
l'e tur Lipa, zakl ada tc r a orga n izátor Bra tis lavsk ýc h džezový~h d ní . 

Okolnosti vzniku Brutislavských dže
zových dní - dnes najvýznamnejšieho 
džezového podujatia n.u Slovensku - sú 
vzh!adom na zvyk losti v našej populár· 
nej hudbe dosť príznačné. Keďže od žiali 
ne j Inš titúcie sa neda lo o~akávnť, že IJy 
prišla sama s niečím novým, zopár jeci
notllvcov, džezových nadšencov dalo do· 
hromady všetok svoj um, všetku svoju 
energiu a pustila sa do práce. Otcom 
celej myšlienky a zároveň hybnou silou 
pri jej reallzácii bol oli samého Účial· 
ku nestor slovenského džezu - Peter 
J,ipa. Na jm!! jeho zásluhou sa v roku 
1.975 podarilo zorganizovať l. t•očník 

BOD. "I'archa celej orgunizačne j čl druma· 
turgickej p ráce ležala nH pleciac h Pet
ra Lipu [zhodou okolností sa p ráve nP.
dávno sta l laut·eé:Hom anke ty časopisu 
Melodie "Tipy 1980" za "nadšenú orguni· 
zátorskú a propagátorskú činnosť, smc
t'U]úcu k urýchleniu ďalšieho vývoja čes
koslovenského džezu"] a niekotkých je
ho priateľov. Vďaka dobrej úrovni celej 
akcie sa však už v 2. ročníku pridal 
k podujatiu PKO u v tomto rok u, po 
dlhom váhan í pristúpil k spolupľáci ni 
Slovkoncert. Tým prišlo k obrovskému 
skoku od amaterizmu k profesio na lite. 
Dnes majú BDD medzinárodný charakter. 
V mnohom smere sa vyrovna jú našim 
ostatným dvom veľkým festivalom 
BHS a Bratislavskej lýre. V porovnaní 
s Lýrou sa tu dok onca vynára nlekof lw 
prednost! : lepší kontakt so súčasným 
progresívnym hudobným dianím, drama
turgická koncepč nosť, striktné izolova 
nie hudby od t·ôznych fu lošných ná le
piek a lepšia schopnosť čeliť snobizmu 
a malomeštiactvu, ktorým Bratlslavsk;í 
lýra oplýva vo veľke j miere. BDD do
dávajú nášmu hudobnému životu teda 
nielen čerstvý vzduch, ale ä i nové pod
nety a impu lzy. 

Dntmaturgia BOD so už trndH:: ne zn. 
merlavu na moctemý . dž.ez, p t' lpadne 
,"m!tlnstream:· {.staršia l'onna , ·rfioéiHrnétlc;l .· 
džezu, k~orá ,už s.trabita< avantgárť,lný <;'ha·c· '. 
l'aktei-) . . Trác~ičný dzet_ a dixiéli:Íh<} •su tu .. 
skoro vôbec. nevyskytujú, a keď' aj, tá-k ( 
iba ako spes tren ie programu. Tento 
trend je na jmä vzhfactom na naše pod
mienky nepochybne správny. Umožt1uje 
jednak udržiavať aký-taký kontakt _so 
svetovým d ianím u potom - uvádza na 
pravú mieru naše s kr.es lené predstavy 
o džeze (ešte donedávna pôsobili naše 
masovokomunikačné pro&tried ky do j
mom, ako keby sa L. Armstrongom, 
C. Basiem či D. Ellingtonom vývo j sve
tového džezu skončil]. Značnou prekáž
kou pri pozývani hodnotných zahranič· 
ných interpretov sú devízové problémy. 
Organizátori BOD s i niekedy nemôžu clo
voliť pozvať ce lé s kupiny, ale iba jed
not livcov, k tot·i po to!Jl vystupujú bud. 
individ uálne, a lebo sa pridávajú k iným 
zoskup~niam. Takto sme ma li napr. tento 
rok možnos ť vi dieť zmiešanú formáciu 
v zložení: Berndt Rosengren (S védska], 
Conrad Bauer (NDR ], Simeon Sterev 
[ BĽR]. )ii'í Stivín [ČSSR], Emil Vik lický 
( ČSSR ), Rudolf Da šek ( ČSSR), Petr Ko
i'ínek (ČSSR) a Cyril Zelenák (ČSSR]. 
ú roveií vystúpenia podobných zos ku pení 
potom v iac-menej vyplýva z toho, olw 
su lludoiJn íci tn<lmuuté'\ lne r.ítia, ako gú 
~:clJo pni improvizova ť. Omno lto viac než 
o<lkéto jam-sessinP pnťnhu je všn k uoslu
clté\i:ov dzez, v klo1·nm ;,a klad ie dôt·az 
na kom pozíciu a ;t ra n:i.mún. Tak(!rnuln 

i.cl eól nemu mode lu zodpovedala hudba 
troch súborov: porského SUN SHIP [Sl
nečný koráb ], nášho ]OČR u pod vedenlm 
Kamila Há lu a sovietskj'!ho ARZENALU 
Alexeja Kozlovo. 

SUN SHIP stavia na dobrej kompozl
cii a formovej zov retosti. Skladby ve
dúceho skupiny , 23-ročného Wladyslawa 
Sendeckého sa vyznačujú pevnou a logic
kou stavbou, celková príťažlivosť jeho 
hudby však spočlva okrem toho i v déi
l.'aze na melodiku a ha rmóniu [spôsobom 
používania nónových a t ercdecimových 
ukordov pr ipom!na tak t rochu Impresio
n izmus]. Mimoriadn e dobrý dojem uro
bila Sendeckého hra na elektrický kla
vír značky Fender. Kým niektor! naši 
hráč i z tohto nástroja stále nevedia dos
ta f ten pravý zvuk [azda s výn imkou 
rockových hudobníkov ), Sencleckému ne
robila problémy ani sadzba akordov, 
uni harmonická hustota, či spt·ávne od· 
deľovanie ténov. Navyše, pomocou pri
davného za riadenia CHORUS dokázal 
zvuk svojho nástroj.a frekvenčne obohatiť 
a nádherne zafarbiť. Na jspontá nnejšie 
vyzneli vďaka tomu niektoré sou lovo
t·ythm' and bluesové variácie. 

Džezový orcheste r čs. rozhlasu ( )OČR] 
. j~. typ ickou ukážkou súboru, k torý pr á
ve_. n~vynik~· PPJ?Uiaritou a o ktorom 
sa v snobskýcl;J.. kuloárový.,ch . clébatách 
buď '\~ôbe;c .ne)1ovo.r1, - aleba-. sa· prejde 
mávnutlm ruky a pohŕdavým výrazom v 
tvá ri. V· obdobi, kedy kult hviezd dosa
huje takmer ex trémne rozmery a kedy 
sa zbožne mystifiku je všetko, čo má 

·ak-takú príchuť senzačnosti, je to na: 
koniec pochopitefné. Ved' k to by sn zu
ujímaJ o orchester, ktorý i ba "spre
vádza spevákov" a ignoruje "najmoder
ne jšie" trenäy? Avšt~k práve tak!to ni
hilizu jú ci skeptici zabúdajú pri svojich 
hodnotiacich výrokoch na to, že hudba, 
k torú JOČR pr ezen tuje, bola na pre lom e 
40-tych a 50-tych rokov práve tak po
pulárna, ako je dnes rock alebo disco. 
Nevraviac o tom, že sebaväčšia populari· 
ta (ako odraz ta lentu a tvorivých schop
nost!) neznamená ešte nič - len v spo
jen! s vytrvalou a obetavou p rácou vy
tvára skutočné umelecké hod noty. ]OČR 
Kamila Hálu sa vyznaču je jedným, aj 
druhým. Už skoro 20 rokov obohacuje 
našu džezovú scénu o vynikajúcu pôvod
nú hudbu. ]OČR začínal ako štúdiový 
exp.erimentálny súbot·, od istej doby však 
už pravidelne vystupuje aj ,"naživo". 
Na jprv na Pražsk ých džezovýc h dňoch, 
Medziná rodnom džezovom festivale, po
tom už aj v pražskom klube Parnas a 
dnes konečne aj na BDD. Náš poslu
cháč si tak konečne môže vypočuť hud
bu, ktorá nestojť iba na brilantn ých só
lisl irkýrh výkonor. h, ;ilT! na jm /l THI di <> · 

PQsledný, 6. ročník BDD sa komol v 
dt1och 5.-7. XII. 1980. Hned' prvým šťas t
ným krokom bolo premiestnen le fes t iv<o
lu z estrádnej do spoločenskej haly PKO 
(stalo sa tak vlas tne už minu lý ľOl< ). 
Spoločenská ha la poskytuje lepšie moz
nosti pre neformálny kontakt mP.dzi účin 
ku júcimi a publikom, umožt)uje voľný 
pohyb publika [ktot·ý je v p!'lpade 5- až 
7-hodinových koncertov nevylJ.n utn ý l il 

návštevník môže počas predstavenia re
generovať svoje s ily občerstven l m. To· 
ho bolo počas všetkých troc h večerov 
skutočne nadostač. Chybou je, že mnohí 
Bratislavčania využivajú túto kult(tl'nu 
akciu ako vďačnú prlležitosť k neobme
dzene j konzumác ii alkoholických nápo
-i(lv. Po 22. hodine bolo neraz viace j 
pllčuf š trnganie pohát·ov -a neat'l ikulo
vuné zvu ky od baru, než hudbu z pô
dia. Vcelku však možno mlHclé brati~lav
ské. publikum pochváliť . Dobrou zna los
ťou džezu, kritickým a pritom kultivo
vanýn' pr~tupom, pohotovým reagova
nim na všetko, čo sa na pódiu d ialo. 
vytvot:ilo úči'-n~ujúcim p r íjemnú atmosfé
ru. Ferdinand Havlík už počas svo jho 
vystúpenia ocenil schopnosť BJ•atis luv
čnnov "swingovať " (na rozdie l od p ra7.
ského pub)jka, ktoré z nepochopiteľných 
príčin údajne tlieska na L dobu]. Petot· 
Lipa sa uzna n livo vyjadrovnl o toleran t
nosti nášho publi ka voči rôznym, často 
protireči acim s i M m·om a štý lom. 

l'lliiiH'Saxo[unista AleJo:ej Kuzluv l v pr<~ vu], vedúci sovie ts k eho sú bo1·u ARZENAL. 
Snímky: Ing_ V. Há k 
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c ipllnova ne j a technicky mimoriad ne vy
spelej hre členov jednotlivých ~ekcií. 
Skutočný džez totiž nespočíva iba v k rát
kodobých a .sporadicky sa dostavu iú
clch návaloch invencie, ale v neposled· 
nom rade i mravenčej a serióznej robo

te. Kullivovaná a na výruzové nuansy 
bohatú h udba JOCRu bo la pre l<nždého 
vnímavého návštevn!ka BOD veľk ým zá· 
žitkom. Zaslúžili sn o to nielen takí r'e· 
nomovan l hráči ako Kar.el Ružička, jo
:;ef Vejvoda či Laco Déczi, ale rovna kou 
mie rou všetc i členov ia orchestra. 
Na jväčším prelwapením festivalu bo· 

lo však nesporne vystúpenie sov ietske
ho súboru ARZENAL. O sovietskej po
pu lá r nej hudbe [vrátane rocku i dže· 
z u J sa u nás hovorilo so s krytým deš
pektom . U niekoho táto zaujatosť vyplý
vala zväčša z nezna losti. Faktom však 
je, že prichádza doba, kedy nám začnú 
práve sovietske súbory ukazova ť · "ako 
na to". ARZENAL predvied-ol s lovenské· 
mu publiku moderný elektrifikovaný 
džez, vychádzajúci slce z jazz-rocku, ale 
smerujúci k akémusi univerzálnemu vý
razu. čerpá totiž n ie len zo samotných 
džezových zd rojov, ale a j tuctovej h ud
b y a z tradíci! európske j symfonickej 
h ud by. Keď ARZENAL svoje vyst?tpen ie 
ukončil a vari pod vplyvom vynikajúce
ho basgitarového sóla začali mlad! divá
ci v sála skandovať ,.molodci, molod
ci ... ", bolo každému jasné, že bude
nasledova ť prídavok. Nebyť časovej ties
ne, zrejmé by poslucháči nepustili so
vietsku skupinu z pódia. 

Prnvda, niektorí účinkujúci zanechali 
aj rozpačité dojmy. Neúnosné bolo na
príklad dlhé sólové vystúpenie Com·ada 
Bauera z NDR. Počúvať. vyše po l lwdiny . 
ibu trombón - to by bolo možné len 
vtedy, ak by sólista rešpektova l potre
by a priania poslucháčov a bol aspoťi 
trochu komunikat!vny. Ak však umelec
ký prejav prerastá do samoúčelných zvu
kovýc h exhib!c!i, cielom ktorých nie je 
uspokojenie estE).tiCkých záu jmov publi
ka, a le snaha predviesť čo všetko č lovek 
s nástrojom dokáže, potom už ne jde ani 
o umenie, ako skôr o k launiádu - o t-o 
tragickejšiu, že je ·myslená vážne. Di s· 
kutovať možno aj o účelnosti zaradenia 
madarskej skupiny MINI. Toto doslova 
a matérsky pôsobiace kvarteto, patr! v 
MĽR azda k druhej až tretej garnitúre. 
Nie lenže nemá vypestovaný zmysel pre 
žánrovú čistotu, ale chýba mu dokon
ca akáko!vek koncepcia. Hudba, ktorú 
toto kvarteto na BDD predviedla, bola 
zmesou nekvalitného rocku a ešte ne
kvalitnejšieho džezu. Všetko to pôsobi
lo ve ľmi nud n ým a monotónnym do j
mom, na jm!! vtedy, ked' sa hráči nekri
ticky púšťali do siahodlhých sólových 
pasáž! bez toho, že by vôbec vedeli, 
čo chcú povedať a ako to povedať. Sche
matické tónové rady basgitari:;tu Kunu 
László v skladbe Toledó fak ticky ne 
presahovali rá mec tej najpr imitívnejše j 
pentatoniky. Celkový do jem z vystúpe
nia skupiny MINI sa ešte zhoršil ve!mi 
nekvalitným zvukom: všetky nástroje 
sp lývali do jednej neprehľadnej masy, 
takže často sa z pódia šíril iba ostinátny 
r ytmus b icích nás t rojov. 

Okrem spomínaných tro ch vrcholných 
zážitkov, p riniesl! vša k posledné BDD 
celý r ad svetlých o kamihov, č l už t-o bo
lo vystúpenie československe j free jazzu
vej jednotky JH·ího S ti vlna (s basistom 
Soukupom a buben!kom Vitoušom ), me
dzinárodného zoskupenia juhoslovanské· 
ho trúbká ra Duška Gojkoviča , po!skej 
skupiny EXTRA BALL, alebo SWING 
BANDU Fe rdinand.a Huvlíka. A samozrej
me, vystúpenie zmiešanej slovensko-čes
kej skupiny - ČSQ s Petrom Lipom, kto· 
rý potom výborne zv ládol d ueto s hos
ťujúcou Janou Koubkovou. Ak vezmeme 
clo úvahy všetky okolnost i súvis iace s 
prípravami posledného ročníka BOD a 
všetky možnosti, k toré ich orga nizátori 
mali k dispozícii, potom môžeme kon
štatovať, že pre b ratislavský hudobný ži· 
vot sa opäť vykonHl obrovský k us p ráce. 
Tento ľf!kt teší o to viac, že voči džezu 
s me ma li na Slovensku vždy mnoho po
dlž nost í a ak ich chceme raz sp latiť, 

mus!me sa o to snažiť už dnes. Prí
kladov je okolo nás dosť. Ukázalo sa to 
nakoniec i nu poslednom ročníku BOD, 

VLADO BROZIK 
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• VYZNAMENANIE ANDREJOVI OCE

NA~OVL Člen Predsedníc tva UV J{sé, 
prvý tajomník ÚV KSS Jozef Lenárt odu
vzdal ná rodnému umelcovi Andre jovi 
Očenášovi Rad Víťazného febr uára, kto
rý mu k sedemdesia tinám udelil prezi
dent republiky za celoživotnú rw litickú, 
verejní1, pedagogickú a umel eckú čin 
nost Súčasne mu odovzda l list generl\ 1·· 
neho tajomníka ÚV KSČ a prezillenta 
čSSR Gustáva Husáka. Oce iíuje sa v iínm 
jubilantov prínos pre •·ozvoj iis. socia
listickej kultúry a umenia a jeho roz
siahla hudobná tvorba, ktorá vychádza 
z boha tých prameňov ľudove_j hudobn ll j 
tvorlvusti a výra zne obohacuje život naj
šidich Vl'Stiev ľudu. 

• VI. ROCNIK Sút AZE SLOVENSKÝCH 
KONZERVAT0RI1 sa bude konať v tomtn 
roku· už vo februári . Uskutoční s a po
stupne v diíoc h 6-.-7. ll . v Bratislave 
(akordeón) , 12-- 14. Il . v Koš iciac h (les
ný roh, trúbka a poza un a ), 19.- 21. ll. 
v Bratislave (komorná hra), 20.-21. II. 
v Košiciach (organ) a 25.- 28. II. v Zi
line ( klavlr ). Všetky súťažné pod u ja 
tia ako aj koncerty vtťa:wv sú bezplatne 
prístupné vere jnosti. 

• JÚLIUS MURGAS, riaditel ĽŠU na 
Exná rovej ul. 18 v Bratislave, os lávil 
nedávnu 'okrúhlu päťdesiat-ku. Rodák z 
Tajova po konzervatoriá lnych š túdiách v 
Bratislave ( 1957) sa s velkým elánom 
zapojil do hudobného života. Sprvu pu
sobi! v Bratisla ve ako učiter hudby a 
metodik estetickej výchovy, pričom i n
šh·uoval tiež spevácke zbory a usmer
ňoval ich prácu. Neskoršie pôsobil ako 
pedagóg na Konzerva tóriu v Žiline , kde 
jeho žiaci dosiahli vynikajúce úspechy v 
súťažiach dychových ná strojov. Akp ria 
ditel ĽŠU v žiline a teraz v Bratislave, 
zaslúžil sa významne svojou organizátor
sko-pedagogickou prácou na rozvoji 
týchtu škôl. Sústavne prehlbuje spolu
prácu s mnohými ĽŠU v Bra tislave, kde 
je podpredsedom sekcie riaditeľov ĽŠU. 
Popr.i r iadiacej činnosti na škole pôsobi 
i ako ta jomník SSHU - Odbočka Brali
si-ava, je členom redakčnej rady časopisu 
Hudební nástroje, i akUvnym organizáto
rom súťaže Melódie pria telstva, kde vša
de pracuje so zanietením a účinn.!) po
máha svojimi skúsenosťami . Na základe 
dobrýc h pracovných a pedagogických 
výsledkov obdržal viacero ocene ní i po
clivalnýcff ·uznani·. -- ... ~ .. · ···.. (A. ·Z_) 

• PhDr. MATEJ LENGYEL, zástupca 
riaditera Konzervatória v Košiciach, pe
dagóg,. klavirista a publicista, oslávil 
koncom minulého roku uprostred tvori
vej práce svoje 50_ narodeniny. Košický 
rodák po štúdiu klavíra na Hudobne j 
škole v Kušiciach, AMU v Prahe a VSMU 
v Bratislave, kde jeho pedagógmi boli 
F. Kafenda a neskôr Š- Németh-ša morín
sky, nastúpil po absolutóriu roku 1956 
ako klavírny pedagóg na Vy!išiu hu
dobnú školu v Košiciach (neskoršie Kon
zervatórium), kde od začiatku aktívne 
rozvíjal i koncer tnú činnosť. V 50-tych 
rokoch patril k zaklada júcim členom Ko
šického komorného orchestra , v ktorou\ 
pôsobil ako klavirista a čembalista_ O 
hráčskej aktivite jubilanta svedčí nielen 
bohatá koncertná činnosť, ale. i nahráv
ky v Cs. rozhlase v Košiciach. Mimo
riadne cenná bola jeho spolupl'áca so 
Speváckym zborom spiiiských učiteľov a 
Speváckym zborom košických učiterov, 
v ktorých pôsobil ako koncertný klavi
rista a kor epetitor 15 t•okov. K r ozvoju 
hudobnej kultúry na východnom Slo
vensku pomáhal jubilant ako kla virista 
a pedagóg, ale i ako publicista a hudob
ný kritik_ Je autorom tiež· s cénickej hud
by k viacerým bábkovým hrám_ Za ve
rejno.-prospešnú činnosť i politickú an
gafovanosť mu pri príl~žitosti životného 
jubilea ude lili medail u "Za zásluhy o 
rozvoj Východoslove;lsKého kraja". 

[H. Drozdeková l 

·• ÚSTREDNÝ VÝBOR ZVÄZU SLOVEN
SKÝCH SKLADATEĽOV pod vedením svoj
liu predsedu prof. Eugena Suchoňa za
sadaJ 12. januára v Dolnej Krupej. Na 
prngrame zasadnutia bolo posúdenie plá 
nu práce a jednotlivých akcií na tento 
r ok_ Prítomní členovia ÚV ZSS uznan
livo hovorili o mnohých velkých minu
loročných akciách ZSS, podali rad návr
hov na ďalšie skvalitnenie činnosti a 
osobitne podčiarkli nutnosť prehlbovať 

vedomosti o partnerske j českej hudbe. 
Popoludní sa konal v dolnokrupskom 
kaštieli koncert, na kto rom sa s tretli 
funkcionári ZSS s poprednými funkcio-

, ná rm i Dolne j Krupej a ďalšími pozva ný
mi hosťami. V besede sa konštatovalo, 
že vzťahy sklada tero v, interpretov, hu
dobných vedcov a miestnych funkcioná
rov sú dobré, stá le sa prehlbujú a vy
tvárajú priaznivú a tmosféru pre tvori
vú prácu umelcov i rozvoj te jto lokality. 

lgur Al'dailcv , víťaz Smotanovej klavír
nej súfaiíe. Snim ka : M. Svec 

cip llnovanejšia, výrazovo· objektívne jšia, 
no menej pr iebojná Šárka Holáňová 
(Brno, prof. !iloušková ľ s janou Potoč
kovou (Praha, prof. Topin)<a ), ktorä naj
ma v 2. kole podala pomerne kultivova
ný, značnou dávkou poézie oplýva jÚci 
výkon. 
·. S výnimkou Mozartovej Sonáty D dur 
(menšie pamäťové lapsusy a zakolisa
nia, nie však na úkor výrazu) najlepši 
výkon v 11. kategórii podala nositeľka 
1. ceny a súčasne a j ceny čs_ hudob
nej kritiky za najlepšiu interpretáciu 
Smetanovej klavírnej tvorby Jana Pet
rášová f Pra ha, prof. Melmuka ). Upútala 
vysokou citovou zaangažovanosťou, nad
priemerným technickým zázemlm, vytl·i
benou kultúrou tónu a najmä zmyslom 
pre štýl a formovanie menš!ch i väčšieh 
hudobných celkov. Najlepšie vyšlo zo sú
ťaže pražské konzervatórium, zatiaľ čo 
bratislavské nevyslalo ani jedného ka n
didá ta - čo je škoda, pre tože Z. Paule
C'hov(l, ktorá sa na súťaž pr ipravovalo , 
by do bojov o ceny svojimi nemalými 

Tnk nko J..l l'l·iclchúdzajúce, a j XIV. roč- technicko-výrazovými dis pozlciami ur~ite 
nik Sm E~tiii10Vej kluvlrnej súťaže (il-Ira- zasia hla. 
dec Krá lové, 13.-17. Xl. 1980 1 prebiehal v 1. kategórii medzi s iedmimi postu-
v dvoch kategór iách : do prve j ( s me- pujtícimi clo 2. ko la bol. a j jediný účast-
dzinárodnoo účasťou l prihlásilo sa 11, ník zo Slovensk~:~ (nositeľ 2. ceny z mlad-
do druhe i [ nižsej l kategórie nastúpilo šej kategórie X Ili . ročníka tejto sútaže), 
1.3 kancliclátov. Do druhéhó kola postúpi- poslucháč z tr iedy prof. K-ojanovej na 
Ju v obidvoch kategóriách po sedem kan- košickom konzervatói'IU Peter Máté. Za-

. dicl á tov. Odbol'llej poro te predsedal hraničné účastnfčky - Ludmila Knež-
clr. Václav Holzknecht, porote kr itikov kovová (ZSSR, Moskovské konzervató-
clr . Vladimír Bor. rium , prof. Kerel· ) a našlrii návštevníkom 

Aj kecf v porovnaní s minul9m, čo do z úspešnej· prezent ácie svojej vlasti na 
účast i rekordným XII I. ročníkom, bolo bratislavskom Interpódiu '80 už známa 
s(lf,aziaclch tentoraz menej, jednako mô- Vietnamka Tôn nu Nguyet Minh (ašpi-
zeme konštatovať, že väčšin~ z nich vy- l'antka pro f. T. Nikola jevovej na Mos-
kazovala dôkladnú pri pra vu a starostlivé kovskom konzervatóriu) prekvapili naj-
pedagogické vedenie. V druhej (m ladšej) mä svojím pochopenlm Smetanovho kla-
kategórii boli siedmimi účastníkmi za- vírneho sloh u a značntmi t echnickými 
stúpení a j poslucháči slovenských kon- možnosťami. Zatial čo Knežkovová má 
zervatórlf (z Košíc a Žiliny l . Nemožno s klony k bombastickej exhi bicii bravúr y 
síce tvrdiť, že by sa u nás nevyskyto- zvuku i techniky, vietnamská klav irlst-
vali klavlrne ta lenty, no slovenským ka zaujme poslucháča intenzitou vnú-
účastníkom na Smetanove j súťaži chý- torného p režitia a · vytribeným vkusom. 
balo predovšetkým potrebné sebavedo- V koncepcii, menej však v technickom 
mie. Prejavilo sa to v menšej miere zvu- vypracovan! a presnosti, poda rila sa jej 
kove i kultúry, v s labšom zmysle pre štý l S lepič ka z českých tancov a a j je j 
(najväčš ie rezer vy sa prejavovali pri podanie útechy z cyklu Sny patrilo k 
interp l'etácii repertoáru viedenských kla- najvyda rene jším smetanovským !nter pre-
sikov l a najmä v absencii nevyhnutného tác iám súťaže . Vynikajúci výkon podala 
osobnostného zaangažovania sa pri re- v l. kole. Velkú dávku sympatH vyvo)ala 
p rocl 11 kcil. jedine Vladimir Ho llý (Žili- s o hladom na svqje skromnejšie fyzické 
11!1 .. pr~f. .. . Pi.ttn~rová. l vyhovel nárokom danosti dosiahnu tým stupňom t echnlc-
poroty a postúpil !,lo 2. kolá;" käe poda r :- k'é["i ~zlluk·o{iéj bravúry napr. v Revol uč
vyrovnanoJší výkon, k to rý v~ak , _p.evy_- pe j ,etu~~ c mol, op. 10 F. Chopina, a lebo 
.stačil na to, .aby vyqojoval lepšie, urrii.est- , .- 'y pa.ga~;~_IQskej etude č. 2 ~s ,dur F. ·Lisz: · 
nenie. V nižšej kategórii zlskall čestné ta. Obidve odchovankyne moskovského 
umiestnenie Simona š tllpá nková (Ost ra- konzervat ór ia nevydržali však napät ie 
va, prof. Toaderová) a Leo S mékal (Br- súťaže; kvalita ich výkQnu vo ff ná le sú-
no, p rof. Stanovská-V láčilová 1. Držiteľka ťaže citeľne poklesla a tak dostali 3. ce-
3. ceny Vladimíra Sedláčková (Pardu - nu (ex aequo) _ Náš Peter Máté podal 
bice, prof. Picka ) je typo m tvorivo-mu- vyrovnané výkony a vo finále hral do-
zikil.inym, ale . pri jej h re veľm i r ušivo konca najlepšie. Nedokáza l však už vy-
pôsubi nadmerná pohybová a ktivita hor- rovnať stratu bodov z pr edchádzajúcich 
nej časti tela. O 2. cenu sa delia dis- k!>l. Demonštroval však svo j vel ký tech-

Profily ' Zuzana 

nický i tvorivý talent. Azda by bol lep
šie o bstál, ke by bol s oh!adom na svoj 
vek súťažil s die lom ľahšim než je Bee
thovenova sonáta C dur, op. 53 (Wald

.stelnská], v kt orej vykazova la jeho hra 
isté rezervy v tónovej kultúre, ale naj -· 
mä výrazovej sfére (príliš sa musel sú
streďovať na technickú stránku svo.jho 
výkonu l. Nositer ceny čs. kritiky za naj
lepšiu interpretáciu Smetanovho klavír
neho diel·a a spolu .s Mátém drl!ltel 
2. ceny v l. kategórii Daniel Bur iánek 
f Praha, prof. Kameníková l podal vyni
kajúce výkon y na jmä v prvých dvoch 
kolách. Zaujal rovnováhou rozumu i tvo
r ive j fan tázie, vysokou kul!Cir ou tónu a 
osobitým prlstupom. Škoda, že ne rvovo 
nevydrža l a vo finále nedokázal s do
stat očným e lánom, vitalitou i zvukovou 
priebojnosťou stvárniť I. časf Beethove
novho Klavlrneho koncertu c mol. 
· Prekvapen!m súťaže bo l jedinečne dis· 
ponovaný a na svoj vek prekvapivo zre
lý výkon 13-ročného {!) poslucháča Hu
dobno-tanečnej ško ly v Brne Igor a Arda-

ševa (prof. jan ičková ). Ardašev fasc ino
val porotu l divákov technickým! mož
nosťami, absolútnou čistotou pasáŽi (napr. 
v Chopinovej Etude cis mol op. 10, č!. 4, 
alebo bezpochyby najlepším zvlfldnut!m 
chúlostivé ! Smetanovej Polky F dur z 
Cesk ých tancov). Zažia ril najmä vo vir
tuóznych skladbách (okrem spomína
ných uj v Skriabinovom Valse op. 38, 
alebo v Rnvelových Vodotryskoch), no 
I. čast Beethovenovho Koncertu C dur 
s tvá rnil s istými výrazovo-koncepl;nými 
rezervami. Vysoký bodový náskok z pr
vých dvoch kôl, jedinečnost talentu, 
s kvelé pedagogické vedenie (prejavilo 
sa medziiným aj vo výbere vhodného 
súťažného repertoáru ) postavili ho -
u myslim že zaslúžene - na L miesto 
v súťa!!. 

V porovnaní s predchádza júcim roč
nikom došlo k cite ľnému pokroku v úrov
ni orchestra sprevádzajúceho piatich fi· 
na listov l. kategórie (Symfonický or
chester Hradec Králové - d irigent Voj
t~ch Javora ). Súčasťou súťaže bol aj In
terpre tačný seminár, ktor ý za Indispo
novaného dr. Holzknechta viedol nár. 
ume lec prof. František Rauch a prof. 
Jan Novotný. Azda v!ičšia koncent rácia 
na problematiku podania náročného 
Smetanovho klav!rneho diela bola by 
vyvolala ešte väčšiu odozvu v diskusii 
u prítomných pedagógov a súťažiacich. 

V rámci seminára sa oprávnene vysiovl
Ia požiadavka odbor nej revízie vydaného 
Smetanovho klavirneho diela, pótreba 
nového kritického vydania a to z kri
téri! dnešného pohladu. Tá to požiadav
ka zatiaľ ešte stále zost áva nesplate
ným dlhom zo strany českých hudobných 
vydava telstiev a kla.v!rnych pedagógov. 

v. člžiK 

aule· hová 
mladých 

Narodila sa 23. apríla 1963 
v Bojnic iach. Na k lavlr i sa 
zač.aia učiť hrať ako B-ra č
ná v Prievidzi u Ireny Jur
čovičovej na tamojšef ĽSU. 
Neskôr - nu te j istej ško
le - pokračova la v štúdiu 
h adby u El! lY Simákovej, 
naditeľky Ľš · 11om prešla 
-·~ k lavítT " . !dy Vilmy 
Lichnerovej ot. Hand lovej, kcle a j ĽŠU ukončiln fr. 1977 ). 
Po skončeni ZL sa sta la poslucháčkou bratislavského kon
zervatória, kde ž š tvrtý rok š tuduje v klavfrnej triede prof. 
Evy Pappovej. Táto nádejna mladá klaviristka má za s ebou 
niekoľko súťaži: v r. 1976 zlskala na medzinárodnej súťaži 
"V1rtuos1 per mus1cn di pianoforte" v ústí nad Labem 1. cenu 
v 2. ka t:górii (do 13 rokov) . Na súťaži slovenských kon
zervatóm v roku 1979 jej udelili l. cenu. v tom istom roku 
na súťaži F. Chopina v Mar ián skych Lázňach získala 3. cenu 
v l. kategó:ii (clo ~9 rokov). Zatla l najvll~šíró úspechom Zuzky 
Paulechove1 JS urmestnenie na 9. ročníku medzinárodne j súta
ž.e ( "Incon t ro Internazionale Giovani Pianisti") v t alianskej 
Semgallti (29. VII I. - l. IX. 19801. Poro ta jej udelila 4. cenu 
v kategórii do 20 rokov (celkove sa udeľovalo 5 cien). v Zuz
kinej" kategórii bolo 37 účastníkov z dvanástich krajin" sve. 
ta - pričom na celej súťaži sledovali odborníci 100 klaviris
tov 23 národov. Za možnost vycestovať na súťaž do Ta lian
ska, odvďačila sa výborným výkonom a mladá konzervato
r is tka z Bratislavy reprezentovala nás nad očakávanie. Veď 
v poslednom obdob! sme zaznamenali na Slovensku iba málo 
cien z medzinárodných súťaž!. Pl·avdou je, že nie každý rok 
Je ro_vna~o. bohatý na ta lenty - na druhej st rane sa krit ériá 
na su!ažl~Clc l~ ~~ustále zvyšu jú po st ránke technickej, výrazo
VeJ, psychrckeJ l tstoty, vystupovania, čo zase úzko súvis! s mož
nosťami _ častejšie chodi ť na takéto konkur zy. A tu mladá kon
zervatoristka - kto rá v šk. roku 1980-81 maturuje - prekva
pila a : ,p reskočila" overa starších klavir istov. Je to výsledok 
me len JeJ .. talentu, ale i dobrého pedagogického vedenia a mož
nost! správne a včas ho uplatniť na primeranej súťaž!. Mnohí 

mladí si totiž trúfajú práve na 3-4 najznámejšie svetov~ 
konkurzy, kde je veľmi ťažké dostať sa už do druhého kola. 
Oč.astnlkmi sú na jzná mejšie tváre, "obieha júce" takmer všetky 
popredné súťaže, ostrieľaní klaviristi, ktor í sú pripraven! po 
každej stránke, na jma však psychickej, zvládnúť napätie po
do bných podu jati. I keď ner·adno generalizovať, tr eba prejaviť 
pri P.Odobných súťažných/ ponukách aj prezieravosť. Pravda, 
často sa stávajú a j neča·kané prekvapenia. (Pripravujú ich oby
čajne výnimočné osobnosti - takou bol v talianske j Senigallii 
mladučký 11-ro~ný Grék Dlmitris Sgouros. Hoci nepatril do 
kategórie, v ktore j bola i Z. Paulechová ( 16-20 rokov ), zl skal 
tu laureátsky diplom a cenu. Mimoriadna technická a výra
zová vyspelosť pr esahovali všetky zaužlvané predstavy nielen 
o zázračnom d ieťati, ktor é môže mať prípadne rozvinutú ma 
nuálnu techniku, ale dospeli k úvahám o zrelom výkone v ná
ročných opusoch. Pravda, osud podobného ta lentu sa bude na
ďalej utvá r'Bť rôznoro dými cestami. ) Zuzka Paulechová je sym
patická tým, že jej umelecký a ľudský vývo j dosahujú prime
ranú rovnováhu: .je nadanou, cieľavedomou klaviristkou ver
kých dispozicii (mužský úder, veľký rozsah ruky ), s absolút
nou psychickou koncent ráciou , nevldanou u klavirlsrov jej ve
ku,_ s repertoárom veľ kého št ýlového rozpä tia, zmyslom pre 
só!1st!ku i komornú hru (účinkuje v Klavírnom triu bra tislav
ského konzervatória) i vý.bornou žiačkou vo všeobecných pred
metoch. Skrátka ušľacht ilý mladý človek, do ktorého vkladáme 
velké nádeje. Je pred r1ou ďalšie štúdium - po blížiacej sa 
maturite chce pokra~vat v štúdiu na VŠMU. Di\a 23. novembra 
m. r. uvied la s orchestrom bratislavského konzervatória Kla
virny koncert d mol W. A. Mozarta. Má za sebou nielen ce
ny zo súťaží , ale aj zájazd do ZSSR: spolu s kolegami v triu 
1 ako sólistka hrala r. 1979 v Tbilisi, Gori a Telavi. V svojom 
repertoári má Beethovenove sonáty, ktoré š tuduje najradšej, 
Scarlattiho, Bacha, Cho pina , Liszta, Smetanu, šostakoviča ... 
rad opusov a skladateľských mien tvoriacich štartovaciu plo
chu ]e j umeleckého r ozletu. Psychická vy l·ovna nost, koncentro· 
vanos!. us~ lovnosť a schopnosť preniesť na poslucháča čaro 
velkeJ chvrle mterpretačnej tvorby - čo dokazujú už jej škol
ské . ko!_lcerty -, to sú devízy, a ké iste z. Paulechová nepre
~ämL Za ňou su už vyše tri ro ky konzerva tor iálnej systema
t ickeJ práce. Caká ju v.šak celoživotný zápas o čoraz väčšiu 
d~kon.nlosť. ús~ech z Taliansku patr í k najvážnejším, .aké sme 
Zlskah v rámc1 klavírnych sútaží v roku 1980 - i vzhladom 
k mlad_osti Zuzky Paulechovej. V tomto r oku bude reprezen
tovať bratislavské konzervatórium na XV. prehliadke mladých 
koncertných uwelcnv v Trenčianskych Tepliciach. Mal by to 
"Y' JtlJ · ~lup oo hodnoti!!CiCh hudobných kritéri! a verejnej 
kritickej mienky. Iste bude úspešný. -uy-



Dňa 18. decembra 1980 ·opus
til vo veku 76 rolwv slovenskú 
klaviristickú obec .klétvn·ny 
technik - majster Arnold .Han
ka , ž ijúci tllhé roky v !<os i
ciach. Zom u :! ,nHtlt), l\l:á llw po 
tom, co vu~''> to l ná smu I<Ošic
kému spolupracovníkovi dlhsi 
roziJovor, l<torého prmlnH:Iom 
st\ ·ehr: cP.lox\vnlné techniclw
kon~tJ'II I<cue puznall•y a s l<ítse
nosti nadobudnuté z každoclen 
n~ho s tyku s klavírom. Svoj n á
stJ·oj JlOZIIil l tak dôverne, ako 
ho Inn pozná majster nástro
jár, jeho n<~jtajomnejšie vnútt•o 
bo VZI'u šnvalo a bolo JJOrlnp,
lom pl'e hlboký výslmm i cx
pel'imcnt , ktorým sa venova l 
celý svoj život. Hanl<Ova CP.s· 
ta k to muto dokonalému pozna
niu balu dlhá a zákonitä . )ed
nou z jeho posledných túžob 
bolo ~prostredkovať svoje dlho
ročné poznatky predovšetkým 
čitateľom Hudobného života ... 
S vďačnosťou publikujeme rea 
lizovaný r ozhovor, dostávajúci 
v§ak 1l·pkí1 príchuť z neočaká 
valiil'llo odchodu, z ·náhle ·uzav-
retcho celoživotného diela. 

' (Red. ) 
Meno klavírneho ma js tra At·

nolda Hanku bolo p-o mnoho l'O · 
kov ,pojmom nielen na východe 
našej vlasti, kde bolo jeho silí
Ie pôsobisko (Konzerv<~tórium v 
Košiciach) , ale vo všetkých kú
toch našej republiky, vt·átane 
hudobných centier. Uznanie si 
zlskat i za hranicami - v 1'11-

ku 1967 ho pozvala na dva me
siace Akadémia F. Liszta v Bu· 
dapešti, a by opravil a renovu· 
val klavíry školy, Státnej fil 
harmónie a g ramofónovej fit·my 
Qualiton. V roku 1974 viedol 
Hanka na Čajkovského konzer
vatóriu v Moskve z poverenia 
firmy Steinway seminár pre ~o 
vietskych nástl'Ojárov, týk·a jú ci 
sa problémov údržby, opravy a 
ladenia klavírov, vyrobených 
touto firmou. 

Na sklonku minulého roka 
zomrelý Arnold Hanka - kon
Uruktér, zlepšovatel, úddbár, 
ladič , ale predovšetkým zasvä
tený znalec a bádateľ klavíra 
- mal za sebou 57 rokov ak· 
tlvnej činnosti. Za tento čas n a
zhromaždil veľa cenných po
znatkov a skúsenosti a dospel 
k celkom novým pohľadom na 
problematiku svojho nástroja. 

,~ ~;nold Han.l,!.a ,sa n~roJfil v 
Košiciach v t•oku 1904. Počas 
štlidií na gy~náziu a súčas
noiii . štúdiu -klavírnej . h'r y nn . 
miestnej hudobnej škole mimo
riadne ho zaujímala fyzika a 
matematika (pravda, okrem cu
dzích jazyl«Jv ·- postupne sa 
naučil nemecky, francúzsky, 
maďarsky a anglicky, a ni n e
vraviac o školskej latinčine a 
gréčtine l.. Zvedavá povaha At•-

zauj ímali i "problémy" la,denia . 
Dostat sa k stavbe klavírov ne
Llo lo jednoduché. Po mnohých 
pokusoch ma nakoniec . pr ijali 
k f irme Bosendorfe r vo Vied· 
ni [v roku 1922 ] a t u som sa 
t eda konečne mohol zoznámiť 
s tajomstvami konštrukcie i la- · 
'lenia klavlrov. 

Problém sa ml javil stále na
liehavejšie: jestvuje v klavír
nom mechanizme funkčný mo
men t, umoži1ujúci pomocou od
liš ného ovplyvľíovania klá vesy 
dostať odlišné téml;>r ové výsle d
ky? Ak áno, bude ce lá proble
matika rozlúštená! Lenže - ani 
pri najdôs lednejšom bádaní v 
rôznych mechanizmoch som t a
ký prvok nájsť nevedel. Prišiel 
som na klb veci až po čase -
v kine, ked som sl uvedomil, 

Dokona lý umelec dáva tieto 
4 prvky do sflladu, kto rý tkvi e 
v podvedomom vertikálno-dyna
mickom k oncepte, respektrv e 
vyda renosti je ho realizácie . 

Z hľadiska s tyku ume lca s 
nástrojom nie sú k d is pozícii 
iné "s tavebné" prvky, než: l . 
dynamika jednotlivých tón ov, 2. 
·metr ické hodnoty jednot livých 
tónov. 
. Toto nesmierne zložité verti

kálno-dynamické dávkovan itl 
musí byt vša k navyše ešte zu
členené do dynamic kého toku 
,.Lineárne j" dyna miky , čím kaž
dý jednotlivý tón skladby b u
(le teda n olens-volens vhodne, 
alebo n e vhodne dávkovaný 1w 
základe syntézy piatich hfa
dísk: št yroch vertiká lnyc h a 
jednoh<> ll neárneho. Tomuto 

S majstrom Hankom 
o la víri a o poverách ... 
noldil Hanko ~a nP.uspokojilil 
s lw'tnau v ýu ciJuu k lav tr nej ln·y: 
nz atl mlildnsti h.l'allal odpoveď 
11a niektoré uhizlq•, na ktoré sa 
väcšinat• nedoi:l<al uspokojivej 
udpovede. resp. dostával odJlO · 
vedP. rozporné - a to aj v od
homej Jitera tfll'e. Zaujímal ho 
predovšetkým s péh;ob tvorenia 
klavírneho tónu. Sám o tom 
iwvori: "Vsimol · som si, že r ov
nni\ti sklndba n n J'tJv'nakom k lu 
víri dostá va úp lnt: odlišné kvu 
lita ltVJW v lastnost i tónu v tom 
okmnihu , l<e(f sn vymen í hráč. 
Vzl)udzova lo to mo ju zvedavosť, 
a le na otázku mi nedávala od 
poved an.\ vlastnil hra , ani mo· 
ji učitel ia, úni j ~:stvu jú ca lít l~
ľčllúra. ,Stereotypne poukazova
li všetc1 na pohybové odlišnos· 
ti pr i hre . Všell<Y su v.zťaho 
vali iba na počfnanie hráčov 
a dôsledne obclHídzuli partit.:i
p<íc iu objektu. Z~1čal :;om teda 
pozorova ť funkc iu k lavír neho 
mechanlzn1u; ale a ni tu som n e
nilš ie l ta ké elenHl n ty, ktoré by 
boli dovolili témbrové stváriío-· 
va nie jednotllvý,ch klavírnyc h 
tónov v dôsledku' od lišné ho spô'
sobu úderu na k lávesy . Začalo 
mi b yť jasné, že týmito od liš
nýpli spôsobmi mozno o.vplyvniť 
i bčl tl ynilmické od ti en e kO!Jlpo
nentných tón ov hry. Moje zna-, 

" ' lbsti ko nštrukCie 'a ftinkcie k la - ... 
víru nebo l!, p rflvda, dosť fun
do vané a poclťovn l som tedll 
potrebu hlbsieho ponoru do 
problematilW, atl'v som m o hol 
preklenúť dané p t.'Otirečenla. To 
vyžadova lo, pravola , p r iamu ú 
čast na ko n.štt·u kcH klnvíru, tým 
skôr, že ma súčasne n emenej 

že nn p látne vlélstne nevidím 
to, čo St! odohráva . v skutoč · 
nosti, ale pohylly, ktoré o bjek
tlv n e neexistujú . Pri hre n a k la
v1r ta kisto počujem kva litatív
ne efekty, ktoré sa priam očia
I'O vyludzovať neda jú . Potom 
bo l už len krok k záveru, že 
podobne, ako vo filme , je maž· 
né vzbud iť d ojem pohybu pat
ričným usporiadaním nehyb
ných obrázkov, nemusia to byť 
ani na klavíri priamočiare kva· 
litatfvne prvky, pomocou kto
rých sa stvárňujú tónové svoj
rázyl Výsled kom týchto flvah 
potom bo lo, že jednotlivý tón · 
na klavíri je ovplyvnitelný vý
lučne dynamicky, svojráznym 
spôsobom úderu a . v niJakom 
prípade teuibrove . Podsta ta š pe
cificky pianistlckého pojmu 
" úder" ( pekn ý-nepekný v zmys
le akustickom J nekotví nijako 
v charak ter e pohybu klavll·ls· 
tových rúk, .ale Iba v charak
te re vertikálno-dyna mic kého 
dávkovania . Realizác ia tohto 
dávkovania sa takmer úplne vy
my ká pozorovaniu, _.: t ak zo 
st runy pozorovate fa , ako aj in · 
terpt·e ta. V dôsledku tejto okol 
nosti vy vinul sa ú plne mylný 
názor, podla ktorého akustic · 
ko-svojrázn a kvalita klavírne j . 
h r y spočlva na svojr áznych vy
'ludzovacfélt [úderových J pohy
boch. Tú by som c hcel ešte pri· 
pomenúť, že pomocou · v er tlkál· 
no-dynamického d ávkovania 
stván1ujú sa 4 prvky klavlrne j 
hry : 1. témbrový svo jráz, 2. 
ka ntilénové efekt y, 3. vedenie 
hlasu a 4. kontrapun ktic ká 
plastičnos t hry. 

dáVkovaniu pt·edchádzu kon
cepčný proces nesmierne zlo
žitý a zvonku nepozorovateY
n ý, ba vo väčšine prípadov pre
bieha podvedome. Svojr áz apli 
kovaných úderových pohybov 
je, p ravdu, jasn e s ledovateľný 
-- a t ým vznil<o l medzinárodn e 
r ozšíre ný omyl, podľa ktoré ho 
tón ové kva lity väzia v špeci
fic kých úderových pohyboch". 

V čom teda spočíva klavirna 
hra, ked nie v "pohyboch? K 
tomu majster Hanka pozname
náva: "Ja, samozrejme, ani na 
oka mih nepochybu jem o dô le
žitosti p o vahy p oh y bu, t rvám 
všä k na logickom výklade to· 
-ho, čo a a ko sa deje! Pohybmi 
p r i klavlrnej hre je totižto tre· 
ba zvládnúť 3 prvky: l. te ri
t o riál ne ( vzdialenosť medzi klá
vesami ), 2. metrické (rýchlost
ný slep vyludzovaných tónov), 
3. dy na mické dá vkovan ie jed
notlivých tónov (z vyššie uve
d ených piatich hladlsk l. 

V tých to s úvislost iach panuje 
mylný názor, spočívajúci v t om, 
že pomocou špecifick ých p o hy
bov možno údajne stvár11ovať 
eš te i štvrtý prvok hry . fi 
to mimodynamick ý-kvalltat!v
n y svojráz, " témbr" kompo
nent ných tónov samých o sebe. 
Nu ž - ja negujem iba tú to po
slednú, údajnú štvrťú možnos ť , 
odkazujúc Ju čo najrázne jš ie do 
ríše povier ! 

Tu treba dôr azne konšt ato
va ť , že všetky mimodynamic ké 
vl'as tnostl [témbr, farba , cllžka 
doznievania J jednotlivých k la -

. vírnyc h tónov sú naprostými 
d ependen·claml toho-ktorého ich 

dynamického stu pi\a a neväzia 
ani v najmenšom v spôsobe za
obchádzania s k lávesou" . 

Majster Hanka sa od samého 
začiatku svojho profesionálne
ho pôsobenia zaobera l aj ·otáz
kami ladenia: "Ešte v hudobnej 
š kole som bol z mHten ý hmlistý
mi názormi a výkladmi o la d e
nL Neskôr som p rišiel na to, 
že ak chcem modulovať, mu
sim mať k d ispozici i chromé!· 
tické, teda 12-dielne delenie ok
távy, To znamená, že clo rozpä
tia oktávy, ktorá pozostáva 
rámcovo z pomeru l :2 je po
t rebné v ložiť všetky osta t né 
kmitočtové pom ery v nuše j nud. 
oe používanýc h intervalov. To 
vš čl k predpokladá zcl efo rmova
n ie všetl<ých ostatnýc h interva
lov do rámca ok távy. Zdefor
movtmie oktávy je n e myslitel· 
né, pretože by to znamenalo 
naprostú ana rchiu. Keď sú te
cla oktávy ch ránené n máme 
urobiť delen ie na 12 častí, ne
môže j estvova t iné !'tešenie, než 
zclerfomovanie všetkých ostat
ných interva lov do rámca ok
tä vy, čo znamená tzv. " tempe
rované" ladenie [správnejšie by 
bolo hovorit o "vy rovnanom" 
ladení). 

Hovoriť altermttfvne o "čis
tom ", a lebo "tem perovanom" 
lad e ní, iba tak, bez označenia 
odlišné ho komplexu tónov, kto 
ré majú byť naladené, je sve
dectvom úplne'j neznalosti 
problema tik y. Dvanás ť-deľbu 
oktávy je pt•ij<tteľným s pôsobom 
rea lizovatelná iba a plikovaním 
"temper<>vaných" intervalov. 
Keby sme boli ochotní zriecť 
sa možnosti modulovania a vy
stačiť na celú skladbu s jed i
nou d iatonic kou tónin ou, potom 
Lly su táto d ula na ladiť a lter · 
natívne , z čistých, alebo tempe
rovanýc h inter val·o v. Ak 
však refle ktu jeme na možnos! 
m o dulovania, potom sa nesmie
me o možnosti "čistého" la de 
nia ani len zmieniť, a k sa ne
chceme zosmlešnifl 

Môj postoj k týmto otázkam, 
sa možno bude niekomu pozdá
Včl f ka tegorickým, v porovnaní 
so všeobecne vži tými la bilnými 
näzorml. Nazdávam sa , že sa 
málokto zaobera l tými to prob
lémami predovše tk ým z hľad is
ka prírodných zäko nítostf. Iš lo 
mi h lavne o podopre tie výsled
kov môjho bádan ia objektívne 
platnými prírodnými zákonitos
f.ami". 

Probtéinov, s J.itorými sa A. 
Hanka počas svojho dlhoročné· 
ho pôsobenia zaoberal a úspeii
ne vyridil je, pravda, ďaleko 
viac. Sú viak !ipecifického rázu, 
zaujmú iba odborníkov, preto 
ich tu ani nespomíname. 

ROMAN SKitEPEK 

je iste nevšedným z javom, ak s klada-z 
tel vo svo je j päťdesia tke sa žá n rovo ra · 
ctlká lne preorientuje - ak sa začne v e
novať take ] hudobn ej fo t·me, k torú clo
vtedy obch ád zal. Bart.olome·j Ur bau ec -
au tor komorne j i orches trálnej hudby, 
piesňo vých cyklov, scénic ke j i filmov e j 
hudby, spevohry Má je a ope re ty Ľúbosť 
-- Sé:l po svojej ž ivotnej po lstoročnici 
doslova vrho l n a komponovanie opier: 
za jedno desaťročie naplsal štyri (! ). 
Predmetom nasled uj úcich riacľkov je tre
tia z nich, Majster Pavo l. 

tanmi __ c i vtľaka podpore levočského 

richtára, a ple bs u - morá lne v,!ťuzí [ako 
ukazuje finále tretieho obrazu ]. v kon 
frontácl i so svo j-o u rod inou preh ráva, 
ostúva n sutilo tený, doslo va opustený [v 
zäve re opery). Kladom libreta je. L jeho 
vyduren}·· histo r ický kolorit, najvydare 
n e jší v žánrových scénach pretekov a 
hier š tuden tov i t·ezbárskych tovarišov v 
krčme ! dru h ý qbraz l a v scéne práce 
v rez!Ji.-\rskej dielni · (štvrtý obraz ). Pô
dorys lib reta oplýva · kontras tami a gru
d áciami, vytvára dva d ynamické obl ú
I<y : p r11ý z nic h v rchol1 v scéne vzbu
ry proti Pavlovým sochám, Q.ruhý v .tra 
gickom finá le . 

Hudbu prez-rädza ďa lší po k rok v skla
dnte rovom vývoji - aj vďaka jeho us i
lovnosti a velkej prípravnej práci u ž 
pred začatím vlastnej k ompozície: a utor 
zjavne študova l pamiatky renesančnej 
h udby '[snltarellá, vilanelly; canzony a i. ) 
vráta ml lokáln_ych pa miatok [ Ievočský 
Pestrý zborn ík ) - a zrej me sl vytýčil za 
úlohu komponovať v je j duchu. V po
merne vefkom OJlUSe - vytvorenom za 
krátky l'as - sa mu to a j poväčšine 
podarilo. Za naj~epšie stránky partitúry 
považu.j~lm v prvom ol:)raze č. 3 ['rozho
vor richtára s Jánom), spev Pavla z <:3. 4, 
č. 6 [ária Pavla a scéna ), č. 8 (duo 
Pavla s jeho manželkou), v d r uhom ob
raze jE3ho úvod [ salta re llo) , č. l [pie
set1 tovarišov a scéna); č. 5 [ živé obra 
zy] a l~áver, v tre tom obraze č. l (s p ev 
Gréty l, v o š tvrtom obraze ·~- l a 3 [Do· 
rotkl n u uspävanky ) i č. 2 [scéna Pavla 
s tova rišmi), ako aj centrum č. 5 (te r 
zetto p o recitatívoch ), v piatom obraze 
čas ť č·. 4 po Jánove j smrti . Všetky tie to 
čísla m ajú archaizujúc! ráz a Invenčne 
zhudobi'íujú príslušn é texty. Nesporn e vy
dat·en é sú aj dalšie čísla - napr, pre 
lfldium l< o pere, scén a po recitatlve 'č. 2 
z prvé h o obrazu, č. 4 a 5 z toho Is tého 
obrazu (Pavlove árie ), v druhom obraze 
'č . 3 [ piese11 o Gréte), l!. 4 a centrum 
'ó. 8 [ s _pevy Lukäša a Jána]. č. 7 [ scén a 
s mešťunmi]. scéna Jána a Grét y v pia 
tom ol~ raze a záve r o pery. V o s ta tnýcn 
'čís lach a recitatívoch sa striedajú úseky 
vydaren e jšie s problematickejšími 
prame1~1a pravdepodobn e z r ýchleho 
t empa sklada te lovej práce a možno i z 

určitého "pred s tih u" jeho dramatického 
clten ia n a d hudobným vy jadrením: Ut·ba
nec má nesporne dramatick ý "nerv" -
no n ie v ždy ho sp oj! s vycLzeJ.ovaným 
hudobným tvarom. Azda odtiaľ pochádza 
i viac-menej klaslc ko-roma ntic k ý ráz 
vJčšiny rec itatívov [harmonicky sú n e· 
raz ešte modernejšie), hoci adekvátnej
šie by snáď bolo prib lížiť sa ranobaro
kovým vzorom [Monteverdi!). Nemožno 
však nezazname nal, že sklada teľ je prí
stupný fundova n e j k ritike a stá le svoje 
hudobno-dramatické koinpozťcie vylepšu 
je : podobne ako v PaneJ úsv itu . n ielenže 
u robil š krt a úpravy, a le niektoré úse
ky s komponoval nanov o; zvlašť druhá 
:časť opery [ 4. a 5. o braz J prep t·acova 
n ím veľmi z!skala; po prvý raz v Urban
covom opernom diele hudobno-dramatic
ká hodnota partitúry v priebehu diela 
s ústavne narastá. 

Napriek týmto výh radám zdôrazl1u jem, 
že Urbancov Ma jster Pavol je - a ko ce
lok - dielo nesporn e vydarené, znamená 
ďalš! prln os v s kladatelo vom k ompo
zičnom p.re ja ve a má všetky predpokludy 
stať sa úspeš!'lým repertoárovým čistom 
českos lovenských operných divadiel. 
Osobitne treba vyzdvihnúť kon trapunkt 
orchestráln e j zložky s voká lnou, resp. 
naopak [neraz spestrený i lmi tačnými 
úsekmi v nástrojoch), úspornú a záro
veň vefm i farebnú inštrume ntáciu, a ko 
aj popre tkávanie fak túry n leko ikými 
ústrednými hudobnými myš llenkaml : 

dvoch Lin lí [ s jednou výnimko u. pat•ale l
ného pohybu] . V prvom obraze uvádza 
a p relfnu Puvlovp rozprá van ie o výzdo
be hlavné ho levočského o ltára chrámu 
sv. jakuba , anticipuje Jánov monológ v 
druhom o b raze, vynárčl sa L vo fin á le 
tretieho obrazu, v scéne v die lni vo št vr· 
tom obraze i v záverečnom Pav lo vom 
mono lógu v piatom obraze. V Pav lovom 
mono lóg u v pt•vom obraze a v je bo roz
hovore s tovarišmi vo štvrto m ollraze sa 
nachádza i svojrázne pokračovanie te jto 
my~lienk y: stabilný kon t rapu nkt ot·c h es
t ra s vok!Ílnou linkou - jeho v~ riácia 
sa objavuje i na vrchole tretieh o obra
zu, ko nflikte Pavla s Levočanmi. 

- Tému zanie tenia [Lukáša za hud
bu, Já na za rezbárs t vo a zn svoj ho muj.
stra l sprevádza príslušné prejavy oboch 
Pavlových synov. 

- Téma Pavlovej dcéry Gréty zneje 
vo stupnom speve š tvrtého obrazu a pri 
odchode z rodičovského domu v naslc.
du júcom obraze. Libre to Majstra Pavla patri k najlep

šlm v .s lovenskej opern ej tvorbe. Nenad
väzuje na žia dnu doterajšiu literárnu č i 
dramatickú pred lohu - svojim ponlma
nim posta vy veľkého le vočského soch á 
ra-rezbára je skrz-nas krz originálne. Vy
tvára vymys lený, ale veľmi pôsobivý a 
dNlmaturgicky skvele g t·adovaný p ríbeh. 
Autorky libreta (dramaturgičky Opery 
SND ) výborne využili his to r ic ké mate
riá ly - n a jmä realistický Pav lov sloh 
spodobovania skutočných rudi na pre
lome goti ky a renesancie - 1:1 dokázal i 
v d.obovom rúchu . účinne stvárn i ť stále 
aktuálm t problematiku: vzťah ume lca k 
rudu a donátorom, neochotu ludí uznať 
ve lkosť človeka, ktorý vyš ie l spomedzi 
nich a rástol spolu s nimi, závisť me
nej ta lentovaných t vorcov k u ko legom, 
ktorí ich nesporne prevyšu jú a n a jmä 
problém proporčnosti pracovných a mi
mopracovných záu jmov : hl avný hrd ina 
je typom človeka, ktorý je vášnivo za
uja tý svoj im i [isteže geniá lnymi ] zámer
ml, pre n e však nedokáže vidi eť , resp. 
temer n evníma ani sv ojich najbližš ích 
[ma nžell<u, deti, predtým svoju m!lú], 
nemá pre nich čas a nechtiac Lm krivdí 
- pretože si ich n evšíma [lebo ich prob
lémy ho nezaujíma jú], nemôže im rozu
miet, ba vlastne ich ani POL'Ladne n e
pozná! Kým v sp ore s nespokojným! meš-

- Hlavná téma Majstra Pavla [ ch ro 
matická) s h J,a vicou dvoch leža tých du
rových sextakordov v Interva le zostu p 
nej malej sekundy má zrejme c harakte
rizovať jeho povolanie rezbára sôch 
chrámových priest<>rov, preto po prvý 
raz zaznieva v organovom prelúdiu na 
začiatku opé ry a vracia sa (modifiko
v aná) v scéne jeho k onflik t u s meštan
ml a plebsom n a vrchole t retieho ob· 
razu, k de sa spája s dr.uhou Pavlo vou 
témou. Tá sa po p rv ý r az objavu je na 
začiatku rozvíjania d eja u ž pri prvej 
spomienke na Pavla, vracia sa v Pavlo
vom rozhovore s manželkou a v prá ve 
spome nutom treťom obraze; posledný raz 
zneje pred záverom diela . Má tiež cho
rálny ráz. Tretia myš lienka, spojen á s 
titulným hrdinom, je protipohybo~ 

- Téma rezbársk ej práce - č isto 
kvar tový vzostup a vzä pä ti veľkot erc io
vý pokles, dvakrá t opakovaný, uvádza 
rozhovo r richtá ra s Já nom v prvom o b
raze a scénu Pavla s tovariš mi vo štvr· 
tom obraze. 

Arc hitektonickou zaujimuvostou tretej 
Urbancovej opery je uzavretie dru hého 
obrazu r ovna kou dobovou tanečnou h ud
bou [ sa ltare llo ), p refnutle štvrtého ob
r azu uspávankou a orá movan ie celku. 
organovou hud bo u n a z ačiatku i na 
konc!. 

Urbancov Majster Pavol je typickým 
v ýtvorom súčasnej re trov lny - využíva 
hudo bné formy a prejavy minulos ti [ vrlí· 
t a ne citácií z Pestrého zbornlka], a ko 
aj ich Imitácie k vôli aktuá lnemu posol
stvu. Povedané s lovami dr. Terézie Ursf
nyovej: "Urbanec .. . vo svo jom hľadaní 
dospel k ta kému estetickému názoru, že 
dnešnému operném u poslucháčovi sa 
možno prihovára ť aj ,brlttenovs l<y' jasn e 
s a kcentom n a , obyča jné' ľudské sltu ú
c ie . .. Urbanec je presvedčený a j o tom, 
že treba hovoriť o stále pla tnýc h prav
dách tak, aby ich pochopil ka žd ý, kto 
o nich počúva prostrednťctvom hudobnej 
re.či". 

IGOR VAJDA 



SLOVENSKA 
ILHARMÓNIA 

ll. a 12. XII. 1980 

Pr~dstaviter mladej generácie 
českých dirigentov Jirl Bélohlávek 
[1946) zaujal posluchá~a na tej· 
to dvojici abonentných koncertov 
SF nielen sympatickým zjavom, se· 
bavedomým vystupovanim, zreteľ· 
nými gestami, ale predovšetkým 
veku primeranou intenzitou ume
leckého výrazu. 

lliHohlávkova koncepcia IV. 
symf6nie e mol, op. 98 Johannesa 
Brahmsa bola pohľadom plnokrv
ného hudobníka so sklonom k dra
vosti, k zvukovej priebojnos ti, k' 
intenzívnemu exponovaniu emocio
nálneho vkladu. Na 'interpretáciu 
tohto autora máme zafixovanú Ul'· 

čitú predstavu predovšetkým z po
dania dr. Rajtera. Ak z výkonu 
tohto d ir igentského seniot·a vyža
ruje životná múdrosť, skúsenosť, 
tvor ivý medita t!vny nad h fad, ktoré 
sú reprezentantlvnemu oi·chestrál
n emu opusu zre lého a utora adek
vátnejš ie, Bl!lohlávek tužil vo svo
jom prístupe k IV. symfónii zo 
zázemia lntenz!vnejš ieho osobnost
ného vkladu, a tak dospel k výbe
ru sýte jš ich dynamických fariHb. 
jeho tvorivý zámer ·inklinoval k 
postihnut iu ce lkových Hni!, nedo
kázal však zásluhou svojho preky
pujúceho temperamentu udrž11ť do
statočne Ich napätie. v jeho in
terpret ácii prevlá dala tendencia 
expanzlvnej priebo jnosti, čo sa do 
istej miery , odrazilo v podcenenl 
zvukového vyprHcovun ia de tal )ov. 

Dv·o jicu týchto podujatí zač l eni-
Li do Cs. hudobnej žatvy a pri te j
to príležitosti odznela i premiéra 
Koncertu pre orchester (nesúce
h o podtitul Concertino in es - F) 
od pr!slušnfka strednej generácie 
.českých s kladnterov )ana F. Fi
schera. Vznik diela Inšpirovala ob
jednávka vedenia, úrovei'i a ume
lecké výkony Slovenskej filhar
mónie. Dielo je p resvedčiv~m do
kumentom vynallezavej ,invencie a 
vytrlbeného kompozi·čného maj
strovstva svojho autora. Ako pre
zrádza pod titul Koncertu , v jeho 
evolučnom procese dominuje ako 
stmeľujúci p rvok všetkých nála
dovo ojlllš ných piatich častí hu
dobný kryptogram es-[ [iniciálky 
SF). Skladat erov vkus a jeho 
majstrovstvo· c1t1me"'nie·len !V pre- ' " 
svedčivom využlvan! tradičných l 
novodobejšich kompozičných tech
nik, ale predovšetkým v účinnom 
striedani nálad ·i v pomerne skrom
nom časovom trvan i častí. Pest rost 
ná ladového spektra a súčasne ná
roky na zvládnutie virtu6zne t rak
tovaných úsekov, sú pre orches
ter jed inečnou prfležitosťou de
monštrovať s voje technické i výra· 
zové možnosti. Nemalú dávku po
hotovosti, tvorive j fantázie, pev
ného rytmického cítenia vyžadu· 
je dielo - napr. v druhej scher
z6zne plynúcej časti s množstvom 
náhly~ h, neočakávaných, n epravi
de lne zdôrazi\ovaných s ynkop -
aj od dirigenta. Fischer väčš.inu 
~asti buduje nielen prostrednfc· 
tvom princfpu evo luč.ného rozvlja · 
nia jednej náladove j roviny, ale 
významným stavebným prvkom je 
však uňho aj tendencia stavať pro
ti sebe kontrasty - dynamické, 
farebné, náladové, prípadne i po
hybové. Napr . me lódiu s uta jenou 
m editatívnou výrazovosťou vystrie
davajú drs né dis onancie neobvyk
lých nás tl'Ojových kombinácii vrá
tane netradičných spôsobov tvore
nia tónu. Homofónia prechádza ne
raz v polyfontcky .samostatné ve
denie hlasov. V Adagiu ( 4. časť] 
med1tat!vne sólo husll vystriedava 
tremolový zvuk vysoko položených 
driev. Expanzfvne nastupujúce fi
nále (Allegro) svojou osobitou ná
ladovosťou pt•erastá dialógom só
lového klarinetu a husll do hla
diny pokojnej meditácie naruš ova 
nej vst upmi rušivo vyznievajúcich 
nás troJov, a lebo Ich skupín. Stup· 
ňovame hudobného prúdu pro
s trednlctvom zahustovan·ia rozlič
ných zvukovo-farebných k·ombiná
cif vyúsťuje v hutný, monumentá l
no-patetický záver. Interpretačný 
podiel dirigenta a orchestra na 
ús.~ešnom uveden! Ftscherov~j pre
mierovej sk ladby bol pozoruhodný 
a v každom smere príkladný. 

Be lohlávkov výkon v Mozarto
vom Koncerte pre klavfr a orches
ter B dur (KZ 595) môžeme ozna
čiť za deliká tny sprievod a citli
vú zvukovú opoľu vynikajúceho vý
konu českého klaviristu Miroslava 
Langera. Langer je · umelcom v" 
pravom slo va zmysle; jeho výkon 
je koncent rovaný, technicky bez
pečný, bez a kejkofvek snahy po 
virtuózne j exhibíc ii. Klavír mu 
znie, spieva, dýcha, vln í sa, a keď 

treba l peri! v zamatových odtien
koch. Základným stavebným wv
kom je mu hudobná fráza, ktorú' 
ta k, ako plochu z nej vybudovanú, 
naplňu je tvorivou fantáziou, budu
je ju s rozvahou n v ideálnej 
syntéze s emocionálnou zaangažo· 
vanosťou. Preto nj Langerov Mo
zart meditat!vnosťou polôh, boha
tým filozofickým zázemím i živým 
tvorivým optimizmom obecenstvo 
očaril a zabezpečil mu zaslúžené 
uznanie. V. CIZIK 

19. XII. 1980 

Pre milovnlkov komomej hudby 
je interpretačné majstrovstvo 'Sme
ta novho kvarteta vš eobecne zná
me, ved s menom tohto komorného 
telesa, ·kt-oré vzniklo v roku 1945 
sú spojené velké t'tspechy nášho 
in terpretačného umenia. A česká 
kvnJ'tetová literatúra v pod<tní 
Smetanovho kvartetu ostáva v pa
mlit-1 poslucháča ako jedinečná a 
celkom výnimočná hodnota. Tak 
tomu !Ja lo i na komornom kon
certe za radenom do abonentného 
cyklu koncertov Slovenskej ftlhar
rnónie. 

Smeta'novo kvarteto ( J. Novák -
l. husle, L. Kostecký - 2. husle, 
dr. M. Skampa - .viola, A. Ko
hout - violončelo ) sa pt·edsta vi
lo brati$lavským poslucháčom v ú
vodnej časti programu Haydnovfm 
Sláčikovým kvartetom C dur op. 33, 
il. 3 (tzv-: Vtáčím). V Interpretač
nej koncepcii Smetanovho kvarte· 
ta bol od samého začiatku citerný 
výrazný emocionálny vklad, zvý
raznenie zvukomalebných prvkov 
!l určitá "odvaha" podčiarknuť rus
tikálne prvky Haydnovej hudob
ne j reči. Bol to netradične po
chopen ý Haydn s rozvinutejšou dy
namickou i kan tabllnou klenbou, 
ne~ to tradlcia ustálila . Zdá su, že 
slovenský interpre tačný živel vý
razne obohacuje t radičné výk lady 
u prináša do nich stále niečo no
vé a svieže. Taký bol aspoň mô j 
dojem, pričom o nadv!!znostiach 
na tradičné ponímanie by sa dalo 
hovor.iť na jmä v oblasti frázova · 
nia. · 

Z hravej a bezsta rostnej atmo
sféry Haydnovho diela sa musel 
p·oslucháQ ·'preni'esť' tiO' sMrt ili a hl
bokýCh vnút orných záchvevov sui: 
člkového kvarteta D dur, op. 35 
VUi!zslava Nováka. P!!thlasná fúga, 
ktorou celé dielo začfna, je plná 
poetického čara a lyrickej nehy. 
Rozosplevanost nekonečnej meló
die je preniknuté introvertnými zá
chvevmi a sugest!vnou českou m e
lod(kou. Skladater sa •tu obra~ia 
k prírode a hladá v nej potešenie. 
Nel<Onečný spev vyúsťuje do hra
vosti, voľno sti a pohody. I návrat 
myšlienok a neustále reminiscen
cie na hlavnú tému fúgy sú pre
nlknuté vefkolepou hudobnou krá
sou. Jedine Fantázia , druhá časf 
kvarteta sa vyznačuje nepokojom~ 
a vnútorným zápasom; prlncfp 
myšlienkového kontrastu má tu l 
svoje mimohudobné programové 

· zdôvodnenie, - ako s pomienka na 
"nepokojný život v meste". Na In
terpretáciu možno vysloviť len s lo
Vá chvá ly a obdivu. Smetanovo 
kvarteto preniklo k myšlienkovej 
podstate diela a zasv!!tene jštu in
te rpretáciu a boha tší estetický zá
žitok si nemožno vari už ani pred
staviť. Novákovo die lo v tomto je
dinečnom poi'lat! a predvedení za
žia rilo ako pra vý skv,ost česke j 
kvurtetovej literatúry. , 

V záverečnej časti koncertu od
znelo jedno z vrcholných die l češ
k e j komornej t vorby - Janái!kove 
Listy dôverné. At< VHI!zs lava Nová
ka Inšpirovala v S láčikovom kva r
tete láska k pr irode-uteštte fke , tak 
Janáček čerpal v tomto s vojom 
diele inšpiračné zdroje z lásky k 
žene. Vyp!!tá a spontánna expre
sivita sa snúbia v tomto diele s 
lyricko u vznetlivosťou a výsledok 
týchto mocných, až vášnivých živ
lov je tak j edinečný a pravdivý1 
že . v hudobnej literatúre ťažko 
možno náj sť krajš! tvorivý prf· 
klad. I inte rpretácia sa niesla v 
duchu hlbokej a sústredenej výpo· 
vede, kde sme cHili smiech i plaa, 
lásku· i vzdor - no predovšetkýnt 
strhujúcu mora vskú spevnosť, 
pravdivosf a krásu. Interpretačná 
zaangažovanosť bola pria m neopa
kovateľná a poslucháč mal pocit, 
ako keby každý člen komorného 
te lesa vniesol do s vojho pr e javu 
kus vlastnej dôvernej vý!>ovede -
svoje vlastné lis ty dôverné. Večer 
so Smetanovým kvartetom bol opäť 
jedným z prekrás nych a nezabud
nu te fných umeleckých zážitkov. 

IGOR ~ERGER 

Z komornýc:h koncertov 
MDKO v Brattislave 

Priaznivci organovej hudby sa zišli J. de- je naozaj potešltelné a správne, .že v rámcl 
cembra 1980 v koncertn ej sieni SF, aby !;i vy- komorných koncertov sa nezabúda i na kla-
po~uli recitál mladej organistky Zlaty Sut:hán- vťrne recitály, ktoré vynlkajúCÍm spôsobom de-
kovej. Odvtedy, čo úspešne zavtšila štúdium, monštru jú lnterpt·etačné . hodnoty každého 
už prešlo trocha času ; právom nás pret o za. umelca. A napokon 1 hodnota klavírnej litera-
ujímajú je j výkony, ktorými demonštruj e svoj túry, je taká jedinečná a pr!tažlivá, že v ob-
ďalš! umelecký vývoj a rast. Do progra mu l a sti inš trumentá lnej hudby za u jíma nesporne 
hodnoteného recitálu za radila skladby, ktoré jedno z popredných miest. Klavírny recitál Sta· 
clávujú nazri eť do rôznych období a oblas tí nislava Zamborského (9. XIL 1980 v Zrkad lo ve j 
vývoja organovej tvorby: Prelúdium a fúga sieni Primaciálneho pa láca) to znovu potvrdtl · 
c mol ). S. Bacha (BWV 548), dve die~a C. š koda len, že výraznejšie v dramaturg ickeJ 
Francka: Prelúdium, fúgu a variáciu h mol koncepcii, než v umeleckom výkone. 
a Grande piece symphonique, Organové p-aste- Stanislav Zamborský sa predstavil .bratislav-
ly A. Oi!enáša, 'Cive chorálové predJ,nhry ským poslucháčom Beethovenovou Son,tou 
J. Brahmsa a Prelúdium a f~gu g mol op. 7 A dur op. 2, č. 2. Neviem ako bol s pokojný 
Marcela Duprého. - Poko jný tok úvodnej Ba- in terpret so svojim výkonom, no pr e posluchá-
chovej s kladby najmä vo fúge vhodne zv}'raz- ča jeho Beethoven nebol vefkým estetickým 
ni! jej charakter, v prelúdlu (ktoré by bolo zážitkom . Odhliadnuc už len od nesprávnej pe-
znies lo farebne zovretejšie profilovanie l však dal!zácle a nezrozumiteľných prstových pasáží 
svojím pr!llšným kľudom trochu zatienil jeho bolo by možné mat viaceré d alšie výhrady. 
nopremenne plynúcu hlbokú a naliehavú váž- Názorne sa tu potVl'dilo, že bez vnúto rného za -
nosi. - Lyrické Franckovo Prelúdium, fúga ntetenla, bez diferencovania dynamického re-
a variácia prinieslo pekné miesta najm1l vo glstra a adekvátnej kantabllnosti nemožno pri· 
variácii, škod,a len, že agoglcky prfllš zdôraz- stupovať k stvárneniu Beethovenových diel. 
i\ované konce fráz tu i v prelúdiu rozdrobo- V prve j časti programu odzneli ešte Lisztove 
vall celistvý stavebný oblúk die la . - "P.oste. vtf" Sny lásky (3 nokturná), Tarantulla (Venezia 
Grande plece symphonlque t oho istého autora e NapoJi) a poslucháč mohol začat porovnáva ť 
nie je práve Jahké. Tát o úloha súvisela u Su- interpretačné výkony v oboch dielach. Možno 
c há nkovej s nie vždy dosta točným vnútorn ým va ri jednoznačne povedať, že z tejto konfron· 
dlfe renco.vaním jednot livých časti diela. V jej tácle vyšie l lepš ie Fr. Llszt, i keď, možno 1 tu 
podani bolo mnoho pekných, výrazovo boha · mat čiastkové výhrady. Na ro:?:d ie l od Beetho-
t ých a .farebne zaujlmnvo vyriešených úsekov vena v Lisztovi Zamborskému klavír lepšie 
(napr, Andante; záver skladby), ktoré však spieval - naj mil v kantabilných úsekoch. V 
v rámci v!!čšieho celku mohli vyjsť ešte plaHtic- technicky exponovaných úsekoch sn objavpi 
ke jšie, keby ich bola sklbil.'l napät!m :>mel- svetlé momenty - pe rlivé pasáže, súvisle bude-
šfch , výraznejš!ch kontrastov. ·Tie sa up!amtli vané gradačné ce lky a v.ýrawvá kontl nulta. 
omnoho zretefne jšie v Organovýc h pasteAoch varnejší interpretačný výklad akos i lepšie vy-

' A. Očenáša, predovšetkým v ich prvej, aln aj hovoval interpretačnému naturelu Zamborské-
druhej časti; tr etia by bola zniesla ešte viac ho. 
rapsodl~nosti, štvrtá živosti, Prvá časť bola v druhej časti progra mu odzneli Chopinove 
stvárnená a j fa rebne mimoriadne pekne. - Mazúrky a moJ (op. 87, i!. 4 a op. 88, l!. 2), 
Prlbllžlt sa svetu Bra hmsovej hudby sn ne- Nocturno c mol (posth.) a Vali!·íky els mol 
mus! podariť každému poslucháčovi ani ·J.trá- (op. 84, i!·. 2), a mol (posth. ) a Gei dur (op. 70, 
čovi. Suchánkovej podanie jeho dvoch ch>!J1rá- ll. 1). Súdiac podla Interpretácie Zamborský je 
lových predohier dosvedčilo, že mu rozumie zástancom až extrémne strohého a odmerané-
a dokáže to presvedčivo tlmočlt . Výrazovo 1 fa- ho pm'iat!a Choplnových diel. Je to nezdravá 
rebne sa jej dobre podarilo vystihnúť odllilný krajnosť, podobn e ako preromantizovaná či sen-
charakter oboch i určitú zasmušilost v pod- ttmentálna koncepcia. Výhrady voči koncepc 11 
texte. - Rovnako pútavo, l keď inými pr os- môžu byť do určitej miery polemickou n dis-
tr ledkami, zapôsobilo záverečné Prelúdium a kutabtlnou vec,ou. Overa evidentnejšie však 
fúg a g mol M. Duprého. Pre poslucháčov, ktor! bolo to , že Zamborského Chopin poslucháča ne-
skladbu nepoznajú, by možno registrácia pe,dá- · oslovil. Pravda, chýbali tu i klaviristické jem· 
lu v prel údi u bola mohla byt c.elkom má-· nosti, vybrúsený c it pre klavírnu poetiku -
llčko výraznejšia, aby sa ešte viac pok<>~J.a li slovom všetko to, 'čo robi interpretáciu Cho-
v tejto "hre hlasov"; fúga, hoci v jej priebehu plnových diel stále príťažlivou a kr ásnou. 
takmer nebadane .,upadlo" tempo, napriek to- I na adresu interpretácie Debussyho Ost rova 
mu s dostatočným rozmachom výrazne uzav re- radosti možno povedať, že sólista nedisponoval 
la toto francúzsky lahko plynúce. _svižné di€1!0. širokým dynamickým registrom a úhozovou dl· 

Suc há nkove j interpretácia je kor ektná v tl · ferenctáciou. Fra ncúzsky Impresionizmus však 
močení uvádzaný<;h skladieb, technicky bezprel:- poč!ta s tieiíovanfm. fa rebnou registráciou, 'di-

. ná, premyslená stavebpe 1 farebne a nrer.lsa ferencovaným úhozom, prepracovanou pedffl.t=-
liol ' oli lä's' p tiblíií:a' trochu ' zd rža ni! ve jš'!, 'tiež' ' 'by',, ' ·Zác tou a': citlivým mlešanťiJ1 '·harmónií. Zial, .. z 
sme . očakávall. Privlta li by sme, keby t áto m la- t oho všetkého tu bolo vel mi málo - domino-
dá . umelkyňa dokáza la smelšie, presvedčlve.Jšie va la jednoznačne zvuková hutnosť a tv rdý 
vyjadriť svoju. vnútornťl zaangažovanosť pre úhoz. Zamborský zostal i Debussymu ve ra 
interpretované dielo, neváhala využit v záujme dlžný a pozomému poslucháčov i taktiež. 
veci postupne aj tie výrazové prostriedky, kto- Záver ~lavlrneho r ecitálu patril Franclsovi 
ré sú je j založeniu možno menej blízke. \leJI ' Poulencovi a jeho Trois Piéces, v ktorých do-
čl sl mOže umelec niekedy povedal , že urobil mínovala francúzska spevnosť, virtuozita 1 hut-
dosť v službe dielu resp. diela m, ktorých je ná akordická sadzba. Nazdáv,am sa, že lnter-
t l močnlkom? - Verime, že Interpretácia te jt o pretácia Poulenca bola plne presvedč tvá . Zam-
mladej organistky sa bude ďalej rozvíja ť k jej borské ho doménou bude zrejme novšia hudba. 
vlastnému uspokojeniu , a le najmH k čoraz vl:l~ · Pravda, je ťažké r<Jbiť uzávery na zákla de jed-
šiemu obohateniu publika _ je j publika. ného recitálu, ktorý dáva len tušiť možnost! 

- an·-... 
ďa lšl~ho umeleckého ra stu. Som presvedčený, 
že Stanislav Zamborský ·v budúcnos ti ešte váž· 
ne prehovori do s lovenského interpretačného 
umenia a ko sóllsta i ako komorný hráč . ·IB· 

Oživená história 
Musiky aeterny 

v podani 

Dva koncerty súboru Musica aete rna, ktON'é 
sa uskutočnili 28. a 30. decembra m. r. v Slo
venskom národnom múzeu (na výstave .,Hu
dobné nást roje na Slovensku" ). vzbudili mimo
r iadny záu jem publika. Do~eraz najvä~šť, hCICI 
v tomto príjemnom, takmer rodinnom prost'rll · 
d l, sa uskutočnilo už nejedno zaujfmavé podu· 
jatle. Organizátori (Hudobné odde lenie SNM) 
hýria dobrými nápadmi a možno k nim Zfi · 

radiť aj tento koncert. Aj keď s t musíme pr i
znať, že s tará hudba je väčšinou považova·n á 
stá le za niečo zvláštne, za "nejakú inú budhu, 
s akou sa stretávame v zostávajúcich š tyroc h 
pätinách nášho styku s hudbou", tentoraz ma l 
velký záujem svoje opodstatneniťl . Na konce r l,e 
odzne li zásluhou dr. Ľ. Ballovej, ktorá ho obo.•· 
.hatila o prirodzené, vecné .a plitavé sprievod
né slovo, neznáme skladby skladatefov brBI· 
tislavsk6ho okruhu z obdobia baroka a kl ll1 · 
slclzmu. Boll to všetko za uj!mavé skladby, i'fl" 

prezentujúca každá svojfm spôsobom úzkv 
okruh "domáceho muzic!rovanla", z ktorého 
vyšla, č i už virtuózne Variácie pre kontrabanJ 
V, Kalula (náročný s6lový part s úspechom 
zvládol V. Kovács ), dve skladby pre i!emba,Jt~ 

J. Vachovského (rovnako úspešne predviec.Ua 
M. Doblášová-Kopecká ), alebo ukážka zo .,zA , 
bav neJ opery" (ária pre bas ) neznámeho auto· 
ra. Skoda, že pre ochorenie ·sopranistky K . 
Vyskoč!lovej neodzne la celá "opera-mor,a lita ... 
). Patzelta. A j na základe n ekomple tného dielr:~ 

s l možno urobiť predstavu, že táto skladb<<~ 

svojimi kva litami presah.ovala dobový loká lny 
rámec. Na veci nič nemenf ani fakt, že vrcho· 
lom celého programu bola ukážka zo skladby, 
ktorá sa vlastne vymyka la z rámca programu, 
úryvok z Cestiho opery ll pomo ďorn v 'po· 
dan' P. Mikuláia. Pri výkone sólistu sa treba 
na chvUu pristaviť. Mal vysokú profes ionálnu 
úroveň a viaceré zna ky š pecialistu na inter
pretáciu barokovej hudby ( č.l ·sa to interpre
tovi páči a lebo nie ). U Mikuláša sú n ielen 
zodpoveda júce hlasové predpoklady, a le a j 
(skôr - najm !l) celkový prístup. V súbore 
Mus ica aeter na získal nemalé skúsenosti, kto
ré by bolo t reba vy~žlť. AJ na tejto krá tkej 
ukážke doká zal , že dnes nte je iba nádejný In
t erpre t s ta re j hudby, a le už hotový inter pret
špecialista (hoci to s lovo tak nepríll!m ne znie ), 
ktorý zneste porovnanie aj v medzinárodnom 
meradle . Zo spevácke j zložky súbor u (D, Mag
gioniová, M. Marčeková, P. Baxa l bola tentoraz 
v Patze ltovej mlniopere mužská čast silnejšia 
ako ženská. 2enám však t reba vysloviť vefké 
uznanie za pohotový zás kok ( sop 1·a nistka na 
poslednú c twí!u l . 

Mlad! ludia, zlll'oma ždenf okolo osobl10SU 
Jána Albrechta v · s1ibore Musica aeterna, uká
zali v minulosti výkony, na základe ktorých sa 
dá predpokladať, že mOžu vystúpiť na t•ebrlčku 

kvality značne vysoko. Zdravé muzicírovante, 
charakte ristické pre súbor, sa prejavova lo aj 
na decembrových koncertoch. 

(vk) 



Piešťanské koncerty 
Slovenskej filharmónie 

Zasl. umelec dl'. Otakar Trhlík tliriguval pný abonen tný koncert 
SF v piešťanskom Dome umenia. Snlmka : M. Ott inge i' 

Medzi novinkami 32. sezóny 
SF, ktoré si zas lúžia pozornosť, 
patr! predovšetkým · zaveden ie 
pravide lne j konc.ertnej prevádz
ky v jej novej inštit úcii - p!eš · 
fanskom Dome umenia. Oramn 
turg lcký plán pre túto sezónu 
ráta so š iestimi podu jat iami, 
rozvrhnutý mi približn e do me
sačných interva lov. Ide sice 
.,iba" o repr!zu bratis lavského 
a bonentného cyklu M ( Hudob
ná mládež ). a však vzhľadom na 
aktuálnu po t rebu vybudovať v 
Piešťanoch čo na jši t•š ie posl ll · 
cháčsk e zázemie , možno. povu
žova t toto r iešenie ZH plne 
opodstatnené, Už teraz je ' isté, 
že SF sa podujala vziať na se· 
ba náročnú úlohu. Ved prvý
krát za svojej existe ncie rozšl
rlla pravide lnú koncertnú ·čin
nost i mimo hraníc h lavného 
mestu. 

Na otvá racom koncerte (7. 
XI.) vystúpila SF s dirigentom 
zasl. umelcom dr. Ota karom 
Trhlikom. V predohre Colas 
Breugnon, op. 24, vykresli l mlo 
dý D. Ka balevskij (opera po
chádza z roku 1937) ~svojráznu 
figúrku bodrého Burgundana, 
hrdinu romá nu Romaina Rollan
da ,Dobrý člollek ešte. žije, Skla -
date ra zaujal osobitý galský hu
mor a težémy životný posto j, 
ktorý sá la z Breugnonovho roz
právania. Hudba predohry Je 
úsmevná, nekomplikovaná a ko 
munikatlvna, viac zah!adenA do 
minulosti ako do prltomnost1. 
Z dirigentovho p rís tupu bolo 

zrejmé, že využil moznost i, kto
ré IIHI núkllla pa r tllúnJ a po
dal charakterist iku Cotasu 
11ľeJtgnona , tohto s ta rého ľ ll · 
dového ľilozofa , v presveclč i 
vom hudobnom tvare. 

PodľtJ pôvodného Z<ímeru .mal 
byť prog ram zostave ný vý l uč
ne z d ie l ruských 1:1 sovielsk yc;il 
sk ladateľov. I<ed~e só lis tka kon
certu Je la Špitkovli muse la od
riec ť vystúpenie, namiestD plá
novaného Ča jkovského H usľo
vého koncertu odzne l Beethove
nov Klavírn y koncert G dur 
f . 4, op. 5ll , v podan í Daniely 
Rusóuvej. Tento pohotový zú
skok kva litnej interpretky by 
sm e uvítali , keby náhoda nebo
la chcela, a by sa abonentny 
cyklus začal tým is tým č islom, 
ktorým sa pred tromi mesiacmi 
ukončil Piešťanský festival. A 
to už z d ramaturgického hľa
diska - naprie k s ťažen ej si
tuácii - sa javilo má lo invenť
né. 

Druhú časť l<Oncer tu tvo rili 
Musorgského Obrázky z výsta vy, 
Toto priekopnícke dielo, inš pi
roväné súborDm vystavených 
obrazov [ mimocilodoni neporov
nateľne 111enej významn ým, než 

.. je Musorg·ské ho dielo) je sku
točným zábJeskom genLI;llity. Je 
výsostne OI'iginEilne, nemá ana · 
tógie , vzpiera sa la tždému za
škatutkowJn! u, je soli térom. V 
kongeniá lnej inš tnjlnenttí cii 
Ma uri cea Ravela sa Obrázky z 
výstavy s tali dob1·ou pre vier · 
kou scho pnost! symfonických 

Franz Lehár: Paganini. Oper e ta v troc h 
dejstvách. Libreto: Paul Knepler a Bela 
Jenbach. Slovenský tex t: Jarko Ele n. Di 
rigenti: Stefa n Gajdoš a Boris Ve la t. Ré
iia: Miroslav Fisc he r a. h. Scé na: Ján Ha
nák. Kostýmy: Danica Haná ková. Choreo
grafia: Boris Slovák a. h. Zbormajsterka : 

oi'C:heslJ·ov. St r ieda·n te núla rt a 
c lwraldtJI'isHk, epickej a dJ'a
mnlici,H! zložky, bohatá. fa reb· 
l lll~l . udr:i •m if: g radúcie - to 
všf:lt ... 1 v/.IHiuj H spura h iivé vr.
rie ni n o rL·iwslt'll. Dr. Trhli!<, l< to
I'Ý tii r iPova l srwmij li., sp lni l svo
ILI ú .l OI.lll IWZ!JZVyslw. Vnikni do 
~; é l!IIUj puds ln l y sklll t;t"l . \i(JIUj 
prugrlllll ovosť ho neuiJmetizovn-
1:1, il i!~ n11onctk. clíi v<dli mn 
pl'lns tor nre fan lnz ip> it vldnd. 
llrclwsi P.r itl(cep tov;li jnilo po
ilill l:, Utk 7.e - millliHdn uc ocl 
d roimýcl! tech nic;kých lwzov -
!1olo prev r.cl rmte toh to d intn 
veľm i c.luc; lwp lnŕ.. 

Na druJwm aDonentnom icOI} 
cc·:rl8 ( l 9 . Xl l. l sa predstuvii 
Státny komor ný orchester zo 
Ziliuy s di t'Ígentom zasl. ume l
cum dr. l!udovítum Ra jterom.· 
N11 p r ie k lomu, že výber s k la 
d it) ll ilo l zítžený na hudbu llt'u
lu:j polov ice 18. stomčia , ne
moi'.uu prog 1·amu vytýkil ť jell nn
lVÓJ' n us ť. le bo ho l žánrovo lH~:;
Irý o zli rovelt i príťažl ivý . Ani 
tu nlo lwncr-:r l s11 všnk nr-:obiš ie l 
1>()2 zmony. Fínska ~opru ni st ka . 
Me l'Jil Viľkka la, ktor[J mtiln 
spiev ať sólový part v Mozurw 
vom matete Exut to te, jubilate, 
pre oc ho renie odriekla vyst(Ipe
n1e. Núh ntdná Symfónia č. 104 
O dur od J. Haydna pôsobila 
ll usť matným dojmom. Akoby 
zostala . nn povrchu notové ho 
lr:xtu, chý balo je j nnp!1lie, po
nut;húva la poslucháča nezúčast

nHného. Dalo . by sa lo ospra
vHcl lnlť nedostatkom ča su na 
pr!pi·a vu, ker!že išlo o náhrad
nú s klildbu, ate a ni suita z ope· 
ry Orfeus a Eurydik-a od Ch. W. 
Glucka nevyznela oveJa lepšie. 
Kdesi sa stra t ila - snáď v 
preclvianočnom zhone - radosť 
z h r.y él tvo rivé nadšenie. 

Priaznive jší do jem zanech a la 
záverečná Haydnov-a Omla 
B dur, .,Tereziánska", su sólis
ta mi Elenou Ha nzelovou (sop
rá n). Dagmar Pec kovo u (alt ), 
Jozefom Äbelom (tenor ), Ri
chardom Novákom (bas) a Vla 
d imírom Rusóom (orga n) , za 
spoluúčinkovania Slovenského 
filharmonického zboru (zbor
ma js ter Pa:vol Baxa). Ocenili 
sme tu veľké dirigents ké skú
senosti tľr. Ľ . Rajtera, kto rý v 
žánri veľkých voká lno-symfo
nických diel minulýc h hudob
nýc h e poch nemá u nás rovno
cennú kon kurenciu. Pri predvá
dzan í takýchto 'sk ladieb s me sr 
už privykli, že lotlw nliročnos
ti a só listický ch výkonov ja po. 
ložená dosť vysoko (V. Stracen· 
s ká, P. Miku láš ). Škoda, že ju 
ženské só listky v tomto pdpäde 
nedosiah li. Azdu aj preto sa 
Haydnova sviatočná omša ne
sta la a j sviatočným_ hudobným 
zážitkom. 

KORNEL DUFFEK 

Júlia Ráczová. Hudobná spolupráca : Kve
toslava Holá a Ka tarína Bachma nová. 
Slilo na husliach: Kornel Gábor· a Jana 
Bodnárová. Účinkujú sólisti, zbor a bale t 
ŠD v Košic iach: E. Pappová, A. Mrázová, 
K. Mer eU ová, S. Mal'tiš, J. Konder, G. 
Szakál, G. Spišák, L. Neshyba, J. Klein, 
L. ·Pačaj, K. Mareček, O. S. Golovková, B. 
Hanáková, l. o·Iejč'eková, ~·. Ba lún, P. 
Veselý, E. Ma latincová, J. Ač-aiová, 1.. 
Šprinc, Z. Kleinová, L. Orosová, J. š o 
morjai, J. Regec, J. Pasiar, O. Dvoi'áková. 
Premiér a v ŠD v Košiciac h : 14., 15. a 16. 
novembra 1980. (Recenzované predstave
nie: 2. 1. 1981. ) Juzef Konde 1· ( Paga nini ) a Kata rína Mereššová (Mária 

Anna Elisa ). Snímka: O. Béreš 

SD v 'Košiciach inscenovalo 
od Franza Le há r a už sedem 
operiet , niektoré i viac razy. 
Tak je tomu i v prípade opere-

. ty Pagrtniniho, uvedene j druhý 
raz. Aňi melodická sviežosť a 
vynachádzavosť sk ladateľa však 
nezachraiíuje libreto od senti
mentality, poplatne j dobové mu 
vkusu. Preto pri realizácii tej
to operety sa tlačia clo popre
dia hádam ešte ťažsie inscennč· 
no-interpretačné úlohy ako p1;i 
operetách s anonymn ými hr-
dinami. ' 
Ko~i cký Paganini sa nevyhol 

celkom úskaliam libreta, . I'O· 
mantizu júcemu pohľadu na U · 
melcn, navyše tak opradeného 
legendami ako bol Paganini. 
Hlavná postava rovnomennej 
operety je preto neľahká, ba 
až nevt!ačná. 

Gabniet Szakcíl zvolil pt'e Pa
ganiniho lyricHt polohu, z kto
rej temer neyyboč i l. Ani r eži
sérsky herný plán nepočítal s 
v!\čším vnútorným dynamiz
mom, na piit!m te jto postavy. Do 
spevácky pekne pripravnej úlo-

PAGANINI v Košiciach 
hy sa však G. Szakálovi viú
dilo n iekoľko ry tmic kých ne
presnos tí. 

Režisér Miros lav Fischer 
svižne rozohrával na jmä scény 
s väčším počtom účinku júci ch. 
Priam bi' ilan tná bola scéna pos
ledného de jstva . Tu, v p rostre
d! pochybne j tallanske j krčmič 
ky rozvir il moza llm drobných 
postáv a posta vi čie k. Osvedčili 
sa v nich J. Somorja i, J. Regec, 
O . Dvoi'áková a l. I rozsahom 
malá, no o to vý razne jš ia bola 
postava g rófa Hédouvilla, na
po leónskeho gene rá la v podaní 
J. Kleina. 

Slovákova c horeografia ta
nečných čísel v poda ní bale tu 
ŠD zosobnila grnciôzu operet
né ho duc ha . Tvorivú dynamiku 
vyža rovala a l<Om penzovaJ.a 
však predovšetkým scéna ). Ha
náka a kostýmy, navrhnuté D. 
l lanákovou. 

Trojicu K. Mereššová - B. 

Han{Iková - L. Pél ča j patrila 
k oporám preds tavenia. Roz
maľllá, no vždy zcl ržanl!vo ele 
gantná bo la mar kíza Anna Eli
sa v podaní Mereššovej , suve
rénna , he recky výrazná a du
c hup rltomná zasa dvojica Hanl:\.
ková - Pačaj . Ge jza Spišák v 
úlohe Paganiniho impresária o · 
svedčil cenný zmy~el 12re po
hotovú a operetnú komil<u doh
re c!tiuceho herca. 

Nu fecenzovanom preds,lavc
nf d ir igoval .B. Ve la t . Neúnos
ne rozčerenú bola miestami 
h la dina dynamiky stúpajúca až 
clo d ramatického fo r te. 

Pre návštevníkov operety je 
sk la ma n.!m nedbalo priprave ný · 
l)u lletin k tejto premiére, u to 
lll avmJ po obsahove j stránke. 
Je bezcenný i ako historický 
dokument, pretože neuvádza 
an! Jen dátum premié ry opere
ty! 

DITA MARENCINOVÄ 

GRAMORBC 
LÚČNICA Spevácky zbor 
Diriguje Stefan Klimo 
© OPUS St ereo ' 9112 0619 

Milovníci voká lneho zborové 
ho umenia sn nes tretávaj ú prí
liš často na pultoch pi·ecla tní 
OPUSu s g ramofónovými IHI
hní vkomi popredných s loven 
~kých zbo rových telies. A istE: 
n ie každé zboro vé teleso s11 
môže pochvlili ť samos tatnou 
platňou zo svojho repertoáru . 
K tým zborovým te lesám, l<toró 
su môžu pochváliť už druhou 
plaliíou , vydunou v OPUSe, pat
ľí a j Spevácky zbor Lúčn i ce . 
V kont exte ~eskoslovenského 
zborového umenia patr! tomu · 
lo zboru práv.om jedno z po· 
predn ých miest. Kvali tatívny u
melecký rast telesa v pr iebehu 
jeho vyše 30- ročne j his tór ie 
sprevádzä1 ne fa lšovaný a nad
~ený vzťah k umeleckým hod 
notá m svo jho n1íroda a vytrva
lá cieľavedomá práca. Spojená 
s ná i'Očnosťou kladenou na obo
hucovanie reper toáru, p r iniesla 
telesu r ad pozoruhodných úspe-

. c hov na domácej pôde, i p1·i 
vys túpeniach v zahranič!. Spe-

. vácky zbor Lúčnice má v svo· 
jom reper toári zastúpeiJé d ie
lu slovenských a českých skla 
dateľov, a l<o a j zborové kom
pozície zo svetovej voká ln e i 
tvorby a cappella rôznych š tý
lových obdobi ·- od renesanč
nej polyľónie po súčasnú zbo· 
rovú tvot·bu. Zvlášf významné 
miesto v dramaturgickej llnii 
zboru patr i uvádzaniu voká ln e j 
tvorby náš ho storoč ia, predo
všetkým z tvorivej dielne s lo 
venských sk l adate ľov. Na roz
die l od prvej p latne, n a ktorej 
sa Spe vácky zbor Lúčnice pre
zentoval šírkou dramaturgické
ho záberu via cerých štý lových 
období, neza búdajúc pr itom ani 
nä tvor bu slovenských sk lada~ 
te!ov, d 1·uhá p!a t1í a zboru a!i
centu je orientáciu te lesa pr l!
dovšetkým na zborovú litera tl 
I' U slovens kých skladateľov. Nn 
nahrávke t ej to gramofónove j 
p la tne sa Spevácky zbor Lúčni 
ce pod vede nlm svolho dirigen
ta zas!. ume lca dr. Stefanu Kli
mu, prezentu je ukážkami zo 
zborove j tvorby Zd. Mikulu (Tá 
s lovenská pleseii, Kedyže ťa, 
milý), D, Kardoša ( Ľúbos tné a 
d ievčenské .. hl;y .. ,,z .. východného 
Slovenska, Zem moja rodná), 
L. Bu riasa [Metamorfózy krás), 
I. Hrušovského (Hymnus], B. 
Ba rtóku [ 4 s lovenské ľudové 
piesne) a nár. umelca E. Su
choiía ( Povej, vetrík, pove j -
ľudová poéma l. 

Predvede nie jednotlivýc h 
sk ladieb na tej to platni nesie 
svojské .a osobité znaky d iri · 
gentského vkladu dr. š. Klimu 
u jcho tvorivej, starostlivej n 
preciznej práce so zborom. Vý· 
sledkam je homogénn y zvuk,o· 
vy t var interpretovaných skla· 
d ieb. I ntet~p retácia lúčničiarov 
zaujme posl ucháča preciznos· 
fou koncepc ie kompozičných 
c;elkov, zmyslom pre · vygrado
vanie dynamických oblú kov 
jednotlivých sklad ieb a m uzika
litou s tvámenia. Nahrávku cha · 
ra k terizuje hlasová a fa rebná 
vyrovnunosť, kultivovaný pre
jav zboru, ako aj prec ízna 1:1 

zreteľná artikulácia. Aj v tej
to nahrávke zboru Lúčnice sa 
posluchá~ môže presvedčiť o 
bohatej palete výrazových ocl
t ieiíov a hlbokej ci tovej zila n· 
gažovanosti pre ja vu telesa, kto 
rého int erpretačným zámerom 
je pretlmočenie t vor ivýc h zá 
merov skladateľa v žijúce ume 
lecké dielo. 

NORA KYSELOVÄ 

L. MANCINELLI : ú tek milencov 
z Chiogg ie , zo suity Bená tske 
scény, G. MARTUCCI: Noctur
no Ges dur, op. 7Ô, č. l , U. 
GIORDANO: Largo a fúga, A. 
CATALANI: V podvečer, P. MAS
CAGNJ : Gavota bábjk, G. MA.R
TUCCI: Momento musicale a 
Menuet , A. CATALANI: Serena
t ella, G. PUCCINI: Menuet ~- 2, 
SYMFONICKÝ ORCHESTER CS. 
ROZHLASU V BRATISLAVE, di-

\ rigent Ondr ej Lená rd 
© OPUS Stereo 9110 0938 

Pla ti\u OPUSu s titu lom !ta 
lian Orchestral Masterpieces 
navodl predovšetkým otázku o 
zmysle _je j rea lizácie. Obsa huje 
skladby známych i menej zná
mych talianskyc h skladateľov, 
ktorí sa up latnili p revažne v 
opernej tvorbe a nahra té diel 
ka ne pa tria k ich typickým prá -

cam. Ako sa v z<ili lavi platne 
kollstatu je, nes tava li s i tu vy
cläva te lia vysoké c iele: ide o 
hudb u oddychového chara k te
l'll. Uvád zaný výber vša k OSCI

lu je kdesi meclzi tzv. vyšším 
pupu lárom a fa hš !m symfonic
kym žánrom a preto sa vyná
ru o tázn ik, koho vlastne teJl
lo s Ct bor sklHd ieb bude za u jí
ma ť ? Pr ívržencov! symfonicke j 
hudby-su bud(! tie to dielka vi· 
dieť prilacné, pre milovnika 
ľnil šej múzy zasft p i'!l iš ser ióz
ne. Navyše - už nn malú vý
nim ku ·- sk la dby zaznamena 
né na platni neprekypujú in· 
vnnciou ani v hudobných ná
padoch, ani v sktndatels kom 
spracovaní. Tú výnimku tvorí 
azda iba Giorda novo Largo a 
fúga, kde zau jme vtipné r ieše
nie fúgy a kom binácia sláčiko
vé ho orches tra s o rganom. Nuž 

, <ile, to je a sí tak všetko, čo je 
na platni - i pri skromných 
ná mk och pozoruhodnejšie. 
Mascagni ho Gavota bábik či 
Martucci.ho Momen tu musicale 
11 Menuet , s polu s Pucciniho 
Menue tom sú fádne a zdlhavé, 
Mancine lliho ča s t zo s uity Be
ná ts ke scény je vlastne orches
trálnou etudou, kde je p t·ázd· 
notn zahalená do dektnélw Ol' · 

c hestrálneho rúc hu. 
Po s tránke rep rortukčn~j u 

ro bil Ondrej Lenárd so Symfo
nický m Dr ches trom Ceskos lo· 
venského rozhlasu pre jednot
livé skladby veľa, hoci práve 
tento žáner - ri avyše talian
ske j , prove niencie - by s i bol 
vyžadova l trochu vHčšiu ago
gickú uvo!nenosť, ši rš ie dyna· 
mické rozpätie n ~ ťavnatejši , 
opojnejší zvuk sláčikov í bo
hatšiu farebnos.ť . Celkove vy· 
znieva nahrávka chvlľam i pri
líš I'utinérsky u preZI'áclza , že 
t ento druh hudby nie je ani 
pre d ir igenta, ani pre o rches
ter denným c hlebíkom. Od
hliadnuc od tých to výhrad, sú 
samozrejme všetky sklädby za
hrané precízne , zne jú plasticky 
a ani po technic kej s tránke ne
možtľo mqť proti nohróvke ni
jnké výh ra dy. 

ROMAN SK.ItEPEK 

DIMITRIJ ŠOSTAKOV.IC: Sym[ó, 
nia č. 10 e. mol, ou. 93 
Slovenská fil harmónia, d ir . 
Ladislav Slová k 
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Jedným z na jsvetle jš ích poči
nov OPUSu v oblas ti orchestrál
nych žán i'OV v up lynu lom roku 
je rea lizovaný g rnmosnímok s 
nnhnívkou jedného zo skvostov 
s ymfonickej hud by 20. sto ro
či a. · 

šostakovičova hudba uchva 
cu je, ~asnhu je a oslovuje vz ne .. 
šenou a ušľa chtilou ref,ou -
10. symfónia je jndným z naj 
pregnantnejšich odrazov du
chovna svojho tvorcu. je a uto
biogra fiou , ktorá zďa l eka ne
spočíva len v exte riérovej vy
stopovateľnosti v št ruktúre ci· 
tótu k ryp togrumu jeho mena. 
Je spoveďou h lbokého vnútor· 
nn, s pohybmi rozpornosti, 
vzp!navý'cJ1 emócií, meditatfv · 
nych, filozoficl<ýc ll š!roi<. Pt'e
to jej hudba -- výsostne maj 
s lruvs l<ú, naplnená pohľadmi a 
citmi človeka - f<tsc inuje a 
do jíma. Je v nej ťai'Chil rud 
skej pravdy, dDsvecl čen ie o jej 
J'OZme r nost i od pon urého dep
I'es!vna, cez párči vý ironizu júci 
úš krn a~ · i< roz jasneniu v hra
vnj a vtipnej f!l c, guncii. Vždy 
nktuälna životnos ť -a kré:lsa je t 
lmcl by je tou n a jpáclne jšou od
pavedou na tvorcove slová, kto
rými symfóniu, jej obsah, reč. 
pr ed te m er t r ids iatimi rokmi u
svedčova l, ,. ... v tomto d iele mi 
išlo u to, dať pl'iech od ľud
ským citom a váš l'i"m". 
Roz ľa h losť a d imenzionálna 

~len i tosť sú pre I'en li zátorov 
nie prúve najľahš ie danosti pa r -
titúry. Interpretačný pdstup , 
orches t ru Slovenskej filharmó
nie s d irigentom Lad is lavom 
Slovákom je naprosto zodpo
veclny a zodpovecl uj(Ir.i. Pevne 
vyk reslené fo rmové obrysy vy
pli\u jú p la sticl<ým tokom hud
by, rešpektujúc h ie rarchiu jej 
procesov, emancipu jú kva lity v 
zreteľn osti detuilov u celkov. 
K interpreta čn ej úspešnost i re· 
zultú tu iste v nemalej miere 
pr is pieva i cl irigentovu h l bo kel 
zna losť a utorovej tvorby a tú 
v nahrávke n epopierate fne cl
tim e. 

L. ŠUSTYKEVIČOVA 

/ 
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Hmlelín Donnet pôsobí vo 
funkcíí generá lneho tajomníka 
Medzinárodnej federácie Hu
dobnej mládeže už niekoľko ro
kov. Za ten čas riadil i osobne 
sa zúčastnil na všetkýc h ak
ciách, ktoré tá to fed erácia so 
sídlom v Bruseli organizovali! 
pre mládež. Keďže nás probl!;!.
matika Hudobnej mládeže z.a 
u jímala blížšie, využilí sme je
ho návštevu. v Bratisl-ave pre 
krátky rozhovor. 
Koľko členských krajín za 

hŕňa fedel'ácia v súčasnosti? 
- Presne tr idsa ťš(~Sť. Stratili 

sme síce dve kraj iny, a le ti ež 
dve nám pribudli. Oluem toho 
sa rozvinuli v poslednej dobe 
priame a veľmi úzke kontakty 
s africkými republikami 
ázijskými kra jinami. 

Hudobná mládež vyvíja veľ
kú aktivitu v rílznych smeroch. 
Pri pohfade na uplynulé obdo
bie, ktoré akcie hotlnotíte za 
mimoriadne úspešné? 

- Uvediem len niekoľko naj
významnejších projektov, ktoré 
sme r ealizova li: Svetový or
chester Hudobnej mládeže, kto
rý práve oslavuje desia te vý ro
čie svo jho vzniku , Centrum 1-Iu
dobej mládeže v Juhoslávii, in
terpretačnú súťaž v Belehrade. 
V súčasností s me založili Do
kumentačné stredisko v Bycl
goszczi, ktoré má pomôcť no-

vým č lenským kra jínám pri 
orientcícií, ako a j pri llľadan i 

vhodného spôsobu práce i l 
techn ík, aké používame v Hu 
dob nej m ládeži. Naša Hktív i
lcl / !';a teraz zameriava .aj na 
mládež takpovediac mla dú , na 
žiakov najnižších gkolskýc h 
stupľiov, do lwnca aj na det i v 
ma terskýcll školách. Tu však je 
potrebné používať osobitý prí
stup a to taký, ktor ý je podob
ný syslému vyučovania. Z toll
to dôvodu v kraj inách, kde ak 
tivita Hudobnej mládeže je ešt<! 
iba v začiatkoch, spolupracu
jeme najčastejšie priamo s uči
teľmi, s profesormi. Oalším na
šim cieľom je prezentovať ne
európsku hudbu a myslím, že 
na. te jto ces te sme už dosiah
li určité ús pechy, lebo práve 
mladí ľudia ochotnejšie a vní· 
mavejšie pri jima jú inú, odlišnú 
kultúru, a ko je tú, na ktorú 
~-ú navyknutí, ktor·á prichádzél 
z im známe11o pros tred ia. Na
príklad, ak mlad ý človek po
čúva (';o len jednu hod inu a rab
s kú, č i japonskú, či indickú 
hudbu v podaní profes ionálne
ho hudobníka na vysoke j úrov
ni, dozv ie sa o kultúr·e týchto 
národov d'a leko viac, ako keby 
o nej jednu hodinu čítal. V na i
bližšom ohdobí budeme orgfl 
nizovať medzinárodny hudobný 
festival andalúzskej hudby. 

v 

LIST Z BUDAPESTI 
V znamení Giacomu Puccini. 

ho vy zneli posleané novembro
vé preästavenia Maďarske; štát · 
ne; opery u buäoue Erkelovho 
divadla, pretože na dvoch za 
sebou nasledujtlcich večeroch 
boli naprogramované dva titu 
ly T"ľ!_ajstra talianskeho verizmu. 
Zaujímavosťou týc1ito dvoch 
predstavení bolo, že na prvom 
z nich odznela trojica slávnych 
j ednoaktoviek, známa pod ná-

. zvom " Il tritt ico", ktorá bola 
premiérouaná koncom októbra 
1980, zatiaľ čo na druhom pred
stavení bola uvedená nesmrteľ
ná Tosca, nac hádza júca sa na 
repertoári divadla už niekoľko 
desaťročí, pričom ;e; prekrásnu, 
svojou v ieryhodnosťou stále 
očarujúca výprava ;e jedným 
z posledných dokumentov bona
t e; inšpi rácie nezabudnuteľné
ho Gustáva Ol áha. 

Už a; l etmý pohľad do de
j ín uvadzania Puccin iho oper
ného Tri ptychu na svetových 
javiskách prezrádza, že skladá
teľova pôvodná myšlienka a 
koncepcia o jednotnosti" troch 
jednoaktoviek - "Plášť", "Ses
tra Angelika" a "Gianni Sc{lic
chi" - bola, žiaľ, veľmi krátko 
dobá. Veď samotná Metropoli
tan Opera, de jisko svetove; pre
miéry ( 14. decembra 1918} , za
chovala intaktnost trojice iba 
v dvoch za sebou nasledujúcich 
sPz6nach s celkovým počtom 
10 repríz, pričom samotná 
" Sestra Angelika" tu už nebo
la odvtedy nikdy inscenovaná. 
Na talianskych scénach naj
priaznive jší osud Triptychu sa 
v iaže k milánskej La Scal e, kde 
jeho premiéra bola síce iba v 

roku 1922, no napriek tomu tu 
zaž ila najväč~'i počet kom plet
ných ·uvedení; TriptyclJ sa po 
stupne r ozpadol, uvádzali sv. 
iba jeho jednotlivé časti v róz · 
n.ych konfiguráciách s inými 
jednoaktovkami opern ej litera
túry, pričom za" najživ.otaschop- . 
nej š ie dielo je všeobecne pova · 
žovaná iskrivá "renesančná" 
bu ff a "Gianni Schicchi" . 
Súčasné tendencie v uvád za · 

ní Triptychu sa čoraz v'ac pri' 
kláiíajú k p6uodnému zámeru 
skladatel:a a tak po vzore San 
Franciska a New York City 
Opera, uviedlo aj Erkelovo di · 
vadlo na scéne. Gábora Forray
ho, v kostýmoch Tivadara Mťir. · 
ka a v réžii Andrťisa Békésa 
~o dvoch alternáciách Pucc,i ni 
ho predposl edné dielo v jeho 
-r:-edeliteľne; jednote, pričom za 
dirigentským pultom stál An
drás Kórodi. 

Po náladove; a reži jnej strán
ke mali všetky tri jednoaktov
ky šikovne zvýraznenú ich svoj 
ráznu atmosféru, kontrasty bo: 
li dobre vyvážené a charaktery 
všetkých hlavných osôb mar
kantne vyprofilované. Z výtvar
ného hľadiska popri vy nikajií' 
ce; scéne na parížsk om pobreží 
Seiny s opalizufúcou panorá
mou Notre-Damu a vtipne vy
riešenom f l orentsk om dome 
Buosa Dant iho, kláštornej scéne 
možno vyčítať určitú schemati
zujúcu jednoduchosť. Hudobno
spevácka zl ožk a bola pozoru
hodne vyrovnaná, no vy náralo 
sa z ne; i niekoľko vynikajú
cich kreácii. Je t o predoošet
kým Gyärgy Melis, ktorý str
hujúc imi charakterizačnými 

Mladá bulharská hudba '80 
V dťtoch 9. - 19. novembra 

1980 usporiadali v Sofii v po
radí už VII. prehliadku tvorby 
mladých bulhar. skladat e ľo v. 

Co znamená a t o pMn~s~ 
tá to prehliadka 7 Popri Novej 
bu lha r ske j hudbe [ kažcloro~ná 
prehliadka tvor by sk lacla teľoy 
nad 35 rokov l sa periodicky 
každé dva roky usporadúva aj 
prehliadka tvorby č l enov Kab i
netu mladých sk ladateľov pri 
Zväze bul harských hudobných 
sk ladateľov. Toto vymedzenie 
nie je určené len vekovými kr i
tériami, rozhodujúcim je preií 
aj s tupe!í profesionalizmu. Do
kazom toho je aj predchádza
júca p rehliadka. 

Mladi "veteráni", ktorí úspeš
ne debutova li pred piatimi -šies-

timi rokmi - Plamen Džurov, 
Stefan Drag•ostinov, Rumen B.a
jaraktarov, Božidar Spasov a 
iní, dnes niečo vyše tridsaťro~
ní skladatelia, sa na novembro
ve j prehliadke nezúčastnili. 
pretože s ú už zaradení do pre
hliadky. Nová bulharská hud
ba '81, ktorá bude vo februári, 
nakoľko už dokázali s voju tvo
rivú zre losť. Co bolo nové na 
VII. prehliadke? Predovšetkým 
debut novej mladej generačnej 
vln y, vstup nových mien clo 
bulharskej hudby. 

V rámci desaťdľíove j pre
hliadky odzneli tri symfonické 
koncerty, deväť komorných a 
jeden estrádny koncert, uspo
riadali filmový večer s hud
bou mla dých a prvý raz uvied-

Spomínali ste Svetový orchea
ter hudobnej mládele. Jeho his
tória je síce iba krátka,, ale ur
~it"e bohatá, takisto zaujímaYé 
sú plány do budúcnosti ... 

- Orchester vznikol pľed d e
sia timi rokmi v Budau_ešti na 
genenílnom zhromaždeni Hu
dobne j mládeže. Vďa ka každo
ročnej finan čn ej do tácií od ka
nadskej vlád y, ako a j vďaka 
vre lému prijat iu, akého sa do
stáva orchestru v rôznych kra
jinách patriacich do fed erácie, 
darí sa nám realizovať to, čo 
sme s ledovali jeho založením 
- vytvoriť každý r ok orchester 
u tiež podmienky pre prácu s 
mladými hudobníkmi. V Dán
sku napriklad t eleso pracovalo 
pod vedením známeho dirigen
ta Sergea Baudoa. Asisten tom 
bol mladý talen tovaný fran cúz- ' 
sky di rigent jacques Mercier. 
Okrem toho tu pracovali š iesti 
profesori, každý s inou nástro
jovou skup inou. Orche.ster sa 
po tom predstavil na ko ncertoch 
v Kodani él na festiva le v Brug
gách. Hráči boli z dvadsiatich 
piatich štá tov. Na záve r sa po
tom realizovala nahrávka pre 
ka nadský rozh la s, ktorá tvorí 
súčasť albumu -gramafónových 
platní obsahuj úc ich ukážky zo 
všetkých dote ra jších str etnutí 
orches tra Hudobnej mládeže. Sú 
to všetko nahrávky zo živých 

Veronika Kincsesová ako se1· · 
/ tra Angelika. 

schopnosťami vytvoril dve tak é 
diametrálne sa líšiace postavy, 
akými sú oklamaný starnúci 
manžel Marcel v Plášti a múd- · 
ro pref[kaný Gianni Schicchi. 
K abinetnú kreáciu podala aj 
Erzsébet Komlóssyová u posta
ve staf'ej Zity. Lauretta a Ri
nuccio boli vo výborných ru
kách Adrieny Csengeryovej a 
Jánosa Berkesa. Scénu stret 
nutia Angeli ky a Kňažnej zna
menite vygradoval i do vysoké
ho napätia Veronika Kincseso
oá a mramorovo chladná Eva 
Jablonkayová. 
Pozoruhodnosťou reprízového 

predstavenia Tosky bol jedineč
ný výkon hosťujúceho Thea 
Adama u postave Scarpiu. Bo-

li a j dve operné diela , z kto
rýCI1 jedno naštudova li scénic
ky . Detská k omorná oper a Kecf 
bábiky nespia od Rumena Ba
ľozova je presvedčivým dôka 
zom mnohostr anných schopnos
tí mladej generácie. Na symfo
nickýc h koncertoch ma li úspeš
né premiéry koncer ty pre vio
lončelo a orchester od Ľubomí
ra Miceva a Ľubomíra Zdrav
kova i Passacaglia pre sláčiko 
vý orchester od Krasimira Tas
kova . Zau jímavý bol Konce rt 
pre tro mbón a orchester od Fi 
lipa Pavlova -a Pohyb pre or
chester od Júlie Cenovove j [ zá 
kladná hybná a tvor ivá sila je 
t u džez, ktorý potvrdil profes io
nalizmus a vyna liezavos ť zncí 
mej s k ladateľky. Záujem o ko 
mor-ný žáner neprinieso l veľ 
ké úspechy, ako t o bolo u pred 
chádzajúcej generačnej vlny. 

konce rtov, ktoré. o. i. d irigovílli 
a j významní dirigenti ako Zu
bin Mehta, Leonard Bernstein, 
Erich Leinsdorf. · 

Zastavme sa na chvílu pri sú· 
ťali Hudobnej mládele v Bele
brade. Aké disciplíny budú Yy
pisané na najbliliiie dva roky? 

- V 1981 to bude hobo j a 
dychové kvinte tcí, v 1982 viola 
a komo rné .súbory do šestnás
tich hráčov. Vekový. limit je 
tridsať rokov, v prípade komor
ných súborov je rozhodu júci 
vekový priemer, ktorý takisto 
n.esmie prekroč i ť tr idsiatku. 

Pán Donnet, zaujímal by nb 
vái osobný názor na to, čo je 
v súč.asnosti prvoradou úlohou 
Hudobnej mláde!e, konkrétne 
akým smerom sa zameriava ak
tiYita Hudobej mládele? 

- Mô j osobný názor? Žia! , 
existujú kra jiny, kcle sa h udba 
považu je za určitý prepych. 
Ná m to pripadá .ako pozostatok 
dev1ltnásteho sto ročia , a le je 
tomu tak, doko nca a j v_niekto
rých krajincích, ktoré už pat
ria do našej federácie. Tu mu

.síme ukázať, že hudba je pre 
v~etkých, pre amatér.ov, pre 
mladých u tiež a j mladými in
terpretovaná. Vo vašej krajine~ 
jf) to niečo celkom prirodzené, 
a le v iných štátoch to bude 
prevratnä novinka. Našou úlo
hou je t eda pomaly meniť beh 
vecí, prispieť k rozvoju hudob
nej ku ltúry, ale tiež sa snaži( 
o zachovanie už existu~úcich 
hudobných t radíc ií v tej-ktore j 
krajine. Ako povedal zn <:l.my 
vietnamský muzikológ Trän van 
K!Jé : " Je potr ebné, aby ľud ia 
hrali, aby interpretovali túto 
,sta rú' hudbu" . A to je n euveri
teľn e náročná úloha. Za každú 
cenu musíme náj sť spôsob na 
to , aby si každá kra jina zacho
vala svo ju ident itu, aby je j 
vlastný hudobný prejav zosta l 
stále rovnako živý. 

Zhovárala sa: 
ANNA GROSSMANNOVÄ 

la to mimoriad.ne zaujímavá prí 
ležitosť počuť slávneho wagne
riánu a špecialistu na nemec
ký "fach" u inej žánrovej ob
lasti . Po viacerých Wotanoch 
z Valkýry a zo Siegfrieda, i po 
Pizarrovi z Fidelia, spoznal som 
teäa jeho S.carpiu , postavu, k to 
rá ako iediná, :zasll,tpuj.e tali an
sku , provenienciu v jeho širo
kom repertoári. A ·. ~ala to po
sláv'd ma;estätiia, vé'l'k 'ólepl:í .' Po
čul som už· s carpiu v r óznych 
výborných interpretáciách pro
minentný~lJ speváT!:ov, al e tak~ 
vyžiarenie osobnosti s takou 
fascinuiúcou magi ckou silou uy
rážajúcou až dych, som mal 
moznosť sledovať iba málokeQ.,y. 
Jeho do najjemnejšich psycho· 
logických detailov prepracova
ná kreácia páčila sa mi o to 
viac, že nehrá osvedčeného 
starého smilníka, ale nonšalant 
ného gavaliera v najl epších NiJ
koch, k torý so samozrejmosťou 
očakáva poddanie sa ženy, pri 
čom odpor Tosky ho iba viac 
dráždi. z tej iste; koncepcie 
pramení .potom aj jeho imponu 
júc! spevácky výkon, v ktorom 
jeho krásny basbarytón znie 
stále mohutne, inteligentne, so 
širokým spektrom výrazových 
odtie1~0v. Titu l nú postavu spie
'tJala Anikó Rohonyiová, ktorá 
v dôsledku svojho mladodrama
tického hlasového k oloritu vy
tvorila vysl ovene lyrickú Tos
ku , akcentu;úca v kreácii cito
vé polohy vrúcne milujúcej že
ny. 

Príjemným zážitk om bol aj 
výkon d irigenta Adama Med
veczkého, ktorý v /.en večer di
rigoval s priliellavým napätím, 
elánom a rytmickou sviežosťou 
svoju prvú Tosku. 

JOZEF VARGA 

Medzi vynika júce zjavy by sme 
však predsa mohli zaradiť Ľu 
bomíra Deneva, známeh& pre
dovšetkým ako džezového hu
dobníka, ktorý úspešne debu
toval aj v takzvan ej vážn ej hud
be svo jím Sláč ikovým kva rte
tom. Aj Sólové piesne Júlie Ce
novovej potvrdili je j svojráz
nosť a to isté možno poved a ť a j 
o piesi'íacll Vlada Pandeva, kto
rý majstrovsky spracúva bul
harské ľ udové piesne. 

Inte rpretmi tvorby m ladých 
skladateľov boli tiež mladL A 
prcíve v tom bo lo cítiť tú tvo
ri vú atmosfé ru pracovného la 
bora tória, vzá jomného záujmu 
a koleg ia lity (!plne jšie odhafu 
júcej celé procesy, t endencie, 
h ľadan ia rovnako vzrusu)uce 
tvorcu, a lm a j in tet·preta . 

MAGDALENA MANOLOVA 
[ Prelo lila: J. Stajková l 

Zo zahraničia 
. Dvojkoncert pre ho boj ·a har

fu Witolda Lutoslawskéllo mal 
svoju premiéru minulý rok v.o 
iivajčiarskom Luzerne. Pod ve
dením ~aula Sachera dielo 
predv iedli Collegium Musicum 
Ziirich, Ursula HolligeroYá 
(harfa} a Heins Holliger (ho· 
boj). 

Okolo 35 diel Paula Hinde
mitha tvori náplň hindemithoY
ského cyklu, na ktorého reali
zá cii sa v čase od 21. septem
bra 1980 al 25. februára 1981 
podiera viacero hudobných in
štiUÍcií v Severorýnsku-Weat
fálsku. Operné, baletné a iné 
diela sú uvádzané vo Wupper· 
taJi, Dusseldorfe, Gelsenkirche· 
ne, Hagene, Recklinghausene, 
Remscheide ·a Dortmunde. 

Taliansky dirigent Claudiu 
Abbado získal najvyššie vyzna 
menanie , udeľované orchestrom 
Viedenských filharmonikoY 
zlatú medailu O. Nicolaia . Ab
hado úzko spolupracuje s or
chestrom od roku 1965 a počaa 
15 rokov uskutočnil s níin 15!1 
koncertov. Tým sa zaradil na 
listinu filharmonických dirigen
tov-rekordérov tohto orchestra 
na tretie miesto - hneď za 
Ka rla Biihma a Wilhe lma Fiirt-
wänglera. ' 

Cenu Erasmus, uderuvanú 
každoročne hola ndským prin
com Bernhardom, získa li za rok 
1980 .,-. emecký, v Rakúsku žijú · 
ci violončelist·a a dirigent Ni
kolas Harnoncourt a holandský 
organista Gustav Leonhardt , or
ganista amsterdamského Waal
se Kerk. Obaja umelci získali 
ceny rovnakým podielom za zá 
sluhy o nové chápanie s tare j 
hudby (obzvlášť barokovej ) , 
ktorá sa ich zásluhou prostred 
níctvom gramofónových nabrA· 
vok, predovšetkým kantát J. S. 
Bacha a hudobno-dramatických 
diel C. Monteverdil!o , stáva prí
stupnou pre najlíidie vrstvy 
poslucháč-ov. 

Beethovenovu cenu mesta 
Bonn za rok 1980 získali rov
nakým podielom skladatelia 
Rainhard Febel zo š tuttgartu 
(za dielo Charivari), Wolfgang 
Rihm z Karlsruhe (za komor
nú operu Jakob Lenz ) a Po
liak Alexander Laksón (za Kon
certantnú symfó'niu) . Cena, któ." 
rú 'Udelili pa prvý taz r. 1:95!1( 

·má "'Siúžif···k ·podpore mladý t:h·· 
skladatefri:Jv. 

Milánska Piccola Scala uve 
die vo februári premiérovo no· 
vú opet·u Il sosia (Dvojník) od 
talianskeho skladatera Flavia 
Testisa. Jednodejstvová opera 
pozostávajúca z 12 scén bola 
akomponovaná podľa predlohy 
F. Dostojevského. 

Osemdesiatšesťročný španiel 
sky gitarista Andrés Segovia, 
jeden z najlepších hráčov na 
klasi'ckú gitaru , bol poctený 
vysokým talianskym vyzname
na ním za zásluhy, o rozvoj gi
tarovej hry. Na slávnostnom 
koncerte v Be nátkach hrali na 
po~esť majstra jeho bývalí lia
ci - Alirio Diaz, Oscar Ghig
lia, Angelo Amato a Regg ero 
Chi esa . 

Jeanne D'Arc, hrdinka od Or· 
leansu, s ymbolická postava vi· 
ťazného a spravodlivého národ
no-oslobodzovacieho boja, aa 
po celom rade literárnych, dra 
matických, filmových a hudob
ných spracovani stala predme
tom tie% baletného stvárnenia . 
Nový balet sovietskeho sklada
tel a Niko laja Peika uviedlo 
moskovské Hudobné divadlo 
Nemiroviča-Dančenka v l'ámci 
festiva lu "Ruská zima". Choreo
grafiu vytvoril Leningradčan 
Konstantin Sergejev. 

Muzikál West Side Story Leo
narda Bernsteina bude progra
movým ťaliskom podujati rea
lizova ných na jazere v rámci 
letných Slávnostných hier v ra
kúskom Bregenzi ( 21. VII. -
23. VIII. 1981 1. V novej fellti
va lovej bud-ove uvedú Verdiho 
Othella pod dirigentskou tak· 
tovko u Nella Santiho. Hlavné 
postavy vytvo t•ia Anna Tomová
SintoYá a Placido Domingo. 

Skladba Ernsta Ki'enka "The 
Oissembler" bude mať svoju 
francúzsku premiéru 2. Il_ 1981 
v Paríži. Predvedie ju Ensemble 
InterOontempor-ain pod vede
nim Petra Eotviisa . Barytó nový 
part bude spievať David Wil 
son-Johnson: 

Hudobné rukopisy kostola sv . 
Tomá~a v Lipsku, kde pílsobil 
J. S. Bach, sa stali predmetom 
prve j komplexnejliej !itúdie. Je 
prínosom pre -výskum svetovej 
hudobnej kultúry. 



Festival hudby 
Bohuslava MartiaU 

chestrlsko spôsobili zvukový chaos, v ktorom hlasy spevákov 
zanikali, a to i v dôsledku miestami málo disciplinovanéhO 
orchestrálneho s prievodu. Ubránil sa tomu va ri iba Richard 
Novák,1 ktorého sýty a fa rebný hlasový fond sa sta l oporou 
celého predvedenia opery v Poličke. Núka sa teda otázka, 
či organizátori a príslušný technický personá l pri projekto
vani tohto pohostinského predstavenia v Poličke dobre od ha
dol všetky možnosti i ťažkosti spojené s uvedením tohto oper
ného diela v Poličke. 

Vyvrcholentm mlnuloročn.:9ch osláv nedožit:9ch 90. narodenfn 
Bohuslava MartinO konan:9ch po celej republike sa stal hudob· 
n:9 festival "Palička Bohuslava Martini1" v skladateľovom rod· 
nom meste (5.-7. XII. 19801. Slávnostn:9 charakter celej akcie 
zv:9šlla 'účasť v:9znttmn:9ch oficiálnych osobnosti, predstavite
ľov spoločenského a kultúrneho života na čele s ministrom 
kultúry C~R, doc. dr. Milanom Klusákom, CSc. 

Vrcholom festiva lu bol nepochybne závereč'ný koncert, nH 
ktorom zaznela Romance z pampeliiek vo výbornom a pre
cltenom predvedení Praiského filharmonického zboru (zbor
majster Lubomir Mátll a napokon dve um elecky najzávaž
n,ejšie diela B. Martinú - Pamálnlk Lldicim a IV. symfónia, 
ktorých predvedenie Ceskou filharmóniou pod taktovkou Petra 
Altrichtera bolo adekvátne a presvedčivé. 

úvodn:9 koncert patril dielu Bohuslava Martinu a niekoľk:9ch 
dalšfch česk:9ch a moravsk:9ch skladateľov, ktoré zazneli v 
predvedent Vachovho zboru moravských učiteliek vedeného 
Aloisom Veselým. Hoci zámerom večera malo byť zrejme kon· 
tinuitné zapojenie odkazu B. Martinú do kontextu českej hu· 
dobnej tvorby, ce lková programová koncepcia sa akosi vymkla 
z rámca sústavnosti a kontinuitnej celistvosti a predveden:9 
program vzbudzoval skôr dojem náhodilosti. Ved vedra mo
dernejšie koncipovan:9ch zborov:9ch diel (Felix: Zem, z kto
rej sme \tyšli 1 tu zazneli i diela s vlasteneckou tematikou 
zamerané hudobne značne tradicionalisticky a maíúce cefkom 
in:9 štýlov:9 charakter (napr. Jlndl'ich: Vlasti, Vesel:9: Heslo 1. 
Táto obsahová nesúrodosť, náhodilosť a dramaturgická nedô
slednosť v stavbe slávnostného programu utrpela navyše ešte 
i tým, že jednotlivé diela boli predvedené s častými intonačný· 
mi nedostatkami, so zvukovou nevyrovnanosťou jednotlivých 
hlasov, malou kultivovanosťou hlasových fondov, teda skôr 
na amatérskej úrovni. Koncert svojou interpretačnou úrov
iíou nebol preto práve naj~hodnejším vstupom do festivalu, 

Súčasťou osláv Bohuslava. Mar tinti v rodnej Poličke bolo 
i otvorenie výstavy "Cesty vedú domov". Tento prfznačný mo
tív pre život a dielo B. Martinu su stal (!stredným mottom v9· 
s tavy, ktorá sa, aj keď iba v náznaku, snažila osvetliť 
vzťah Poličky k svojmu veľkému rodákovi. Napriek tomu vý· 
stava dobre splnila svoju úlohu v rámci slávnostných kon
certo~ a to ?iel~n ako osobitý a samostatný prvok, ale i ako 
orgamcká sučast hudobného diania na počesť tohto klasika 
českej hudby 20. storočia v jeho rodne j Poličke na Ceskomo
ravskej vysočine. 

' od ktorého pollčská verejnosť očakávala pri skladateľovom ju
llileu právom vysokt1 umeleckú dokonalosť. Azda najlepšie sa 
moravsk:9m učiteľkám darilo pri predvedení Ceských ríkadel 
B. Martinu, i ked ani tu nech:9ba li určité nedostatky, zatiaľ 
čo Interpretácia jeho PetrkUča mala ce1:9 rad zretelných ne-

. dostatkov. 

TOMAS G. HÉJZLAR 

Brnenská opera sl za svoju Inscenáciu opery Grécke pašie 
B. Martinú už dávnejšie vyslúžila veľké uzna nie u pos luchá
čov i recenzentov. Iste nie náhodou, ved hudobná kompaktnosť 
diela i jeho myš lienková sféra ztskali mu oprávnený záujem 
už za skladatefovho života. Zás luhou brnenskej opery je toto 
operné dielo reprlzované už po mnoho mesiacov a stalo sa 
i súčasťou našich najv:9znamnejš!ch hudobných festivalov. Uve
denie diela vo veľkej sále Tylovho divadla v Poličke prinieslo 
so sebou, celkom pochopiterne, mnoho ťažkosti technického 
i zvukového charakteru, ktoré však bolo možné predpoklada ť : 
malý javiskový priestor poličského divadla a ešte menšie or-

Minister kultúry CSR doc. dr. Milan Klusák (vlavo) a nbodný 
ume~ ec Josef Páleníl!'ek (vpravo l na výstave "Cesty ved fi do
mov · Snímka : Z. Holomý 

K vývoju hudobnej 
kultúry v Košiciach 

Krajská pobočka zJv!lzu slovenských 
skladateľov v Košiciach a Konzervató· 
rium v Košiciach us poriadali v diíoch 27. 
u 28. novembra minulého roku dvojdiío
v5• seminá r, v ktorom prezentovali vý 
sle·rrky výskumnej práce členov zvazu a 
profesorov školy k problematike vývoja 
hudobného života mesta . Oslavy 750. vý
ročia vstupu Košic do ptsomne j histórie 
a 35. výročia oslobodenia mes ta boli 
vhodnou provokujúcou prlležltos fou na 
uskutočnenie takéhoto pracovného s tret
nutia. 

Celé clvojdilOvé rokovanie sv edčilo o 
cielavedomej usi lovnej Individuálnej pril
ci všetkých referujúcich, sympatické bo
lo nadšenie pre vec celého organizač · 
ného kolektivu, no hlavne potešiteľná bo
la skutočnosť, že vstupné l čiastkové re· 
!eráty boli omnoho vln e než nesme lý 
pokus o zmapovanie minulého i· súčas · 
nébo hudobného života Košic. Prvý deú 
seminára bol venovaný hudobne j kul 
túre Kašle, čiastočne l celé ho východ· 
ného Slovens ka. Referáty sa v prevažne j 
miere venovali hudobnému životu mes· 
ta v prltomnostl a nedávne j minulost! 
(A. Kovái'ová: Publicistika a kritika na 
týchodnom Slovensku po roku 1945, 
dr. T. Lipták: Amatérske sCíbory a ĽUT 
' Koilclach, dr. P. Draxler: Hudobné 
vysielanie Cs. rozhlasu v Koiiciach do 
roku 1938, D. Marenčlnová : 35 rokov ope
ry a operety v Koiiciech, R. Ski'epek: 

sCíčasnosť s prihliadnut.im na niektoré 
pl'oblémy v oblasti hudobnej pedagogiky 
a psychológie, v ktorej sl všímal špe
cifickú problematiku profesionálneho hu
dobné ho vzdelávania mládeže v súčas
nosti. Dr. T. Lipták 'v referáte Vývoj vy
sokoikolskej prípravy učitelov hudobnej 
výchovy na východnom Slovensku a sú· 
časný stav hudobnej výchovy na z·áklad· 

' ných ikolách rekapituloval uplynulých 
35 rokov z hľadiska prfpravy pedag-o
gických kádrov pre hudobnú ·výchovu a 
stav u cie le hudobného vzdelávania na 
základných školách. Kritick:9. na skúma
nom materiáli pevne podložen:9r bol prí· 
spevok ďalšieho profesora košického 
konzervatória hudobného sklada teia 
J. Podprockého Podiel slovenských hu
dobných skladieb· vo . vyučovacom proce· 
se hudobných škôl v Koilciach, v kto
rom dos pe l k dost neradostnému kon
štatovaniu niekedy až alarmujúco ma
lého, č i lepšie poveda né obmedzené ho 
zastúpenia slovensk:9ch lnštruktfvnych 
skladieb vo vyučovacom procese na ĽšU 
v Košicia ch. Au tor r eferátu sa pol!:úsil 
aj o sondy pr!čin te,lto skutočnosti a 
možnost i aspoľ\. čiastočnej nápravy. Dvo
jica autorov S. Curilla - P. Fábry v re
fe ráte Prinos Konzervatória v Košiciach 
do hudobného !ivota v Koilciach a na 
východnom Slovensku sa zaoberala 
uplatnením š koly ako celku v rámci hu· 
dobného života mesta i znásobovaním 
jej význa mu v ďa lšej umeleckej, vedec
kej, pedagogickej činnosti jej absolven
tov. Záverečn:9 r eferá t patril riaditeľovi 
košického konzervatória dr. S. Mereiio· 
vi, CSc. (K výskumu hudobných záujmov 
stredoškolskej mládeže) a bol koncipo
vaný na základe výskum u uskutočnenom 
.na takmer tls tcke košick:9ch s tredoško lá · 
kov. V:9skum narazil na mnohé sporné 
uody, z ktorých ľahko možno dospieť k 
zavádzajúcim uzáverom, napr iek tomu 
však odhalil velmi jednoznačne ma lý zá· 
ujem o tzv. vážnu hudbu. Autor svoje 
poznatky , ziska né vyhodnotentm dotaz
nfkovej akcie s právne s meruje k inštltt\· 
clám, z.odpovedn:9m Zll š!renie hudobnej 
lwltúry n umenia. 

Nádejrd skladatelia 
v Štúdiu mladých 

~ :ámci pr~videlne; rozhlasovej relácie 
študzo m!adych uskutočnila sa v Kon ' 
certne; sieni Cs. rozhlasu (17 . Xl . 1980/ 
veretná nahrávka diel mladých sloven· 
ských skladateľov. 

Na aut orskom večere mladých skla· 
daterov sme si vypočuli 5 ·komorných 
diel , každ~ s. iným nástrojovým obsade
ntm, in~ho kompozičn~ho zamerania i 
r ozd ielnet kvality. Keďže na večere od· 
zn_elo niekolko žánrovo prlbuzných d iel , 
mzTI!:ovorne sa tu ponúka porovnávacie 
krit~rium hodnotenia. Keby sme však zo
stal i iba v tejto hodnotiace; rovine, bo
l o by posúden1e k ompozícii naše j na;
ml~dše; skladateľskej generáci~ nielen 
neupl né a nepresné, ale i zásadne clzyl!
nl'. Zameriam sa preto na charakteristí · 
ku 1<!_a_žd1flu~ odznel ého diela zvláSť, nevy· 
lučufuc prttom však i uplatnenie vyšši e 
spomenutého prlstupu. 

Ako ervý sa predstavil Peter Breiner 
so skladbou Fraktúry v predvedení sú· 
boru Pro musica ( 2 flauty, fagot, čem· 
bal oJ. V kompozlcii pracuje autor s dvo
ma charakterovo odli!}nými plochami : 
úvodný, tiahly ndstup flauty umocnený 

KONKURZ 

Státne divadlo v Ostrave 
k o n k u r z na miesta hrá~a 

vypisuje 

I. huslí, 
fagotu, 
l. trúbky, 
lesného rohu (s povinnosťou 11. a IV. 
nástroja), do operného ·orchestra, 

ďalej hráll·a lesného rohu do operetné· 
ho ·orchestra, na uvol'nené miesta do 
operného zboru: 

l. bas, 
11. tenor, 

na uvolnené miesta do ba letného sítboru: 
tanečníkov, 

tanečnice. 

Prihlášky po~lile čo naj:;kôr na d adi · 

malosekundovou prímesou dmhej flau• 
ty navodzuje atmosféru temer elegickú. 
V prve; časti ide prakticky o zvukovú 
hru s intervalmi. Nástup čembala zname
t ltÍ navodenie odli.~nélio charakteru hu· 
dobného toku (dominantným kompozič· 
ným prvkom te tu r ytmická zložka trak· 
t ovand čembalom J a Breiner práve tu 
uplatnuje svo; zmysel pre humor. Brei
nerova skladba dtlva tušit, i ked zatiaľ 
iba v zárodku, sľuqné perspektívy tohto 
mlad~ho sl ovenského skladateľa a 'to i 
napriek tomu, že ndm v nej chýbal punc 
väč!}ej originality. 

Vladimír Godár sa predstwJil az dvoma 
kompozlciami Rlcercarom a Dychovým 
kvintetom. Základná myšlienka Rtcerca 
ru ;e exponovand v sólových husliach, 
ku ktorJ}m sa postupne pridávajú unisono 
druhé husle a viožonéelo vo vysokých 
polol!dc lz. Hlav ná t éma, melodicky nád..._ 
herne vystavaná, te tu podaná vo svo;ei 
najčistejšej expozičnej podobe. Narásta
nie zvuku i bohatosti fa~túry vyúsťute 
do sugestlvneho ,,t r ia" sláčikových ná
stro jov, ktor~ je ,,zlomené'' zaujímavo 
riešený m vpddom sólov~ho klavíra tvo
riacim svoj i mi hutnými vertik álny mi 
štruktúrami harmonickú oporu melodic
kých sldčikov. Nápaditá invenčnosť skla· 
d~tela, formová vyzretost, proporčná vy · 
važenosľ všetkých kompozičných zložiek, 
zmysel pre psychologickú apercepciu -
to všetko vtislo Ricercaru pečat plne 
vyhraneného autor stva. Menej vydarené 
je Goddrovo päťčasťové Dychové kvinte
to, interpretované Bratislavským dycho· 
vým kvintetom. Menši e nedostatky tohto 
dz ela (z myseľ pre proporcíona/it u 1 však 
ani v natmenšom nezatieríujú Goddrov 
vyzretý duchovný svet . 
Sonáta pre klavtr Víťazoslava Kubičku 
(interpret ovala Daniel a Rusóovdj mala 
byť skladateľovým vyrov naním sa s tým
to nástrojom. Sonátová f orma jednočas
ťove; skladby nevyznela však pr íliš pre
suedčivo (formovú nejasnosť a nezre
telnosť je však potrebné vytknúť skôr 
interpretdcíi } . Ak tu bola pozorovateľná 
akási zhovievavosť vo vzťahu ku Kubíč· 
k ove; skladbe, príčinu treba hľadať ešte 
v nedostatočnom zbavení sa virtuózneho 
chdpania klavlr a, ktor~ vy žQ(lujú súčas
né kompozičné a výrazové prostr iedky 
v prístupe ku kompozícii pre tento ná· 
stro j. 

Posledným autorom, ·ktorého skladba 
na večere odznel a, bol Martin Burlas. 
Od tohto autora sme sl vypočuli Hudbu 
pre Roberta Morana v interpretácii sú
boru Quatro soli ~a camera (husle , viu · 
la, violončelo a klar i net}, Burlasov cit 
pre tzmbrovl! od/lenky a temné vedenie 
hlasov sa pre javil wlášť v st r edne; čast i 
skladby, kompozične najvydarenejšej. 
O_be rám cové časti sú postavené na prin
czpe aleator lky, mlkrointerva l ovej hre s 
frekv.enctou tónov jednotlivých nástro· 
iov {časté štvrťt6nové kombindcie, gli · 
sandáj. f adrom skladby mala byt pravde
podobne diatonickd stredná čast zatial 
čo krajné časti mali tvorí( so~oricko· 
náladový rdmec. Ale výslec/ný dojem pri 
prvom počutí diela bol práve opačný. 
Poslucháčovu pozornosť pritiahli ilustra 
tlvne pôsobiace kr ajné časti so svojím 
dôrazom na sonoričnosť i svo jou psychic
kou zdťažou, k.ým kompozičná hodnota 
citovo vypätej a odui}evnelej stredne; 
časti t u zostala poslucháčmi nedocenená. 

Ak máme zhrnt1ť prínos aut or ského ve
~era "!_ladých skiadatelov, s úpr imnos
tou mažeme konštatovať, ~e hoc i zatial' 
iba Godár sa p r ejavil ako skladateľ, kto
rý si už našiel svo ju cestlčlču , ml adá 
skladateľská generdcia už svojimi prvo
tinami ponúka slovensk e/ hudobnej war
be sľubné perspekt lvy. 

YVETA I<OLÁČKOVÁ 

tcľstvo Štátneho divadla v Ostrave, PSČ 
70104. 

Nástup podľa dohody. 

KONKURZ 
štá tna filharmónia v Košiciach vypi· 

suje k on k u r z na voľné miesta v ot·
chestri 

du skupiny l. huslí, 
2. do skupiny 2 . huslí, 
zástupca ved6ceho 2. huslí, 
2. hoboj s povinnost'ou anglického ro 
hu, 
2. trúbka, 
ht•áč na bicie, 
3. lesný roh. 
žiadosti posielajte na adresu : Štátna 

filharmónia , Košice, Dom nmenia, PSČ 
041 23. 

Státna filharmónia Koiice, dr. A. Lip
táková: ~ancertný život v Koiiciach v 
rokoch 1945- 1980, š . Curilla: Skladate
lia a hudobná tvorba v Koliiciach od 
oslobodenia po s6časnosť) , exkurz aj do 
vzdialenejšej minulosti urobila v pozor 
nosť zasluhuj(Jcom referáte Robotnícka 
hndobná kult6ra v Koiiciach t.. Urban
i!lková, výsledky svojej mnohoročnej sú
stavnej Mdate!ske j práce predložila v 
obš1rnom vstupnom referáte K problema 
tike hudobnej kultdry v Koiiciach Ing. 
Mária Potemrová. Upozornila na bohat
stvo pamiatok o hudobnom živote mes
ta v 13.-- 16. storoči, dôraz položila na 
vedomosti , k toré máme o predvádzaní 
hudby v mes te v 16.- 18. s toroč( , všim· 
la si kontinuitný vývoj slovenskej h u
dobnej kultúry v Košiciach do 19. s to
roč ia, podčiark la drama tický vývoj hu
dobnej kulHíry mesta v 20 . storoč í ako 
odraz zložitého poli t ického d iania . 

Súčas ťo u veľm i vyda renej a po ka ždej 
stránke dôs ledne pripravene j akcie (mrzí 
nezáujem vedenia ZSS o takú to, iste 
nie každodennú akciu jeho odbočky i 
.,nezvedavosť" muzlkológov na prácu ko
legov, v ktore j bolo možno ná jsť i pod
net pre prácu vlastnú 1 bol koncert z 
tvorby koiických ,skladatelov J. Koiio
viča, F. X. Zomba, A. Piischela, D. G. 
Speera a ). Pndprockého, ktorý pripra
vili učitelia a žiaci Konzervatória v Ko
líciach. Týmto bola i zvukovo dokumen· 
tova ná a spoi\. čast clomáce1 produkc ie 
17., 18. a 19. s~ot·oč la i jedna s tránka 
kompozičn ej č innost i j . Podprockého, in
špirovanej hudobným odkazom minulosti 
na v:9chocl nom Slovensku (a j väčšinu 
odznených skladieb prepracoval a lebo 
upravil t ento sk l adate ľ). Účastníci semi· 
nára s i mohll pre zr ie ť výstavku 10 hu
dobnom !íkolstve v Koliiciach a na vý
chodnom Slovensku od najstarších čias 
po s6časnosť pripravenú žiakmi školy, 
žiacke absolventské práce i Izbu revo
lučných a pokroko v:9ch t radicil v Koši· 
ciach a na východnom Slovensku. 
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Druhý dei1 bol venovaný š peciá lne hu· 
dobnému školstvu v Košiciac h u na vý
chodnom Slovens ku . Op!lť problematiku 
z historického hľadiska otvoril vstupný 
referát Ing. M. Potemrovej Hudobné škol· 
sivo v Koliiciach od na jstarších čias do 
roku 1945, ktorý sa zameral na kľúčo
vé otázky organizačného, odborno-peda
gogického a personá lneho zabezpečenia 
výchovy lnštrumentallstov v 1ednotlivých 
ekonomlcko -spoločensk:9ch formáciách 
feuda lizmu a kapitalizmu. Na tento r e
ferát nadviaza l dr. M. Lengyel témou 
Hudobná iikoistvo v Koitir:iach a na vý
chodnom Slovensku od oslobodenia po 
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10 rokov vydavateľskei činnosti OPUSu 
Doplňa ju ešte vydávanie knih 
o hudbe a hudobnín. je to špe
cifická a od gramofónovej pro
dukcie zásadne odlišná č innost 

Ak sa dnes zamýšľame nacl 
desať ročnou edičnou činnosťou 
OPUSu, nemôžeme nespomenú[ 
ľa kt, . že pred desiatimi rokmi 
sme vstupoval i na pôdu, kto
re j málokto dilverova l, má lokto 
ju konkrétne poznal , za čína li 
s me s činnosťou , v kto rej nám 
mo hol málok to po radiť. Ked 
sme ko nci poval! prvé ed i~.né 
plány, museli sme p rekonať ni e
len nedôveru vo vlastné um~~ 
lecké sily él ambície, a le aj ve
ľa prekážok a predsudkov. Vy
t várať koncepciu ed i čne j č in
nos ti no voutvoreného vydava
teľ stva v oblasti gra mofónovej 
produkcie a v oblasti vydáva
nia kní ll a hud-o bnej literatúry 
bez š iršieho ove reného a utor
sko- inter pretačného zázemia 
nebolo ľahké. Nebolo t iež jed
nodu ché vytvára ť repertoár, 
k torý by zniesol náročné ume·
lecké krité riá v československu · 
už dos ia hnuté a ktorý by do
káza l uspokojiť obc hodné zó
ujmy domáceho i zahraničného 
trhu. A napokon, myslím, treba 
spomenúť, že sme sa museli vy
rovnať s takými základnými 
probléma m i vydavateľske j čin 
nosti , .ako sú nahrávac ie , vý
ro bné a pr iestorové podmie n
ky, ale nj výchova kádrov, 
schopných t ú to prácu rea lizo
vať na požadovane j (\ rovni. 

Ak sa dnes vo svoj ich úva
húch vraciame k začiatkom 
edi čn e j _č innost i OPUSu, treba 
poveda ť, že o rientácia na naj ~ 
kvalitnejš ie kádre ·näšho autor 
s kého a interpr etačného záze
m ia bola správna , že kritický 
pohľad a dlfe t·encovanie jednot 
livých dr amaturgických titu lov 
bolo na na jvýš opodstatnené . 
Ukázalo sa , že ori en tov ať re 
per toá r g rainofónovej oblasti 
a ko reprezen ta tívnu vzorku 
nášho au tors ké ho H inte rpre· 
t ačného umenia so zret e ľom na 
jeh o upla tnenie ako doma, tuk 
aj v zah ra n ičí a s prihliadnu· 
tfm na pomer ne vyhr.anené d is
kofilské záujmy" bolo spnívne 

nie len v minulos ti, ale je ak
tuá lne i v súčasnosti. Naším 
c ie ľom bo lo preclovše tl~ým vo 
vše tkých žánroc h a dr uhoch 
h ud by budovať kata lóg, opiera
júci sa o na jvýznamne jšie hod
noty náš ho domáceho národ
ného umenia. V pr iebehu ne
celý'ch 10 rokov vyšli autorské 
platne takmer vše tkých osob
ností súčasnej sloven ske j tvor
by, autor ské plat ne zakladate
ľov s lovenskej· populárnej hud
by, nahrá vky z oblasti s loven
ského folk lóru au tentického gi 
š ty lizovaného, niekoľko plätní 
s naš imi profes ionálnymi sú
bormi [ SĽUK, Lúčnica , Technik, 
Mladé srdcia, Podduk liansky 
uk ra jinský ľudový súbor ) a iné. 
Nema lý podie l tvorili niekto
ré folklórne rozh lasové re lá
cie (Z klenotnice ľuc\ov e j hud
by ), .ako aj najhodnotnejšie na 
hrávky medzinárodne j l'ozh laso
vej súťaže Prix de musique 
fo lklorique de Radio Bratislava . 
Popr i ed ičnej činnosti zamera 
ne j na pôvodnú tvo rbu usilova li 
s me sa vyrovnať veľký dlh na 
š ich preclclloc\cov vo.či zakla
datdske j interpretačne j gene
rácii . Pokiaľ bolo možné, pre
vzali sme z rozhlasového archí
vu mnohé , ct.nes už vzácne a 
historicl\y cenné na hrávky Má
rie Kiš oi'lovej-Hubove j, Mm·gi 
ty česányiovej, clr . jänka Bla · 
hu, Imricha jaku bka a pr i prí· 
l ežitosti nedávneho 60. výročia 
založen ia SND sme sa opäť vrá-· 
tili k cennému h is tor ickému 
mäteriálu r eprezentačným kom
p le tom z histórie opery SND . 
Ak sa nášmu vydawt teľstvu v 
priebehu ni ekoľkých up lynu 
lých rokoch , podar ilo takým 
markantným spôsobom prenik· 
núť clo širokého povedomia na
šich diskofilov i cl o zahranič.
n ýcll kata lógov, je to aj záslu
!w celého radu interpretov, 
ktorí pochopili noše úsili e, no
še zá ujmy a vyš li nám v ústre
'ty pri hľadan í ade kvá tne j d ra -

Formovanie autorského záze
m ia je proces dlhodobý a ne
smierne náročný . V up lynulom 
období sme sa na prvom mies .. 
te chcel i vyrovnať s novým a 
úplným krit ickým vydaním Sla· 
venských spevov. Z pôvodných 
knižnýc!J prác , ktor é považuje
me za prínos v našej edične j 

. činnosti, t reba spomenúť také 
práce, aké s ú Základy hudob
ného myslenia jozefa Kresánka , 
Alwrdika 20. stor oGia od Euge-

1 l na Suchoňa, monografia Igor a 

ZAPAS O IDEOVU Vajdu a jozefa Kresá nka o ži-
v.ote a diele Eugena Suchoťta , 

• alebo práca Ľubomíra Dori\ žku 
' Populárna h udba - priemysel, 

obchod, umenie. Rozsiahle jš iu 

A UMELECKÚ KVALITU 

lmaturgic l\e j koncepciu. 'ľa !\ s a 
v priebehu uplynulého obclobiél 
vyhranilo viacero umelcov, kto
rí sa pre naš u grämofónovú 
produkci u stali takpov edia~ zii
k lac\ným výc!Jodiskovým ma te
riá lom. Nä prvom mieste by 
som chce l sp omenúť Slovenský 
komorný orchester s je ho ume 
lecký m vedúcim Bohdanom 
Warchalom, k to rého na hráv l\y 
sa dnes objavujú už takmer na 
celom svete. Ďa lej je to Slo
venská filharmónia s d irigent
mi Lad is lavom Slová kom, Zden
kom Koš lerom a d r. Ľudovítom 
Raj terom, kto rí pre nás budu
jú zákl ndný svetový orchestrá l· 
p.y repertoár,. nachádzajúci go
raz väčš·i e uplatn enie i v za 
hra niči. V pos lednom období sa 
výraznejšie na gramofónovej 
platni up latiíu je a i Symfonický 
orchester čs. rozhlasu v Br<1-
tislave s di r igentom Ondrejom· 
Lenárdom. S veľk ým potešením 
dnes konš tatujeme, že sa nám 
z r oka na rok kvalitatlvne roz 
t•ast á naše interpretačné só lis· 
tické zázemie. Ci už sú to in
štrumentalisti tlr. Ferdinand 
Kli ncla, Klára Havlíková, Peter 
T-operczer, Ma rián Lapšanský, 
Miloš j u r kovič, jozef Zsapka, 
Tatiana Fratwvá, Ivan Sokol, 
jelä š pitková, Peter Micha lica, 
Andrea šes táková a i., alebo 
voka listi Peter Dvors ký, Mag
daléna Ha jóssyová , Sergej Kop
čák, Magdaléna Blahušiaková, 
Anna Ka jabová -Peií.ašková, On
drej Ma lachovský, Gustáv Pa pp 
a i. , každý v plne j mie re upla t 
nil svoj e schopnosti, mie r u 
svo jh o talentu na našich g r a -

mofónovýc h platniacl1. Sľubne 
sa nám rozví ja aj oblasť ko· 
morne j hudby, kde popri Slo
venskom kvarte te sa na gra
mofón!'lvú platiíu dosta lo Bra
ti slavské kvarteto , Koš ic ké 
kvarteto i jedno z najmladších 
t elies Trávníčkovo kvarteto . 
Má lokto rá gramofónová firma 
posky tla taký pries tor na roz
vinutie ta lentu ml.adej interpre
ta'č n e j generácie ako prá ve 
OPUS. š ancu, ktorú mladi in· 
terpre ti dostali, však nevyužili 
všetc i rovnako u mierou. Pr<, to 
a j v bud úcnosti budeme uplat
r10va r prís nu selekciu na zálda
de kvalitat ívnych kr itérií, pre
tože jedine v s túpa júc ich ná.
rokocl1 nä inte rpreta'čné výko
ny rnôžmne vidi eť zmysel a pos-

lémie našej práce. V tomto 
zmys le sme sa us ilova li kon
kré tne uvádzať clo praxe uzú
very XV. zjazd u KSČ a rovna ko 
a j v súčasn ost i budeme zvyšo
vať kval itat ívne ume lecké a 
ideové nároky na svo ju č in · 
nos ť v zmys le 15. pléna ÚV 
KSČ a zasadnutia OV KSS . 

Význam gramo fónove j platm! 
nevidíme iba v oblasti rýdzo 
hudobn o-umeleckej . Gramofó
nová plati'ía dnes plní a j zá
važné ideovo-es tetické a polit ic
ko-propagand istické posla nie . 
Pt·eto sa pravidelne v naš ich 
ed ičných plánoch objavu jú t i
tu ly, k torými reagujeme na vý
zna mné kultú rnopo litické uda
losti a výroč ia , preto venu je· 
me po zornosť hovore'nému s lo
vu a na jmä edícii Dokumenty, 

ktoré hovot·ia, v ktorej spra· 
cováva me na jvýznamnejšie etä 
py de jín bo ja r obotníckej trie 
ely a Komunisticke j strany čes
kos lovenska. Významnú časť 
tvorí naša d ida kti cká edíc ia , 
ktor ú realizujeme v spoluprá
ci s Min is terstvom školstva SSR 
podľa rea lizačného programu 
Pro jektu d alšieho rozvo ja ges
koslovens kej výchovno-vzdelá · 
v.ace j sústavy. 

Závažnou ecličnou činnosťou 
nášho vydavateľstvä je ob last 
zábavnej hudby. V pr ie behu u
plynulého obdobia sme sa aj tu 
orientovali predovšetkým na 
najvýznamne jš ie a najosvecl/::e
ne jš ie z javy slovenske j popu
lárne j hudby. Žia !', v _te jto ob· 
!ast i nemôžem e konštatova ť ta
ké prenikavé medziná rodné 
úspechy ako v oblasti vážnej 
hudby. Väčšina t itulov dosiah
la iba lokálne úspechy a sp lá
ca la dai'í momentálnym zá u j
mom ve r e jnosti bez väčších am 
bíc ií na t rvácne jšie hodnoty. 
Výraznejšie a utorské a in te r
pretačné individua lity predsta- · 
vu jú jednotlivé skupiny, napr. 
Collegium musicum, Fermá ta, 
Modus, ktoré nenapodobujú, ale 
hľ adaj ú vlastný rukopis . Sem 
t reba p rirad iť a j speváka, auto
ra Pavla Hammela, k torého 
platne ma lú dramatur gický i 
a utorský vyhranený rukopis a 
t akmer po ce lý cas existencie 
OPUSu stre táva jú sa so záu j 
mom vere jnosti. V súčasnosti 
však konštatu jeme akútny ne
dosta tok kvalitných interpre
tov-spevá kov popu lárnej hudby, 
ktorí by svojou individua litou 
a profesioná lnou schopn os ťou 
boli schopní podnietiť sklada
teľsk é zázemie k t vor be inven~
ne ná pad itej, štý l•ove a obsaho
vo pestr ej, súčasnej, moderne j, 
svo jfm duchom zodpovHda jú ce j 
našej dobe. 

Na tomto mieste nemôžeme 
vyč.erpa ť ce lú ed i_i; nú .činno st 

činnosť vyvíja OPUS v oblas ti 
vydávania hudobnín, kde sa ve
nujeme vý lui:,ne vydávan iu slo
venskeJ · tvorby orchestr á lne j, 
komornej, sólistickej, inšt ru
mentá lne j i p edagogicko-in
štr uktív ne j. HJ.avným zámerom 
vša k zostäva v te jto oblast i for 
movänie autors kého zázemia, 
pričom aj tu dôsledne uplat
ľi ujeme nároky na kva litu u 
ideovo-este tické kritériá. 

čo nás vša k čaká v nastáva 
i úcich rokoch? Sme na prahu 
siedmej päťročnice, ktorá aj 
pred nás stavia nové úlohy. V 
mož nostiach našej edičnej čin
nosti dosiah li sme určitý kvan
tita tívny s t ro p. Nebolo by ú~el
né ani uži točné naďa le j rozš i
rova ť kvantitu edičnej činnosti. 
Hlavným cieľom bude zvyšovať 
náročnosť na kva litu produkc ie, 
pre tože· to je jed iná možná ces· 
ta .a ko sa udržať v náročnej 
medzinárodne j konkurencii, ako 
si ud rža ť dosiahnuté pozíc ie. 
Preto a j v budúcnosti bude me 
sa opierať o najkvalitnejšie au
torské a inte rp retačné osob
nosti , súčasne však budeme i 
naďalej venovať sústredenú po
zornosť mladej umeleckej ge
neracu. Budeme si overovať 
ďa lš ie mladé ta lent y, nahráva· 
cie p lá ny rozŠiru jeme o nové 
mladé komorné súbory (Fi! har
monické kvarteto, Pro art e mu
sica ). V budúcom obdob! zač.
neme postupne budovať Zla tý 
fond slovenskej ná rodnej hud· 
by v rámci ktorého sa chceme 
vyr ovnať so skladateľským od
kazom j. L. Bellu, V. Figuša
Byst rého, M. Moyzesa, F. Ka
fe ndu, A. Albrechta. Dvo jpla t · 
ľ\ové album M. Schneidra·Tr
navského vy jde už v tomto ro 
ku . 

Škoda, že n enachádzame po
roz umen ie p1·i realizcír: ii;Ji ve na-

hr<.i vuk z 'ľ ýžll iw noV CJ s loven
skej hudobnej tvorby. Tieto na
hrávky by sa mohli sta ť jed i
nečnou pomôckou pri propagá
cii nove j pôvodne j tvorby. Rov
nako s poľutovaním musím kon
š tatova ť , že naše nieko ľkoro~
né úsilie pr i vydávaní monogra 
fi í našich národných umelcov 
zlyhá va l na našom autorskom 
zázemí, z kt orého i napriek po
:četn ým urgenciám nemôžeme 
dos ta ť na redakčný stô l zmluv
ne objed nané rukopisy . 

Pred pokladáme, že v najbliž
š ích rokoch sa nám podarJ vy
hran i ť našu edičnú činnosť v 
oblasti vydávania knfh o hud
be. D okončíme vydá vanie Slo
venských spevov a vo vydáva 
ní náš ho piesiiového b'ohatstva 
budeme pokra~ova ť zborníkmi 
Slovenské ľudové piesne (asi 
20 zväzkov z fondov SAV). No
vinkou v obl-ast i et nomuziko lo
gic ke j literatúry bude 6-zväz
ková edícia Slovens-ké ľudové 

hudobné nástroje . ·Najväčš iu 
pozornosť ve nujeme pôvodnej 
a prekladovej muzikologickej 
literatúre. V edícii Sigma vyj-· 
de práca L. -Ballovej Podobnosť 
a totožnosť melódií, po prvom 
zborníku Mus ica viva pripravu
je sa ďa lší. Ďa le j p oč.ítame s 
vydaním ďalších prác prof. j. 
Kresánk-a [Tona lita , Tek~on.ika ). 

Jedným z na jdô ležitejších e 
dičných zámerov bude vydanie 
3-zväzkových Dejín slovenske j 
hudby, kto ré vzn ikli na pôde 
SAV. 

Mohli by sme. hovoriť o ďal
ších zámeroch, tie sú však -
a ko ka ždý t itu l - podmienené 
svojím dokončením zo strany 
au torov. Ani te n najlepší zá· 
me r nedosiahne svoj cieľ bez 
úzkej spo lup ráce s autorským 
zázemím. 

Desa ť rokov práce je za na
mi. Bola to práca namáhavá, 
ale aj vzrušujúca, často ris
kant ná , ale opie ra júca sa o u
melecké s chopnos ti nášho au· 
ta rského a •interpi;etačného zá
zemia. Sine radi, že sme našim 
skladate ľom, in terpretom, or
chest rom a súbor-om pomohli 
dostať sa do sveta a že oni sa 
svojimi schopnosťami zo všet· 
kých s fl usilova li presadzovať 
naše vydavateľstv o. Myslím, že 
na prahu druhej desiat ky naše j 
č innosti môžeme t oto konšta
tovanie zároveň považov.ať a j 
za obojst ranné že lanie pre roky 
budúce. Sme presvedčení, že je
dine zo vzá jomného porozume
nia , zo vzájomného rešpektQva
n ia a vzájomnej úc~ mQUL _ 
vzniknúť hpclnotné a užitogqé 
d iel•o. 

MARIAN JURlK, 
šéf reda kto r vydava terst va 
OPUS 

OPUS, _československé hudob· 
né vydavateľstvo, uskutočnilo 8 . 
januára pri prfležitoosti 10. vý· 
ročia svojho trva nia tlačovú be
sedu, na ktore j vedúci pracov-
níci vydava terstva - podniko
vý ' r,iaditeľ PhDr. Iva n Stani· 
stav, š éfred•aktor Marián Jurík 
a obchodný námestník RSDr. 
Alex August informovali novi· 
nárov o aktuálnych o t äzkach 
vydá vania gramofónových plat· 
ní, hudobnín a knih o hudbe 
na Slovensku. 

Na popoludňajšom slávnost 
nom stretnutí odovzdali riadi
ter OPUSu I. Stanislav a Ul
r edaktor M. Jurík vydavatefské 
ceny OPUSu významným repre
zentant-om slovenské ho hudob• 
ného živo t a, ktoré im ll"'f ude· 
lené na návrh odbornej "poro
ty pri príležitosti 10. výročia 

trvania vyda vatelstva . Zlatý erb 
OPUSu získali v oblasti vážnej 
hudby Orchester Slovenskej fil . 
ha rmónie a Slovenský komorní 
orchester za vysoké umelecké 
ma jstl'ovstvo a reprezentá ciu na 
zahraničnom gramofónovom t r
hu, v oblasti fudove j hudby Jo· 
zef Piško za o jedinelý interpre· 
t ačný výkon hráča na ľudových 
nástrojoch, v oblasti populár· 
nej hudby Vieroslav Ma tušík za 
desaťročnú spolupräcu a ranžíi· , 
ra, skladateľ-a •a dirigenta . Vý· 
ročnú cenu OPUSu získal n6· 
rodný umelec Eugen Suchoň za 
významné pôvodné muzikolo· 
gické d ielo Akor dika od troj· 
zvuku po dvanásťzvuk. Za or· 
c hester SF prevzal Zla tý erb 
šéfdir igent ná rodný umelec· La
dislav Slov·ák, za SKO jeho U· 

melecký vedúci zaslúžilý ume· 
lee Bohda n Warcha l. 


