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Medzi tohtoroi!ný,ni laňreata,t 1 NJr'oďnf:1j i:~ny s~a ,je ~~ huslista Peter Michalica, kto
rému 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 sme hľadali dominantu tohto

ročnej PMKU, našj! by sme ju predo
všetkým vo výkonoch poslucháčov kon
zervatóril. Azda tu r ozhodol a j moment, 
že nemali čo stratiť , a tak hrali bez 
zbytočných zábran, s chuťou, a preto 
najviac presvedčili. Aj ked vo_ sfére ci
tového dotvárania boli _ zväčša poplatn( 
svojmu veku, t1plne jednoznačne doku
ment.oval! mieru svojho tvorivého ta len
tu, dispozft:ie pre hru na pr!slušný ná
stroj, ktoré rozv!ja správne pedagogické 
vedenie. Z vysokej úrovne konzervato
riálnych výkonov môžeme ce.Íkom jedno
značne usudzovať na ma rkantný progres 
v pedagogickej práci - výsledku to dl
hodobejšieho vývinového procesu nášho 
hudobného školstva, neustáleho rozširo
vania jeho základne, zvyšovania kvauu: 
kácie _i ovocia pedagogických skúsenosti, 
školských 1 medz!školských súťaži. Do
speli sme konečne do štádia, ked už za
čfname objavovať talenty schopné repre
zentácie vo veku okolo 20 rokov. Prpv
da, s tým sťlvlsf aj problém pružne vy
užiť túto skutočnost. Tým skutočne naj· 
lepš!m z najlepšieh bude treba posk yt
núť dostatok pódiových kontaktov, a tým 
upevť~ovať v nich zdravé sebavedomie 
nevyhnutné pre ďalši rast. 

Hoci vystúpenie 'V Tepliciach nemá sú
ťažný charakter, pre viacerých, najmä 
vekovo staršlch účastnikov, malo . zna,č
ný význam. Pri ich menšej pódiovej ru
tine' a s ňou zvyčajne r uka v ruke krá
čajúcej zn!~enej psychickej odolnosti 
mal tu nejeden n1lacl9 interpret pr!leži
t.I,'J_S ť s týmito nedostatkami z.ápa~if ,a !c.h 
prekonávať. :renta poznatok týka sa pre
dovšetkým 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 zaviazať t ých
to umelcov k určitej povinnosti bezplat
ného kontaktu s obecenstvom. Vys tupo
vanie 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 on
certných vystúpen! privltali by iste a j 

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

Tradičná prehliadka mladých ~oncert
ný_ch u~elcov, ktorá preblehaia tohto 
roku v diíoch 31. júla - 6. augusta v 
Trenčianskych Tepllciach, vstllptla' do 
svojho XVJ. ročnfka. Aj k-eď sa mohlo 
zdať, že po vydarenom vlai'tajšom roč; 
niku dratnaturgickťl vynachádzavos.t bu
de možné ďalej Už sotva stupňovať, 'a to 
tak vu forme výberu ťlčastnfkov .• -ako 
l v hľadan!, resp. rozširovan!, palety :kon· 
certných pries torov čl v skladbe pro
gramovej výstavby jednotlivých poduja
t! , predsa sa podarilo organizátorom aj 
v tomto roku prfst s novými, prei'irtejšle 
povedané, staronovými formami podujati. 

Prvým takýmto obohatenfm bolo za
čl enenie matiné z tvorby llll~d:feih akla
datelov pri prfležitosti 65. v-ýročfa VOSR, 
na ktorom sa I!redstaviH mlad! a naj 
mladš! účastnlci aj z radov interpretov. 
Ukázalo sa, že koncertn! umelci -
vrs tovnici skladaterov - · dokázali · si 
nájsť k tvorbe svojich kolegov dôverný 
vzťah a že pristupujú k ne.J so značnou 
zodpovednosťou. úvodné· slóvo pred kon
certom predniesol zaint eresovane a fun
dovane Milan Adamčiak. -

l keď sme v histórii PMKU už ZllZna
menali existenciu interpr.eta:t!ného' semi
nára, jeho znovuzaraden!e a zasmer ova
nle na klaviristov vyvolalo aj u krlti· 
kov a hosti značný záuj em. ' Nemalý po
diel na tomto fakte mala osobnost Petra 
Toperczera . Seminár prebiehal v pries
toroch ĽŠU, ktoré umožniH bezprostred
ný kontakt medzi žiakom, učitefom a po
zorovatefmi, no výsledok umelecke j prá
ce 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-

nu, -až k väčším celkom, k 
plochám a k čo najvýstiž · 
nejšiemu 'vyjadreniu auto· 
rovho zámeru zašHrovanéh o 
v notovom zázname. z jeho 
konzultácii 'vyžaroval po
koj, ktorý su zasl úžil aj o 
pos tupné psychické uvolne· 
nie mladého adepta. 

Z desia tich podujati, kto
ré tvorili ťažisko Prehliad
ky, otvárací re~itál violon· 
čelistu Jozefa Podhoranské
ho a klaviristu MariAna Lap
lanského v trenčianskej Ga
lérii M. Bazovského mal ret
rospekt!vny charakter. V 
súvislos ti s týmto atrakt!v
nyn1 priestorom vynára sa 
pre budúcnosť otázka, či 
mladi, ale už úspešn! umel
cl - bý\(alí účastnici PMKU 
ma jú vystupova ť pri štarte 
tejto akcie každoročne, ale
bo len pri okrúhlych jubi
leách. Ukázalo sa totiž, ža 
Galéria je akusticky vhodná 
skôr pre koncertný spev čl 
gitaru, než pre . plnokrvné 
koworné muzic!rovanie. 

Po matiné z tvorby mla
'Mch skladateiov odzneli dva 
koncerty poslucháčov kon~ 
zervatóri!, organové ma tiné 
v Omšenom i v Trenčian

Klniriata Peter M6té, noaitel titulu Najlepii d~aat
nfk PMICU '82. Snímka: P. Saský 

čianskych Bohuslavlc!ach a dalš ie š tyr! 
večerné koncerty. V rámci tohto priesto
ru prezentovali sa domáci sólisti, ná· 
strojové duá a jeden kómorný ensemble 
z Ciech. Popri konzervatoristoch "!,ýber 
účastníkov zameriaval sa tradične na 

naši mladí umelci ako jednu z výhod pri 
získaní štipendia SHF.- Pravda, tu by sa 

'žiadala a j istá forma spolupráce zain-
teresovaných inštitúci!. 

Napriek všetkým týmto výhra dám a 
úvahám môžeme jednoznačne konštat o-
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vať zvýšenie umeleckého štandardu na 
Pr ehliadke. Azda sa o t o ZI!Slúžll a j prís
nejší výber účastnikov, nakolko počet 
koncertných pr!ležitostr sa voči vl aňaj 
šku zredukoval asi o tretinu. 

V porovnani s minulosťou v otázke 
výberu skladieb a autorov nápadne bola 
zastúpená tvorba viedenských klasikov. 
Permanentné bolo a j t ohto ro_ku zastúpe
nie domácich autorov. Po dlhšom čase 
dost ala sa k sľovu aj hudba Smetano
va. 

Aj v tomto roku došlo k zmen e úč-ast
níkov, nie však v celkom poslednej chví
li. Organizačné zabezpečenie (výsledok 
·spolupráce ZSS a Riaditeľstva Státnych 
kťlpeiov) bolo n a výške. Isté rezervy vy
kazuje súst avne účasť obecenstva. Až na 
malé výnimky pan ovala priaznivá atmo
sféra i pri troch besedách kritikov s In· 
terpretmi. Za na jl epšieho úč·astn!ka krlti
ci •určili 20-ro~ného absolventa košického 
konzervatória lúavl ristu Petra MAti!ho. 
I v tomto pr!pade sme sa presvedč ili, 
že jeho fascinujúci výkon nebol len vý· 
sledkam mimoriadneho talen tu, ale a j 
vytrvalej a sústavnej práce, osobnej pri · 
tomnostl pedagóga v Tepliciach, čo všet
ko znásobovalo feh o psychickú odolnos( 
a istotu jeho technického i tvorivo-mu
zika ntského prejavu. Zaslúžila sa o to 
aj rea llta viacnásobného obohrania re
pertoáru, jeho priliehavý výber s ohla
dom n a dravo-vi rtuózny natural mladé
ho Interpreta. 

S prihliadnutím na fakt, že veková ka
tegória a • umelecká prax podstatne 
ovplyvňujú úroveň lnterpreta~ného výko
n u, pokúsim s.a (bez ohlad!J na nástroj l 
začl eniť účastníkov PMKU do istých ka· 
tegórl! a v rámci nich ohodnotiť ich vy-
s ti1pen'fe v Tepllciach. ' _ 

PROF ESIONALI 

Vi olončelista jozef Podhoranský je pro· 
fes lonálom v pravom slova zmysle a plne 
to dokázal a j svojim výkonom. Zdravé 
sebavedomie, t echnická sporahlivost , 
ujasnenosť koncepcie, neochvejná pev
nosť Hnil, priebojný, no ovládaný tempe
rament a vysoká muzikalita boli kom
ponentmi, ktorými umelec naplnil pries
tor každej interpretovane j skladby ve
čera. Svoje kvality prezentoval celove
černým recitálom na otváracom koncer
te v rokokovej sále Oblastnej galérie 
M. A. Bazovského v Trenčíne. Pódio
vá rutina nezmazala z jeho kreácl! peľ 
muzikantskej iskry a napätia. Skôr na· 
opak l 

Repertoár mal š ťastne zostavený pre
dovšetkým z dvoch veľkých sonát -
Beethovenovej A du r, op. 69 a Brahmso· 
vej e mol, op. 38. Ich koncepcia bola , 
štýlovo odl!šená, sledovala celkovú vý
stavbu a presvedčova!a v lyr ick~j kan
tiléne i v priebojných, a le pevne drža
ných rýchlych častiach. Azda na jviac prl
bl!žil sa k ideálu - so svojim partne
rom klaviristom MariAnom Lapianskfm, 
u ktorého ta kisto dominovala Intenzita 
muzilt'antského dotvárania a súčasne zo
hladňovania čelistovej koncepcie - vo 
finálnej časti - Brah msa. S profesionálnou 
suverenitou vyr ovnali sa umelci aj s Va
riáciami na s lovenskú tému od B. Mar
tinťi. V Kadrile zo Sčedrinovej opery 
Nielen láska odhalil Podhoranský aj dal
šie stránky svojho umenia - vtip, noble· 
su a schopnost bohatej diferenciácie tó
nu a j v technicky exponovaných úsekoch. 

Aj huslista Jindfich Pazdera, s partne
rom l!udovftom Mar'clngerom demonštro
val svoju profesionálnu úroveň. Cakal 
som však_ od P'azderu výraznejšie odlíše
nie pr!s tupu k jednotlivým autorom. Táto 
pripomienka t ýka sa predovšetkým úvod
ného Bacha (Pa rt! ta E dur pre husle 
sólo, BWV 1006), ktorý napriek sna he o 
kontrast bol ná ladovo i tónovo pomerne 
skromne octdiferencovaný. Na rozdiel od 
dalších huslistov, ktorí dali prednost in
terpretácii z notového záznamu i n a pó
diu, Pa7;dera interpretoval Beethovenovu 
Sonátu B dur , op. 12, č. l spofahlivo spa
mäti. Beethovenovské- brio nie je mu 
vzdialené, no pred ostatnými náladový
m! odtienkami pr!liš upredl;}ostňoval pa
tetizmus, čim výsledok vyznel príliš jed· 
notvárne. Tento muzikant ský stereotyp 
pomerne - ťlspešne jšie korešpondoval s 
Bramsovým Scherzom C dur pre husle 
a klavir. 

{ P okračovanie 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 rov
nako ~peine vo viacerých lánroch. Aj keď ťažisko jeho 
bohatej tvorby spnčlva v dielach komponovaných 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 orchestrálno · ·picsňové diela komponované k vý· 
:xnamným výročiam historických uda losti náliho povoj
nového spoločenského vývoja sú dokladom 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, spoločenského a kultúr
neho 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 - 'Le
genda 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 - Se
berezáda, G. Rossini - Rossiniana, O. Nedbal - Z roz
právky 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· 
vt 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 11-
15 ro.kov. Podmienky s ú ťa le: Na súťali sa môle 
afačastniť kaldý hudobný skladater jednotlivými sklad
bami alebo cyklom (zbie rkou) na slovenské texty podla 
vlastného výberu. Do súťale molno prihlásiť skladby do
teraz 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. 

• MOSTECKA SKLADATEĽSKA SO'tAZ PRE MUZSKt 
ZBORY sa vo svojom IV. ročnlku skončila týmito výsled· 
kaml: KATEGORIA A ( mulské zbory) - l. cena neude
lená, 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 zis
kal 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 pisom
ných dokumentov pribliluje čitatelovi okamlik l!reve~e
nia telesných pozostatkov Bohuslava Mart~nú do jeho 
vlasti po 20 rokoch od jeho smrti a ich ulolenie do rod
nej 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 osob
nosu a dielu B. Martin ú. Zbornik usporiadal a redakčne 
k vydaniu pripravil Tom6i Hejzlar, 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 Pra
ba t). 

Absolventské koncerty 
košických konzervatoristov 

Zv9šené požiadavky a dosiahnu
té umelecké výsledky priaznivo 
ovplyvnili úroveň tohtoročn9ch ab
solventských koncertov, ktoré o
proti predchádzajúcim rokom za
znamenali výrazné zlepšenie. Na 
jednotlivých koncertoch sa pred
s tavili poslucháči všetkých odde
leni poslucháči tanca ·absolvovali 
v Inscenácii baletu Rieka od za
slúžUého umelca Bartolomeja Ur· 
banca ) a odzneli na n.lch výkony, 
n a ktoré môže byť škola právom 
hrdá. Dramaturgia koncertov ob
siahla široké št~lové obdobie, so 
zastúpením sklágteb českých a 
slovenských skladatelov. 

Akorcieónové oddelenie repre
zentovali dvaja absolvent!, a to 
spôsobom presvedčivým a t ypic 
kým vzhladom k dosiahnutým vý· 
sledkam tohto oddelenia. Charak· 
tertstlckým znakom ich vystúpenia 
bola snaha o čo najlepši výkon, 
primeraná technická vybavenost a 
s naha uvádzať pôvodnú akordeóno
vú literatúru. Miroslav Kobelák sa 
predstavil ako impulzlvny t yp hrá· 
ča, uprednostňujúc\ technickú 
stránku hry. Tá mu umožňovala 
bez ťažkostí zdolať 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 staveb
ne vybudovať. Dobrá spolupráca 
(Hldngógn a absolventa sa preja
v'ila aj v hre Mirosluva Kerekani.· 
ču {obaja z triedy A. Cuchranove j l, 
ktorý premys lene pracuje s témou , 
dokáže ju modelovať a vo výsled
nom tvure aj pôsobivo podať. Bo
h 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 najv!i"čšej snuhe chýbal lesk 
klavírnej verzie; I. Samo: Prel ú· 
dlum, recitatfv a fúga; V. Zubic
k íj: Karpatská suita). 

Z huslistov sa p redstavil Marián 
Demeter [z triedy l. Ježa) v kon
certe pre husle d mol }. Sibelia. 
Preukázal výkon zodpovedajúci je
ho technickým a prednesovým 
možnostiam. Sibellov k oncert bol• 
však nad jeho sily a v primera
nejšom koncerte mohol ukázať ' 
viac zo svojej hry. Peter janko
vič (z triedy K. Petrócziho) v 
dvoch častiach Spanielskej sym
fónie E. Lala potvrdll svoje hus
rové kva lity a odviedol dobrý vý· 
kon po stránke technickej i výra
zoveJ. 

Dychové oddelenie zaznamenalo 
podstatný vzostup, ktorý sa preja· 
vil výsledkami na súťažiach a na 
výkonoch jednotlivých absolventov 
tohto oddelenia. Pozaunista Milan 
Staško (z t riedy P. Ta káča) hra l 
Variácie na dve témy E. Gablera 
stavebne premyslen e a s pôsobi
vou tónovou kultúrou. Renáta 
Strl:lmplová (lesný r oh , z triedy 
E. Fajtu) v Koncerte pre lesný 
roh Es dur R. Straussa milo pre
kvapila. Je j hra nadchla kaťdého 
z prltomných t echnickou dokona
losťou, prec lznym zvládnutlm a 

rytmickou vyrovnanosťou. Flautist
ka Petronela Chrobáková (z trie
dy P. Pukla) hrala Koncert pre 
flautu G dur }. J. Quantza tónovo 
a tecl!n!cky nevýrazne. Ivan Ou
r ica (lesný roh, z triedy E. Fajtu] 
hral takist o Koncert pre l esný roh 
Es dur R. Straussa , a le značne In
disponovane. ·Je to však hornis ta 
s velkými predpokladmi ďalšieho 
rastu. 

Absolventky speyáckeho oddele
nia i pr! dobrej hlasovej ku.ltúre 
sa výraznejšie nepresad111. Pr!l!š
n}' pocit zod-povednost! za pred
vedený výkon uberal na výslednom 
dojme z Ich vystúpenia. 

Absolventi klavírneho oddelenia 
sa prezentovali niekolkýml pozo
ruhodnými výkonmi. Dominoval tu 
predovšetkým Peter Má té [z trie
dy L. Kojanovej l, ktorý v celove
černom p rograme svojho a bsol
ventského koncertu podal obdivu
hodný výkon. Jeho hra má znaky 
technickej vyspelosti, prirodzenej 
muziká lnosti, stavebného nadhľadu 
a vlastného tvorivého pris tupu. 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: Balada f mol, op. 52; 
Nokturno G dur, op. 37, č. 2; Ma
zurky op. 50, č. 1 G dur·, č. 2 
As clur, č. 3 eis mol: F. LiS'lt: MP.· 
fisto va l člk) preukáw l vefkú pr<l 
covll.osf a ciefavectonw sf, a le a i 
dos t n točnú sch opnos ť vyr ovnu( ~a 
su všetkými skladbmni utuelecky· 
pôsoiJiv}'m dojmom. V jeho b r:e je 
všetko premyslené u na svojom 
mieste. Prekypuje technickou vy
bavenosťou, ušiachtilým a nosným 
tónom a vyspelým hudobn9m pre
javom. Agnesa Futóová (z trl_edy 
L. Kojanovej) sa predstavila š t ro
ko koncipovaným programom, kto
r ý jej poskytol dosta tok priestoru 
k preukázanlu technickej vybave
nost! 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 Bee
thovena, Etudu E. dur č: 5 F. Lisz
ta, 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 _ dur 
a v spoluprác i s Petrom Mátém 
ešte dve časti z baletnej 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 za
ujala zmyslom pre štýlovosť a 
schopnosťou nezostaf len u tecb. 
nick ej stránky diela, ale rozoznieť 
a citovou výrazovosťou oživiť kaž
dú melodicKú frázu h raných skla
dieb. Ka ta r!na Takáčová (z tri edy 
P. Novotného ] hra la Sonátu e mol, 
op. 7 E. H. Griega s plnou zauja
tosťou a zodpovednosťou . Ľudmi
ia Uhlla rová (z triedy I. Millera l 
h rala Etudu a mol, op, 39, č. 2 

Družobné kontakty škôl 
Katedra hudobnej výchovy Pe

dagogickej fakulty v ústi n ad La· 
bem nadviazala v minulom roku 
družobné kontakty s Katedrou hu
dobnej výchovy Pedagogickej fa
kulty Univerzity P. J. Safárika v 
Prešove. Tieto kontakty sa rozví
jajú celkom , n eformálne , predo
všetkým na poll umelecke j kon
certnej činnosti. Na jeseľi minulé
ho roku vystúpil v Prešove Mie
šaný spevácky zbor Pedagogickej 
{a kulty v ú sU n ad Labem (ume
leck ý vedúci doc. dr. Tomáš Fia
la, csc.) s celovečerným konce rt
ným programom. V decembri m. r. 
usporiadala ústecká PF koncert 
prešovs kého folklórneho súboru 
Torysa. Tohto r oku prlvftala PF 
v ústi nad Labem ako svojh o h os
ta odbornú asist entku klavírnej 
hry PF v Prešove Andrlennu Baiá
szovll-Cziczerov6, ktorá sa ako 
koncertná umelkyňa predstavlla 
hos titelom a študentom klavírnym 
recitálom v koncertnej sále OKS. 
Večer Adrlenny Balászovej-Czi

czerovej, ktorá po dokončent štú· 
dU n a bratislavs kom konzervató
riu abs olvovala n a Kon zervatóriu 
N. A. Rimského-Korsakova v Le· 
nlngrade, priniesol všetkým pr!-

tomnýnľ hlboký zážitok. Program 
bol drama tul·gicky prltažllvý a pre 

, poslucháčov Pedagogickej fakulty 
i v mnohom poučný, pretože pred
stavoval reprezentativny prierez 
vývojom klavirnej hudby o.d. ob
dobia klasicizmu až po hudbu 20. 
storočia a poslucháči tak mali 
možnos t porovnávať vyjadrovacie 
prostJ·iedky klavírne j tvorby rôz
nych skladatel ských osobnost! -
Beethovena, Chopina, Liszta, Rave
la, Bartóka a Skriabina. Mladá 
umelkyt)a pri interpretácii skla
dieb demonštrovala vytriben9 zmy
sel pre štýlovosť podania čo sa 
markantne prejavilo najm!! pri ná· 
s lednej reprodukcii dvoch obsa
hovo blízkych skladieb: Vodotrys
ky vo vile d'Este Franza Liszta (z 
cyklu Roky putovania III. ] a Ra
velov ej tmpresionistickej klav!rnej 
skladbe rovnakého názvu - Vo
dotrysky. Tu mali zasv!lt en1 poslu
cháči obzvlášt dobrú pr!ležltos( 
vychutnať jej .,úderové registrova
nie~ farebných nuansr, ktoré však 
nebolo charakteristické iba pre 
interpretác iu týchto skladieb, ale 
uplati'iované A. Balászovou - ako 
jeden z interpretačných prostried
kov - a j u ost atných skladieb, 

S Rachmaninova, Prelúdium Fis 
dur, op. 38, č. 13 a Prelúdi,!lm as 
mol, op. 38, č. 10 D. Kabalevské
ho. v n ie najvlwdnejšie zostave
nom programe zaujala síce prime
ranou schopnosťou vybudovať 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 keď nemala vera 
prfležitost1 demonšt-rovať posluchá· 
čom svo-je hráčske kv a li ty, o to 
viac sme ocei1ovali jej klavlrny 
prejav cltllvo začlenený do or
chestrálnej hry. 

Na k oncerte vlťazov sútažl pos· 
Jucháčov košického konzerva tória 
sa predstavil Vladimir Laššák (z 
triedy K. Klocáň a) v Koncerte pr11 
klarinet a orchester Es dur, op. 36 
F. V. Kramára -Krommera spôsobom 
presvedčivým_ a stavebne ucele
n ým. Presvedč11 o svojich kvali
tách dokona lou technickou vyba· 
venostou, prirodzenou muzikálnos
ťou, 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· 
káča l v Kqncerte pre poza un u a 
orchester Es dur V. Davida, ktorý 
dobre clti melodický oblúk a nále· 
žite dokAže ocidtferencovaf jednot
livé nástrojové 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 
koncertov pre Hudobnú mládež sa 
predstavil\ absolventi dychového, 
sláčikového a klav!rneho oddele
nia. 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 ta. Legemza k jeho in· 
ter pretácll pristúpil s najväčšou 
sústredenosťou a snahou pouká
zaf n a melodick ú a výrazovú krá· 
su. vera zo zámeru sa mu po· 
darilo splniť výbornou technickou 
pripravenosťou, prirodzenou rnuzi· 
kálnosfou, dobrou intonáciou a VY· 
rovnaným, laho~ne znejúcim tó· 
nom. Vladimir Ljubímov (z triedy 
l. Ježa l ·hral Koncert pre husle a 
orchester d mol , č. 2 , op. 22 H. 
Wieniawského primeraným spôso
bom. Nedotiahol však na požado· 
vanú úrovei'í výstavbu diela a zos· 
tal nieČo diž'ný a j intonačne) pre~ 
nosti. Nemožno mu však uprlef 
sn ahu a nadšenie, s akými pristu
poval 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 echnlcktí 
pripravenosť a bohatú dynamicktí 
a zvuk ovú škálu. Svoju interpretá· 
eiu naplnil predstavou virtuózne
ho romantického štýlu hry, v k to· 
rej nezostal len pri vonka j~el 
technickej stránk e, ale rozoznAl 
a citovou výrazovosť9u rozozvu
čal k aždO melo.dlckú frázu. Potvr
dil níelen svoju . hrá_čsku suvere
nítu, a le ai predpoklady vynika
júceho k lavi r is tu. 

ŠTEFAN CURILLA 

zvlášť výrazne v Meflstovom val· 
čiku. Toto die lo, ktorému jeho au
t or F. I.iszt da l orchestrálnu i kht · 
virnu podobu, pat r í medzi naj
ťažšie klnv!me skladby nielen pre 
technickú, ale i výrazovú nároč
nosť , pretože dosiahnutie orches
trálnych farieb predpokladá po· 
užit bohatú škálu dynamických l 
farebn9ch odtienkov - tých Balá
szová nápadito využívala a pr~
st rednictvom nich túto efektnú 
s kladbu pôsobivo vygradovala. 
Zmysel pre gradác iu, v}'razové od
tienky a agogiku väčšieh plôch, 
f ráz a detailov proklamovala In
terpretka v priebehu večera sku· 
točne v každej skladbe, navyše 
vždy so zmyslom pre dobu vzniku 
diela a štýl autora, Najmä treba 
vyzdvihnúť predvedenie Chopina· 
výcli skladieb (Scherzo h mol, Ba
lada F dur, Fantázia-lmpromptu~ 
cis m ol). ktoré predniesla bez 
znakov vonka jšej pompéznosti veJ. 
mi pôsobivo a s prlkladnou ago· 
gickou a výrazovou vyváženosťou. 
I tu sa prejavila A. Balászová ako 
interpr·etka, ktorá nepredvádza sa
moúčelne svoje umenie a tecltnlc· 
kú brilanclu, a le svoje reprodukč· 
né sch opnosti dáva premyslene a 
dtlivo do služieb každej konkrét
nej skladby. 

OI:GA CENCIKDVl 
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ŠIROKÁ PALETA TALENTOV 
(Dokončenie z l. str.) 

Organistka Gabriela Riedlbauchová po
chádza zo Slovenska a aj stredné hu
dobné vzdelanie z!skala v Bratislave. Zi
je a pôsob! však v čechách a tak v Tep
liciach vysttíplla ako reprezentantka čes
kého interpretačného umenia. Na jej vý
kone zaujala schopnosť, s akou využila 
obmedzené farebné možnosti chrámové
ho nástroja v Omšenom, i ako sa doká
zala vyrovnať s jeho nie prlliš ľahkým 
chodom. V Rledlbauchovej interpretácii 
bol badateľný vysoký stupei'J. koncentrá
cie, tvorivá (liscipl!na, vyváženosť medzi 
racionálnym vkladom a citovou účasťou, 
schopnos t viest a udržať l!niu, ktorá sa 
markantne prejavila v záverečnóm Prelú
diu a fúge h ll! Ol J. S. Bacha (BWV 544 ). · 
Inak zau j!mavá a poslucháčsky vďačná 
zostava programu zohladňovala možnosti 

Mária Adamcová 

nástroja i tvorivé predpoklady umelky
ne, ktorá nehrá stroho a aj ked sa ne
vyhla 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: · 
všétk'~m po stránke zvukovej. Kým ony . 
tiiali pocit, že hra jú prlhlučne, zatial · 
poslucháč v sále mal dojem, že v ich 
hre chýba jú dynamické vrcholy. Z hla
diska remesla a čiastočne l citového do
tvárania podali sol!dny výkon najmä v 
poeticky ladenom Klavlrnom Triu K. 
Schumannovej op. 17, no v svojej jed
notvárnej prevahe lyr!ckých tónov a po
merne zúženom diapazóne kon tras tov 
predsa ien málo presve.dčivý. Z hindiska 
interpretačného dotvárania diela tm naj
presvedčivej šie 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 po
darilo vymaniť iba v niektorých úsekoch 
Pauercivho tria, hoci aj tu finále doslova 
volalo po zvu~ovom vygradovantl 

Flautista Viktor Vavro prezentoval svo
je profesionálne parametre ovládania ná
stroja v málo Inšpirujúcom Dódekatheo
n e IJ're fl autu a čembalo (v tomto prf
pade s klav!rom v podan! Zlatice Pou
lovej) od Stanislava Hochela. 

Medzi profesionálov zaradujem aj kla
viristov, ktor! sa na PMKU prezentovali 
ako sprevádzači a komorní hráči. Pre
tože Z. Poulová okrem umeleckého part
nerstva odvá dzanom vždy na vysoko pro
fesionálnej úrovni - najm!! v spoluprá
ci s huslis tom Ewaldom Danelom - vy
s túpila aj sólisticky, patr! sa ju uviesť 
·nn prvom mieste:.. Predstavila sa ako spo
lahlivá interpretka Suity pre klav!r od 
svojho manžela Františka Poula. Nazdá
vam sa však, · že sa jej nepodarilo v kon
cepcii dostatočne preklenúť . problemati
ku výstavby a stme!iť široké plochy n!_l j
m!! stredných troch časU, ktoré sklada
teľ vybudoval prostriedkami polyfónnej 
sadzby. . . . 

Vvsokou dávkou muztkallty a citového 
vkladu vyznačoval sa aj vý~on poe.tlc 
ky orientovanej klaviristky Dariny Lac
kovej, ktorá sprevádzala dve speväčky 
VSMU - Máriu Ellášovú a Máriu Adam
covú. Vysokou kultúrou tónu, elegan
ciou a permanentnou citovou účasťou 
[tak ako každý rok l oplýval výkon ži
llns~.ej klavirlst'\<y Marty Sln~erovef. Vo 
všeobecnosti môž'em konštatovať, že aj 
výkony dalšfch partnerov pr i klavtri bo
li zaangažov.ané. tónovo vypracovan~ a 
priliehavo 'dotvá rajúce náladu a atmo
sféru hraných ·diel. 

Mariin Varlnsky_ pre.qniesoi na matiné 
z tvorby mladých skladateľov Portrét 
cli evč'a ťa pre sólo klavír od Víťazos.lava 
~ubiČku. ~re su~J.eÍ<ttvne janáčkovsky ~a
danú lyriku nenásUne vystupňovanú do 
dramatických polOh našiel s l, i keď nie 
vžpv _vŠade a rovnako zaujatý a tvorivý 
vzťah. 

ŠTIPENDISTI 
Zhodou okolnostr všetci z nich boli 

klaviristi. Najucelenejš1 výkon podal To
máš Gaál. Upútal predovšetkým remeseJ
nou stránkou svojho vystúpenia. Po 
stránke t echnickej nemá problémov. Do· 
káže _všetky, 1 tie najnam~havejš!e úse~\ 
ky zdolať bez výraznejších výkyvov. To, 
na čom mus! v budúcnosti najviac pra
covať, je citové dotváranie a udržanie 
napätia v priebehu Interpretácie celého 
diela. I napriek' týmto výhradám vyda
rilo sa mu napr. znamenite koncepčne 
stvárniť Scherzo Chopinove] Sonáty 
b mol, op. 35. Jeho naturelu i technic
kému arzenálu nie. je vzdialená ani vý
razová problematika 7. sonáty, op. 83 
S. Prokofieva. V strednom Andante cala
rosa žiadala sa však bohatšia diferenciá
cia tónu v kantiléne a najmä lepšie dr
žanie celkovej Unie. Finálne Precipltato 
vyžadovalo širš! tvorivý nadhľad, šetre
nie v dynamickom narastanr, aby mo
hutná gradácia vyznela presvedčivo a 
kontinuitne. Dravosť výrazu, ktorá je 
Gaálovi bUzka, neznamená· však stratu 
dohľadu nad kvalitou t ónu a plastikou 
aj v dynamických vrcholoch. Aj ked si 
úvodnú Poému - sonátu Dušana Mar
tlnčeka vieme predstaviť koncepčne uce
lenejšie, v Gaálovom podan! vyznela fas
cinujúca vďaka technickej spo!ahllvostt 
a br1lanc1L 

Sympatická Klaudia J~_rkovičovti sa zo 
štipendistov najviac dokázala presadiť 
ako tvorivý umelecký typ. No zvýšená 
emocionalita a 1ntenz1vne prež!vanie bo
li pr!činou určitých nedostatkov, k toré 
sa prejavovali na jmä v oblasti techn!c
kéh9 vypracovania, na ]vyhrotenejšie v 
Scherze h mol , op. 20 F. Chopina. Pries
tor Haydnovej hudby (Sonáta c mol, 
No 33, Hab. XVI 20) dokázala naplniť 
hlboko prežitou hudbou. Už spomenutá 
zvýšená účasť emoclonálnelio vkladu po
značila však miestam! agogiku nad únos
nost klasického štýlu. Ak v Chopinovi 
dominovala citovosť, v Ravelov! ('{alč!
ky sentimentálne a noblesné ) podarilo 
sa jej najprimeranejšie spojlt emocionál
nu zložku s racionálnou rozvahou. Uce
lene jšie a s 1ntenz1vnym fantazijným 
vkladom stvárnila Jurkovlčová Tri ro
mantické skladby z cyklu Kaleidoskop od 
E. Sucl10ňa . Jurkovičov~ j~ exe.mpli'irmm, 
pr!kl~dom toho, ako mladý umelec .s. vý-

, razným,naqan1m a b~hatýQ.'l cltoyý~p,, fQ.~- , 
dom stŕáca na pódiu" pôdu pod nohami, 
pretože mu chýbajú potrebné skúsenosti 
a rutina vo vystupovaní. Poslucháč c!tl, 
že má pred sebou vyspelú interpretačnú 
osobnost, no zároveň ho rušia v hre mno
hé momenty. Výsledok pôsobí potom skôr 
rozhárane ako presvedčivo. 

Vystúpenie Márie Mfrekovej, v súčas
nost! štipendis tky študuj(tcej na vieden
skej Hochschule flir Musik und darstel
lende Kunst, bolo poznamenané t akisto 
menšou pódiovou praxou. Vyžarovala z 
n eho pr1llšná dávka neistoty premietajú
ca sa do neopodstatneného vlnenia ago
giky , do miešania harmónií Improvizo
vanou pedalizáclou (alebo to bol zá
mer?], čo všetko zahmlievalo zretefnosť 
artikulácie a pevnosť výstavby Beetho-

Katarína Hanzelová 

venovej Appassionaty, op. 57. o niečo 
presvedčivejšie stvárnila M!reková So
natu rusticu E. Suchoi'ia, ktorá sl však 
tiež žiadala výraznejšie tónové prepra
covanie. Dominoval skôr zrete! na cel
kovú !Iniu a na vystihnutie základného 
ná ladového odtiei'la. 

POSLUCHACI HUDOBNÝCH 
UCILISf . 

Tvorili najpočetnejšiu skupinu medzi 
tohtoročným! účastníkm! PMKU. 

Výsledky pedagogického vedenia na 
bratislavskej VSMU dokumentovali dve 
speváčJW a dvaja inštrumentalisti. Sop
rán Márie Eliálovej svojim volumenom 
predurčuje ju predovšetkým ku kómorné
mu piesňovému r epertoáru. Je to spe
váčka nesporne muzikálna, zatial však 
tiež bez- väčších skúsenosti. Bolo to ba
datefné v pr!lišnom vlbrate a najmä v 

násilne tvorených vysokých tónoch. Eliá
šová zaujme poslucháča intenz!vnym ci
tovým ponorom, zreteľnou výslovnosťou, 
spoľahlivou intonáciou, štýlovým cften1m 
(najmä vyrovnaný tón a prejav v úvod
ných skladbách Caccinlho a Glucka). 
Najlepšie sa jej vydarili niektoré Dvo
rákove piesne. v budúcnosti by mala 
rozš!riť dynamický rozsah, spofahlivejšie 

Juraj Cižmarovič 

nasadzovať výšky a dosiahnuť väčšiu 
uvolnenosť a intenz!vnejš iu nosnosť hla
su v ~ramaticky vyhrotených polohách. 

Citlivým komorným prejavom za uja
la skúsenejšia tohtoročná absolventka 
VSMU Mária Adamcová, angažovaná už 
v opere Státneho divadla v Košiciach. 
Svoj mäkký mezzosoprán ovláda doka
najlepšie, v dynamickom vypracovan! je 
diferencovanejšia, citovo presvedčivejšia , 
vo vyšš·ích polohách iste jšia. Zaradenie 
Adamcovej vystúpenia na záverečný kon
cert Prehliadky bolo šťastným kmkom 
a za svoj ucelený výkon sa právom ocit
la medzi kandidátmi na cenu kritiky pre 
najlepš ieho účastn1ka PMKU. Je to sym
patická umelkyi'ia, skromná a vefmi per
spektivna. 

V doterajšej histórii Prehliadok tohto
ročný organový koncert · Katartny Han
zelovej v kaplnke Trenčianskych Bo
huslav!c vyznel najúspešnejšie. Zaslúžila 
sa o to popri priliehavej a vtipne zosta
venej dramaturgii predovšetkým samot
ná umelkyňa ·svoj!m výkonom. AJ keď 
v oblasti tempového rozvrhnutia skladieb 
nevyhla sa Istým výkyvom, Jianzelovej 
muzikalita a tvorivý zreteľ dokázali tie
to rezervy zasunúť do pozadia. V jej hre 
domin·ova ia živosť, sviežosť , elegancia, 
technická · istota, vtip. Za interpretačne 
·najutelertejši", t empovo 1 v kontrastoch 
farby, tempa a nálady pokladám skvele 
rozvrhnutý sultový sled J. A. Santracha. 
V záverečnej Fantáz11 a fúge a mol 
(BWV 551) J. S. Bacha · by presvedčivosť 
koncepcie umocnilo nenásilné sostenuto 
vo fúge. AJ Hanzelová patrila medz! kan
didátov na cenu najlepšieho účastn1ka. 

Pýchou tohtoročnej PMKU 'boli husllsti. 
Cers tvý absolvent VSMU Ewald DaneJ 
zaujal vynikajúcim ov!ádan1m svojho ná
stroja. Jeho dynamické rozvrhnutie úse
kov, intonácia, t echnika sú vskutku im- . 
panujúce. Je typom umelca pr!llš racio
nálne zvažuj(tclm každý interpretačný de
tail. Má zmysel pre mieru, nikdy nič ne
preexponuje. Muzikantský rozmach, uvor
nenosť a priebojnos ť sú zatial u neho 
zastúpené s Istými r ezervami. V smere 
osobnost ného dotváran,ia diela najviac 
zaujal v Nocturl!e a Tarantelle, op. 28 
K. Szymnnowského. 

Naproti tomu od neho o 6 rokov mlad
š! poslucháč bratislavského konzervató
ria Juraj Ci!marovič - í keď, pocho
pltefne, nie tak ešte technicky vyzbro
jený - 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 so
náty pofavila tetiva tempa) boli prftom
né u všetkých autorov bez ohladu na 
štýl a technickú náročnosť. Velmi sym
paticky a presvedčivo stvárnil Kadenciu 
pre husle sólo od . L. Burlasa a priam 
fascinujúca koncepčne zvládol stavebnú 
problematiku predovšetkým I. časti Bee
thovenovej sonáty. O mimoriadnych dis
poz!ciách aj pre oblasť techniky a vir
tuozity podal Cižmarovlč nezvratný dô
kaz v Prelúdiu a Allegre F. Kreislera. 
Precrzny a muzikantsky dotvárajúc! vý
kon podala a j jeho par tnerka Viera 
Doubková pr i klav1rl. 

Skoda, že nemenej talentovaný poslu
cháč košického konzervatória Peter 
Sklenka dostal k prezentácii svojho ume
nia pomerne skromný priestor. Zaujal 
istotou pam!!tl, vyrovnanými a správne 
voleným! tempami, vnútornou koncentrá· 
ciou a pr!kl adnou discipUnou v Leclai
rovej Sonáte O dur. O tom, že mu nie 
je vzdialený ani svet romantickej cito
vosti, fantázie a _ virtuozity presvedčil v 
Sm~tanovej skladbe Z domoviny II. Za
hral ju ~ _Istotou) vervou, a až na nie
kolka nevkusných manier s pr!kladnou 
vyváženosťou citu a umelec~ej rozvahy. 

Violončelista z bratislavského konzer
vatória Eugen Prochác doplatil na ne
pr!tomnosť svojho pedagóga. Jeho n e-. 
sporný talent bolo možné zistiť zo schop
nosti diferencovať . tón a prežiariť ho 
svojím citovým fondom. Menej sa mi už 

pozdávalo jeho nepevné držanie Hnie 
a celková psychická neistota. Na rozdiel 
od väčšiny 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 vy
pät! na pódiu. Talent sa však ani v tom
to prfpadE!_ nestratll a jeho záblesky sa 
v niek torých úsekoch predsa len dostá
vali do popredia. 

K plejáde sláčikárov treba zaradiť aJ 
velmi sympatické, úspešné a nesporne 
aj perspekt!vne huslové duo Juraj Cil
marovič - Bohdan Warchal mladli z 
bratislavského konzervatória. s imponu
júcim zan!eten!m a medltat!vnym pono
rom stvárnilo Hudbu pre dvoje husH od 
Pavla Malovca 1 Dve meditácie pre hus
ľové 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 Tepli
ciach predovšetkým Trom miniatúram 
Vladim!ra Bokesa, ku ktorým pripojil 
dalšie dve skladby - súčasť s(tťažného 
repertoáru pripraveného na parížsku sú
ťaž gitaristov, kam bol ,vybraný na zá
klade svoj ich nahrávok. U Tomčánylho 
fascinuje poslucháča schopnosť prežiarif 
t?n i frázu clt~vým nábo jom, dokáže 
t1ež uchopiť a VJ.esť llniu, pozoruhodné 

. sú aj jeho lntonačné dispoz!cie a tech 
nické zázemie. 

Aj vý~on Jána Labanta, gitaristu zo 
žilinského konzervatória patril k nespor
ným _prínosom Prehliadky. Ak u Tom
šány!ho doml!lovala predovšetkým mu
zikalita, u Labanta v prvom rade zauja
l a istota technického vypracovania -
precíznosť, zretelnosť, dynamické odtien
ky. Skoda, že nevyst(tpil so zosilňova
čom, pretože krehký zvuk nástroja ne
vládal dostatočne zaplnlt priestor Kú
parnej dvorany. 

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 napredovať ako doteraz, mož
n o o ňom povedať, ~e je potenciálnym 
laureátom medzinárodnej súťaže dychá
rov. Jeho talent sa prejavil rovnomerne 
vo všetkých parametroch a výsledkom 
bola syntéza na doslova profesionálnej 
úrovni. Skoda len, že pre časový l!mit 
predniesol len dve ča sti z Mozartovho 
Koncertu D dur (KZ 314) ; bol to však po 
stránk-e tónovej, frázovacej, agogickej i 
dynamickej .Príkladný výkon. Rozsah 
svojho veľkého prirodzeného nadania a 
enormnej usilovnosti dokumentoval me
dziiným aj suverénnym pamäťovým 
zvládnut!m celého repertoá ru ( B. Marti
nu: Scherzo a G. Fauré: Fantázia, op. 
79] . 

V Dialógoch Petra Cóna predstavilo 
sa flautové duo bra tov juraja a Milana 
Brunnerovcov. Upútalo technickou isto
t ou, kultúrou tónu a zreteinou artiku
láciou faktúry. 

Ak na záver našich pos trehov venuje
me miesto Petrovi Mátému, čerstvému 
absolventovi Konzervatória v Košiciach, 
tak je to preto, že jeho vynikajúci vý
kon môžem bez ohľadu na jeho vek (2Cí) 
hodnotiť v superlat!voch aj tými najprís
nejš!ml kritériam!. Jeho pr!stup k Bartó
kovej Suite op. 14 doslova omráčil nie
len dravou naliehavosťou, ale aj medi
tat!vnym podtextom, dokonalým technic
k ým prepracovan!m, vč1tane vedenia po
lyfónie, bohatou paletou odtienkov a pre
dovšetkým .veľkou vnútornou tvorivou si
lou. Máté vyrástol v suverénneho virtuó
za aj zásluhou toho, že vie autorov zá
mer adekvátne dotvárať ; má zmysel nie, 
len · pr~ pevnosť llnie, ale napr. aj pre 
hravosť ( Smetanova Slepička i perlivé 
úseky Mefistovho va l č!ka F. Liszta ). Vnú
torný oheň tak typický Qre Usztovský 
výraz je mu bl1zky, vie ho rozdúchať, 
ovládaf i popúšťať jeho uzdu, no vždy 
v medziach únosnosti. Technická. bravúra 
dominovala aj v jedinečnej koncepcii po
mern e frekventovanej Hatrtkovej Tocca· 
ty, ktorá predčl)a všetky doterajšie in
terpret ácie. Máté však dokázal vychut· 
nat , bohato diferencovať a citovo pre
žiariť a j lyrický stred Llsztovho valčť)<a. 
Som presvedčený, že titul najlepš ieho 
účastn1ka Prehliadky, ktorý mu udeUia 
väčšina kritikov, získal zaslúženeJ 

VLADIMIR Cl!lk 



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 Doman
sl{ý vo svojej Elegickej suite pre soprán a klavír. Tieto frag
menty básní vyjadrujú azda vše tko to, čo elégia ako Uterli.rny 
fenomén ~á tlmočtť: smutný obsah, žalospev, trúchlivosť i prv
ky 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 pretlmočenie a vo vokálnej zložke širokú škálu vý
razovýc~ a fa rebných registrov. Okrem spevného a prózového 
partu su tu predpísané výkriky a výrazovo rozdielne stavy 
ako napr. ,hysterický, žalostný, šantivý, bolestivý" a na za: 
čtatku dru~.?i skladby i poznámka "vnútorne zažiť a herecky 
prepracovaf . Celá zážitková sféra ľudského vnútra sa mus! 
ted~ premietnuť vo svetle bolesti, utrpenia a konečného zmie· 
rem a ~a s os~dc:m. !o je i. etické posolstvo tejto hudobno
d:amatJckeJ. p1esnove1 kreáct.e, v ktorej je zastúpená netra
dtčne konctpovaná vokálnost, pohybujúca sa neraz na báze 
vol?ého zápisu, alebo prejavu oscilujúceho medzi interpre
táciOu 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 Doman
ského, lenže tu ide aj o dialóg s vokálnou zložkou a preto všet· 
ko sa t u VIaže k načrtnutej zážitkovej sfére. 

úvodné R_ec itativo aniJ?ato dramatico zrkadlí v obnaženej 
podobe celu drámu subjektu. Autor nič n ezastiera ale ne
cháva vyznieť celú š kálu bolesti bez náznakov preforsírova
nej štylizácie či ·triviálneho naturalizmu. Výrazným spolutvor· 
com c_elej atmosféry je inštrumentálny element. Ten vstupuje 
do de ja. aby rekompenzova l každú e~tatickú krajnosť a aby 
tak trochu otupil hrot bolesti, žiaľu a n ostalgie. Ne raz , ak Jud· 
ský hlas mlčí, vstupuje Inštrumentálny part do pozície v kto
rej sa zrkadlí obr_<:z podvedomia a vôbec tej zážltkovtii sféry, 
~ de slo_vá preteku Ju do nevýslovného žiaľu. V klavírnoll) pa rte · 
sa vybiJa atmosféra psychologického napHtia, rodí sa zlom 
a dopovie sa nevypovedané. I ľudský 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: 
lógu bude znamenať odpoveď na vyslovenú · otázku: Vieš čo 
je bolesť?" A azda i s lová, ktoré tu autor vkladá do" úst 'p la
čúce j ženy: "Prečo ma opúšťaš rni!ýll H!al Tu som a s po
mínam . ~a s ladké hodiny, na hry ľúbosti našej!" - preto po
chádza Ju zo sta roegyptského eposu, aby nám pripomenuli, že 
bolesť l láska je st ará ako ľudstvo. . 

Vs kutku expresívnou hypertrofiou prvého obrazu je na
s ledujúce Alleg'ro con fuoco. 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 neľútostný boj sám so 
sebou. Slová, smiech, · plač, h erecký · prejav · - všetko tu h·o· 
vor! o neľ(ttostnom zápase. Rozmanité expresfvne polohy sa 
prepletajú s výkrikmi, volaním a blúznivými predstavami. Hlas 
boles ti a utrpenia vyúsťuje až na hranicu exaltovaného stavu. 
Po takomto balansovani na pokra ji zúfalstva prichádza Andan
te 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~ aske
ttcký, len akési intonovanle slova - jeho zážitkovej sféry. 
Nastáva zlom, prudký a náhly, nie však neočakávaný ; kon
trast, ktor_9 pramen! zo zákonitosti celku, z povahy ďalšej 
následnostt. Je pozoruhodné, ako klavír miestami vykresluje 
kontúry vokálnej dikcie, ako sa vplietajú do seba prfbuzné 
látky, aby celok koša te l .v napros tej súhlasnosti. Po prvý raz 
možno konštatova ť, že sa na lineárn e j kontinuite striedavo po
dieľa vokálna i Inštrumentálna zložka. Tu, na rozdiel od pred
chá dzajúcich obrazov, je dokonca ľudský hlas dominujúci a de
llnlt!vne sa vymaňuje zo spútanosti a závislosti n a Inštru
mentálnej zložke. Ľudský hlas tu už nepotrebuje tak výraznú 
pomoc - nemusf sa opierať o svojho inštrumentálneho partne
ra. I keď smútok a nostalgia je určujúcim fenoménom, vokál
na dikcia dáva tušiť vnútornú silu uniesť bremeno. Nie je to 
l ~n odvaha. ale l sila pr!snej zomknutosti, prebudenie sa zo 
zufalstva dvoch predchádzajúcich obrazov. 

Ďalší uzavretý obraz - Lento, je hladanfm i kladenfm no
vých otázok. Zdá sa, že celá hudobná reč sa preberá zo žalost
ného povzdychu. Dokonca l básnické s lovo sa vzdaluje od 
úzk_ostlivých záchvevov žiaľu; "Plesne a s ny, perly a kvety dá
vaJu tis íce bozkov, z ktorých je každý prázdny, prázdny ... " 
Len klavfrny part svo jou trblietavou vibráciou prtpomrna zá
blesky boles tného chvenia. Celok však rozmetáva st opy bezvý
chodis kových polôh . Rany sa postupne scelujú, l ked s tále 
bo lia ; spomienka, volanie však v závere opať vystupujú na 
povrch. Dramatický nerv však hladá vyústenie z bludného 
kruh~. Je to pokus preraziť bar iéru vlastnej skľúčenosti, vy
stOpH zo zármutku a osamelosti. je to asi výsledok toho, čo sa 
odohráva vo vnútri di ela posadnutého nepokojom a kladením 
večných otázok. Tú pos lednú prináša Grave: " Vieš, čo je ho· 
l esť? Sl ubne sa us mieva očami plných slz" . A pod týmito vzru· 
š enými s lovami zaznieva sugestívna myšlienka v klavlrnom 
parte, v ktore j je zhmotnené čosi arch aické a pritom s tále 
platné. Táto elementáma prasila vyviera po hudobnej stránke 
predovš etkým z modá lnych a pentatonických projektov. Je ne
sporné, že myšlienky či už vokálne al ebo inštrumentálne, pri
chádzajú z diaľky. ]e v nich nános vekov - odkrývanie za
budnutého. Prichádza záverečné Cantabile, ktoré prináša myš
lienku, s ktorou sme sa stretli už v úvodnej čast i vokálneho 
cyk lu a ktorá bola anticipovaná v klavírnom parte ako záchvev 
-- yýchodisko z labyrintu utrpenia a žiaľu. V záverečnej časti 
zveruje a utor túto čarovnú myšlienku i ľudsk ému hlas u. Pos lu
ch á č ju zrazu spoznáva, avš ak v novom pretl močenl zfska va 
to tklivé volanie dia ľok nové určenie. To už nie je Jen motiv 
úzkostlivého vzlyku, ale predovšetkým pokojného zmierenia. 
Vyžaruj e z neho pokora i nesmierna diaľka vek ov. V tejto dial
ke je i zabudnutie, pretože žia r nad stratou milého sa men! 
v poznanie nev~hnu tnos ti večného kolobehu života, večných 
r~zchodov, večneho cyklu s mrti a zrodenia. Isteže, v pozna
nl JB vždy v eľa pokory, vera múdrosti i veľa krásy. A t ak je 
tomu i v Elegicke j suite Hanuša Domans kého. Tým však konč! 
~ríbeh tohto diela, večne sta rý a večne aktuá lny, ktorý vzru
SUJ e v každom pokoleni kreatívne zázemie človeka. Nazdávam 
sa však, že Eleg ická s uita bude mať zákonite pokračovanie 
v ďa l ších dielach , pretože dramatický talent skladateľa je prí
sľubom nových, rovnako vzácnych umelec kých h odnôt. 

IGOR BERGER 

Hovoríme 
s prorektorom 
Vysoke i 
školy 
múzických 
umení 
v Bratislave 
doc. Milošom 
jurkovičom 

Snímka: K. Belický 

E FENZi 
V TEORII J v R l 

NU rozhovor by som začal 
pripomenutim činitela, ktorý sa 
vytvára a ·formuje spočiatku 
mimo VSMU, no rozhodujúcim 
spôsobom podmieňujú jej vf
sledky. je to faktor talentu. 
Ako vyhJadiiva Hudobná fakul
ta VSMÚ mladých ludi, ktori 
majd predpoklady pre jednotli
v6 hudobné profesie - spolie· 
ha sa na ich spontánny záu.jem, 
ktort ich privedie a! pred pri
jimaciu komisiu, alebo vyhladá
vate ich v ilriom rámci, nel 
akf predstavujú prijimacie 
skdiiky? 

- S konzervatóriami na Slo
vensku máme celý rad oficiál
nych i neformálnych kontaktov, 
v rámci ktorých môžeme včas 
postre"núť mimoriadne n adanle 
ňiektorého žiaka, sledovať jeho ' ' 
rast - a t eda aj vývojaschop· 
nosť, a pripravovať ho na štú
dium na našej vysokej• škole. 
Riaditelia konzervatórif sú člen
mi umeleckej rady Hudobnej 
fakulty VSMU, a naopak - na .. 
ši pedagógovia bývajú predse· 
dam! maturitných kom isií . na 
konzervatóriách, členmi porôt 
interpretačných súťaž! poslu
cháčov k onzervat órií a pod. Na 
konzervatóriách učia mnohí a b
solventi VSMU, ktorí sa n eraz 
radia so svo jimi bývalými pe
dagógmi hlavného predmetu , 
ako rozvíjať nadanie svojich mi
moriadne disponovaných poslu
cháčov. To, prirodzene, rozši· 
ruje vplyv našej školy a j na 
nižšie stupne hudobnéh o škol
stva. Týmito kontaktmi sa usi
lujeme preklenúť problémy, 
ktoré vznikajú vďaka súčasné· 
mu spôsobu riadenia hudobné
ho školstva l! nás . Každý s.tu
peň hudobného školstva r iadi 
Iná z ložka štátne j správy. To 
mimoriadne sťažuje koordiná
ciu činnosti, metodických po· 
s tupov a pod. 

Môlete uviesť nejaké kon
krétne priklady, v i!om pociťu
je vala ikola potrebu uliiej ko
operlície so ilkolami nilšieho 
stupňa? 

- Prfkladom za všetky je 
dodnes n edoriešená otázka spo
lupráce n ašej Katedry tanečnej 
tvorby s Hudobnou tanečnou 
školou v Bratislave, na ktorej 
by mali n aši poslucháči odbo· 
ru tanečne j pedagogiky absol
vovať svoju pedagogickú prax. 
Napriek tomu, že zákon i ná · 
zor každého č l oveka, ktorému 
nie je rozvoj našej tanečnej pe
dagogiky lahostajný·, k to si uve
domuje jej kultúrny a spalo· 
čenský význ am, h ovor!, že pos
lucháč pedagogického odboru 
mus! mať pr[Ježitosf overova ť 
si nadobudnuté poznatky v 
priebežnej i dlhodobej pedago· 
gickej praxi, dodnes sa nám n e
podarilo dosiahnuť, aby prlsluš· 
né zložky š tátnej správy koor 
dinovali činnosť HTS s činnos· 
tou n aš ej š koly. 

Ako by sa dali odsträniť tie
to problémy, zlepiením spolu
práce jednotlivých riadiacich a 
riadených zloliek, alebo zrne· 
nou riadiace j iitruktdry? 

- Podľa môjho názoru bolo 

by treba sústrediť r iadiace prá
vomoci do jedného centra, t j. 
v Ministerstve školstva SSR. s 
centrálnym r iadením hudobné· 
ho školstva majú výborné skú
senosti a výsledky v Soviet
skom zvaze. V sovietskom mo· 
deli vyššie zložky ·-vykonávajú 
nad nižšími zložkami aj . peda· 
gogicko-metodický dozor . Tým 
sa dosahuje jednota Ideovo· 
umeleckých krltérl! a metodic
kých postupov vo výučbe· jed
notlivých odborov. Domnievam 
sa, že pomerne značná dlžka 
profesionálnej prfpravy hudob· 
ných umelcov v CSSR je spô· 
sobená o, 1. práve touto dis
kontinuitou riadenia a metod!· 
ky. Zlak pri prechode zo š koly 

,jedného st~P.!W: , na š~.ol,u , yyš· 
š ieho stupňa stráca aspoň rok 
tým, že sa mus( prispôsobi i od· 
llšnej metodike vyučovania 
hlavného predmetu. Keby sa po· 
darilo odstrániť tieto ,.hluché" 
m iesta v pedagogicko-výchov
nom procese ujednoten!m me
todických postupov, ntohli by 
sme celkovú dlžku profesionál
nej prfpravy skrátiť aspoň o 
dva roky. Podmienkou je jed· 
notné riadenie hudobného škol
stva a z jednotenie metodickej 
orientácie v jednotlivých odbo· 
roch štúdia. 

Môle HF VSMU prispieť k to
muto ujednoteniu metodických 
postupov, ak nemá vytvoreJ1f 
osobitný pedagogický smer iitú
dia? 

- VSMU sa us iluje už od 
šesťdesiatych rokov zaviesť pe
dagogický smer štúdia, na kto
r om by sa pripravovali bu dúci 
pedagógovia nižšlch a stred· 
ných 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 klav!rneho 
odboru je zakotvený súbor pred· 
met ov, k toré by sme ntohll cha
rakterizovať ako "pedagogické 
minimum": sú to jednak vše· 
obecné a špeciálne pedagogic· 
ké disc ipliny, jednak metodika 
vyučovania hry na klav!ri a vy
učovac ia prax. časom by srne 
chceli toto ri ešenie upl atniť a j 
v š tudijnom pláne ostatných 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 peda
gogických disciplln . Ako pri· 
spievajií pedagógovia HF VSMU 
k rozvoju ., jednotlivých meto
dik? 

- Na výskumnú aktivitu na · 
šich pedagógov v oblasti vypra
cová vania nových metodických 
postupov kladieme zvýšený dô · 
r az .• Výsledkom sú práce, v ,!{to
rých autori predstavujú bud u
c elené systémy, alebo riešenia 
čiastkových problémov. Mô.Žeme 
sa tu preukázať značnými ak · 
tívami, a ko sú práce prof. Klin
du, doc. Nosá la, doc. Vlkove j-

Smutnej, prof. Skladaného, ale· 
bo odborných asistentov N. Ha· 
zuchovej, dr. Krbaťu a lebo 8, 
Režuchu. Ich· práce postupne vy· 
dáva tlačou n aše edičné stre
disko. To umožňu j e propagovať 
ich výsledky a j v ďalšieh zlož· 
kách nášho hudobného skoi· 
stv a. 
Väčšina vysokých škôl vyuii· 

va svoj pedagogický a vedeckf 
potencilíl aj na ďalšie vzdeláva· 
nie svojich absolventov. Ako_po
stup_uje v tomto smere Hudob· 
ná fakulta VSMU? 

- Oalšie vzdelávanie našich 
· absolventov patr í k najzáyaž· 

nejš!m úlohám VSMU. Zatial sa 
realizuje predovšetkým vo for· 
nte vedeckých a umeleckých 
ašpirantúr, ktor ých rozvoj nám 
umožňl.!iú nové zákonné pred· 
pisy. Na podnet Ministerstva 
školstva SSR sme vypracovali 
aj pro jekt postgraduálneho štú· 
dia, ktorého zavedenie v~ak zá· 
visí od záujmu inštitúcíi 
operných súborov, orchestrál· 
nych a komorných teli es, č i bu· 
dú chcieť, aby si ich pracovní
cl dalej zvyšovali svoju kvalifi· 
kác!u tout o formou. Zatial sa 
vedenia umelec kých telies zrej· 
me spoliehajú na t o, že inter
pretačný umelec rastie predo
všetkým v procese a ktívnej u· 
meleckej činnosti, a preto neja· 
vla o postgraduálne štúdium 
svojich pracovníkov 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 túdia popr i zamestnani, kto· 
rým pomáhame rozvo ju hudob
ného života a hudobného škol
s tva na celom Slovensku. I keď 
v niektorých odboroch nemáme 
také dobré výsledky, ako by 
to zodpovedalo úsiliu pedagó
gov a žia kov, vo vač šine od· 
borov - n ap ríklad v dychových 
nástrojoch, v orchestrálnom a 
zborovom dirigovanf - dosahu
jeme vynikajúce výsledky, kto· 
ré majú bezprostredný kultúr· 
no-politický ohlas v praxi. No· 
vé možnosti pre ďalší kvalifl· 
kačný r ast a vzdelávanie posky· 
tuje aj fo rma tzv. mimoriadne
ho štúdia, v rámc! k to rej môžu 
frekventanti - spravidla absol
venti iných odborov - ziskat 
kvalifí.J<ovaný rozhlad v pľfbuz~ 
nom odbore. Táto ·forma štÚdia 
pomôže rozvinúť na jm!! Inter
disc iplinárn y prfstup k otázkam 
umeleckej interpretácie. 

Reaguje študijnf program HF 
VSMU aj na potreby populárnej 
hudby? 

- Tu by sme chceli napo
môcť rozvoju hudobného d ivad· 
la prípravou interpretov muzi
kálu, k torú by v kooperácii za
bezpečovali rôzn e katedry 
oboch fakúlt VSMU - h udob· 
nej i divadelnej. Realizácia toh· 
to zámeru závisí od schvále· 
nia príslušného návrhu Minls· 
terstvom školstva SSR. 

Do akej miery závisi počet 
študijných odborov na HF 
VSMU od celkových výsledkov 
naiiej hudby? 

- Otvorenie niektorého štu· 
dijnéh o odboru na HF VSMU je 
viac n ež v ktorejkoľvek inej ob· 
!asti podmienené výsledkami, 
ktoré sa dosiahli v praktickom 
hudobnom živote. Ak dnes vy· 
c hovávame vyspelých absolven
tov vo všetkých ťažiskových ob· 
lastiach hudobnéh o života -
počínajúc vokálnymi a inštru · 
mentálnymi sólista mi až po 
skladateiov, d irigentov, režisé · 
rov a ch oreografov, tanečn5'ch 
p edagógov i hudobných teore~ 
tikov - je t o dôkaz, že za nie
koľko desa ťroč! usilovn e j prli.ce 
v stá le zlepšujúcich sa mate 
riá lnych a organizačných pod
m ienkach , ako a j v spoločen
s ke j klím e, ktorá žič! rozvoju 
socialistického umenia, podari
lo sa slovens kému int e rpretač · 

nému umeniu dostať sa n a úro
vei'i skladateľskej tvorby, kto
rá v čase založenia HF VSMU 
kvalitat!vn e i spoločenským vý
znamom vysoko prevyšova la ú· 
rov8l'i našej interpretačnej kul· 
túry. Dnes s a naše úlohy vy
menili: úroveň interpretačnej 
t vorby podnecuje r ozvoj skla · 
dateľskej tvorby, a naši špičko 
v! interpretačn! umelci ma jú 
v ntedzinárodnom k ontexte . 
možno širš! ohlas, ako ·pôvod· 
ná tvorba našich skladaterov. l 
keď t ento st av podmiei'í uje ce· 
.IÝ rad faktorov a širších spo
ločenských súvislostí, nepo
chybne odzrkadľuje a j úsilie a 
výsledky celého ná šho hudob· 
n é ho školstva a osobitne Hu· 
dobnej fakulty VSMU, 

JAN SZELEPCSE:NYI 



Tohto leta ( 31. júla) by 
dosiahol päťdesiatku 
vek zrelosti, príležitosti 
pre zhodnotenie dosiah
nutých cieľov a plánova
nie ďalšieh. 2iaľ, okol
nosti, ktoré niekedy ne
úprosne 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 prázd
noty, nečudo, ved Filtp 
vedel naplňať každý deií , 
ba každú hodinu svojim 
osobnostným rozme
rom, ktorý určovala váš
nivá láska k práci, sve
domitosť člnov· i zodpo
vednosť za výsledky, vie-

K nedožitým päťdesiatinám 
doc. dr. Miroslava Filipa. CSc. 

ra vo vedeckú pravdu. Zostáva trpkou skutočnosťou, že 
za S\"ojho života túto vieru musel viacráz obhajovať, 
niekedy sa stretal s neporozumenlm zato, že sa venoval 
,,len" niektorým problémom z hudobnej teórie a hu
dobnej akustiky; stál viac v ús tran! muzlkologického 
Parnasu, skôr chápaný z.a hranicami než doma. Svojou 
akrlbiou, rozhľadom, snahou o vedeckú objektivitu po
dopretQ myšl1enkovou lnvenčnosťou a schopnosťou na
hmatať problémové okruhy a nastolovať moderné me
tódy Ich t•!ešenla neposQval mllovými krokmi vývoj 
vpred len v obidvoch discipl1nach, ktorým sa venoval, 
a le prinášal podnety pre revlziu hudobnej vedy ako 
sumy tradičných a uzavretých duchovedných koncepci!. 
Kto si prečlta jeho viaceré š~Qdie, presvedči sa ako Filip 
dôrazne, s dialekticko-material1stlckým prlstupom, pre
sadzoval prototyp muzikológie ako pružnej a otvorenej 
vedy, ktorú sa popri filozoficko-historickom základn om 
východisku mus! nasycovať ln ~pirat!vnymi a užitočnými 
podnetmi z Iných, zdanlivo odfahlých vedných discipl!n. 
Zvlášť v popredi stála jeho koncepcia využitia vhodného 
repertoáru z oblasti prírodných a formálnych vied (ma
temctiky n logiky). Ak sa niektoré Filipove štQdle s dô
ve rou opierali o aparát týchto vied, neznamenalo to, že 
by ich a utor prepadal scientizmu, opojeniu z možnosti 
využi! my!Utenky, napr. z teórie informácie, štatistiky 
a matematiky nekriticky a bezdôvodne, ako to ponOkala 
väčšinn projektov vznikajúcich lavlnovite v 60. rokoch. 
Filipov nadhfacl nad problémami nedovoľoval nikdy 
sklznuť do nebezpečia fliozoflckého pozitivlzmu, na 
mnohých miestach trpezlivo' vysvetroval svoje myšlien
kové postupy, ktoré sa ani na okamih nevzdalovali vie
re v lep1lle, vedecky fundovanejšie i modernejšie osvet
lenie rýdzo hudobnovedných otázok. 

Neprekonaná a prakticky nenasledovaná zostáva za
kladatefská a rozvl jatelská iniclatlva Filipa v oJ?.lastl 
hudobnej akustiky, kde smelo rozrQšal tradičné predsta
vy o jej náplni a kompetencll. Najmll. v elektroakusti
k e svojimi projektami a návrhmi zaplňal teoreticky 
prázdne miesta 1 praktickými riešeniami - konštrukcia
ml prlstrojov pomáhal uskutoči'lovať modernizáciu pra
covných metód, konkrétne v etnomuzikológii a orga
nológil. Ochota spolupracovať, pomáhať svojimi nevšed
ným! schopnosťami a vedomosťami všade . tam, kde to 
bolo potrebné a užitočné, nezištnosť a láskavosť s akou 
tak činil , utvárali podstatnú vrstvu Filipovej osobnosti 
nevšedne verkolepej práve v oblasti muzikológie, kde 

-
-

väčšinou akoby vládla snaha ohraničovať svoje pracov
né stoly, vytyčovať sl izolovane a často egoisticky vlast
né problémy bez ohladu n a Ich relevantnosť a užitočnosť 
pre vývoj samotnej disclpllny. 

Filipova jediná, o to však prenlkavejšla a inšpira
tívna kniha Vývinové zákonitosti klasickej harmónie veJ
mi jasne dáva na vedomie potrebu skoncovať s hudob
nou t eóriou ako sumou normatlvnych náuk. Zreteľnosť 
s akou bojuje proti mechanistickým koncepciám, termi
nologickou novosťou a zároveň jasnosťou 1 zásadovým 
prlklonom k dialektickej interpretácii vývojových javov 
a sOvislostl v harmónii, vytvára z tejto práce - stále 
málo poznanej a docenenej - najvýraznejš1 plod Fili
povej zrelosti. Kniha okrem iného presvedčivo ukazuje, 
ako Filip hlboko hudbe rozumel, aKo ju vedel precltiť, 
odhaľuje svet nielen disciplinovanej vedeckej orientácie, 
ale i rozmer Qprimného muzikantského zaujatia. Tí, ktor! 
Filipa nepoznali len ako prec!zneho vedca, ale 1 ako 
zanieteného a pohotového hudobn !ka-vlolončelistu -
účastnlka nezabudnutelných komorných stretnut! v Bra
tislave na Kapitulskej ulici č. 18, mohli plne spozna( 
všestranné kvality tohto výnimočného človeka. 

S nevšednou láskou a obetavosťou sa doc. Filip ve
noval pedagogickej práci. Jeho prednášky boli vždy uda
losťou pre študentov, ktorých priťahoval perfektnou zna 
l osťou problematiky, jasným výkladom 1 logickým roz
vrhnutím prednášanej látky. Hoci musel v rámci kon· 
cepcie Katedry hudobnej vedy a vých ovy na FFUK vo 
svojich hodinách harmónie vyhovieť aj postupom nor
matlvnych náuk, vždy dominovala tendencia vlesr a dvl
hať študentove predstavy na úroveň vedeckého ZIIlOC· 
ňovania sa hudobno-teoretických fenoménov. Stabilná 
prlsnosf a dôsledné vyžadovanie vedomosti na skúškach 
u "Mirka", ako doc. Filipa láskyplne študenti medzi 
sebou oslovovali, navonok nepopulárne·, priťahovali svo
jou užitočnosťou. · 

:Zivot sa sice uzavrel, ale plody Filipovej oddanosti 
vede ostali a ostávajQ stá le živé svojou aktuálnosťou, 
podnetnosťou i otvorenosťou. Nielen zdvor1lá úcta, a le 
propagovanie a rozvljanle jeho odkazu zostáva sústavnou 
podlžnosťou nás, jeho žiakov, a stáva sa vnQtorným p_ri
kazom nie iba z prlležltosti nedožitého jubilea doc. 
dr. Miroslava ,ľillpa, CSc., ale z vďaky za to, že sme h.o 
poznali .a mohli sa od neho - muzlkológa, pedagóg,~ 
a človeka - uč!t hodnotám v hudbe, vede l živote. 

I!UBOMIR CHALUPKA 

K životnému jubileu prof. J'na Praganta 

OSOBNOSŤ 

HUDOBNíKA

PEDAGOGA 
Sedemdesiatiny profesora bra tislavského konzervató

ria Já nn ľraganta sú určite _viac ako len prlležitosťou 
na malé zamyslenie. Ved zasJ(tžllý uč!ter prof. Ján Pra
gan! sa vypracoval na poprednQ osobnosť naše j hudob· 
nej kultúry a pedagóga všestranného významu s vefký
mi zásluhami o rozvoj nášho hudobného školstva. Ako 
odchovanec Hudobnej a dramatickej akadémie v Bra
tis lave v triede prof. Norberta Kubáta dostal ,clo vena 
tolko vedomosti, aby sa mohol presadiť ako orchestrálny 
hráč, člen komorných združeni, koncertný majster roz
hlasového orchestra čl neskôr ako člen Slovenskej fll 
harmónte a potom profesor bratislavského konzervató
ria. Ziskané vedomosti tvoril! bezpečné východisko, kto
ré jubilant vedel stále rozvljať, om ladzova ť a v neposled
nej miere i gradova t. Ján Pragant má takú zásobu skú
senost!, že vie zv l ádnuť hoca kO zložitO úlohu, čo mu, 
pravda, "otvára" dvere všade tam, kde sa treba pracovne 
prejaviť a prevziať povinnosti. Vyvrcholenim jeho život
nej a umeleckej cesty je jeho pedagogické pôsobenie 
na brnti~lavskom konzervatór iu. Tu sa mu otvori li všet
ky možnosti .,bezhranične" pracovať s mladými fuďmi , 
pripravova ť Ich do života, umocňovať ich ambície a viesť 
ku kolektlvne j h re. S jeho menom sa spája rozvo j hus
ľovej, no najmä komornej hry na tejto škole, !udská 
a umelecká výchova _niekoikých des iatok študentov, ob
zvlášť závažný je jeho stály pod~! na vytyčovan! vyso
kých umeleckých predst áv a nárokov. 

Viac ako 20 rokov cťtiť na tejto škole jeho názorov(t 
pr!tomnosť , 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 discipli
novanos ti, prenáša na nich s kCtsenostl z európskeho škol
stva a overuje ich charakter a talent v najrôznejšlch 
situáciách. Preto najlepš i žiaci školy radi s nim pracujú 
a poddllv.ajú 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 orchestra prichádza
jú v určitých etapách vždy n~y! m!ad! ludia, neboj! 
sa jubilant zač!naf s telesom vždy od začiatku, vnášať 
'do tohto kolekt!vu znova svoje predstavy a neustále 
odovzdávať nové a nové generácie pre náš umelecký ži · 

vot. Práve táto ochota a vytrvalosť stall sa pr!značnou 
črtou jeho životnej cesty. To mu sQčasne vyslQžilo po
vest jedného z priekopnlkov rozvoja komornej hry na 
Slover.5ku. Málokto v našom hudobnom živote môže tie
to zásluhy doloŽiť tak presvedčivým materiálom ako on. 
Práve jeho Komorný orchester je príkladom toho, na 
akú úrovei'i sa môže vypracovať konzervatorista, ak je 
vedený citlivým profesorom disponu júclm náležitými ve
domosťami a nevšednou láskou k svojej profesii. 

V slovenskom hudobnom živote je prof. J. Pragant zná
my predovšetkým ak.o zakladateľ a vedúci Komorného 
orchestra bratislavského konzervatória. Je to už 20 ro
kov čo vedie a stále obnovuje toto teleso a vyvlja s nim 
nevšednQ iniciatlvu. Teleso sa presadilo v širokom po
vedomi záujemcov o vážnu hudbu, real!zovalo rad roz
hlasových a televlznych nahrávok. jeho vý~ony ocenili 
poslucháči v ZSSR, Talia nsku, Maďarsku, Rakúsku, An
glicka, NSR a dirigent J. Pragant si priniesol zo všet
kých zájazdov rad uznanlivých kritik. Nečudo, že sa toto 
teleso stalo rezervoárom slovenských profesionálnych 
·hudol•ných t elies a vložený kapitál do mladých Iudi 
sa mnohonásobne zQročuje v celom našom koncertnom 
živote. 

Patri k jeho 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 violončelo a 
komorný orchester, Novákov Koncert pre harfu a k o
morný orchester, Posplšilovu Hudbu pre 12 sláčikových 
nástro jov, Sixtovu Suitu pre sláčikový orch ester , Vile
covo Concertino pre trQbku a siáčlkový orchester a rad 
iných skladieb. SústavnQ pozornosť venoval l skladbám 
stnrš!ch slovenských skladatefov, z ktorých napriklad 
Sonatínu gtocoso A. Moyzesa uvádzal pravidelne na za
hFanlčných zájazdoch. Cez jeho vynaliezavú a stále pre
kvapujúcu dramaturgiu udržovalo bratislavské konzerva
tórium široké kontaktY. 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. Hinde
mitha, B. Bartóka. B. Br!ttena, B. MartinO, B. Sostako
viča, 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 osno
vách stretávali. 

Ak sl uvedomlme, že tu na pochode životom riešil 
otázky smykové, technické, štýlové, otázky ladenia a sú
hry a priamo v skladbách riešll stovky dalších ume
leckých problémov, potom sa záslužná práca jubilanta 
ukáže v pravom svetle. Nikto z jeho 11st nikdy nepočul 
to sa nedá urobiť - na to mám málo času - neviem, 
~emôžem, nechcem" . Preto je profesor Ján Pragant dob
rý 'll partnerom všetkým t ým, ktor! majú radi vývoj, po
krok, nové tnlcat!vy, ktorým proste Ide o kvality zod
poveda jQce nášmu životu a našej dobe. 

ZDENKO NOVACEJC 

WOLFGANG AMADEUS MOZART: Koncerty pre 
klavfr ' a orchester A dur (KZ 414), c mol 
(KZ 491). Klavfr PETER TOPERCZER, Slovenské 
filharmónia, dirigent LADISLAV SLOV AK 
© OPUS Stereo 9110 1017 

Dokázať zahrať štýlovo Mozarta patri k naj
náročnejšlm úlohám každého interpreta. Vyža
duje od neho vytrlbený vkus, zmysel pre mie
ru, zásobu delikátnych dynamických odtien
kov, zmysel pre spevnosť, lyrickú intimitu ; n a 
druh ej strane však aj schopnosť v rámci štýlu 
vystihnúť napl!tle a dramatickosť vzruchu. To
perczerova nahrávka dvoch klavlrnych k on
certov viedenského majstra všetky tieto črty 
zohladňuje. Východiskom umelcovho prístupu 
je zretelnosť v artikulácii a nepolavujúca ten
dencia vyspievať každO l virtuóznu frázu čo 
všetko umožňuje poslucháčovi dobrú sluchovú· 
orientáciu a súčasne navodzuje predstavu emo
ciálne plne zaangažovanej interpretácie. 

To, n ad čim sa t re!Ja trochu pozastaviť, je 
Toperczerov prlstup k agogike - azda naj
chQlostlvejšlemu parametru . klasického štýlu. 
·umelci, ktor! preferujQ rovnomerný, metrono
mický pohyb obyčajne sklzavajú do nežiadúce
h o extrému: Ich Interpretácia je strohá, stro
jová, suchá a preto nepresvedčuje. Prllišné 
poravenie tempove) tetivy skrýva v sebe zasa 
nebezpečie inklinácie k romantizmu. Ide~! kla
s ickej agogiky je kdesi na polceste medzi t ý
mito dvoma 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 am
p1ltúdou agogiky vyznačujQ sa predovšetkým 
virtuózne pasáže medzivlet rýchlych časti obi
ovoch k oncertov. Dravá naliehavosť dominu
je aj v krátkej kadencii pred záverom I. časti 
Koncertu c mol, ktorej a utorom je sám lnter
J>rei, - môžeme ju právom považovať za aké
sl zrkadlo celkové.ho prístupu Toperczera k 
tomuto dielu. Napätie a dramatický vzruch toh
to k oncertu nastolil už samotný autor, ale To
perczer ako oddaný tlmočnlk. nezaostáva pri 
vyzdvihovanl týchto čtt diela. Pravda, túto ten
denciu sputnáva umelecká disclpllna a Toper
czerov prlznačný zmysel pre mieru. 

Príkladná je tiež Toperczerova spolupráca 
s nltrodným umelcom Ladislavom Slováka~. Dl
ligent nielenže citlivo reaguje na jemné od
chýlky v tempe, str.ážl zvukovú vyváženosť me· 
dzi sólistom a orchestrom, ale v súlade 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 Mozar
tových klav!rnych koncertov vymaňuje sa svo
jimi vysokými parametrami z bežnej gramofó
novej produkcie, a . nemala by preto chýbať 
v arch1voch našich diskofilov. V. ClZIK 

ANTONIN DVOltAK: Symfónia č. 1, c mol, Sym
fónia 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 kom
pozičné schopnosti v oblasti ve lkej formy, 
nikdy nepočul a symfóniu pokladal za stra
tenG. Pre hudobnú históriu sa stala skutoč
nosťou až v 30. rokoch. ·Šymfónla má klasický 
štvorčasťový rozvrh a skladater v nej nadväzu
je na svoje vtedajšie vzory Beethovena a Schu
berta. Prlznačná je š iroko rozvinutá melodi
ka , vela tónov je UŽ t ypicky dvotákovských. 
Kompozične je symfónia na niektorých mies
t ach zbyto čne rozvláčna, skla9:atef užlva vera 
epi?=odických rozvedenl. Zden~k Košler dokázal 
preklenQť aj tieto rozsiahle epizódne plochy 
vkusne korlgujOcim dynamickým a fa rebným 
oblúkom. 

Druhá symfónia B dur, op. 4 vznikla v bez
prostrednej bllzkosti prvej symfónie, ná lado
vo je však odlišná a kompozične vzhladom k 
samostatnému Individuálnemu rukopisu značne 
pokročilá. Je finálnou symfóniou s nástojčivou 

záverečnou časťou. Takto chápe symfóniu aj 
nahrávka - dynamické kontrasty sú vkusné, 
hudobný prúd plynie prirodzene. Napriek vy
pätosti poslednej časti má skúsený dirigent 
zvukov-Ct rezervu na záv erečné dynamické vy
gradovanie. 

Týmito dvoma symfóniami nahraným! v ro
ku 1980 a vydanými vydavatelstvom Opus v 
minulom roku uzavreli Slovenská filharmónia 
so Zdenkom Košlerom kompletnú nahrávku 
všetkých deviatich Dvoi'ákových symfónii. Mož
no len s radosťou konštatovať, že spoločné 

velké di elo sa vydarilo. Deväfplatňový komplet 
je pýchou orches tra Slovenskej filharmónie, 
ktorý zásluhou veľkého znalca Dvoi'ákovej 
hudby Zdenka Košlera, naštudoval všetky sym
fónie oza j ma js trovsky. Kompletné dielo je však 
vzorové ako po hudobno-režijnej stránke, ta k 
aj grafickou výzdobou obalov a vecným odbor
ným textom dr . Jaroslava Smolku. 

V. LIPPOLDOVA 



Let é turné Slove~ského 

Maďarská gramofónová spoločnosť 
Hungaroton realizovala koncom júna t. r. 
so zborom a orchestrom Slovenskej fil· . 
harmónie Brahmsove Nemecké rekviem 
,pre sóla, zbor a orchester, op. 45 a jeho 
2 motetá pre m!ešan~ zbor, op. 74 s diri· 
gentom jánom Ferencs!kom [zbormaj
ster Stefan Klimo). 

Krátko po tejto nahrávke Slovenský 
f!lharmonick~ zbor sa vydal na neob· 
vyklú cestu dvojsmerného koncertného 
turné; jedna časť zboru [ 24 členov) o di· 
šla do bssiachu, kde predviedla s or
chestrom SF Mlssu in F G. Pucciniho 
a dr;u!}á časť [50 členov) odcestovala 
do Talianska a Franclí.zska, kde spolu
účinkovala na -rôznych miestach s Ru· 
munsk:fm filharmonickým orchestrom, 
ktorý dirigoval Ion Baciu. 

Názvy miest, li:ae zbor "v taliansko
francúzskej zqst!lve" vystupoval, sloven
skému čltaterovt Iste nebudú vera ho
:vorlf, t ak ako vera n ehovor!H ani členom 
zboru pred zájazdom. Neboli to tzv. ver
ké hudobné centrá, skôr centrá s ver
kým turisticko-rekreačným zameranfm. 
Pri letnom návale turistov do týchto· 

sledujúci de11. Aj ked je to vari naj
skromnejšie a najopustenejšie miesto v 
Európe, predsa sa tu od r. 1976 v let
nom obdob! pravidelne konajú celove
černé li:oncerty. Na "Muslques d'Este 
1982'~ predviedol zbor opäť Missu solem
nis, a to v cháme z roku 1130, ktorý 
je súčasťou areálu cisterciánskeho kláš· 
tora, historlc~y vzácneho monumentu 
stredovekej francúzskej a·rchitektúry. 
Uvedenie Beethovenovej omše bolo bez
pochyby udalosťou pre obyvatelov oko
litých horských mestečiek a osád. Vyše 
1200 poslucháčov zaplnUo do posledného 
miesta priestranstvo románskeho chrá' 
mu, aby sl, iste po prvý raz v jeho bis-· 
tóril, vypočulo Mlssu solemnls v celej 
jej majestátnostt a · tmpozantnej sile. 
Vďačné obecenstvo rýchlo vycltilo sláv
nostnosť C·hvlle a po každej. častí srdeč
ne odmeňovalo ťíčinkujúcich potleskom, 
ktorý po .koncerte vyústil priamo v ová· 
cie. ' 

Presun zboru z Béziers do Marina dl 
Messa v Tallansku t rval 10 hodin a vie· 
dol cez 174 tunelov pr!morskej a utostrá
dy, lemovanej kvitnúclml oleandrami, po-

' 

Palácový komplex Villa Manin di Passariano. 

miest, večerné koncerty .takmer vždy o 
21,30 h .boli akoby prirodzenýrq,.,dop~p.
kom:· dňa,, ktQré , h.osU!el.~k.é , kr.a jiny. po· 
núkajú v rámci rôznych kultúrnych pro
gramov a miestnych hudobných festiva
lov, za účasti domácich i zahraničných 
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 se
verovýchodnej čast! Talianska v regióne 
Friuli, v palácovom komplexe Villa Ma· 
ntn dl Passarlano, niekdajšom letnom sld
le vládcov Benát~kej republiky, dnes kui
t úrnom centre kraja . Vo vornom prles
truns tve pod priečellm renesačného pa
láca zbor predviedol Missu solemnls 
L. v. Beethovena. Koncert odznel v rámci 
letného programu "Frluli estate musicale 
1982" 11 v programovom bulletine bol 
náš zb-or hodnotený ako " . . . jeden z naj

·lepšlch zborov východne j Európy". 
Z friulského kra ja sa zbor presunul do 

Aix en Provence v južnej časti Fran
cúzska, kde sa každoročne v mesiaci 
jOll koná "Festival d'Aix an Provence" 
a v ka tedráie St. Sauveur z XII. s toro
čia predviedol Rek_viem A. Dvoráka. Vý
borné akustické podmienky katedrály 
kladne vplývali na dobrý výkon zboru. 
Hlučné oživenie obecenstva po koncerte 
a potlesk s výkrl_f<mt naznačovali pohodu 
z umeleckého záfltku, ktorý s l poslu
cháči odnášali neskOr v živej vrave z 
kutedrály aj do ullc .. 

Nasledujúci koncert sa uskutočnil v 
Sophia Antipolls, rekreačnom, v moder
nom štýle yys tavanom areáli nedaleko 
Cannes. Zbor predviedol na "Soirées So
phia Antlpolls 1982" Beethovenovu Missu 
solemnls. Hradisko prlrodného amfiteát
ra zaplnili hostia neďalekých pláži fran
cúzskej riviéry, aby sl v pOvabnom pro
s tred! piniového lesa, za nevtieravého 
"sprievodu" clkád v teplom letnom ve
čere vypočuli toto Beethovenova hudob
né veldielo. 

Z Aix en Provence odcestoval zbor 
cez Marseille do Bézlers, mestečka v 
juh ovýchodnej časti Francúzska s vyše 
150 000 obyva telml, ktoré má v bllzko:;
t l rozsiahlu a značne frekventovanú pláf 
Valsar. Miestny "Le 17e Festival de Bé· 
zters" sa koná v mesiaci júli a zbor 
v rámc! jeho programu v katedrá le St. 
Nazaire z XII. storočia predviedol opäť 
Missu solemnls. Priest ranstvo 50 m dlhej 
chrámove j lode v hojnom poč te zaplnili 
obyvatelia mesta 1 ťuristi z tilrzkeho oko
lia. Bol t o záverečný koncert festlvalu, 
v slávnostne j atmosfére a na dobrej U· 
rueleckej úrovni. 

Abbay de Sylvanés je názov opustené
ho opátstva v centrálnom masíve hOr 
Grand Causses, kam z'bor zavítal v na.. 

pri mal~ch l velkých mestách francúz
skej 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·reačno-pobrežnťí 
výstavbu. Zbor v rámci "Estate '82" pred
m esa! v parku La Versiliana, na pódiu 
pod klenbou korún sviežich plnil, IX. 
symfóJ!iU L. v. Beethovena. Obecenstvo 
v hľ~disku tvorilo petrú zmes turistov 
z celé ho sveta. V programe t amojšieho 
Leta okrem nášho zboru vystúpill tiež 
Symfoni_cký orchester z Hamburgu, Sú
časný balet z New Yorku, Opera z Pa
r!~a. Diva dlo z Verony, Divadlo z Ríma 
a rôzne komorné telesá. 

Nusledujúci koncert bol v Morbegno 
pri Sondriu, na opačnej strane Talian
ska, v s~vernej Lombardii nedaleko švaj
č!Urskych hranic. Cesta, ktorá viedla po
pri jazerách Lago dl Lecco a Lago di 
Como osviežila členov zboru nielen pri· 
jemným chladom, ale a j úchvatnou vy
sokohorskou krásou Rhaetských a Ber
hamských Alp. Koncert .vo valkom chrá
me Morbegna sa uskutočnil v rámci kul· 
túrnych programov kraja, rozvrhnutých 
vo vllčštch mestách do letných mesia
cov. Predvedenie Beethovenovej Deviatej 
nad očakávanie "rozohrialo" aj sever
ných Talianov, ktor! v hlučnom preja· 
ve sympatii v ničom nezaostal! za svo
jimi južnými k·ra janml. 

Z alpskej oblasti sa zbor presunul na
späť k Stredozemnému moru: "IX. Sarga 
Musicale Sovtorese" sa viaže k Monte·, 
rosso al Mare, malej kilpelnej osade v 

Asrigento 

utešenom zálive pr!morského horstva Et· 
ruských Alp. Asi 300 m nad morom, 
na strmom úbočJ, pod ťarchou šies!ich 
storcčf, stoji opustená dvojposchodová 
budova kláštora, ktorá dnes slúži kul
túrno-spoločenským účelom mestečka. Na 
jej nádvorí, pod pr!ečellm skromného kos
tollka zo XIV. storočia, zbor predviedol 
Missu solemn!s. Približne 500 posluchá
čov zaplnilo mal~ nádvorie, v ktorom za
znela M!ssa z pódia, obkjopeného lokál
nou vegetáciou priam idylickej krásy. 
Scenéria nočnýc.)l h.ôr ! pohJad na bllz
ke mesiacom ožiarené more, úchvatne
dopl11ovali zážitok z koncertu. 

P9 najväčšom presune z pevniny _,na 
Slcfllu ( ~400 km l) sa zbor zúčastnil na 
"4. Cos ta btanca estate" v prfmorskom 
meste na juhu ostrova Agrigente. Cos
tablanca je súčasne názov najk·rajšleho 
plážového pásma v tomto okol!. Na kon
certnom pódiu, postavenom na piesku 
priamo pri mori, zbor vystúpil s IX. sym
fóniou L. v. Beethovena. Koncert nad, 
v!lzoval .na večern_ý program televizle, 
spojen~ so slávnosťou vyznamenania so
ciálnych a kultúrnych pracovnikov mes
ta. Beethovenova hudba Deviatej a jej 
vokálny hymnus radosti odznel tentoraz 
za priameho šumenia mora. Svetelné lú
če otáčavého ma jáka, ktor-ý sa majestát
ne vypínal n a návrší nad pódiom, sa po
nad hlavy l1člnkujúci~h s jednotvárnou 
pravidelnosťou za•ŕezávali d,o hlbokej tmy 
letnej stcflskej noel, ako cieTový sym
bol 'pre všetkých cestujúcich na mori. 
Bol t q neobvyklý protipól Beethovenov
mu "hudobnému 111ajáku", svetielkujúce-

. mu najkrajšej Idey - bratstvu medzi 
národmi! Tých '{oo peslucháčov, ktor! sa 
na koncerte zišli z mnohých kútov Eu
rópy, v malom pripomínalo takéto "brat
stvo v umeni". Sympatie k fičinkujúcim 
.všetci svorne po koncerte prejavili v 
skandovanom potiesku a hlučným pre
volávanim "bravfl bravil" 

Predposledný koncert tvoril výrazný 
kontras! oproti všetkým predc)ládzajú
clm. Odznel v historicky unikátnej r e
zervácii malého mestečka Tlndari. l e
ftaceho nad morom. Na pr!morskej vy
výšenine . v golf!} dl Patti na severnej 
Stenu nedaleko Messiny, sa · rozprestiera 
areál dávnovekýcb zrúcanín so zacho
vaným amfiteátrom Teatro Greco; Zbor 
otvorll tohtoročné "Festa mustcall 1982" 
Deviatou symfóniou v tomto amfiteátri. 
ktorý má z väčšej časti n a polk.ruhovi
tom .. svahu zachované pôvodné kamen
né hflldlsko a je oJ>klopené množstvom 
exotlckých rastlťn. Bolo to naozaj nety
plcJsé prostredie, _ktoré zbor dopostar po
znal len z učebníc a fotografii. Obecen
s~vo svojim potle_skom sl vynútilo. opa
kovaniE! záverečného úseku De\ti'átej, čo 
na.sve<!_č2_Yalo ,Q 9.9..9rqni dójme z: i~LP_r'~d- · ~ 
vedenia. 
. Posledný koncert sa uskutočnil v ju

h ovýchodnom tallanskom meste Foggia. 
"Foggia Estate '82" pozo!?táva z 20 po
dujat!, ktoré sa konajú zväčša v starost· 
!Ivo udržiavanom mestskom parku. Za 
pomerne malej ťíčastl obecenstva napos
ledy odznela IX. symfónia L. v. Beetho· 
vena. Ocenenie jej predvedenia však 
zbor pocltll v živom aplauze publika, kto· 
ré v s toji a s úsmevom ho odprevádzalo 
pri odchode z pódia. . 

Letné turné Sl ovenského ·mliarmontc
kého zboru bolo .z viacerých hlaÍl.!s·k oje
iunelým v jeho 'doterajšej koncertnej pra· 
xt. V súvislosti s . n!m mohli by sme sl 
položiť viacero otázok. Bol to zá jazd tu
r istický? Aj l Rekreačný? Tiež, ale pri 
tohtoročných talianskych horúčavách 
r vyše 40 •c ), velkých presunoch ( 500 
až 800 km) a pri vyše 8000 . km trase 
aj veJmi únavný. Bol to zájazd umelec
ký? Predovšetkým! I napriek tomu, . že 
zbor vyšiel z koncertnej siene na pó- . 
·diá letných amfiteátrov. Reprezentat!v
ny? H·Iavne l Zbor spieval na miestach, 
kde pred ním nikto zo slovenských vo
kálnych telies nespieval. A počťívalo ho 
obecenstvo, ktoré o Slovensku a Slová 
koch, t obôž o 'nejakom slovenskom zbore 
takmer nič n ev'edelo. Tak sa st al "Coro 
Filarmontco Slovacco" reprezentantom 
svojej vlasti a "dl Bratislava" zasa ume
l eckým predstavtterom jej . hlavné ho a 
pre čl enov zboru t domovského mesta. 

JOZEF DANI!i:OVSKf 

z zahraničia 
Nemecká itátna opera v Berline na

študuje v nastávajlí.cej divadelnej sezóne 
1982-83 osem nových operných a balet· 
ných inscenácU. Po úvodnom Verdiba 
Othellovi naitudovanom pre festival Ber
liner Festtage, ·významnou divadelnou 
udalosťou slubuje byť uvedenie Cerhov.eJ, 
opery Baal vo východonemeckej premié··· 
re ( titulnlí. postavu má vytvoriť Theo 
Adam, ktor:f ju stvárnil aj pri svetovej 
premiére v Salzburgu v lete minulého 
roku). Zaujlmavtí konfrontáciu poskytne\ 
divákovi uvedenie dvojitej hudobno-dra· .. 
matickej podoby Popolušky - opernej 
G. Rossiniho a baletnej S. Prokofieva. 

Vo Viedni začali nakrtícať !ivotopisnr 
mm o Richardovi Wagnerovi. · Podla pli
vodných plánov iilo o osemdielny tele
vfzny film, ale vzhladom na obsadenie 

. (titulntí postavu vytvára Richard Bor· 
ton) a vysoké finančnfi náklady, sa pro·, 
docent rozhodol, le film bude maf len· 
dva diely a bude sa premietať v kinácb.'i 

Vo veku 80 rokov zomrel Oliviero da: 
Fabritiis, jeden z najv:fznamnejšich ta.' 
lianskych dirigentov. Fabritils bol v ro· 
koch 1933·34 stálym dirigentom Rimskej. 
opery a často dirigoval aj v za!!rani~l; 
Bol napriklad stálym hosťom Viedenskej 
itátnej opery, kde upútali najmii jeho; 
predvedenia opier Tosca a Othelló. 

Moldavskf skladater Eduard Lazarev· 
skomponoval baletntí hudbu podla romá· 
nu Michaila Bulgakova "Majster a Mar· 
garéfä". Skladater, ktor:f dosiahol na so..' 
vietskych javiskách úspech svojou ope-i 
rou "Ploitico" (na námet rovno men net 
Majakovského hry) sa usiloval svojou 
hudbou zosilniť groteskné stránky Bul-
gakovho · románu. ' 

Vo Vefkom divadle opery a baletu v. 
Minsku bola slávnostná premiéra opery 
skladatera J. Semeňakova Nová zem. L~b
reto sa opiera o veršovaný román bielo~ 
ruského sovietskeho básnika 11. prozaika 
Jakuba Kolasa, zakladatera modernej ble· 
loruskej literatftry a spolutvorcu súčas
nej sp!sovnej bieloruštiny. Operu uvied
li k 100. výročiu jeho narodenia. 

Vo veku &4 rokov zomrel poprednf 
sovietsky skladater Kara Karajev. Studo· 
val na konzervatóriu v svojom rodnom 
meste Baku a neskôr na moskovskom 
konzervatóriu. Bol umeleck:fm vedlí.cim 
Filharmónie v Baku a neskôr docentom 
a rektorom na tamojšom konzervatóriu, 
dlhé roky pôsobil vo vedlí.cich funkciách 
Zväzu azerbejd!ansk:fch a Zväzu soviet· 

· •skych skladaterov. K jeho-'n·a'jvjznamnef" 
., .ifm "lela_m ~~tr!a~ 1iy~t~nfll· i r'ta f.&m~ť 

"'hrdinov Ve~ej 'vlastenee'rťéľ'vojny , ba;" 
lety Sedem krásavfc a Cesta hromu, Vief, 
namská suita a Huslový konc~rt. V CSSl 
bol známy predovietk:fm svojimi balet! 
n:fmi dielami, ktoré uviedli viaceré po
predné baletné scény. 

Divadlo hudobnej komédie v Rostova 
uviedlo v pôvodnej premiére nový muzi· 
kál Strýčkov sen, ktorého lit,erárnou_ 
predlohou sa stala rovnomenná poviedka 
F. M. Dostojevského. Skladatel V. Kaze-· 
nin, autor llbreta S. Pospelov, scénograf 
Alexejenko a autork'a kostýmov E. Zmoj
rová vytvorili spolu so súborom divadla 
dielo, ktoré si zlskalo nadiený ohlas u 
divákov i velmi priaznivé hodnotenie 
kritiky. 
Tohtoročný Mnfchovslt:f opern:f . festi

val ( 8. VIl. - ,3. VIII.) mal na progra
me Schonbergovu operu Moj!iš a Aroll 
(otváracie predstavenie festivalu) , Eg
kovho Peer Gynta, Rossiniho Popolušku·, 
Reimannovho Leara, Mozartove opery Ca• 
rovná liauta, Figarova svadba .a Titus; 
Wagnerov:fch Majstrov spevákov norim
bersk:fch, no predovšetkým opery Richar
da Straussa: Gavaliera s rulou, ženu bez 
tieňa, Egyptsktí Helenu, Aria dnu na Na
xe. Súčasťou festivalu boli tiel baletné 
predstavenia, koncerty a piesňové ·recitá· 
ly. 

Pri prlleil!itosti 100. výročia úmrtia 
Richarda Wagnera uvedie Bavorská itát
na opera v Mnlchove v čase od januára · 
budúceho roku a! do začatia 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 stáť za dirigent
ským pultom aj v deň otvorenia operné
ho festivalu, ~edy v réil!ii Hansa Lietzaua 
a s René Kollom v tj tulne j postave bu· 
de mať premiéru nová inscenác~a "Rien
ziho". Jedine prvotina "VIly", ktorá ma-

. la oneskorenti premiéru práve v Mni
chove roku 1888, bude predvedená kon
certne. 

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 SloYen
aku je H. Searle .známy tiel ako autor 
knihy o F. Lisztovl (Hudba Franza Lisz
ta l, ktorá vyčfalo b:fvalé štátne !!udob
né vydnatefstvo v Bratislave r. 1911. 



Za národným umel~om KARLOM VACKOM 

Snímka: CSTK 

natolko, Je ich melódie dosiahli sve
tového rozllrenia. Pripomňme aspoň 
tie najznámejlie: "Cikánko ty krAs· 
na ", ,.Nikdy se nevráti pohádka miA· 
dl", "Hej, panlmámo", ,.Ctyl'i páry bi· 
lých koni • 

· Spieva jd sl ich mladi ludia pri tA· 
horákoch, pospevujd si ich pracujdci 
v tov~rňach i v polnohospodi ratve, 
pri ich tónoch si spomlnajd na noju 
mladosť 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 
celého sveta. 

Uprostred marca t. r. sme si pri
pomlnali 80. narodeniny nestora sá
časných českých skladatelov populár
ne j hudby národného umelca Karla 
Vacka. Prezident r epubliky dr. Gust6.v 
Hullik mu vtedy vo svojom blahop:raj
nom liste napísal: "Na ša kultúrna ve
rejnosť si úprimne 'dli vdu bohatú 
skli1dnterskú a interpretačnú lHnnosť. 
s.k'ladby, ktoré ste vytvorili, Ili našli 
cest u 11· na jširšlm . vrstvám náiho ru
du a v ý raz ne ovplyvnili jeho budob
n.é cftcnie a vkus". 

Karel Vacek nikdy nezlavoval z vy· 
sokých umeleckých kritéri! ani ako 
skladater, ani ako 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 presved
čenlm i poslanlm, bola ukončená jed: 
na z významných kapitol, predzna
menaná kedysi Františkom Kmochom 
a ďa lšimi vcJkými postavami českej 
dychove j hudby. Prostredie Judového 
muzikan ts tva, v ktorom Ód mla dosti 
vyrastal a v ktorom sa l na vrchole 
svojej anga!ova nej umelecke J dráhy 
dokázal spr.ávne orientoval', bolo ná· 
rodnému umelcovi Kar lovi Vackovi 
pevným zázemlm, z ktorého sa rodi· 
la prfznačná zemité rýdzosť, vedomie 
pevnej spolupatričnosti s Indom tej
t o zeme, s jeho kultdrou a národnf· 
nýml tradlciami. T. G. HEJZLAR 

Ano, Karel Vacek patril k tým ne· 
mnohým pokračovaterom dávnej sUi
vy českej dychove j hudby, ktorf no
jim jadrnfm hudobným pre javom cit
Uvo nadviazali na najkrajile tradl
cle českej ludovej piesne. Niektoré z 
jeho temer stovky skladieb zludoveli 

PRVÁ SVOJHO DRUHU NA SLOVENSKU 

Prv t1 samoobslužn t1 
.predu jt"lu gt·a moplatnl, 
kaziet, hudobnln a knih 
p hudbe otvori l! 1. júla 
t. r. vo vynovenej predaj· 

··ni OPUSu v Bratislave na 
Leningradskej ulici. 
Vskutku reprezentatívne 
priestory. v ktorých ťwš
Ja domov hud bä všetkých 
žán rov, vznikli rekon
-štrukciou sta rej, už ne· 
vy hovuj úcej preda jne a 
prila hl ý ch miestnosti. 
Nová zrekonštruovaná 
predajií11 OPUSu chce 
poskytnút d!skofilovi ce-
16 našu g ramofónovú 
prod ukciu sústredenú na 
jednom mieste. a to for
mou moderného samoob· 
služného 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 interiér, v -kto· 
-rorn sú gramoplatne po· 
uklada n ľ. do prakticky 

ri ešených otáčavých pa
nelov ( podla žánrov), u 
možľíujúcich na malom 
priestore súst rediť až 14 
tisic platn!. Súčasťou sa
moobslužného predaja 
g rumoplatn í je a j ďalšia 
m iestnosť so šiestimi 
prehrávac!mi pr lstrojmi 
pre tých, čo si chcú prect 
kúpou odpofuť nahrávku. 
Osobitné oddelenie má v 
predajni české vydava
tel stvo Supraphon so 
svojou gramofónovou 
produkciou, čim sa za. 
bezpečuje diskofilovl • do
konalá ponuka celej na
šej gramofónovej produk
cie. 

Nový zrekonš truovaný 
objekt má dve samostat
né čast i s oddelenými 
vchodmi. Kým v prve j 
má .záujemca možnosť vy· 
hra ť s i z bohatej ponu
ky gramoplatni, v dru
hom obchodnom priesto
re má k dispozicii zase 

Snímk y: M. Moyzes 

hudobniny u kn ihy o h ud· 
be, a t o vý lučne len z 
produkcie vydavat eis tva 
OPUS. 

Nová reprezentatlvna 
predajňa platn i, ktorá 
bude ist e priťahovať naj
ml! náročnejšlch záujem
cov o hudbu, vznikla na 
zák lade návrh ov archi
t ekta Petra Brtk u z Pro· 
jektového ústa vu kultúry 
··- úspešne ich relllizova-
1! ústredie umeleckých 
remesiel v Bratislave 
spolu s ďalšími dodáva
teimi. Podla slov riadite
fa Skupiny ekonomiky a 
t echnického rozvoja SSR 
Jána Fischera a riad it e
Ia OPUSu Ivana Stanisla
va, ktoré odzneli na sláv
n ostnom otvoren!, toto 
nové obch odné zariade
nie je ďalš!m dôkazom 
starostlivosti, ktorú naša 
spoločnosť venuje šfreniu 
hudobnej kultúry. ( It) 

Snimka: arch ív Slovenského hudobného 
. fondu 

Nezabúda ime 
na MICHALA 

VILECA 
Svojou mnohostranne rozvinutou čin

nosťou za u jima Michal Vllec, ktorého ne
dožité osemdesiate naroden iny sme s i 
nedávno pripomenuli, psobité miest o v 
slovenskom hudobnom život e. Bol nielen 
vynikajÚcim skladatefom, ale i znameni
t ým klaviristom,· dirigentom, pedagógom 
a organizátorom hudobného života. 

Narodil sa 6. augusta 1902 v šarišskej 
dedinke, v Bardejovskej Novej Vsi. Po 
matúre na prešovskom gymnáziu š tudo
val v rokoch 1920-24 kompozfciu v trie
de Lea Weinera a potom Zoltána Kodáiya 
na VysokeJ h udobne j škol e v Budapeští. 

Po štúdiách dirigoval diva delné or
cshestre v Nemecku, Rakúsku a v Ce
chách. Pod nátlakom vzrasta!úcej faš is 
ticke j moci sa vrátil v roku 1933 na 
Slovensko a prijal miesto učltera klavlr
neJ hry a hu.dobnej teór ie na Mestskej 
h udobneJ škole.s Prešove ... Od roku 1938 
bol je j riaditeiom. Popr i pedagogicke j 
práci a verejnej koncertnej činnost! čas
t o účinkova l v rozhlase, k torý sa v roku 
1938 presťahov al z Košic do Prešova. 
V rámci živých št údiových vystúpení 
predvádzal na vysok ej úrovn! množstvo 
klavírne j literatúry poči na júc k lasik mi 
d po súčasnú modernu. 

Počas druhej svetovej vojny slúžil M. 
Vilec. v útvare civilnej obrany v Prešo
ve. Pri nálete 20. 12. 1944 utrpel ťažké 
zran~~ie oka a sluchov~ho orgánu, z 
ktorého sa musel dlhšie llečit. Zaujíma
vým svedectvom o týchto ťažkých ča· 
soch, ako aj o č estnom postoji M. Vi· 
l eca je jeho denník, ktorý t vorí súčasť 
pozos talosti skladatela, uloženej na hu· 
dobnom oddelení Historického ústavu 
SNM a spracovanej autorom týchto riad
kov. 

Po osloboden! pracoval Vilec v košic
kom rozhlasovom štúdiu a ko hudobný re· 
ferent , neskôr sa sta l vedúcim hudob
ného odboru. Od roku 1952 dirigoval Ko
š ický rozhlasový orchester , ktorý sa pod 
jeh() vedením vypracoval na slušnú ume
leckú úroveň. Vilecove nahrávky s týmto 
orchest rom sa, žiar, nezachovali. 

V roku 1955 sa stal Mich al Vllec ria
ditatefom Konzervatória v Bratislave a 
s húževnatosťou zdolával všetky prekáž
ky, ktoré sa riadnemu ch odu školy šta
vaU do cesty. Ako rozhJadený umelec a 
schopný organizátor upevnil pos taven ie 
školy a a j napriek r ozháraným podmlen· 
kam dokázal začať novú vývojovú etapu 
v je j dejinách. 

Roku 1962 odchádza V!lec z konzerva
tória zo zdravotných dôvodov. V nasle
dujúcich rokoch venoval sa potom naj-

intenzfvnejšie skladatefskej činnosti a 
naďalej vykonáva l rôzne spoločenské 
funkcie. Už počas riadlteiovania na kon
zervatóriu v r okoch 1955-62 bol Vilec 
podpredsedom, po odchode zo školy pred
sedom ( 1962-67 ) a potom opätovne pod
predsedom ( 1967-71 J Slovenského hudob
n ého fondu. 

Hudobnú reč Michala Vlleca charak
t erizuje silná baladičnost, vrúcna Judo
vá spevnosť., jasná stavba diel, jednodu
chosť a zrozumitefnost. Vilec niktly ne
experimentoval. Kompozičná tvorba je 
prejavom jeho spontánneho muzikant
ského cítenia . V celej tvorbe objavuje 
sa vplyv maďarských folkloristov a fran
cúzskych impresionalistov, ale diela m 
snaž! sa vtlá č ať svojský prejav presiak
nu tý slovenskou Iudovou melodikou. Je· 
ho harmonické myslenie je tradičné, nie 
však konzervatfvne. 

V skladateiskej práci sa snažil Vilec 
predovšetkým vyplnlt medzery v našej 
skromnej inštruktívnej literatúre. Táto, 
spolu so skladbami pre potreby rozh la
su, tvori prevažnú čast jeho tvor by. Pre 
rozhlas komponoval scénické hudby, bu
dovateľské piesn e, častušky, valčlky a 
pod. Z inštruktlvne j tvorby sú n{ljvý
znamnejšie Letné zápisky, op. 19, Zahra j
me si, op. 21, Tri sonatíny pre klavír. 
op. 30, Dvojhlasné invencie pre klavfr, 
op. 35, Osem štúdi! pre klavlr, op. 40. 
Vo svojej tvq_rbe ~ pedagogickým za me
raním sa riadil zásadou, že tento druh 
tvorby vyžaduje od sk ladatefa takú istú 
tvorivú potenciu a umeleckú starostli · 
vosť ako h ociktorý, i ten na jnáročnejši 
kompoflčný žáner. A Vilec tú to zásadu 
maximálne rešpektoval. Jeho skladby st 
inštruktlvnym zameranlm nepredstavujú 
oddychové diela. 

Vilec bol skladatelom s prevažne ko
morným prejavom. Spomei\me aspoň Fan
táziu pre husle a klavlr, op. 3. Sonátu 
pre violončelo a klavír, op. 2, P!l t pies
n i na básne E. B. Lukáča, op. 4, Sona
t inu pre hoboj a k la vlr, op. 10. Dve 
skladby pre mládež pre viol ončel o a kla
vír, qp. 12, Styr i prelúdiá pre klaylr, 
op. 16, Kvarte to pre dve tr t1bky a dve 
pozauny, op. 24, Dychov~ kvinteto, op. 31, 
Divertimento pre štyri flauty, op. 44, Sty
ri skladby pre hoboj a. klavír, op. 42, 
Klav!rne trlo, op. 23, Sláčikové kva rte
to, op. 28. Aj z výpočtu týcht o nieko1· 
kých ·diel je evidentná Vilecova sna.ba 
pfsať pre najrozličnejšie obsadenia. Naj
radšej .mal klavír, no vera spravil aj pre 
r ozvoj literatúry na jmä dychového odbo
ru. 

Zo skromnejšie zastúpenej orchestrál
nej tvorby · je· treba pripomenúť Tri fu
dav(; ta iJ.ce, op. 33, ·Koncertantnú suitu, 
op. 38; ·· Prelud1o · eroico, op; 1:6 a Con
certino p re trúbku a sláčikový orch es
ter. Významné sú aj Vilecove úpr avy 
slovenských Iudov ých Dlesnf. Je autorom 
hudobno-t eoretických diel s lnštruktlv
nym zameraním: Skola harmónie, Klavír-
na škola, op. 7 . Skladatelský odk.az . M. 
Vlleca - takmer ioo opusov - čaká 
zatial na náležité spracovanie. 

Za svoju činnosť bol Vllec viackrát 
vyznamenaný [Za vynikajúcu prácu -
1962, Za zásluhy o výsta vbu - 1972, r o
ku 1S66 mu udelili čestný t itul zaslúžilý 
umelec ). Zomrel 12. 3. 1979 v Bratisl a· 
ve. Pochovaný je v Prešove. 

zus.lúžllý umelec Michal Vllec bol 
skromným človekom. Pracoval počas ce
lého svojho života bez nároku na po
chvalu. Cokoivek robil, robil z vnútor
ného presvedčenia. Ja v! sa nám ako člo
vek mimoriadne ušJachtllý. Pre s loven
sú · hudobnú kultúru urobil lm s zás luž
nej práce na poli pedagogickom, sk la
dateJskom, di rigentskom i hudobno-or
ganizačnom. Má čestné miesto v rade 
našich zakladajúcich skiadatefov a svo
jim významom si zaslúži, aby sa jeho 
meno nestrácalo z povedomia slovenskej 
hudobnej verejnosti. Ostáva l en veriť, 

že sa i s jeho skladatelským odkazo~ 

budeme v budúcnosti častej šie stretávať 

na konce·rtnom pódiu a čias točne napra · 
vlme stav, keď tri r oky po skladatelovej 
smrti prakticky nepočuť 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 
Hlavný usporiadatel': Slovkoncert, v cs. 

INTE:RPODI UM 
5.·;-!l. 10. 19132 

Prac ovn é pod u ja ti u 
Medzinárod ná tribúna mladých interpetov ( UNESCO } 
- výberové kolo 
12.- 13. 10. 1982 

Muzikolog ická konferencia nu tému 
Joseph Haydn a hudba jeh o doby 
6.- 7. 10. 1962 
Usporiadatel: Mestský dom kultúry a osvety v Bra· 
ti s lave 

Stretnutie dramaturgov symfon 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 11 Katedra 
es tet iky 11 vied o umení FF UK 

Výstava grumoplatní :r. produkcie čs. hudobných vy· 
dava ters tiev Opus . Punton a Su pruphon 

PROGRAM UMELECKÝCH PODUJATi: 

Piatok - 1. 10. 
Medzinlirod n ý deí1 hud by 
17,00 - Zrka dlová s ie i1 Pr imuciá lnetio pa láca 
BRATISLAVSK? DETSKi ZBOR 
Dirigentka - E len n SARAYOVA-KOV ACOVA 
Feren czy, Hr u šovsk ý (premié ra), Ka balevs kij. Voigt
lllnder, Bur l11s . Kodlily, Kľička, Hurnik, Koi'ínek 

UJ,OO - Slovensk é národné divadlo 
Ba le t SNDi 
J11rre : ZVONAR Z NOTRE DAME 

20,00 - Koncertné sie11 Slovenskej filharmónie 
SLOVENSKA f !LHARMÚNIA 
Dirigent --- Vladimir VE~BICKl ] (ZSSR) 
Sólis tkH -- Mur l FU ]IW ARA, violončelo ('Japon~ko} 
M. No vák (premiéra), Dvorák , Sostakovič 

22,00 - Konc ertná sie i) Cs. rozhlasu 
SÚBOR GU I LLAMME DE MACHAUT (Francúzs ko) 
Mii chaut a hudba jeho doby 

Sobota -- 2. 1 O. 
10,30 - Zrkadlová , s ielí Primaciálneho paláca 
!ANACKOVO KVARTETO 
Ha yd n . Brltten, Dvoi'á k 

17 OO - Zrkadlová sieJi Primaciálneho paléca 
MNIC!-IOVSKf.: BA RYTÚNOV 8 TRIO [ NSR l 
Haydn 

19,00 ·- Slovenské ná rodné divudlo 
Oper 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 certn é s ieií Cs . rozhlasu 
Ernm y HENZ-DI!!:MANOOVA, klavír [Spanlels 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 rmónie 
MNICllOVSK'2 MOTETOVÝ ZBOR (NSR) 
STATNY KOMORNÝ ORCHESTER ZILINA 
Dir igent - · Hans Rudolf ZOBELEY [NSR) . 
Sólis ti -- Friedegard HERW IGOV A, sop rán ( NSR) 

Ali son BROWNEROV A, a lt ( frsko l 
O ly PF'AFF, tenor [NSR} 
Wilhe lm GR I ES, tenor (NSR) 
Renato GI ROLAMI , bas [Talians k o ) 
H!lnc.lel. Haydn 

19,00 - - Dom ROH 
ATE:R BALLETTO [ Tal lans ko l 
St ravinskij: AGON 
Stra.vin skij : PULCl NE LLA 
Partos: MlTHYCAL HUNTERS 
Vlvaldl: RfCERCARE A NOVE MOVIMENTf 

20,00 - Ko ncertná s ieJ) Sloven s k e j filharmónie 
SYMFONICKÝ ORCHESTER Cs. ROZHLASU 
V BRATISLAVE 
Dirigen t -· Arv id JANSONS !ZSSR) 
Sóli s ta ·- Ferd inand KLJNDA, org an 
Wag n er . Ju rovs ký, Ca jkovs kij 

22.30 - Koncer tná s ieJ1 Sloven s ke j filha rmónie 
INDICKÝ S ÚBOR TRAYA 
tra dičná Indick é hudba 

Pondelok -- 4. 1 O. 
17,00 - Zrkad lová s iel'i Primaciálneho pa láca 
MOSKOVSKÝ KOMORNÝ .ZBOR [ZSSR ] 
Dirigent - Vladimir MINJH (ZSSR) 
Svirido 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: MITHYCAL HUNTERS 
Vl va ldl : RICERCARE A NOVE MOVlMENTI 

20.00 ·-- Ko ncel'tná s ie1i Slovenskej filharmónie 
PR AZSKÝ KOMO RN Ý ORCHESTER 
KOI!NOV MIESAN Ý ZBOR 

SU BOR TR ú BKA ROV E. TARRA ( Svajčlarsko J 
l! tt· igent - Peter SCHREIE R [ND R} 
Sólisti --- Ca rollu NOSSEKOV A, soprén ( NDR] 

Carolyn WATKINSONOVA, n lt [ V. Británia ] 
Peter MENZEL, tenor [ NDR) 
Christoph ROSE L, tenor (N DR l 
Her mann Christian POLSTER, bas [ NDR] 
Siegfried LORENZ, barytón (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<llo 
Opera SND 
Stravinsk ij: OSUD ZHÝRALCA 

20,00 - Koncertnú s ie i'J Slovenskej fllharmónie 
Inter pódium 
SLOVENSKA F ILHARMÚ N!A 
Dirig ent - Ivan KOZ UCHAROV ( BĽR] 
Sólis ti - Jindi'ich PAZDERA, hus le 

Naum GRUBERT, klavfr [ ZSSR l 
Szymttnowski. Rac hmaninov. St ra uss 

Streda - 6. 10. 
17 ,00 - Koncertná sien Cs . rozhlasu 
In terpódium 
Gasw an ZERJKLY, klavir (Sýria l 

19,00 - Slovenské n árodn é di vadlo 
Opera SND 
Donizetti : LUCIA DI LAMMERMOOR 
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 

Štvrtok - 7. 10. 
1'7,00 - Zrkadlová' sieň Primaciálneh o paláca 
Jnterpódium 
HAV LAKOVO KVARTETO 
Hana DVORAKOVÁ, kla vir 
KVINTETO DA CAMERA ( PCR ] 
19,00 - Slovenské národné divad lo 
Opera SND 
Beet110ven: FIDELIO 
Leonora - Sophia LARSON-POTSCHEROVA a. h . 
(NSR] 

20,00 - Koncertná siei'í Slovenskej filharmónie 
SLOVENSKA FILHARMONJA 
Dirigent - Libor PESEK 
Sólista - Peter TOPERCZER, klavfr 
Ze lj enka [premiéra], Ra ve l , Beethoven 

Piatok - 8. 10. 
17,00 - Koncertná sieň Cs. rozhlasu 
lnterpódium 
STATNY KOMORNÝ ORCHESTER ZILINA 
Dirigent - Ja n VALTA 
Sólis ti - Marin CAZAC U, violončelo [RSR l 

Mária ÁNDRASOVANOVA, soprán 
Dora BRACKOV A, husle ( BĽR l 

Haydn, Andrašovan (premiéra], V!valdi 

19,00 - Sloven 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} 
Luká š, Vai'lh.a l, Hindemith, Haydn 

22,00 - Kon certná s ieťí čs. rozhlasu 
TRIO MICHALY PETRIOV EJ (Dánsko) 
Hllndel , Lorenz, ]. s . Bach, N01·gard, BrUggen, Tele
m ann 

Sobota - 9. 1 O. 
10 30 - Kon certné sieň Cs. rozhlasu 
BUDAPESTJANSKY KOMORNÝ SúBOR ( MCR l 
Dirigent - An drás MJHALY [MĽR) 
Sólis tka - Adrienne CSENGERYOVA, soprán ( MC!\) 
Székely, Kósa, Ligetl, SztHHlsy, Stravinski j 

17,00, - Zrkadlové sieň Primaciá lneh o paláca 
SLOVENSK~ KVARTETO 
Peter TOPERCZER, kla vlr 
Dibék, Martlnt'l, BraiÍms 

19,00 -- Slovens k é nérodné divad lo 
Ope ra SND 
Smetana: DALIBOR 
2. premiéra 

20,00 -- Koncertná si eň Sloven s kej filharmónie 
Konc ert venovaný 65. výt•očiu VOSR 
SLOVENSKA FILHARMONIA 
SLOVENSKÝ FILHARMONICKÝ ZBOR 
Dirigent - · Ladis la v SLOV AK 
Sólis ta - Mich ail FJCHTENGOĽC, h usle [ZSSR) 
Recitátor - Karen CHAČATURIAN ( ZSSR) 
Kardoš ( premiéra]. Čajkovskij. K. Chačaturian 

umelecká agentúra 
22,:10 - Koncertná sieň Slovenskej filharmónie 
AK!RA NAGAYAMA ( Ja p on s ko] 
španielske flamen co n a päťstrunových husliach 

Nedel'a - 10. 10. 
10,00 - Koncertná sieľ'í Sloven skej filha rmónie 
Marie-Claire ALAINOV A, organ (Francúzsko l 
j. s. Bach, F ranck , Vierne , Alain 

19,00 - Nová scén a 
Spevoherný súbor Novej scény 
M. Novák: OPERA MAFIOZO 
19,00 - Sloven ské národné divadlo 
SLOVINSKA NARODNA OPERA ĽUBĽANA (SFRJ] 
Bellini: PURITANI 

20,00 - Koncertná sle l\ Slovenske j filharmónie 
SYMFONICKÝ ORCHESTER ČS. ROZHLAS U 
V BRATISLAVE 
.PRAZSKÝ FILHARMONICKÝ ZBOR 
Dirigent - Ondrej LENA RD 
S'ólisti - Gabrie la BEŇACKOV A -čAPOV Á, sop1·~o 

Eva RANDOVA, alt 
·Pe ter DVORSK<i, t enor 
Pete r MI KULAS, bas 

Verdi 

Pondelok 11 . HL 
17,00 - Hudobná sieii Bratis lavs ké ho hr adu 
Viktória ]AGLINGOV A, violončelo [ ZSSR l 
Bor is ROMANOV, o rgan [ZSSR] 
Vivaldi 
19 OO - Slovenské národné divadlo 
NEMECKA STATNA OPERA BERLIN ( NDR} 
Mozart: COS! FAN TUTTE 
20 OO - Koncertná sleJ"'L S lovenskej filharmónie 
BŔUCKNEROV ORCHESTER LINZ (Rakús 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, Sperger, Roš kovský 

19,00 - Slovenské národné divadlo 
NEMECK A STA TNA OPERA BERLIN (NDR ] 
Mozart: COSI FAN TUTTE 
20 oo _ ,' Konc'ertná 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 - Gerhard TOTSCHINGER (Rak usko) 
Milhuud, Hinde mlth, Stravinski j 
19,00 - Sloven sllé n árod n é divadlo 
Opera SND 
Verdi: RIGOLETTO . 
Rigoletto - Georg T!CHY u . h. { Raku~ko l 
20 oo - Koncertná sie1"l Slovens kej filha rmónie 
BRUCKNEROV ORCHESTER LINZ (Rakús ko l 
SLOVENSK? FILHARMONICKÝ ZBOR . 
Dir igen t - Theodor GUSCHLBAUER l R.ak usko l, 
Sólisti - Viktória ]AGLJNGOV A, violončelo (ZSSR l 

Mag d aléna BLAHUSIAKOV ~· sop rán 
Maria OLKISZOV A, alt (PĽR l 
Eberhard BOCHNER, tenor ( NDR ] 
Alfred MU FF, bas [ Svajčiarsko l 

Haydn, Bruckner 

štvrtok - 14. 10. 
17 oo - Koncertná sieň Cs. rozhlasu 
Kdncert z tvorby moskovsk ých ~kladatelov 
ovčinnikov, B. Cajkovs 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 
Chačaturian: SPARTAKUS 

20 oo _ Koncertná s ie1"l Slovenskej filharmónie 
SLOVENSKA FILHARMÚNJA 
Dirigent - Aldo CECCATO (Taliansko l 
Sch ubert , Ma hler 

Piatok - 15. 10. 
17 oo - Koncertná s iet"'! Cs. rozhlasu 
s P,EVACKE ZDRUZENIE MORAVSKÝCH UCITEĽOVS 
KOMORNÝ SPEV ACKY ZBOR UCITELIEK ĽSU KO ICE 
SPEVACKY ZBOR TECHNIK 

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

20 oo - Konc ertná s ie1'i Slovenskej f11harmónie 
AKADEMIC KÝ SYMFONICKÝ ORCHES'I,'ER MOSKOV· 
SKEJ STATNEJ FILHARMONIE (ZSSR) 
Dir igent - Dmitr ij KITAJENKO ( ZSSR) 
Sólis ta - Nikolaj DE MJD ENKO, klav!r l ZSSR l 
Čajkovskij 

ZMENA PROGRAMU A ÚČINKU JúCICH VYHRADENAt 


