthská zborová vcfkolepos~ 
dovedená na hranice možnosti 
a únosnosti. llocl je tu skvelý 
Lohengrin Petra Hof fmanna , 
predsa takmer nikdo neustúpi 
dominantná funkcia zborov, 
ktoré tu majú oko lo 160 čle
nov. V predstavenl vystupuJú 
dve menej známe Američanky 
Karen Armstrongová (Elza] a 
Elizabeth Connellová (O rt ru
da). ktoré sa zrejme CIC fa ve
dome pripravovali pre Bay
reuth a svojimi výkonmi doku
zujú, že sa v tomto náročnom 
prostredi dokonalo up latnia. Re
žisér Glltz Friedrich nič zvliíšt
neho nevymýšJa, avšak gcniiíl
ne sa mu podarilo vyriešiť scé
nu, kedy ,.labuť" priváža ne
známeho rytiera - Lohengri
na. Vytvoril totiž na scéne ú
žasnú ilúziu vychádzajúceho 
mesiaca, ktoróho odraz dopada 
na vodu v tls!coch uhloch. Hu
dobne je to predstavenie so 
zvlástnym ,.kludom", čo prav· 
depodobne vypl ýva z toho, že 
perfektnosť naštudovan ia sla· 
ha do sebamonšfch detailov toh
to predstavenia a v~ber sólis· 
tov je priam Ideálny. Na záver 
predstavenia sl obecenstvo vy
núti lo prezentáciu zborov a 
hlavného zborma jstra (Norbert 
Balatsch l a ochotno vzdáva io 
niekofko minút hold tejto do
minantnoj zložke predstavenia. 

ešte stále jeden z najväčšfch 
wagnerovských spevákov sú· 
časnosti. Tiež Bľllnhilda sa 
nezmenila a roky akoby nič 
neubra li z Ideálnych wagneľOV· 
ských možnost! Gwyneth jone
sovej. Určité zmeny som po
strehol v Boulezovej dirigent
skej koncepci i. Cesta ku sko
mornenlu Rýnskeho zlata ja 
nápadnejšla ako vlani, avšak ak 

mom a star~mu v~kladu j e u! 
nemoin5. je pravdepudobn6, t e 
budúci J"ežlsél'l zostan(l v revl· 
ne symbolov a náznakov, bu..tú 
pracovať viac atmosférou ako 
l"callstickýml podrobnosťami a 
možno už tera z predpokladd(, 
že stúpne este viac význam prá· 
ce so svetlom a techni kou. Za
uar vedenie Sh1vnostl ve 1·e!ne 
nevyhlásllo, koho ,.vybrali" pre 
budúce naštudovanie Prstei1a. l 
ked každý cHI zodpovednosť <:ll 
túto budúcu i nst:enáclu, kto1·ou 
majú roku 1983 vyvrcholiť osla· 
vy Wagnerovej storočnice. 

O budúcich vedúc ich umel· 
coch sa z11ttar vereJne nehovo· 
rl, vera sa vsak vo vedeni dls· 
k u tuje a čaká sa, že na jeseií 
Wolľga ng Wagner oznám i ve· 
r ejnosll charakter budúcej in
scenácie a mená novoangazo
vaných umelcov. Nemožno vsuk 
fsť ani tou cestou, že by ná· 
znakové kulisy a svetelno-po
hybová atmosfét•a úplne zmizli. 
Stalo by sa z toho Ian spieva- · 
né prmlstavenle, co si nemor.no 
dovoliť ani vzhľadom k dejov"j 
zlozitosli Wugnera, anl vzhra
dom k jeho ostetlokému p r·Q
gramu. To však vyvoláva Ul'· 
čité umelecké naplltie a ocaká· 
van ia. 

Norbert Balatsch. 

Lisbeth Balsievová. 

te!;! na nlekolko jasnejšfch, sln· 
kom prežlarených scén, bude 
sklamaný - mus( totiž prljuť 
Kupferovu koncepciu, v ktot·oj 
Judské svedomie pohltila mor
ská baladlčnosť; Judla konajú 
viac pod dojmom chmút'flych 
tradfcl! a každý sa bOJ( vyslo
venej kliatby, ktorá môže hoci
k edy prfst na dedinu 1 JOdnot
llvca. 

Táto koncepcia sice slúži tým 
umeleckým kruhom Bayrouthu, 
k toré zdôrazľíujú symbol, ná
zna k, javiskovú skratku, pri
bližnú atmosféru na javisku, 
ale zr ejme je len jedným z mož
ných riešen! ako moderne In· 
scenovat toto javiskové dielo. 

O Prstenl Nlbel ungov som 
podrobue prsul v lani ( liZ č.18 J , 
kde som su pokúsil rozobruť 
filozofiek() pozadie diela a sú
časný výklud r ežiséra Pa triLa 
Chéreaua. V tom sa nič nezme
nilo, len sa ml vldf, že režisér 
ulJral niektorým scénam orollc· 
ký akcen t, napr. pri stretnuti 
dcér Rýna s Alberlchom, alello 
Slegm unclu a Sleg llndy vo Val
kýľe. Celý dej sa odohráva so 
zvláštnym dOrazom na morál ne 
kvality č loveka a zvýraznenie 
pokrokov~c h myšlienok Wagne
ra. I Wotan bol ton istý ako 
vlani - Donald Mcln tyre, dnes 

potrebuje dosiahnuC wagneľov
ské vr·chol y, neváha ,.rozbúri ť" 
orchester do pravých wagne
rovských zvukových dlmenzlf 
(f[f). Boulezova koncepcia po· 
mohla teoretikom uva :lovať z 
nov~ch strán o farbách Wagne
rových partitúr . Som presved
čený, že práve Boulezova fl•an
cllzska jemnosť pomohla obja
viť nové kvality Wagnera a pt·l
spc la k ďalšiemu zvokálnenlu 
jednotlivých partov. PU ť r okov 
stačilo k tomu, aby účastntci 
prijali Chér eauovu pokrokovú 
koncepciu, k torá na jskôr pr o
vokova la, potom trocha prekvn· 
povlllll , napokon sa stala ak
coptabllnou a dnes už zvfťazila . 
Mé to obrovsk ý v ýznam pre 
sp1·1ívne pochopenie ce lého Pl'S· 
teillt Nlbelungov, ujas1~ujc to 
vnu tomé prepojenie viacerých 
myšlienkových rovin a pomáha 
pochopiť dominantnú Ideu ce· 
lého diela. • 
Ked~e plí t rokov stačilo - a 

vedenie bayreu thských shlv
nostf nedržf na scéne určl tti 
koncepciu viac ako p!lť rokov 
- ma jú teraz v Bayreuthe sta
r osti, ako pokračovať ďaloj a 
ljko I nscenova ť budúci P1·steľ1 
Nlbelungov. Jed no je však isté; 
náv1·at k starému roman tické· 
mu chápaniu, k starým kost ý-

V každom prlpade Rlcharli 
Wagner p1·ežtva r enesanciu. Oe
javujú sa na celom svete vhod
ni speváci, nie jo už nú(jza p 
kvalitných režisérov, stúpa rn 
lerpretučná dokonalos( orches
trá In ych h1·áčov a zborovýc:;h 
spevákov. Záujem obecenstva z 
ce lého sveta je nlekoJko r11z 
v11čsf, ako je kapaci ta Bayruu
thu. Každý rok pribúdajú nové 
knihy a štúdie o celej tejto 
problematike. Do výkladu Wag
nera prenikol marxistický pd 
stup, okruh nadšencov má dnes 
pevné odllorné opory a Iste l 
velké finančné zázemie. Bay
reuth sa už čiastočne zbavil 
snobských čŕt a bliži sa k tomu 
mod elu, ktor·ý presadzoval ~1-
chat·d Wagner, aby sem chouili 
fudia za zá 21 tkom, z vnúlo1•nej 
po tr eby. Medzi tieto sympatie· 
ké Čl'ty putl'i v Bayreuthe l se
riózn y vzťah k nasoj ku l t úr(; a 
tradične zdoraznovaná blfzkosť 
Wag neru a Smotanu . .. a clo
dajme l Wognera a j . L. Boll u. 
Nik to :w zod povedných rudi ne
chcu, uby sa tu všetko chváli · 
lo. \\"ugner sám bol typ zlozi
tý, cu~t o provokujúcl refot•má
tor , ule l tvt"dolllavá osobnosť 
a to vsetko cfllť 1 z jeho hud
by. Preto je správne, že sa pub
llku jú a p1·ljfmajú l kritické ná
zory 11 neraz sa zdorazl1utú 
mnohé pi'Olllémy jeho ilvo1a a 
jeho celkovej umeleckeJ kun· 
cepcle. To však neosi!I IJLijt 
dncšnt' wugnerovskú ren esHn· 
t:iu. k torú Bayreuth predznallle· 
náva a svojim umenfm podpo-
ruje. 

ZDENKO NOVACEK 

Lulu v Komickej 
Po parfžskej premiére Fdedrichom 

Cerhom doplnenej Bergovej opery Lulu 
dňa 24. II. 1978, inscenovali túto podobu 
opery e~te v Santa Fii, vo Frank[urte 
ntMohanom a v ZUrichu. V poradf J>ia
tou scénou bola Komická opera Berlín, 
kde v réžii Joachima Herza, na scéne 
Reinharta Zimmermanna a v kost ýmoch 
Eleonory Kleiberovej so uskutočnila pre· 
miéra dňa 20. l . 1980. 

Friedrich Ccrha (pozn. red.: O dopi· 
nenl opery F. Cerllom sme podrobne pf· 
sali v Hudobnom živote 1979/ 23) sa o 
kompletnej verzii opery vyjadril takto: 
,.Myslim si, že možno povedať: máme ju 
(Lulu - pozn. autorky) skutočne oz 
teraz. Doteraz sme ju este nemali" . To 
je aj názor publika berlfnske j Komll;
k ej opery, ktorO mohlo porovnávať C1 plné 
zneniu opery v novej Inscenácii v sezO· 
ne 1979-80 s Inscenáciou z r oku 1975. 
Základom IIOt·zovej novej Inscenácie jo 
odlišná koncepcia. I nscenácia v roku 
1975 sa odohrlívala - tak, ako to po
zodovall \Vedeklnd a Berg - v me~tl8c
lw m prostredi a ziskavala občas vykon
!.truovaným, groteskno-krlminalisllcky 
pôsobiacim dejom čosi nevlerohodného. 
Zasadenie postáv v novej inscenácii du 
sveta cirkusu udílvodiiuje j . Herz takto: 
,.Vä čilfm odslnJ>Um sa dej viac pribllži 
publiku. Vetľ u Wcdekinda ide o vysln · 
vene cirkusovfl filn:r.ofiu. Wcdekind rulll 
napri k lad 1·ozdiel medzi 1>ovrazolezca 
ml a umelcami -akrobatmi na visutej 
ht•azdc. Pt•vl sít praktikrni, druhi idcalis 
lami". 

Herz teda povýšil ch·kusové prostredil• 
prológu Lulu na všcobccn9 Jll' incip 
Vz111hla tým dramaturgická lednotnos! 
ktol"á prl púsťa niekedy aj druhCI čl tro 
liu rovinu výkladu obsahu, no v koneč 
nom dôsledku vždy s cle fom podč la rknu f 
makallrovú hru lluržoázncho sveta o 
vlastnfctvo, erotiku a moc Pritom stále 
11latl zásada, že postavy, sa mý.l ne do· 

opere v BerJíne 
mnlevajCi, že sú vo svojom reálnom mei;
llanskom prostt·edf. Divák vie však viac. 
Stáva sa partnerom režiséra, keď vid!, 
že váienl páni sa pohybujú v skutoč· 
nosti ako klauni, šelmy a bábky. llľd 
je vefkým ci rkusom, ktot·~ krotite ľ zvie
rat (ste lesnil ho Klement Slowiocek l 
predstavuje pullllku. Aj v tomto prfpmtc: 
sa jed ná o Herzov cl rl!malul·gický umo· 
Iecký zásah: k rotiteľa v KomickeJ ope· 
ro nespieva postuvu totožná s predsln· 
vitcľom Rodriga, uko to požudova l Berg 
je samostatnou postavou, ldentiflkačnym 
bodom, oči pri ťahuJúcim partnerom pub
Ilka, ktorý predvádza svet ci r kusu, drU 
v rukách opraty. 

Kto je však Lulu? V prológu je krás· 
ne označená uko ,.pôvodná podoba že· 
uy". Pre rezlsčra IICJ·za je princlpom 
večne ženského, ktoré nie je viazunú 
na jednu Jedtnú postavu, ale svoj i m to· 
tálne prirodzen~m mll·okom na rozkos. 
pud musi st ru~kotu t v každom spo ločen 
skom zriadeni. Lu lu ako stelesnenie, ako 
ľudská podobu tohto prlncfpu nemá svoj 
životopis oni vo Wedektndových dlelacil 
Duch zeme a Pandorina skrinka, ani 
u Bergu. Dok tu r Schiin (predstavova l ho 
George Ionesco ) ju vyliahol zo soclálnet 
spodiny, je na I\Om závislá. Dr. Scl11ln, 
munl pulátor, tiger v páskovanom obleku, 
chladne vypočilavý, chce Lulu vlastnif 
(tak u ko vsetcl muz!, ktor! 1ej prepad· 
m\), čim su clostávu do prOtirečen ia so 
hVojím LJuržoáznym životným štý lom. 

Ursule Reínhardt-Kissuvcj, slávne, 
pl·eclstuvllelke Lulu sa pod a1·11o zl ntegro 
vat presvedcivym spôsobom hudobnú vlr· 
1116znost tohto ťu~kého partu do pri 
rodzene naivnej, strhujúco samouejmej 
ht·y. Jej Lulu nie jo mužov hubiaci vamp 
so sk lonom k proslllt,cll. j e skutočne ne
vinným dieťaťom so sklonom nevedieť sa 
mzpum!ltať, je vábnym a zvádzajúcim ha· 
clom (ako .,druhú kožu" má červený ale· 
bo btelY. had{ trlko.t, P,rl vrcholných bo· 

doch hrá takme1· nahá], .,zabi ja bez to· 
ho, aby to cil lla" (pmlóg). Stelesi1ujo 
vsak aj ženu, ktorá v rozhodujúcej ciwf
ll svojho sellauvotlomonla sl, pri núti pad· 
nút na ko lena mula ,.jediného, ktorého 
milovala" (4. obraz l. ked sl on myslí, 
že jej už vládne. Tým je osud Lulu spe
čaten~. Sm rť dt·. Scl11lna jej r ukou n1e 
je len negalfvnym vrcho lom, ale súčasne 
vrcholom celého dielu. Ak mal doteraz 
na jv!lčsiu moc Eros, od teraz ju majú pe· 
niaze. Bergova hudba je od tohto mu· 
mentu (medzihr y k 4. a 5. obrazu) kom
ponovaná račim postupom a HCJ•z expi:J· 
r unentoval tak, že všetci predstavitelia 
hraJú v maskilch zmenen9ch tak, ako 
by sme mali pred sebou nogatfv filmu, 
čim chcel dosia hnuť tento obrat a j na 
scéne. Výnimku tvoria len Lulu a Schl· 
golch, ktor! zostávajú v pôvodnej po
dobe. V ladimir Bauer - predstaviteľ 
Schlgolcha, klOI'Ý sprevádza Lulu VO vset 
kých fázach Jej životn, o k torom nev1e· 
me, čl je jej otcom alebo prvým mi lan· 
com, je mystickým pravzorom silného 
rnužu, dvojtvára postava pl·ichádzajúca 
l nu jspod nejš leho sociálneho prost redia, 
ktorá je uplsané alkoholu a svojeJ Lulu. 
Suzanne Brenningová ako grófka Ge
schwitzová je jedinou skutočne milu jú 
r:ou postavou v celom diele. no práve 
una stoji svojou lesbickou laskou proll 
pl'irode. Giinter Neumann - jemný Alwu 
so žiarivým tenorom, klot•ý prekonáva 
hez ťažkoslf náročnosť partitúr y, nesmelý 
uko milenec, jo ako umelec sebavedo· 
mý (Berg mu prepožičia va au toblogra· 
llckó Č l' ly ), no predsa stále povinný 
svojmu meštiackemu svedomiu. Jeho slo 
vá o Lulu: ,.Dula, ktorej sa na onom sve· 
te otvoria oči" ( 4. obraz) ho výstižne 
rharakterlzujú. Ani on však nemôže za· 
brániť, aby sa osud Lulu nenaplnil. A'l 
)aek the Ripper (súčasne predstaviter 
dl·. Schilnal, najhorsl malomeštiacky chu· 
raktcr celeJ opery, cloká~e uspokoJiť túž· 
bu Lulu po láske. V duchovnom opojenl 
sťasl!m, v akomsi tanci so závojom, vzná
šajúc sa po javisku, uchádza sa Lulu oň· 

ho, vr aha z rozkoše. }aek tbe IIÍQQflt' MW 

kouava to, na čo zahynul dr. Schon : prl
vlnstuUJU si Lulu VI'HZdou, po uom ju ne· 
moze mať už nikto. 

Roinh11rt Zlmmorn11111n navr·hol p1·e tu· 
to hllloko filozofickú ,.hrózostrasnú ruz· 
p1·ávku" scén u s cirkusový mi rekvizita
mi. Vest iac nellczpečenstvo, zaiín11ju ::.a 
tervuné a biele lumpy manéže, Lulu sa 
pr echádza po scéne na vysokom LJ! t:yklt 
(L obraz), aby unikla malilti"OVI, v 2. oiJ· 
raze sa vznes1e clo vzduchu poste l roll
kose s mladým manl!.elským pá 1·orn ma
litu· - Lulu, st\ tu efek ty s ohi'Lom, kto· 
ré symbolizujú dr. Schllna (3. obraz]. 
Stol y, na k torých sa pruve dojed lo, me· 
nla sa na ho jdacky, no ktor9ch Sil hoJ
dajú dvojtviíri mlitJncl Lulu (4. obt·az] . 
t::udsky hlboká a v1·úcna scéna lásky bil 
odohráva na ši kmej posteli a na relll"i · 
ku (5. obraz). I<olotoč, na ktorom sa za
hávu pa1·Ižska caslnovli spoločnosť, kto· 
ľCJ sa pod nll llukam Rodriga (Herbert 
Riíssler l a Castlpianlhu (Johannes Bler 1 
nemôže vyhnúť ani Lu lu, točf u v k1·i k· 
ravo pestt·om svetle. Napokon v 7. ob
l'azo, v londýnskej podkrovnej IZbi etke, 
v poslednej životnej zastávke Lulu Da
ohádza me opliť veci, kto1·é ju obklopo
vali v predchádza júcich životných ta
zach, no v podobe opotrebovaného hara
burdia , zodpoveda j(ICCho jeJ terajšiemu 
životu. Divákovi sa ponecháva vofný prles· 
tor pre vlastný výklad. 

Inscenácia Y Komickej opere v Berlf· 
ne je udalosťou, ktot·A sa zapfie do de· 
jln tohto hudobného divadle napriek to· 
mu, le je divácky náročná vysokým 
stupňom abstrakcie, symbolickým zaode· 
nfm a nie ,.Jahko" Ynfmatelnou Bergo· 
vou hudbou. Skutočnosť, ie predsta-ren ia 
lú do konca roka Yypredan6, ho-rorf Yiak 
sama za seba. Možno len ponať sloYami 
krolitera z prológu: ,.Hereinspaziert in 
die Menagerie, lhr stolzen Herrn, ihr Le· 
bensluat'gen Fraun." (Podte sa popre· 
ohádzať do manéie, hrdf muf.i, r ····'' oiníc
ke Ieny.) 

FELICJTAS BRINKMilU 
IIJI!Iflt .. 



Bratislavské 
hudobné 
slávnosti 
1980 
predo dvermi 

Chýba Iba zopár dn! do okamihu, kedy 
sa koncertné s ie n e 1 ostatné stánky hu
dobnej múzy v metropole na Dunnjl ro
zozvučia slávnos tnými fa nfárami ozna
mujflc, že sa naše najväčši e s viatky hud· 
by začali. Hoci Bratislavské hudobné 
s lávnosti sú festivalom mlad ým, veď toh
to roku vstupujú le n do svo jho šest· 
násteho ročn!ka, zap!sa li sa natrva lo tlo 
povedomia milovn!kov hudby. Strnásť
dľíový ma ra tón s približne pol stovkou 
p odujati je Iste vyčerpávajúci, no prf· 
l ežitosf stretnút n e všed né osobnosti, sú
bory, pozorovaf prerod mladých talen
t ov v umelcov, o ktorých sa po rokoch 
lste ve.ra dopočujeme, lá ka a priťahuje. 

BHS '80 ponúkajú obyvate rom I náv
š tevnfkom hlavné ho m esta SSR oza j r e
p rezentat!vn y program, to na jlepšie, čo 
v oblast! domácej l svetovej tvorby 
vzn iklo. Uvidhne a vypočujeme s l in ter
p retov z dvad sia tich dvoch krajin sve
ta, umelcov, k torým tlieskali v koncert
ných sieňach celého sve ta. Okre m zná
mych diel odznie nlekofko premiér slo· 
venských a českých s kladate rov, ako aj 
p remié ra diela kubánskeho au tora H. 
Gromotgesa. Svojim všeľud ským memen
tom určite upúta dnes zvlášť aktuálne 
Brilte n ovo Vojnové rekviem v podani 
Slovenskej filharmónie a Slovenského fll. 
harmonického zboru pod veden!m Oska
ra Démona, dirigenta, k torý sa na BHS 
predstavil už pred piatimi rokmi. 

S lúvnos tné otvoren ie BHS so usku točni 
3. októbra v Zrkadlovej sieni Prlmaciál · 
n e ho paláca a bude patriť Sp eváck e mu 
zboru mesta Bratislavy a dir igentovi La
dislavovi Ho láskovl. Koho spomenúť z 
boha tej pale ty sólistov, telies a súbo
rov? Najprv štatistika: na festivale vy· 
stúpi 6 symfonických orchestrov, 3 oper
né a baletné S(lbory, 17 komorných sO
borov, 2 zborové te lesá, SĽUK, vyse 20 
dirigen tov a 20 Inš trumentalistov, vyše 
tue to vok1\"lnych sólistov a v rám ci In
terp6dia ll mlad ých talentovaných inter
pretov. Okrem renomovaných domácich 
orchestrov sl budeme môcť vypočuť Sym
fon ický orches ter Západon emecké ho roz
hlasu Kolln, ktorý bude dirigovať japon
s ký host Hirošl Wa kas ugl a ako sólis ta 
sa preds tavi v Brotis lave zvlášť obfú
bený Václav Hudeček. So š trasburs ký m 
filharmonickým o rchestrom sa preds ta
v! svetoznámy d ir igent Alai n Lombill"d, 
ktorý v monotematicky zameranom pro· 
grame z fran cúzskej tvo rby uvedie o. 1. 
so sólistom Michelom Bérofľom u nás 
m álo hráva n ý Ravelov Ko ncert pre klu 
vil· a o rc hester pre Tavú ruk u. Bale t Kis 
fal udyho divadla z Gyôru p redstavi zaujl· 
mavll choreog1·ofiu OIJI(Ibenci s lnkn na 
Jnolfv y C. Orffa a R. S tra ussa. Nemenej 
p útav(J clloreograľic k(J prúc u prinesie 
aj ba let Štútnr?ho divadlo v Brne [Mar· 
tln [J: Sach k ráľovi, Stravinskij: Vták 
Oh nivák. Ravc l: Bolero). Slovenské nú· 
rodné divadl o prichystalo premiéru 
Straussovej opery Elekt ra . Zo š irokej po
nuky 1\omorných súborov pri pomlnamc 
Del ler Consort z Londýna, súbor zamera
ný na s tarú vokiílnu hudbu, Drážďan
ský 1--omorný orchester, Minský komorný 
o rchester, Komorný orchester· festival u 
Brescia - Be l'8él ll10, Pofsl<ý komor ný or· 
cheste r s jerzy Maksymiukom, Schubcr 
tovo kvart eto z Vied ne, Viedenský ko· 
morný orchester s Ku r tom W!lsom za di· 
rigon tským pul tom a sólistom Petrom 
To pe rczerom. Z inštrumentálnych sólis· 
lov pr ivítame umelcov takého m ena ako 
ll. Schiff, j. Lopa lcqui, R. Rl cc i, ]. Ko· 
pe lman. Milovníc i opern ých ári! s i iste 
pl'fclu na svoje na Kon certe o perných 
úrlí s Annou Moffovou, ktorú bud e s pre· 
vúd zať Symfoni cký orchester čoskos lo· 
vcnského rozhlasu v Bratislave s cll ri· 
gen tom Ondrejom Le niírclom . Zám·ovo 
pestrú d ra maturg iu festivalu obohati scé· 
n ický recitá l Bils ne a piesn e F. Ga r c iu 
Lo1·cu, vystCl peni c dvoch našich najlep
šieh d žezových klaviri s tov - Bra tislav · 
čana Gabriela jonáša a Emila Vikli c ké· 
ho z Prahy, či hos ťova n ia Indického sú
horu TRAYA s t t·adič nou Indickou hud
bou . MladO slovenskCI generáciu In ter· 
prétov · budú na l nterpód lu zastupovat 
dvaja talentovaní umelci - klavirls t· 
ka Eva Dianovsk á a huslista jozef To· 
pe rce·r. 

Podobno ako po tné roky aj teraz sa 
počas BIIS uskutočni stre tnutie dramA· 
tm;gov symfonických te lies zo socla lis tlc· 
kých kraJin, ďalšlml a kc iami budú W :· 
dzinúrodn á výstava hudobnín a knih o 
hudbe, výstava k 135. výroči u narodenw 
]. N. Batku, organizátora bratis lavské 
ho hudobn ého života a jedno umeleck(' 
P.CdUjf.tle k 90. výro&,iu narodenia vý-

Za Belom Turbom 
(23. II. 1914 - 19. VIII. 1980) 

nej Massenetovej opery a Romeo z Gou
nodovho Romea a Júlie; tieto úlohy spie
va l ako p t•vý slovenský op erný inter· 
pret. V roku 1951 posilnil Turba formu
júci sa s pe voherný súbor Novej scény 
v Bratislave a zaradil sa postupne k jo· 
ho protagonistom. V Bratislave sa opäť 
vt•átiJ k nát•očným t enorovým ú lohám kla
s ick é ho i súčasného op eretn é ho ropel·toá
ru, postup ne vytvoril i rad ž ivých postáv 
v h udobných komédiách a mu zikáloch. 
Po d lhé roky sa Bolo Tur bo venova l tiež 
propagácii s love nskej ľudovej , umelej i 
tanečnej piesn e. Zaplsal sa na trvalo do 
d e jln s lovenského s pevoherné ho umenia, 
k de ako interpret za nech a l výrazn ú sto
pu na jmä v operetnom žánri. (Red.) 

Sn!mka: A. š motlák Drahý náš Belo, 

Smrťou Bela Turbu odc hádza z r adov 
Klovenských spevohe r ných umelcov ďal· 
i ia význa mná osobnosť. Patril k ple jáde 
spevákov, ktorá s úspec hom a na p r o
fesionií lnej úrovni sa venova la predoviiet
kým operetné mu žánru. Počas vojn ových 
rokov bo l B. Tur ba sólistom operet né
ho súboru Slovenského ná rod né ho divad 
la , kde ma l možnosť upla tniť s voje vokál
ne danosti, hereck é schopnos ti a pôso
bivý zjav v najzb a žneji lch tenorových 
úlohác h svetové ho ope r etné ho reper toá· 
r u, na jmä v die lach F. Leh6ra (Sou
Chong, Rossllo n, Arma nd Brlssard ), pri· 
!:om ma l prlležitosť spievať aj v ope· 
r etách slovenskýc h sklada tefov - G. Du
sika, M. Schne idra-Tr navské ho, ]. Móry· 
ho a L. Berku. Po oslobode nf a vyl účeni 
ope re ty zo SND pôsobil jednu s ezónu 
v s pevohre Stá tneho divatlla v Os t rave, 
odkiaf - a ko operný objav Z. Chala 
ba lu - prelial do opary Slazs ké ho di· 
vad ia Z. Nejedlého v Opa ve. Roky pô· 
s obe nia v tomto divadle (1946-51) pri· 
niesli Turbovi boha té možnos ti uplatne
nia sa v ope r nom repe r toá ri. Jeho mäk· 
ký lyrický ma teriá l predurčil ho k in· 
terpretácii celé ho radu postá v lyrické · 
ho tenorové h o odboru, pričom oso bi tný 
• 5•znam ma jú jeho Werthe r z rovnome n· 

v te jto pt·o ná s vlíetkých tak smutnej 
chvíli, žiada sa mi povedať niekoľko 
s lov n a rozlúčku. Bol si jedným z tých 
členov nášho súbot•u , k t ol'l spevohru No
vej s cény l'ormovali od jej začiatkov. 
z nic h, ž iar, vä!!iU na vzácnych ume lcov 
a dobrých rudi u ž niet medzi nami a 
dnes za ni mi o dchád zaš i Ty ... 

jubileum 

Naše cesty sa s h·e tl i pred vyše tl'id· 
s iatimi rokmi na javisk u Slovenské h o 
národ né ho di vadla. Bol si mojim part ne 
rom niele n na javisku, a le dobrým a 
vzd y nesmiern e s lušným kolegom, ktorý 
mi pomoho l neraz dobt·ou rad ou . Preiil i 
s me v spoloč nej prác i ve ra radosti a 
smiechu - ako to u ž mladosti pristane. 
Ale boli i ťažké chvile v diioc h vojny. 
Dopo ludnia po~as skúllok sme museli ne· 
raz utekať do krytov, keď sa bližil ná
le t n a mesto, ale večer sme opäť roz
dáva li smiech, spev a radosť obecens tvu, 
k toré pr ililo do di vad la, aby zabudlo na 
ľažké vojnové časy. Nejedn u pre miéru 
sme za tých lo n eľahkých podmienok 
11redvietl li spolu divá kom. 

Bol si tiež pl'i tom , kecr sme po oslo· 
bodcnl nášho mesta c hod ili po nemocni
c iac h, ~kolách , kd e leža li ťažko ra neni 
sovie ts ki vojaci. Aj ich si pot ešil svojím 
la hodný m s pevom. 

Márie Adamcovei 

zadumclvych partoch Oľ
gy [Eug e n On eg in), Kon
cahovny [Knieža Igor ), 
g rófky [Pi kova diíma ), 
VO VOI'UiOVSkých partiii ch 
na te le s Azucenou z Tru
badúra. 

Már ia Ad a mcová ako Ma
r ina v Mnsorgské ho Bo
risovi Godunovov i. 

Snlmka: E. Mateč l ková 

Na vrc hole tvo t·ivých 
sil oslftvila v minulých 
diwch okrúhle životné ju
bileum só listka o pe ry 
Stá tne ho divadla v Koš i· 
ciach Mária Ada mcovú, 
popri zaslúžilom umelco
vi jozefovi Konderovi ur· 
čile najv ýzna mne jši ume· 
lecký zjav v súčasnom 
sóli stickom ensembll k o· 
šickcj ope r y. Adamcove j 
cesta k vrc holným m é
tam a veľkým o perným 
úlohám bola pozvolná , 
vecf te mer do päťa trld· 
siatky pohybova la sa v 
o pernom zbore s občas
ným zástojom v menšlch 
só li stických prfleži tos
tiac h ( krásou ma teriálu 

ocarúvala jej t r etia los
ná žienk ll z Rusa li<y u i 
pri bratislavskom zája zdu 
opery ŠD v roku 19601 ). 
Ak sa naskytá prlležitost 
bilancovať jej sólisticl<ú 
činnos ť, ktorá priberá 
vefké prlležltosti zhruba 
od po lovice šesťdesiatych 
rokov, potom treba vy 
zdvihnú ť dve domény tej· 
to sk r om ne j ume lkyne: 
jej tep lom prežiarené ma
te rins ké postavy, ozvlášt· 
nené vkladom n evtieru· 
vého, decentného, ale vy· 
razného rea lis tického 
operné ho h erec tva - a 
na dru hej s tran e vefké 
spevácke pl'ilezi tosti, v 
ktorých sa naplno uplat
ľJLJ]e Adamcovej vys~!. [a
r e bn ý, mäkký mezzosop
rán s obzvlášt presved
čivou vysokou polohou, 
materiál skôr lyrického, 
ne~ démo nicky d ramaqr.
kého L'odu. Do prvej sku
pin y postáv patria cha
l'akte r y matiek na jmä v 
dielac h o pery XX. s toro
čia (v Brkanov ičovej Ek
vi nokcii, Szokolayovej Kr· 
vave j svadbe, Hábovom 
Kalibovom z l oči ne). Pre
kvapu júci zmyse l pre 
vkus nú grotesknú nad · 
sázku našla umelkyt1a v 
postave malomeštiačky 
Vrabcovej vo Fe renczyho 
Nevšednej hu moreske. 
Ada mcovej mezzosoprán 
naš ie l p lné uplatnenie v 

árl[tch panny Rózy zo 
Sm e ta novho Tajomstva, v 

V posledn ýc h sezónach 
Adamcová v<lhou umelec
kého vkladu akoby pn:· 
kračovula svoje najvlast
nejsie ment<11nr cllspozl· 
cic a s úspechom ~" 
zmocfn1jc ve ľkých vásni
vých o perných c llarnktc· 
rov. K Dalilc z prelomu 
šesťdesiatych a sedemclc
siutych rokov priclávd 
Marínu z Borisa Gocluno· 
va a Ortruclu z Lohcn· 
g r ina. Svoj doteraz ne· 
sporný umelecký vrchol 
dosahuje v Ho loubkovc i 
a Li n hartovcj ]oj pastor· 
kyni, v postaýe I<ostolnfc
ky, z ktore) vytvára pre· 
myslenými hereckými 
prostriedkami, zbavený· 
m i vonkajskových náno
sov tratllcl e (prehnaná 
tvrdosť a okázalosť Kos
tolnlčky), neobyčajne su
gcst!vny cllaral<tet·, kto· 
rúho javisková účJnJJosť 
sa znásobuje samozrej· 
mým voká lnym zvládnu
tím neľahkého, expono
vaného partu. 

V dt1och jubilea vracia 
sa umolkyľw k ďalše j zo 
svojich profilových po· 
stáv, k princeznej Ebol! 
z Verdiho Dona Carlosa. 
Vzhfaclom k Adamcovej 
zás luhá m na formovtln l 
tváre koš ickej opery v 
posledných piltnäsllch 
sezónach môzeme túto 
jej premiérovú postavu 
prúvom považovať za be

ner•:: nú. -BJ· 

Po rokoch sme sa zase stretli na našej 
Novej scéne a Ty si jej zostal verný do 
konca svojej aktivnej divadelnej či n nosti, 
Tu vznikli Tvoje mn ohé nezabudnuteľné 
javiskové k1·eác ie, nad ktorými vyso ko 
ziari Tvoj Franz Schu bert z Dom u u 
troch dievča tiek a Tvoj Bolo Baranski 
z Poľskej krvi. Odi~Ii už temer v!etci, 
ktor( preslá vil i on ú, d nes už lcgendá t•n u 
ipscenáciu Poľskej krvi - jej reilisér 
franti~ek Kri~tof Vese lý, Viera Proke~o
vá (Vanda ), Jose[ Ki'epela (Zaremba), 
Jindt•a Láznička (Mlrski ), Ernest Koste!· 
nik (Popiel ). A teraz na diAieJ čas, ked 
za svojim i kolegami odchádza~ od nás 
aj Ty, hlavný aktér obľúbenej operety, 
šarmantný Bolo Baranski .. . 

Nui teda, lúčim sa s Tebou, môj Bo· 
l o Baran ski ... ako Tvoja Helena . Lúčim 
sa s Tebou v mene nás, Tvo jich najstar
ších kolegov spolupútn ikov na doskách 
divadla, k toré pre Teba znamenali n ie· 
len svet, a le a j život! 

Já n Kollár hovnrl, že lúčenie ešte n e· 
zna me ná úplnú stratu . Tieto slová vzľa
hujú sn v plnej miere aj na Teba. Ved 
je tu Tvoja dcéra Sylvia , ktorá svo jím 
umením robi česť Tvojmu me nu , zostáva
jíL tu Tvoji ž iaci, ktorým si odovzdával 
svoje vedomosti, ostávaš v pami.iti svo jho 
obecenstva, ktot•é ta vždy zahrňovalo 
svojuu priazitou a obdivom. Zostaneii tu 
medzi nami, vo svojic h nezabudn utcf• 
ných postavách, ktot·é sa na naše javis· 
ko opä t' vracajú v s tvárnení novej hc· 
rcckej generáciu. 

A v tej to t'a žkcj chvíli , vo chvfli de
fi n itlvncj rozlúčky, nadobúdajú tr pkú a 
bo lest n í1 pdchuť slová Tvojej piesne ;,; 
Modt·ej ruže, ktot•é akoby boli a dresova
né nám, kolegom - tým stadim i tým 
mladšim, všetkým, k torých si mal rád 
a ktol'i ma li radi Teba : " Dobrú noc Ván1, 
priš la u ž chvfľa rozchod u .. . " 

Dobrú , pokojnú noc i Tebe, Belo! 
(Rozlúčkový pre jav zas l. umelky· 
ne Gizely Veclovej, sól is tky spe
vohry Novej scény v Bratislave, 
pt·cclncscný pri p oslednej rozlúč
ke na Novej scéno diia 22. 8. 1980] 

"Gold bergove 
variácie" 
v Mirbachu 

Prcclvodcnie Bachových Goldbergových 
variáci! pre čemba lo 22. júna v brati
slavskom Mirbachovom paliíci v rámci 
nedeľných ma ti né usporiadaných Ga té
riou mesta Bratislavy, bolo velmi zá
slu<:ní•m člnom už aj z aspektu koncert
nej dramaturgie. Toto monumentálne die
lo j. S. Bacha možno len veľmi zriedka 
pocuC v rómcl sólových recitálov pia
nistov alebo čembalistov. Mala frekven
tovanosť diela nic je však cl!lsledkom 
nejakých umeleckých nedostatkov sklad
by, ba celkom nao pak, Go lclbergove va
riúcl e patria k mimot·iadne hodnotným 
dielam autora . Sťažujúcou oko lnosťou je 
Iba rozsah skladby, ktorý je prlčinou, 
ze umelci váhajú s prog ramovan!m to h
to diela. Goldbe rgove variácie nemožno 
naprih.lad rozdofovat na m e nš ie časti , 
ktoré sa m<lzu pocliívat osobitne, a ko to 
možno roblf s prelúcliaml a fC1ga m1 Tem· 
perovaného klavira. Ak niekto progra
muje Goldbergovo varläcte, vyčerpa l tým
to význa mn ým dielom J. S. Bacha tak
mer cely r ecitál. 

Mladci čembaiistl<a Barbara Dobozyová, 
ktorá začala študovať na VSMU v Bra· 
1!slave u proľ. Zuzany RužičkoveJ, dokon
čila u nej tohto roku svoje štúdiá v Pra
he. 

Podanie Goldbergových variácl! svedči
Io nielen o pozoruhodnom wlcnto in· 
torprotky, Hle zárovci, o jej vývoji, l<to· 
ry prekonala v rámci svojich vysoko
s ko lských š túdi!, ak berieme clo úvahy 
jej vystúpenie ešte v Bratislave v uply· 
nulých rokoch v rámci jej š túdia na 
VSMU. Mam predovšetkým na z r e teli jej 
interpre táciu Chromatickej fantázie v 
Kioriskúch, ktorá už svedčila o ]ej úspe3-
ncj ol'lentlicll, predovšetkým nn dielo 
]. S. Bacha. JÄN ALBRECHT 

znomného českého sklaclatera Bohusla 
va Ma1·tin C1. K významným pod u jatiam 
festiva lu bude nesporne pat riť mu zlkolo· 
glcká ko n ferencia no dosiar málo pre· 
bádanú tému Hudobná kriti ka v Bratlsl u
ve v rokoch 1920-1980. ]c to námet ml
mo r·iaclne závažný a aktuálny l preto, ic 
sa ho do teraz nik to ne pokús il zhod notiť 
a zosumttrlzovať ved ecky. 
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Bratis lavské hudobné s lilvnosti 1980, 
ktorých hla vn ým uspOI'Iutlatcfom jo éb. 
umelecka age ntú ra Slovkoncer t. hudú 
prebiehať v dnoch 3.-17. o kt61Jra. 
lluclba jo us rachlilé um e n ie, ktoré ne
potrebuje zvláštneho tlmoč níka. nr.c h to
tla aj tie to sviatky hudby pris pejú k po· 
rnzumeniu a úc te medz i ru rlmt. 

J. ŠUHAJDOVA 
ln dexnéi i:íslo: 492 15 Registral!né čis l o : SOTI li /10 
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Rudoltnf kritika v slovanskeJ Jltarfrnaf tla!l fa tlop01lef at"• 111"0 pN· 
b6danou probhmtlttikou. Živf obraz hudby a jej exi11tencie, akf poskytuje bu· 
dub"' kritika je pritom ctuÍnflll materii lom k hialoricky ~o najpla11tickejiiemu 
oht•azu dejin hudby na Slovenaku. Z lnlt lo dôvodu ro:rbodla sa redakcia Hu dob· 
n81tn :livota publikont' čast ročnlkovef pdce poslucháča Hudobnej vedy FFUK 
v Bt•alislne JAna Palkovi~•. ktot•á v tliÍ(azi ~tudentskej vedecko-odbornej čin· 
nosti ( snľatn6 sekcia : Hu.dobná veda) ziska la minulf rok tretilt miesto. Zn ~In· 
d i11 narcnnej " Hudobné kritika v slovenskej lilerlh-nej llal:i" fSioven~ké puhfady 

' 1918- 1948) publikujem11 kapitolu "Vzni k modernef hudobnej kritiky a prd kon · 
cepcia n6rodn11j hudby - Ivan Ballo". Práca je aktuálnym prlt~pllvkom k hu· 
dohno-histori ckému b6dani11 a napriek predno11tne dokuntentačnej hodnote po· 
u kazu je na schopnosť autora nastolí( aj v r6mr:l :r6fenébo materi6lového prie· 
atoru problémuvf prfstup a priniesť samostatné ot•lginéllle postrehy, dotfkajá· 
ee •• aj ·otéaok hudobnej pllblicl•líky a kritiky v liičunosti. fRed. ) 

V ro ku 1926 nadväzuje Ivan Btt llo svo-
jim i p t•avldelnýml referátmi z oper· 

nyd1 produkcií SND a z brat islavského 
hudobného života na kritickú čin'nosC , 
ktoru dovtedy vykonávali rudla nie pri· 
lis hudobne sko lenl, 8 ktorú vykonávali 
len ako vedTajšie, doplihtjúce zamestna
me. Ivan BaUo tu vystu pu je ako prvá 
v~estranne erudovaná, skutočná kritic ká 
o~obnosť, ktorá nekompromisne boju je za 
čl~to umelecké Ideály, ktorá svojimi ob
jektfvn ~' ml a konstrukllvnymi ~túdiamt 
a kritikami pomáha s právne orientoval 
s lovenských skladalefov pri vytvárani 
slovenskej ná rodnej hudby. Svojou vý· 
znam nou hudobno-kritickou činnosťou 
podporuje vl>etky progreslvne snahy •bt•a
tlslavského medzlvo jnového hudobného 
z tvota, s táva s11 bltzkym s polu pracovni· 
k om mladej medzivojnove j sklada tel skej 
generácie. Je to p rvf slovenskt hudob· 
ný krllik, ktorý sa touto člnnos(ou zo 
obera l profes lonálne, lo znamená, že je· 
lJo publicistická činnosť v Slovensk$'C h 
pohTadoch (v rokoch 1926-1928; 1930-
1931 ) zďaleka nezačinll an i nekonl:l 
,(publikoval " mno hých dalsfch periodt· 
k ách, nap1·. Lidové n ovin y, Slov61\, Slo· 
" e nská polltlka, Slove nský" dennlk, .Ro· 
boln lclca noviny 11 Iné) . Na rozdiel od 
'A. Koltska re prezen tuje Bnllo typ kritic· 
ke j osobnosti, k lorý" sl (v llnlllOgll s 
kritickou osobnosťou v slovenskej !Ite· 
ratOre l ,.p l'ináša l skúsenost z Inej ku l· 
tú ry a cez Jcultúrnotvorné pu amelre vl;e
o becnejšiaho ob~ahu sa pokMal byť v 
~tlovenskom kullúrnol\\ prostredi slobod· 
ný preto , lebo sa necti l\ byť t aký viazli· 
n t j.ah<l mlkrosocllilnymi konvenciamt" 
. ( ~matlák, Stav~,sk: 'R<I~~:hovor štvt•lý, Rom· 
bold 19V8 ~. ll) . Pl'e Ball u tá to "fná kul
túra~ J"'lld!ltav uje Jcultót•u českl\, kon· 
tcrétnej lu, vychAdza z podnetov nová
kovsko-~tmetanovskej koncepcie n6rodne j 
:hudby, obohateneJ ešte tvorl)ou j. L. 
Bellu - ako xástupcu a preds\avllefa 
prve) slovenske j, západoeurópsky orl en· 
.tova nej hudby. Problematika Bellovej 
n~obnostl práve za pOsobeni11 l. Ballu 
l1aclobúda v Slovanských pohJ.adoch n11.1· 
"M~Ie d imenzie. · 

Ako hudobný k ritik sa Ballo realizu je 
predovs etkým v pravide lnom refe

,r .entstvp z opet·ných Pl'edstavrnr SND a 
b ratislavského koncertného živOta. Je ho 
referáty a recenzi e však už znamena jú 
výrazný" pokrok oproN predcluldza júcim, 
n~t Jmil čo Sil lyka odbor nej· úrovne, s u
vert:nlly á !>111110 lalno!>li kritických po· 
sudkov. Reterllty zo SND sa zaobera jú 
špeciálne len upern~mi , pri padne l ba · 
letnými pred!>\a.venlaml 11. n ie sú už Je n 
men~ou časťou globálne ho pohTadu n11 
vsetky p red&tavenia SND (činnheroé aj 
o pet·né). Vnútor ná struk lú ra re(erátov Sl! 
vf.11k podstatnejš te neodlišuje, a~ na ur· 
~ilé olloha tenle, od IJI'edchádza júclch -
stá le s11 sleduje predov~elk ým výcllovnf 
& in formačný zA mer. Re ferát o \jvedenl 
janGčkovej opP.L'Y jejf p11 sto rky na (SP 
1926 t;. 6- 8) Ballo začlna konšlatovanim 
o ' ,.JlOZOI'Uhodnom začiatku opernej se· 
zóny SND nielen ojed inelým dielom, a le 
l· ojedineltm podanlm". Nasledu je obšlr· 
n y o pis os ud ov opery 11 Je) vlťazn ej ces· 
ty po svete (VIedel1, Kolln nad Rýnom, 
r'rankfurl, Berlin a New Yor k ... ] . "Po 
Smetanových operách je lo najvličsi 
l'tspech če.ského sk ladateľa v .cud:~; ine" 
{predsa len je lu akási analógia s Ko· 
l,Jsl-.um, . s j!'ho ~dôraznovanTm Sn:teta no · 
V}Ch úspechov " c.udzl ne.). Úlllf'j !ručne 
osvrlluje ,1pt·tnc!py Janáčkovej ko mpozič · 
nej metódy" (."nápevková" teól'ia l - nv· 
" Í progreslvny lll'VOk v BaJtovom re· 
ÍCI elle. Uvádza llj literárnu predlohu k 
libretu opery (drá ma Gll brlely Prclsso
vej 1. kton\ k lasifikuje ako ·pomer ne ne · 
vhndnu pre zh udob nenie. VeTkú čast re · 
fPrá tu zal>erá " obsah d rám y" s cltovanf rn 
ča!'lli zlivert:!čného dia lógu medzi ]enli!ou 
11 Lacom. V ďa lšej časti c harakterizuJe 
janáčkovo zhudobnenle. Najmli lu je v l· 
dleť Ballov odbornt pr!nos v dotera jseJ 
hudobnej kritike v Slovenských pohla
doch: "]a11 áčkov orchester, povedal by 
som, glosuje jednot livé momen ty deja. 
Nie je ro p replnený orches ter powagne· 
ruvských· s kllldRteTov - je to orchester 
komorný, v ktorom jednotlivé násu·o Je 
vystupujú sóllstt cky. Tre ba t u zdnrazn.it: 
d ielo vzniklo v rokocb 1896- 1901, ked 
operná tvorba š la cestou Wagnet·ovou. Po 
);:alaslrorélnej svetovej vojne s\clada te ll11 
zača li zjednodušovať svoJ vý r11z; d nesná 
doba dala Janáčkovi za p ravdu". Vy
zdvihu je jednot livé miesta opery z hu· 
dobnej stránky; úvody ku všetkým trom 
dejstvám, niektoré scény a pod. A a~ 
nakoniec, v oddelenej mnlej časti (pol 
stlpc11 ] velmi stručne hodnoti s amotnú 
Interpretáciu diela. P rlll.znlvo sa vyjadru· 
je o dirigentovi, orchestri, tro jici pred · 
s tl!vllefov hlavných Ol oh ( " 8. Chorovl č 
(Steva J nebol namieste" l Všhna sl tiež 
rtžiu l scénlekít vý pravu .. Srénickll vý· 
pt ttvn nebola nová, bola chudohná. Cel· 
kový dojem z predstavenia bol radost· 

... 

ný". Tento kritický re ferát môžeme po
važovnť za určl\9 p t•otolyp podobných 
tfalš!ch referátov, ktoré sa zaobet•a jú je· 
diným dielom. V katdom vyzdvihuje ur· 
čilé progresfvne č rty diela, porovnáva 
trh, dáva do súvisu so sve tovým vývo
jom. V prlpade Foet·strovej .,Debory" (SP 
1926 č. ll l sl všfma okr!'m Iného orlgi· 
nálnos t hudby (" . . . pfsal ta k, ako mu
sel, ako mu d iktovalo s rdce, pf sa l foer· 
strovsk")'"), úlohy orchestra - v ilom 
vld i "vlastné ťa ži sko diela", porovnáVA 
hudobnO dekl11mác1U Foerstrovu s ja
náčkovou [Foorster slovo zhudobtl uje, )a· 
náček zachytáva melódiu hovor ovej re· 
'ISI, teda ,.e lementu hudobného"). Svoj 
rm:bor zakončuje slovami, ktoré sít PI'ill· 
mym náznakom Ballovej koncepcie ná· 

rod neJ hudby a ktoré sú vlastne po ce
lý t as jeho l.rédom: ,.Práve Foorsll·ovo 
d lolo je dokladom par excellence k lé· 
ze: modernosť 11 národný ráz v hudbe 
sa navzájom nevylučujú ". Osobitné mies
to v tomto smet·e zau jlma Ballova "stú· 
dia~· (s hodnotenfm pt•edstavenia ] o No· 
vá kovej "BouW (SP 1927 č. 121 z pri· 
le, llostt jej bratislavskej prem iét•y 6. 12. 
1927. Pl'fznačný pre Ballu je úvodný pl'e· 
ja v vcl'!!ky Novákovi za jeho lásku k Slo

vensku. Analyzu je dielo a prlchádzu k zá
veru, žP. Je to d ielo absolútnych hod· 
n.Ot. Techmcky - dosiahnutie na,vyš!olch 
mét. V českej symfonickej hud be pova
žuje toto d ielo za medznlk, ta kisto ako 
je Beethovenova Deviata symfónia vo vý
voJI ~ymfonlcl\ej hudby vôbecl Ballov 
prlklon k Noviíkovl su tiež prejavi v uve
rejnen( jeho spomi enok z návštev na Slo
vensku - V!tl!zslav Novák: "Mti f poml!r 
ke Slovensku" (SP 1927 č. ll) a v na
sledujúcom "vysvetrujúcom" článku k 
Novákovýnl spomienkam, a tiež v ob· 
~lrneJ !;tCtdii o Novákovej opere " Lu· 
cerna" pri jej premlérova nl v SND (SP 
192.!LI!. 41. Bollo sa však nevyhSŕba ani 
priamej kritike. jeho kritický č lánok o 
Skroupovom "Ot·átenlkovi" pri pr!l e~ l tos
lt hosťovania prazského ND v Bratis la· 
ve (SP 1927 č . 3) nám ponúka moz
nost 1Jorovnanla s Kol!skovým hodno· 
tenlm tejto opery z roku 1926. Tu sa jHs· 
ne ukazuJú celkom odlišné Bollove ume· 
Jecké kri tériá nko u Kolfska. Niet ani 
stopy po ne jl!ket zjednodusene chápanej 
"teskt> slovenskej vzlijomnostl" a tobôž 
uz n ie Jej s \otožiiova nl s umeleckou 
hodnotou. Baliove hodnotenie vychádza 
p redovse tkým z hudobno umeleckých 
hľadisk. PoukaZUJe na MOZHrlove vply· 
vy 11 na skutočnost. ze 10 nie je ná
rodná hudl>a: "je tu vl11r mozartovského 
a ko národného". " ... dobové kúzlo, kúz
lo obroclen eckej iuyly .. . ut inne konci po· 
vané li breto .. . naivná komika ... pl'le· 
zračno~t mnohých ·situácii ... " atd. 

Negulfvne sa vyjadt·u je 111 o lakom skla
daterovl a lco je Richard St!'lluss a 

jeho opere "Rosenkavalier" (SP 1928 č. 
11. Kt·t llzuje tak libreto, ktoré nte je 
slohovo jednotn6. ako 11 1 zhudobnenle. 
Pral\á?a mu kont ra t, ktot·ý bije do oči 
": .. dva dispara tné ~ i v ly ... ": lyrlcké 
scény "neobyča j ne delikátne, pôvab, kúz· 
lo" - mozno 1rh obdivovnf, a komické 

scény, b.de vla!>tne o ko mike nemoi'no ho· 
vorit. "S trauss kHnkuje, perslfl uje vte· 
dem.kú spo ločnosť ... " Preká ža mu ne· 
styllzované puu;J"IUe valčíka . Podozt·ieva 
511'1\USSa Z preberania ( CIIOVdnJII Z o pe· 
relných sk iad teb] - koni.tatuJO "slohov9 
~alltnaliá~". P}la sa : " . . . je Hosenka· 
valier opera čl opereta?" Ltbralo ,.míi 
má lo dramat ickej krvt a mAlo ~:radllcie". 
Nakoniec aj tu Slrauss11 prlrovnavR k 
'> met llnovl , " ... klot·ý si zo s labéltu lihre· 
ta vedel stvoriť mocné, zdravé dielo dra· 
m!l tické", čo je zase Ballova chnra kterls 
llcké te ndencia . 

VIac z divadelného 21 vota sa v~ak do· 
zvieme z Ballových stíhrnnýrh člán· 

kov na začlll!k u. alPbo na kon r·t snzón~ . 
kto rl' ohozll.t llllliÍI č lla te rov "" v set k v mt 
umeleckými 1 neumeleckýmt [H'oblémd 

ml divadla a so !'tatlsttcktml ltda jml. Na 
tomto mieste sa tiež uplatnila B11.1iova ~i
rokli umelecklt rozhfadenost a pokroko· 
vost, a lo nielen na hudobnonl poli. V 
referá te "Do novej sezóny opery SND" 
(SP 1927 č. 9) pokračuje v kritike uvá· 
dzanla o periet a revu! v SND, nHvlažuc 
tak opäť na spomlnané " prvotiny" v pr· 
vých povo jnových člslach: "Nie je ml 
jasné, čo htadajú operety na repertoár i 
opery SND? A kde sa bet·ie na scéne 
SND ta ký nonsens, ako je revue, 6tok na 
zd ravé zmysly. Kto je zodpovedný za ta
kéto umelecké kramárante?" V článku 
"z opery SND" (SP 1927 1!. 121 sl zase 
všlmo prlll né prefeJ'ovanle verizmu (po
chybuje o ume leckýrh hodnotách Pucci
niho aktoviek "Piáš t" a ,.Giann l SclliC· 
ehl"), Informuje o s trhujúcom vSŕkone 
hoslujúceho dirigenta Pietra Mascagnf· 
ho, ktorý dir igoval preds tavenie /\ Idy. 
Oproti tomuto výt.;onu kladie s labt' t•ézlu 
A. Vlscussiho. ktorá "stála hlboko pod ú· 
roveň predsta ve nia". Prlpomlna Milana 
Zunu, ktorý naštudoval Aidu r . l923. 
Zau jima vé krltieké slová Ballo použll na 
p t•edstavenle Rossiniho "Lazebníka sevtl· 
ského" : " ... mali sme v opere SND kon· 
ce rt v krojoch a babylonské zmätenie ja
z~·kov... Ada Sat·l sp ievala taJ111 nsky, 
prózu hovortla v ma te ri nskej reči - pol
štlne, N. Melnlkov spieval tiež taliansky, 
p rózu hovoril taliansk y, ruskou česlinou 

a ntPkoTko slov bolo pofsk9ch" . Na zá· 
ver sa :tntie itujl:l o "bo!avej !ltr(ll1k~~· 
operných predstuvenl - s labeJ réžii, klo
t'ú 1e ci!l{ na hereckých výkonoch, na J· 
mii zboru. Niet oni umeleckej scémckf.j 
vypravy. V obslrnom referáte "Hudobný 
71vo\ bratlslav~ký v sezóne 1927-1928" 
[SP 1928 č. 8) rozoberá situáciu v opere 
SND z viacerých sll·á nok. Predovšelkym 
su zaoberá repertoárom, kde sl všhna 
prevahu tnlianske j opet·nej tvorby. Nie 
je presvedčenf, že boli volené najcen
neJšie diela. Najviac ho "rozčurovail" 
revue: "Revue (l l strašili toho roku al 
dve: Z l'rešpot•ku do Bl'allslavy (cl ed l č· 
sivo z lans kého roku] a ú nos do Sé!ng· 
haja (ducha plnosť tohoročná) ". Kriti zu
je net·ovnukú umeleckú úrover1 jednotil · 
vých dt fl l, nadblehan ie publiku z Clnanč
ných dôvodov. Podáva konkrétne návr
hy - Mozart, We ber, Wagner a opät zdO
razt'tuje: opera SND má by ť "ústavom 
predovsetkým umeleckým, n ie obchod· 
nym". Pod čiarou k••ltizu je dirigovanie 
diel toho Istého autora via cerými dtn· 
gentml - prekážka k založeniu jedné· 
ho reprodukčného štýlu. S radosťou kon
stoluje skonsolidovanie Sil opery SND 
a priblfzenfe sa k úrovni za éry Zunovej. 
Vzápliti sa vsak zmieňuje o odchod!! 
Oskara Nedbaltt z družstvtt SND a pri· 
chode nového séfd Karla Nedbala. Ne
slotožtiuje s!l s dôvodom O. Nedba la, ze 
"chce sa intenzlvne venovat činnosti rý· 
dzo umeleckej, oa jmil propagácii hudob· 
ného umenia československého v zah ra· 
nič!". Oll ležltou zlozkou Ballove j činnos· 
ti sú 1 referáty z bt·a tislavského koncert· 
ného živo ta. Tieto podávaJú vcelku ver· 
n ý obraz o vsetkfch typoch koncet·tnv 
v Bratislave l mimo tohto centra . Sú po· 
merne obšlrne, vyčet•plivu júce, avšak ne
rie~ia sa v n tch nejaké závažnejšie proll· 
lémy. 

Pre hlbsie poznnnla Ballovej kritickej 
osobnosti je poučnf .Jeho postoj k po-

lem• ke na s tránka ch Robotnfckych novín 
a v Slovenskom denn1ku. Referent Ro· 
bo tn!ckych novfn ]tndi·ich Kvl!t zaujal 
kra jna odmietavo s tanovisko k predvede
nlu Novákovej ,.Bouri". Nato hudobné 
tele&d, l;toré sk ladbu reprodukovali 
( Akndemteké spevácke zdruienie, !.pevo· 
ko l Zor!! 11 Slovenská filharmónia l. uve
retnlli prejav proli j. Kvl!lovi v Sloven· 
skom den níku 16. 2. 19l8 (roč. Xl. č. 39], 
t.; tor}· m útočili na Kveta s ilnými slovami 
a odpnničali , aby KviH "radšej vo vlasr· 
nom záujme venov111 volný čas svo jmu 
odbornému povolaniu" (CitUJe Ballo l. 
Bello najprv porovnáva svo je hodno· 
te nie Boui·e s Kvlltovs;m v lom zmysle. 
~e posudzuje p redvPdenie Boui·e z iného 
stanovtska - vychádza "z lokálnych po· 
met·uv hudobných". NesCthia sl s takou 
ooranou, akou sa brá nili spomenn té te· 
IPsa, 1. j. útokom na existe nciu p rollv· 
nika a ole vecnými ddvodmi a otvore· 
nosťou. Považuje to za utnk na slobodu 
kl'ittky .,pravda, vecnej 11 povznesenej 
nad aktsko lvek osobnfčkárstvol " Ballo tu 
V\ slovu je zásadné po~ladavkv na krlti · 

ku n 1 ~iohodu t\Tittkv éo v stovcoskej 
\!ciCI nema lo vtedy obtlobu. 

Bano vhk vo svojej pokrokovej názo· 
rov ej ot•te ntar.lt Ide este ďa leJ. V re· 

( t:nw o platom zo!>! te tretwhn dlo lu ~lo
venských s pevov (SP 1927 c. 6- 8 1 na· 
o;toluje nekomiH'O tllhme vedecke pozta· 
davky, a to bez oltfttdu Od vteclaj~to D1u2· 
nostl zbera terov odborne neškolenych. a 
na prvo rad ý význam Slovenských ~:.p e· 
vov - šfrenle národného povedomta. f'o· 
rovnáva zQplsky Karola ľlicku, v klo· 
rýc h sú zac11ytenó plesne v celom !.VO· 
jom hudobnom 1 melrlclwm bohHlstve, 
so Slovenskými spevm1, klOI'Ó sO ovefa 
Jednoduchšie, menej presné. Tento vy
sledok označuje ako "neschopnost zbe· 
J'a tefov zachyt!t fudovo piesei'l v ccrej 
svojej zlo~ltosu". V kr ttlko vyplclJU\8 
všetky nedostatky, ako je nepresné oznd· 
cenie temp, chybná transkripcia clrk&V• 
ných tónin do moderných, absenc1a ur· 
čttého systému v usporiadan{, nedosta• 
\očné udanie lokality, c hýbajúce 111de· 
xy (zoznam spevákov, miest ..• ) atď. Zla· 
da budúce publikácie Tudových plesni 
"diametrá lne odliš né od Slove nských s pe· 
vovu. 

Ako kt•!tlk, ktorý operuje takmer ve
deckymi argumentmi sa Ra llo ne· 

zaprie a nl v pt•oblematlke Figusovho 
"Detvana" , prvé ho to pokusu o sloveo· 
o;l.u národnú o peru. V obsiahle j štúdil 
1 SP 1928 č. 4 J podal zásad ný, ale kon· 
!.truktlvny kritický rozbor o pe1·y . Sallo
ve vysoké umelecké kritériá nemo bll 
ná]sf porozumenie u konzervatfvno o
rientovanej časil vtedajšej hudobnej ve· 
rejnosti. ChaJ•aklerlstlcké je v tomto. 
s mere vyhlásenie Spolku slovensl<ýcli 
umelcov ešte v tom Istom čfsle Sloven
ských pohladov l v dalšlch slovenských 
t asoplsoch a dcnnfkoch, kde sa stav111 
pt•oti sebe umeleckos ť a s lovenskosť, a 
pre to sa odsudzuj(! k ritiky ako je Sallo· 
va . Tieto sú "predpojaté p roti všetkému, 
čo je slovenské, čo má národný charak
ter, čo dýcha slovenčinou ". fde tu o 
stretnutie dvoch protichodných tendon· 
cli: forslt·ovanle umeleckého, spájanie 
s lovenského s umeleckými požiadavkami, 
reprezentované Ba ll om, ktot·ý je ste les· 
nenhn rozhTadeného kultúrneho postoja, 
manlpulujúceho výhradne s racioná lnou 
argumentáciou: druhá tende ncia je cha~ 
rakteristlcká forsfrova nlm slovenského 
za každú cenu, s toloži'\ovanlm s lovenské· 
ho s ume leckým, argumentujúc velmi 
e mocionálne (oproti Ballovmu vecnému 
pos tupu l. Ba ll o podrobne rozoberá vše l· 
ky zlo~ky diela, otl libretlsllckého spra· 
covanltt prt~dlohy ai po jednotlivé p rin
clpy Figusovho hudobného Jazyka a vý· 
sledné zévery nevysll pre Ftgu~a vôbec 
pt·iaznlvo. Uz libreto. hoci ŕ'lgušom 11 

E. B. Lukáčom upraven6, sa mu nezJá 
dosť dramatické, 11ožaduje väčslu struč· 
nosť a samotny text nie je slohovo IP~ 
uo tný ( niečo je 'p•·ebraté zo Shldkov•Cii, 
n iektoré partie vytvoril Lukáč ) . V hu· 
dobnom spracova ni vytýka mlntmill n ~ 

uplatňova nie zásad hudobno-dramttl l t:kej 
tvorby ("st ručnosť vyrazu mot lv u" ) 11 oe· 
dosta tok gt·adácle. k čomu ako proll· 
kladný priklad uvádza Bellovho Kovllča 

Wielanda - "priklad vnútornej graclá
CI!! hudobneJ". V zmenách a š krtDl. il, 
"ktoré opet·e len pomohli" v!dl ddk!tz 
malej sódd:nosl! jednot livých časti , ze 
F'iguš "nekomponoval Detvana ako hu· 
dobno-drnmHtlcký celok, kom plex scén 
a dejstv!. ale ze zlludobt1oval jednotlivé 

miesia li breta ... " Nas1oru10 poi:iltdavku 
ddSled ného p1·enlkanta celej hudobno-

dramatick!'! sk ladby jedným slohom, a ko 
jedného z wagnerovskych prlnclpov. FI· 
gusovu operu naproti wmu označuje ako 
dielo "kompt•otmsné": ntekloré prvkv .;ú 
v~'sledkom Wagnerovho vplyv u. ale vo 
v!lčslne je to opora .. mmulóho stot·očta". 

)e lo viac: operil a ko httdobni\ dráma. 
1\onstatujc. že .,)en t.evoslav Bella už 
p red 40-50 rokllll 1/V\VOI'il V KOVIIČuV! 
Wlelanclovi dtelo omnoho moclernej!lle". 
Ba llo sa ďale) zttoben\ slestlmt prtzna<'!
nýntl motlvm l. ktot·e ŕ'tgu il nesp t·acúva, 
neuplali111je pl'lnclp mollvlrkej prlu.e, 
mot ívy Iba proste cl\uje. Nepil(;! sa mu 
1 tninimHlna uozumltefnol>ť sp1evanébo 
~lova : "Slovenčimt v opel'll, ktor& r.lt ca 
byf niirodnou o pe1·ou s lovenGkou musi 
znlet v plnej svotej čistotfJ a r5·d~Obll , 

musf byt deklamovaml bezt1honnP'' Co 
sa ty ka faklúry dleld, Ballo ho oznat:u te 
za čisto homofónne, rytmtcky m<~to nn· 
haté, pocllu)e m11lll vyuz ltle podnutuv 
ludových p1esnf, l<loré Fl~:u~ čas1o pt·ia· 
mo cituje. Za najslabštu stráuku operv 
považuje tnstrumentáclU [.,prlh!. maslv· 
na ... orchester často kryje spevákov . .. 
málo organické.. bez logickej spoj! tos· 
u ... monotónna, !;edi vá ... "l. Na záv Rt 

zase ono typicky "ba \lovské " vyt ~ é ... me 
t.esty s lovenskej spAvohernel IVOt'b\', kto· 
rlt sa má uberať "po dráhe, k torO (el na
značili dva!a vefk! majstri. e n ic\lnl tvor· 
covla umelej budby slovenske]: Jc\o L• · 
voslav Bella , V!Uizslav Novék" (teda No· 
vlik ako východisko pre tvOI'hn '!loven· 
:.kej hudby). 

IAN PALKOVtC 




