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Medzi tohtoroi!ný,ni laňreata,t 1 NJr'oďnf:1j i:~ny s~a ,je ~~ huslista Peter Michalica, ktorému túto cenu u~elilo JSre~Jedňfctvo SN-R ,.Za výnika'fúce koncertné výkony doma
l v zahranii!f a za výrazný ' podiel na propagácii sú~asnej slovenskej hudobnej
tvorby". K toml(t.o výi&Jiamaému S,.Polol!enskf!mu, oc;e~'e'niu umenia ' a činnosti nUbo
popredného 'busUstu sa' wrAtime osobitným i!IAnkom v budúcom čísle .
··
Sn!mka: I. Grossmann

poslucháčov čl absolventov VSMU, šti, pend!sto_v l profesionálnych, ale mladých
hudobn!kov.
Ak by s me hľadali dominantu tohtoročnej PMKU, našj! by sme ju predovšetkým vo výkon och posl uchá čov konzervatóril. Azda tu r ozhodol a j moment,
že nemali čo strati ť , a tak hrali bez
zbytočných zábran, s c huťo u, a preto
najviac presvedčili. Aj ked vo_sfére citového dotvárania boli _ zväčša poplatn(
svojmu veku, t1plne jednoznačne dokument.o val! mieru svojho tvorivého ta lentu, dispozft:ie pre hru na pr!slušný nástroj, ktoré rozv!ja správne pedagogické
vedenie. Z vysokej úrovne konzervatoriálnych výkonov môžeme ce.Í kom jednoznačne usudzovať na ma rkantný pr ogres
v pedagogickej práci - výsledku to dlhodobejšieho vývinového procesu nášho
hudobného š kolstva, neustáleho rozširovania jeho základne, zvyšovania kvauu:
kácie _i ovocia pedagogických skúsenosti,
školsk ých 1 medz!škols kých súťaži. Dos peli sme k oneč n e do štádia, k ed už začfname objavovať talenty schopné reprezentácie vo veku okolo 20 rokov. Prpvda, s tým sťlvl sf aj problém pružne využ iť túto skut oč nos t. Tým sk utočne naj·
lepš!m z n ajlepšieh bude treba posk ytn úť dostat ok pódiových kontaktov, a tým
upevť~ovať v n ich zdravé sebavedomie
nevyhnutné pre ďalši rast.
Hoci vystúpenie 'V Tepliciach nemá súťažný charakter, pr e viacerých, najmä
vekovo staršlch účastni k ov, malo . zna,č
n ý význam. Pri ich menšej pódiovej rutine' a s ňo u zvyčajne r uka v ruke kráčajú cej
zn!~enej
psychickej odolnosti
mal tu nejed en n1lacl9 interpret pr!ležit.I,'J_S ť s týmito nedostatkami z.ápa~ if ,a !c.h
prekonávať. :renta poznatok týka sa predovšetkým štipendistov,' v súvislosti s
ktorými vynára sa aj otázka sprísn enia
výberu pre ti1to formu š túd ia. Na _druhej
strane žiadalo by sa však zaviaz a ť t ýcht o umelcov k určitej pov innosti bezplatného kontaktu s obecenstvom. Vys tupovanie je totiž takist o formou štúdia -a pre
dalšl umelecký rast štipendistu azda tou
najpotrebnejšou. V Cechách- majú tento
problém vyriešený už dávno; záruku k oncertných vystúpen! privltali by iste a j

PO· XVI. ~-r~líJiáélk8- mládých kóncertných umelcov

Tradičná prehliadka mladých ~onc ert
ný_c h u~el cov, ktorá preblehaia tohto
roku v diíoch 31. júla - 6. augusta v
Tr e nč ian skych Tepllci ach, vstllptla' do
svojho XVJ. ročnfka . Aj k-eď sa mohlo
zdať , že po vydarenom vlai'tajšom roč;
niku dratn a turgickťl vynachádzavos.t bude možné ďalej Už sotva stupňovať, 'a to
tak vu forme výberu ťlčas tnfkov.• -ako
l v hľadan!, res p. rozširovan!, palety :kon ·
certných pries torov čl v skladbe programovej výstavby jednotlivých podujat! , predsa sa podarilo organizátorom aj
v tomto roku prfst s novými, prei'irtejšle
povedané, staronovými formami podujati.
Prvým takýmto obohatenfm bolo zač l enenie matiné z tvorby llll~d:feih akladatelov pri prfležitosti 65. v-ýročfa VOSR,
na ktorom sa I!redstaviH mlad! a naj mladš! účas tnlci aj z r adov interpretov.
Ukázalo sa, že koncertn! umelci vrs tovnici s kl adaterov - · dokázali · si
n ájsť k tvorbe s vojich kolegov dôverný
vzťah a že pristupujú k ne.J s o značnou
zodpov e dnosťou. úvodné · slóvo pred koncertom pr edniesol zaint eresovane a fun dovane Milan Adamčiak. l keď s me v histórii PMKU už ZllZnamenali existenciu interpr.e ta:t!ného' seminára, jeho znov uzaraden!e
zasmer ovanl e na klaviristov vyvolalo aj u krlti·
kov a hosti značný záuj em. ' Nemalý podiel na tomto fakte mala osobnost Petra
Toperczera . Seminár prebiehal v priestoroch ĽŠ U, ktoré umožniH bezprostredný kontakt medzi žiakom , u č itefom a pozorovatefmi, no výsledok umelecke j práce os iabovala nižšia kvalita- n~stroja. To·
perczerov pedag()gický postup vych ádza l
od detailov - od tvorenia zvučného a
obsahu prlslušného diela adekvátneho tó-

a

nu, -až k väčším celk om, k
plochám a k čo najvýstiž·
nejšiemu 'vyjadreniu auto·
rovho zámeru zašHrovanéh o
v notovom zázname. z jeho
konzultácii 'vyžaroval pokoj, ktorý su zasl úžil aj o
pos tupné psychické uvolne·
nie mladého adept a.
Z desia tich podujati, ktoré tvorili ť a žisko Prehliad ky, otvárací re~itá l violon·
čelistu Jozefa Podhoranského a klaviristu MariAna Laplanského v trenčianskej Galérii M. Bazovského mal retrospekt!vny
charakter. V
súvislos ti s týmto atrakt!vnyn1 priestorom vynára sa
pre budúcnos ť otázka, či
mladi, ale už úspešn! umelcl - bý\(alí účastni ci PMKU
ma jú vy s tupova ť pri štarte
tejto akcie k aždoročne , alebo len pri okrúhlych jubileách. Ukázalo s a totiž, ža
Ga léria je akusticky vhodná
skôr pre koncertný spev čl
gitaru, než pre . plnokrvné
koworné muzic!rovanie.
Po matiné z tvorby mla'Mch skladateiov odzn eli dva
koncerty posluchá č ov kon~
Klniriata Peter M6té, noaitel titulu Najlepii d~aat 
zervatóri!, organové ma tiné
nfk PMICU '82.
Snímka : P. Saský
v Omšenom i v Trenčian
č i ans k ych Bohuslavlc!ach a dalš ie š tyr!
naši mladí umelci ako jednu z výhod pri
v ečerné koncerty. V rámci tohto priest ozís kaní štipendia SHF. - Pravda, tu by sa
ru prezentovali sa domáci s ólisti, ná·
'žiadala a j istá forma s polupráce zainstrojové duá a jeden kómorný ensemble
teresovaných inštitúci!.
Napriek všetkým týmto výhra dám a
z Ciech. Popri konzervatoristoch "!,ýber
účas tníkov zameriaval sa tradičn e
na
úva hám môžeme jednozn a čne konštat o-

vať zvýšenie umeleckého štandar du na
Pr eh liadke. Azda sa o t o ZI!Slúžll a j prísnejší výber účastnikov, nakolko počet
koncertných pr!ležitostr sa voč i v l aňaj 
š ku zredu koval asi o tretinu.
V porovnani s minulosťou v otázke
výberu s klad ieb a autorov nápadne bola
zastúpená tvor ba viedenských klasikov.
Perman entné bolo a j t ohto ro_k u zastúpenie domácich autorov. Po dlhšom čase
dost ala sa k sľovu aj hudba Smetanova.
Aj v tomto roku došlo k zmen e úč-ast 
níkov, nie však v celkom poslednej chvíli. O rganizačné zabezpečenie (výsledok
·s polupráce ZSS a Riaditeľstva Státnych
kťlp eiov) bolo n a výške. Isté r ezervy vykazuje súst avne účasť obecenstva. Až na
malé výnimky p an ovala priaznivá atmosféra i pri troch besedách kritikov s In·
terpretmi. Za na jl epšieho úč·ast n!ka krltici • u rčili 20-ro ~né h o absolven ta košického
konzervatória lúavl ristu Petra MAti!ho.
I v tomto pr!pade sme sa presvedč ili,
že jeho fascinujúci výkon n ebol len vý·
sledkam mimoriadneho talen tu, al e a j
vytrvalej a sústavnej práce, osobnej pri·
tomnostl pedagóga v Tepliciach, čo všetko zná sobovalo feh o psychickú odolnos(
a istotu jeho technického i tvorivo -muzika nts kého prejavu. Zaslúžila sa o to
aj rea llta viacnásobného obohr ania repertoáru, jeho priliehavý výber s ohladom n a dravo-vi rtuózny natural mladého Interpreta.
S prihliadn utím na fakt, že veková kategória a • umelecká prax podstatne
ovpl yvňu j ú úroveň lnterpret a ~ného výkon u, pok úsim s.a (bez ohlad!J na nástroj l
zač l en iť účas tníkov PMKU do istých ka·
tegórl! a v rámci nich ohod notiť ich vys ti1pen'fe v Tepllciach. '
_

PROF ESIONALI
V i o lončelista jozef Podhor anský je pro·
fes lonálom v pravom slova zmys le a plne
to dokázal a j svojim výkonom. Zdravé
spo rahlivost ,
sebavedomie,
t echnická
ujasnenos ť koncepcie, neoch vejná pev nosť Hnil, priebojný, no ovládaný temper ament a vysoká muzikalita boli k omponentmi, kt orými umelec naplnil priestor každe j interpretovane j s kladby večera. Svoje kvality prezentoval celovečern ým r ecitálom na otváracom koncerte v rokok ovej sále Oblastnej galérie
M. A. Bazovského v Trenčíne. Pódiová rutina n ezmazala z jeho kreá cl! pe ľ
muzikantskej iskry a napätia. Skôr na·
opak l
Repertoár mal š ť astne zostavený predovšetkým z dvoch v eľk ých sonát Beethovenovej A du r, op. 69 a Brahmso·
vej e mol, op. 38. Ich koncepc ia bola ,
štýlovo odl!šená, sledoval a celk ovú výstavbu a pr es v edčov a!a v lyr i c k~j kantil éne i v pri ebojn ých, a le pevne držaných rýchlych časti ach. Azda na jviac prlbl!žil sa k ideálu - so svojim partnerom klaviristom MariAnom Lapianskfm,
u ktorého ta kisto dominovala Intenzit a
muzilt'antského dotvárania a súčasne zo hl adňo v ania čeli s t ovej koncepcie vo
finá lnej časti - Brah msa. S profesioná lnou
suverenitou vyr ovna li sa umelci aj s Variáciami na s lovenskú tému od B. Martinťi. V Kadrile zo Sčedrinovej opery
Nielen lásk a odhalil Podhoranský aj dalšie stránky svojho umenia - vtip, noble·
su a schopnost bohatej diferen ciácie tónu a j v technicky exponovaných úsekoch.
Aj huslista Jindfich Pazdera, s partnerom l!udovftom Mar'clngerom demonštroval svo ju profesionálnu úrov eň. Cakal
som však_od P'azde ru výraznejšie odlíšenie pr!s tupu k jednotlivým autorom. Táto
pripomienka t ýka sa predovšetkým úvodného Bacha (Pa rt! ta E dur pre husle
sól o, BWV 1006), ktorý napriek s na he o
kontrast bol ná ladovo i tónovo pomerne
skromne octdiferenc ovaný. Na rozdiel od
dalšíc h huslistov, ktorí dali prednost in terpretácii z notového záznamu i n a pódi u, Pa7;dera interpretoval Beethovenovu
Sonátu B dur , op. 12, č. l spofahlivo s pamäti. Beeth ovenovské- brio nie je mu
vzdialené, no pred ostatnými náladovým! odtienkami pr!liš upredl;}o stňoval patetizmus, či m výs ledok vyznel príliš jed·
notvárn e. Tento muzikant ský stereotyp
pom erne - ťl spešn e j šie korešpondoval s
Bramsovým Scherzom C dur pre husle
a klavir.
{ P o k račov a ni e na 3. str. ]
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• SKLADATEI.: ZASLOtiLÝ UMELEC MILAN NOVAK,
podpredseda Zväzu slovenských skladaterov a dlhoroč
nt umelecký vedúci a dirigent Vojenského umeleckého
súboru kpt. jéna Nálepku oslávil minulý mesiac svoje
55. narodeniny. Patri v súčasnosti k našim najplodnejším
a najangalovanejilm skladatelom uplatňujúcim sa rovnako ~peine vo viacerých lánroch. Aj keď ťažisko jeho
bohatej tvorby spnčlva v dielach ko mponovaných pre
VUS (hudobno·dramatické pásma a tance) , v tvorbe
javiskovej (operety, hudobné komédie, balety) , detskej,
inltruktivnej, scénickej i filmovej, v posledných rokoch
áspeine vkročil a j na pole komornej, konccrtantnej a
symfonicko-vokálnej tvorby, z ktorej najmä viaceré 'lá·
yalné orch estrálno · ·picsňové diela komponované k vý·
:xnamným výročiam historických uda losti náliho povojnového spoločensk é ho vývoja sú do kladom Novákovej
programovej orientácie a spoločensky 11ngažovanej tvor ·
by. Pri prilelitosti livotného jubilea .navlitfvila sklada·
· tefa a blaholelala mu delegácia Slovenskéh~;~ hodtJbnéhn
fondu na čele s jeho riaditefom Alojzom Stuiikom. Po·
zdravné listy zaslali jubilujúcemu umelcovi významn\
predstavitelia náiho politického, spoloč ensk ého a kultúrneho fivu-ta.
•
DRAMATURGICKt PLÄNY slovenských operných,
baletných a spevoherných súborov pre sezónu 1982-83:
OPERA SND BRATISLAVA: B. Smetana Dalibor,
H. Purcell - Dido a Aeneas, J. Benei - .Host!na, G. Do·
n izettl - Nápoj lásky. BALET SND: A. Melikov - 'Legenda o láske, K. Molčanov - Tri karty.

•

OPERA So KOSICE: B. Smetana - Predaná nevesta,
G. Verdi - Aida, C. Mllllocker - žobravý študent, G. Me·
notti - Stará panna a zlodej, G. Pergolesi - Slúika
paňou. BALET SD KOSICE: N. Rimskij-Korsakov - Seberezáda, G. Rossini - Rossiniana, O. Nedbal - Z rozprávky do rozprávky.
OPERA DJGT BANSKA BYSTRiCA: G. Verdi ..:. Travia·
ta, B. Smetana - Hubička,'"G. Pucčínľ _;.: Pláiť a · Glanni
Schicchi, E. KAlman - Grófka Marica. BALET DJGT
BANSKA BYSTRICA: R. Sčedrin-G. Bizet Carmen,
J. Strauss - Ples kadetov.
SPEVOHRA NOVEJ SCtNY BRATISLAVA: O. Fefe·
mann - G. Golubenko - R. Roldestvenskij: Staré domy,
P. Breiner - P. Stoličný : Brzdy, J. Kailtk - Bratia
Capkovci: Zo !ivota hmyzu.
SPEVOHRA DJZ PRESOV: l. Dunajevskij: Volný vietor,
L. Veteika - P. Cmlral: Zelenáč, H. J. Huszka: Barónka
Llli, M. Legrand - J. Domy: Cherbourské dáidniky.
AUTORSKÄ SÚŤAŽ NA DETSKt PIESNE A ZBORO·
SKLADBY. československý rozhlas v Bratislave Hlavná redakcia pre mládel a vzdelávanie vypisuje ~ri
prllelitosti 30. výročia zalo!enia Detského speváckeh~
sboru čs. ro~: hlasu v Bratislave v e r e j n ú' a u t o r s k ú
s 4 f a J n a: piesne a zborové skladby so sprlevo~om
Jubovolného hudobného nástroja alebo in!trumen"lnej
skupiny s detskou a pionierskou tematikou pre vek 1115 ro.kov. Podmienky s ú ťa le: Na súťali sa môle
afačastniť kaldý hudobný skladater jednotlivými skladbami alebo cyklom (zbie rkou) na slovenské texty podla
vlastného výberu. Do súťale molno prihlásiť skladby doteraz neuverejnené a neprihlásené v iných sliťalíach.
Partitúry s osobitne priloleným textom treba posielať
na adresu : čs. rozhlas, HRM, Zachova 1, 812 90 Bratí·
slava. Uúvierka s6ťale je 15. novembra 1982. Sdťal je
dotovaná celkovou sumou 18 ODO Kčs . Zverejnenie súťaie
bude 15. decembra 1982.
•

vt

• MOSTECKA SKLADATEĽSKA SO'tAZ PRE MUZSKt
ZBORY sa vo svojom IV. ročnlku skončila týmito výsled·
kaml: KATEGORIA A ( mulské zbory) - l. cena neudelená, II. cena Jan Sllmáček - Romanca pre mulský zbor,
III. cena Petr Fiala - Flost et venus a Fr. Sauer Ako v dialke hrmenie. ·Cestné uznanie zlskali Peter Cón
- Leje, Miroslav Hlaváe - Pieseň o najkrajiej zemi a
Ivana J,oudová - Spev zeme. KATEGORIA B l úpravy
Judových piesni) - 1. cena neudelená, II. cena Alfréd
Zemanovský - Trio zo slovenských spevov, III. cena
Peter Cón - Hej, navrch na Polane. Cestné uznaJlie ziskal Karel V. Sti!pka - Ruské národné piesne.

e

V NARUCl DOMOVA je názov zbornlka fotografii
a článkov o Bohuslavovl Martinú, ktorý vydala Spoloč
nosť Bohuslava Martin ú (Praha 1980) pri prlle~itosti
90. výročia narodenia tohto velkél10 českého sklada·
tela. Zbornlk prostredníctvom fotografických a pisomných dokumentov pribliluje čitatelovi oka mlik l!reve~e
nia telesných pozostatkov Bohuslava Mart~nú do jeho
vlasti po 20 rokoch od jeho smrti a ich ulolenie do rodnej zeme na cintorlne v Poličke. Zbornlk okrem bohatej
fotodokumentácie a smútočných prejavov z tejto ojedi·
nelej udalosti obsahuje stručný chronologický prehlad
livota a diela B. Martinu, spomienky 8 . Martinu a úvahy,
osobné vyznania a spomienky významných osobnosti
il!eskoslovenského kultúrneho iivota vialuce sa ·k osobnosu a dielu B. Martin ú. Zbornik usporiadal a redakčne
k vydaniu pripravil Tom6i He jzlar, ktorý je tiel autorom
rozsiahlejiieho teztov6ho resumé preloien6ho do iiesticb
netových jazyko•. Nepredajný zbornlk moiDo zlskaf _na
poliadanie od Spoločnosti Bohuslava Martinú a Ceskej
hudobnej spollli!nosti (Valditejnské nám. l , 1111 Ol Praba t) .

Absolventské koncerty
košických konzervatoristov
Zv9šené požiadavky a dosiahnuté umelecké výsledky priaznivo
ovplyvnili úroveň tohtoročn9ch absolventských koncertov, ktoré oproti predchádzajúcim rokom zaznamenali výrazné zlepšenie. Na
jednotlivých koncertoch sa preds tavili poslucháči všetkých oddeleni poslucháči tanca · absolvovali
v Inscenácii baletu Rieka od zaslúžUého umelca Bartolomeja Ur·
banca ) a odzneli na n.l ch výkony,
n a ktoré môže byť škola právom
hrdá. Dramaturgia koncertov obsiahla široké št~lové obdobie, so
zastúpením sklágteb českých a
slovenských skladatelov.
Akorcieón ové o ddelenie reprezentovali dvaja absolvent!, a to
spôsobom presvedčivým a t ypic kým vzhladom k dosiahnutým vý·
sledkam tohto oddelenia. Charak·
tertstlckým znako m ich vystúpenia
bola snaha o čo najlepši výkon,
primeraná technická vybavenost a
s naha uvádzať pôvodnú akordeónovú literatúru. Miroslav Kobelák sa
predstavil ako impulzlvny t yp hrá·
ča,
uprednostňujúc \
technickú
stránku hry. Tá mu um o žňovala
bez
ťažko stí
zdo lať
technické
ús kalia jednotlivých skladieb (O.
Kv~ch: Introdukcia, fúga a kóda ;
J S11mo: Ráno v lese; }. Hatrík:
Koncertn ý monológ; V. Zolotar jov:
Spanielska záhrada: l. A. Albeniz:
Astoria J. a presvedčivo Ich stavebne v yb u dovať. Dobrá spolupráca
(Hldngógn a absolventa sa prejav'ila aj v hre Mirosl uva Kerekani.·
ču {obaja z triedy A. Cuchranove j l,
ktorý premys lene pracuje s témou ,
dokáže ju modelovať a vo výslednom tvure aj pôsobivo podať. Boh a to využíva jernotlivé registre a
s vo ju technickú vybavenost dáva
v pl'Os pech hran}'ch skladieb ( J.
Ha trík: Sentencie; F. Llszt: Kon-certná etuda č. 5, E dur, ktorej.
l pri n ajv!i"čšej snu he chýbal lesk
klavírne j verzie; I. Samo: Prel ú·
dlum, recitatfv a fúga; V. Zubick íj: Karpatská suita).
Z huslistov sa p redstav il Marián
Demeter [z triedy l. Ježa) v koncerte pre husle d mol }. Sibelia.
Preukázal výkon zodpovedajúci jeho technickým a prednesovým
možnostiam. Sibellov k oncert bol•
vša k nad jeho sily a v primeranejšom koncerte mohol ukáza ť '
viac zo svojej hry. Peter jankovič (z triedy
K. Petrócziho) v
dvoch častiach Spanielskej symfónie E. Lala potvrdll svoje husrové kva lity a odviedol dobrý vý·
kon po stránke technickej i výrazoveJ.
Dychové oddelenie zaznamenalo
podstatný vzostup, ktorý sa preja·
vil vý sledkami na sú ťažiach a na
výkonoch jednotlivých absolvent ov
tohto oddelenia. Pozaunista Milan
Staško (z t riedy P. Ta káča) hra l
Variácie na dve témy E. Gablera
stavebne premyslen e a s pôsobivou tónovou kultúrou. Renáta
Strl:lmplová (lesný r oh , z triedy
E. Fajtu) v Koncerte pre l esný
roh Es dur R. Straussa m ilo prekvapila. Je j hra nadchla kaťdého
z prltomných t echnickou dokonalo s ťou , prec lznym zvládnutlm a

rytmickou vyrovnanosťou. Flautistka Petronela Chrobáková (z triedy P. Pukla) hrala Koncert pre
flautu G dur }. J. Quantza tónovo
a tecl!n!cky nevýrazne. Ivan Our ica (lesný roh, z triedy E. Fajtu]
hral takist o Koncert pre l esný roh
Es dur R. Straussa , a le značne Indisponovane. ·Je to však hornis ta
s velkými predpokladmi ďalšieho
rastu.
Absolventky speyáckeho oddelenia i pr! dobrej hlasovej ku.ltúre
sa výraznejšie nepresad111. Pr!l!šn}' pocit zod-povednost! za predvedený výkon uberal na výslednom
dojme z Ich vystúpenia.
Absolventi kl avírneho oddelenia
sa prezentovali niekolkýml pozoruhodnými výkonmi. Dominoval tu
predovšetkým Peter Má té [z triedy L. Kojanovej l, ktorý v celovečerno m p rograme
svojho a bsolventského koncertu podal obdivuhodný výkon. Jeho hra má znak y
technickej vyspelosti, prirodzenej
muziká lnosti, stavebnéh o nadhľadu
a vla stného tv orivého pris t upu. Vo
sVO JOm absolventskom. programe
( J. S. Bach: Prelúdium a fúga
A du r, TK I; L. van Beethoven:
Sonáta Es dur, op. 81 "Les
adieux"; B. Bartók: Suita op. 14;
F. Chopin: Ba lada f mol, op. 52;
Nokturno G d ur, op. 37, č. 2; Mazurky op. 50, č. 1 G dur·, č . 2
A s clur, č. 3 eis mol: F. Li S'l t: MP.·
va l člk) preukáw l ve fk ú p r<l covll.osf a ciefavectonw sf, a le a i

fist o

dos t n t očnú sc h opnos ť

vyr ovn u( ~a
všetkými skladbmn i utuelecky ·
pôsoiJiv}'m dojmom. V jeho b r:e je
všetko premyslené u na svojom
mieste. Prekypuje technickou vybavenosťou, ušiachtilým a nosným
tónom a vyspelým hudobn9m prejavom. Agnesa Futóová ( z trl_e dy
L. Kojanovej) sa predstavila š t roko koncipova ným progra mom, ktor ý jej pos k ytol dosta tok priestoru
k preukázanlu technickej vybavenost! a muzlkantského trlbenia vý·
sledného tvam jednotlivých s kla·
d!eb. V prvej polovic! program1,1
hrala Chromatickú fantáziu a fú·
gu J. S. Bacha, BWV 903, Son&tu d mol, op. 31, č. 2 L. van Beethovena, Etu du E. dur č: 5 F. Liszta, Etudu c mol; op. ' 10, l č. l ~ a
Fantáziu f mol, op. 49 F. Chopma~
z cyklu Etudy a polky B. Ma rtl·
nu hrala polky a mol u F _ d ur
a v spoluprác i s Petrom Mátém
ešte dve časti z baletne j hudby
Petruška L Stravinskéh o a Danza
cie Jallsco A. Coplan cia. Z ďalšieh
klavi ristov sa predstavila Alica Ho·
bošová (z t riedy S. Drozdeka l v
skla dbách C. ó ebussyho (Odrazy
vo vode), I. Albeniza (Pod palmou,
z cyklu Spanielske piesn e op. 232),
s. M. Slonims kého ( Zvony) a zaujala zmyslom pre št ýlovos ť a
schopnos ťou nezostaf l en u tecb.
nick ej stránky diela, ale rozoznieť
a citovou v ýrazovosťo u oživiť každú melodicKú frázu h raných skla dieb. Ka ta r!na Takáčová (z tri edy
P. Novotného ] hra la Soná tu e mol,
op. 7 E. H. Griega s plnou zaujatosťou a zodpoved n osťou . Ľudmi
ia Uhlla rová (z triedy I. Millera l
h rala Etudu a mol, op, 39, č. 2
su

Družobné kontakty škôl
tomnýnľ hlboký zážit ok. Program
Katedra hudobnej výchovy Pebol drama tul·gicky prltažllvý a pre
da gogickej fakulty v ústi n ad La·
bem nadviazala v minulom roku , pos lucháčov Pedagogic kej fa kulty
i v mnohom po uč ný, pretože preddružobné kontakty s Katedrou hustavoval reprezentativny prierez
dobnej výchovy Pedagogickej favývojom klavirnej hudby o.d. obkulty Univerzity P. J. Safárika v
dobia klasicizmu až po hudbu 20.
Prešove. Tieto kontakty sa rozvístoroči a a posl uchá či tak mali
jajú celkom , n eformálne , predovšetkým na poll umelecke j kon- možnos t porovnáva ť vyjadrovacie
prostJ·iedky klavírne j t vorby rôzcertnej činno sti. Na jese ľi min ulénych sklad atel ských osobnost! ho roku vystúpil v Prešove MieBeethovena, Chopina, Liszta, Ravešaný spevácky zbor Pedagogickej
la, Bartóka a Skriabina. Mladá
{a kulty v ú sU n ad Labem (umeumelkyt)a pri interpretácii sklaleck ý vedúci doc. dr. Tomáš Fiad ie b demonštrovala vytriben9 zmyla, csc.) s celovečerným konce rtsel pre š týlovosť podania čo sa
ným programom. V decembri m. r.
markantne prejavilo na jm!! pri ná·
usporiadala ústecká PF koncert
s lednej reproduk cii dvoc h obsaprešovs kého folklórneho súboru
hovo blízkych skla dieb: VodotrysTorysa. Tohto r oku prlvftala PF
k y vo vile d'Este Franza Liszta (z
v ústi nad Labem ako svojh o h oscyklu Roky putova nia III. ] a Rata odbornú asist entku kl avírnej
hry PF v Prešove Andrlennu Baiá- velov ej tmpresionistickej kl av!rnej
skladbe rovnakého názvu - Voszovll-Cziczerov6, ktorá sa ako
dotrysky. Tu mali zasv!lt en1 poslukoncertná umelkyňa predstavlla
cháči obzvlášt dobrú pr!ležltos(
hos titelom a študentom klavírnym
vychutna ť jej .,úderové registrovarecitálom v koncertnej sál e OKS.
ni e ~ farebných nuansr, ktoré však
Večer Adrlenny Balászovej-Czinebolo charakteristické iba pre
czerove j, ktorá po dokon čent štú·
interpretác iu týchto skladieb, al e
dU n a bratislavs kom konzervatóuplati'iova né A. Balászovou - a ko
riu a bs olvovala n a Kon zervatóriu
jeden z interpretačn ýc h prostriedN . A. Rimského-Korsakova v Le·
kov - a j u ost atných skladieb,
nlng rade, priniesol všetk ým pr!-

S Rachmaninova, Prelúdium Fis
dur, op. 38, č. 13 a Prelúdi,!lm as
mol, op. 38, č. 10 D. Kabalevského. v n ie najvlwdnejšie zostavenom programe zau jala síce primeranou sch opnosťou vy b udovať jed·
hnotlivé diela, no hrané diela sl
žiadajú predsa len väčšiu dávku
technickej dokona losti.
S Komorným orchestrom kon·
zervatória sa predstavila Tatiana
Nováková (z triedy S. Drozdekaj
v Koncerte g mol pre klavlr so
spr ievodom sláčikového orchestra
]. A. Bendu. Vzťah ku komornej
hudbe bol vo výkone Novákovej
evidentný. Aj k eď nemala vera
prfležitost1 demonšt-rovať posluchá·
čom svo-je hrá čske kv a li ty, o to
viac sme ocei1ovali jej klavlrny
prejav cltllvo začlenený do orchestrálnej hry.
Na k oncerte vlťazov sútažl pos·
Juchá čo v košického konzerva tória
sa predstavil Vladimir Laššák (z
triedy K. Klo cáň a) v Koncerte pr11
klarinet a orchester Es dur, op. 36
F. V. Kramára -Krommera spôsobom
presv edčivým_ a stavebne
ucelen ým. Pr es vedč11 o svojich kvalitách dokona lou technickou vyba·
venostou, prirodzenou muzikálnosťou, vyrovnaným a kultivovaným
tónom vo všetkých registroch l
stavebným n adhladom. V progra·
me toho istého koncertu vystúpil
aj )án Hrubovčák [z t riedy P. Ta·
k áča l v Kqncerte pre poza un u a
orchester Es dur V. Dav ida, ktorý
dobre clti melodický oblúk a nále·
žite dokAže ocidtferencovaf jednotlivé nástro jové registre. Tempová
vyrovnanosť, premyslenosl výstav·
by a h lboké sústred~nie vyžaro'!a·
l i 1. k aždej frázy sólového nástro•
ja. C\)ikový dojem ovplyvn ili t er:ll·
nické nepr'tJsno!'it1 n malli pam!lťo·
ve zukoltsn nla .
Na poslr.clnom koncerte cyklu
koncert ov pre Hudobnú mládež sa
predstavil\ absolventi d ychového,
sláčikového a klav!rneho oddelenia. Ľubomír Legemza (z t riedy
K. Klocái\a] hral Koncert pre k ia·
r inet a or·chester A dur, KZ 622
W . A. Mozar t a. Legemza k jeho in·
ter pretá cll pristúpil s n aj väčšou
súst redenosťou a snahou poukázaf n a melodick ú a vý razovú krá·
su. vera zo zámeru sa mu po·
darilo splniť výbornou technickou
p riprav enosťou, prirodzenou rnuzi·
kálnosfou, dobrou intonáciou a VY·
rovnaným, laho~ne zne júcim tó·
nom. Vladimir Ljubímov ( z triedy
l. Ježa l ·hral Koncert pre husle a
orchester d mol , č. 2 , op. 22 H.
Wieniawského primeraným spôsobom. Nedotiahol však na požado·
vanú úrovei'í výst avbu diela a zos·
tal nieČo diž'n ý a j intonačne) pre~
nosti. Nemožno mu však uprlef
sn ahu a nadšenie, s ak ými pristupoval k tomuto c;llelu. Peter Mát€
sa predstavil tiež v Koncerte pre
klavír a orch ester a mol E. H.
Grlega. Aj v kl av!rnom koncer·
te uplatnil suverénnu t echn lcktí
pripraven osť a bohatú d ynamick tí
a zvuk ovú škálu. Svoju interpret á·
eiu naplnil predstavou virtuózneho romantického štýlu hry, v k to·
rej nezostal len pri vonka j~el
techn ickej stránk e , ale rozoznAl
a citovou v ý razovosť9u rozozvučal k ažd O mel o.d lck ú frá zu. Potvrdil níelen svoju . hr á_čs k u suverenítu, a l e ai predpokl ady vynikajúceho k lavi r is tu.
ŠTEFAN CURILLA

zv lá š ť výrazne v Meflstovom
čiku. Toto d ie lo, ktorému jeho

val·
aut or F. I.iszt da l o rchestrálnu i k ht ·
virnu podobu, pat r í medzi najťažši e klnv!me skla dby nielen pre
technickú, ale i v ýrazovú ná roč 
nos ť , pretože dosiahnutie orchestrálnych farieb predpokladá po·
užit bohatú škál u dynamických l
farebn9ch odtienkov - tých Balászová nápadito využívala a pr~
st rednictvom nich túto efektnú
s kladbu pôsobivo
vygradovala.
Zmysel pre g radác iu, v}'razové odtienky a agogiku v äčš i e h plôch,
f ráz a detailov proklamovala Interpretka v priebehu ve čera sk u·
toč n e v každe j skladb e, navyše
vždy so zmyslom pre dobu vzniku
diela a štýl autora, Najmä treba
vyzdv i hnúť predvedenie Chopina·
výcli skladieb (Scherzo h mol, Balada F d ur, Fantázia-lmpromptu~
cis m ol). ktoré predniesla bez
znakov vonka jšej pompéznosti veJ.
mi pôsobiv o a s prlkladnou ago·
gickou a v ýrazovou vy v ážen os ťo u.
I tu sa prej avila A. Balászová ako
interpr·etka, ktorá nepredv ád za samoúčelne svoje umenie a tecltnlc·
kú brilanclu, a le svoje reproduk č·
né sch opnosti dáva premyslene a
dtlivo do služieb každej konkrétne j skladby.
OI:GA CENCIKDVl
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Po_XVI. prehliadka mladých koncertných umelcov

...._

ŠIROKÁ PALETA TALENTOV
(Dokonč enie z l. str.)
Organistka Gabriela Riedlbauchová pochádza zo Slovenska a aj stredné hudobné vzdelanie z!skala v Bratislave. Zije a pôsob! však v čechách a tak v Tepliciach vysttíplla ako reprezentantka čes
kého interpretačného umenia. Na jej výkone zaujala schopnosť, s akou využila
obmedzené farebné možnosti chrámového nástroja v Omšenom, i ako sa dokázala vyrovnať s jeho nie prlliš ľahkým
chodom. V Rledlbauchovej interpretácii
bol badateľný vysoký stupei'J. koncentrácie, tvorivá (liscipl!na, vyváženosť medzi
racionálnym vkladom a citovou účasťou,
schopnos t viest a udržať l!niu, ktorá sa
markantne prejavila v záverečnóm Prelúdiu a fúge h ll! Ol J. S. Bacha (BWV 544 ).·
Inak zau j!mavá a poslucháčsky vďačná
zostava programu zohladňova la možnosti

Mária Adamcová
nástr oja i tvorivé predpoklady umelkyne, ktorá nehrá stroho a aj ked sa nevyhl a agoglckým výkyvom, presvedčila
plne svojim osobnostným vkladom.
Približne ha rozhran1 medzi touto a
nasledujúcou ka tegóriou nachádza sa
Alma trio - ensemble z Čiech hrajúci
v zložen!: Marie Synkovti - klav!r, Eva
Kaniakovli - husle a Marie Kohoutová
- violončelo. Ich výkon utrpel predo: ·
všé tk'~m po strá nke zvukovej. Kým ony .
tiiali pocit, že hra jú prlhlučne, zatial ·
posl u cháč v sále mal dojem, že v ich
hre ch ýba jú dynamické vrcholy. Z hladiska remesla a čias točne l citového dotvárania podali sol!dny výkon n ajmä v
poeticky ladenom Klavlrnom Triu K.
Schumannovej op. 17, no v svojej jednotvárnej prevahe lyr!ckých tónov a pomerne zúženom diapazóne kon tras tov
predsa ien málo presve.dčivý. Z hindiska
interpretačného dotvárania diela tm najpresvedčiv e j š ie vyšlo Adagio z t ria J.
Pauera. Muzikantsky najpr!ebojnejšia zdá
sa byť huslistka. ZvuR klav!ra pripadal
mi miestami prlpiochý _a málo nosný.
z t ejto tendencie pr11\šného zdôrazňova
nia komorného prejavu sa súboru podarilo vymaniť iba v niektorých úsekoch
Pauercivho tria, hoci aj tu finá le doslova
volalo po zvu~ov o m vygradovantl
Flautista Viktor Vavro prezentoval svoje profesionálne parametre ovládania nástroja v málo Inšpirujúcom Dódekatheon e IJ're fl autu a č emba l o (v tomto prfpade s klav!rom v podan! Zlatice Poulovej) od Stanislava Hochela.
Medzi profesionálov zaradujem aj klaviristov, ktor! sa na PMKU prezentovali
ako s prevádza či a komorní hráči. Pretože Z. Poulová okrem umeleckého partnerstva odvá dzan om vždy na vys oko profesionálnej úrovni - najm!! v spolupráci s huslis tom Ewaldom Danelom - vys túpila aj sólisticky, patr! sa ju uviesť
·nn prvom mieste:.. Predstavila s a ako s polahliv á interpretka Suity pre klav!r od
svojho manžela Fran tiška Poula. Nazdávam s a vš ak, · že sa jej nepodarilo v koncepcii dostatočne preklenúť . problematiku výstavby a stm e!iť široké plochy n!_l jm!! stredných troch ča sU, ktoré skladateľ vybudoval prostriedkami polyfónnej
..
sadzby.
.
Vvsokou dávkou muztkallty a citového
vkladu vyznačoval sa aj vý~on poe.tlc ky orientovanej klaviristky Dariny Lackovej, ktorá sprevádzala dve speväčky
VSMU - Máriu Ellášovú a Máriu Adamcovú. Vys okou kultúrou tónu, eleganciou a permanentnou citovou ú ča sťou
[tak ak o každý rok l oplýval výkon žillns~ .ej klavirlst'\<y Marty Sln~erovef. Vo
všeobecnosti môž'em konštatovať , že aj
výkony dalšfch partnerov pr i klavtri boli za angažov.a né. tónovo vypr a cova n~ a
priliehavo 'd otvá rajúce náladu a atmosféru hraných ·diel.
Mariin Varlnsky_pre.q niesoi na matiné
z tvorby mladých sk l adateľov Portrét
cli evč'a ťa pre sólo klavír od Víťazos.lava
~ubiČku. ~re su~J.eÍ<ttvne janáčkovsky ~a

danú lyriku n enásUne vystupňovanú do
dramatických polOh našiel s l, i keď nie
vžpv _vŠade a rovnako zaujatý a tvorivý
vz ťah.

ŠTIPENDISTI

násilne tvorených vysokých tónoch. Eliášová zaujme poslucháča intenz!vnym citovým ponorom, zreteľ n ou výslovnosťou,
spoľahlivou intonáciou, štýlovým cften1m
(najmä vyrovnaný tón a prejav v úvodn ých skladbách Caccinlho a Glucka).
Najlepšie sa jej vydarili niektoré Dvorákove piesne. v budúcnosti by mala
rozš!riť dynam ický rozsah, spofahlivejšie

Zhodou okolnostr všetci z nich boli
klaviristi. Najucelenejš1 výkon podal Tomáš Gaál. Upútal predovšetkým remeseJnou stránkou svojho vystúpenia. Po
stránke t echnickej n emá problémov. Do·
káže _všetky, 1 tie najnam~havejš!e úse~\
ky zdolať bez výraznejších výkyvov. To,
na čom mus! v budúcnosti najviac pracovať, je citové dotváranie a udržanie
n apätia v priebehu Interpretácie celého
diela. I napriek' týmto výhradám vydarilo sa mu napr. znamenite koncepčne
s tvárniť
Scherzo Chopinove] Sonáty
b mol, op. 35. Jeho naturelu i technickému arzenálu nie. je vzdialená ani výrazová problematika 7. sonáty, op. 83
S. Prokofieva. V strednom Andante calarosa žiadala sa však bohatšia diferenciácia tónu v kantiléne a najmä lepšie držanie celkovej Unie. Finálne Precipltato
vyžadovalo širš! tvorivý nadhľad, šetrenie v dynamickom narastanr, aby mohutná gradá cia vyznela presvedčivo a
Juraj Cižmarovič
kontinuitne. Dravosť výrazu, ktorá je
Gaálovi bUzka, neznamená· však stratu
nasadzovať výšky a dos iahnuť väčšiu
dohľadu nad kvalitou t ónu a plastikou
uvolnenosť a intenz!vnejš iu nosn osť hlaaj v dynamických vrcholoch. Aj ked si
su v ~ramaticky vyhrotených polohách.
úvodnú Poému - sonátu Dušana MarCitlivým komorným prejavom za ujatlnčeka vieme predstaviť koncepčne ucela skúsenejšia tohtoročná absolventka
lenejšie, v Gaálovom podan! vyznela fasVSMU Mária Adamcová, angažovaná už
cinujúca vďaka technickej s po!ahllvostt
v opere Státneho divadla v Košiciach.
a br1lanc1L
Svoj mäkký mezzosoprán ovláda dokaSympatická Klaudia J~_rkovičovti sa zo
najlepšie, v dynamickom vypracovan! je
štipendistov najviac dokázala presadiť
diferencovanejšia, citovo pres ve dčiv ejš ia ,
ako tvorivý umelecký typ. No zvýšená
vo vyšš·ích polohách iste jšia. Zaradenie
emocionalita a 1ntenz1vne prež!vanie boAdamcovej vystúpenia na zá verečný konli pr!činou určitých nedostatkov, k toré
cert Prehliadky bolo š ťa stným kmkom
sa prejavovali na jmä v oblasti techn!ca za svoj ucelený výkon sa právom ocitkéh9 vypracovania, n a ]vyhrotenejšie v
la
medzi kandidátmi n a cenu kritiky pre
Scherze h mol , op. 20 F. Chopina. Priesnajlepš ieho účastn 1 ka PMKU. Je to symtor Haydnovej hudby (Sonáta c mol,
patická umelkyi'ia, skromná a vefmi perNo 33, Hab. XVI 20) dokázala naplniť
spektivna.
hlboko prežitou hudbou. Už spomenutá
V dotera jšej histórii Prehliadok tohtozvýšená účasť emoclonálnelio vkladu poročný organový koncert · Katartny Hanzn ačila však miestam! agogiku nad únoszelovej v kaplnke Trenčianskych Bon ost kl asického štýlu. Ak v Chopinovi
huslav!c vyznel najúspešnejšie. Zaslúžila
dominovala citovosť, v Ravelov! ('{al č!
sa o to popri priliehavej a vtipne zostaky sentimentálne a nobl esné ) podarilo
venej dramaturgii predovšetkým samotsa jej najprimeranejšie spojlt emocionálná um el kyň a ·svoj!m výkonom. AJ keď
nu zložku s racionálnou rozvahou. Ucev oblasti tempového rozvrhnutia skladieb
lene jšie a s 1ntenz1vnym fantazijným
nevyhla sa Istým výkyvom, Jianzelovej
vkladom stvárnila Jurkovlčová Tri romuzikalita a tvorivý zreteľ dokázali tiemantické skladby z cyklu Kaleidoskop od
to rezervy zasunúť do pozadia. V jej hre
E. Sucl10ň a . Jurkovičov~ j ~ exe.m pli'irmm,
domin·ova ia živos ť, sviežos ť , elegancia,
pr!kl~dom toho, ako mladý umelec .s. výtechnická · istota, vtip. Za interpretačne
, razným ,naqan1m a b~hatýQ.'l cltoyý~p,, fQ.~- ,
·na jutelertejši", t empovo 1 v kontrastoch
dom stŕáca na pódiu" pôdu pod nohami,
farby, tempa a nálady pokladám skvele
pretože mu chýbajú potrebné skúsenosti
rozvrhnutý sultový sled J. A. Santracha.
a rutina vo vystupovaní. Pos l ucháč c!tl,
V zá vereč nej Fantáz11 a fúge a mol
že má pred sebou vyspelú interpretačnú
(BWV 551) J. S. Bacha · by presvedčivosť
osobnost, no zárov eň ho rušia v h re mnokoncepcie umocnilo nenásilné sostenuto
hé momenty. Výsledok pôsobí potom skôr
vo fúge. AJ Hanzelová patrila medz! kanrozhárane ako presvedčivo.
didátov na cenu najlepšieho účastn1ka.
Vys túpenie Márie Mfrekovej, v súčas
Pýchou tohtoročnej PMKU 'boli husllsti.
nost! štipendis tky študuj(tcej na viedenCers tvý absolvent VSMU Ewald DaneJ
skej Hochschule flir Musik und darstelzaujal vynikajúcim ov!ádan1m svojho nálende Kunst, bolo poznamenané t akisto
stroja. Jeho dynamické rozvrhnutie úsemenš ou pódiovou praxou. Vyžarovala z
kov, intonácia, t echnika sú vskutku im- .
n eho pr1llšná dávka neistoty premietajúpanujúce. Je typom umelca pr!llš racioca sa do neopodstatneného vlnenia agonálne zvažuj(tclm každý interpretačný degiky , do miešania h armónií Improvizotail. Má zmysel pre mieru, nikdy nič nevan ou pedalizáclou (alebo to bol zápreexponuje. Muzikantský rozmach, uvormer?], čo všetko zahmli evalo zretefnosť
neno sť a priebojnos ť sú zatial u neho
artikulácie a pevnos ť výstavby Beethozastúpené s Istými r ezervami. V smere
osobnost néh o dotváran,ia di ela najviac
zaujal v Nocturl!e a Tarantelle, op. 28
K. Szymnnowského.
Naproti tomu od neho o 6 rokov mladš! pos lucháč bratislavského konzervatória Juraj Ci!marovič - í keď, pochopltefne, nie tak ešte technicky vyzbrojený - priam hýr il tým, čomu hovpr1me
muzikantská iskra, úprimná cltovosf, ale
aj zmysel pre držanie Unie. Tieto črty,
aj keď nie vždy v rovnakom pomere
(napr. vo finá le Beethovenovej Jarnej sonáty pofavila tetiva tempa) boli prftomné u všetkých autorov bez ohladu na
štýl a technickú náročnos ť. Velmi sympaticky a pr es vedčivo stvárnil Kadenciu
pre husle sólo od . L. Burlas a a priam
fascinujúca koncepčne zvládol stavebnú
problematiku predovš etkým I. č a s ti Beethovenovej sonáty. O mimoriadnych dispoz!ciách aj pr e oblasť techniky a virtuozity podal C ižmarovlč nezvratný dôk az v Prelúdiu a Allegre F. Kreislera.
Katarína Hanzelová
Precrzny a muzikantsky dotvárajúc! výkon podala a j jeho par tnerka Viera
venovej Appassionaty, op. 57. o niečo
Doubková pr i klav1rl.
pr esvedčivej šie stvárnila M!reková SoSkoda, že n emenej talentovaný poslunatu rusticu E. Suchoi'ia, ktorá sl však
cháč
košického konzervatória Peter
tiež žiadala výraznejšie tónové prepraSklenka dostal k prezentácii svojho umecovanie. Dominoval skôr zrete! na celnia pomerne skr omný priestor. Zaujal
kovú !Iniu a na vystihnutie základného
istotou pam!!tl, vyr ovnanými a správne
ná ladového odtiei'la.
voleným! tempami, vnútornou koncentrá·
ciou a pr!kl adnou discipUnou v LeclaiPOSLUCHACI HUDOBNÝCH
rovej Sonáte O dur. O tom, že mu nie
UCILISf
.
je vzdialen ý ani svet romantickej citoTvorili najpočetnejšiu skupinu medzi
vosti, fantázie a _virtuozity presvedčil v
tohtoročným! úča s tníkm! PMKU.
Sm ~tanovej s kladbe Z domoviny II. ZaVýsledky pedagogickéh o vedenia na
hral ju ~ _Istotou) vervou, a až n a niebratislavske j VSMU dokumentovali dve
kolka nevkusných manier s pr!kladnou
speváčJW a dvaja inštrumentalisti. Sopvyváž enosťou citu a um elec~ej rozvahy.
rán Márie Eliálovej svojim volumenom
Violončeli sta z br atislavského konzerpredurčuj e ju predovšetkým ku kómornévatória Eugen Prochác doplatil na nemu pi es ňovému r epertoáru. Je to spepr!tomnosť svojho pedagóga. Jeho n e-.
v áčk a nesporne muzikálna, zatial však
sporný talent bolo možné zis tiť zo schoptiež bez- väčších skúsenosti. Bolo to banosti difer encovať . tón a prežiariť ho
datefné v pr!lišnom vlbrate a najmä v
svojím citovým fondom. Menej sa mi už

pozdávalo jeho nepevné držanie Hnie
a celková psychická neistota. Na rozdiel
od väčšin y svojich kolegov zahral celý
repertoár svojho vystúpenia spoľahlivo
spamäti. U Procháca však v najväčšej
miere bolo vidltefné to, o kolko mOže ·
klesnúť úroveň výkonu pri nervovom vypät! na pódiu. Talent sa však ani v tomto prfpadE!_ nestratll a jeho záblesky sa
v niek torých úsekoch predsa len dostávali do popredia.
K plejáde sláčikárov treba zara d iť aJ
velmi sympatické, úspešné a nesporne
aj perspekt!vne huslové duo Juraj Cilmarovič Bohdan Warchal mladli z
bratislavského konzervatória. s imponujúcim zan!eten!m a medltat!vnym ponorom stvárnilo Hudbu pre dvoje husH od
Pavla Malovca 1 Dve meditácie pre husľové duo na pamiatku D. Sostakov! ča
od Petra Martinčeka.
K prínosom Prehliadky patr1li tohto
roku aJ gitaristi. Vladimir Tomčányi z
Bratislavy vďač! svojej účast! v Tepliciach predovšetkým Trom miniatúram
Vladim!ra Bokesa, ku ktorým pripojil
dalšie dve skladby - s účasť s(tťažného
repertoáru pripr aveného na parížsku súťaž gitaristov, kam bol ,vybraný na základe svoj ich nahrávok. U Tomčánylho
fascinuje poslucháča schopnosť prežiarif
t?n i frázu clt~vým nábo jom, dokáže
t1ež u c hopiť a VJ.esť llniu, pozoruhodné
. sú aj jeho lntonačné dispoz!cie a tech nické zázemie.
Aj vý~on Jána Labanta, gitarist u zo
žilinského konzervatória patril k nesporným _prínosom Prehliadky. Ak u Tomšány!h o doml!lovala predovšetkým muzik alita, u Labanta v prvom rade zaujal a istota technického vypracovania precíznosť, zretelnosť, dynamické odtienky. Skoda, že nevyst(tpil so zosilňova
čom, pretože krehký zvuk nástroja n evládal dostatočne zaplnlt priestor Kúparnej dvora ny.

Jaroslav Harvan

Snimky: P. Saskf,

Jaroslav Harvan zo 2111ny bol (popri
Va vr ovi) jediným dychárom, ktorý sa
predstavil sólisticky v Tepliciach, no o to
viac zaujali Ak bude v svojom vývoji
tak rýchlo n apredovať ako doteraz, možn o o ň om povedať, ~e je potenciálnym
laureátom medzinárodnej súťaže dychárov. Jeho talent sa prejavil rovnomerne
vo všetkých parametroch a výsledkom
bola syntéza na doslova profesionálnej
úrovni. Skoda len, že pr e časový l!mit
predniesol len dve ča s ti z Mozartovh o
Koncertu D dur (KZ 314) ; bol to však po
stránk-e tónovej, fr ázovacej, agogickej i
dynamickej .Prík ladný výkon. Rozsah
svojho veľk éh o prirodzeného nadania a
enormnej usilovnosti dokumentoval medziiným
aj s uverénnym pamäťovým
zvládnut!m celého repertoá r u ( B. Martinu: Scherzo a G. Fauré: Fantázia, op.
79].

V Dialógoch Petra Cóna predstavilo
s a flautové duo bra tov juraja a Milana
Brunnerovcov. Upútalo technickou istot ou, kultúrou tónu a zreteinou artiku láciou faktúry.
Ak na záver našich pos trehov venujeme mi esto Petrovi Mátému, čer stvém u
abs olventovi Konzervatória v Košiciach,
tak je to preto, že jeho vynikajúci výkon môžem bez ohľadu na jeho vek (2Cí)
ho dnotiť v superlat!voch aj tými najprísnejš!ml kritériam!. Jeho pr!stup k Bartókovej Suite op. 14 doslova omráčil nielen dravou naliehavosťou, ale aj medi tat!vnym podtextom, dokonalým technick ým prepracovan!m, vč1tane vedenia polyfónie, bohatou paletou odtienkov a predovšetkým .veľkou vnútornou tvorivou silou. Máté vyrástol v suverénneho virtuóza aj zásluhou toho, že vie autorov zámer adekvátne dotvárať ; má zmysel nie,
len · pr~ pev nos ť llnie, ale napr. aj pre
hr avos ť ( Smetanova Sl epi čka i perlivé
ús eky Mefistovho va l č!k a F. Liszta ). Vnút orný oheň tak typický Qre Usztovský
výraz je mu bl1zky, vie ho r ozdúc ha ť,
ovládaf i popúšťať jeho uzdu, no vždy
v medziach únosnosti. Technická. bravúra
dominovala aj v jedinečnej koncepcii pomern e frekventovanej Hatrtkovej Tocca·
ty, ktorá predčl)a všetky doter ajšie interpret ácie. Máté však dokázal vychut·
nat , bohato diferencov ať a citovo prežiariť a j lyrický stred Llsztovho valčť)<a.
Som presvedčený, že titul najlepš ieho
úč as tn1k a Prehliadky, ktorý mu udeUia
vä čšin a kritikov , získal zaslúženeJ
VLADIMIR Cl!lk

Hovoríme
s prorektorom
Vysokei
školy
múzických
umení
v Bratislave
doc. Milošom

TVORBA
HANUS DOMANSKÝ:

ELEGICKÁ SUITA PRE SOPRAN A KLAVÍR
Ani Ovídius. vo svojich Elégiách by nevy jadril žiaľ ženy
nad stratou nulého presvedčivejšie, než texty s taroegyptských
e~oso~, V~rlame, Achmadulinová, Krolow či Sodergranovli.. To
su totiž llterli.rne pramene, po ktorých siahol Hanuš Domansl{ý vo svojej Elegickej suite pre soprán a klavír. Tieto fragmenty básní vy jadrujú azda vše tko to, čo elégia ako Uterli.rny
f enomén ~á tlmočtť: smutný obsah, žalospev, trúchlivosť i prvky lyncke. K tomu však pristupuje kompozičné pretlmočenie
v ktorom sa autor vyhýba tradičnému piesiíovému cyklu, pre:
tože spevný part ]e len Jednou z požiadaviek interpretačného
preJavu. Domanský chce do svojho diela vtiahnuť celého člo
veka a J?reto žiada od interpreta senzitívne zažitie, miestami
1 herecke p r etlmočenie a vo vokálnej zložke širokú škálu výrazovýc~ a fa rebných registrov. Okrem spevného a prózového
partu su tu predpísané výkriky a výrazovo rozdielne stavy
ako napr. ,hysterický, žalostný, ša ntivý, bolestivý" a na za:
čtatku dru~.?i skladby i poznámka "vnútorne zažiť a herecky
prepracovaf . Celá zážitková sféra ľuds kého vnútra sa mus!
ted ~ premietnuť vo svetle bolesti, utrpenia a konečného zmie·
rem a ~a s os~dc:m.
je i. etické posolstvo tejto hudobnod:amatJckeJ. p1esnove1 kreáct.e, v ktorej je zastúpená netradtčne konctpovaná vokálnost, pohybujúca sa neraz na báze
vol?ého zápisu, alebo prejavu oscilujúceho medzi interpretáciOu hovoreného a spievaného slova. Klavírny part výrazne
korešpondu je s dramatickou sférou voká lnej zložky a dotvára
rozo.hráva a ozrejmuje princfpy zvukovosti a farebnosti. Je t~
opať známy, zvonivo rozohraný klavfrny part Hanuša Domanského, lenže tu ide aj o dialóg s vokálnou zložkou a preto všet·
ko sa t u VIaže k načrtnut ej zážitkovej sfére.
úvodné R_ec itativo aniJ?ato dramatico zrkadlí v obnaženej
podobe celu drá mu subjektu. Autor nič n ezastiera ale necháva vyznieť celú š kálu bolesti bez náznakov preforsírovanej štylizácie či ·triviálneho naturalizmu. Výrazným spolutvor·
com c_elej atmosféry je inštrumentálny element. Ten vstupuje
do de ja. aby rekompenzova l každú e~tatickú kra jno sť a aby
tak trochu ot upil hrot bolesti, žiaľu a n ost algie. Ne raz , ak Jud·
ský hla s mlčí, vstupuje Inštrumentálny part do pozície v ktorej sa zrkadlí obr_<:z podvedomia a vôbec tej zážltkovtii sféry,
~ d e slo_vá preteku Ju do nevýslovného žiaľu. V klavírnoll) pa rte ·
sa vybiJa atmosféra psychologického napHtia, rodí sa zlom
a dopovie sa nevypovedané. I ľud ský hlas tu vždy len speeatl
to, čo s a zrodilo vo vnútri. Vokálne vstupy sú sporadické
čo prlkro kontrastuje s nepretržitou pulzáclou klavírnej dik:
cle. Tu zaznieva i .myšlienka zmierenia sa so stratou milého
ktorá v záverečnom obraze už vo vokálno-inštrumentálnom dia:
lóg u bude znamenať odpoveď na vyslovenú · otázku: Vieš čo
je bolesť?" A azda i slová, ktoré tu autor vkladá do" úst 'p lačúce j ženy: "Prečo ma opúšť aš rni!ýll H!al Tu som a s pomínam . ~ a s ladké hodiny, na hry ľúbosti našej!" - preto poc há dza Ju zo sta roegyptského eposu, aby nám pripomenuli, že
bolesť l láska je st ará ako ľudstvo.
.
Vs kutku expresívnou hypertrofiou prvého obrazu je nas ledujúce Alleg'ro con f uoco. Tu azda ešte vypuklejšie precitá
Judský hlas unášaný žiaľom do maximálne vyhrotených polôh.
Hysterický a žalostný smiech privoláva výkrik : ,.Tancujme ži·
gu ". A nie je to len vid ina tanca, vy jadrená vo výzve alebo
azda l vo vzbudenej s pomienke, ale ' prejav zúfalstva. Ľudský
hlas ako prejav subjektu zvádza tu n e ľútostný boj sám so
sebou. Slová, smiech, · plač, h erecký · prejav · - všetko tu h·o ·
vor! o neľ(tto s tnom zápase. Rozmanité expresfvne polohy sa
prepletajú s výkrikmi, volaním a blúznivými p redstavami. Hlas
bol es ti a utrpenia vyúsťuj e až na hranicu exa ltovanéh o stavu.
Po takomto balansova ni na pokra ji zúfalstva prichádza Andante a s nim n ostalgický povzdych: ,.Namýšľaš si, že je to pýcha,
a le to je moje trápenie, to je Iba moja bolesť tiChá čo ml
drž! hlavu vzpriamene." Vstup vokálneho partu je pri a~ askettcký, len akési intonovanle slova - jeho zážitkovej sféry.
Nastáva zlom, prudký a náhly, nie však n eočaká v aný ; kontrast, ktor_9 pramen ! zo zákonitosti celku, z povahy ďalšej
následnostt. Je pozoruhodné, ako klavír miestami vykresluje
kontúry vokálnej dikci e, ako sa vplietajú do seba prfbuzné
látky , aby celok koša te l .v napros tej súh lasnosti. Po prvý raz
možno k onš t atova ť, že sa na lineárn e j kontinuite striedav o podieľa vokálna i Inš trumentálna zložka. Tu, na rozdiel od predchá dzajúcich obrazov, je dokonca ľudský hla s dominujúci a dellnlt!vn e sa v ymaňuje zo spúta nosti a závislosti n a Inštrumentálnej zložke. Ľudský hla s tu už nepotrebuje tak výraznú
pomoc - nemusf sa opierať o svo jho inštrumentálneho partnera. I keď sm útok a nostalgia je určujúcim fenom énom, vokálna dikcia dáva tušiť vnútornú silu uni es ť bremeno. Nie je to
l ~n odvaha. ale l sila pr!snej zomknutosti, prebudeni e sa zo
zufalstva dvoch predchádzajúcich obrazov.
Ďalší u zav retý obraz - Lento, je hl adanfm i kladenfm nov ých otázok. Zdá sa, že celá hudobn á reč sa preberá zo žalostného povzdychu. Dokonca l básnické s lovo sa vzdaluj e od
úzk_ostlivých záchvevov žiaľu ; "Plesne a s ny, perly a kvety dávaJu tis íce bozkov, z ktorých je každý prázdny , prázdny ... "
Len klavfrny part svo jou trblietavou vibráciou prtpomrna záblesky bo les tn ého chvenia. Cel ok však rozmetáva st opy bezvýchodis kových polôh . Rany sa postupne sce lujú, l ked s tále
bo lia ; spomienka, volanie však v závere opať vystupujú na
pov rch. Dramatický nerv však hl adá vyústenie z bludného
kruh~. Je to pokus preraziť bar iéru vl astnej s kľúčeno s ti, vystOpH zo zármutku a osamelosti. je to asi výsledok toho, čo sa
odohráva vo vnútri di ela posadnutého nepokojom a kladením
v eč nýc h otázok. Tú pos lednú prináša Grave: " Vieš, čo je ho·
l es ť? Sl ubne sa us mieva očam i plných slz" . A pod týmito vzru·
š enými s lovami zaznieva sugestívna myšli enka v klavlrnom
parte, v ktor e j je zhm otnené čosi arch aické a pritom s tále
platné. Táto elementáma prasila vyviera po hudobne j stránke
predovš et kým z modá lnych a pentatonických projektov. Je nesporné, že myšlienky či u ž vokálne al ebo inš trumentálne, prichádzaj ú z dia ľky. ]e v nich nános vekov - odkrývanie zabudnutého. Prichádza zá v erečné Cantabile, ktoré prináša myšlienku, s ktorou sme sa str etli už v úvodnej čast i vokáln eho
cyk lu a ktorá bola anticipova ná v klavírnom parte ako záchvev
-- yýchodisko z labyrintu utrpenia a žiaľu . V závereč nej čas ti
zveruje a utor túto čarovnú myšli enku i ľud s k é mu hlas u. Pos luc h á č ju zrazu spoznáva, avš ak v novom pret l močenl zfsk a va
to tklivé volanie dia ľ ok nov é určenie. To už nie je Jen motiv
úzk ostlivého vzlyku, ale predovšetkým pokojného zmiereni a.
Vyžaruj e z neho pokora i nesmierna dia ľka vek ov. V tejto dial ke je i zabudnutie, pretože žia r nad stratou milého sa men!
v poznanie n ev ~h nu t nos ti v ečného kolobehu života, ve č ných
r~zchodov, večn e h o cyklu s mrti a zrodenia. Isteže, v poznanl JB vždy v eľa pokory, vera múd rosti i veľa k rásy. A t ak je
tomu i v Elegicke j s uite Hanuša Domans kého. Tým však konč!
~rí b eh tohto di ela, večne sta r ý a večne a ktuá lny, ktorý vzruSUJ e v každom pokoleni kreatívne zázemie člov e k a . Nazdávam
sa však, že Eleg ick á s uita bu de mať zá konit e pokračovani e
v ďa l š ích di elach , pret ože dramati cký talent s kl adateľa je prís ľubom nových, rovnako vzácnych um el ec kých h od nôt.

jurkovičom

!o

IGOR BERGER

Snímka: K. Belický

FENZi E
VTEORII J v R l
NU rozhovor by som začal
pripomenutim činitela, ktorý sa
vytvára a ·formuje spočiatku
mimo VSMU, no rozhodujúcim
spôsobom podmieňujú jej vfsledky. je to faktor talentu.
Ako vyhJadiiva Hudobná fakulta VSMÚ mladých ludi, ktori
majd predpoklady pre jednotliv6 hudobné profesie - spolie·
ha sa na ich spontánny záu.jem,
ktort ich privedie a! pred prijimaciu komisiu, alebo vyhladávate ich v ilriom rámci, nel
akf
predstavujú
prijimacie
skdiiky?
- S konzervatóriami na Slovensku máme celý rad oficiálnych i neformálny ch kontaktov,
v rámci ktor ých môžeme včas
postre"núť mimoriadne n adanle
ňiektorého žiaka, sledovať jeho ' '
rast - a t eda aj vývojaschop·
nosť, a p ripravovať ho na štúdium na našej vysokej• škole.
Riaditelia konzervatórif sú čl en 
mi umeleckej rady Hudobne j
fakulty VSMU, a naopak - na ..
ši pedagógovia bývajú predse·
dam! maturitných kom isií . na
konzervatóriách, členm i porôt
interpretačný c h súťaž!
poslucháčov k onzervat órií a pod. Na
konzervatóriách uč ia mnohí a bsolventi VSMU, ktorí sa n eraz
radia so sv o jimi bývalými pedagóg mi hlavného predmetu ,
a ko rozv í jať nadanie svoji ch mimoriadne disponovaných poslucháčov. To, priro dzene, rozši·
ruje vplyv našej školy a j na
nižšie stupne hudobnéh o školstva. Týmito kontaktmi sa usilu jeme
p rek lenú ť p roblémy,
ktoré vznikajú vďaka súč asné·
mu spôsobu ri adenia h udobného š kolstva l! nás . Každý s.tupeň hudobného školstva r iadi
Iná z ložka štátne j správy. To
mimoriadne sť ažuj e koordináciu čin n osti, metodických po·
s tupov a pod.
Môlete uviesť nejaké konkrétne priklady, v i!om pociťu
je vala ikola potrebu uliiej kooperlície so ilkolami nilši eho
stupňa?

Prfkladom za všetky je
dodnes n edoriešená otázka spolupráce n ašej Katedr y tanečnej
tvorby s Hudobnou tanečno u
školou v Bratislave, na ktorej
by mali n aši poslucháči odbo·
ru t an ečne j pedagogiky absolvovať svoju pedagogickú prax.
Napriek tomu, že zákon i ná ·
zor každého č l oveka, ktorému
nie je rozvoj našej tanečnej pedagogiky lahostajný·, k to si uvedomuje jej kultúrny a spalo·
če n ský v ýzn am, h ovor!, že posluchá č pedagogického odboru
mus! mať pr[Ježitosf overova ť
si nadobudnuté poznatky v
priebežnej i dlhodobe j pedago·
gickej p raxi, dodnes sa nám n epodarilo dos ia hnu ť, aby p rlsluš·
né zložky š tátnej sp rávy koor dinovali č inno s ť HTS s č i nnos·
tou n aš ej š koly.
Ako by sa dali odsträniť tieto problémy, zlepiením spolupráce jednotlivých riadiacich a
riadených zloli ek, alebo zrne·
nou riadiace j iitruktdry?
- Podľa môjho ná zo r u bolo

by tr eba sús tre diť r ia diace právomoci do jedného centra, t j.
v Ministerstve školstva SSR. s
centrálnym r iaden ím hudobné·
ho školstva ma jú výborné skúsenosti a výsledky v Sovietskom zvaze. V sovietskom mo·
deli vyššie zložky ·-vykonávajú
nad nižšími zložkami aj . peda·
gogicko-metodický dozor . Tým
sa dosahuje jednota Ideovo·
umeleckých krltérl! a meto dických postupov vo výučbe· jednotlivých odborov. Domnieva m
sa, že pomer ne značná dlžka
profesionálnej prfpra vy hudob·
n ých um elcov v CSSR je spô·
sobená o, 1. práve t outo diskontinuitou riadenia a metod!·
ky. Zlak p ri prechode zo š koly
,jedného st~P.!W: , na š~. ol,u , yyš·
šieho s tupňa stráca aspoň rok
t ým, že sa mus( prispôsobii od·
llšnej
metodike
v y učovania
hlavného predmetu. Keby sa po·
darilo ods trániť tieto ,.hluché"
m iesta v pedagogicko-výchovnom procese ujednoten!m metodických postupov, ntoh li b y
sme celk ovú d lžku prof esionálne j p rfpravy skrátiť aspoň o
dva roky. Podmienkou je jed·
notné riadenie hu dobného školstva a z jednotenie metodickej
orientácie v jednotlivých odbo·
roch štúdia.
Môle HF VSMU prispieť k tomuto ujednoteniu metodických
postupov, ak nemá vytvoreJ1f
osobitný pedagogický smer iitúdia?
- VSMU sa us iluje u ž od
šesťdes ia tych rokov zaviesť pedagogický smer š túdia, na kt or om by sa pripravovali bu dúci
pedagógov ia nižšlch a stred·
n ých odborných škôl. O problé·
me sa mnoho nahovorilo, popi·
salo, vymysleli sme rad múd·
rych projektov - no do živo·
ta sa nám p odarilo uviesť len
skromné, n o predsa len užit o,č
né provizórium: v š tudijnom
pláne poslucháčov kl av!r neho
odboru je zakotvený súbor pred·
met ov, k toré by sme ntohll charakterizovať a ko "ped agogické
minimum": sú to jednak vše·
obecné a špeciálne pedagogic·
ké disc ipliny, jednak metodika
vyučovan i a hry na klav!ri a vyučova c ia p rax. č asom by srne
chceli toto ri ešenie upl atniť a j
v š tudijnom pláne ost atn ých od·
borov.
Tento zjednocovaci proces -·"
oblasti metodiky nie je pod·
mienený
len
organizačnou
iitruktdrou riadenia a spoluprá ·
ce jednotlivých stupňov škôl,
ale aj rozvojom daných pedagogických disciplln. Ako pri·
spievajií pedagógovia HF VSMU
k rozvoju ., jednotlivých metodik?
- Na výskumnú aktivitu na ·
šich pedagógov v oblasti vypracová vania nových metodických
post upov kladi eme zv ýšený dô ·
r az .• Výsledkom sú práce, v ,!{torých autori predstavujú bud uc el ené systémy, alebo riešenia
čias tkových problémov. Mô.Žeme
sa tu preu ká z ať z n ač nými ak ·
tívami, a ko sú práce prof. Klin du, doc. Nosá l a, doc. Vlkove j-

Smutnej, prof. Skladaného, ale·
bo odborných asistentov N. Ha·
zuchove j, dr. Krb aťu a lebo 8,
Režuchu. Ich· práce postupne vy·
dáva tla čou n aše ed i čné stredisko. To umožňu j e pro pagovať
ich výsled ky a j v ďalš ieh zlož·
kách nášho hudobného skoi·
stv a.
Väčšina vys okých škôl vyuii·
va svoj pedagogický a vedeckf
potencilíl aj na ďalšie vzdeláva·
nie svojich absolventov. Ako_postup_uje v tomto smere Hudob·
ná fakulta VSMU?
- Oalšie vzd elávanie našich
· absolventov patr í k najzáyaž·
nej š!m úlohám VSMU. Zatial sa
realizu je p redovšetkým vo for·
nte vedeck ých a umeleckých
ašpirantúr, ktor ých rozvoj nám
umožňl.!i ú nové zákonné pred·
pisy. Na podnet Ministerstva
š kolstva SSR sme vypracovali
aj pro jekt postgraduáln eho štú·
dia, ktorého zavedenie v~ak zá·
visí od záu jmu inštitúcíi
operných súborov, orchestrál·
nych a komo rných teli es, č i bu·
dú chc i eť, aby si ich pracovnícl dalej zvyšovali svoju kvalifi·
kác!u tout o formou. Zatial sa
vedenia umelec kých telies zrej·
me spoliehajú na t o, že interp retačný umelec rastie predovšetkým v procese a k tívne j u·
meleckej č in nosti, a preto neja·
v la o postgraduálne štúdium
svojich p racovníkov takmer ni·
jaký zá u jem.
Má Hudobná fakulta VSMU
molnosť

zlepiiť

kvalifikačnú

štruktúru fudových iikäl ume·
nia a osvetových zariadeni?
- Robíme to najma v rámci
š t údia popr i zamestnani, kto·
rým pomáhame rozvo ju hudobného života a hu dobného ško ls tva na celom Slovensku. I ke ď
v n iektor ých odboroch nemáme
také dobré výsledk y, ako by
to zodpovedalo úsiliu pedagógov a žia k ov, vo va č šine od·
borov - n ap ríkl ad v dychových
nástrojoch, v orchestrálnom a
zborovom dirigovanf - dosahujeme v yn ikajúce v ýsl edky, kto·
ré majú bezprostredný kultúr·
no-politický ohlas v praxi. No·
vé možnosti pre ďalší k valifl·
ka č ný r ast a vzdelávanie posky·
tuje aj fo rma tzv. mimoria dneho štúdia, v rámc! k to rej môžu
frekventanti - spravidla absolventi in ých odborov - zisk at
kvalifí.J<ovaný rozhlad v pľfbuz~
nom odbore. Táto ·f orma štÚdia
pomôže rozv inúť na jm!! Interdisc iplinár n y p rfstup k otázkam
umeleckej interpretácie.
Reaguje študijnf program HF
VSMU aj na potreby populárnej
hudby?
- Tu by sme chceli napomôcť rozvoju hudobnéh o d ivad·
la prípravou interp retov muzikálu, k torú by v kooperácii zabezpečovali
rôzn e
katedry
oboch fakúlt VSMU - h udob·
nej i divadelnej. Realizá cia toh·
to zámeru závisí od schvál e·
nia príslušného návrhu Min ls·
terstvom školstva SSR.
Do akej miery závisi počet
študijných odborov na HF
VSMU od celkových výsledkov
naiiej hudby?
- Otvorenie niektorého štu·
dijnéh o od boru na HF VSMU je
viac n ež v kt ore jko ľv ek inej ob·
!asti podmienené výsledk ami,
ktoré sa d osiahli v praktic kom
hudobnom živote. Ak dnes vy·
c hovávame vyspelých absol ventov vo všetk ých ťaž iskov ých o b·
lastiach hud obnéh o život a poč í najúc vok álnymi a inštru ·
mentálnymi sólista mi až po
sklada teiov, d irigentov, režisé ·
rov a ch oreografov, tanečn 5'ch
p edagógo v i hu dobn ých teore~
tik ov - je t o d ôkaz, že za niek oľko de sa ťr oč ! usil ovn e j prli.ce
v stá l e zlepšujúcich sa mate riá lnych a organi z ačných podm ienkach , ako a j v s po ločen 
s ke j k lím e, ktorá žič ! rozvoju
socialistického umenia, podarilo sa slovens kému int e r pr e tač ·
nému umeniu dostať sa n a úrov ei'i sk l a da teľske j tvorby, ktorá v čas e zal ožen ia HF VS MU
k valitat!vn e i spol oč e ns ký m významom v ysoko prevyšova la ú·
rov8l'i naše j i nterpretačn ej kul·
túry. Dnes s a naše úlohy vymenili: úro v eň inte rp ret ačn e j
t vorby podnecuje r ozvoj skla ·
dateľs kej tvorby, a naši špičko 
v! interpret a č n ! umelci ma jú
v
ntedzinárodnom
k on text e .
možno širš! ohlas, ako ·pôvod ·
ná tvorba našich sk ladat erov. l
k eď t ento st av podmiei'í uje ce·
.IÝ rad f aktorov a širších spol oč en s k ých
sú vislostí, nepochybne odzrk a dľuje a j úsilie a
v ýsledky celého ná šho hud ob·
n é ho školstva a osobitne Hu ·
d obnej fakulty VS MU,
JAN SZELEPCSE:NYI

Tohto leta ( 31. júla) by
päťdesiatinám
dosiah ol päťdesiatku
vek zrelosti, príležitosti
pre zhodnotenie dosiahnutých cieľov a plánovanie ďalšieh. 2iaľ, okolnosti, ktoré niekedy neúprosne zasiahnu
do
priebehu siločiar života,
spôsobili, že už vyše 9
rokov nie je doc. dr. M.
Fil!p, CSc. medzi nami.
Tých deväť rokov tvori
až rozsiahly úsek prázdnoty, nečudo, ved Filtp
vedel naplňať každý deií ,
ba každú hodinu svojim
osobnostným
rozmerom, ktorý určovala vášnivá láska k práci, svedomitosť člnov · i zodpov ednosť za výsledky, vieväčšinou akoby vládla snaha ohraničovať svoje pracovra vo vedeckú pravdu. Zostáva trpkou skutočnosťou, že
né stoly, vytyčovať sl izolovane a často egoisticky vlastza S\"o jho života túto vieru musel viacráz obhajovať,
né problémy bez ohladu n a Ich rel evantnosť a užitočnosť
ni ekedy sa stretal s neporozumenlm zato, že sa venoval
pre vývoj samotnej disclpllny.
,,len" niektorým problémom z hudobnej teórie a huFilipova jediná, o to však prenlkavejšla a inšpiradobnej akusti ky; stál viac v ús tran! muzlkologického
tívna kniha Vývinové zákonitosti klasickej harmónie veJParnasu, s kôr chápaný z.a hranicami než doma. Svojou
mi jasne dáva na vedomie potrebu skoncova ť s hudobakrlbiou, rozhľadom, snahou o vedeckú objektivitu ponou t eóriou ako sumou normatlvnych náuk. Zreteľnosť
dopretQ myšl1enkovou lnvenčnosťou a schopnosťou nas akou bojuje proti mechanistickým koncepciám, termihmatať problémové okruhy a nastolovať moderné menologickou n ovosťou a zároveň jasnosťou 1 zásadovým
tódy Ich t•!ešenla neposQval mllovými krokmi vývoj
prlklonom k dialektickej interpretácii vývojových javov
vpred len v obidvoch discipl1nach, ktorým sa venoval,
a le prinášal podnety pre revlziu hudobnej vedy ako
a sOvislostl v harmónii, vytvára z tejto práce - stále
sumy tradičných a uzavretých duchovedných koncepci!.
málo poznanej a docenenej - najvýraznejš1 plod Filipovej zrelosti. Kniha okrem iného presvedčivo ukazuje,
Kto si prečlta jeho viaceré š~Qdie , presvedči sa ako Filip
dôrazne, s dialekticko-material1stlckým prlstupom, preako Filip hlboko hudbe rozumel, aKo ju vedel p recltiť,
sadzoval prototyp muzikológi e ako pružnej a otvorenej
odhaľ uje svet ni elen disciplinovanej vedeckej orientácie,
ale i rozmer Qprimného muz ikantského zaujatia. Tí, kt or!
vedy, ktorú sa popri filozoficko-historickom zák ladn om
vý chodisku mus! nasycov ať ln ~pirat!vnymi a užitočnými
Filipa nepozn ali len ako prec!zneho vedca, ale 1 ako
podnetmi z Iných, zdanlivo odfahlých vedných discipl!n.
zanieteného a pohotového hudobn ! ka-vlolončelistu Zvlášť v popredi stála jeho koncepc ia využitia vhodného
účastnlka nezabudnutelných komorných stretnut! v Brarepertoáru z oblasti prírodných a formálnych vied (ma- tislave na Kapitulske j ulici č. 18, mohli plne spozna(
tem cti ky n logiky). Ak sa niektoré Filipove štQdle s dôvšestranné kvality tohto výni močn é ho človeka.
ve rou opierali o aparát týchto vied, neznamenalo to, že
S nevšednou láskou a obetavosťou sa doc. Filip veby ich a utor prepadal scientizmu, opojeniu z možnosti
noval pedagogickej práci. Jeho prednášky boli vždy udavyuži! my!Utenky, napr. z teórie informácie, štatistiky
losťou pre študentov, ktorých pri ťaho v a l perfektnou zna a matematiky nekriticky a bezdôvodne, ako to ponOkala
l os ťou problematiky, jasným výkladom 1 logickým rozväč šinn projektov vznikajúcich lavlnovite v 60. rokoch.
vrhnutím prednášanej látky. Hoci musel v rámci k on·
Filipov nadhfacl nad problémami nedovoľoval nikdy
cepcie Katedry hudobnej vedy a vý ch ovy na FFUK vo
sklznuť do nebezpečia fliozoflckého pozitivlzmu, na
svojich hodinách harmónie vyho v ieť aj postupom normnohých miestach trpezlivo' vysvetroval svoje myšlienmatlvnych náuk, vždy dominovala tendencia vlesr a dvlkové postupy, ktoré sa ani na okamih nevzdalovali viehať študentove predstavy n a úroveň vedeckého ZIIlOC·
re v lep1lle, vedecky fundovanejšie i modernejšie osvet- ňovani a sa hudobno-teoreti ckých fenoménov. Stabilná
lenie rýdzo hudobnovedných otázok.
prlsnosf a dôsledné vyžadovanie vedomosti na skúškach
u "Mirka", ako doc. Filipa láskyplne študenti medzi
Neprekonaná a prakticky nenasledovaná zostáva zasebou oslovovali, navonok nepopulárne·, priťahovali svokl adatefská a rozvl jatelská iniclatlva Filipa v oJ?.lastl
jou užitočnosťou.
·
hud obnej akustik y, kde smelo rozrQšal tradič né predsta:Zivot sa sice uzavrel, ale plody Filipovej oddanosti
vy o jej náplni a kompetencll. Najmll. v elektroakustivede ostali a ostávajQ stá le živé svojou ak tuálnosťou,
k e svojimi projektami a návrhmi zaplňal teoreticky
prázdne miesta 1 praktickými riešeniami - konštrukcia- podnetnosťou i otvorenosťou. Nielen zdvor1lá úcta, a le
propagovanie a rozvljanle jeho odkazu zostáva sústavnou
ml prlstrojov pomáhal uskutoči'lovať modernizáciu prapodlžnosťou nás, jeho žiakov, a stáva sa vnQtorným p_
ricovných metód, konkrétne v etnomuzikológii a organológil. Ochota spolupracovať, pomáhať svojimi nevšed- kazom nie iba z prlležltosti nedožitého jubilea doc.
dr. Miroslava ,ľillpa, CSc., ale z vďaky za to, že sme h.o
ným! sc hopnosťam i a vedomo sťami všade . tam, kde to
poznali .a mohli sa od neho - muzlkológa, pedagóg,~
bolo potrebné a užitočné, nezištnos ť a láskavosť s akou
a človeka - uč!t hodnotám v hudbe, vede l živote.
tak čin il , utvárali podstatnú vrstvu Filipovej osobnosti
I!UBOMIR CHALUPKA
nevšedne verkolepej práve v oblasti muzikológie, kde

K nedožitým
doc. dr. Miroslava Filipa. CSc.

-

-

K životnému jubileu prof. J'na Praganta

OSOBNOSŤ

HUDOBNíKAPEDAGOGA
Sedemdes iatiny profesora bra tislavskéh o konzervatória Já nn ľraganta s ú určite _viac ako len prlležitosťou
na malé zamyslenie. Ved zasJ(tžllý uč !te r prof. Ján Pragan! sa vypracoval na poprednQ osobnosť naše j hudob·
nej kultúry a pedagóga vš estranného významu s vefkými zásluhami o rozvoj nášho hudobného školstva . Ako
odchovanec Hudobnej a dramatick ej akadémie v Bratis lave v triede prof. Norberta Kubáta dostal ,clo vena
tolko vedomos ti, aby sa mohol presadiť ako orchestrálny
hráč , člen komorných združeni, koncertný majster rozhlasového orchestra čl neskôr ako člen Slovenskej fll harmónt e a potom profesor bratislavského konzervatóri a. Ziskané vedomosti tvoril! bezpečné východisko, ktoré jubilant vedel stále rozvlj ať , om ladzova ť a v neposlednej miere i gradova t. Ján Pragant má takú zásobu skúsenost!, že vi e zv l ádnuť hoca kO zložitO úlohu, čo mu,
pravd a, "otvára" dvere všade tam, kd e sa treba pracovne
prejaviť a prevziať povinnosti. Vyvrcholenim jeho životnej a umeleckej cesty je jeho pedagogické pôsobenie
na brnti ~ lav skom konzervatór iu. Tu sa mu otvori li všetky možnosti ., b ezhran ične" pr acovať s mladými fuďmi ,
pripravova ť Ich do života, umocňovať ich ambície a vi es ť
ku kolektlvne j h re. S jeho menom sa spája rozvo j hu sľovej, no najmä komornej hry na tejto š kole, !udská
a umelecká výchova _niekoiký ch des iatok študentov , obz vl ášť závažný je jeho stály pod~! na vytyčovan! vysokých umeleckých predst áv a nárokov .
Viac ako 20 rokov cťtiť na tejto škole jeho názorov(t
pr!tomnos ť , hlbku jeho vedomost! i predstavu moderných
nárokov na výučbu študenta. Náš jubilant je l dobrý
organizátor. Vie stmerovaf a zaparovať mladých ludf
pre komomú hru, vedie !ch k pracovitosti a disciplinovanos ti, prená ša na nich s kCtsenostl z európskeho š kolstva a overuje ich charakter a talent v najrôznejšlch
situáciách. Preto najl epš i žiaci školy radi s nim pracujú
a poddllv.a jú sa roky jeho blahogárnemu vplyvu. Každý,
kto bol Členom tohto komorného orchestra, ťažko sa
lúčil s t ýmto telesom a osobitne s jeho vedúcim. Hoci
'do konzervatoriálneho Komorného orch estra prichádzajú v určitých etapách vždy n~y! m!ad! ludia, neboj!
sa jubilant zač!naf s telesom vždy od začiatku, vná šať
'do tohto kolekt!vu znova svoje predstavy a n eustále
odo vz dáv a ť nové a nové generácie pre náš umelecký ži·

vot. Práve táto ochota a v ytrvalosť stall sa pr !z načnou
jeho životnej cesty. To mu sQčasne vyslQžilo povest jedného z priekopnlkov rozvoja komornej hry na
Slover.5ku. Málokto v našom hudobnom živote môže tieto zásluhy doloŽiť tak presvedčivým materiálom ako on.
Práve jeho Komorný orchester je príkladom toho, na
akú úrovei'i sa môže vypracovať k onzervatorista, ak je
vedený citlivý m profesor om disponu júclm náležitými vedomosťami a nev šednou lá sko u k svojej profesii.
V slovenskom hudobnom živote je prof. J. Pragant známy predovšetkým ak.o zakladateľ a vedúci Komorného
orchestra bratislavského konzervatória. Je to už 20 rokov čo vedie a stále obnovuje toto teleso a vyvlja s nim
n evšednQ iniciatlvu. Teleso sa presadilo v širokom povedomi záujemcov o vážnu hudbu, real!zovalo rad rozhlasových a televlznych nah rávok. jeho vý~ony ocenili
poslu c há č i v ZSSR, Talia nsku, Maďar sku , Rakúsku, Anglicka, NSR a dirigent J. Pragant si priniesol zo všetkých zájazdov rad uznanlivých kritik. Nečudo , že sa toto
teleso stalo rezervoárom slovenských profesioná lnych
·hudol•ných t elies a vložený kapitál do m ladých Iudi
sa mnohonásobne zQročuje v celom n ašom koncertnom
živote.
Patri k jeh o umeleckej podstate, že sa vo svojej práci
rád or-I Entuje na uvádzanie noviniek, alebo skladieb
u nás málo známych. Premiérovo uviedol (prevažne na
vynikajúce j úrovni) Benešova Divertimento, Ha tríkovo
Concerto grossa, Kowalského Hudbu pre viol ončelo a
komorný orchester, Novákov Koncert pre harfu a k omorný orchester, Pos plšilovu Hudbu pre 12 sláči kových
ná stro jov, Sixt ovu Suitu pre sláčikový orch ester, Vilecov o Concertino pre trQbku a siáčlkový orchester a rad
in ých s kladieb. SústavnQ pozornos ť venoval l skladbám
stnrš!ch slovenských s kladatefov, z ktorých napriklad
Sonatínu gtocoso A. Moyzesa uvádzal pravidelne na zahFa n lčných zájazdoch. Cez jeho vynaliezavú a stále prekvapujúcu dramaturgiu udržovalo bratislavské konzervatórium široké k ontaktY. so svetovou hudbou a študenti
mu boli vďačnl , že práve on ich zasvä cova l do tvorby
H. Eis lera, K. A. Hartman a, K. W. Henzeho, P. Hindemitha, B. Bartóka. B. Br!ttena, B. MartinO, B. Sostakoviča, O. Taktakišvlllho, R. Sčedrlna, O. Resp!ghiho, H. V.
Lobosa a iných. )án Pragant prlpt'avll viaceré slovenské
premiéry diel týchto skladatelov a orientoval pozornosť
svojich študentov k tvorbe, s ktorou sa nie v~dy v osnovách stretávali.
Ak sl uvedomlme, že tu na pochode životom riešil
otázk y smykové, technické, štýlové, otázky ladenia a súhry a priamo v skladbách riešll stovky dalších umeleckých problémov, potom sa záslužná práca jubilanta
ukáže v pravom svetle. Nikto z jeho 11st nikdy nepoč u l
to sa nedá urobiť - na to mám málo času - neviem,
~emôžem, nechcem" . Preto je prof esor Ján Pragant dobrý 'll partnerom všetkým t ým, ktor! majú radi vývoj, pokr ok, nové tnlcat!vy, ktorým proste Ide o kvality zodpoveda jQce nášmu životu a našej dobe.
čr tou

ZDENKO NOVACEJC

WOLFGANG AMADEUS MOZART: Koncerty pre
klavfr ' a orchester A dur (KZ 414), c mol
(KZ 491). Klavfr PETER TOPERCZER, Slovenské
filharmónia, dirige nt LADISLAV SLOV AK
© OPUS Stereo 9110 1017
Dokáz ať zahrať štýlovo Mozarta patri k najnáročnejšlm úlohám každého interpreta. Vyža-

duje od neho vytrlbený vkus, zmysel pre mieru, zásobu delikátnych dynamických odtienkov, zmysel pre spevnosť, lyrickú intimitu ; n a
druh ej strane však aj schopnosť v rámci štýlu
vystihnúť napl!tle a dramatic k osť vzruchu. Toperczerova n ahrávka dvoch klavlrnych k oncertov viedenského majstra všetky tieto črty
zohladňuje. Východiskom umelcovho prístupu
je zretelnosť v artikulácii a nepolavujúca tendencia vyspievať každO l virtuóznu frázu čo
všetko umožňuje poslucháčovi dobrú sluchovú·
orientáciu a súčasne n avodzu je predstavu emociálne pln e zaangažovan ej interpretácie.
To, n ad čim sa t re!Ja trochu pozastaviť, je
Toperczerov prlstup k agogik e - azda najchQlostlvejšlemu parametru . klasického štýlu.
·umelci, ktor! preferujQ rovnomerný, metronomický pohyb obyčajne sklzavajú do nežiadúceh o extrému: Ich Interpretácia je strohá, strojová, suchá a preto nepr esvedčuje. Prllišné
poravenie tempove) tetivy skrýva v sebe zasa
nebezpečie inklinácie k romantizmu. Ide~! klas ickej agogiky je k desi na polceste medzi t ýmito dvom a extrémami. Toperczerov prlstup k
agogike osciluje v blfzkostl t ohto Ideálneho
stredu - raz sa prlklái'ia k väčšej vyrovnanosti
{napr. v jednoducho vysplevanom Larghette
Koncer tu c moi a ttúo tendenciu vtláča a)
~trednému pohyblivejšiemu dielu), širšou amp1ltúdou agogiky vyznačujQ sa predovšetkým
virtuózne pasáže medzivlet r ýchlych časti obiovoch k oncertov. Dravá naliehavosť dominuje aj v krátk ej kadencii pred záverom I. časti
Koncertu c mol, ktorej a utorom je sám lnterJ>rei, - môžeme ju právom považovať za akésl zrkadlo celkové.ho prístupu Toperczera k
tomuto dielu. Napätie a dramatický vzruch tohto k oncertu nastolil už samotný autor, ale Toperczer ako oddaný tlmočnlk. nezaostáva pri
vyzdvihovanl týchto čtt diela. Pravda, túto tendenciu sputn áva umelecká disclpllna a Toperczerov prlznačný zmysel pre mieru.
Príkladná je tiež Toperczer ova spolupráca
s nltrodným umelcom Ladislavom Slo váka ~. Dlligent ni elenže citlivo reaguje na jemné odchýlky v tempe, str.ážl zvukovú vyváženosť me·
dzi sólistom a or chestrom, ale v sú lade s ňou
modeluje aj tematické úseky, ktoré prednáša
orchester. Vysokou dávkou profesionality vy značuje sa práca zvukovej réžie L. Komárka
a dr. M. Slavlckého.
· ' Vynikajúc.a ňahrávka týchto dvoch Mozartových klav!rnych k oncertov vymaňuje sa svojimi vysokými parametrami z bežnej gramofónovej prod ukcie, a . nemala by preto chýbať
v arch1voch našich diskofilov.
V. ClZIK

ANTONIN DVOltAK: Symfónia č. 1, c mol, Symfónia č. 2, B dur
SLOVENSKA FILHARMONIA, dirigent ZDENEK
KOSLER
© OPUS Stereo 9110 0993, 9110 0994

Antonin Dvoták svo j prvý symfonický pokus,
ktorým sl ako 24 -ročný vyskúšal svoje kompoz i čné schopnosti
v oblasti ve lk ej formy,
nikdy n epoč ul a symfóniu pokladal za stratenG. Pre hudobnú históriu sa stala s kutoč
nosťou až v 30. rokoch. ·Šymfónla má klasický
štvorčasťový rozvrh a skladater v nej n adväzuje na svoje vtedajšie vzory Beethovena a Schuberta. Prl zn ač ná je š iroko rozvinutá melodi ka , vela tónov je UŽ t ypicky dvotákovských.
Kompozične je symfónia na niektorých miest ach zby to č n e rozv lá čna, skla9:atef užlva vera
epi?=odických rozvedenl. Zden~k Košler dokázal
prekl en Qť aj tieto rozsiahle epizódne plochy
vkusne korlgujOcim dynamickým a fa r ebným
oblúkom.
Druhá symfónia B dur, op. 4 vznikla v bezprostrednej bllzkosti prvej sy mfó ni e, ná ladovo je však odlišná a kompoz ičn e vzhladom k
samostatnému Individuálnemu rukopisu z n ačne
pokročilá. Je finá lnou symfóniou s ná s t o jč i vou
záverečnou čas ť o u. Takto chápe sy mfóniu aj
nahrávka - dynamické kontrasty sú vkusné,
hudobný prúd plynie prirodzene. Napriek vypätosti poslednej časti má skúsen ý dirigent
zvukov-Ct rezervu na záv ereč né dynamick é vygradovanie.
Týmito dvoma symfóniami nahraným! v roku 1980 a vydanými vydavatelstvom Opus v
minulom roku uzavreli Slovenská filh armónia
so Zdenkom Košl erom kompletnú nahrávku
všetkých deviatich Dvoi'ákových symfónii. Možno len s radosťou k onštatovať, že spoloč né
velké di elo sa vydarilo. Deväfplatňový komplet
je pýchou orches tra Slovenskej filharmónie,
ktorý zásluhou v e ľkého znalca Dvoi'ákovej
hudby Zdenka Košlera, naštudoval všetky symfóni e oza j ma js trovsky. Kompletné di elo je vš ak
vzorové ako po hudobno-režijne j stránke, ta k
aj grafickou výzdobou obalov a vecným odborn ým textom dr. Jaroslava Smolku.
V. LIPPOLDOVA

z

Let é turné Slove~ského
Maďarská
gramofónová
spoločnosť
Hungaroton realizovala koncom júna t. r.
so zborom a orchestrom Slovenskej fil· .
harmónie Brahmsove Nemecké rekviem
,p re sóla, zbor a orchester, op. 45 a jeho
2 motetá pre m!ešan~ zbor, op. 74 s diri·
g entom jánom Ferencs!kom [zbormajster Stefan Klimo).
Krátko po tejto nahrávke Slovenský
f!lharmoni c k~ zbor sa vydal na neob·
vyklú cestu dvojsmerného koncertného
turné; jedna časť zboru [ 24 členov) o di·
šla do bssiachu, kde predviedla s orchestrom SF Mlssu in F G. Pucciniho
a dr;u!}á časť [ 50 členov) odcestovala
do Talianska a Franclí.zska, kde spoluúčinkovala na -rôznych miestach s Ru·
munsk:fm filharmonickým orchestrom,
ktorý dirigoval Ion Baciu.
Názvy miest, li:ae zbor "v talianskofr ancúzskej zqst!lve" vystupoval, slovens kému čltaterovt Iste nebudú vera ho:vorlf, t ak ako vera n ehovor!H ani členom
zbo ru pred zájazdom. Neboli to tzv. verké hudobné centrá, skôr centrá s verkým turisticko-rekreačným zameranfm.
Pri letnom n ávale turistov do týchto·

sledujúci de11. Aj ked je to vari najskromnejšie a najopustenejšie miesto v
Európe, predsa sa tu od r. 1976 v letnom obdob! pravidelne konajú celovečerné li:oncerty. Na "Muslques d'Este
1982'~ predviedol zbor opäť Missu solemnis, a to v cháme z roku 1130, ktorý
je súčasťou areálu cisterciánskeho kláš·
tora, his torlc~y vzácneho monumentu
stredovekej francúzskej
a·r chitektúry.
Uvedenie Beethovenovej omše bolo bezpochyby udalosťou pre obyvatelov okolitých horských meste čiek a osád. Vyše
1200 po slucháčov zaplnUo do posledného
miesta priestranstvo románskeho chrá'
mu, aby sl, iste po prvý raz v jeho bis-·
tóril, vypočulo Mlssu s olemnls v celej
jej maj estátnostt a ·tmpozantnej sile.
Vďačné obecenstvo rýchlo vycltilo slávnostn osť C·hvlle a po každej. častí srdeč
ne odmeňov a lo ťíčinkujúcich potleskom,
ktorý po .k oncerte vyústil priamo v ová·
cie.
'
Presun zboru z Béziers do Marina dl
Me ssa v Tallans ku t rval 10 hodin a vie·
dol cez 174 tunelov pr!morskej a utostrády, lemovanej kvitnúclml oleandrami, po'

Palácový komplex Villa Manin di Passariano.
miest,

večer né

koncerty .takmer vždy o

21,30 h .boli akoby

prirodzenýrq,.,dop~p.

kom:· dňa,, ktQré , h.osU!el.~k.é , kr.a jiny. po·
núkaj ú v rámci rôznych kultúrnych programov a miestnych hudobných festivalov, za úča s ti domácich i za hraničných
divadelných, orchestrálnych, vokálnych l
komorných telies. Filharmonický zbor bol
jedným z nich. Jeho zájazdov~ program
umelecky pripravil Pavol Baxa.
Svoje koncertné turné začal zbor v severovýchodnej čast! Talianska v regióne
F riuli, v palácovom komplexe Villa Ma·
ntn dl Passarlano, niekdajšom letnom sldle vládcov Benát~kej republiky, dnes kuit úrnom centre kraja . Vo vornom prlestruns tve pod priečellm ren esač ného paláca zbor predviedol Missu solemnls
L. v. Beethovena. Koncert odznel v rámci
letného programu "Frluli estate musicale
1982" 11 v programovom bulletine bol
n áš zb-or hodnotený ako " . . . jeden z naj·lepšlch zborov východn e j Európy".
Z friulského kra ja sa zbor presunul do
Aix en Provence v južnej časti Francúzska, kde s a každoročne v mesiaci
jOll koná "Festival d'Aix an Pr ovence"
a v ka tedráie St. Sauveur z XII. s toročia predviedol Rek_
viem A. Dvorák a. Výborné akustické podmienky katedrály
kladne vplývali na dobrý výkon zboru.
Hlučné oživenie obecenstva po koncerte
a potl esk s výkrl_f<mt n aznačovali pohodu
z um eleckého záfltku, ktorý s l poslucháči odnášali neskOr v živej vrave z
k utedrály aj do ullc ..
Nasledujúci koncert sa uskutočnil v
Sophi a Antipolls, rekreačnom, v modernom štýle yys tavanom areáli n edaleko
Cannes. Zbor predviedol na "Soirées Sophia Antlpolls 1982" Beethovenovu Missu
solemnls. Hradisko prlrodného amfiteátra zaplnili hostia neďa l ekýc h pláži francúzskej riviéry, aby sl v pOvabnom pros tred! piniového lesa, za n evtieravého
"sprievodu" clkád v teplom letnom večere vypoč uli toto Beethoven ova hudobné veldielo.
Z Aix en Provence odcestoval zbor
cez Marseille do Bézlers, m estečka v
juh ovýchodnej časti Francúzska s vyše
150 000 obyva telml, ktoré má v bllzko:;t l rozsiahlu a znač n e frekventovanú pláf
Valsar. Miestny "Le 17e Festival de Bé·
zters" sa koná v m esiaci júli a zbor
v rámc! jeho p rogramu v katedrá le St.
Nazaire z XII. s to ročia predviedol opäť
Missu s olemnls. Priest ranstvo 50 m dlhej
chrámove j lode v hojnom poč t e zaplnili
obyvatelia mesta 1 ťuristi z tilrzkeho okolia. Bol t o zá v erečný koncert festlvalu,
v slávnostne j atmosfére a na dobrej U·
rueleckej úrovni.
Abbay de Sylvanés je názov opusteného opátstva v centrálnom masíve hOr
Grand Causses, kam z'bor zavítal v na-

..

pri mal~ch l velkých mestách francúzskej i talianskej riviéry. Marina di -Mas-.
sa patr..( _,_medzi na1navštev.ovane~š!e .- pnl·•
morské mesto v juhozápadnom Taliansku
pre svoje ďalekosiah-le jemné pieskoVité
pláže a atraktivnu rek·rea čno-pobrežnťí
výstavbu. Zbor v rámci "Estate '82" predm esa! v parku La Versiliana, na pódiu
pod klenbou kor ún s viežich plnil, IX.
symfóJ!iU L. v. Beethovena. Obecenstvo
v h ľ~ disku tvorilo petrú zmes turistov
z celé ho s veta. V programe t amojšieho
Leta okrem ná šho zboru vystúpill tiež
Symfoni_cký orchester z Hamburgu, Súčasný balet z New Yorku, Opera z Par!~a. Diva dlo z Verony, Divadlo z Ríma
a rôzne komorné telesá.
Nusledujúci koncert bol v Morbegno
pri Sondriu, na opač n ej strane Talians ka, v s~v ern ej Lombardii nedaleko švajč!Urs kych h ranic. Cesta, ktorá viedla popri jazerách Lago dl Lecco a Lago di
Como osviežila členov zboru nielen pri·
jemným chladom, ale a j úchvatnou vysokohorsk ou krásou Rhaetských a Berh amských Alp. Koncert .vo valkom chrám e Mor begna sa uskutočnil v rámci kul·
túrnych programov kraja, r ozvrhnutých
vo vll čštc h mestách do letných mesiacov. Predvedenie Beeth ovenovej Deviatej
nad očaká vanie "rozohrialo" aj severných Talianov, ktor! v hlučnom preja·
ve sympatii v ničom nezaostal! za svojimi južnými k·ra janml.
Z alpskej oblasti sa zbor presunul n aspäť k Stredozemnému moru: "IX. Sarga
Musicale Sovtorese" sa viaže k Monte·,
rosso al Mare, malej kilp elnej osade v

Asrigento

utešenom zálive pr!morského horstva Et·
ruských Alp. Asi 300 m nad morom,
na strmom úbočJ, pod ťarch ou šies!ich
storcčf, stoji opustená dvojposchodová
Nemecká itátna opera v Berline nabudova kláštora, ktorá dnes slúži kulštuduje v nastávajlí.cej divadelnej sezóne
túrno-spoločen s kým účel om mes tečka. Na
1982-83 osem nových operných a balet·
jej nádvorí, pod pr! ečellm skromného kosných inscenácU. Po úvodnom Verdiba
tollka zo XIV. s toroč ia, zbor predviedol
Othellovi naitudovanom pre festival BerMissu solemn!s. Približne 500 poslucháliner Festtage, ·významnou divadelnou
čov zaplnilo mal~ nádvorie, v ktorom zaudalosťou slubuje byť uvedenie Cerhov.eJ,
znela M!ssa z pódia, obkjopeného lokálopery Baal vo východonemeckej premié···
nou vegetáciou priam idylickej krásy.
re ( titulnlí. postavu má vytvoriť Theo
Scenéria nočnýc.)l h.ô r ! pohJad na bllzAdam, ktor:f ju stvárnil aj pri svetovej
ke mesiacom ožiarené more, úchvatnepremiére v Salzburgu v lete minulého
dopl11ovali zážitok z koncertu.
roku). Zaujlmavtí konfrontáciu poskytne\
P9 najväčšom presune z pevniny _,na
divákovi uvedenie dvojitej hudobno-dra· ..
Slcfllu ( ~400 km l) sa zbor zúčastnil na
matickej podoby Popolušky - opernej
"4. Cos ta btanca estate" v prfmorskom
G. Rossiniho a baletnej S. Prokofieva.
meste na juhu ostrova Agrigente. CosVo Viedni začali nakrtícať !ivotopisnr
tablanca je súčas n e názov najk·rajšleho
mm o Richardovi Wagnerovi. · Podla pliplážového pásma v tomto okol!. Na konvodných plánov iilo o osemdielny telecertnom pódiu, postavenom na piesku
vfzny film, ale vzhladom na obsadenie
priamo pri mori, zbor vystúpil s IX. sym. (titulntí postavu vytvára Richard Bor·
fóniou L. v. Beethovena. Koncert nad,
ton) a vysoké finančnfi náklady, sa pro·,
v!lzoval .na več ern_ý program televizle,
docent rozhodol, le film bude maf len·
spojen~ so slá vnosťou vyznamenania sodva diely a bude sa premietať v kinácb.'i
ciálnych a kultúrnych pracovnikov mesta. Beethovenova hudba Deviatej a jej
Vo veku 80 rokov zomrel Oliviero da:
vokálny hymnus radosti odznel tentoraz
Fabritiis, jeden z najv:fznamnejšich ta.'
za priameho šumenia mora. Svetelné lúlianskych dirigentov. Fabritils bol v ro·
če otáč a vého ma jáka, ktor-ý sa majestátkoch 1933·34 stálym dirigentom Rimskej.
ne vypínal n a návrší nad pódiom, sa poopery a často dirigoval aj v za!!rani~l;
nad hlavy l1člnkujúci~h s jednotvárnou
Bol napriklad stálym hosťom Viedenskej
pravidelnosťou za•ŕezávali d,o hlbokej tmy
itátnej opery, kde upútali najmii jeho;
letnej stcflskej noel, ako cieTový sympredvedenia opier Tosca a Othelló.
bol 'pre všetkých cestujúcich na mori.
Moldavskf skladater Eduard Lazarev·
Bol t q neobvyklý protipól Beethovenovskomponoval baletntí hudbu podla romá·
mu "hudobnému 111ajáku", svetielkujúcenu Michaila Bulgakova "Majster a Mar·
. mu na jkrajšej Id ey - bratstvu medzi
garéfä". Skladater, ktor:f dosiahol na so..'
národmi! Tých '{oo peslucháčov, ktor! sa
vietskych javiskách úspech svojou ope-i
na koncerte zišli z mnohých kútov Eurou "Ploitico" (na námet rovno men net
rópy, v malom pripomínalo takéto "bratMajakovského hry) sa usiloval svojou
stvo v umeni". Sympatie k fičinkujúcim
hudbou zosilniť groteskné stránky Bul.všetci svorne po koncerte prejavili v
'
gakovho · románu.
skandovanom potiesku a hlučným prevolávanim "bravfl bravil"
Vo Vefkom divadle opery a baletu v.
Predposledný koncert tvoril výrazný
Minsku bola slávnostná premiéra opery
kontras! oproti všetkým predc)ládzajúskladatera J. Semeňakova Nová zem. L~b
clm. Odznel v historicky unikátnej r ereto sa opiera o veršovaný román bielo~
zervácii malého mest eč ka Tlndari. l eruského sovietskeho básnika 11. prozaika
ftaceho nad morom. Na pr!morskej vyJakuba Kolasa, zakladatera modernej ble·
výšenine . v golf!} dl Patti na severnej
loruskej literatftry a spolutvorcu súčas
Stenu nedal eko Messiny, sa · rozprestiera
nej sp!sovnej bieloruštiny. Operu uviedareál dávnovekýcb zrúcanín so zacholi k 100. výročiu jeho narodenia.
vaným amfiteátrom Teatro Greco; Zbor
Vo veku &4 rokov zomrel poprednf
otvorll tohtoročné "Festa mustcall 1982"
sovietsky skladater Kara Karajev. Studo·
Deviatou symfóniou v tomto amfiteátri.
val na konzervatóriu v svojom rodnom
ktorý má z väčšej časti n a polk.ruhovimeste Baku a neskôr na moskovskom
tom .. svahu zachované pôvodné kamenkonzervatóriu. Bol umeleck:fm vedlí.cim
né hflldlsko a je oJ>klopené množstvom
Filharmónie v Baku a neskôr docentom
exotlckých rastlťn. Bolo to naozaj n etya rektorom na tamojšom konzervatóriu,
plcJsé prostredie, _ktoré zbor dopostar podlhé roky pôsobil vo vedlí.cich funkciách
znal len z učebníc a fotografii. ObecenZväzu azerbejd!ansk:fch a Zväzu soviet·
s~vo svojim potle_skom sl vynútilo. opa· •skych skladaterov. K jeho-'n·a'jvjznamnef"
kovaniE! záverečného úseku De\ti'átej, čo
na.sve<!_č2_Yalo , Q 9.9..9rqni dójme z: i~LP_r'~d- · ~ ., .i fm "lela_m ~~tr!a~ 1iy~t~nfll· i r'ta f.&m~ť
"'hrdinov Ve~ej 'vlastenee'rťéľ'vojny , ba;"
vedenia.
lety Sedem krásavfc a Cesta hromu, Vief,
. Posledný koncert sa uskutočnil v junamská suita a Huslový konc~rt. V CSSl
h ovýchodnom tallanskom meste Foggia.
bol známy pr edovietk:fm svojimi balet!
"Foggia Estate '82" pozo!?táva z 20 pon:fmi dielami, ktoré uviedli viaceré podujat!, ktoré sa konajú zväč ša v starost·
predné baletné scény.
!Ivo udržiavanom mestskom parku. Za
pomerne mal ej ťíčastl obecenstva naposDivadlo hudobnej komédie v Rostova
ledy odzn ela IX. symfó nia L. v. Beetho·
uviedlo v pôvodnej premiére nový muzi·
vena. Ocenenie jej predvedenia však
kál Strýčkov sen, ktorého lit,e rárnou_
zbor pocltll v živom aplauze publika, kto·
predlohou sa stala rovnomenná poviedka
ré v s toji a s úsmevom ho odprevádzalo
F. M. Dostojevského. Skladatel V. Kaze-·
.
pri odchode z pódia.
nin, autor llbreta S. Pospelov, scénograf
Letné tur né Sl ovenského ·mliarmontcAlexejenko a autork'a kostýmov E. Zmojkého zboru bolo .z viacerých hlaÍl.!s·k ojerová vytvorili spolu so súborom divadla
iunelým v jeho 'doterajšej k oncertnej pra·
dielo, ktoré si zlskalo nadiený ohlas u
xt. V súvislosti s. n!m mohli by sme sl
divákov i velmi priaznivé hodnotenie
položiť viacero otázok. Bol to zá jazd tukritiky.
r istický? Aj l Rek reačný? Tiež, ale pri
Tohtoročný Mnfchovslt:f opern:f . festitohtoročných
talianskych horúčavác h
val ( 8. VIl. - ,3. VIII.) mal na prograrvyše 40 •c ), velkých presunoch (500
me Schonbergovu operu Moj!iš a Aroll
až 800 km) a pri vyše 8000 . km trase
(otváracie predstavenie festivalu) , Egaj veJmi únavný. Bol to zájazd umeleckovho Peer Gynta, Rossiniho Popolušku·,
ký? Predovšetkým! I napriek tomu, . že
Reimannovho Leara, Mozartove opery Ca•
zbor vyšiel z koncertn ej siene n a pó- .
rovná liauta, Figarova svadba .a Titus;
·diá letných amfiteátrov. Reprezentat!vWagnerov:fch Majstrov spevákov norimny? H·Iavne l Zbor spieval na miestach,
bersk:fch, no predovšetkým opery Richarkde pred ním nikto zo slovenských voda Straussa: Gavaliera s rulou, ženu bez
kálnych telies n espieval. A počťívalo ho
tieňa, Egyptsktí Helenu, Aria dnu na Naobecenstvo, ktoré o Slovensku a Slová xe. Súčasťou festivalu boli tiel baletné
koch, t obôž o 'n ejakom sloven skom zbore
predstavenia, koncerty a piesňové ·recitá·
takmer nič n ev'e delo. Tak sa st al "Coro
ly.
Filarmontco Slovacco" reprezentantom
svojej vlasti a "dl Bratislava" zasa umePri prlleil!itosti 100. výročia úmrtia
l eckým predstavtterom jej .hlavné ho a
Richarda Wagnera uvedie Bavorská itátpre čl enov zboru t domovského mesta.
na opera v Mnlchove v čase od januára ·
JOZEF DANI!i:OVSKf
budúceho roku a! do začati a letného
operného festivalu kompletné Wa!!ner~vo
hudobno-dramatické dielo. Na 13. feb.
ruára 191'13 - deň stého výročia smrti
R. Wagnera - je naplánovaná nová in·
scenácia "Zákazu lásky" v réfii Jeana·
Pierra Ponnella, ktor:f si sám navrhne
aj scfinickú vfpravu. Dirigent Wolfgang
Sawalisch okrem hudobného naštudmta·
nia Zákazu lásky bude s táť za dirigentským pultom aj v deň otvorenia operného festivalu, ~edy v réil!ii Hansa Lietzaua
a s René Kollom v tj tulne j postave bu·
de mať premiéru nová inscenác~a "Rienziho". Jedine prvotina "VIly", ktorá ma. la oneskorenti premiéru práve v Mnichove roku 1888, bude predvedená koncertne.
V Lond:fne zomrel vo veku && ro_i(_oY
známy anglickf skladater Humphrey ~ e
arle, patriaci k tzv. novej Viedenskej
ikole. Jeho početnfi dielo obsahuj~ o. i.
piť symfónir, nl!'kofko scénlck:fch diel,
s ktor:fch najznlmejiia je opera_ ~am
Jet a vlacerfi komorné diela. Na SloYenaku je H. Searle .z námy tiel ako autor
knihy o F. Lisztovl (Hudba Franza Liszta l, ktorá vyčfalo b:fvalé štátne !!udobné vydnatefstvo v Bratislave r. 1911.

zahraničia

Za národným umel~om KARLOM VACKOM

Snímka: CSTK
Uprostred marca t. r. sme si pripomlnali 80. narodeniny n estora sáčasných českých skladatelov populárn e j hudby národného umelca Karla
Vacka. Prezident r epubliky dr. Gust6.v
Hullik mu vtedy vo svojom blahop:r ajn om liste napísal: " Na ša kultúrna ver e jno sť si úprimne 'dli vdu bohatú
skli1 dn terskú a interpr e tač nú lH nnosť.
s.k'l adby, ktoré ste vytvorili, Ili našli
cest u 11· na jširšlm . vrstvám náiho rudu a v ý raz ne ovplyvnili jeho budobn.é cftcnie a vkus".
Ano, Karel Vacek patril k tým ne·
mnohým pok račova te rom dávnej sUivy č e skej dychove j hudby, ktorf nojim jadrnfm hudobným pre javom citUvo nadviazali na najkrajile tradlcle českej ludovej piesne. Niektoré z
je ho temer stovky skladieb zludoveli

natolko, Je ich melódie dosiahli svetové ho rozllrenia. Pripomňme aspoň
tie najznámejlie: "Cikánko ty krAs·
na ", ,.Nikdy se nevráti pohádka miA·
dl", "Hej, panlmámo", ,.Ctyl'i páry bi·
lých k oni •
· Spieva jd sl ich mladi ludia pri tA·
horákoch, pospevujd si ich pracujdci
v tov~rňach i v polnoh ospodi ratve,
pri ich tónoch si spomlnajd na noju
mlado sť i U, ktorým roky J lvota YY·
ryli nejednu vrásku na čelo. Vackove
melódie sú vlak známe l v zahranič(
a spolu s Vejvodovou polkou "Skoda
iásky" prenikli do mnohých krajin
celé ho sveta.
Karel Vacek nikdy nezlavoval z vy·
sokých umeleckých krité ri! a ni ako
skladater, ani a ko aranlér, vyniki>Jfícl
hráč na trdbku a dall ie nástroje, či
ako dirigent. Ako samouk a neskorlie
člen nl ekoJkých sdborov (o. l. tlel
Je:lkovho orchestra v Osvobozenom
diva dle ) sa vypracoval na umelca
prekvapujúcich kvalit, ako človek
nikdy nezravil zo svojich nborových
hladisk, čo najpresvedčive jlie dokA·
zal v priebehu okupácie.
Odchodom národného umelca Karla
Vacka (18. 8. 1982), umelca presvedčenlm i poslanlm, bola ukončená jed:
na z významných kapitol, predznamenaná kedysi Františ kom Kmochom
a ďa lš imi vcJkými postavami č eskej
dy chove j hudby. Prostredie Judového
muzi kan ts tva, v ktorom Ód mla dosti
vyrastal a v ktorom sa l na vrchole
svojej a nga!ova nej umelecke J dráhy
dokázal spr.á vne orientoval', bolo ná·
rodnému umelcovi Kar lovi Vack ovi
pevným zázemlm, z ktorého sa rodi·
la p rfzna č ná zemité rýdz os ť, vedomie
pevnej s polupatričnosti s Indom tejt o zeme, s jeho kultdrou a národnf·
nýml tradlciami.
T. G. HEJZLAR

PRVÁ SVOJHO DRUHU NA SLOVENSKU

Snímk y: M. Moyzes
Prv t1
samoobslužn t1
.predu jt"lu
gt·a mop latnl,
kaziet, h udobnln a knih
p hudbe otvori l! 1. júla
t. r. vo vynovenej predaj·
··ni OPUSu v Bratislave na
ulici.
Leningradskej
Vs kutk u reprezentatívne
priestory. v ktorých ťw š
Ja domov hud bä všet kých
žán rov, vznikli rekon-štruk ci ou sta rej, už ne·
vy hovuj úcej preda jne a
prila hl ých
miestnosti.
Nová
zrekon štruovaná
predajií11 OPUSu
chce
poskytnút d!sk ofilovi ce16 n ašu g ramofónovú
prod ukciu s ústredenú n a
jednom mieste. a to formou moderného samoob·
služnéh o preda ja na vyš ·
šej kul tt1rnej a estetickej
úrovni. K rých lej a pre·
·hladnej orientácii pri vý bere plutnr slitži moder·
'ne riešený i nteriér, v -kto·
-rorn sú gramoplat ne po·
ukla d a n ľ.
do prakticky

ri ešených ot áčav ýc h panelov ( podla žánr ov), u možľí u júcic h na
malom
priestore sús t r ed iť až 14
tisic platn!. Súčasťo u samoobslužnéh o
predaja
g rumoplatn í je a j ďa lši a
m i est n os ť
so
šiestimi
prehrávac!mi pr lstrojm i
pre tých , čo si chcú prect
kúpou od pofuť n ahrávku.
Osobitné oddelenie má v
predajni čes k é vydavatel stvo Supraphon
so
svojou
gramofónovou
prod ukciou, čim sa za.
bezpečuje diskofil ovl • dokonalá ponuka celej našej gramofónovej produ kcie.
Nový zrekonš truovaný
ob jekt má dve samostatné čast i s oddelenými
vchodmi. Kým v prve j
má .zá u jemca možnosť vy·
hra ť s i z bohatej ponuky gra moplatni, v druh om obchodnom priestore má k dispozicii zase

hudobniny u kn ihy o h ud·
be, a t o v ý lu čn e len z
prod ukcie vydavat eis tva
OPUS.
Nová
reprezentatlvn a
predajňa
platn i, ktorá
bude ist e pri ť a hov a ť najml! náro čnejšlch záujemcov o hudbu , vznikla na
zák lade ná vrh ov archit ekta Pe tra Brtk u z Pro·
je ktového ústa vu kultúry
··- úspešne ich rellli zova1! ústredie umeleckých
remesiel
v Bratislave
spolu s ďalší mi dodávateimi. Podla slov riaditefa Skupiny ekonomiky a
t echnick ého r ozvo ja SSR
Jána Fisch era a riad it eIa OPUSu Iva n a Stanislava, ktoré odzneli na slá vn ostnom otvoren!, toto
n ové obch odné zariadenie je ďalš!m dôk azom
starostlivosti, ktorú naša
spoloč n osť ven uje šfreniu
h udobn ej k ultúry .
( It)

Snimka: a rch ív Slovenskéh o h udobného
. fondu

Nezabúdaime
na MICHALA
VILECA
Svo jou mnohostranne rozvinutou čin
za u jima Mich al Vllec, ktorého nedožité osemdesia te na roden iny sme s i
nedávno pripomenuli, psobité miest o v
slovenskom hudobnom život e. Bol nielen
vynikajÚcim skladatefom, ale i znamenit ým klaviristom,· dirigentom, pedagógom
a organizátorom hudobnéh o života.
Na r odil sa 6. augusta 1902 v šarišske j
dedink e, v Bardejovskej Novej Vsi. Po
ma túre n a prešovskom gymnáziu š tudoval v rokoch 1920-24 kompozfc iu v triede Lea Weinera a potom Zoltána Kodáiya
na VysokeJ h udobne j škol e v Budapeští.
Po štúdiách dirigoval diva delné orcshestre v Nemecku, Rakúsku a v Cechách. Pod nátlakom vzrasta!úcej faš is tic ke j moci sa vrá til v r oku 1933 na
Sloven sko a prijal miesto uč l tera klavlrneJ hry a h u.dobne j teór ie na Mestskej
h udobneJ škole.s Pr ešove ...Od roku 1938
bol je j riaditeiom. Popr i pedagogicke j
práci a verejnej konce rtnej činnos t! č as
t o ú či n k o v a l v rozhlase, k torý sa v r oku
1938 p res ť ahov al z Košic do Prešova.
V rá mci živých št údiových vystúpení
predvádzal n a vysok ej úrovn! množstvo
klavír ne j literatúry p o č i n a júc k lasik mi
d po s účasnú modernu.
Počas druhej svetovej vojny slúžil M.
Vilec. v útvare civilnej obrany v Prešove. Pri nálete 20. 12. 1944 utrpel ťa ž k é
z ra n~~i e oka a sluc h o v ~ho orgánu, z
ktorého sa musel dlh šie llečit. Zau jímavým sved ectvom o týchto ťažkých ča ·
soch, ako aj o č est no m postoji M. Vi·
l eca je jeho denník, ktorý t vorí súčasť
pozos talosti s kladatela, uložen ej na hu·
dobnom oddelení Historického ústavu
SNM a spracovanej autorom týchto riadk ov.
Po osloboden! pracoval Vil ec v k ošick om rozhlasovom štúdiu a ko hudobný re·
ferent , neskôr sa sta l vedúcim hudobného odboru. Od roku 1952 dirigoval Koš ický r oz hlasový orch ester, ktorý sa pod
jeh() vedením vypracoval na slušnú umeleckú úr ov eň. Vilecove nah rávky s týmto
orchest rom sa, žiar, nezachovali.
V rok u 1955 sa stal Mich al Vllec riaditatefom Konzervatória v Bratislave a
s h úže vn atos ť ou zdolával všetky prekážky, ktoré sa riadne mu ch odu š koly štavaU do cesty. Ako rozhJadený umelec a
schopn ý organizát or upevnil pos taven ie
škol y a a j napriek r ozháraným podmlen·
k am dokázal začať novú vývojovú etapu
v je j dejinách.
Roku 1962 odchádza V!lec z konzervatória zo zdravotn ých dôvodov . V nasledujúcich rokoch venoval sa potom najnosťou

intenzfvne jšie skladatefskej či nn osti a
naďalej
vykonáva l rôzn e spoločensk é
funkcie. Už počas riadlteiovania na kon zervatóriu v r okoch 1955-62 bol Vilec
p odpr edsedom, po odchode zo školy preds edom ( 1962-67 ) a potom opätovne podpredsedom ( 1967-71 J Slovenského hudobn ého fondu.
Hudobnú r eč Michala Vlleca charakt erizuje silná baladič n os t, vrúcna Judová sp evnosť., jasná stavba diel, jednoduchosť a zrozumitefnost. Vilec niktly n eexperimentoval. Kompoz ičná tvorba je
pr ejavom jeho s pontánneho muzikants kého cítenia . V celej tvor be objavuje
sa vplyv m aďa r sk ých folkloristov a fr ancúzskych impr esionalistov, ale diela m
snaž! sa vtl á č ať svojs ký prejav presiaknu tý slovenskou Iudovou melodikou. Je·
ho harmonic ké myslenie je t ra d ičné , nie
však konzerva tfvn e.
V skladateiskej práci sa snažil Vilec
predovšetkým vyplnlt medzer y v našej
skromnej inštruktívnej liter atúre. Tá to,
spolu so skla dbami pre potreby rozh las u, tvori prevažnú čast jeho tvor by. Pr e
rozhlas kompon oval scénické hud by, bud ova t eľsk é piesn e, čast uš k y , valčl k y a
pod. Z in štruktlvne j tvorby sú n{lj významn ejšie Letné zá pisky, op. 19, Zahra jme si, op. 21, Tri son atíny pre klavír.
op. 30, Dvojhlasné invencie pre klavfr,
op. 35, Osem štúdi! pre klavlr, op. 40.
Vo svojej tvq_rbe ~ pedagogickým za mer aním sa ria dil zásadou, že tento druh
tvorby vyžadu je od sk ladatefa takú istú
tvorivú poten ciu a umeleckú starostli·
v osť ako h ociktorý, i ten n a j náro čn ejši
kompof lč ný žáner. A Vil ec tú to zásadu
maximálne rešpektoval. Jeho skla dby st
inštru ktlvn ym za mera nlm nepr edstavu jú
oddychové diela.
Vilec bol skladatelom s prevažne komorným prejavom. Spomei\me aspoň Fantáziu pre husle a klavlr, op. 3. Son átu
pre v iol on če l o a klavír, op. 2, P!l t piesn i n a básne E. B. Lu k á č a, op. 4, Sonat inu pre hoboj a k la vlr, op. 10. Dve
skladby pre mládež pre vio l o n če l o a klavír, qp. 12, Styr i prelúdiá pre klaylr,
op. 16, Kvarte to pre dve tr t1bky a dve
pozauny, op. 24, D ych ov~ kvinteto, op. 31,
Divertimento pre štyri flauty, op. 44, Styri skladby pre hoboj a. klavír, op. 42,
Kla v!r ne trlo, op. 23, S l áči k ové kva rteto, op. 28. Aj z v ýpočtu týcht o nie ko1 ·
kých ·diel je evidentná Vilecova sna.ba
p fsať pre n ajr ozlič n e j š i e obsadeni a. Najradšej .mal kl avír, no vera spravil aj pre
r ozvoj literatúry na jmä dychovéh o odbor u.
Zo skromnejšie zastúpenej orchestráln ej tvorby · je· treba p r ipomenúť Tri fudav(; ta iJ.ce, op. 33, ·Koncertantnú suitu,
op. 38; ·· Prelud1o · eroico, op; 1:6 a Concertino p re trúbku a sl áči kový orch ester. Významné sú aj Vilecove úpr avy
slovenských Iudov ých Dlesnf. Je autorom
hudobno-t eoretických diel s lnštruktlvnym zam er aním: Skola h armónie, Klavírna škola, op. 7 . Skladatelský odk.az . M.
Vlleca - takmer ioo opusov - čaká
zatial n a náležité spracovan ie.
Za svoju činn osť bol Vllec viackrát
vyznamena ný [Za vynikajúcu prácu 1962, Za zásluhy o výsta vbu - 1972, r oku 1S66 mu udelili čestný titul zaslúžilý
umelec ). Zomrel 12. 3. 1979 v Bratisl a·
ve. Poch ovaný je v Prešove.
zus.lúžllý umelec Mich al Vllec bol
skromným člov ek om. Pracoval počas celého svojho života bez nárok u na pochvalu. Cokoi vek robil, robil z vnútorn ého p r es vedčenia. Ja v! sa nám a ko člo 
vek mimoriadne ušJachtll ý. Pre s lovens ú · hu dobnú kultúru urobil lm s zás lužnej práce na poli pedagogickom, sk ladateJskom, di rigentskom i hudobno-orga n izačnom. Má č estn é miesto v rade
n ašich zakladajúcich skiadatefov a svojim významom si zasl úži, aby sa jeho
meno nestrácalo z povedomia slovenskej
hudobnej verejnosti. Ostáva l en v e r iť,
že sa i s jeho skladatelským odkazo~
budeme v budú cn osti časte j š ie stre t á v ať
na konce·rtnom pódiu a či as t oč ne napra ·
vlme stav, keď tri r oky po skladatelovej
smrti prakticky n epočuť na živo z jeho
tvorby ani notu.
GEJZA VAJDA
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RA ISLAVSKÉ HUDOBNÉ SLÁVNOSTI
člen Európskej asociácie hudobných festivalov

(AEFM)j

1. - 15. 10. 1982
v

Hlavný usporiadatel': Slovkoncert, cs. umelecká agentúra
INTE:RPODI UM
5.·;-!l. 10. 19132
Prac ovn é po d u ja ti u
Med z inárod ná tribúna mladých interpetov ( UNESCO }
- výberové kolo
12.- 13. 10. 1982
Muz ikolog ická konferencia nu tému
Joseph Haydn a hudba je h o doby
6.- 7. 10. 1962
Usporiadat el: Mestský dom kultúry a osvety v Bra·
ti s lav e
Stretnutie dram a turgov sym fon ických telies
8. -- 10. 10. 1982
Usporladutel: Slovenský hudobný fond.
Sympózium ml adýc.h muzikológov
15. - 16. 10. 1982
tlsporll:ldat e l' : Zvliz s lovenských skladatelov
e s tet iky 11 vied o umení FF UK
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Katedra

Vý st ava grumoplatní :r. produkc ie čs. hudobných vy·
dava ters tie v Opus . Punton a S u pru phon

PROGRAM UMELECKÝCH PODUJATi:

Piatok -

1. 10.

Me dzinlirod n ý deí1 hud by
17,00 - Zrka dlová s ie i1 Pr im uciá lnetio pa láca
BRATISLAVSK? DETSKi ZBOR
Dirigentka - E le n n SARAYOVA-KOV ACOVA
Fere n czy , H r u šovsk ý (pr emié r a), Ka balevs kij. Voigtlllnder, Bur l11s . Kodlily, Kľička , Hurnik, Koi'ínek
UJ,OO - Slovensk é n árodné divadlo
Ba le t SNDi
J11rre : ZVONAR Z NOTRE DAME

20,00 - Koncertné sie11 Slovenskej filharmónie
SLO VEN S KA f !LHARMÚNIA
Dirig e nt --- Vladimir VE~BICKl ] (ZSSR)
Só lis tkH -- Mur l FU ]IW ARA, v io lončelo ('Jap on ~ko}
M. No vák (premiéra), Dvor ák , Sostakovič
22,00 - Konc e rtná sie i) Cs. rozhlasu
SÚBOR GU I LLAMME DE MACHAUT (Francúzs ko)
Mii c haut a hudba je ho doby

SU BO R TR ú BKA ROV E. TARRA ( Svajč l ars ko J
l! tt· igent - Peter SCHRE IE R [ND R}
Só listi --- Ca rollu NOSSEKOV A, sopré n ( NDR]
Carolyn WATKINSONOVA, n lt [ V. Británia ]
Peter MENZEL, tenor [ NDR)
Christoph ROSE L, tenor (N DR l
Her mann Christian POLSTE R, bas [ NDR]
Siegfried LORENZ, barytó n (NDR J
j. S. Bach

Utorok -

5. 1 O.

17,00 - - !(oncertná sietí Slovensk e j filh armónie
lnterpódium
Luis Manuel MOLINA, git Hra f Ku ba J
Krls tiane KOBLEROV A, organ (N DR l
1!:1,00 - Slovenské národné divu<ll o
Opera SND
Stravinsk ij: OSUD ZHÝRALCA
20,00 - Koncertnú s ie i'J Sloven skej fllharmónie
Inter pódium
SLOVENSKA F ILHARMÚ N!A
Dirig ent - Ivan KOZ UCHAROV ( BĽR]
Sólis ti - Jin di'ich PAZDERA, hus le
Naum GRUBERT, klavfr [ ZSSR l
Szymttnowski. Rac hmaninov. S t ra uss

Streda -

6. 10.

17 ,00 - Koncertná sien Cs . r ozhlasu
In terpódium
Gasw a n ZERJKLY, klavir ( S ýria l
19,00 - Sloven ské n árodn é di vadlo
Opera SND
Donizetti : LUCIA DI LAMMERMOO R
20,00 - Koncertná s iei'l · Slovenskej filharmónie
JnterpOdium
SYMFONICKÝ ORCHESTER Cs . ROZHLASU
V BRATISLAVE
Dirigent - Oliver DOHNANYI
Sólisti - Gyula STU LLER, hus le ( M[:R}
Branko MIHANOVJC, hoboj (SFRJ}
Hayd n , Krommer- Kramáľ, Kodály

Sobota -- 2. 1O.

Štvrtok -

10,30 - Zrkadlová , s ielí Primaciálneho paláca
!ANACKOVO KVARTETO
Ha yd n . Brltten, Dvoi'á k
17 OO - Zr kadlová sie Ji Primaciálneho pa léca
MNIC!-IOVSKf.: BA RYTÚNOV 8 TRIO [ NS R l
Haydn

1'7,00 - Zrkadlová' sieň Primaciálne h o paláca
Jnterpódium
H AV LAKOVO KVARTETO
Hana DVORAKOVÁ, kla vir
KVINTETO DA CAMERA ( PCR ]
19,00 - Slovens ké národné divad lo
Opera SND
Beet110ve n: FIDELIO
Leonora - Sophia LARSON-POTSCHEROVA a. h .
(NSR]

19,00 ·- S lovenské ná rodné divudlo
Ope r u SND
Verdi: DON CARLOS
20,00 - Koncertn« sieJ~ Slovenske j filhannónl e
Goeth e v piesni
Pn tor SCHHEIER, tHnor (NDR l
Mari11 n LAPSANSKÝ, kl é! Vir
See t twven , Sr: hub(lr t, Wolf
22,00 - Kon c ertn é s ieií Cs . rozhlasu
Ern m y HENZ-DI!!:MANOOVA, klavír [Spanlel s k.o)
Ho ll iger, Messiue n . Stockhausen, Domans k ý, Brllm,
C,r umb

Nedel'a _: 3. 10.
17,00 · - Koncertná sie ií Sloven s ke j filha r mónie
MNI Cll OV S K'2 MOTETOVÝ ZBOR (N SR)
STATNY KOMORNÝ ORCHESTER ZILINA
Dir igent - · Han s Rudolf ZOBELEY [NSR)
.
Sólis ti -- Friedegard H ERW IGOV A, sop rán ( NSR)
Ali so n BROWNEROV A, a lt ( frsko l
Oly PF'AFF, te nor [NSR}
Wilhe lm GR I ES, tenor (NSR)
Renato GI ROLAMI , bas [Talians k o )
H!ln c.lel. Haydn
19,00 - - Dom ROH
ATE:R BALLETTO [ Tal lans ko l
St ravinskij: AGON
Stra.vin skij: PU LCl NE LLA
Partos: MlTHYCAL HUNTERS
Vlvaldl: RfCERCARE A NOVE MOVIMENTf
20,00 - Ko nc ertná s ie J) Sloven s k e j filharmóni e
SY MFON ICKÝ ORCHESTER Cs. ROZHLASU
V BRATIS LAVE
Dirige n t -· Arv id JANSON S !ZSSR)
Sóli s ta ·- Ferd inand KLJNDA, org an
Wag n e r . Ju r ovs k ý, Ca jkovs kij
22.30 - Konc e r tná s ieJ1 Slove n s ke j filh a rmónie
INDICKÝ S ÚBOR TRAYA
tra di čná In dick é hudb a

Pondelok -- 4. 1O.
17,00 - Zrkad lová s iel'i Primaciálneho pa láca
MOSKOVSKÝ KOMORNÝ .ZB OR [ZSSR ]
Dirigent Vladimir MINJH (ZSSR)
S virido v, Tane jev, Rm::hmaninov
19,00 ·- Dom ROH
ATERBALLETTO (Tal ians ko l
Strnvins kij : AGON
St t·avln s ki j: PULCI NE LLA
Purtos: MI THYCA L HUNTERS
Vl va ldl : RICERCARE A NOVE MOVlMENTI
20.00 ·-- Ko ncel'tná s ie1i Slove ns kej filh armónie
PR AZSKÝ KOMO RN Ý ORC HESTER
KOI!NOV MIESAN Ý ZBOR

7. 10.

20,00 - K oncertná siei'í Slov e ns kej filharmóni e
SLOVENSKA FILHARMONJA
Dirigent - Libor PESEK
Sólista - Peter TOPERCZER, klavfr
Ze lj enka [premiéra], Ra ve l , Beethoven

Piatok -

8. 10.

17,00 - Koncertná s ieň Cs. rozhlasu
lnte rpódium
STATNY KOMORNÝ ORCHESTER ZILINA
Dirigent - Ja n VALTA
Sólis ti - Marin CAZAC U, vi olon če l o [RSR l
Mária ÁNDRASOVANOVA, soprán
Dora BRACKOV A, husle ( BĽR l
Haydn, Andra šovan (premiéra], V!va ldi
19,00 - Slove n ské n árodné diva dlo
Opera SND
Smetuna: DALIBOR
1. premiéra
20 OO --- Koncertná sieň Slovenske j filh armónie
PÚZSKÝ KOMORN\" ORCHESTER BEZ DIRI GENTA
Sólist u - juri j BAS MET, viola (ZSSR}
Luk á š, Vai'lh.a l, Hind e mith, Haydn
22,00 - Ko n certná s ie ťí čs. rozhlasu
TRIO MI CHALY PETR IOV EJ (Dánsko)
Hllndel , Lore nz, ]. s . Bach, N01·gard, BrUggen, Telem a nn

Sobota -

9. 1 O.

10 30 - Ko n certné sieň Cs . rozhl asu
BUDAPESTJANSKY KOMORNÝ SúBO R ( MCR l
Dirigent - An drás MJHALY [MĽR)
Sólis tka - Adrienne CSENGERYOVA, s oprán ( MC!\)
Szé kely, Kósa, Ligetl, SztHHlsy, Stravinski j

22,:10 - Koncertná sie ň Slovens kej filharmónie
AK!RA NAGAYAMA ( Ja p on s ko]
španielske fla men co n a päťstrunových husliach

Nedel'a -

10. 10.

10,00 - Koncertná sie ľ'í Slove n ske j filha r mónie
Marie-Claire ALAINOVA, organ (Francúzs ko l
j. s. Bach, F ranck , Vierne , Alain
19,00 - Nová scén a
Spevoherný súbor Nove j scény
M. Novák: OPERA MAFIOZO
19,00 - Slove n ské národné divadlo
SLOVINSKA NARODNA OPERA Ľ U BĽANA (SFRJ]
Bellini: PURITANI
20,00 - Koncertná sle l\ Slovenske j filh armónie
SYMFONICKÝ ORCHESTER ČS. ROZHLAS U
V BRATISLAVE
.PRAZS KÝ FILHARMONICKÝ ZBOR
Dirigent - Ondrej LENA RD
S'ólisti - Gabri e la BEŇAC KO V A - čAPOV Á, s op1·~o
Eva RANDOVA, alt
·Pe ter DVORS K<i, t e nor
Pet e r MI KULAS, bas
Verdi

Pondelok

11 .

HL

17,00 - Hudobná sieii Bratis la vs ké ho hr adu
Viktória ]AGLINGOV A, vi olončelo [ ZSSR l
Bor is ROMANOV, o r gan [ZSSR]
Vivaldi
19 OO - Slovenské národné divadlo
NEMECKA STATNA OPERA BERLI N ( NDR}
Mozart: COS! FAN TUTTE
20 OO - Koncertná sleJ"'L Slovenskej filharmónie
BŔUCKNEROV ORCHESTER LINZ (Ra kús k o l
Dirigent - Theodor GUSCHLBAUER (Rakúsko l
Slissmayer, Mozart, Sch !lnberg

Utorok -

12. 10.

17 OO Kon.certná slei\ Cs. rozhlasu
B~atislavská hudba Haydnových čias
Družecký, Hummel, Sper ger, Roš kovský
19,00 - Slovenské národné divadlo
NEME CK A STA TNA OPERA BERLIN (N DR ]
Mozart: COSI FAN TUTTE
20 oo _ ,' Konc'e rtná sie1"'1 Slovens k ej ntharmónie
sÝMFONICK<i ORCHESTER MESTA BIRMINGHAM
(Velká Británia )
Dirigent - Simon RATTLE (Velká Británia l
Knussen , St ravinski j

Streda -

13. 10.

19 oo - Nová s cén u
.
HUDOBN~ BABKY NORMANA SH_ETLERA [ Rakus k o )
SúBOR KONTRAP UNKTY VIEDEN (Rakúsko )
Dirigent -· Peter KE USCHNIG ( Rukúsko l ,
Recitá tor - Ger hard TOTSCHINGER (Rak usko)
Milhuud, Hinde mlth, Stravins ki j
19,00 - Slove n sllé n árod n é divadlo
Opera SND
Verdi: RIGOLETTO
.
Rigol etto - Geor g T!CHY u . h. { Raku~ko l
20 oo - Koncertná sie1"l Slovens kej filh a rmónie
BRUCKNEROV ORCHESTER LINZ (Rakús ko l
SLOVENSK? FILHARMONICKÝ ZBOR
.
Dir igen t - Theodor GUSCHLBAUER l R.a k us ko l,
Sólisti - Viktória ]AGLJNGOV A, violončelo (ZSSR l
Mag d aléna BLAH USIAKOV ~· s op r á n
Maria OLKISZOV A, alt (PĽ R l
Eberhard BOCH NER, tenor ( NDR ]
Alfred MU FF, bas [ Svajčiarsko l
Haydn, Bruckner

štvrtok -

14. 10.

17 oo - Koncertná sieň Cs. rozhlasu
Kdn cert z tvorby moskov sk ých ~kladatelov
ovčinnikov, B. Ca jk ovs kij. Sčedrm, Korndorf
19 OO - Nová scéna
Kytica jubilantovi
koncert k 75. n arodeninám Ge jzu Dusíka
19

oo -

Slovens ké n árodn é divadlo

B~let SND

C hačat u ri a n: SPARTAKU S

20 oo _ Kon certná s ie1"l Slovenske j filharmónie
S LOVENSKA FILHARMÚNJA
Dirigent - Aldo CECCATO (Talians ko l
Sch ubert , Ma hl er

Piatok -

15. 10.

17,00, -

Zrkadlové s i eň Primaciá lneh o paláca
S LO VEN SK~ KVARTETO
Peter TOPERCZER, kla vlr
Dibék , Martlnt'l, BraiÍms

17 oo - Koncertná s iet"'! Cs. rozhlasu
s P,EVACKE ZDRUZENIE MORAVSKÝCH U CITEĽOVS
KOMORNÝ SPEV ACKY ZBOR UCITELIEK ĽSU KO ICE
SPEVACKY ZBOR TECHNIK

19,00 -- Slovens k é nérodné divad lo
Ope r a SN D
S metana: DALIBOR
2. premiéra

19,00 - Slovenské n árodné d iv adlo
Opera SND
Puccini: BOH~MA
Mimi - Il on a TOKODYOV A .a. h. (MĽR}

20,00 -- Koncertná s i e ň S loven s kej filharmónie
Konc ert venovaný 65. výt•oč iu VOS R
S LOVEN SKA FILHARMONIA
S LOVENSKÝ FILHARMONICKÝ ZBOR
Dirigent - · Ladis la v SLOV AK
Sólis ta - Mic h ail FJ C HTENGOĽC, h usle [ZSS R)
Re c itátor Karen CHAČATU RIAN ( ZSSR)
Kardoš ( premié ra]. Čajkov skij. K. Chačatu rian

20 oo - Konc ertná s ie1'i Slovenskej f11harmónie
AKADEMIC KÝ SYMFON ICKÝ ORCH ES'I,'ER MO SKOV·
S KEJ STATNEJ FILHARMONIE (ZSS R)
Dir igent Dmitr ij KITAJENKO ( ZSS R)
Sólis ta - Nikolaj DE MJD ENKO , klav!r l ZSSR l
Čaj k o vs kij

ZMENA PROGRAM U A ÚČINKU J úCICH VYHRADEN At

