
Smetanova sieň Obecného domu v Prahe boli jednfm z miest, kde 
sa kohal Týldeň novej česke j hudobnej tvorby '81. · 

Snímka:- P. Hornlk 

rámci polyfónnej sadzby Sies
tich invencii, Kubička v t echno
logicko-orchestrálnej "abecede" 
svojej Symfónie. Cez br!lantnú 
sláčikovú Serenádu Miroslava 
Hlaváča sa dostávam· k bilan
cii svetlejšej, prínosnej časti or
chestrálnej hudby, tej, v ktore j 
su výrazne objav!ll pevnej~le 
autorské zástoje, jedinečnosť v 
rukopisných ťahoch, črty in
venčne] tvá~-o:tosti: Jifl Kalach 
svoju Symfóniu č. 3 v účinne 
diferencovanej dramaturgii na
plnil procesuálnou syntézou a 
prehodnocovaním škály prvkov. 
Hudobný dej Styroch symfonic
kých prelúdií mladého autora 
Pavla Kopeckého je preniknutý 
živou vervou, muzikantským 
zmyslom pre výrazovú dvojpó
lovosť, proporčnosť i myšlien: 
kovú a stavebnú vymtliezavosť. · 
Jaroslav Krček prezentoval · svo
ju tvorbu Koncertom pre hus
le a orchester, ktorý v koneč
nej výslednici úhladného, nob
lesou pôsobiaceho celku zračí 
aj auto rské dotyky s prakti
kou vo sfére folklóru a archa ic
kých hudobných útvarov. Skve
lú, jednoznačnú kvalitu zname
nal koncertantný klavlrny opus 
Luboia Fiilera. Koncert je skon
cipovaný s ,.nadhladovou" pre
hfadnosťou, vystupiíovaný v 
gradačnom oblúku do jednolia
to kont!n u!tného ťahu v hudob
nom procese od "elementu k 
monumentu". Nevšedným kore
nim prehliadky bolo uvedenie 

,skladby Františka Chauna s ti-
t·u.lom "Obrézek pro orchestr 
aneb Josef Hlinomaz mezi ru
salkami a pod.". Okrem muzi· 

Týždeň novei českei 
hudobneitvorby'81 
Dvadsaťpäť rokov existencie 

určitého podujatia. je faktom, 
ktorý bez nadsádzky oprávňuje 
už hovoriť o tradlcii. Obzvlášť 
vtedy, keď su štvrťstoro čnicu 
týka podujatia, ktoré každoroč
ne premieta reálny st av, mo· 
mentálnu tvár a podobu kompo
zičnej zložky hudobnej kultúry 
národa. Pohyby vo vývoji, v 
tva rovan! hudobného umenia sú 
ustavičné, naplnené dynamikou, 
klnetlckým pulzom a štvrťsto· 
ročná história Týždňa novej čes
kej hudobnej tvorby môže do · 
kumentovať onen pohyb vo vý
voj! desiatkam!, ba až stovkami 
znelých podôb autorských rea
lizácii veľmi pravdivo a ·výstiž
ne. 

O čom prehovoril tohtoročný 
Týžde11 nove j českej tvorby ( 17. 
až 27. III. 1981 v Prahe) v de· 
s!atich koncertných produk· 
clách zostavených z nových ti
tulov hudby komornej, orc hes
trálnej, vokálnej, ale i populár
nej, džezovej a dychovej? Su
márne člslo - · tripsat š tyri 
kompozíci! vážnej hudby, cez 
štyridsať v oblasti Jahších hu
dobných žánrov - svedč! o vy
sokej aktivite u š irokom autor 
skom zázem! Zväzu českých 
skladateľov a koncertn ých 
umelcov. V akej miere však 
kvantita korešpondovala s kva
litou, ako počet skladieb v mi
nútach a hodinách hudby odpo
vedá hodnotovým dimenziám, 
akými s pôsobmi s ú naplňané 
a vypovedané kompozičné snu
hy u zámery . . . Fórum pre
hliadkových prezentáci! celkom 
zúkonite, vzhladom k členitej 
dr.amaturgii so zas túpením a u· 
torov - s túpencov a pr!vržen-

cov rozličných kompozičných 
orientácii, štýlov a umeleckých 
konfesií zanechalo v pozorova· 
teľovi spleť dojmov rôznej in
t enzity. 

Okruh ochesträlnej hudby re· 
prezentovalo 13 opusov. V te jto 
úctyhodnej kolekcii bolo mož
né vystopovať niekolko prevlá
dajúcich čtt. Autori sa v tejto 
zóne realizujú predovšetkým so 
zn1:1čnou dávkou profesionality. 
Za prizmou t echnicke j vyspelos· 
ti však stoji ešte celé spektrum 
stupňov, spôsobov osobnej an
gažovanos ti, tlmočenia indivi
duálnych pohladov, vkladov. A 
vo väčšine orchestrálnych diel 
tieto zložky absentoval!, alebo 
boli [ mýlne) zamenené za iné 
rozmery - ilustr'atívnu popis
nosf, vágnu "!úbivú" ustroje
nosť . .. V tomto ;zmysle hovori
la hudba dramatickej fresky pre 
orchester "17. listopad" Miloia 
Vacka i dva koncerty - Hus· 
rový od Vladimira Soukupa a 
Koncert pre klavír a sl~čiky 
)ana Vránu. Ani k štanda rdnej 
úrovni sa nepriblížil Otmar Má· 
cha v Dvojkoncerte pre husle 
a klavir s romantizujúco vláč· 
nou dikciou a [o. i.) s nevyrov· 
nanou funkčnosťou oboch sólo
vých nást rojov. Ján Hitnuš de
dikoval Tri eseje jubilujúcemu 
Symfonickému orchestru Cs. 
rozhlasu. Tento zretel zohlad
riovala partitúra v hutnom a 
moto rickom priebehu, s akcen
tom na šfrltu a farebnú plochu 
orc11estr álneho aparátu. Repre-· 
zentant! n ajmladšieho pokolenia 
autorov - Vladimír Tichý a Mi· 
roslav Kubička svoje snahy sú
stred ili na seriózne zvládnutie 
vyt}·čených projektov: Tichý v 

Skladatef Vladimir Tichý da· 
kuje za prijatie svojej skladby 
šesť invencii pre orchester. 

Snfmka : J. De:z:or t 

ka ntských kritéri! treba sporne· 
núť i ono sympatické autorovo 
gesto (vyplývajúce z hudby a 
zre jme i naturelu - alebo na· 
opak), ktorým qdmieta pred zr
kadlom orchest rá lneho aparátu 
"tváriť sa" vážne, hlbavo či 
mentorsky. Voli polohu recesie, 
úsmevu, humoru, bez zjednodu
šovania - a pre túto osobitú 
hravosť a nenútenosť je Cha u-· 
nov "kúsok" živý [a v mnohom 
poučný) . 

Tu sa ponúka malý exkur z -
pohlad do obsahu programové
/zo bulletinu prehliadky { zodpo
vedne a reprezentattvne vybave-

[ Pokračovanie na 8. str. ) 
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XVI. zjazd KSČ priniesol opHt rad závažných podnetov pre 
ce lý kultúrny front. Do popredia vystupuje najmä črta ďal
šieho posil ľíovania socialistickej vzde lanosti, organizovaného 
šlrenia umeleckych hodnôt medzi najširšie vrstvy a ďalšie 
zomknutie širokého umeleckého frontu pri uplatňovan! socia
listického realizmu. Tieto podnety sa Iste rozpracujú v ume
leckých zväzoch, aby sa mohol ešte objekt!vnejšie vyhodnotiť 
tvorivý potenciál jednotlivých umelcov a jednoznačnejšie sa 
oddelili najzávažnejšie umelecké hodnoty od priemeru. Vyža
duje s l to po zjazde ešte náročnejšiu prácu v umeleckých 
zväzoch, ešte väčšiu pozornosť k práci jedn.otlivcov, Ich mys
leniu, a le i reálnemu uplatneniu ich tvorby. 

Zjazdom vyhlásený "rozmach kultúrnej a spoločenskej akti
vity rudi" predpokladá hlbš ie premyslenie a domyslenie vla· 
cerých kultúrnych snáh, r evíziu rôznych umeleckých festiva
lov i činnosti inštitúcH , a to so z(tmerom zvýšiť kultúrnu 
efektlvnosť celého umeleckého frontu a vyťažiť ešte viac 
z rozvetvených umeleckých danosti nášho štátu. Keďže sa 
očakáva, že umelecké zväzy "budú ďal ej prispievať k rozví
janiu Ideovo a umelecky vysokohodnotne j tvorby", mus! sa 
znova prekontrolovať úč innosť práce s členmi, prehlb!ť upta~
J1ovanle vysokých esteticko-ldeových nárokov, podporovať väč· 
šiu otvorenosť v diskusiách, usilovať sa o viacej úpr imnosti 
medzi členmi a zväzovými orgánmi, ako l dbať o náročnejšiu 
organizáciu rôznych akc!t a iniciatlv. 

Zjazdový referát znovu hovor! o pravdivom zobrazovan í 
"mnohostranného života naš ich rudi". Je to nová šanca pre 
umelcov, áby hladuli súčasné témy pre opery a spe;vohry, uve
domili si aktuálnu potrebu programovej hudby, snaž!l! sa o to 
najzložitejšie - vyjadriť pravdivo vhodným "tónovým" rieše· 
nim city, nálady, h rdinstvá a ciele našej socialistickej pr!tom· 
nosti. Vyžaduje si to ozajstných ma jstrov, ktori nekonštruujú,
v mylnej predstave, že posúvajú vývo j - len holé štruktú
ry, hudbu bez významu, ktorá nenachádza kontakt s rudmi , 
nenesie pre nich nijaké posolstvo. 

Zjazdové dokumeQty hovoria o plnej podpore tých ti1~entov, 
"ktoré čestne dávajú svoje schopnost! do služieb socializmu". 
Celý umelecký front musi s tým počltať, že štát nebude pod· 
porovať tie tendencie, ktoré sa nestotožňujú s našou kultúrnou 
politikou, odboču jú od nášho svetového názoru, povyšujú kraj
ný experiment nad iné dôležité kritériá, nechcú naplniť svoje 
umenie závažne jšlm 'obsahom. K t ejto problemati.ke zjazdový 
referát hovor!: ,.Nemôžeme tolerovať nič, čo socialistickému 
umeniu a spoločnosti škod! , čo je v rozpore s ideálmi socia
listického humanizmu. Nedovolíme nikomu očierňoväf dielo 
nášho Judu, revolučnú minulosť ani socialistický dnešok". 
Toto sú významné slová, ktoré sa zrejme r ýchlo premietnu do 
praxe všade t \im, kde sa rozhoduje o edlčno-vydavateJských 
zámeroch, nahrávanl u odmeJ)ovant. 

Metóda · socia listického realizmu sa opäť chápe .,v cele j vý· 
razove j bohatosti". Je to moderná, dia lekticky plne zdôvodnená 
a pre umelcov velmi výhodná deflnlcia, ktorá dáva tvorcovi 
široké možnosti - pravda, za ptedpokladu, že vie odd!feren
cova f, ktoré umelecké systémy nevyhovujú k vyjadreniu na
šej soclalfšťickej prítomnosti a že ako umelec je súčasne t ak 
ďaleko , aby sa vedel dištancovať od c udzlch svetonázorových 
a estetických vplyvov. Umelecké zväzy zrejme rozpracujú tiet o 
zjazdové podnety s možnosťou ich širokého dopadu medzi 
členstvo. 

Zjazdový referát venuje pozornosť tiež mladej tvorive j ge
nerácii. Hovor! sa o posilneni pocitu spo ločenskej zodpoved
nosti a správne sa konš tatuje , že tú~ba po originalite sa 
nemôže Izolovane povyšovať najmä vtedy, a k orig ina lita nie 
je v súla de s našimi ku ltúrnymi potrebami a trudlciam!. 

Vysoké nároky treba klásť i na umeleckú kr itiku. Bude t re
ba diferencovanejšie vyčleňovať umelecké hodnoty, chápať 
citlivejšie význam a _prfnos nastupujúcich generácii a smelšie 
upozorňovať na prlpadné nedostatky. My sme v hudobnej ob
lasti venovali v minulých rokoch hudobnej kritike ve!kú po
zornosť. Bude treba ešt e otvorene jšie podporovať popredné 
kritické kádre a Ich zodpovednú činnosť náročnejšie spájať 
s marxisticko-leninskou estetikou. 

Zo skúsenosti vieme , že naše umenie významne prispieva 
"k upevňovaniu bratských zväzkov krajin socialistického spo
ločenstva". Po zjazdoch našich strán bude treba znova pre
kontro!ovať a premyslieť, ktoré hudobné hodnoty, Interpre
tačné výkony a estetické myšlienky t reba n esporne dostať do 
medzinárodného obehu a akými cest ami posilniť systematickej
šiu výmenu kultúrnych hodnôt najmä medzi socia listickými 
š tátmi-. 

Iste by bolo najcennejšie, keby v najbližších rokoch vznikli 
ešte presvedčivejšie a účinnejšie kompozfcie, ktoré by umelec
kými prostriedkami zobrazili život socia listického Ceskosloven
ska. Bol by to pr iam umelecký triumf, keby vznik li nové ope
ry, symfonické skladby, plesne, kantáty a zbor y, ktoré by hu
dobne pretlmočil! nový obsah h umanizmu, pocit životnej r a
dosti a socialistickej hrdostj. Máme na to dostatok ta lentov, · 
skúsenost! i svetonázorové vyznanie. Tento ideovo-este tický 
a kva litat!vny posun by bol na"jlepšou odpoveďou na XVJ. zjazd 
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ŠKOLA A HUDBA 
chovtch nástrojoch. V obidvoch ka te
góriách {pt'Vá kategória - ročniky 1.
Ill. , druhá kategória - ročníky IV.
VI. ) bola v Košiciach najpočetnejšie za
s túpená trúbka, o niečo menej pozauna 
a lesný t•oh. Pr!jen'lným konštatovan!m 
bola drama turgia súťažných skladieb, po· 
zostáva júca z viacers;ch štýlových ob
dobi, vr(ttane hudby 20. storoč ia. V hod
notiacej porote boli profesori jednotli
vých škôl: pr of. Petrák - Brat islava, 
prof. Konečn ý - Zil ina, prof. Takáč -
Ko~ lce, pre dsedom por oty bo l prof. Co
ček - Prah a. Velmi cenný u pre mladé
ho hráča užitočný bol seminár, na kto
rom s i súťa žiac! vypočuli nielen celkové 
hodno~enle súťaže, ale aj názor poro ty a 
hlavne jej predsedu na jednot livé výko
ny. 

Medzlkonzervatoriálna súťaž je ul pra
videlnou s(lčasťou itudijného procesu 
konzervatoristov v SSR. Jej vyhlasova
telom je Ministerstvo ikolstva SSR, kto
ré tito pekn(l a ulitočn6 akciu v plnej 
miere podporuje. V budúcnosti by bolo 
vhodné rozllriť ju na celoitátnu súťal .,.._ 
konkurencia by nýiila jej úroveň a akti
vitu stíťalliacich. 

Súťaž v komornej hre 

Po dvoch rokoch sa opUť súťažilo v 
odbore komornej hry (klavirne tri,, sl'
čikovfi kvartet' a dychové kvinte"). Sú
ťaž sa konala v miestnostiach budovy 
Konzervatória v Bratislave v d1i och 19.-
21. februára t . r. Po tešiteľným zjavom 
bolo, že každé konzervatórium vysla lo 
po jednom súbore v uvedených disciplí
nach , čo v minulosti nebolo. Zna mená 
to, že sa na naš ich konzervatóriách ln
tenzivnejš ie zaoberajú komornou hrou. 

Programová náplň bola volená tak, aby 
bolo zastúpené obdobie klasicizmu, ro
mantizmu a súčasná slovenská hudba. 
Výkony v prvom kole boli (okrem. kla
vírneho tria bratislavského konzervató
ria , ktorého výkon sa už vymykal zo 
školského rámca) vyrovnané, preto po· 
s túpili všetky súbory do druhého kola. 
Umiestnenie bolo nasledovné: 

KLAV)RNE TRIA: 
I. Klavlrne trio Konzervatória Brati

slava z triedy J. Fazekaša v obsadeni: 
Zuzana Paulechová, klavír (VI. ročnik l. 
Jura j Cižmarovič, husle (IV. ročník ). Eu
gen Prochác, violončelo ( IV. ročník). 

Il. klnlrne trio Konzervatória Zilina 
z triedy F. Kállaya v obsadeni: Tibor 
Varga, klavír (V. ročník]. Bohuslav Pav
Hk, husle (VI. ročník). Marián Pavllk, 
violončelo (V. ročník). 

III. klavlrne trio ·Konzervatória Koiice 
z triedy J. Dudu v obsadení: Vladimir 
Ljubimov, I. hus le (V: ročník ) , Agneša 
Futóová, klavlr (V. roč nik J. Vla dan Ko
čí, violončelo (IV. ročn i k l-

SLACIKOV~ KVARTETA: 
I. sl,i!ikové kvarteto Konzervatória Zi

lina z triedy F. Kállaya v obsadeni: Vla
dimir Havran, I. husle (VI. ročník) , Mi
loš Va lent, II. husle (V. ročník), Sv !lto· 
slav Rak, viola (VI. ročn fk), Marián Pav· 
l!k, vloloučelo (V. ročnlk) . 

Il. sl6čikové kvarteto Konzervatória 
Bratisla•• z t riedy K. Filipoviča v obsa 
den!: Jozef Kuruc, I. husle (V. ročnik ). 
Radoslav Trtek, Il. h usle (V. ročn!k ), 
Roman šotola, - viola (V. ročn!k ), Peter 
Királ, violončelo (V. ročník ) . 

Ili. si6i!lkod kvarteto Konllervatória 
Kolice z triedy J. Dudu v obsadeni: Vla
dimir Ljubimov, l. husle (V. ročník). 
Pe ter Marvart, II. hus le {IV. ročník), 
Milan Bu ban, viola {IV. ročn l k) , Danie la 
Bo1'iková , violončelo (III. ročnlk l . 

DYCHOVl!: KVINTETA: 
Prvé miesto ·nebolo udelené. 
Dve druhé miesta z!skali: dychod 

kvinteto Konzervatória Koiice z triedy 
R. Kraj ču v zloženi: Mária Zanická, flau
ta (III. ročn ík), Pet er Ha berland, hoboj 
(V. ročník l. Ľubomír Legemza, klarinet 
(V. ročn lk), Ivan Ou rica, lesný roh (v. 
t•očnlk ), Stan is lav Bicák, fagot {II I. roč
nik) a dychové kvinteto Konzervatória 
Bratislava z triedy E. Bombaru v zlo
ženi: Daniel Jani kov lč , flauta (III. roč· 
nik), Slavomir Slovák, hoboj (V. roč· 
nik ), Igor Dományi, klarinet (VI. roč
n ik ), Pe ter Jankech, lesný roh (III. roč
n ik), Marián Hlavačku, fagot (IV. roč
n ik) . 

Pri besede s členmi komorných súbo
rov predseda poroty zasl. umelec dr . Ľu· 
dov!t Rajter a členovia V. Brunner, dr. 
F. Kállay, R. Krajčo a J. Pr agant vel
mi pozit!vne hodnotili jednotlivé výko
ny a z ich kritických pripomienok ume
leckého charakteru si mladi umelci od
nies li do !ch da lšleho ume leckého rastu 
cenné poznatky. 

Rušivým momentom bolo obsadenie 
komorného s úboru v dvoch pr!padoch 
tým ist ým hráčom. Je určite zás lužným 
činom, ak záskokom sa mohol súbor zú
častniť na súťaži. Je však predpoklad , 
že š kola disponuje viacerými inštrumen
talistami, ktorí by boli schopn! takýto 
záskok urobiť. V súťažnom por iadku by 
sa ma lo zakotviť vylúčenie účinkovan ia 
jedného inštrumentalistu vo viacerých 
s úboroch. Z pedagogické ho hladiska je 
nutné, aby sa posl ucháči konzerva tór ií 
zapá jali do komornej hry z vlastne j ini
c iatlvy počas celého š túdia. V pr íprave 
na Ich budúce povolan ie by to ma lo by t 
neoddel!te rnou súčasťou štúdia. 

JÄN PRAGANT 

Akordeónovó súťaž 

V odbore akordeón sd súťažilo n d 
Ko nzervatór iu Bra tislava v dľíoc h 6. a 
7. Il. 191H. Predsedom poroty bol sklu
da ter J. Ha trlk, č lenmi profesori konze r· 
vatórli P. Vereš z Bra tislavy, Har van 
zo Zilin y, Cuchranová z Košic a český 
skladater v. Ried lbauch z Prah y. 

UMIESTNENIE - KATEGÓRI A JUNIO
ROV: l. nHude lená, Il. Boris Lenko - Kon-

zervatórlum Zllina, III. I:udovit Kuruc a 
Peter Sidllk - obaja Konzervatórium 
Bratislava; čestné u:~:nania: Yveta Biksad· 
ská - Konzervatórium Bratislava, Ja.r
mila Luptovská - Konzervatórium Zili
na; 

KATEGORIA SENIOROV: I. Miroslav 
Kerekanič - Kon:~:ervatórium Koiice, 
II. Miroslav Kobelák - Konzervatórium 
Koilce, Ili. Alena Piňáková - Konzer· 
vat6rium Bratislava; čestné uznanie: Ka
tarina Bohinlková - Konzervatórium Zi· 
lina; n'vrhy na prémie: za najlepiiu 
interpretáciu českej skladby M. Kereka
nič (prémia CHF), za najlepiiu inter
pret,ciu slovenskej skladby M. Kobe
lák (P,rémia SHF); prémia ZCSSP za naj
lepiiu Interpretáciu so•ietskej skladby 
- B. Lenko. 
Súťaže a kordeonis tov {zažil som to už 

a j v Ž!llne· a v Košiciach l si udržia
va jú čosi z entuziazmu, ktorý je vlastný 
celej tejto oblasti. Je v tom kus pudu 
sebazáchovy. Slovenský akordeón, na
pr iek tomu, že má už dnes rozsiahlu 
pôvodnú literatúru prepracovanú, moder -

Porad ie v hre na jednotlivých nástro
joch porota určila ta kto : 

PRVA KATEGÓRIA TRú BKA: l . 
l . Vasil - Konzervatórium Koiice, ll. K. 
Koufll Konzervatórium Bratisla••· 
III. P. Zvirinskt - Konzervatórium Ko· 
iice; čestné uznania: R. Badiar - Kon· 
zervatórium Koiice, V. Dianiika - Kon· 
zervatórium Bratislava; 

POZAUNA: l. M. Jaiko - Konzenat6-
rium Bratislava, 11. J. No\'otnf Kon
zervatórium Koilce, 111. S. G'l - Kon
zervatórium Bratisla•a; 

Konzervatóriá 
SSR súťažili 
nú metodiku nástrojovej výučby i vel 
ké, vo svete "tvrdou valutou" zvučlac.e 
mená sólistov ( Cuchra n, Kákoni, Rácz 
atď.), nepožlva takú dôver u a nezaberá 
v koncertnom živote také miesto, aké 
by s i zas lúži.l, presne jšie, a ké si už dáv· 
no vyslúžil. 
Akordeonistl s l však tvrdoši jne r obia 
svo je. Imponujú súdržnosťou, vôľou, ku 
ktor ej im ve lmi pomáha práve oná ... s i
tuác ia ohrozenia zvonka". Táto s úťaž 
ukázala, že sa potichu, hádam z ne trpez
llllostl, úna vy č i predčasného sebaus po
kojenia r odi a j "nebezpečie zvnútra". 
Je n!m priliš né podliehanie nástro jovému 
~peclf!ku, atmosfére "akordeónového 
geta", kde je dobré a dostaču j úce i to, 
čo by za jeho bránami dobré nebolo. 
"Privela techniky, málo muziky," ozva-
lo sa svome zo strany poroty .na adre- . 
s u účastnikov sútaže počas záverečné· 
ho seminára. (Koncert ·. vltazov sa ne· •. 
konal - nebolo pre koho. Ozaj, kde zo
s ta li pedagógovia akordeónu z bratis lav
sk ých ĽŠU? ) Spolu s Riedfbauchom, a ko 
s kladate lia, sme sa navyše v tej záplave 
r ýchlo hraných nôt citili trochu nesvoj i 
i pr i porovnáva ní zá pis u a jeho rea lizá
cie. Takmer vo všetkých výkonoch (i 
tých dobrých, odmenených) vládla a k 
nie svojvô!a, t ak urč ite maniera , zrode· 
ná pa radoxne z impozantných dynamic
kých, artikulačných a technických 
prednosti tohto nástroja. Mech naprí
klad dáva možnost dynamických kúziel 
- nezna mená to vša k, že barokové 
štrukt úry musia vyzerať a ko asfa ltové 
rolety pred bratis lavskými semaformi. 
Integrované pos tavenie registrov voči 
tas tatúram oboch rúk umožňuje virtuo
zitu v riadeni farebného aspektu - ne
znamená to, že sa v pastóznosti fa rieb 
musi strat!( tvar, linia. Možnos( r ých
lej legátove j hry zasa zvádza k art i
kulačným l tempovým prehreškom na jmU 
voči barokove j a klas ickej hudbe. Dôraz 
na vir tuozitu navyše nepriamo zasahuje 
i výrazovú a tektonickú stránku kreá
cii. Nepovažuje m toto všetko, ani ďa lšie 
drobné nedostat ky, o ktorých nn tomto 
pr iestore nemožno hovoriť, za nejaký 
úpadok. Muzikalita i úrove11 ocenených 
výkonov v nástrojovej schopnost! boll 
obd ivuhodné. Skôr to s ignalizu je, a v 
tom som sa zhodol i s priate fmi a. ko
legami v porote i okolo nej, že akor
deón sto ji pred kvalit atlvne vyššou vý
vojovou etapou. Etablova l sa svojim ne
opakovatefným nástrojovým špecifikom~ 
má rozsiahlu pôvodnú i väčšinou dobre, 
odborne tr anskr lbovanú literatúru, má 
vyprofilované pedagogické "školy" ( ka~-
dé z troch konzervatórií predstavuje 
jedn u) , a le musi nastúpiť cestu, kedy 
na miesto .,boja za sebaurčenie" vs túpi 
do pokojného, ale nesmierne náročného 
par tners tva s nástro jmi h is toricky star- ' 
šimi , "vznešenejšimi". Akordeón už nle 
je v puberte, hocako a ktívnej a búr li
vej - je dos pe lý. Vstúpil tým do nových 
relácii , kde už ne možno pardonovať mla
dicke nerozvážnost i, kde sa i obzor y 
cieľov nevyhnutne rozšir ujú a obohacu jú 
o lw mplexné impulzy zo sveta ostatnej 
hudobne j kultúry. JURAJ HATRtK 

Súťaž v hre no dychových 
plechových nástrojoch 

V koncertnej sieni košického konzer · · 
vatórla sa usku točn ila v dňoch 12.- 15. 
februára súfaž v hre na dychových ple-

LESNý' ROH: l. M. Stevove - Konller· 
vatórium Bratislava, ll. P. Jenkech -
Kon1ervatórium Bratislava, III. J. Jánolka 
- KonzervJ~tórium Zilina. 

DRUHA KATEGóR IA - TROBKA: l. ne · 
udelená, ll. V. Kolek - Konzervatórium 
Zilina, III. ]. Malik - Konzervatórium 
Zllina, III. K. Stofira - Kon:~ervatórium 
Koiice; 

POZAUNA: I. J. Hrubovčák - Konzer
vatórium K'liiice , ll. neudelená , 111. A. Ba
kyta - Konzervatórium Zilina, 111. V. 
Brever - Konzervatórium Zilina; 

LESNý' ROH : I. neudelená, ll. R. Baj· 
zlk - Konzervatórium Zilina, ll. l. Ou· 
rica - Konaervatórium Koi ice, 111. J. No· 
vále - Konaervatórium Zilina. 

•l 

Z množstva pred~edens;ch výkonov na 
seba upozorn!ll predovšetkým M. š tevo
ve, M. Jaško, J. Hrubovčák a I. Vas il 
pekným tónom, presvedčivou koncepciou , 
rytmickou vyrovnanosťou a prirodzenou 
muzikalltou. S\1 taž poukázala n a široké 
zázemie dobr ých hráčov, ma júcich pred· 
poklady ďa lšieho ras tu, ale aj uplatnenia 
v orches troch a na koncertnom pódiu. 

Organová súfož 

Organ má svoje pevné miesto a j v pa
le te nástrojov, ktor é sa vyučujú na na
šich konzervatór iách, zázemie v mla
dých hráčoch, vnika júcich do jeho boha
tej fa rebnosti a nástrojovej techn iky. Po
tvrdila to a j súťaž konzervatór ii, ktorá 
bola v dňoch 20. a 21. februára v kon
certnej sieni košického konzervatória. 
Mladi hráči ( súťažilo 6 organistov, tra
ja z Bratislavy a traja z Košic ) svojimi 
výkonmi potvrdili záujem o t ento krá
rovský ná stroj. Súťaž bola rozdelená do 
dvoch kategór ii a v dvoch kolách pred
viedli súťažiaci široký, štýlovo rôznoro
dý okr uh skladieb. Pr:vé kolo bolo ús peš
ne jšie pre domácich súťažiacich, druhé 
kolo pre študentov z Bratislavy, medzi 
ktorými dobrý dojem zanecha l M. Han
zel. ]eho hra bola vyrovnaná, muzikálna , 
rytmicky presne zv lá dnut á aj v rých
lom t empe. Chorá l u mol C. Fr ancka ma l 
v jeho podaní vnútornú gradáciu, citli
vo u pôsobivo boli volen-é registre. Hlav
ne v oblast i r egistrácie mali n iekto r! 
súťaž iaci určité prob lémy a nevyužili 
.v dostatočnej miere registračné možnos
ti nástroja. Porota v zloženi dr. F. Klin
da - VSMU Bratis lava (predseda), prof. 
Skuhrová - Konzervat órium Bratislava 
a prof. Okresová - Konzervatórium Ko
šice urč il a takéto poradie: 

PRVA KATEGÓRIA: l . P. Naičák -
Konzervatórium Bratislava, I. Z. Veselov
ská - Konzervatórium Koiice, Il. n eude
lená, 111. Z. Janáčková - Komr;ervató· 
rium Bratislava . . 

DRUHA KATEG~RIA : I. M. Hanzel -
Konzervatórium Bratislava, 11. B. Beche· 
rová - Konzer vatórium Košice, III. z. 
Rebová - Konzervat órium Košice .. 

S. čURILLA 

Klavírno s úťaž 

Súťaž žiakov slovenských konzervató
rii v hre na klavlri sa uskutočnila v Ži 
line v dľioch 20.- 28. februára l. r. v 
Malej sále Domu odborov, ktorá dobre 
vyhovuje pre tento účel. 

Súťaž poriada Ministerstvo školstva 
SSR každé dva roky a sta la sa už pre 
klaviristov slovensk9ch konzervatór!l ma
sovou záležitosťou, čo je pre vlastný ciel 
sútaže konštatovanie zvlášť významné : 
každý, kto sa sútaže zúčastni a prejde 
obidvoma kolami - bez oh ladu na 
umiestnenie - zloži akús i klavlrnu skúš
ku, alebo s i aspoň pridá niečo k dot e
rajšlm skúsenostia m. Do "vUč šlch" sú
ťaží (celoštátnych či zahran ičných ) sa 
nectil is t bez predchádza júcich skúse
nost! o plejáda domácich sú ťaží má po· 
skytnúť t úto možnost. Tým sa vytvár a 
dobr ý prelll ad o našich mla dých a naj
mladších tulen toch. Je potešitelné , že 
práve I. kategória -- kategória mla d
šich (l. až 3. roč. konzervatória l bo la 
obsudená až 20 súťažiacimi a nezazna · 
menula väčšie výkyvy - oprot i 8 účast
nikom v II. ka tegór ii. 

Kuzdá veková kategória ma la dve ne
anonymné kolá zložené z povinných i 
vollte lných skladieb zo všetkých štýlo
vých obdobi včítane skladieb súčasných 
českých a slovenských sk ladate lov. Sú
ťaže s u celkom zúčastnilo po 9 súťažia 
cich z Bra tislavy a Ziliny, 10 z Košic, 
ktor ! si svoje poradie určil! lósom. 

V od borne j porote zasadli vs;znamní 
pedagógovia klavírnej h ry. Predsedom 
bol prof. Z. Kožina, vedúci klav!rneho 
oddelenia na Konzervatóriu v Prahe . 
č lenmi profesori slovenských konzerva
tóri!: E. Pa ppová (Bratisla va ). J. No
votný (Košice ). E. Supková (Z ilina l a 
sólis ta Slovenskej filharmónie M. Lap
šanský. 

Porota rozhodla o umiestnení takto: 

I. KATEGÓRIA: l. D. BuranoYIIkf -
Konzervatórium Zilina, 11. Z. Supkov6 -
Konzervatórium Zílina, 111. M. Blegel
bauerov' - Konzervatórium Bratislawa. 
Cest né uznanie: M. Strapcov6 - Konaer
nt6rium Zilina, M. Kmeťa a 8. Muu
laio•6 - obaja Konaervató~ium Bratisla· 
wa. 

II. KATEGóRIA: l. P. M6té - Kon· 
zervatórium Koiice, ll. A. Futóov6 -
Konzervatórium Koiice a z. Hudecov6 -
Konzervatórium Bratislan, III. miesto 
P. Trangoi - Kon:~ervatórium Zilina a 
M. )uralevsk6 - Konzervatórium Ko· 
ilce. Cestné . u1na nie: N. Ourinov6 
Konzervatórium Bratislava. 

S\1ťaž mala velmi vysokú techn ickú 
úrovelí - čo je ostatne dnes celosveto
vý zja v; žiaci predviedli svoj reper toá r 
bez výr azných pamäťových lapsusov -
čo svedči o tom, že naštudované die la 
ma jú zažité, bezpečne pripravené a kan
didáti preš li pr !sn ym výberom. Ako vý· 
r azné ta lent y sa ukázali vltazi oboch ka
tegórii - hlavne však P. Máté z Košíc 
(z triedy prof. Ľ. Kojanovej) ,-a-le i tl, -
ktor! sa bodovým hodnoten!m pr!bllžll! 
viť a zom. 

O. Buranovsk ý {z t r iedy prof. A. Kál
laya ) zauja l v svojej hre mlad ic kou bez· 
prostrednostou a nespútanostou ( l. ]. 
Haydn: Sonáta Es dur; J. S. Bach: An
glická suita č. 6 - Prelúdium; F. Liszt : 
Uhor ská r apsódia č. 6 B dur - 2. F. Cho
pln: Scherzo h mol, op. 20; A. Dvoi'ák : 
Poet!éké nálady - Furiant ) oproti pri s
nej disciplinovanosti v hre Z. Supko
ve j (prof. D. Dubenová l. 

. Jasným favorit~m pre Il. kategóriu bol 
v ťtaz predoš le j ·súť aže v I. kategórii P. 
Mát é ( l. ]. S. Bach: Prelúdium a fúga 
cis mol z Temperovaného klavira; F . . 
Chopin : Etudy - F dur op. 10, č. 8, c mol 
op. 25 č. 24; L. v . . Beethoven : Soná ta 
C dur op. 53 "Valdštýnská" - 2. J. 
Brahms: Scherzo es mol op. 4 ; F. Cho
pin : Mazurka e ls mol op. 50 č. 3 ; B. Sme
tana: Sny - út!!cha, Ceské tance -
Sleplčka; S. Prokofiev: Sonáta a mol 
op. 28 ), ktorého s! všimla kritika o. i. už 
na XIII. Smeta novej súťaži v Hra dci Krá
lové v r. 1978 (II. kategória Il. miesto l ' 
i ako najmladšieho účastníka na XIV. 
prehliadke mladých koncertných umel
cov v Trenčianskych Teplic iach, kde 
"zvládol enormne náročný reper toár s 
velkým t emperamentom a preukázal ma
nuálne dis pozicie . .. " (Hudebn! rozbte
dy č . 10/80, str. 438 ). Svo je kvality, ta
lent a ná dejnú perspekt!vu prezentoval 
1 v Zillne. Jeho prejav je premyslený, 
samozre jmý, plný vervy, nen udl. Reper
toár obsahoval i velké diela (Beethoven, 
Brahms, Prokofiev l . ktoré vytvoril i pod
mienky pre vyslovenie a j vlastného in 
terpretačného názo ru - čo je zriedkavé 
pre podujatia t ohto typu. 

Musíme si znovu pripomenúť, že vo 
väčšine pripadov ide o súťažiacich mla
dých, neskúsených, ktorí sa o svoju 
umeleckú dráhu ešte Jen pokúšajú. Vý
sledky závisia, pr irodzene, od talentu, 
a le aj od pripravenost! kandidáta , takže 
spolu s hráčom sa na výkone podielu 
aj jeho učitel . Preto závažnou súčasťou 
každej súťaže - rovnako pre žiakov ako 
a j pr e ich pedagógov - je záverečný 
seminár , ktorý na tohtoročnej .súťaži vie
dol predsedu poroty prof. Z. Kožinn, 
vhodne nadvUzujCtc i na skúsenos ti prá
ve skončenej súťaže. 

Súťaž mladých slovenských klaviris · 
tov v Zll lne sa vyznačova la dobrou pra ·· 
covnou atmosférou a úspešným priebe
hom. Je j účastníkom priniesla nové po
znatky, podnety a azda a j novú chu ť 
a elán do bojov v bud úcej sú ťaži. 

K. CENKOVA 



·INICIATIVA 
S OHLASOM 

V podobe strohých lnformíicif objavila sa v dennej 
i odbornej tlači správa o nove j inlciatlve českosloven· 
skej umeleckej agentúry Slovkoncert, ktorou chce na· 
novo vybudovať sieť kruhov printerov hudby, zdr užujú· 
cich milovnlkov vážnej hudby a záujemcov o koncertné 
podujatia. Táto myšlienka sa zrodila po prvý raz v šesť· 
desiatycch rokoch ako súčas ť cielavedomej kampane za 
demokratizáciu hudobného umenia. Zatia l čo u nás sa 
kruhom priateiov hudby postup-ne prestala venovať po· 
zornost a · s výnimkou niekoikých miest ako Nitra, Hu· 
menné, Piešťany, Košice, .Ko márno, Trenč!n, Nové Mes· 
to n. V. a Bojnice, postupne zanikli, v čechách tá to 
idea zapúšta·la stále hlbšie korene. Dnes pracuje v čes
kých mes tách 160 kruhov priateJov hudby, združujúcich 
desa ťtis!ce pravide lných návštevníkov koncertných po· 
du jatí. , 

Renesanc ia hnutia KPH na Slovensku sa začala v uply· 
nulom roku. Slovkoncert zriadil sekretariát KPH, ktorý 
pôsobí ako metodické ús tredie s celoslovenskou pôsob
nosťou. Koncepčne usmerľtuj e činnos ť sekretariátu KPH 
rada, zložená zo zástupcov umeleckých inštitúci!, kon
certných umelcov a predstavite Jov kruhov priateiov hud
by. Do funkcie predsednlčky rady bola vymenovaná ná· 
r0dná ume lkyi1a Mária Kišonovít-Hubovú, ktorú sme po
žia dali o rozhovor. Snlmka: A. Smotlák 

pien ok vyššie ·- t am, kde by mal a kde ·chce patriť. Aj 
osobne, ako pedagóg VSMU dbám na to, aby naši štu· 
denti vedeli vždy zdôvodnit svoj interpretačný pr is tup 
k dielu. 

Podielali 'ste sa na zakladani kruhov priaterov hudby 
pred dvadsiatimi rokmi ako koncertná umelkyňa, dnes 
napomáhate autoritou svojej osobnosti prebudiť k li
vatu ďalliu generáciu KPH. Môlete na základe doteraj
i lch stretnuti a besied urobiť malé porovnanie - aká 
bola atmosféra týchto stretnuti kedysi a aká je dnes? 

- Z doterajšieh besied a stretnuti , na ktorých som 
sa zúčastnila, som nadobudla dojem, že zmeny, ktoré 
prebehli vo vnútr i koncer tného publika, vytvárajú pre 
reallzáciu myšlienky KPH veľmi dobré podmienky. Po
žiadavky, návrhy i ot ázky, kto ré obecenstvo ~dresuj.e, 
sú už ďaleko fundovane jšie, rozhľadenej šie, než kedysi. 
Je Vidieť, že koncertn! návšt evn!Cl SÚ !nformovanejši, že 
sekret ariát KPH .a usporiada te ľs k é 1 sprostredkujúca or: 
ganizácie môžu a musia poč ítať so značnou \'YSpe· 
!osťou nárokov. To zaväzuje všetkých, ktor! sa podie· 
Ja jú'na rozvoji t ejto činnost i , k velmi kva litnej práci. 
V priebehu besied som tiež s prekvapením zistila, aký 
veJký význam pripisuje publ ikum kontaktu so živ.ým 
umelcom a živým umeleckým výkonom. Obecenstvo kla
die bezprostrednú účas ť na výkone umelca jednoznačne 
nad všetky ostatné formy styku s hudbou. Diskutufúci 
sa neraz vyslovili tiež o význame spoločenských kon· 
taktov, ku ktorým dochádza v rámci koncer tu. Pcavi· 
delné koncertné podujatia môžu mat v živote malého 
či stred.ného mesta, vo vnútri jeho spoločenského orga
nizmu ve!ký význam. 

Zatial čo vo vieobecnostl molno pozorovať rJiltáci &6· 
ujem .o koncertné podujatia a o válnu hudb.u, "'prejavuje 
naie obecenstvo vo vzťahu k súčasnej hudobnej tvorbe 
velmi rezervovaný postoj. Budú sa usilovať KPH pre
klenúť toto neporozumenia medzi novou tvorbou a kon
cert ným návitevnfkom? 

- Na besedách budú zastúpen! nielen interpr eti, ale 
aj skladatelia. Predpokladá m, že skla da telia budú ve
dieť najinformovanejšie pribl!žiť publiku princípy svo
jej tvoróy, a tým pomôžu stava ť prvé mosty medzi tými
to dosť vzdialenými brehmi ... No ma li by sme si uve
domiť, že toto vyrovnávanie sa pos lucháča s novou hud
bou je prirodz'eným javom, ktorý sa odohra l vo vzťahu 
každej generácie k hudbe, ktorú považovala za no· . 
VÚ . . . . Aké je poslanie novozalolených kruhov prlatero..- hud· 

by? 
- Majú za ciel vytvoriť novú formu spolupráce me

dzi usporiadatelmi koncertných podujati, resp. "dodáva
teimi koncertov" a publ ikom. členovia KPH z!skavajú 
možnost uplatniť prostredn !ctvom KPH svoje programo· 
vé predstavy a požiadavk}'\ Sekretariát KPH bude prav!· 
delne sprostredkúvať jednotlivým organizáciám infor
mácie, ktoré umožnia výborom kruhov, ako aj celej 
členskej základni orientovať sa v bohatej ponuke kon
certných umelcov, sprostredkúvaných našou agentúrou. 
Sekretariát KPH sa bude usilova ť aj o obsahovú náväz· 
nost na rôzne fest ivalové pÓdujatia, ako sú Bratislavské 
hudobné slávnosti, Týždeň nove j slovenskej hudobnej 
tvorby a pod. Samozrejme, sekretariát KPH bude usmer
ňovať činnosť kruhov ta k, aby celé spektrum progra
mov v s lovenských mestác h malo určitú logickú náväz
nosť, aby poskytovalo obecenstvu čo najucelenejš! obraz 
o úrovn! nášho interpretačného umenia a pod. Chceme, 
aby sme nauč i li publikum rozpoznávať a oceňova ť sku
točné hodnoty näšho hudobného umenia. 

Na pný pohfad to vyaerá, ako by sa ..-ytvárala pre· 
dovietkfm solfdna organizačné béza pre usporad6vanie 
koncertných podujati . .. 

lniclatfva organiz6toro..- KPH priniesla za necelý rok 
velmi .rubné vfsledky: 14 ~ovozalolených KPH so 708 
evidovanými členmi. Dnelnt stav - 21 kruhov priatelo..
hudby no Slovensku dak predstavuje len jednu osmina 
s celko..-ého počtu KPH, ktoré vyvljajú v českfch kra· 
joch velmi intenaf..-nu činnosť. Nie je to _privelU aaoati· 
vanié? 

- Aj ked zámer vytvoriť návštevnícke zázemie pre 
da lš! rozvoj koncertného života na Slovensku nie je 
sám o sebe malý, predsa len majú KPH širšie ciele. 
Predovšetkým - väčšina koncertov má byť spojená 
s besedou ·s umelcami a skladatefmi. 

To Yiak znamené pre koncertných umelcov novú úlo
hu: ..-edieť svoju interpretáciu diela, svoj výkon "obhá· 
jit" slovami ..- konfrontácii s n·bormi publika. Sú nail 
koncertn! umelci pripraven( na tento typ činnosti? 

- Myslim si, že poväčšine áno. Nezabúda jme, že tu 
vyx-ástla a dozrela dalšia generácia, dnes už zväčša 
označovaná a ko "stredná", ktorá je odborne fundova
ná a ktorej pr!slušn!cľ majú na interpretované diela 
i ostatné kultúrne javy a hodnoty vyhranený názor. 
Ist eže , beseda kladie na umelca dalšie požiadavky na-· 
vyše, a nie ka ždý si bude na túto úlohu trúfať. Mysl!m 
s! však, že táto úloha posúva nášho umelca opäť o stu-

- Prax v českých kra joch a skúsenosti, ktoré v práci 
s KPH z!ska li česk ! súdruhovia , je pre nás s!lným sti· 
mulom. Ich výsledky nás utvrdili v názore, že forma 
KPH mä svoje opodstatnenie v štrukt úre , koncertného 
diania i spoločenského života. Niekedy cez konštatova
nie, že v českých krajoch je vyspelejšie publikum, kri· 
t izu jeme naše pomery. Niekedy však toto konšt atovanie 
použ!vame ako zdôvodnenie ake js i rezignácie. MysHm 
sl, že historický podmienené rozdiely nás nesmú zväzo
vať v aktivite, ale naopak, povzbudzovať k zvýšenému 
ús ilru, ktoré by napokon viedlo k vyrovnaniu týchto 
rozdielov. 

Pripravil: j11 

' ' koslovenskú premiéru. Je to viacčastová 
skla dba, založená na str iedani medita· 
Uvnych a dynamických myšllenok, pre· 
dovšetkým však na fa rebnosti, ktorú 
skladater dosiahol čo na jširšlm využi· 
tlm zvukových možnost! husH. Jeho pred· 
vedenie v Bratislave znamenalo predo
všetkým obohatenie koncertného reper· 
toáru v rámc! slovenského interpretač
ného umenia. 

z koncertov MDKO v Bratislave 
Slávna tradíc ia českej komornej hud

by a interpretačného ma jstrovstva ako· 
si z-aväzuje i mla dšly generácie nadväzo
vať na tie hodnoty, ktoré boli v minulos tt 
vytvorené. Vystúpenie Kocianovho kv_ar· 
teta v Bratislave ( 24. 3. 1981) však 
jednoznačne potvrdilo, že pre pojenie na 
veJkú minu losť patr i k výrazný.m ume
leckým trendom českého interpretačné
ho umenia. V Zr kadlovej s ieni úDPMKG 
sa predstavili mlad! česk! umelci (P. Hii-
11 - I. husle, J. Odstrčil - 11. husle, 
J. Najnar - ..-iola, V. BernUek - ..-io
lončelo l Haydnovým Sléčikovým k..-ar
tetom d mol, op. 71, č. 2, tzv. "kvinte· 
tovfm", Sláčikovým k..-artetom č. 2 B. 
Martlnii a Smetanovým Sláčikovým k..-ar· 
tetom e mol .. z mého li..-ota". 

Interpretácia Haydnových komorných 
diel zdá sa byť tak ustálená, vžitá až 
zakorenená, že nové pohJady - pokia! 
Ich interpreti nastolujú, musia byt nie
len citlivo tvarované, ale predovšetkým 
presvedčivé a pravdivé. I Kocianovo 
kvarteto pristupovalo k stvárneniu Ha yd
novho diela v duchu štýlovo· kánonizo· 
vaného interpretačného pofíatia , výraz
ne oživeného a kcentom na r ustikálne 
prvky, ktoré sú v tomto diele celkom 
evidentné. Možno len expresivita v zá· 
verečnej časti (Vivac e as~ai l bola na 
hranic! únosnosti vzhla dom na prípust· 
nú výrazovú a dynamickú škíilu Haydno 
vých komomých diel. Inak z interpre· 
tácie vyžarovala velká muzikalita, tech
nická presvedčivosť a prlkladná , velmi 
cieľavedomá koncepcia. 

Výrazným obohaten!m komorného kon· 
certu bolo predvedenie Sláčikového kvar
teta č. 2 B. Martinú. Stvárnenie druhé· 
ho kvarteta (z roku 1925 ] sa nieslo v 
znamenf vrúcnej a rozosplevane j kon· 
cepcie, z ktore j vyžarovala výrazovosť 
podložená bohatým, dynamickým a fa
rebným tiex1ovan lm detailov. V tomto 
diele sa zretelne prel!na skladatelova 
primknutosf k českej melodickej dikcii 
so všetkým pozitlvnym, čo vo vteda jšej 
európskej hudobnej kul t(tre existovalo 
a prekvitala. Interpreti podčiarkli pre
dovšetkým spevnosť a r udimentárnu pul
záciu diela, ktoré pat r! do tzv. neokla
sic'kého obdobia skladat{:l Jovej tvorby. 
Mimoriadne náro čn é technické úseky, 
najmä v úvodnej a záverečnej časti, 
zvládli mlad! česk! umelci br ilantne, pri· 
tom s veikým citom pre dramatičnosť a 
dynamické tvarovanie. Prekrásne dielo 

českej hudobnej moderny má v Koclano· 
vom kvartete oza j dôstojných interpre
tov, schopných ho prezentovať na akom
koJvek zahraničnom pódiu. 

V superlatlvoch možno hodnotiť i pred
vedenie Smetanovho Sláčikového kvar
teta e mol, ktoré patr! nesporne k vr
cholom svetovej kvartetovej llteratúry. 
Koclanovo kvarteto pristupovalo k jeho 
interpretáci! priam s pietnou úctou a bo· 
lo zrejmé, že vzťah každého člena súbo· 
ru k Smetanovmu dielu je dôverne vžitý 
a prec!tený. Uméleckú skúsenost nahra
dili nesmiernym entuziazmom a strhu· 
júcou muzlkalitou, )$torá bola nielen 
sympatická, ale i umelecky pravdivá a 
presvedč!vá. Z ich interpretácie vyžaro· 
va la velká úcta a láska k Smetanovi a 
tá sa preniesla i na pos lucháčov , pre
tože zanietenosť a spontánne prec!tenie 
nemôže necha ť č loveka Iahostajným. 
Mladi pražskl umelci potvrdili v Bra· 
lislave svoje mimoriadne kva lity a maž· 
no predpokladať, že a j v tiudúcnosti sta· 
nú sa ich vystúpenia v našom meste 
umeleckou udalosťou. 

IGOR BERGER ... 
Mladého slovenského huslistu Jo:~efa 

Toporcera, absolventa Konzervatória P. l. 
čajkovského v Moskve a v súčasnosti 
umeleckého ašpiranta na VSMU, sme 
mali napos ledy možnost počuf v Bra
tislave v rámci Interpódia 1980. Jeho vý· 
kon bol vtedy poznačený určitou nervo
zitou, prejavujúcou sa menš!mi výkyvmi. 
Preto ~me so záujmom očakávali jeho 
husrový r ecitál , ktorý odznel v Zrka d· 
!ovej sieni úDPMKG 31. marc·a 1981. 

V prvom rade treba pochváliť drama· 
turgiu koncertu. Obsiahla v podstate 
všetky významné prelomové štýlové ob· 
dobia, barokom počinajúc až po 20. s to· 
roč ie. 

Chaconne pre husle a klavfr ta lian
skeho barokového skladateľa Tbomassa 
Vitaliho pat r! medzi najznámejšie sklad· 
by tohto a utora. Je to dielo, ktoré kla· 
die nemalé nároky na interpreta po 
stránke technickej, a le 1 umeleckej: Jo
zef Toporcer zara dil túto skladbu na 
úvod svojho r ecitálu. Pri porovnaní s 
ostatným! dielami, ktoré na jeho kon· 
certe zazneli, zanechala táto skladba 
na jlepši dojem. Mala prls lušnú gradá· 
eiu, nechýbala je j atmosf~ra ba rokových 
skladieb, v zásade nemôžeme nič vyč!-

tat ani jej technickému a intonačnému 
zvládnutiu. 

Sonáty pre husle a klav(r Ludwiga van 
Beethovena patria medzi skvosty sveto· . 
vej komornej literatúry. Z 10 sonát, kto· 
ré Beethoven pre husle a klav!r napísal, 
zaradil Jozef Toporcer na svoj recitál 
platu son6tu F dur, preaýnn6 tiel "Jar· 
ná". Podsta tou interpretácie tohto die
la je podchytenie jeho atmosféry, . zalo~e
nej na striedani lyr ických motlvov s 
motlvmi dramatickými. Sólista zvládol 
toto náročné dielo vcelku dobre. Volil 
správne, umiernené tempá, takže bol 
vykreslený charak ter každej časti (Alleg-

- ro - Adaggio molto espressivo - Se her· 
zo, Allégro molto - Rondo, Allegro ma 
non trop po). Zvlášť treba vyzdvihnúť vy
rovnanosť, akou bola zahraná pomalá -
meditativna čast sonáty. Melodické It
nie vdaka dobre volenému frázovaniu 
vyznievali prirodzene. Jozefovi Topor· · 
cerov! t reba však vytknúť rytmické a in· 
tonačné nepresnosti v rámci jednotli· 
vých čast!, jeho hre chýbala väčšia uvol
nenosť a viac bezprostredného muzic!· 
rovania. 

Druhú čast koncertu otvoril Jozef To· 
porcer Ak..-arelami pre huale a klavlr 
ukrajinského skladatela Jurija ličenka. 
v jeho naštudovaní malo toto dielo čes-

Koi:iano..-o kvarteto 

Styri kusy, op. 17 pre husle a kla..-lr 
Joaefa Suka patril1 vedia Vlta liho Cha· 
conny k najlepšie· interpretovaným die
lam večera. A opäť, podobne ako u Bee
thovena, vyč!tat môžeme jedine nedos
tatok väč šej vrúcnosti, ktorá by bola 
obohatila n ajm!! Óbsahovú stránku diela 
a dala vyznieť pods tatnejšie jeho hlav
ným myšlienkam a téma m, založených na 
baladickosti a romantickej me lodickosti 
- hoci niektoré miesta Sukovho diela 
poukazovali , na to, že Jozef Toporcer 
skrýva v sebe dosta točný umelecký po· 
tenciál aj na tomto poli svojho Interpre
tačného majstrovstva. 

Sólistu sprevádzal klavir ista Ivan Pa
lovič, ktorý súdiac podla viacerých spo
ločných vystúpen!, je jeho st~lym ume· 
leckým partne rom. Citlivost, s akou spre· 
vádzal sólistu počas celého večera, dob
ré technické clispoz!cle a v neposled
nom rade i dostatok skúsenosti, boli 
kladným pr!nosom koncertu. Zvlášť tre· 
ba vyzdvihnúť jeho podiel n a interpre
tácii Vltallho a Suka. 

MARTA FbLDESOVA 
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SLOVENSKA 
FILHARMÓNIA 

27. III. 1981 

Dramaturgiu poslE;!dného vystú· 
penia Slovenského komorného or
chestra pod umeleckým vedenlm 
a taktovkou Bohdana Warchala 
rámcovali dve významné jubileá: 
50-tiny Miroslava Bázlika, ktoré 
sl orchester pripomenul jeho Ba
rokovou suitou a 100. výročie na· 
rodenla Bélu Bartóka zvýraznené 
v programe koncertu jeho Diverti
mentom. Obe diela patria ku kme· 
ňovému repertoáru súboru, prtltO 
ich opätovné uvedenie na kon
certnom pódiu (ako i nedävna na
hrávka pre Vydavatelstvo OPUS) 
umožnilo zúročiť doterajšie inter
pretačné poznatky. Prlstup War
chala-dirigenta ( Bázlik l l umelec· 
kého vedúceho a huslistu (Bar
tók) v oboch skladbách podčiar
kova 1 čistú Hni u kompozično-zvu
kového vyváženia. 

Baroková suita pre malý orches
ter svojim názvom evokuje podne· 
ty vzniku diela. Bázlik už v nej 
dospel (ako potom i v ďalšej tvor
be) k výraznej syntéze vlastného 
rukopisu a t ematického podnetu. 
Je preniknutá silným emocionál
nym nábojom, dômyselne transfor
mova ným do klasickej kompozič· 
nej stavby. Muzikantskou is~rou, 
čistotou Hnil priamo nadväzuJe na 
hudobné vzory minulosti, odkial 
čerpú jednu z najoriginálnejšlch 
podôb svojho rukopisu. Warchal
dirigent pôsobi upokoju júco , War· 
chal-huslista inšpirujúco. To sa dô
sledne prejavilo na oboch uvádza
ných dielach. Dirigovaný Bázllk 
bol predchnutý duchom meditativ
ncj vyrovnanosti, klasicky čistej 
koncepčnej l!nie; Bartóka hral a 
priamo formoval Warchal pri pl· 
nom umeleckom nasaden! a pre
clten!. Znel !nšpirujúcejšie, pod· 
manivejšie, s možnosťou využitia 
sól!st!ckých nástrojových nuansl i 
umeleckých transpozlci!. Výrazová 
paleta, inštrumentálna kontrast 
nosť diela a folklórne žriedla utvá
rajú profil skladby a súčasne pro
vokujú k novým interpretačným 
obzorom. 

Warchalova osobnosť pôsob! ako 
syntetizátor umeleckých vzťahov 
skladatel-interpret-tvorca. Umenie, 
ktoré tým podmieňuje, stáva sa no
vým artefaktom v slovenskej hud
be u priamo usmerňuje vývoj SKO. 
Je to umenie tvárne, spojené so 
životom a upriamené rovnakým 
dielom na úroveň duchovného a 
dispozičného horizontu partnerov 
v súbore. V skutočnost! to zna· 
mená neustále korigovanie, čerpa
nie nevyužlt9ch zdrojov, udržiava
nie muzikantského nadšenia, kon
centrovanie subjektlvnych dispoz!· 
c if v prospech objektlvneho akcep
tovania základných kritéri! hranej 
partitúry a jej zvukovej realizli· 
eli. Každ9 súbor prechádza paripe· 
tiami vývoja, u SKO je to podmie· 
ňované dosť závažnými subjekt!v
nymi i objekt!vnymi prlčinami. Nie
kolkonásobná inovácia členov, hus· 
le i dirigentský pult B. Warchala, 
zvyšujúce sa nároky na kvantitu 
vystúpen!, na druhej strane osob
ná l umelecká zrelosť väčšiny čle
nov podmieňujú premeny hlavne 
v zvukovom !delili súboru. Stratil 
miadlcku dravosť v prospech vy
váženej Unie, lmpulz!vnu zemitosť 
zamenil za jadrnú kultlvpvanosť, 
živelnosť za racionálnu a citovú 
vyrovnanosť. Vývojové transformá
cie u 20-ročného súboru sú ne· 
vyhnutné. Dôležité je Ich sprá.vne 
nasmerovanie a vyrovnávanie, aby 
neprišlo k strate kvality a origi
nullty. O to sa bytostne stará B. 
Warchal. SKO zauar opravdu sto· 
jl a padá na jeho nezastupiternej 
umeleckej osobnosti. Je vodcom, 
inšpirujúcim umelcom. Sólistické 
ambície každého člena však pred
pokladajú umelecké kvality, ktoré 
sústredenejšlm koncentrovan!m na 
v9sledku majú rovnako úspešne vy
niknúť i pri Warchalovl-dirigen
tovl. 

Orchestrálny sprievod k sólovým 
koncertom nepatril k najsilnejšlm 
miestam ostatného vystúpenia. Pre
javilo sa to pri Vivaidiho 'liolon
i!elovom a Haydnovom Hobojovom 
koncerte, v ktorých popri inter · 
pretočn9ch možnostiach sú i úska
lia, a práve s tými sa orchester 
nie celkom úspešne vyrovnal. Só· 
listami boli dvaja mlad! hostia, so
vietsky violončelista Inn Moniget
ti a náii hobojista Vladimir Mallý. 
Monigetti, ostrielaný medzinárqd
nými súťažami, mal v9hody pred 
V. Mall9m v pódiovej istote až s u
verenite. Je prvotriednym violon
čelistom s čitým, vyrovnaným tó-

nom. Specializlicia na súčasnú hud
bu zanechala však svoj podiel v 
chápani Vivaldiho. Hrá ho prlliš 
voľne so spontánnym mladlckym 
rozletom konvenciami nezaťažené
ho umelca. Vladimfrovi Mallému 
na priek menše j pódiovej istote išlo 
v Haydnovi o · cltllvejš! muzikant
ský a štýlový prlstup. Intonačná 

čistotu , pekný, skôr komorn9 ako 
prenikavý tón oscilujúc! v mezzo 
dynamike, llzkostlivo stráženej zá
kladnými pravidlami hry charak
terizovali jeho interpretáciu. Dô
slednejšia uvoľnenosť odstráni za· 
iste chyby spôsobené malou sólis· 
tickou skúsenosťou. Perspekt!va 
hovor! v. prospech mladého umel· 
ca. ETELA CARSKA. ... 

2. a 3. IV. 1981 

Alwsi vera zmien nastalo na tej
to dvo jici koncertov SF. Pôvodne 
plánovaného dirigenta Ladislava 
Slováka nahradil Tibor Frešo, na· 
miesto gruz!nskeho klaviristu Ale· 
xandra Toradzeho vystúpil v zá
skoku Peter Toperczer a v súvis
losti s touto zmenou namiesto Mo
zartovho Koncertu pre klavír n or
chester A dur, KV 488, zaznel Kon
cert A dur, KV 414. Trošku vera 
prekvapenl, ale Iste odôvodnen9ch. 
A prekvapenlm neboli iba pre náv· 
števnlkov, ale krátko pred kon
certmi iste l pre usporiadatelov. 

Tibora Freiiu nevldame za pul · 
tom SF v poslednom čase často -
vlas tne koncertnému dirigovaniu 
sa ani nevenuje, jeho doménou je 
opera. Avšak Frešove sporadické 
vystúpenia pred verejnosťou potvr· 
dzujú, že Frešo je naozaj velký 
muzikant. úvodná slávnostná pre
dohra Naše Slovensko Mikul6.iia 
Moyzesa zaznela pod jeho vede
nim v pomalšom tempe než sme na 
ií.u navyknutl z rozhla sov9ch na
hrávok. Volbou takéhoto výkladu 
diela dostalo sa mu vnútorného 
krudu a bolo možné vytvoriť l sku
točne s lávnostnll, majestátnu atmo·· 
sféru. Tu sa dirigent prejavH v ·pi· r • 

nej koncentrovanosti; s1úž1l:..hudol1-
nej myšlienke. Cajkovského 5. sym· 
fónia e mol, op. &4 ho však strhla 
na svoju stranu do takej miery, 
že mu akosi samovorne plynula 
pomedzi taktovkou, nedovolila mu 
dostať sa nud dielo. l ked tde o 
druh hudby, ktorý Frešovi jedno
značne vyhovuje, ba i ako sklada
teJ v podobnom št91e komponuje, 
symfónia v jeho koncepcii by bola 
zniesla viac dramatlzmu, vnútor· 
ného dynamického prepracovania i 

· zretelnejš!eho vedenia melod!C· 
kých Unil orchestra. Ovela dôsled
nejšl bol jeho dirigentský prejav 
v partnerstve k Mozartov! a To
perczerovi. V tomto prlpade môže .. 
me jeho výkon i výkon SF ozna
čiť za naozaj zodpovedajllci Toper
czerovej koncepcii. Kým Moyzes a 
Cajkovskij zazneli po obidva ve
čery približne na rovnakej llrov
ni, P. Toperczer na druhom kon· 
certe ( 3. a pr !la) zahral priam 
ideálneho Moza rta. Naprosto uvol
nene a zrejme i vo vnútornej po
hode predstavil uvedený klavírny 
koncert ako hračku, ktorá ako by 
sa ani Inak interpretovať neda la. 
Mozartov! nepridal slnečnostl, ~e-

. ubral dramatizmu, zbytočne ho ne
lyrizoval - hral ho prosto, z tva· 
rlvej práce bolo cltiť radosť a kla· 
viristovu bezprostrednosť pri odo· 
vzdávanl svojho talentu. Toto Mo
zartova d!elo v Toperczerovi do
zrelo. Ak túto jeho interpretáciu 
porovnávame s predvedenlm na po
sledných BHS (s K. W6ssom). To
perczerov prejav odvtedy zvrúcnel 
( 2. časť) a tiež vlrtuó~ne 11seky 
krajných čast! zfsko11 na poetizme, 
frázovania bolo tak jasné a lo
gické ako je možné len zriedka po· 
čuť v interpretácii Mozartovej hud
by. Toperczer po vynikajúcom Bar
tókovi predstavil teraz priam Ideál
neho Mozarta. Kedy sa s nlm stret
neme v Bratislave na celovečer
nom recitálovom koncerte? Bolo 
by opäť zaujlmavé počuť tohto náš
ho pianistu č. l a presvedčiť sa 
kam až dospel vo svojom neustále 
napredujúcom vývoji v interpretá· 
eli sólovej klavírnej literatllry ... 

A.GÄTA SCHINDLEROVA 

z koncertného života .Košic 
Na dr uhom koncerte III. abonentného cyklu 

SF Košice dňa 21. I. hosťoval mexický dirigent 
Enrique Batiz a rumunská violončelistka Ale
xandra Gutu. Program bol zostavený v9hrodne 
z diel trojice v!edenskych klasikov. Batiz v Mo
zartovej predohra k opere Don Juan i v

1 
sprie

vode Violončelového koncertu D dur op. 101 
). Haydna nevyriešil a dostatočne ani nevyhra
nil kontrastné plochy. Predohra, vinou roz
vláčneho tempa stratila dramatický náboj. 

~Šľa~~tWéh~a t!;~,d~ta~l~s!c~~o v;~~~~~W~~~:. 
Dirigent a sóll~tka však nepresadili výraznej· 
šiu, štýlovo i v dynamickom pôdoryse premys
lenú koncepciu Haydna, respektlve Mozarta. Až 
Beethovenova Symfónia č. 7 A dur op. 92 inšpl· 
rova la mexického dirigenta k osobitejšej inter· 
pretačnej v9povedi. I keď krajné, rýchle časti 
exponoval v temperamentnejšom tempe, sym
fónia ostala zrozumitelná v obsahu i forme. 
Posledná časť ma la v Batizovom podan! par 
exellence patinu ,.bacchanálií", no v rámci 
únosných výrazov9ch prostriedkov. 
Dňa 28. l. dirigoval orchester SF Stanislav 

Macura. Sólistkou bola klaviristka Valentina 
Kamenlková. Symfónia č. 3 B. ltehofa odznela 
v Košictach a ko československá premiéra. Sklo
dater v nej uplatnil zmysel pre klenuté. a hu
dobné invenčné myšlienky. Ich návraty som 
však pociťovala skôr ako citáciu, nie ako dô· 
sledne uplatnenú tematickú prácu čl rozvijanie 
myšlienok. Prevládajúci meditatlvny a lyrický 
ráz symfónie, absencia vnútorného drama tic
kého napätia muli r ozhodujúci _vplyv i na 
dirigentovu koncepciu. Hlbokú morá lnu ideu 
Suko.aj symfonickej básne Praga, op. 2& tlmo
čil Macura adekvátnymi interpretačnými pros
triedkami. Vybudoval celok hutný svojou for
mou i umeleckou v9poveďou. V interpretácii 
V. Kumenlkovej odznela Rapsódia na Paganini
ho tému pre klavlr a orchester op. 43 S. Rach
maninova. Jednotlivé var iácie boli reťazou 
Iskier, prežarujúcich náladu ·Celej skladby. Ma· 
eura velmi star,ostlivo sledoval všetky agogic
ké zmeny a sústredene kontroloval vyväžený 
dialóg orchestra a sólistky. 

Koncert dňa 11. Il. patril Košickému kvar
tetu. Vo všetkých predvedených die lach sa od 
zrkad lil premyslený postup i práca s hudob· 
nými myšllenka ml, téma mi, ktoré rozdelené 
do jednotlivých nástro jov napokon vždy syn
tetizova li nedielnu jednotku. Kvartetá ,.monn
heimovca" F. X. Richtera (Sláčikové kvarteto 
C dur) , L. v. Beethovena (Sláčikové kvarteto 
c mol, op. 18, č. 4) či I. Dibáka (Moments 
muslcaux ll.), každé vydláždené svojskými in
terpretačnými problémami, . podalo Košické 
kvar teto v umelecky čistej podobe. V zaujl
mavo zostavenom ·programe považujem za in-

, terpr etačný a napokon l dramaturgický vrchol 
Sláčikové knrteto d mol, č. 2 B. Smetanu. 
Najucelenejšie bola interpretovaná druhá a 
posledná Č!lSť. Hlbokú filozofickú myšlienku 

. . die{a'"'rozpr~ad·li členo·via ·Košlqkého kvarteta v 

snahe čo na jviac vystihnúť a postihnllť jej zmy· 
sei. Ich ciel korunovala umelecky náročná, 
technicky l obsahovo maximalizovaná interpre
tácia. l niekoľko ráz pozmenený post primá 
rla nenarušil cielavedomý a ambiciózny rast 
Košického kvarteta. 

Na platom koncerte dňa 18. II. 1981 vystll
pil bratislavský komorný súbor s t arej hudby 
Musica aeterna pod vedenlm prof. Jána Al · 
brechta. Gotická, renesančná i ranobaroková 
Inštrumentálna a vokálna hudba ( W. Brade: 
Pavana a galllarda á 6 - Mikolaj z Krakova : 
Päťhlasá canzona - G. Dufay: Chanzon -
Anonymus: Holandské tance zo 16. storočia -
H. Purcell : Pavana á 4 - L. Marenzio: Sólový 
madrigal - J. Per!: Ariozo z opery Euridice -
D. G. Speer : Sonáta á 5 - J. H. Schmelzer: So
náta á 4 - C. Monteverdi: Aria pre soprán 
z opery L'Orfeo (Toccata a prológ) - D. G. 
Speer: Trett kvodlibet z Hudobného tureckého 
Eulenspieglu - P. J. Vejvanovský: Sonät a á 6 
- · M. A. Cest!: Aria pre soprán z opery Il Po
mo ďc;>ro - Anonymus (real. V. Godár): Tan
ce zo zbierky A. Szir may-Keczerovej ) nielenže 
spestrila, ale bola i prlnosná z hl adiska dra 
maturgie a bonentných koncertov. Nemožno sa 
v tomto prlspevku zaoberať každým odzne
lým dielom zvlášť. Do popredia jednoznačne 
vystúpil zmysel pre estetické cítenie minu· 
lých storoč!, zmyse l pre hudobnú štýlovll 
orientáciu. Pri porovnávanl zvukovej kvalit y, 
jednoliatosti, sa dobovej predstave hádam naj 
Ideálnejšie bllžili hlboké sláčikové nástro je 
a violy. Obaja sólisti - K. Vyskoi!IIová a P. Ba
xa zaujali komorn9m prejavom, citlivým vo vý
raze na prednes skladieb 16. storo~ia. 

Záverečný , dramaturgicky vdačn9 koncert 
dňa 25. II. bol prlnosný najmä z interpretačné
ho hladiska. Stmelujúcou osobnosťou bol diri· 
gent Vladimir Válek. Už v Predohra pre or
chester koš ického skladatera ). Podprockého 
ukázal výborné proporčné cltenie· a zmysel 
pre r ytmickú gradáciu, vlastnú skladbe. V Bee
thovenovom Klavlrnom koncerte č. 4 G dur 
sa pr ispôsobil v tom najlepšom s lova zmysle 
sólistovi Pavlovi Stiipánovi. Stl!pánov Beetho
ven pravidelne frázovaný, s llmernýml kon
trastnými úsekmi jednotliv9ch častf sa h lavne 
v krajných, r9chlych častiach bl!žil , čo vyplýva 
i 'zo stavby tohto koncertu, k mozartovsky 
pociťovane j faktllre. V strednej časti Ste pán 
vybočil z tohto rámca agogicky zvlnen9m frá
zovanlm. Pozoruhodná bola Válkova Interpre
tácia Dvofákovej Symfónie č. 8 G dur, op. 88. 
Dirigent s11stredil celú svoju pozornosť na lo
g ickú, velkolepú a proporčne únosnú výstavbu. 
Spa mäti dirigujúc! umelec plne kontrolova ným 
gestom vyžadoval od hrá.čov v9raz, obsahom 
n aplnenú hru. Na jpriebojnejš le tempo zvolil v 
prvej časti. Posledná časť bola už zdržanll
vejšia, v druhej a tretej Inklinoval Válek ku 
kľudom naplnenému v9razu. Hudobná artiku
lácia symfónie bola· však jed inečná: . > - . • 

NE.TOPIER V PREŠOVE 
JOHANN STRAUSS: NETOPIER. Opereta v troch 
dejstvách. Libreto: Karl Haffner a Richard Ge
née. Podla lranciukeho originálu Meilhaca 
a Halé,yho prepracoval Wilhelm Neef. Pre
klad: Ladislav Simon. Rellsér: Josef Novák a. h. 
Dirigent: )an Bedfich. Choreografia: Josef Sta
rosta a. h. ~bormajster: Tibor Harákaly. Scéna: 
arch. Martin Brezina. Koltfmy: Miroslu Ma
tejka. tlčinkujti s6listi, zbor a balet DJZ v Pre
ion: Helena Horváthová - Jd.lia Korp6ilov6 
(Rozalinda), Anna Benkovj - Elena Kuinie
rová (Adela), Darina Gerjaková - Danica Ko
J:ákot'á (Ida), Stefan Rančlk (Einstein), Milan 
Gerjak - Stefan Margita - Stefan Senko 
(Alfréd), Stefan )enlk - Vladimir Timočko 

(Princ Orlonkf), Slavomlr Benko - )ifl Hor
kf (Doktor FaJke), Cyril Kapec - )illus Piussi 
(r_ladltel Frank) , Ján Korio (Doktor Blind), 
Emil Prielplnf ( Frosch ), Pnol EllU (Ivan). 
Premiéra: 30. 1. 1981. ( Recenzonnl! predsta· 
fenie zo dňa 10. februára 1981.) 

DJZ v Prešove naštudova la v tejto sezóne 
po Offenbachovej Krásnej Helene už druhú 
klasickll operetu, tentoraz však viedenskej pro
veniencie - StraU:ssovho Netopiera. Netreba 
hovoriť o všeobecne známych Interpretačných 

.problémoch klasickej operety. Na adresu pre
šovského spevoherného súboru možno však po
vedať, že problémy obťažnej vokálnej interpre· 
tácie riešil poctivo. Za hlavný pr lnos naštudo .. 
vania operety Netopler považujem režijno-scé
nické stvárnenie a herecké pretlmočenie myš
lienok predlohy. V tomto zmysle vystúpila do 
popredia práca hlavných aktérov inscenácie 
a, samozrejme, tiež výkony jednotlivých sólis
tov a zboru. Cielom inscenátorov nebolo za. 
vádzať diváka starými, dávno prekonan9mi u 
za prášenými operetnými trikmi či nellktuálrly-

•mi gagmi. Práve naopak. Inscenácia sa pri
hovára súčasnému divákovi, nestráca júc nič na 
aktuálnosti ani po 107 rokoch od svojej prvej 
premiéry. Razanciu operety podporuje zrozu
miteln9, modern9 text,. vyhovujúci estetick9m 
požiadavkám. Celková dobrá úroveň textove j 
časti si žiada niekde jadrnejši tvar. Napr. 
scéna vo väzenl (3. d~stvo) pôsobila zd lha vo 
často už len adit!vnym priraďovanlm obsahovo 
so opakujúcich repllk. 

Režisér Josef Nová k volil jemne úsmevnú po
lohu a myšlienkový nadhľad, pričom sa snažil 
dodržaf pravidlá diktované podstatou žánru. 
Venoval pozornosť logickej. dramatickej vý
stavbe celku, no nezabúda! ani na vypraco· 
vanos ť ; menš!ch , stavebne dôležit9ch jednotiek. 
Opodstatnená bola forma úv~dného i závereč
ného entrée dr. Falkeho - allas Netopiera. 
Upozornil na zmysel tejto postavy, nositefa 
ústredného mot!vu dejovej zápletky. Prácu re
žiséra umocnila pútavá scéna Martina Brezi
nu. S nakreslenými kul!sami nábytku alebo 
ln9ch rekvizlt sa tu počíta ako so skutočne 

jestvujúcimi. DoChádza tak k velmi vtipnej V9-
tvarnej kombinácii akceptovane j i v réžii. Nad 
orchestrišfom dominuje kontúrovaná postava 
skladatefa-huslistu - jeden zo scénografickýeh 
nápadov splynutia kulisy so živým javiskom. 

Hudobné naštudovanie operety Janom Bedi'l
chom je vyvážené. Dominuje jednota hudobno
dramatického celku operety a forma h udobné
ho predvedenia adekvátne koreš»onduje s re. 
žijným i scénick9m stvárnenlm Netopiera. 

Sólisti pri tvarovan! svojich postáv vychá· 
dzali z predstavy režiséra. Nikde neupadli do 
patetizmu a šťastne sa vyhli a j akademizmu. 
Rozohrali postavy prirodzene a vymarovali ich 
sviežim! farbami. Prepracovaná bola najmä 
herecká časť prejavu, čo je vzhladom k mož
nostiam spevoherného súboru DJZ na jsprávnej
šie volená i schodná cesta pri Inscenáciách 
operiet. Zmysel réžiou načrtnutej postavy 
dr. Falkeho vystúpil do popredia v sympatickeJ 
kreácii J. Hor kého. Postavu Orlovského vy· • 
kreslil V. Timočko v premyslene volenej po· 
lohe odosobneného humoru. V úlohe Alfré
da zaujal vhodne zvolenou a primeranou he
reckou aktivitou, no l speváckou pr ipravenos
ťou mladý sólista S. Margita. Jeho prvé vystú
penie oprávi'tuje predpokladať další umeleck9 
rast. Rozalinda J. Koryášovej a Ade-la A. Ben· 
kovej zabiehajú v nárokoch na interpretáciu 
až do oblasti operného spievania. Ocei'tujem 
tiež vtipnú postavu žalárnika v podani E. Prie· 
ložného, rladltera Franka stvárneného C. Kap: 
com a Idu D. Kozákovej. 

DITA · MA.RENCINOVA 



SIMON JUROVSKY - autorská platňa 
© OPUS St ereo 9110 0860 

Hnedasto tónovaná fotografia Šimona Jur ovského 
na obá lke prof ilove j p la tne decentne pripomína, že t vor
ba tohto skladatera je už h istor ic kou súčasťou sloven 
ske j hudobnej kultúry. Vykonal pre jej r ozvoj vera , č i
norodo a priekopnícky ju na viacerých frontoch pomá
hal sta vať na vlastn é nohy: nepatr! sa preto zabúdať. 
Ani n a Jurovského t vorivú cestu, odrážajúcu priam ukáž· 
kovo per ipetie spo l očenského vývinu a ideovo-es tetic 
kýc h názorov do by, v ktore j žil a tvo~il. Myslím, že je
ho dielo vcelku predstavuje svetlý prlJ.Oad takého ume
leckého sna žen ia, čo sa 8J1gažu je za ide;:By, chce byt 
časové, aktuá lne, užitočné z vnútorného presvedčenia: 
úprimne zažitý ent uziazmus nedovolil skladateľovi ani 
umelecky "poklesnúť". Azda by sa da la z je ho s ymfo· 
n ic kých a kantát ových s kladieb z r okov päťdesiatych 
zostaviť platňa, ktorä by demonštrova la jeho pr ínos 
k fo rmovaniu socialistického hudo bného realizmu. Ved 
ak hodnoty overuje prax, tak prax zas robia ludia: v 
tomto prípade koncertn! ume lci, dramaturgovia, roz
hlas , te levízia , OPUS. V dnešne j s ituácii je n a najvýš 
potrebné vracať sa dozadu - kvôli poučeniu , a by sa 
neo pakovali známe veci, pripadne spolu so známym\ 
chyba mi . . . 

Recenzovaná plat fla sleduje inakší ciel. Prináša š tyri 
pekné, dnes by s me povedali komunikatlvne diela . Pies
ňový cyklus Mui ká.t spieva M. Blahuš iaková bezchy bne, 
hoci s i do bre možno _p.redstaviť kre hl5;ejšie" duchu i~-, .. 
presivne j hudby priliehavejšie znenie. ( Len na okra j: 
z. Bokes ová ešte svojho času vyciťovala v š týle skladby 
pr echod od bi tona lity k tona lite , percepčné skúsenosti 
dnešného poslucháča už umožfíujú vnímať ju celistvo, 
jednoliato. ) Melódie a dialógy pre sliičlkové kvarteto 
realizovalo s patričným muzikantským prienikom Tráv
níčkovo kvarteto. Suitu 1 baletu Rytierska balada, sym· 
tonické scherao Radostné súťalenie a sprievod k Muš 
kátu naštudoval so Symfon ickým orchestrom Cs. rozhla
su v Bratis la ve Ondrej Lená rd . Me lodický tok je v jeho 
pofiat! prirodzený, asociatívna náladovos ( hudby zvý
razne ná , farebnosť svieža. Ce lkove je interpretačná a 
z nej odvodená záznamová úrove ľ1 platne - s o spomí
nanou výhradou k sólistke , k torá vša k nejde na je j 
vrub - ve lmi dobrá. · lp-

... 
PANTON - CS. ROZHLAS - HUDEBNI 
MLADEZ: Concert ino Praga '79 
© Panton 8011 0146 l MONO 

Zatia l pos ledná gra moplat iía čs. hudobného vydavater
stva Panton venovaná Concertinu Praga predsta vuje lau
reátov 14. ročníka t e jt o Medziná rodne j rozh lasove j sú
ťaže magnetofónových nahrávok : z klav iris tov 15-ročnú 
Juliu Goldste inovú z NSR ( l. cena ) a 14-ročnú ]u liu 
Stadlerovú zo ZSSR ( 2. cenu ), z huslistov 14-ročných 
Borisa Gromovu (1. cen a ) a Alexe ja Tolpyga (2. cena)
oba ja s ú zo ZSSR, zo sútaže violončelistov 15-ročného 
víťaza Rio Toyoda z NSR (2. cena n ebola udelená ]. 

Repertoár , kto rým sa prezentujú, tvoria zvučné mená 
skladateľov, ktorí v uvedených dielach kla dú na in· 
t erpretov nemalé nároky: F. Mendelssohn-Bartholdy 
a R. Schumann ( kla vír), F. M. Veracini u H. Wienia w
ski (husle ), P. M. Loca teli i (violončelo) . 

Viťazka s pomedzi 28 kla viristov Julia Goldsteinová 
sa predstavuje vo Var iáciách op. 54 Felixa Men delssoh
na-Bartholdyho a je j pre ja v je s uverénny a zrelý: vy
päté miesta ne postrádajú dravosť , vyvážené s ú lyrickými 
miesta mi a obdiv vzbudzuje už je j brilantná technika , 
ktorou n'apliía tento klavir is ti cky ná ročný Mendelssoh
nov opus. 

Interpret ačným orieškom i pre vys pelýc h kla viristov 
bývajú Schumannove diela. Vnútorný pul z Sc h uma nno
vej hudby je plný osobitostí tak v polhodinovýc h CY.k
loch, ako v niekoľkom!nútových skladbách. ]ulla Stad
lerová zdôraznil a v Schuma nnových Va riáciách na tému 
C. Wieckove j lyriku a sp,evnosť, nechýba li je j ani prvky 
dramatizmu, no k väčšej presvedčivost i a zdrave j suve· 
renite je j v tom čase ( 14 rokov ) ešte ne ja ký stupeň -
pochopiteľne - ch ýba l. 

Fantáziu na mot!vy z opery Faus t a Margar éta 
Ch. Gounoda od Henryka Wienla ws kého, plnú t echnic
kej brilanc ie, naštudoval a v súťaži hus lis tov s ich 
nahrávkou zvlťazil 14-ročný Boris Gromov. Co k tomu 
dodať: azda Jen konštatovanie rovnováhy technickeJ 
a výrazovej zložky jeho pr e javu a na je ho ve k obdi
vuhodný cit pre mieru a umelecký vkus , ktoré m u ne
dovollli sk lznuť do manierizmu. Má dobr é tech nické 
dispozície a veľké pre dpo klady pre ďalšiu úspešnú cestu. 

Alexej Tolpygo inte 1·p~etuje n a gramoplatn i dve časti 

tM.dRICENZIE 
zo Sonáty e mol pre husle a klavír F. M. Veraciniho -
a odhaľuje stupeľí. , po ktorý už dospel vo svojom vývo· 
ji. Lepšie sa . mu darí v rýchlej ako v pomalej časti, 
ktorá predsa len vyžaduje väčšie individuálne záze
mie. 

V tretej časti zo sonáty D dur pre violončelo a kla· 
vír od P. Locatelliho spoznávame vl(aza spomedzi 8 vio
lončelistov - 15-ročného Ria Toyodu. Porota konštato
vala po .skončeni 14. l'Očn lka Concertina slabšie zastú
penie violončelistov _:_ oproti klaviristom a huslistom, 
a tak vo violončele ani neudelila 2. cenu. Vlťaz tejto dis· 
ciplíny disponuje dobrou technikou, rozvahou - no re
zervy má ešte v intonačnej istote a kvalite tónu. 

Autorka textu platne Helena Karásková, iniciátorka 
Concertina, pre ktorú bol , žial, 14. ročník posledným, 
no ktore j meno ostane. vďaka Cene Minis terstva školstva 
CSR natrvalo spojené s týmto vzácnym podujatím, do· 
kreslila charakter 14. ročnlka Concertina Praha citá tom 
slov predsedu poroty dr. Václava Holzknechta, ktorými 
vyjadruje svoj obdiv nad mimoriadne vysokou úrovňou 
mla dých 14- a 15-ročných Interpretov " ... nadmerný 
počet znamenitých a eš te tak mladých hráčov ... ktorí 
prišli s výkonmi zrel)•ch umelcov". 

Tradícia Medziná rodnej rozhlasovej súťaže Concertino 
Praga sa stáva tradlciou prezentovanie vysokej úrovne 
už na prahu dospievania i dozrievania mladých adep
tov hudobného umenia. O serióznosti 1 potrebnosti po
du jatia svedčia opätovné stretávania sa s niekdajším! 
laureátmi Concertina na závažných súťažiach i prehliad· 
kovfch podujatiach, a ko s ich významnými aktérmi. Je 
len správne, že e xistuje takéto uniká tne poduja tie i 
s prostriedkami propagác ie gramofónovou plati1ou, kto
ré upozorňuje na t alenty, s ktorými je t reba v budúc
nosti poč ítať . V. REZUCHOVA 

MIRO BAZLIK - autorská platňa 
© OPUS Stereo 9111 0659 

Roku 1980, ta kmer a ko dar k bl!žiacim sa 50. nar ode
ninám Mira Bázlika, vyšla vo Vydavatelstve OPUS jeho 
prvá profilová platľí.a. Päťdesiatročný skladat ei sa t eda 
dožil vlastne j g ramoplatne. Ak sa za mys líme nad jeh o 
dlhoročnou kompozičnou činnosťou , t ak azda trochu 
neskoro, ale na d ruhe j strane je t reba v mene všetkých 
našich hudobných t vorcov poďakovať OPUSu za postup
né a kontinuitné zahladzovan ie medzier, ktoré s me po· 
ciťovali ešte pred niekolkými r okmi v te jto oblasti s la · 
venske j hudobnej kultúry. Dnes môžeme siahnuť v od
borne j d iskotéke po tvorbe vyše dva dsiatich s loven
s kých skl adat eľov zachytene j na profil ových reprezen· 
tatlvnych gr amopla tniach. ' 

Z doteraj šej profilove j gramoedlcie patrí vzorka diela 
Mira Bázlika medz i tie ponuky, k tor é s i vyžad ujú ná· 
ročného poslu cháča. Nie je to platiía , po ktore j siaha · 
me kedykoľvek a zr e jme n esiahne po n_e j apoi pr ie me r· 
ný milovník hudby. Bázlikova hudba si vyžaduje plné 
sústredenie, vnútorn ú vyrovnanosť poslucháča a už 
i s pomlna ný určit ý stupeň hudobného vnímania. Ak po
známe tvorbu tohto sklada te!a - pestrú čo do žánrov 
i hudobného spracovan ia , nemôžeme hovoriť o platni 
ako o jeho autorskom profile. Ten je da le ko rôznorodejší 
a tým 1 viacvra vný. Tento výber predst avuje Bá zlika 
v jedne j z jeho kompozičných rovin, ktorú môžeme ozna
č iť za medita tívnu, Jyrickú, ktorá i napriek svo je j ná
ročnosti poskyt u je všetky momenty na vychutnan ie 
pravej hudobnej krás y. A ak s i pri počúvaní t e jto platne 
predsta víme Mira Bázlika ako impulzlvneho či expresív· 
ne reagujúceho človeka v bežnom živote, je tu i pr!· 
ležitosť zamyslieť sa nad jeho vnútorným životom, ktorý 
je pra vdepodobne d ia metrá lne odlišn ý od povrchného 
pozna n ia č l oveka . 

Ba rokovii suita pre malf orchester (19&0) , Päť malfch 
elégii pre slá.čikovt orchester ( 195&-75 l, Sl6čikové kvar
teto (1973) a Dychové kvinteto č . 1 (1977) s a nesú 
pod jedn ým spo ločným .menova te!om - symbióza inte· 
lektu a duše. Všetky s kladby , i keď prvá z nich je od 
ostatnýc h značne časovo vzdialená, s ú pozna menané 
primárnosťou muzlkality, ktorá Báz lika s prevádza na 
pokon aj v jeho formovo i inštrumentačne r ozsiahle j
š lch hudobných die lach. A túto jeho črtu r ozvi ja jú na· 
plno i interpre ti s pomína ných skladie b - prvé dve in
te rpretu je Slovenský komorný orchester , S láčikové kva r
tet o, Slovenské kvartet o a poslednú Bra tislavské dy· 
chové kvinteto. Kompozičné a interpretačné kvality 
g ra mopla tne doplľla i perfektná zvuková realizácia i 
výstižný sprievodný text [Bubom!r Chalupka ), čim sa 
tot o opusovské "dieť a" zaraduje medzi tie na jvyda r enej
šie. AGÁTA SCHINDLEROVA 

GRAM O RECENZIE 

SLAVNE ORCHESTRALNE 
VALčiKY 
A. K. GLAZUNOV: Koncertnf walčlk D dur i!. l , op. 11; 
A. CH. ADAM: Valčlk 1 1. dejstva Giselle; O. NEDBAL: 
Valse trista a baletu Ro1pr6Yka o Honsovi ; A. CHACA· 
TURIAN: Vali!lk so scllínickej hudby k hra Maikariida; 
CH. GOUNOD: vali!ik 1 2. dejstva opary Faust a Marsa· 
réta; L. DELIBES: Valse lente a 1. dejstva baletu Syl..-ia; 
A. K. GLAZUNOV: valčlk a 1. dejstva baletu Raymonda; 
P. I. CA)KOVSKIJ: vali!ik s 2. dejstva opery Eusea Ona· 
!JÍn. , 
Symfonickf orchester Ca. roshlasu ..- Br atisla • • dirisuje 
Pavol Bagm. 
© OPUS Stereo 9110 0918 

Zjavný a nezmenšujúci sa zau)em o oblasť t zv. "vyš
šieho populá ru" podnietil OPUS k vydaniu ďalšieho 
titulu z tejto oblasti, tent~n·az s výberom populárnych 
valč íkov, s pomerne širokou škálou rozličných jeho od· 
rôd. Vzhladom na zjavne exportné zame ranie platne 
siahla dramaturgia zväčša po valčíkových "evergree
noch", na pospol, až na jedinú výnimku ( Glazunov: Kon· 
certný valč ík) vybraných z opier a baletov. Škoda , že 
zara'dila iba jeden t itul domácej proveniencie, Valse 
triste z Nedbalovej Rozprávky o Honzovl , hoci by sa aj 
v näše j tvorbe našlo v tomto žánri is te viacej skladieb, 
ktoré by pokojne obstáli vedia už dosť obohraných 
valčíkoch Delibesa a Cajkovského a pokojne mohli na· 
hradiť n a pr. značne "vyve tra lý" va lč ík z Adamovho 
ba let u Giselle. Ostatne - keď už hovorime o ľlom -
vyznieva skôr ako ländle r, n ež a ko valčík a priliš po
ma lé t empo interpretáciH je z javne remin isce nciou na 
chor eogra fove požiadavky pri scénic kom predvedení; 
pre posluc h by háda m predsa len vyhovovalo tempo živ
š ie. Istá strnulosť a rytmická nepodda jnosť podania 
poznač ila a j záverečné číslo platne, Čajkov ského valč!k 
z Eugena Onegina, kde by sa žiadala väčšia lahkosf a 
e legancia . · · 

K ostatným val č íkom na platni nemožno mať v pod· 
state ni jaké výhrady; velmi pekne s ú rea lizované obi· 
dva val číky A. K. Glazunova i val čfk Nedbulov s pekným 
lyrickým, ale ne presentimentalizovaným poľíatím. V pre
sved č ivej zvukovej g radácii vyznieva va lčík z Fausta 
a Marga rét y od Ch. Gounoda. Symfonický o rchester Cs. 
r ozhlasu na če le s dirigentom Pavlom Baginom pri
pravil nahrávky s vedomito, s potrebnou dyna mickou 
a Z'tukovo-farebnou diferenciáciou. Technická kvalita 
snímkov je tiež na ve lmi dobrej úrovn i. 

ROMAN SKIEPEK 

SLA VNE SYMFONICKf: 
.A.·. OPERNÉ . POCHODY 
~- ..-. BEETHOVEN: Tureck:t pochod 1 hudby k hra Ruiny . 
Atén, op. 113; F. MENDELSSOHN-BARTHOLDY: Vojnov:f 
pochod 1 hudby k hre Athalia, op. 74; G. VERDI: Po· 
chod a 2. dej•tva opery Aida; C. SAINT-SAtNS: Fran
dasky Yojenlkf pochod 1 Allinkej 1uity; G. MEYER· 
BEER: Korunovačnf pochod 1 0 4. dej1tva opery Pro
rok; H. BERLIOZ: Uhonk:t pochod 1 drama tickej legen· 
dy Fausto..-o prekliatia; F. MENDELSSOHN-BARTHOLDY: 

· Svadobnf pochod 1 hud~y k hr e Sen noci avi toj6nskej; 
M. I. GLINKA: Pochod Cernomora so 4. dejst..-a oper y 
Ruslan a Ľudmila; E. CHABRIER: Marche joyeus e; 
S. PROKOFIEV: Pochod a 2. dejst..-a opary Uska k trom 
pomarani!om; E. ELGAR: Pomp and Circum1tance, op. 3S, 
i!. l . 
Symfonick:t orcheste r Ca. ro1hla1u ..- Br a tisla• • diris•· 
je Ondrej Le nird. 
© OPUS Stereo 9110 0970 

Vo s vojej populárnej sérii "Hudba pre každého" vy
dal OPUS na hrávku symfon ických a operných pa cho· 
dov. Plati1a obsahuje známe, ale a j menej hrávané po
chody v pome r e asi jedna ku jednej u možno jej teda 
pripísať k dobru a j istý popu l ariza čný zámer. Toto po
čínanie plne pod poru je i samotná kva lit a nahrávky: 
orch ester Cs . rozhlas u v Bratis lave pod taktovkou svoj
ho šéfa Ondre ja Lenárda znie velmi kultivovane a podá· 
va v jednotlivých pochodoch na pos pol r eprezentatlvne 
výkony. Ta k to znesie pla tii.a nesporne a j ťažkú medzi
nár odnú konkurenciu, ktor á je zaiste v tomto žá nri ne 
ma lá . 

Ondrej Lenárd má pre dirigenta t en ne postrádatelný 
zmysel pre vystihnutie podstaty jednotlivých štýlovýc h 
u žánrových odlišností. Pre javuje sa t o a j na te jto plat
ni a to t ak v s právne odlišených tempových nua nsách, 
ako i v celkovom poiía ti skladieb. Vie da ť pa tričnú 
pompu a zvukovíí apartnosť v eľkooperným poc hodom ty· 
pu Meyer beerovho Proroka a Verdiho Aidy, zdôrazniť 
istú bizarnos ť a humor v Prokofievovom pochode z Lás'
ky k trom pomarančom, Cha brierovom Marc he joyeuse 
či Glinkovom pochode Cernomora z Ruslana a Ľudmi
ly, utra fiť drama ti cký nerv Berliozovho Uhorského po
chodu z Faustovho prekliatia , podčiarknuť slávnostný 
pátos oboch Mende lssohnovýc h pochodov č i esprit po· 
c hodu Saint-Saensovho. 

Skoda, že popularizačné zamer anie platne nevyzdvihol 
patrične a j je j obal: obvyklá informácia obsahuje iba 
pojednanie o histórii pochodu, kým o jednotlivých skl a
dat eroch sa la ic ký poslucháč ( a predovšet kým ten si 
platňu kúpi) nedozvie nič, hoci jemu zr e jme mená a ko 
Elgar, Ch abrier povedia má lo. Aj výtvarná stránka obál· 
ky je t entoraz trochu v rozpore s ná pli'íou pla tne: re
produkuje obrázok neznámeho a utora z Meyerovho Kon 
verzačného lexikónu, s figúrami vojakov, dakedy z pre
lomu storočia . Odhlia dnuc od toho, že táto reproduk
cia nie je velmi kva litná, nájdeme na platn i azda iba 
jediný pochod, ktor ý by mohol s obrázkom korešpon
dovať ( Saint-Saens ). ostatn é pochody s ú všetko nevo
jenského charakteru. Obálka teda pôsobí nu záu jemc u 
do značnej miery dezorientujúco. 

S touto výhradou k obalu platne treba t úto nahráv
ku - v r á mci daného žánr u, vráta ne je j technického 
zvlá dnutia vysoko oceniť. ROMAN SKitEPEK 



Yehudi Menuhin 

Posledné roky 
Bélu Bartóka 

rakter jeho hudby. Bartók sa hlboko ponoril do folklóru Ma
ďarska , Balkánu a Malej Ázie. Túto hudbu študoval mimo· 
t•iadne dôkladne a zorganizoval vedeckú systematizáciu tisfcok 
ľudových piesní _a melódii. 

Tieto silné a primitfvne korene staval do pozadia, ale s ich . 
pomocou vytvoril chara kteristický, originálny a individuá lny 
štýl, zjednotil silu prlmitlvn eho s jazykom a spôsobom videnia 
vysoko vzdelaného ducha. Jeho vedomosti a pamäť boli až za
rážajúce. Jeho telesný zjav nesvédčil o mohutnej sile a ohni 
jeho osobnosti. V posledných dvoch rokoch jeho životl:t - keď 
som ho poznal - jeho zovňajšok v ničom neprejavoval bar
barskú veľkosť jeho vnútorného "ja" alebo mystický postoj, 
s výnimkou mimoriadne starostlivého vyja drovania a sprá
vania sa, minimálnych pohybov a čo najmenšieho fyzického 
úsilia s maximálnym možným efektom. Prezrádzal! ho len oči, 
zázračne prenikavé oči! Odhafoval! jeho planúcu dušu, keď si 
už jeho zničené telo žiarlivo s trážilo ·•silu na najdôležitejšie 
úlohy. 

Béla Bartók vyz!3ra.l niekoľko posledných rokov tak, akoby 
na rezonujúcu flaš u natiahli tenký perga men. Fľaša sa vy
prázdňovala, lebo existovala len preto, aby slúžila že}eznej 
vôli svojho majstra , aby zachytlívala a vysielala · prijaté zá
chvevy. Toto takmer nepolapitefné Bartókovo telesné~yzikum, 
ktoré neúprosne hnali pestré a podmanivé rytmy zemitého 
folk lóru Maďarska , Balkánu a Bl!zkeh~ výc hodu, bolo nástro
jom, s ymbolicky povedané bubnom, primit!vnym . a barbarským, 
na ktorom osud bub11oval svoju neúprosnú melódi4. :Zilo na 
úver pred definitlvnym rozsudkom mučivej choroby, zo dľla 
na deň sa viac opieralo o duchu. zo dňa n a deň odovzdávalo 
väčšiu časť tela zemi, a tak keď položil poslednú notu na pa
pier a posledné echo schytil na svo je kr!dla vietor , !ste sa 
zdalo, že smrti zostalo len veľmi málo požiadaviek. 
Keď zomierajú veľkí fudia - ľudia ducha - náš svet zo

stáva prekvapujúco bezcitný. V ten deň, ked zomr:el Bartók, 
by sme márne hladali po celom New Yorku n ejaký konkrét
ny dôkaz toho, že jedného veľkého človeka, jedného geniál
neho ducha už niet. Nebolo žiadnych znakov, žiadneho vzdá~ 
vania úcty; všetko vyzeralo tak , ako predtým. Keby niekto na
šiel aj drobnú kaplnku, kde prebieha la rozlúčka so zosnulým, 
uvidel by Jen hí·stku fud!, kto rí bez záujmu a prec!tenia po
čúvali slová vyslovované nevhodnou rečou, slová, ktoré sa sem 
nehodili, veď ani jedno s lovo neodznalo v jeho milovanom 

Na naše prvé stretnutie nikdy neza budnem. Bolo to v no
vembri 1943. Partitúra jeho Husľového Koncertu ma už vtedy 
pr iťahovala, s kôr a ko som sa s nfm st retol alena počul nejakú 
jeho inú kompozíciu a tak som toto dielo zahral s Dmitrijom 
Mitropoulosom a Symfonický m orchestrom z Minneapollsu. 
Dva týždne po tom som do svojho programu za radil jého 
Sonátu pre husle a klavír v newyorskej Carnegia Hall a velmi 
som zatúžil po tom, aby som Bartókovi mohol zahrať toto jeho 
dielo a vypočut si jeho názor pred verejným vystúpením. Zor
ganizoval som to t ak, a by sme sa stretli u jedného nášho spo 
l očného priate ľa. Okamžite si ma získal jeho horiaci pohľad 
a pedantný a bezchybný zovťí aj šok tohto nízkeho, ale vytrva
lého stvorenia. 

maďarskom' jazyku. • 

Bez okolkov si sadol, vytiaho l ce r uzku a okuliare, vyložil 
s i notový materiál Sonáty, ktorý si priniesol so sebou a ked
že už žiadne ďalšie forma lity neboli, začali sme hrať. Ho,cí 
som nemal žiadne predstavy o jeho zjave a spôsoboch, .jeho 
hudba odhalila jeho naj vn(ttornejšie ta jomstvá. Skladateľ ne
môže nič zo seba uta jiť - jeho h udba povie o ťíom všetko. 

Zdá s a, že veJkl, tvoriv! ľudia zomierajú takýmto spôso· 
bom ,....- keď padnú na zem, spôsobia menej zmätku ako zrelý , 
zlatistý jesenný list, ktorý padol n a hladinu jazera. Náš hrdi
nu bol jedným z t ých, ktor! sa už dávno pred smrťou zriekli 
sveta : jeh o skon bol takým postupným prechodom zo života 
do smrti, že - odhliadnuc od n i&koľkých verných - sa zda 
lo, akoby ho ani nikto neoplakával. A predsa z näšho zorného 
uhla nie je t ento obraz taký c hmúrny, veď Bartókove. die la 
pr ežijú rfmske kllpele i čínsky múr , pravda , za podmienky, 
že náš svet bude ešte dlho existova ť. 

· Keď sa ozvali prvé tóny, okamžite s a medzi n ami vyt vorilo 
dôverné puto, ktoré bolo až do konca silné a pevné. Akoby 
sme sa poznali dlhé roky. Myslfm si, že medzi hudobným skla
dateľom a interpretom jeho diela sa môže aj' bez slov vytvoriť 
pevne jší vzťah, ako medzi skladateľom a jeho dobrým pria
teľom. Preto,· lebo skl adate ľ si jad ro s vojej osobnosti, s voju 
podst atu ponecháva pre svoje die lo. 
Keď sme skončili prvú časť , vs tal , pristúpil ku mne a pove

dal nas ledujúce s lová, ktoré z Bartóka vytryskli u neho s ne
obvyklou silou a vášnivos ťou: "Myslel som si, že takto sa hr a
jú diela až dlho po autorovej s mr ti" . V Bartókovej hudbe môžeme spoznať náš svet, našu éru. 

Môžem to ilustrovať vlastným pr!kladom. Zo žijúc ich s klada
teľov ma ani jeden nepriťahoval tak· neodolaterne a lm Ba r
tók. Stotožnil som sa s jeho zložitými rytmami, a bstra ktnou, 
ale výraznou š truktúrou jeho melódii, neuveriteľným bohat
stvom jeho harmónii, ktoré s ú raz jednoduché, inokedy roz
porné či ironické, ale stotožnil som sa predovšetkým s aero
dynamickou čistotou jeho myš lienok a ich realizá cie. Iný 
taktor, ktorý ma neodolate rne priťahoval, bol východný cha-

Pova žujem za nesmierne šťastie, že som pozn4l tohto veľ
kého človeka v posledných rokoch jeho života, a som št astný, 
že som mu mohol ako mla dší hudobn ík vyjadriť n eskonalú 
úctu a obd iv. Možno práve to ho akýmsi podvedomým s pô
sobom pt•esvedči lo o tom, že jeho dielo a hudba budú žit da
lej, a by nadchýftali a inš pir ova li ľudstvo na jeho ťažkej a hrbo
ľatej ceste. 

Hudobný zápisník z Kodane 
Po .hodinovom l ete z Prahy sa začali 

vynáral z mora obrysy polostrova, ne
skoršie kontúry mesta Kodaň, ktoré bo
l o ciel om môjho hudobného putovania. 
Stipendium äánslčeho Min isterstva pre 
kultúrne 'záležitosti ·a -nfédzi štátna aoho
da s Ministerstvom kultúry SSR mi umož
nili v priebehu 10 dni sledovat hudobný 
fivot t ohto lúbeznéllo škandinávskeho 
mesta. 

V priebehu svo jho relattvne krtltk:eho 
pobytu · som síce nemohol detailnejšie 
preštudova( kultúrny život Ddnska, ale 
mal som moznost pozororJať hudobný ži
vot v teho bežnet pri.emernej prítom
nosti , 'v pulzovant každoden ného života 
Kodane, pretože v tomto období sa n" 
konal ni fak(/ hudol)n(J festival a nebol i 
ani iné mi moriadne kultúrne udal ost i , 
kt oré by ÍJ pl nšej mier e a vernosti 
posk ytli obraz o účasti hudby na kul
t úrno-spoločenskom živote dá nsk eho ob
čana. 

Počas kodansk ého pobytu som k onzul · 
t oval s pracovnlk mi Hudobného infor 
mačného centra, študoval spm exponáty 
H udobnqh_i:;t orick ého múzea, hospitoval 
som na k onzervatóriu, podrobne som sle
doval k oncertn(/ život, zúčastni l som 

· sa na skúškach rozhlasového orchestra, 
vi del som baletné predstavenie kodan
skej opery, oboznámil som sa s nahráv
k ami hudobných sk ladieb dánskych sk la
dateľov, sk ontaktoval som sa s muzika-

' lógmi a pedagógmi univer zity a pre
. zrel som si zbi erk y umenia. 

Tento časovo krd.tky, avšak obsahovo 
bohatý exkurz mt nedovoľuje vysioviť 
definitívne uzd.very s hlbším ponoro m 
do podstaty pozorovani, no i napriek t o
mu chcem čltatelom Hudobnélzó ' ži vota 
uviest svoje postrehy. 

Reprezentat1vnym symfonick(/m tel e
som Kodane te nesporne rozhlasov(/ or 
chester . Natväl5ším prekvapením bola 
k oncertná sd.la Rozhlasového orch estra 
Kodane. Te to obrovskd., prlrodn(/m dre
vom vykladaná asi 15- 20 metrov vyso 
k d. l~ala s vyl)ikajúcou akustikou, s roz· 
lahlym hľadiskom a s veľm i r ozmer 
n(Jm · balkónom. Orchester pozostáva väč
šinou z mladých umel cov. Ich inter pre
tačná úroveň je veľmi dobrá a zodpo
vedd. všetkým nd.rok om svet ového štan
dardu. 

Koncert dňa 27. II. 1981 bol venova
ný /aured.tovi MaTkove j ceny za rok 1980 
- dirigentovi Maximianovi Valdesovi a 
l aured.tke Nielsenov~j ceny za rok 1980 
- huslistke Kathl een Winklerovej. 

Moja druhá návšteva rozhlasového or
~Jzestra bola zaciel ená na skúšku 6. sym
fónie G. Mahlera pod diri gentskou tak 
t ovkou J. Aronovtča, ktor(/ svojím klud
n(/m pr íst upom v priebehu skúšky vyťa
žil z orchestra všetky jeho zvukové re
zervy. 

Hudobnohistortcké múzeum má bohatú 
kolekciu rôznych typov histortck(/ch kld
vesových nástrojov, v lastní v.~ak a; na j
hlavnejšie druhy fúkacích a sláčikových 
nástrojov. Zaujímavou a velmi poučnou 
činnosťou tejto in'štž.túcie, čím vyrrikd 
nad ··ostatnými podobn(/mi inštitúci ami, 
je sposob pr€'Zentácie exponátov a -
pre nás nie vždy samozrejmá - dôsled· 
ná údržba {klimatizácia, úprava prostre
dia, osvetlenie, komentáre a faktogra· 
fické úda je} . 

V kapitalistických krafindch je rozpo
čet na kúltúrne zariadenia v značnej 
miere obmedzený. lnšt itúcie si musia za 
dováži( prostriedky vo veľkej miere z 
fondu veľkých podnikov, finančn/kov a 
podnikateľov, lebo datiové pr!jmy štátu 
sú prtsne sledované stranami. PraviCa 
sa vyznačuJe malou ochotou .dotovat pr o
str iedkami údržbu ek onomiky neaktív-· 
nyc h i n!ltitúcií . Našťastie v!lak ti eto stra .. 
ny nematú r ozhodujúce sl ovo. Najmar
k antnejši e sa to odzrk adluje v Hudobnom 
Informačnom centre, ktorého možnosti 
ďaleko zaostávajú za našimi umeleck ý 
mi fondmi, napr . za činnosťou a mož
nost ami Sl ovensk ého hudob ného fondu. 
Hudobné mater i ály ztskava HlC od vy
davateľov, hlavne od ústredného vyda
vateľa Hansena. Stredisk o nemá pro
striedky na podporu umelcov a na VIl 
dávanie not ového mater iálu. 

Kodansk é konzervatórium te ty pom vy·· 
sak e; školy . Má bohatú 120- ročnú t radí
ciu a vytvárali ju najv(/z namnefš! a na;
skúsenefšt pedagógovia z Dd.nska, al e i 
zo zahraničia { a; z Ciech}. Faktom, že 
k onzervatórium zabezpečuje celú v(/cho
vu umel eckého dorastu, md šk ol a mož-
1]0Sť zriadi( s i svo; vlastn(/ orchester, 
kt o~(/ slúži tak mladým dir igentom ako 
i sólistom a študuiúci tu ztsk avajú po
trebnú orchestrálnu prax. Na skúškach 
sa zúčastňujú učitelia nástrojov a profe· 
sor dirigentsk ého odboru . • 

Ko nzervat ór i um v Kodani vl astn! i ver .. 
ký počet historick(/ch nástrojov kažaého 
druhu. V triede, kde som hospitoval , boli 
moderné kÓpie čembala, cl avi chordu, 
spi netu, organového poútívu, ako i rôz
ne k ompletné sady zobcov(/ch fldut , cin-
k ov, gámb a pod. . 
Keďže sa k odansk é k onzervatórium 

nemože oprieť o prof esionálnu predpr í
pravu študentoy na nižše j inštitúc ii , sú 
zr iadené na k onzerv atóriu i rôzne prí
pravné rocntky, ktoré kvalifikujú adep
tov k štúdiu vo vlastn(/ch roéntkoch k on
zervatór i a. 
' Inštrumentálna v(/učba študentov hu
dobne; vedy a hudobnej výchpvy na uni
ver zite ;e zverená taktiež k onzervatóriu. 

Kultúrny život v Dánsku je intenzívny 
a obyvateľstvo, ktoré sa v drvivej väč 
š!ne sk l adá z prQstých zamest nancov, 
sleduje hudobný a ku'Itúrny život s ak
tívnym záujmom . 

JÁN ALBRECHT 

(Z maďarskej tlače preložil: T. Hradeckf l 

Riaditelia 
socialistických 
agentúr v Havane . 
• V dňoch 1.- 8. ni.arca. 1981 uskuto.č- , . 
nila sa ·v Havane Konferencia · riadi
teľov socia listic),{ých umeleckých agen
túr. Konferencia, zvolaná každé dva ro
ky, znamen á fórum, n a ktorom sa ho
vor! najmä o aktuálnyc h problémoch 
výmeny umelcov a umeleckých telies 
medzi soc ialis tickými krajinami navzá
jom, ako aj medzi socia listickými kra
jinami na jednej strane a rozvojovými 
č i kapital istickými krajinami na st rane 

· druhej. 
Na tohtoročne j kdnferencii v Havane 

zastupoval českosl ovenské umelecké 
agent úry Slovkoncert a Pr agokoncert ria
dite ľ č s. umeléckej agentúry Slovkon
cert JUDr. Ján Hus. 

Konferencia prerokovala tri okruhy 
otázok: 

l. realizáciu záverov pražske j konfe
rencie riaditeľov socia listických umelec
kých agen túr z r. 1978; hlavný hodno
tiac i referát predniesol riaditeľ kubán
ske j umeleckej agentúry CU BARTISTA 
Noel Sanchez Avila; 

2. s poluprácu soc ialistickýC h umelec
kých agentúr s r ozvojovými krajin~mi ; 
hlavné refe ráty predniesli riadite ľ Slov
koncertu Jän Hus a riaditeľ Kunsteler
agent ur der DDR Hermann Falk; 

3. spoluprácu socialistic kých umelec
kých agentúr s ka pita lis tickými št átmi; 
hlavný referát predniesol riadite ľ Gas
koncertu ZSSR Leonti j Supag in. 

Konferencia ukázala na nové možnos
tt, ktoré sa núkajú v užšej spolupráci 
zúčastnených krajln č l už pri organizo
van! spolo čných podujatí ako je naprl
klad estrádny progr am Melódie priateľ
stva. Otvá rajú sa tiež nové pers pektívy 
v spoločných koncertoch umelcov socia · 
lis tických ' krajín v krajinách r ozvojo
vých a kapita lis tic kých. Dôl e~itá bola 
aj výmena n ázorov n a koordinovanejš! 
postup pri výjazdoch umelcov a t elies, 
aby sa výjazdy n eprekrývali, a le boli 
rozložen é cieľavedome j šie t a k t ermínovo 
a ko aj druhovo či žánr ovo. 

vera sa hovor ilo a j o hosťovaní sku
p!n a umelcov zo socialistickýc~ kra
jin v rozvojových kraj inách Atrlky a 
krajinäch . Lat inskej Amerik y. Organizo
vané výjazdy umelcov do týchto krajfn 
by sa mél li uskutočnit v t'oku 1982 a za
bezpečova ť ic~ budú agentúry CSSR a 
NDR. 

Podne tné je a j s ystematické vymi.eňa 
nie informáci! o nových pa rtneroch a 
nových možnostiach prezentácie socia
list ických umelcov prostrednlctvom roz
hlasu a t elevízie . 

Výmena názorov sa niesla v duchu sú
družského porozumenia , plného i!I)pUl
zov a vzá jomnej inšpirácie. 

GABRIELA VACHOVÄ 

Predvedenfm II. symfónie Gustava 
Miihlera otvorili $ dvanásťtýždňovým 
oneskorenhn tohtoročn1i dlvadelno-kon
certn6 sezónu v newyorskej Metropoli
tan Opera. Prvým operným predstave
nim v skrátenej sezóne bola Bergova 
opera Lulu v hudobnom naštudovan! Ja· 
mesa L11vjna a z Teresiou Stratas v titul-. 
nej postave. 

V Granade sa nedávno konalo 30. val
né zhromaždenie Európskej asociácie hu· 
dobných festivalov pod predsedníctvom 
jej zakladatera a prezidenta Denisa de 
Rougemonta a jej viceprezidenta Massi
ma Bogianckina. Na základe rozhodnutia 
zhr~ma:ldenia bol Záhrebský hudobný 
festival ( Bienale l prijatý za nového čle
na Asociácie, čim jej počet členov stú
pol na 39. 

Pri prfležitosti 300. výročia narodenia 
Georga Philippa Telemanna usporiadalo 
v dňoch 12.-18. III. t. r. mesto Magde
burg · hudobný festival venovaný svoj
mu velkému rodákovi ( 14. III. 1681). V 
podani popredný~;:_h východonemeckých i 
zahraničných umelcov odzneli na 21 
koncertoch diela Telemanna a jeho sú
časnlkov. Súčasťou festivalu bola aj me
dzlnárodnlí muzikologická konferencia 
zameraná zväčia na Telemannovu tvor
bu. 

Symfonický orchester Západobe!'lln
•keho rozhlasu uviedol 15. a 16. marca 
t. r . premiérovo doteraz neznáme dielo 
Gustava Mahlel,'a - Symfonické prel6-
dium. Doteraz znlímy rukopisný klavlr
ny výťah diela (z r. 1876) opatrený po
četnými autorovými inštrumentačnými 
pozná!ll.kami, zinitrumentoval pre or
chestrálne predvedenie na objednávku 
orchestra hamburský muzikológ Albrecht 
Giirsching. 

Prehliadka diel Gyiirgya Ligetiho usku
točnila sa koncom marca v Parl:lli. Ok
rem franc6zskej premiéry jeho opery Le 
Grand Macabre ( 23. III .. ) boli uvedené 
viaceré jeho koncer tné diela, ktoré di
rigoval o. i. tiel Pierre Boulez. Boulez 
viedol tiel diskusný večer so skladá
telom uskutočnený na pôde IRCAM. 

Mestské divadlo v Gi essene (NSR l 
uviedlo 24. apriia t. r. v európskej pr·e
miére dielo Gian Carla MennQtiho "La 
Loca··. · 

Herbert von Karajan dostal ako dar 
za svoju 25 -ročnti spoluprácu s Berlin
skon filharmóniou zn·ámy portrét Richar
da Straussa od Maxa Liebermannsa. · 

Edward Newman (USA) zvíťazil na 
medzinárodnej klavlrnej súťaži Roberta 
ca~~desusa v CJ~yeJan4e uSP,'?}:,ia!!~!l.!l i. 
tamojiim hudobným initit6tom. Mladf 
umelec . vyst6{1il 2Q: . februára s creve
landským orchestrom, ktorý dirigoval 
Lorin Mauel. 

V rámci festivalu vo Schwetzingene 
( 20. V.) uskutočni sa pri priležitostí 80. 
narodenin Wernera Egka premiéra jeho 
koncerínej suity Revlzor pre tr6.bku a 
komorný orchester. · 

Omilové kompozície z posledných sied
mich storoč i sú na programe festivalu 
"20: Musica Bayreuth", ktorý sa usku-

; točni v dňocll 3.- 16. mája t . r. Diela 
Ma cha.uta, Ockeghema , Bacha, Schuber
ta, Liszta, Joliveta, Hindemltha, Stravin
ského a Fleischera odznej6 v podani zá
padonemeckfch, východonemeckých a 
iných popredných sólistov, zborov a or
chestrov. 

VIII. medzinárodná klavlrna súťa! Ro
berta Schumanna sa bude konať v dňoch 
5.- 20. mlíja t. r. v Zwickau. 

Program tohtoročných :~:·límockých kon
certov vo Weilburgu pontika nlekolko 
zriedkavo predvá dzaných diel. Na otvá
racom koncerte 5. j1ina zaznejú zborové 
diela L • • Cherubiniho a A. Salieriho. Na 
ďalilíich konc11rtoch bud ti predvedené Vi'o
lončelový koncert L, Boccheriniho, Ho
bojovf koncert F. Kramli.fa, Concertino 
pre sláčiky l. Stravinského a iné. Na 13. 
j6na je napllínovaná premiéra nedávno 
objaveného Dvojkoncertu od G. Ph. Te· 
lemanna. 

Na programe tohtoroilného letného 
operného festivalu vo Veronskej aréne 
budú Verdiho diela Alda, Rigoletto a Na· 
bucco. Navyie sa známy choreograf a 
tanečnik Rudolf · Nurejev predstav! ·v ti· 
tulnej 6lohe Minkusovho baletu Don 
Quijote. 

Už 27. konferencia spoločnosti Inter
national Folk Music Council sa bude ko· 
nať v dňoch 25.- 31. augusta t. r . v hlav
nom meste Ju~ne j Kórei Soul. Konferen
cia, ktorá sa od r. 1948 konala vo všet
kých častiach sveta, sa uskutočňuje od 
roku 1967 v dvojročných intervaloch. 

Druhlí medzinárodná súťa! sláčikových 
kvartet uskutočni sa v dňoch 24.- 29. 
augusta t. r . na Vysokej hudobnej a di · 
vadelnej i kole v Hannoveri. Od r. 1982 
má sa táto sUťa:l konať ka:lldý treti r ok. 

Hamburská Sllát na opera bude na bu
dtici rok hosťovať v ZSSR. V čase od 
1.- 12. j6na 1982 predstavi sa stibor 
v Moskve · s inscená ciami Straussovej 
opery žena bez tieňa, Wagnerovým Lo
hengr inom a Mozartovou čarovnou fia u- · 
tou. 



Jubilanti 

Sn!mka: M. Roblnsonová 

Július Gyermek 
jubilujúci päťdesi atnik július Gyermek 

( 18. 4. 1931, Dolné Hámre). r ežisér ope
ry SND, patr! ku generácii prvých slo
venských profesionálne vyškolených 
operných režisérov. Generačný druh K. 
Ci!Hka, B. Krišku a M. Fischera absol
voval !:túdium opernej réžie na VSMU 
v Bratislave ( 1956) u K. Jerneka, O. Z!t
ka a M. Wasserbauera. Po ročnom stá
žovan! v opere SND stáva sa od roku 
1959 jej režisérom a v tejto umeleckej 
funkcii jej zostal verný až do dnešných 
dn!. Okrúhla päťdesiatka ho zastlhuje 
v situácii, ked počet operných premiér 
v slovenských divadlách sa ustálil na 
najnižšom možnom č! sie ( 3-4 za sezó
nu), ked okrem inscenovania jedného 
obligátneho titulu na materskej scéne 
je potrebné v záujme vlastného neustr
nutla h.fada( angažmán aj v iných di
vadlách či telev!zl!. Pritom Gyermek za 
22 rokov pôsobenia v SND dostatočne 
nielen naznačil, ale i presvedčivo de
monštroval v čom a kde spočivajú jeho 
najväčš ie tvorivé možnosti, ktorá š tý
lová oblasť je mu najbližšia, odkial mož
no očakávať najadekvátnejšie umelecké 
výsledky. Tridsiadka inscenovaných oper
ných titulov na scéne SND ukázala, že 
sú to predovšetkým dva štýlové okruhy, 
v ktorých je Gyermek naozaj ,.doma" 
a kde pr!nos jeho réžii do slovenskej 
opernej kultúry je nesporný a obzvlášť 
cenný. Prvou takouto štýlovou sférou 
je opera 20. storočia vrátane pôvodnej 
slovenskej opernej tvorby. Pozoruhodnú 
sériu titulov z tejto oblasti reprezentu
jú Eg kov Revlzor ( 1959). Ravelov a Spa· 
nielska hodinka (1961), ženba B. Mar
tlnú [ 1903). Brittenov Albert Her ring 
( 1966) i Žobrácka opera ( 1977). Benešo· 

ve Cisárove nové šaty ( 1969), Urbanco
va Pani úsvitu ( 1976 ) l Tanec nad pla
čom (19791. Nie je bez zauj!mavosti, že 
väčšina týchto titulov sl1 komické ope
ry, resp. tituly bl!žiace- sa k tomuto 
opernému žánru. Zmysel pre potreby 
tohto žánru (evokácia komickosti a jej 
účinné zvýraznenie, minuciózna reans
tická drobnokresba postáv spojená ' čas
to s jemným, ironickým alebo grotesk· 
ným nádychom, vypointovanie vzťahov 
medzi postavami, dôraz na vypracovanie 
detailov atd.) . s úspechom demonš troval 
najmä v spomenutých inscenáciách opier 
Egka, Martinťl a Brittenovho Alberta Her· 
ringa. Na osobité štylizačno-inscenačné 
schopnosti upozornil pri inscenácii mo
dernej, untilluz!vnej Benešovej opery. 

Giuseppe Verdi a jeho operné dielo 
tvoria druhú výraznú štýlovú oblasť, kto
rej venuje Gyermek sústavne pozprnosf. 
Počnúc Trubadúrom ( 1963) a nasledujú· 
cim Maškarným plesom ( 1964) položil 
základy nového, ·moderného verdiovské· 
ho inscenačného štýlu na scéne SND. 
Je charakteristický uplatňovan!m princí· 
pu svetelného divadla, ktorým vytvára 
plný priestor sólistovi (zboru ), jeho spe
váckemu prejavu, na ktorom budu je dra
matický účinok. Citlivo ho znásobuje 
starostlivým, vkusným aranžmán a efekt
nosťou v~·pravy, menovite výtvarne pre
bohatými kostýmami. Na tomto insce
načnom principe sú založené jeho ďal· 
šie ve rdiovské inscenácie: Nabucco 
( 1966), Macbeth ( 1968). Rigoletto ( 1970 l 
a Simon Boccanegra (SD Košice, 1975 l
Medzi t ýmito dvoma štýlovými pólmi 
osciluje na palete doterajšieh Gyerme
kových réžii celý rad ďalšieh titulov 
inej štýlovej proveniencie uvedených raz 
s väčším, inokedy s menš!m úspechom. 
Pripomeňme z nich aspoň Flotowovu 

· Martu ( 1964 l, Halévyho Židovku ( 1965]. 
Wagnerovho Rienziho ( 1967), Beethove
novho Fidelia ( 1970). Mozartovu Figaro
vu svadbu ( 1971 ). Donizettiho Dona Pas
quala ( 1973) a Luciu di Lammermoor 
(1979). 

Inou tvorivou sférou, v ktorej sa Gyer
mek výrazne prejavil je tvorba libriet. 
Napisal libret á k Urbancovým operám 
Pani úsvitu (podla rovnomennej Casa
novej hry) a Tanec nad plačom (podla 
rovnomennej Zvonovej hry). ktoré sám 
a j v SND naštudoval a libreto k Urba n
covmu doposia! nepredvedenému baletu 
Rieka. V nich pozoruhodne zúročil svoje 
vzdelanie, drama turgické schopnost i, 
dramatický cit. S touto činnosťou úzko 
sl1vis! 1 Gyermekova prekladatelská č in
nost. Jazykové znalosti umožnili mu pre
ložiť operné libretá z ruštiny, francúz· 
štiny i angličtiny. 

Hoci jubllantova činnost je nemalá 
1 televízne inscenácie tu an! nespom!na
me) a dosiahnuté výsledky viac než so· 
lídne a perspekt!vne, jednako sa len na
zdávame, že vrcholné Gyermekove tvori
vé činy sú ešte len pred nami. Sú však 
podmienené dostatkom pr!ležitost!, mož
nosťou k častejšej umeleckej sebar eali
zácii. Kiež by tých prfležitostí bolo v 
budúcnosti viac, než v poslednom obdo
bll -AG-

Tati'ana KresAková 
Významného životného jubilea ( 27. IV. 

1981) sa dož!va známa koncertná spe
váčka Tatiana Kresáková. Patri k tým 
umelcom, ktor! sa narodili v znamení 
svojho talentu ako daru, ku ktorému sa 
nemuseli ani s . veikou námahou dopra
covať. 

Rodáčka z Nových Zámkov študovala 
spev u prof. Anny Kor!nskej na Kon
zervatóriu v Bratislave ( 1952) a u tej 
istej profesorky neskôr na VSMU, kde 
absolvovala roku 1966. V sezóne 1952-53 
pôsoblla a ko sólistka opery SND v Bra
tislave, v da lších štyroch sezónach ( 1953-
57) bola sólistkou Vojenského umelec
kého súboru kpt. J. Nálepku v Bratisla
ve. Od roku 1960 pôsob! až doteraz 
ako hlasový pedagóg na Katedre hudob· 
nej výchovy Pedagogickej fakulty UK v 
Trnave. 

Už počas pôsobenia vo VUSe a ne
skôr pedagogického pôsobenia v Trna
ve začala vyvíjať bohatú koncertnú čin· 
nosť a realizovala mnohé nahrávky v 
Ceskoslovenskom rozhlase. 

V päťdesiatych rokoch sa s úspechom 
zúčastnila na viacerých medzinárodných 
súťažiach ako napr. Festivqlov ml_ádeže 
v Ru munsku, Poisku, Rakúsku, v r. 1956 
tte-ž na speváckej súťaži v holandskom 
He;rzogenborgu. 

Ako sólistka č asto vystupova la so Slo
veJhskou filhar móniou pri prednese vel
ký ;h kantátových, oratoriá lnych a sym· 
fo !eko-vokálnych diel (Mozart: Riek
vl .m, Haydn : Stvoro ročných obdobi l-

Patrí k tým našim koncertným umelcom, 
ktor! sn významnou mierou podielali na 
uvádzaní pôvodnej slovenskej piesňovej 
tvorby. Premi~rovo naštudovala a So Slo
venskou filharmóniou uviedla Holoubkov 
piesňový cyklus K Iudul na text P. O. 
Hviezdos lava, spievala Suchoňov cyklus 
Nox et solltudo, na Pražskej jari uvied· 
la 5 piesn! B. Urbanca, bola inte rpret
kou sólového sopránového partu Zimme· 
rovej IV. symfónie, ktorá zaznela za jej 
spoluúčinkovania aj v Prahe. Z lnoná· 
rodnej tvorby si pozornosť zasluhu je 
aspoií naštudovanie Sostakovičových 
Hebrejských melódii. Okrem vyst l1pení 
na domácich koncertných pódiách pred· 
stav1la sa tiež poslucháčom v Bulharsku 
( 1956, 1966). Maďarsku ( 1955). Po!sku 
(1956) a NDR (1958) . 

Umelecký prejav Tatiany Kresákovej 
možno charakterizovať ako muzikálne a 
výrazovo vyzretý, citlivý interpret11čný 
pristup k skladbám najrôznejších štý
lov a charakterov. Ľahkosť s akou do
kázala zvládnuť aj najnáročnejšie vo· 
kálne party s umeleckým nadhľadom a 
technicltou suverenitou, dávajú Tatiane 
Kresákovej punc významnej koncertnej 
speváčky. 

Aj ked v poslednom čase sa T. Kre
sáková venovala výhradne pedagogickej 
činnosti, pri jej jub1leu vyslovujeme že
lanie, aby sme sa mohli opätovne a čas
tejšie stretnúť s jej umením na koncert
ných pódiách, v rozhlase l te lev!zii. 

JÄN ALBRECHT 

. Za zaslfižilým umelcom 

VOJTECHOM GABRIELOM 

Di'ía 25. murcn t. r. nás 
náhle a celkom nečakane 
opustil zaslúžilý umelec 
Vojtech Gabriel, dlhoroč 
ný koncertný majster Slo
venskej filharmónie. Vše· 
stranný hudobník, ideál
ne naph1ujúci svoju ve
dúcu fun kciu v orchestri, 
ktorú zastával prakticky 
takmer od začiatku exis· 
tenete Slovenskej filhar
mónie , zanechal po sebe 
v slovenskom hudobnom 
živote mimoriadne hlbo
kú a plodnú brázdu. Ako 
umelec i človek sa tešil 
nenarušiternej aut_orite 
svojich kolegov a bol 
vždy spoiahllvým a na
najvýš muzikálnym part
nerom domácich i hosťu· 
j11cich dirigentov. Bohaté 
skúsenosti uplati\oval pri 
osmykovávan! partov, pri 
predohráva~l obťažných 
interpretačných miest, pri 
riešeni najrôznejších štý
lových otázok. Mat pozo
ruhodné vedomosti . aj o 
problematrke hry na dy
chových nástrojoch, čim 
si ziska! úctu u všetkých 
nástrojových skupín Slo-

Sn!mka: E. Remp 

venskej filharmónie. Spo· 
luprácu s n!m oceiíovali 
mnohí domáci i zahranič
n! dirigenti, najmä pre 
jeho pohotovosť a schop
nost strhnúť kolektív a 
viesť jednotn e sláčikov(! 
skupinu. Každý, kto sa s 
n!m stretol, musel obdi
vovať jeho široký rozh!ad 
po hudobnej literatúre a 
obzvlášť veik11 znalosť 
symfonickej tvorby. Ume· 
lecká činnost Vojtecha 
Gabriela sa ale neobme
dzila iba na prácu v Sl o- . 
venskej filharmónii : po u
končeni št11dia hus!ovej 
hry (predtým študoval 
hru na trúbke) na Hu· 
dobnej a dramatickej 
akadémii v Bratislave pô
sobil najprv v orchestri 
košickej opery, neskôr 
prešiel do ·symfonického 
orchestra bratislavského 
rozhlasu, kde sa úspešne 
upla ti1oval a j ako diri· 
gent ; v t ejt o umeleckej 
funkcii sa neraz zjavil aj 
za dirigentským pultom 
Slovenske j filha rmónie v 
rámci pr!ležitostných či 
abonentných koncertov, 

CESKA FILHARMONIA podnik
la Y dňoch 7. 3. - 19. 4. t. r. 
iesťtfldňový umelecký ájaad 
do USA a Kanady. Pod taktov
kami nár. umelca V. Neu.manna 
a zasl. umelca Z. Koilera vy· 
stlípila na 35 koncertoch v 29 
mestách. V koncertnom progra· 
me zazneli diela B. Smetanu, 
A. Dvol'áka, L. Janáčka , B. Mar
tinu, P. I. CajkovsUho a D. 
šostakoviča. Vyvrcholenlm tur
né bolo vyst6penle v anámej 
Carnegia Hall v New Yorku, 
kde sa s nailm orchestrom 
predstavU aj kanadský klaviris· 
ta A. Laplante, laureát CajkoY· 
sk41ho dťale v MoskYe Y roka 
19711. 

Konkurz 
Riaditel Slovenského národ

ného divadla v Bratislave vypi· 
su je k o n k u r z na obsadenie 
volných miest do vietkých hla
sov operného zboru. 

pričom sme si zvlášť vá
žili jeho mimoriadne na
danie pre interpretačné 
stvárnenie hudby oblasti 
klasickej operety alebo 
populárnej symfonicke j 
tvorby. Tento svo j talent 
uplat11oval aj ako dlho
ročný dirigent piešťan
ského kúpeľného orches
tra. Prísna pracovná dls
cipl!na umožnila V. Gab
rielovi , aby t akmer dva
dsať rokov l 1954·73 l za
stával aj funkciu exter
ného koncertného maj
stra v orchestri opery 
SND v Bratislave a a by 
nezanedbal ani svoju só· 
listickú činnosť: so Slo
venskou filharmóniou 
predniesol husiové kon
certy J. Zimmera, A. Vi
valdiho, P. Vranického, 
M. Kar lowicza, M. Brucha 
a M. Vileca. Výpočet čin
nost! Vojtecha Gabriela 
by a le nebol úplný, keby 
sme nespomenuli jeho 
členstvo v rôznych ko· 
morných súboroch, z 
ktorých najvýznamnejšie 
je azda miesto primária 
v prvom Slovenskom 
kva rtete (do roku 1959 ) 
a · miesto koncertného 
majstra v Bratislavskom 
komornom združení, ako 
aj jeho pedagogickú čin
nosť na bratislavskú kon
zervatór iu. 

Hudobník celou svo jou 
bytosťou , umelec, ktoré
mu v prvom rade vždy 
išlo o kvalitu práce a u
meleckého výkonu, vo 
svojej umelecke j nekom
prornisnosti bol vzorom 
všetkým svo jim kolegom. 
Spoločnosť ocenila jeho 
mnohostrannú aktivitu 
radom vyznamenan!: Ce· 
na mesta Bratis lavy 
( 1946 l, Za vynikajúcu 
prácu ( 1965), Zaslúžilý 
umelec ( 1969 l, Zaslúžilý 
člen SF a Cestné uznanie 
za rozvoj slovenskej hu
dobnej kultúry ( 1969 ). 

Cest jeho pamiatke! 

-la-

Z·áujemci - absolventi VSMU, 
konzervatória alebo inej hudob· 
nej ikoly sa pisomne prihláste 
na Umeleckej správe opery 
SND, 891 38 Bratislava, Gorkého 
č. 2. Veková hranica 35 ro~ov. 
Konkurz sa koná dňa 15. li. i1181 
'O 12. h v Bratislave, Gorkého 4. 
Cestovné hradlme len prijatým 
uchádzačom. 

Profesorke bratislavského konzervatória Ide 
Cerneckej bol k tohtoročnému Dňu učiteloY 
udelený titul Zaslúlilá učitelka. Patri k vrchol· 
ným zjavom sičasnej slovenskej vokálnej pe
dagogiky, vyspestovala si vlastný vyučovaci 
systém a dosiahla rad významných pedagogic
kých éspechov. 
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Na n' v.lteve v Detskom mestečku v Zlatovclach 

Hudba medzi defmi 

Areál Detského mestečka v Zlatovciach 

Detské mestečko TI"enčin-Zia· 
tovce predstavuje komplexné 
1ariadenie pre dlhodobú sta
rostlivosť o opustené detL Vy
ile 200 deti v 17 vfchovných 
bunkách našlo od roku 1974 no
vý domov. V 18-triednej základ
nej škole, materskej škole, te
locvični, krytej plavárni, v pek
ných jednoposchodových do
moch, v ktorých !ije 10-13 de
U spolu s vychovávatefsko-man
lelskou dvojicou dostávajú de
ti všetko to, čo im nedali či 
nemohli dať vlastni rodičia. 
Preki'ásna myšlienka, ktol"á sa 
stala skutočnosťou, ktorej prvé 
plody sa ul ukázali. Deti dostá
wajú pre svoj zdravý citový i 
rozumový vývoj prakticky všet
ko. Pr.ojekt dôsledne premysle
ný, nájde sn však v ňom pries
tor pre iniciatívu zvonka, zá

. ujem o tieto deti, o daliie pod-
chytenie nejedného talentu, do
plnenie školského vzdelávania. 
Hudobné informačné stredisko 
Slovenského hudobného fondu 
·ie inštitúciou, ktorá si vybudo
vala stály kontakt s Detským 
mestečkom. 

Ako sa zrodila táto myilien
ka a ako sa stále realizuje sme 
aa opýtali pracovni.ka HIS SHF 
Juraja Hatrika. 

- Naše pracovisko navšt!vili 
jedného diia zamestnanci z Det
ského mestečka s prosbou, že 
deti by potrebovali spestrif hu
dobnú v9chovu. Priši! sa pora
clit, či a a ko by sme im mohli 
pomôct. Pracovníci HIS SHF sn 
rozhodli, že do Detského mes
t ečka zájdu. Prv9 kontakt bol 
lmprovizovan9. Pohovorili sme 
si s učltelmi, poP9tnli sme sn, 
o čo by mali deti hlavne záu
jem. Manželská dvojica učitelov 
Bakošovcov sa celej akcie uja
la, pomohla nám zorientovať sa, 
no súčasne mala aj strach, že 
tá to akcia ako mnohé iné, kto
ré Detské mestečko už zaži-

lo, bude jednorázová ( čo je po
dla mňa ešte horšie ako vôbec 
nijaká, veď deti len nalákame 
na "čokoládu", a potom ju zno
V !l skryjeme]. Vtedy sme si za
umienili, že nesmie Isť o ne
stály kontakt, že naša inštitú
cia a ja sám sa budeme do Det
ského mestečka vracať. Deti 
nám pisali, či zase pr!deme. Z 
nášho predsavzatia zotrvať v 
načatej veci a z iniciativy Zla
toviec sa vytvoril trval9 kon
takt. 

Ako ste organizovali, progra
movo naplňali s tretnutia· s det 
mi? 

- Celá konce pcia sa vytvára
la postupn9m overovanlm. Zo
hiadňovali sme záu jmy deti so 
záujmami našej Inštitúcie pro
pagačného charakteru - hra
v9m momentom oboznamovať 
deti so slovenskou hudbou. Vy
tvorili sa postupne tri typy kon
taktov. Je to stretnutie s ume
leckou osobnosťou - v Det
skom mestečku boli napríklad 
Kris ta Bendová, Tibor Andrašo
van ("na želanie det! dokoncD 
dvakrát), Ilja Zeljenka, Jur a) 
Beneš, Mllan Novák s celou 
svojou muzikantskou rodinou 
(bolo to jedno z najvydarenej
ších podujatí]. Stretnutie s ne
jnk9m inštrumentalistom s,účas
ne spájame s oboznamovan!m 
sa s hudobnými nástrojmi -
dieťa si potrebuje na hudobn9 
nástroj doslova siahnut. Akési 
koncerty spojené s hovoren9m 
slovom tu uskutočnili Dychové 
kvinteto, Musica aeterna, Peter 
Michalica a Elena Mlchallcová, 
Rajmund Kákoni, gitarista Vla
dimir Menšlk, Juraj Martvoň a 
Eva Fischerová-Martvoňová, An
drea šestáková, naposledy to 
bola Eva Krist!nová a Klára 
Havlllwvá,. Mail sme aj akcie, 
kedy do Zlatoviec prišiel vý
tvarn!k, hovorilo sa o hudob
ných mot!voch vo v9tvarnom u-

Týždeň novej českej 
hudobnej tvorby '81 

( Dokončenie z l. str .) 

n~ho) : u časti verbálnych ud· 
kazov skladatelov na margo 
k ompozícií na;Jrekuentovanef
šou formuláciou ;e "snaha po 
zrozumiteľnosti, zdielnosti, ko
nwnikatíunosti . . . " Porounáua
;úc paralelne s hudobnou v!)· 
poveďou, velakrát sa pripliet
la otázka: nie ;e táto formul
ka snahou po zľahčení, skrýva~ 
nie sa len za slovné atribúty? 
Myslím, že niet autora, ktor!) 
by odmietal prihovárať sa po
slucháčovi, ,,byt komuRikatív· 
nym". Azda len hranice te;to 
kategórie srí chápan~ pod roz
ličnou optikou ... 

Vokálnu hudbu na ľ9ždni re
prezentovali tri skladby zboro
vé a jedna pre komorné ob
sadenie. Koncert, na ktorom od
zneli, nepatril k uspokojivým 
z!\žitkom. V zborových kompo
ziciách orlg in!\lnejšl prinos ex
ponoval v zmysle svojho kom
pozičného kréda iba Ctirad Ko
houtek (1:yklus mužských zbo
rov Cesty k ziti'ku). Pavel Co
tek l Pa met) a Zdenf!k Lukáš 
(Podej mi ruku) zotrvali n a po-

li overen9ch spôsobov v traktu
vani hutn9ch , nespriezračne
ných postupov v rámci zborovej 
sadzby. I v9ber textov velakrál 
ostáva stranou od možnosti a 
pos tulátov hudobn9ch pendan
tov - zámer pretlmočenla váž
nych a apelatlvnych idei v ko
nočnom dôsledku preto vyznie
va dosf nepresvedčivo a plo
cho. jedinou komornou vok!\1-
nou skladbou bola kantáta Z 
májového dennika od Vá clava 
Feliza s obsaden!m soprán, kla
vir, bicie. Autor tu siahol k zhu
dobnenlu autentického textu -
z·lipiskov J. Vrchotove j-Pátove j, 
dotovaných z má ja 1945, ktorá 
tiež Interpretačne stvárnila 
sopránov9 sólov9 part. V hu
dobnej Jiteratúre ( 1 našej) po
známe viacero kvalitných skla
dieb, ktoré spracúvajú auten
tickú predlohu. Fellxova sklad
ba sa k ním však neradí. Eptc: 
ká rozprávacia nesúrodosf slo
vesnej zložky zachádzajúca do 
príkrej detailnej popisnosti, n ie 
je ani hudobnou llniou povýše
ná do celku, ktor9 by manifes
toval hodnoty súčasne chápané
ho angažovaného umenia. 

men f, deti v9tvarne realizovali 
audobn9 podnet, skladal som s 
deťm i pesničky na ludovl1 poé
ziu i na ich vlastné texty, hra · 
!1 sme sa s Orffovými nást roj
mi. 

Ako často bývajú tieto podu
jatia? 

- Je to približne v mesač 
ných in terva loch. 

S akou vefkou skupinou deti 
pracujete? 

- Niektoré akcie sú pre väč
ší počet det!, okolo 150, no 
väč šinou pracujeme v hudob
nom kabinete so skupinou 20-
30 deti od 8-10 rokov vybra
tých učltelmi ZDS. Takto sú tle
to deti s nami v kontakte až do 
ukončenia ZDS. Práve t ohto ro
ku sme začali ak9si nov9 cyk
lus, lebo deti, s ktor 9mi sme 
pred š tyrmi rokmi zač!nali, st1 
už na stredn9ch či učňovsk9ch 
skolách. 

Pri práci s týmito deťmi cl· 
tlte nejakú odlišnosť od Iných 
deti Ich veku? 

- Formuloval by som to asi 
ta kto : V krúžku sú zlatovské 
det i vnimavejšie a vďačnejšie, 
sú mimor iadne koncentrováné, 
je to pre nich jednoducho uda
losť. Treba si uvedomiť, že tie
to deti majú organizovant1 nie
len prácu, povinnosti, ale aj od
dych, ich vo!n9 čas je mode
lovan9. Vďačné sú teda za pri
ležitost, ktorá vybočuje z uni
formi ty, pričom sú mimoriadne 
senzitlvne , úžasne si pamätajú, 
o čom sme pr! predchádza jú
com stretnuti hovorili, čo Ich 
zaujalo. Vzhladom k tomu, že 
ide o deti, z ktor9ch mnohé pri
chádzajú z rozvráten9ch rodin, 
kultúrne zázemie, dosť bežné 
pri ich vrstovnikoch, niekedy 
ch9ba. 

Máte pocit, l e aa ovocie wa
i ej pr6ce ul ukázalo? 

- Sn až!me sa nadväzovať na 
učebné osnovy a tešilo nás1 že 
učitelky hudobneJ., v9chov~ba
dali u deti väčš! záujem i širš! 
rozhfad. No nielen vo vedomos
tiach, zrejme je evidentné, že 
sa námaha i radostná práca s 
deťmi oplatila. Chceli sme po
môcť deťom, ktoré to vlastne 
najviac potrebujú a ten etický 
moment pomôc ť v štarte do ži
vota bol rovnocenn9 s momen
tom \l9Chovno-vzdelávac!m. Vi
dieť rozžiarené, dychtivé det
ské tváre, ktoré sa tešia omno· 
ho viac ako Iné deti, že opäť 
prišiel k nim ujo, ktor9 hovori 
o ta jomstvách hudby, ukazuJe, 
hrá, predvádza nové zaujímavé 
veci, zauj!mav9ch ludi - je 
krásny pocit. Snažím sa byt 
osobnou účasťou tou stmelujú
cou osobou celej, mysl!m s i, 
ozaj dobrej myšlienky. · 

Tieto vale sloYá si priafubom 
l do budicnosti .•. 

- Velmi si vážim ochotu ve
denia Slovenského hudobného 
fondu, ktoré nám vycháaza v 

Komorné koncerty priniesli 
dovedna 17 noviniek. Na tomto 
poll pôsobnosti boli i t ento
raz autori zretelnejši, jedno
značnejši v zámerov9ch rovi
nách, ale 1 rô~norodejšl v kom
pozičn9ch smerovaniach a za
cieleniach. 

Sólové nástroje, Ich zvukovo 
farebná podstat a, dispoz!cle a 
amb!cle v9razov9ch škál sa neu
stále centrom pozornosti viace
rých autorov. Ivo Bláha v in
tenciách svojho komor ného 
myslenia obrát11 pozornosť ten
toraz na orpn. Jeho Hymnus, 
koncentrovarle a účinne vybu
dovaný, zauja l pádnym myšlien
kov9m pr ie_!)ikom. Petrovi Ebe· 
novi, autorovi originálnej in· 
vencie a kultivova nej dikcie, bo· 
la v9chodiskom pre rapsodické 
variácie určené sólovej gitare 
stredoveká milostná pieseň Dre
vo se listem odivá. Pod titu
lom Ta bulat ura nova sme po
čuli vyťaženú, apartnú hUdbu, 
vo v9razov9ch odtieňoch hierar
chizovanú, poeticky krehkú. 
Klavlr sa stal traktu júcim pro
s tredn!kom myšlienok a kom
pozičn9ch pohladov Viktora Ka
labisa - skomponoval v me
dziach brilantnej profesionálnej 
štylizácie Tri polky. Pr i poča
vani Fantázie· pr e dva klav!ry 
Il ju Hurnlka sa nevdojak ponú
ka analógia s literárnou štylis
t ikou autorov9ch pôvabn9ch a 

Skladatef Juraj Hatrik na dvi1uje hudobné kontakty a mlad:fmi 
p~~luch6čmi. 

~aalUilé umelkyne K. HnUkoYá ( klavlr l • E. Krlstinová ( uci
t6cia ) pri svojom vyati penl Y Zlatovclacb. 

Vcfai!né mladé slatoncké aaditér••m . .. Snlmky: R. Polák 

ústrety, podporuje od začiatku 
tieto akcie. Napriklad výrobný 
úsek SHF, ktor9 je brigádou so
cialistickej práce, daroval de
ťom gitar u. Zo strany Detské
ho mestečka máme tiež plné 
pochopenie, čl už to je osobou 
r iaditela s. Chovanca či dalších 
učltelov, hlavne manželov Ba
košovcov. Toto zázemie, spoje
né s našou aktivit ou, uvedomo-

Ctsmevn9ch poviedok, pr íbehov, 
rozprávani. V kaleidoskoplcko'llt 
odvijanl motívov a situáci! Hut 
nik inštrumentálne ,.fantaJ:lru
jt1c" nachádza pŕavú mieru pre 
t1činok v brisknej pointe. Na 
hladine ,.neprovokujúcich" au
torsk9ch počinov ostali sklad
by )if iho V6lka (nie pr!! i š ob
sahovo zainteresovaná Koncer
tantoá meditácia pre klarinet, 
husle, wiolu a violončelo) , Pavla 
Jei.'Abka {inštr uktívne vyznleva
júca SonaUna pre dvojo busli 
a klavlr ), ale i technologicky 
uvážené a vyvážené kompozicie: 
od )ii'lbo Dvol.'ái!ka (efektná a 
nástrojovo koncipovaná Son6ta 
pre akordeón ), Oldricha Seme
ráka l Trlal6gy pre flautu, vio
lu a klavlr) , Petra Fialu . ( Ly
rické dialógy pre dv" gitary ) 
i Miroslava Peliká na ( Pezzi bra
vi pre klavlr ). Amb! cie lndi
vidua.lizovane rozvedeného pro
jektu prezentoval mlad9 autor 
Vojtech Mojlil v sexteto "Den
ník" pre dva klarinety, dva 
trombóny a dva tympány -
snažil sa ·o experimentálnu to
talizáciu v pradive mlkroe le
mentárnych štruktúr. úsll!e po 
syntéze kompozlčn9ch prvkov 
odlišnej proveniencie už nie
kolka rokov je ústredn9m mo
tlvom v tvorbe Alexeja Frleda. 
Kvin teto "Zo ! ivota hmyzu" pr e 
flautu, husle, violu, violončelo 
a klavir onú mozaiku nezl úči-

vanlm sl, že pomáhame dobrej 
vec'i, pomáhame spoločnosti 
znásobiť vklad, ktor9 do pro
jektu Detskéh,o mestečka dala, 
je zárukou, že v prác! budeme 
pokračovať rovnako radi, rov
nako dôsledne a pravidelne ako 
sa nám to darilo doteraz. A ver
te mi, cftim sa medzi t9mito 
"mojimi" deťmi velmi dobre. 

VIERA LIPPOLDOVA 

lo do jednoliatej, vyvážene syn
tentizujúcej reči. Oblasť al6i!l
kovo-kvartetovej literattry 
(azda i vzhladom k tradlcLL, 
ale i atrakt!vnosti možnost!) sa 
u českých skladaterov teš! neu
stálej pozornosti. Do tohtoroc
nej prehliadky prispeli svojimi 
nov9mi opusmi tr aja autori. Jln· 
dl.'icb Feld v9bornou, nosnou 
hudbou, ktorá v procesoch účel· 
ne sumarizuje a konfrontuje ži· 
votnost súčasn9ch technických 
prostriedkov (vari len s malou 
v9hradou k for movej proporč· 
nosti) svojho, v poradi !S. kwar· 
teta. Tradičnejšie chápané rie· 
šenia sú skladobnou doménou 
ser iózneho, muzikálneho 4. 
kvarteta Otomara Kvecha. 
Zvláštne pristavenie si zasluhu· 
je kvarteto Notokruh Ivana Kur
za. Autor na ešte n ie dlhej ces· 
te za profesloná}nou hudbou 
cte!avedome usmerňuje a for· 
muje svoj talent do mimoriadne 
sviežich "pravdovravn9ch" kom
pozici!. Notokruh, ktor9 vznikol 
pod impulzom inšpirácie v9tvar 
ných. realizácii litovského mí 
liara i hudobnika M. K. Ciurli. 
n lsa hovori hudbou invenč· 

n aplnenou, kompozične dôvt~ 
ne zharmonizovanou, n anaj1j 
sviežou vo svojej neokáza
(tprimnosti a spontánnosti. · 

L. SUSTYKEVICO' 


