
SYMFONICKÉ 
KONCERTY 
Vzrušené očakävanie prvého symfonic

kého večera BHS '82 (L 10. J malo 
niečo do seba: na svoj bratislavský debut 
sa pripravoval nový hlavný dirigent Sío
venskej filharmónie V!adimfr Verbickij 
a chystalo sa zazvučať nové slovenské 
dielo. 

Stalo sa už milým zvykom a sympa
tickou trad!ciou, žé v programovej zosta
ve prvéh o koncertu dosta la svoje stäle 
miesto domäca tvorba, so zvläš tnym zre
terom na premiérované o·pusy. Takouto 
novinkou bolo aj úvodné Scherzo pre or
chester z pera zasl. ilm. Milana Nováka, 
ktoré vzniklo v januärt tohto roku. Skla
da ter prejavil v ostatnom čase seriózne 
amblcie aj v oblast! orchestrálnej a kon
certantnej hudby, ako to dokazuje via
cero jeho kompoz!cif. Orchestrálne 
Scherzo, zdä sa, vyšlo podľa autorovho 
zámeru ako akási "prsk avka", ako ou
vert11rová skladba pre velké orchestrál
ne teleso. Dielo nezaprelo optimistický 
pohľad jeho tvorcu na život, ako to mož
no vyc!tiť zo sviežej, jasom a vesel osťou 
pres!ak~utej hudby. 

Sólistkou večera v· Dvoi'ákovom zná
mom Koncerte pre violončelo a orches
ter b mol, op. l il\1, bola Ja ponka Mari 
FujlwarJ~, laureátka Cajkovského s11taže 
'78 v Moskve. Japonsk! umelci . patria už 
k uzná van ým interpretom európske j hud
by, ktorej duchovnú esenciu , pochopili 
takmer bezo zvyšku. Samozrejme; tieto 
výs ledky dosiahli jednak prostredn!ctvom 
školenia u európskych i zámorských pe
dagógov, jednak častým, niekedy trvalým 
pôsoben lm i koncertovan!m mimo svo
jej domoviny. No zaiste nebolo pre mla
dú violončelistku fahkým orieškom 
vdýchnuť Dvoľákovmu dielu, zafixoyané
mu v is tých interpretačných postojoch, 
pečat slovanskej mäkkosti, krehk ej spev
nosti, a le aj dravej raoosti a slohovej 
presvedčivosti. Navyše, osvojili sme si ro
mantickou epoch ou zdôrazňovanú pred
stavu o umelcovi a ko o originálnej tvo
rivej osobnosti s výrazným emocionál
nym zázemlm. Remeselná zručnosť 1 
technika sú dnes len základom pre vlast
nú nadstavbu. Ak t eda hodnotlme Inter
pretáciu Mari Fujiwara z pohľadu osob
nos tného vkladu, možno jej výklad ak
ceptovať , hoci v istých koncepčných de
tailoch ťažko súhlasiť. 

Vladimir Verbickij preukázal svoju 
pohovotosť pri naštudovan! slovenskej no
vinky a demonštroval svoje dirigentské 
schopnosti ako citlivý dlr.igent-sprevá
dzač. Mus!me však zvlášl oceniť jeho 
vervu, temperament a h11ževnatosť, s 
akou sa usiloval vyburcovať orchester 
Slovenskej filharmÓnie k strhujúcemu vý
konu v Sostakovičovej kompoztcli. Sym
fónia č. 5, d mol, akási tvorivá odpoveď 
skladateľa na kritiku jeh o opery Lady 
Macbeth, vlastni výraznú mahlerovskú 
obsahovú krivku: od bolestnej trag iky 
k svetlu a radostnejšej vfzli život.a. Pod, 
rukami Verb!ckého ožiia skladba v hut
nejšej, dramatickejšej kresbe. Akoby 
umelec preniesol zacielenie z intfmnej
šieh o· poh ladu s ubjektu do ob jektlvnej
šej, všeobecnejšej roviny, akoby okázale 
odhalil tento "lyrický dennlk s kJadate
ra", jeho au tobiografickú výpoveď, a ko 
sa symfónia často zvykne označovať. Pri
vykli sme snáď na krehkejšie vyznenie 
viacerých miest prvej časti či lyrickejšie 
vyznenie Larga ( Sostakovičova 5. sym
fónia spolu s l. symfóniou dosahujú to
tiž l v nahrávkach r ekordné člsla - tak
mer po tri desia tky záznamov na gra
moplatniach }. V tejto interpretačnej po
dob(! Verb!ckého a Slovenskej filharmó 
nie vynikla sugest!vna sila celku s bohat
šlmi a hustejš!ini vrcholmi 1 gradáciami, 
al e aj prenikavejšou Ú.dernoslou a páto
som. JÄNA 1lUHAJDOVA 

U trechtské Te Deum Georga Friedricha 
Händla a Missa in tempore belli 

( Paukenmesse) Josepha Haydna tvorili 
ďr·amaturgickú náplň koncertu Mn!cliov
ského motetového zboru a Státneho ko
morného orchestra Žilina ( 10. io. J. ' Mnl
chovský motetový zbor vznikol v r. 1960 
a od počiatkov svojej vme!eckej činnosti 
sa programovo venuje predovšetkým in
terpretácii hudby starých majstrov. Už 
.!3 rokov stoj! na jeho čele dirigent Hans 
Rudolf Ziibeley, pod taktovkou k torého 
odznel i recenzovaný festivalový koncert. 
Tradfcia telesa, bohatá umelecká prax 
dirigenta, a ko aj spoluúčinkovanie am
biciózneh o žilinského komorného orch es
tra a popredných zahraničných sólistov 
(Friedegard ·aerwigová - soprán z NSR 
Alison Brownerová - ait z írska, Wil~ 
heim Gries - tenor z NSR, Oly Pfaff -
t enor z NSR, Renato Girolami - bas z 
Talianska J boli prfsľubom zauj!mavých 
zážitkov u nás pomerne málo známych 
vokálno-orchestrálnych diel. Koncert 
v!mk Mše očakávanie splnil len čias

· točne. Obidvom predvedeným dielam chý
bala predovšetkým koncepcia, väčšia skl
benosť, j ednoliatosť, ale a j výraznejš ia 
št ýlová vyhranenosť. Z jednotlivých in
terpretačných zložiek podal najlepši vý
kon zbor. Zborové party v Händlovom 
oslavnom Te Deu, ako 1 v Haydnovej 
omši vyzneli najpresvedči_yejšie z hľadis
ka technického i výrazového zvládnutia. 
Problematick-é boli spoločné nástupy or
chestra, zboru i sólistov, čo malo za ná
sledok rytmické nepresnosti, ale aJ in
tonačné výkyvy najmä u dychových ná
strojov. Treba podotknúť, že Státny ko
morný orchester 2ilina h ral vlastne v n e
tradičnom rozširenom obsadeni a pred
pokladáme, že na tak ý nároČný program 
nebol_ an! dostatočný počet spoločných 
skúšok. K priemernej úrovni koncertu 
prispeli aj výkony sólistov, z . ktorých 
azda najvýraznejšie vyzneli altové a ba
sové sóla. 
Mn!c~ovský motelový zbor a dirigent 

Hans Rudolf Zäbeley však i v Bratislave 

Sovietsky dirigent Arvid Jansons uviedol 
so Symfonickým orchestrom českoslo
nnského rozhlasu v Bratislave diela 
It Wagnera, S. Jurovského a P. l. čaj· 
kovskébo. 
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Na otváracom koncer te BHS '82 sa predstavil so Sloveaskou filharm6niou jej novf 
hlavnt dirigent Vladimir Verbick ij. Sn!mka: v. Hák 

potvrdili svoje umelecké kva lity, keď na 
záver koncertu zaspievali zborovú sklad
bu Večerná pieseň -Maxa Regera. Pre
javila sa v nej ich muzikalita a precíz
nosť, ako aj technická a umelecká vy
cibrenosť. 

Symfonický orches ter Cs. rozhlasu v 
Bra tislave, ktorý sa za posledné ro

k y vypracoval medz! popredné českoslo
venské, ale aj európske orchestrálne te
lesá, patr! medzi p~·avidelných účastni
kov Bratislavských hudobných s lávnosti. 
Na tohtoročnom festivale uviedo l pod 
taktovkou národného umelca ZSSR Ar
vida Ja nsonsa diela R. Wagnera, S. Ju· 
rovského a P. l. Čajkoyského (3. 10. ). 
Už v úvodnej skladbe, Wagnerovej pre
dohre k opere Majstri speváci norim
bersk! bolo zrejmé, že výraznú pečať ce
l~mu koncet·tu vtlač ! osobnosť dirigenta. 
Rázne, ale elegantné gestá, presné ná
stupy, p rec!zna práca s jednot,livými ná
strojovými skupinami, obrovská erudicia 
a prax snúbiaca sa s vysokou muzikál
nou inteligenciou mu umožnili s nad
hftldom vytepa ť osobitý cha rakter každé· 
h o diela, nest ratiac zo zretele a ni na 
okamih skladateiov rukopis. A tak sme 
moh li na začiatku vychutnávať majes
tátnosť a farebnosť Wagnerovej hudby. 

V pomerne málo zastúpenej organovej 
literatúre v slovenskej hudbe pat ri 
II. symfónii pre organ a orchester Si
mona Jurovského význa mné miesto. Toto 
programové dielo ( je,dnotllvé časti majú 
názov Zivot, Utrpenie, Boj) sa svojou 
formou a koncepciou č iastočne pribli 
žuje koncertnému cha rakteru. Sólis ta má 
tak v ľíom pomerne široké pole uplat
nenia pre svoje umelecké schopnosti. 
Ferdinand Klinda a Symfonický orches
ter Cs. rozhlasu pozna jú IL symfóniu 
S. Jurovského dôverne z predošlého kon
certnéh o vystúpenia i z rozhlasovej na
h rávky. Na fes tivalovom predvedenl mo
hol tak Ferdinand Klinda - už tradične 
na vysokej úrovn i - prezentovať svoje 
interpretačné majstrovstvo. Sýtymi re
gistrami zdôraznil h eroický charakter 
diela, v lyrických partiách zasa je!Il
n ými dynamickými odtieľíam i zdôrnznil 
ich meditá t! vnosť. Arvid jansons a SOCR 

-boli dôstojnými partnermi jeho umelec
kých amblcii. 

Vrcholom večera bolo uvedenie Sym
fónie č. &, h mol, Patetickej, op. 74 P. l . 
Čajkovskéhn. Pri interpretácii Cajkovské
ho diel hroz! často nebezpečie sklznutia 
do sentimentality, čo je u mnoh ých in
terpretov prejavom nedostatočného po
znania osobnosti tohto veikého romant i
k a. Patetická symfónia v pon!man! A. 
Jansonsa sa tomuto nebezpečiu s istotou 

vyhla. To neznamená, že v nej romantické 
črty, spevná kantiléna, lyrika bol! Úmo
lo potláčané . A. )ansons vychádzal vo 
svojej koncepcii z cha rakt eru jednotli
vých tém, z výrazného zdôr·aznenia pro
tikladov búrlivých a lyrických nálad. 
Pr imerane volené tempá, ve ikolepé č l e 
nenie na väčšie plochy, š iroké dynamic
ké linie podčiarkli medita t!vne úvodné 
Adagio i prvú časť symfónie, ktorá tak 
vyznela v plnej kráse. Druhú časť cha
rakterizovala ľahkosť a gracióznosť, 
úchvatný bol aj iskrivý, jasavý pochod 
v 3. časti symfónie. Istota a hlboké p.o
znanie Cajkovského hudby, ktoré prýšti
li z jansonsovej osobnosti, našli (!rod
nú pôdu i u členov orchestra . Ak mô
žeme t omuto t elesu niečo vyčltať , tak 
len malé chybičky krásy - niektoré _in
tonačné nepresnosti v partoch plecho
vých dychových nástrojov. 

MARTA FOLDESOVA 

Peter Schreier ako dirigent sa na BHS 
'82 predstavil v menej ostrom svet

le. Nie preto, že by jeho exkurzie do 
di rigovania boli iba exkluz!vnou výstred
nosťou známeho speváka ( čo je v zahra
nič! trochu i módou} . Myslíme si, že 
bachovský ko ncert {4. 10.), ktorý pri 
pravil Schreter-dirlgent mal veľa pozo
ruhodného, a le i viac neobjasnených mo
mentov. Nepochybne intelekt poháiía P. 
Schre!era k zvládnut iu viacpólových mo
mentov Interpretačného umenia - na jmä 
v hudbe, ktorá mu je bytostne blízka. 
Sem patri aj tvorba J, S. Bach a. Vytvoril 
v ne j mnohé výrazné voká lne pa rty, vy
rástol napokon v ovzduš! drážďanského 
Kreuzchoru ... Ako zborový dirigent má 
jasné, stručné; výst ižné gesto, hudobne 
presne odlišu je veci štýlové od tých, čo 
sa tak iba tvária. Dve Bachove kantáty 
svetského charakteru [BWV 206 a BWV 
201 J zazneli v spolupráci s výbome za
angažovaným Kiihnovým mieAaným zbo
rom, ďalej s Praiským komorným or
chestrom, l1torý nehra l v každom pri
pade precízne, a s r adom sólistov-spe
vákov (Ca rola Nosseková, sopr·án z NDR,· 
Carolyn Watkinsová, alt z Velkej Bri
tánie, Peter Menzel, tenor z NDR, Chris
toph . Räsel, tenor, Siegfried Lorenz, ba 
rytón z NDR a Gothard Stier, bas z NDR}. 
Súbor vynikajúc ich trúbkárov Edwarda 
H. Tarra (trojicu zo Svajčlarsk a doplií.a 
ešte Bo Nilsson a Paul Plunkett) treba 
z večera, venovaného die lu j . S. Bacha, 
postaviť na prvé miesto. Hrali brilantne, 
s kovovým jasom svojich zlatých ná
strojov, neomyln! vo výškach · a la den i. 
Menej sn to dá povedať o flautistovi Vác
lavovi Kuntovl, ktorý účinkoval v B_a-

( Pokračovanie na 2. str.) 
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l Pokračovanie z l. str. l 
chove) Suite h mol pre ťl nutu a slá č i· 

kový orchester č. 2, BWV 1067. Toto die· 
lo vyšlo v orchestri i sól istickom podo· 
n f na jmeneJ výrazne, bez zdôvodnenia 
nioktorých tcmpových výkyvov a sql is· 
t1ckého lesku tam, kd e to pa r titúra vy
žuduj!L Pôsobilo a ko narýchlo pripľav e· 

né a nedostatočne naštudované. Škoda, 
VIJď Peter Schreicr dokázal v nns ledu
IÚCICh dvoch kan tá tach , že vie kvahtne 
v ies ť na jmil orcheste r a ?.bor v partiách, 
kde tie to telesti dominujú. l Snáď väčšia 
pulziic ia a vnúto rná energia by ešte vine 
povznies li volullno-inštrumentá lne opusy 
f. S. Bacha,) Poslucháčovi všal< predsa 
len niečo chýbnlo - oblosť čl krásu vo· 
k;il nvch sólových parti í v podaní nemec· 
kých sólistov. Z nich iba zástupcovia 
tmavsich hlasov l S. Lo renz, G. Stier l 
'' Angličanka C. Wa tkinsová sl zaslúžiä 
u lJso lutórium. Schreier·dl r igent teda 
pnldstavi l náS n1u fes tival ové mu publiku 
'voju cfali.iu podobu rozhľudeného, in te· 
ligentného a svoj hudobný svet rozši t'U· 
júceho umelc a. A predsa nás viac uchvá· 
111 tam, kde môže pr eukáza ť na jmä svoj 
lyn c ký rudský i spevác ky profil. Zrej · 
me nie JU povahovo stavuný na to, aby 
au to ritatívne korigoval názory iných . .. 
A tu dirigent musí ovl áduť t iež. 

TER~ZlA URSINYOVÄ 

Jedným z k ulminačných bodov BHS 
bol koncert Slovenskej filharmónie 

pod ta ktovkou Libora Peška (7. 10. ). je· 
ho výrazný di r igen tský r ukopis vyzna· 
čuje su uvedomelým budovan!m a inten· 
zívn ym citovým dotvliruním koncepčné· 
ho zámeru. V pt•emiérovanej Ouverture 
giocosa Ilju Zeljenku našiel Pešek jed i· 
nečnú príležitosť opätovne zažiariť so 
svojím umením. N iečo vyše lO-minútová 
sklad ba n ie je iba prskavkovi tou mazal · 
kovou plochou, pretože Zeljenkovmu pe· 
ru J€ prftzdna virtuozita vzdialená. Ako 
vždy doteraz využi vu a j tu f u r ebnosť or· 
chestra, staviA kontrasty, prelína ná la· 
dové vrs tvy a nevyhne s11 oni svo je j naj· 
s ilne jšej stránke - med itat!vnemu pod· 
tex tu. Týmito prostriedkami Vy Ja druje 
svo j pohľad na sve t, obnnžuje vlastné 
vnútru . 

V posled ných s kladbách p1lfclesi·a tn ika 
Zeljenku 1 pri !J r!l ežitosti nastávajúceho 
jubilea tá to premiéra aj odznelu ) clO· 
nunu je zámcm á tendenciu pu syntéze, 
po zjed nodusenf výt·uzových pros tried
kov. úspechom ovenčené úsilie p rekonať 
priepasť modzi tvorcom u konzumentom. 
v tej to línit n iesla s.a aj Ouvertma gio· 
cusa. Nemusíme pochybovať o tom, že 
Peškova interpretácia koncízna v detai· 
loch, úspešná v snahe udržať Hniu - a 
v tomto pr!pade pre spôsob tematickej 
práce to ne lJolo práve najrahšie - vy· 
zdvi hla to, u čo sk ladateľov i v prvom 
rade išlo. Posluch áč (a tu s me viacer! 
vyc!ti li l mal tlo jem, a ko by autor chcel 

Klavirista Peter Toperczer bol jedinei!· 
ným interpretom Ravelovho koncertu pre 
klavír a orchester G dur. 

Snfmka: V. Hák 

predovšetkým poodhaliť rúško svojho 
psychického založenia. V tej to polohe je 
nujvllčšia sila tohto diela, aj keď ostat· 
né para met re, napr. vedenie celkovej 
l! nie má ešte isté rezervy. 

Sóllsta SF Peter Toperczer v Koncerte 
pre klavir a orchester G dur M. Ravela 
poda l velk ý výkon. Zvrchovaná dokona· 
!os ť technic ké ho s tvárnenia, jedinečná 
~chopnosť drža ť a formovať. líniu, n e· 
opakova t e ľné zvukovo-farebné finesy, 
geniiílny tvorivý nadhľad n s intenz!V· 

n ym citovo-medl tat!vnym zázemfm sig
nalizovali, že na domáceJ pôde máme 
dos ť z javov, z k torých možno urobiť 
hv iezdy festivalu. A k 19m klavir istu a 
di r igent toh to večera jednoznačne pat · 
ri li. 

Symbolicky to dokumentovala aj Bee· 
thovenova Symfónia č. 3, Es dur, op. 55, 
Eroica, k torú Pešek s pr!zna čnou s uve· 
ren itou a s dokonalou vyvážen os ťou všet · 
kých para metrov ocldi r igoval spamäU. To 
ne bolo iba s trhujúce podan ie tempera · 
mentného umelca, to bola š ťastná zhoda 
okolnosti ľudských, umeleck9c h, tvori · 
vej a tmosféry, ktorú spoluvytváralo uj 
oča kávaním naplnené o becenstvo. Pešek 
má od prfrody osobitý d lH' sugestívne 
vp l ýva ť nielen na obecenstvo a strhnúť 
ho k h lbokým zážitkovým odozvám, u le 
- a to je p rvo radé - vybičovať or
chester k muzikálne j sústredenosti a k 
1 vo r ivému zau jatiu. A keď sa všetky tie· 
10 zložky spo ja, vzniká neopakovaté lný 
z[lž itok, ktorého s me boli účnstn!kmi na 
ľes t iva l ovom vystlipen! L. Peška s or· 
c hes trom Slovens kej filharmónie. 

VLADIMIR CIZIK 

Dramaturgiu koncertu Pražské ho ko· 
morného orchestra bez dirigenta (ll. 

tO.) vyplnili skladby W. A. Mozarta, J. 
Haydna, P. Hindemitha a sú č!!sného čes· 
kého sk lada tel' u Zdenka Lukália . Ako só
lis ta sa preds tavil mladý sov ietsky vio· 
lista Jurij BaAmet. Klasicizmus a 20. s to
ročie boli tie štý lové obdobia, v k to· 
rých toto vynika júce české komo rhé tele· 
so prezentova lo pred brutislavským pub
likom svoje Int erpretačné majstrovstvo. 
P1·ažský komomý orch ester bez d ir igen· 
ta je svojim spôsobom dosť o jedinelým 
s úborom na svete . čo nás však najv iac 
nn ich vystúpení uchvátilo, bola chuť d 

za nietenosť, s akou jednotlivé skladby 
hra li. ,.Muzlc!rovanie" pre vlastné pote· 
šenle, vychu tnávan ie krásy ll ušt.achti los
ti hu dby bolo aj ukážkou vzorovej sú
s tredenosti a disciplíny v služ bách ume· 
n i a. 

Koncert r llmcovali dve diela vieden
ských klasikov W. A. Mozurtu ll f. Hayd· 
na. Tak Malá nočná hudba, serenáda 
G dur. KZ 525, ako a j Londýnska sym· 
fónia D dur, č. 104 zau jali svojou štýlo· 
vou čistotou v Inte nc iách t radičných 
predstáv o interp t·etllcii hudby klasiclz· 
mu. Nech ýbali v ne j p rv ky rokokove j ele· 
gancie a hravost i, ale aj ľ udovosti, kto· 
~á je tak príznačnft pre H!l yd nove me· 
nuety. Drttmuturgickým prlnosom pro· 
g ramu sa sta lo uvedenie Concerta gros· 
sa č. 3, op. 129 Zdenka Luká~a. Sklada· 
ter v i\om nadviazal na epochu baroka . 
Starú formu však naplnil novým obsa · 
ham a predovše tkým novým zvukom:_Päf. 
častí Concert a g rossa tvorilo jedno sú · 
rodé dielo - zvukovými kreácia mi, ne
trodlčným využlvan!m dychových a si lí· 
čikových nást ro jov, jednotlivé časti sa 
v~ak predsa len odlišova li farebnosťou, 
t empom a dyna mickými nuansami. Praž· 
ský komorný orchester bez dirigenta 
nás tak pr!jemným spôsobom uviedol 
do sveta hudby n ašej súčasnosti. V na· 
študovan! jurija Bašmeta sme počuli 
Smútočnú omiu pre violu od Paula Qin· 
demitha. Dielo neklad ie na sólistu tak 
veľké nároky po stránke technickej a ko 
po st ránke výrazovej a formov e j výstav· 
by. Sólista vyst ihol priam brucknerov· 
s kú zvukovosť tohto diela a v spolupráci 
s · orchestrom dosiahol pravú g radáciu 
v záverečnom choráli, čfm dôstojne tJ. 
močil Hindemithovu umeleckú výpoveď. 

MARTA FÚLDEŠOVÄ 

Medzi tohtoročné dramaturgické akcen· 
ty festivalu patril aj koncert venova· 

ný 65. výročia VOSR ( 9. 10. ), na ktor om 
účinkovali orchester Slovenskej filhar
mónie pod taktovkm.J národného umelca 
Ladislava Slováka, Slovenský filharmo
nický zbor so zbormajstrom Pavlom Pro· 
cházkom, ďalej sólista Michail Fichten· 
gore a recitá tor Karen Chačaturian. 

Na úvod zaznela premiéra Bratis!av· 
skej predobry, op. 52, pre ve ľký orch es· 
t er od ná-rodného umelca Dezidera Kar· 
doša. Pol st ovky kompozicll nie· je v tvo· 
rlvej d ielni skladateľa vera, keď si však 
uvedomlme, korko z nich tvoria ve!ké 
symfo_!!ické, resp. orchestrálne opusy, do 
popredia vystúpi zrete! kva lity a nároč· 
nosti. Ka rdoš je sym fonikom par excel· 
lence, rečou orchestra najlepšie vyjad· 
r u je svoje tvorivé idey. Jeh o hudobná 
reč je presiaknuté výsostne inštrumen· 
tá lnym c itenhp, čo podporuje expres!vna 
a pestrá orchestrácia. A na pokon sadz· 
ba: hutná , typic ky kardošovská, s plne 
znejúcimi tu tti l priezračným kontra
punktom jednotlivých nástrojových hla· 
sov (v zmysle prel!nanla sa motivic· 
kých tvarov 1. V diele možno sledovať 
tri základné prvky, ktoré zároveň symbo· 
lizujú a j t ri obsahovo-~áladové roviny: 
scherzandovú žartovnosť, Iyrickú, nehu i 
dramatickos ť. je to akýsi tep nášho mes· 
ta, ale i života človeka v ňom. Brat!· 
slavská predohra nadväzuje na predchá
dzajúce s kl adatelove symfonick é kompo-

zlcie tak v hu dobnom myslenf , ako aj 
o rientáciou na to národné, domáce, tJJ!z. 
ke. 

Sólis tom Koncertu pre husle a otches· 
ter D dur P. l . c·ajkovského bol soviet· 
sky huslista Michail Fichtengolc, ume· 
lee, 7. ktorého slávnejše j minulosti sme 
moh li ešW čosi zachytiť a j net jeho fes· 
tiv nlovom vystúpení. Premyslený pr!stup, 
uvážlivosť i mierne jšie te mpá tvoril i však 
Iba vonkajšiu vizitku in terpretácie a ne
možno ni mi ospraved l niť niektoré mn
niéry i nedostatky jeho výkon u ( glissan· 
dové nasadzovanie tónu , nepresné vyhra
tie obťažnejš!ch pasáž! , pazvuky). l-loci 
predvedeniu nechýbal povestný vzlet , ty · 
pický s lovanský pá tos i kolorit, predsa 
nedošlo k vzájomnej o pl odnlte!nej vllzbe: 
technic ká dokona losť v službách výra· 
zu. Navyše Cajkovského koncert patr! 
k oným š tyrom notoricky známym hus· 
rový m kOncer tantným die la m in 0 Z Ob· 
!as ti klasícko· romant ick ého r epertoáru. 

Of iciálny u úplný názov opusu Karena 
Chačaturiana veľa napovedá: Okamih his· 
tórie, ora tÓI'lum pt·e recitá tora, zbor a 
symfonický orchester na dokumentárn!=! 
texty v piatich častiach . Je dokladom 
toho, ako t radičné hudobné žánre dosta · 
li v sovietskej hudbe nový obsahový pr· 
vok, novú Inšpiratívne zdrojH. Tento t'a7. 
s khtdater zhudobn il udalos t o aten táte 
na V. l. Lenina. Kom pozfcla e n gros je 

Národný umelec Ladislav Slovák dirigo· 
val koncert venova ný 65. výročiu VOSR. 

akousi voká lno-inštrumentá lnou melodrá· . 
mo u, k torej hudobná reč kok etuje s nov· 
šlnli výdobytk ami hud by 20. storoči.a, 
u le neprerušuje lfn iu nadväznosti na cle· 
dičstvo kl asikov (najmä záverečné zbo· 
rové parti e poukazujú na ruskú chorál· 
nu tradfclu ).Zau jímavá fqnna attaca vy· 
tvára akúsi tempovo-ná ladovú tro jdiel
nosť s uti šujúcim a vyrovná vajúcim fi. 
nále . Recitátorov pa rt - nevedno z 
akých pr! čin 1 artiku lácia, nastavenie 
mikrofónu?) - a kosi zanikal v celko· 
vom k ontexte a ta k sme viac vnímali 
čtsto hudobnú stránku diela. Treba pri· 
pomenúť, že sa vlastne jednalo o sloven· 
skú pre miér u ora tória , a vy j adriť uzna. 
n ie nášmu prvé mu symfonickému telesu 
i filha rmonickému zboru pod veclenfm 
Ladislavu Slováka, že sa kvalitne a po· 
hotovo zhostili n aštudovania s kladby. 

Jedným z očakávaných vrcholov BHS 
sa stäl koncert, na ktorom zaznela 

Verdiho Messa da Requiem ( 10. 10. l. K 
tak9mto šťastným udalos tiam dochádza 
zvyčajne vtedy, keď par tit úru pôsobivého 
diela oživia vyhľadávan í prominentní in
t erpreti. O Verdiho najvll čšiu mimooper
nú kompoziclu pretrváva stá ly záujem 
už od čias je j vzniku. Predstavu je hlbo· 
ko ludskú výpoveď o pos ledných vec iach 
človeka, dáva však možnosť sólistom i 
zboru zaskvieť sa v prekrásnych áriách 
1 ensemblovýc h partoch, udivu júc kreh
kým pradlvom sadzby i úderným dra· 
matickým appassionatom. 

Na výslednom suges tfvnom tva re in· 
terpretácie majú rovna ké zásluhy všet· 
ci účinkujúci, teda dve telesá, ich ume· 
leck! vedúci a štyria sólisti. Uvediem 
preto najprv toho, kto usmeri\oval mo· 
hutný orchestrá lno-vokálny aparát a pri· 
činil sa o skutočne inšpirat!vnu a tvorivú 
a tmosféru predvedenia - zasl. um. On· 
drej Lenárd, šéfdirigent SOCR-u. Lenárd 
dal obrovitým rozmerom diela ten pra
vý pulz, rešpektujúc pritom silné vokál · 
ne zameranie hudby. Usilova l sa - v 
rá mci .možnost! - . vyťažiť l maximum to 
ho symfonického, čo partitúra poskyto· 
va la. Citlivo dávkoval t empovú i v9ra
zovú rovinu opusu, a ko o tom najpr e
svedčivej šie vypovedá s trhujúci i výbuš
ný nástup Dies irae, predsa však nie 
pr!liš uná hlený, aby v 11om mohla vy

, znieť chromatika i jeho otriasa júca sila. 
Symfonický orchester Cs. rozhlas~ v 

Bratislave m(J kvalitné h rf.H:sk P. zilzemie a 
svoj u výbornú úrovelt si zrDjllle udržuje 
i stálym lwnta\1tom s nuhrd vacitn štú · 
d lom. Vyrovnanosť nást rnjových s kupin. 
výborná súhru , <IJsciplinovunosf i p!lr
fe ktné ovláda nie par tov - to sú deví· 
zy, ktoré spravidla na svojich vystil· 
pen iach zúročuje . Pražský filharmonický 
zhor, ktorý v súčasnosti vcclie Lubumlr 
Mátl, poznám e ako renomovilllé teleso. 
V sk i.ad be, kde mnohé zborové miestu 
možno pok l adať prinajmensom za chú · 
lostivé, sa prezen tova l v tom na1lepšom 
svet le. Ukážlwu jeho majstrovstvu balil 
napelklad svietivo precízna fCtg il v Sune· 
tu s. 
Veľkým zážitkom vukúlnej kreácie sa 

s ta lo kvarteto só listov. NA jvlnc potešilo, 
že tú to vysokú kultúru s pevu zoso b1iO· 
vali š tyria domáci hostín. 1\zdu préve 
preto su ich hlasy st rntávn li v tlllwm 
úžasno m súzvuku lahodných tirnb rov, ť<t 
t'e bnos ti č i v spôsobe tvorenia tón u, nko ' 
sa málokedy podarí dosia hnuť i pri na· 
h rti vkach. Tmuvsí d rmnutický soprán 
Gabriely Beňačkovej·Čápovej, ohybný u 
rovnnko obJemný vo všetkých polohách, 
korešpondova l s mezzosop ránom česke j 
umelkyne Evy Randuvej. l PovužujCt ju 
za wagncrovs l<ú speváčku pur excellen 
ce, no inklinuje aj k tu lia nskemu reper
toáru. ) lej zamatové hlasové sfa rbenin 
prechádza vo vyšsom registn takmer do 
sopránového s vietivého timbru. štavno· 
tý, bel cantom znejúci teno r Petra Dvor· 
s kého su okrem ensemblových partií za . 
s kve l nu pr!k lacl v sólovej lwntiléne fn · 
gemisco. Basis tu Peter Mikuláš znovu po
tvrd il, že mti v~ctky danosti ko ncertn é
h o s pev{lka, na jml:l však plastický a ku l· 
t ivovaný tón. s ktorým vie sp ráv ne na· 
rá bu ť. 

Niekedy su mohlo zda{. že sólis tické 
vs tupy (soprán, tenor) pôsobili tak t ro· 
chu preexponovone. Ani VCi'(ií vša k nt'· 
zba vil ce lkom s vo je RHkvi em vunka j· 
š ích sekul tll'llych prejavov a silného dru· 
matickéh o náboja. Jeho nekonvenčná po· 
doba dovoľuje preto aj menši uxk urz nu 
roz hran ie expresívnej konccrtno·o ratór· 
n e j produkcie. 

JANA StJHAJDOVA 

Brucknurov orchester Linz dostal v 
rámci festivaltl dvo jn{Jsobnú prile· 

ži tosť. Poviem hneď - nesl<lama l, ale v 
panoráme umeleckých sviat kov um n e
osln il. 

Prvý večer ( ll. 1 O. J otvor il šéf telesa 
Theodor Guschlba uer Viede nskými redu· 
tovými menuetmi od F. X. Siissmayra. 
S účasníci ho síce prirovnáva li k Hayd· 
novi či Mozartov!, no to s kôr vel'a ho· 
va r í o ich estettcko·l<ritickej s labosti než 
o hodnote samotného Siissmayra, predos· 
tierujúceho v men uetoc h s l abučkú uniso· 
novú hudbu, ktore j úžitlwvosť. nemožno 
uprieť iba kvôli dôs ledne dodržanému 
trojštvr,ťovému rytmu . V!ižne však - my 
sa z akejsi čudnej skromnosti neodváži· 
me dávuť Bell u, Figuša·Bystróho, Trnav
ského Pribinov sTub, atď. a in!, súc si 
vedomí dialElk tl ky vec! ax iologických, to 
s melo sk úša jú. !? u nás. Mozart ovu Sym· 
fóniu C dur, Lineckú, som n evdojak po· 
rovnáva l s domácimi uvedeniami a pri· 
tom sa mi vynoril jeden dôležitý fak t: 
vo svete sa znč!na hrnť nonšalantnejšie .. 
Pravda frázovania a zvukový obraz ne· 
vybočuJú z rá mca us tá lených štýlov9ch 
nor iem, no hud9lmý milHoprtebeh zač!· 
n a dost á vať žlvsiu, živ chl<ljš iu podobu. 
Mozartove melódie éiovol'u jú takýto ma· 
1\čký posun o nep r i ečia sa ~mi citove) 
šťavnatosti dy namického obluka . ktor_Y 
vlastne cez romantizmus ovplyvi\u je su· 
časný reprodukčný š týl vi;ctk ých epoch. 
Brucknerov orchester pod Guschlbauei'O· 
vou tal<tovkou, sústredenou na službu 
dielu, sn dostal do príťažl i vej, v každom 
prípade n ie suchopárne nuclnej muzt· 
ka ntske j nála dy, prenáslljúc ju aJ na 
publikum. Bonbónik p rišiel - vo svoLom 
š ty ridsaťminútovom rozpätí azda až pn: 
vefký - po prestávl<e. O Arnoldovt 
Schiinbergovi ktosi trpko-ironicky vyrie· 
kol že sn mu aku hudobném u gém ovl 
svo'jho druhu podari lo nenupísať ani je· 
dinú závažne jš iu hudobnú myšlienku, a 
že p reto sa ani neh ráva. V Bra!islave 
zaznieva - odhliadnuc od toho, ze us!· 
lovná L. Majlingová na hra la pre čs. raz· 
hlas jeho _!{ompletné k} avrrn.e . dielu,-; 
ozaj s poradicky. PAml:ltc1me s l 1edlnecne 
Visuté záhrady a Pier rota lunaire v pred· 
vedení R. Trexlerovej, Husľový koncer t 
v poda ni Ch. Ed ingerove j a dost. Teraz 
uviedli hostia z Linzu Schl)nbergovu 
symfonic l<ú báseií Pelléas a Mlilisanda, 

. op. 5. Tento rúbostný námet inšpiroval 
viacerých hudobníkov a· je pritom. za
u jíma vé, že lwždý ho v .zásade ľ!ešll 
inak : Debussy, Fauré, Sibellus l ScMr:· 
berg, ktorý sa k nemu obr á tfi ešte pred 
svojftn dvanásťtónovým vyn á lezom. Po· 
ch opil príbeh ako odvekú ťažobu, h riech 
a erotiku v sebe nesúcu drámu, javiacu 
sa z iné ho osvetlenia ako ezotHrlcká ci· 
t ová udalosť medzi .,iíou o nrm". Tie stf· 
šené chv!le sk la cl at er celkom nepotla · 
či! ale celkove sa dosta l primárne k 
ob~azom plnokrvným, expres!vne sfar· 
beným i z jatreným, k výpovedi zauj,ato 
sledujúcej dja lekticky rozptltú existen· 
ciá lnu situáciu hrdin ov. Aká to pr!ležl · 

(Pokračovanie nn 3. str. \ 
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[ Dokontenle z l. a 2. s tr.) 
tosť p r e veľký .or chester i Aké pôsobivé 
momenty magick ého ata vizmu vášni, pre
m en ených na sfa r bené decibely zvuko
vého prfvalul Guschlbauer rozv rhol dia
n ie tejto hudby do správnych proporc i!, 
pritom miera ctrového stotožnenia or
chestra s hranou hudbou bola mimoriad
ne vysoká. Opäť sa potvrclilo, že nadše
nie je t asfo schopné dať viac, než od
cudzená dokonalosť. 

Druhý veter ( 13. 10.] sme privíta li 
spolu s Bruckner ovým orchestrom Linz 
aj soviet~ku vlolont elis tku Viktóriu }ag
lingov1í. Vybra la sl ch úlostivý Koncert 
C dur pre violončelo ~ orchester od J. 
Haydna, v ktorom sa u·ž mnoh i " poklzli" 
z najrahšej ~tupnice kams i inam. Jag
llngová nemala s in tonáciou ni jaké prob
lémy, rovnako jej výrazové pretlmotenie 
diela bolo adekvátne, sýte v úvodnom 
Moderate, vrúcne preteplené, no nie slad
kasté v Adagi u a odpichovo brilantné, 
Iskrivé v záverečnom Allegr e. Prnvda, 
k súčasným s porom o Hnydna sa Jag
lingová n evyjad r!la - ona pr.qste h rá 
h udbu, n e premýšfa nad postulátmi štý
l ove j vernosti (vedúce často k Haydna
vi s "pa rochiíou" ) a ni n ad možnou ak
tualizáciou obzvlášť bazá lnych rytmov 
( vedúcqn, povedzme, k senzačnému Var
govmu Concertu in D ). Bol to deliká tny, 
klasickú umiernenosť predstavu jú ci vý-
kon. . 
Konečne prišiel k sl.ovu podivuhodn ý 

Anton Br uckner, ktorého men o orcl)ester 
nes ie - a z razu veľké sk laman ie! Za . 
spoluú t inkovania Sl ovenského filharmp
nick ého zboru (pr iprav il h o S. K Umo l 
a sól istov M. Blahušiakovej, M. Olkis zo
ve j, E. Biichnera o A. Muffa zaznela 
Brucknerova Omša č. 3, f II)Ol. Prvá vec 
- toto d ielo nemohlo by( • zamýšla né 
pre sól is tov, iba a k by ich bol chcel 
autor zosmi ešn iť ( a to ten na ivný dob· 
ráčiskÔ nerobil) a n ajmä - ide o dielo 
výsostne účelové, nemajúce moc vový
šit sa ponad svoje sakrá lne ut·čenl e do 
sféry rýdzo estetickej. Márne sa zbor 
snažil vložit do každej časti osobitý vý
r az k ed Bruckner siah odlhým zotr vá
va~im na jednej t oná lnej hladine, priam 
schematickou in št rumentáciou o text 
školácky, bez ak ejkoľvel~ známk y ume
leckej fantázi~, s ledu júcou, výstavbou u · 
zavrel "brány . Inak Guschlbauerovmu 
poiwt iu nemožno vera vyčita t , podobne 
ako perfektne pripravenému zboru az-da 
iba skutočnosť, že sa ne pokúsill zastrieť 
s labiny diela diferencovane jšim poda· 
n!m, oclvážnejš!m zás ahom do ·par titl!r y. 
Mám, I;>OChopiteJne, n a mysli zásahy "do 
volené" - napr ikla d pozorn ejšie a cie fa 
vedome jšie na rá banie s dynamic kými 
vrcholmi , k tot·é boli neustále r ovnako 
mohutné, a tým fá dne. Prl}_ve v takých 
t o sporných di elach sa v!astne môže 
upl a tniť tvorivosť výkonuých •umelcov -
k ed oni nepodávajú hudbu aRo dogmu, 
ale cez vlastné cítenie ju obohatia o to. 
čo do nej a utor azda z rôznych prlč i n 
ani nevložil. V tomto pr !pad e sa tak. 
.ž i.CI !' , nesta lo. 

Vys túpen i() Symfonické ho urc hestt·a 
mesta Birmi ngham í 12. 10.) s<t sl. il lo 

n ujprí jemnejsf m prckvupcní m fc:-:l.ivid u i 
jeho ozdobou. Pr íl iš sme 1111 ned rive ru· 
val i a hoci príc hod sympa tic ké ho d ir i
genta Simona Rat tlca u jeho prvú pu
h yby už v šeli čo nawačil i. p r()d ~ < l len 
l povccla l by som ko nveni:no-ni!H inrnóJ 
Tretia symfónia Oli vera Knussm1a l llilr . 
1952] bola illu predohrou '' v lastnuj pro · 
duk cii. Potom totiž prisiel Stra vinski j. 
ten mág, azda jed tný čí ry génius spo· 
medzi vše tkých hudobníkov tllišho s w 
r oc ia , 1l bolo ]US né, ŽU počúvame p rvo 
t r iednyc h umelcov. Rattle mEt 27 ro l<ov. 
výiJornú pamOť. psycho logicl\y znllctll! p(J 
sobí na koleldív h rtH: ov i pulllli\ Ulll 1 hu· 
Cl IJez .. scén" , vcľ tlli plas lick ý111 , Juhn.cJ-

ne vkusným gestom), a tak sl trúfol n a 
dá vno nepočutú sériu - Apollon Musa
gete pre !iláčiky, Symfonické kusy pre 

·dychové nástroje a Petruška pre veľký 
orchester. Apollon je vyvážená, krásna, 
k aždou notou pre kr eslená grafika, kde 
obdivu jeme hlavne majstr ovstvo novej, 
nie iba mechanickej imitačnej polyfónie 
a ten zmysluplný emocionálny odstup, 
k to rý umožňuje . sk l adateľovi hudobne ty
pizovať. Musorgského r ealizmus bol t iež 
upretý- o rovnakú premisu ost ro
c h ladne pozorova ť a tónmi zachytiť. K.a
ta k omby z Obrázkov z . výstavy nepodá
vu jú Musorgského pocity, ale vyjadru
jú špecifické kva lity určitého priest oru, 
1eho skutočných l symbolických " hla
sov" . Aj St ravins ki J podobne zobrazuje 
m úzy a ich vodcu. Sláčiky birmlngham
s kého orchestra sa doslovn e zaskveli 
presnosťou súhry, akurá tne rozvlbrova
ným modelovanim tém, kompak tnos ťou 
zvuk u. Ich dôležitým zna kom bolo tiež 
to, že ani n a chvHu ani pri zdanlivo 
oddychových miestach nezvolnll l svoje 
súst redenie, ba· Ratt!e ich práve tam naj
vi ac burcoval - to robievajú i ba ozaj 
veTki dirigenti! Potom dostala pre zme
nu príležitosť celá dychová sekcia a v 
ničom za sláčikmi nezaosta la. Trochu 
suchšie, ostr ejšie SymJ onické kus y . pre 
dyc):10vé nástr oj~ bol! ht·ané bez va č šich 
tec l1 nických pr,ehreškov a eš te viac v 
n ás upevnili doje m, že ide o muzikantov 
s vypestova n ým vkusom, nie ibn povrch 
n e efektných rutiné rov. Anglická korekt
nosť proste tomuto St ra vinskému [ mi-

tak . Orches ter hra l súst redene a podal 
jeden zo svojich velkých výkonov. V kl a
sicizu júcej Schuber tovej Symfónii č. 5, 
B ~u~. f1. 48~, demonšt rova l priezrač
nos ť faktúry diela, jej jas a pravú mo
za t· tovskú rovnováhu lnvencl e a fahkosti 
s pracovania.· Všetko bolo "na t:nieste", až 
posl ucháč strnul, čl táto prec!znosť ne
hranič! trochu s chladom a akade miz
n1om. Bola to však nesporne 1 koncepcia 
d ir igenta z Tallansk.a, pravda , pôsobia
ceho v Hamburgu a spätého s celým h u
dobným svetom. Aldo Ceccato tiež spo
Čiatku posl ucháčov Red uty p rekvapil svo
jou demonštrovanou korektnosťou a vr
cholno_u eleganciou gesta i nás ledn e zne
júce j \hudby. O to s vä_čsfm vzrušenim 
l ba nedôverou? ) sme čak al! Mahlera. 
Ceccato však dokázal , že svo ju cituplnú 
letoru nemôže donekonečna schovávať 
zn t rochu showmanské ch ovanie dlri
gentskei . hviez~y. Hudba bolesti, k torá 
je s krytá v Mahlerovej Symfónii č. 5, cis 
mol zazne la s tollt,ou naliehavosťou a 
Hxpanzlou, že Ihneď vniesla s právn e la
denie medzi publikum, dielo a interpre
tov. Všetko malo sv·oje správne vrch ol
k y l stlšenia - vrátane obrovských čast! 
i monolitn ého celku. NezabudnuteJnou 
zos tane n aLmä s jed inečným rozmachom 
vy~tavaná 1. čas( so .smútočným pocho
dom, ale 1 in t!mne Adagietto 4. časti; 
všetko h udba romanticky rozospievaná 
él vrchoin e krás na l vtedy, keď spieva o 
Judskom trápen r. Snáď pre to je Ma_!!l er 
podnes ( či opäť?) taký milovaný a }l ra
n ý . . . Aldo Ceccato pr edviedol so Slo-

me, sme núten! vzniesť k výkonu hostí 
určité pripomienky. 

úvodná predoh ra Ruslan a Ľudmila 
k r.ozprávkovej opere M. I. Glinku zvyk
n e sa hráva ť v br ila n tn ých tempách, pre
tože má navodH atmosféru buja rého ve
selia hostiny. Kita jen kova koncepcia 
tento zámer zohľadnila pr!liš a tempo 
zveličila tak , že· nebolo už v ľudských 
s llách hráčov uhrať, a le a ni poslu cháčov 
vnfmať a postrehnúf drobn ú tema tickú 
prácu l vybočenie dynamic kých vzr.u
ch ov. Myslfm, že is té z redukovanie tem
pa by dielu nič neubralo, ale o to viac 
pridalo n a per fektnosti a zrozumiter
nostl. 

C'ajkovského Symfónia .č. 5, e mol, 
op. li4 zaujaľa p redovšetkým pr avým r us
kým šir okodych ým r omant ickým páto
som. Di rigent v sna he nesklznuť p ri liš do 
s entimentálnych polôh a koby s a zá merne 
vyhýbai intenzfvne jše j citovej výpovedi. 
Jeho k oncepcia pt•ezrádzala ve lkú dáv ku 
umeleck ej rovnováhy č l už v modelo
va n! f ráz, v rozv!janí !iní! ale bo v cel
kovej a rchitektonike. Nesn ažila sa byf 
o rig inÁlna za -každú cenu. a ni nebola pri · 
!!š popía tná tradícii. Stála kd esi upro
stred týchto clv oč: li krajných pólov zá 
kladného p rís tupu. Bol to vša k poto m 
ten typ interpretácie, v ktor e j je všetko 
na svojom mieste, v správnych propor
ciách, a p redsa tomu cnýba ČOSI osobi· 

Simon Rattle, šéfdi r igent Symfonického orchestra mesta Bi r
mingham u viedol so svojím orchestrom na BHS diela O. 

Dirigent Aldo Ceccato stál na čele Slovenske j filharmónie pri 
predvedenl dvoch 5. s ymfónii - F. Schuberta a G. Ma hlera. 

Snimky : V. Wi k · Knussena a l. Stravinskéh o. 

mochodom, prekrásny pos ledný kus , kde 
St rav inski j využi l s lutic ké' ' t [it ti ''akórcľy 
s echov itým dozn ievaní m dri ev, to to ge
niálne miesto hudob ne i in š trumentačne 

opodstnt1íu je venovanie 'Debussy mu a zá
rovei1 ukazu je, ako vývin od púh ych im
presii pok ročil , nie azda ďa l ej, a le ina m ) 
jednoznačne vyhovovula . 

Kom pl etný o rchester s trhol na záver 
publiku m bw:les lmým filmom o Pe t ru~ko 

vi, kto ré{lo údelom je h rať šnš n, h oc i 
c!l i ušľnch ti le jŠi e (a bolestnejšie] než 
hoci ktorý č lovclc Rut tl e opäť s mladíc
kou odvnhou· siah ol po baletne j hud be, 
nin do uzn vre tých č ísel uprave nej suite, 
a by nj tým clemonstroval svojbytnos ť 
Strovins llého veľdiel11. Tanečni c i sa pros
IC nežiadal i. Doko na le ich zastúpil i jed
notl ivé nástt·o je využité personHlkova ne 
- t rúbka, fago t i dalšie - n elastic ky 
sn val iaci pr úd hudby. Nadšenie v-zbu
dzova la na jmň už spomínaná rovnová ha 
medzi efe ktnými [Ruský ta nec) a mune j 
prf ťa ž l ivýrni mies tami, hranými ' s plným 
nusadením. Z toho by s i naš i d ir igent i 
i teles () mohli vziať príklad. Aj n ep reex
ponova n ý fo lkló rn y kolorit bol estetic 
ky dostaču j úco výsti hnutý. 

IGOR PODRACKÝ 

Aldo Ceccato a Slovenská filharmónia 
Sil p reds tavi li v predposledný def1 

fes tivalu (14. 10. 1. kedy mal náš prvý 
orches te r is té lllOľli lne (nie však vro
rcs ioná lne ) prá vo na únnou. Nes talo sa 

venskou fi lharmóniou dve kontr astné 
diela. 'Kiižctéinu " vtisof svojs kú . tvá i· -
zľejme zámerne tak pr!kro kontrastujúcu, 
aby t ým dôkla dnejšie poukázal svojfm 
elegantným úk lonom: h la, to všetko do
kážem, p1·etože to nos lm v sebe a viem. 
Náš orchester s nfm hral n ielen túto hru 
in tele ktu, a le a j h ru skutočného poch o
pen ia zámeru a kontr astov. Co môže byť 
efektne jšie a zamle rene jšie na srdce člo
veka? 

TER€íiA URSlNYOVA 

Zvykne me hovoriť : Koniec dobrý, všet
ko dobré! Ak toto prfslovie ch ceme 

aplikovať na záverečné poduja tie tohto
ročných BHS, ktorým bolo vystúpenie 
Akademické ho symfonického orchestra 
Moskovskej štá tne j filharmónie pod tak
tovkou n árodnéh o ume lca ZSSR Dmitrija 
Kilajenka ( 15. 10. ), môžeme ho v nie
koTkých rovinách zohladnif naplno, v 
iných zas len čiastočne, To, v čom sa 
s ním s totož iíu jeme, je vysoká· kva lita 
orchestra. Bola zre t eľná vo fascinu júce j 
súhre, v spoľ ah li v ej intonácii, v šir o
kom diapazóne dynamických registrov. 
Môžeme povedať, že základňa, remeslo, 
na ktorom budovnl orchester svoj výkon , 
ma lu parametre s kutočne ma jstrovs ké. 
Keď sa však dostá vame k um eleckej nad
stavbe, k tým k omponentom, čo sa hlav
nou m ierou pcid ielajú na celkovom doj -

té, to citové zaangažovanie a individuá l
ny vklad. 

Nikola ja De midenka som poč u l pľed 
štyrmi rokmi v l. k ole na Cajkovs kého 
sú ťaži v Moskve. Zau jal vtedy predovšet-· 
k ým skvelou techn ic kou pripravenosťou. 
Bol som preto vel mi zveda vý, ako sa 
7.8 ten časov? odstup vyvinul. Poďanfm 
po pulárneh o Kla virneho koncertu č. 1, 
b m ol, op. 23 P. l . Ca jkovské ho dem on
š troval uvedomelÚ snahu h rať s nenúte
nou eleganciou, brilantne, a pritom sa 
vyhnúť pr il išnému dá vkovaniu tempera 
mentu, dravosti. To, čo som na jeho vý
kone na jviac obdi voval , bola kva lit é! f (). 
nu v akordoch, oktávach, a nu jrnti v pu· 
·sážach . Na d r uhe j strane pľekv ap iJ ma 
však jeho prťlišný rozumový nadhfad nad 
citovým dotvá ra n!m, čo vyústilo v pres· 
ný opak toho, čo ten to 27-ročný, bez
pochyby fen ome náJ ny k la vi ľ i sta chcel 
dosiahnu t. Jeho hra tot iž postráda la pre
dovšetkým j ednotnosť lín ie, a tým· a j 
presvei:l.č ivosť. Ak porovná me Demid enka 
s jeho k rajanmi Andrejom Gavrilovom 
l BHS - MTMI f 975), k torý h ral ten is tý 
koncert s osobitným, poetickou medi 
t áciou i dravosťou presiaknu tým p r ís tu 
pom alebo Michalom Pletňovom (BHS -
MTMI 1979 J. ktorý dokázal naplniť a j 
priestor Lisztovho virtuózneho Koncer tu 
Es dur ' h iboký m citom a med ita tfvnym 
naclhfadom, potom musíme priznať, že 
Demiden ko sa, zatia l , do tejto prvotried
ne j sovietskeJ kla v!mej ga rnitúry n eza· 
členi l. 

VLADIMIR Clž iK 

Koncert indickej hudby pľedplsanú zvláš ť pre ascendenčný a descendenčný po
s tup, a preto preniesol ťažisko . interpretácie na d ruhú 
č as ť , spojen ú so sprievodom n a bubnoch ta bla, využlva
júC ryt mické modely jhaptal a tln tal. Oba ja int.erpreti 
v te jto časti ragy pr eukázali velkú virtuozitu v ovlá
dani svojich nástrojov i vefké improvizačné schopnosti. 

Ri ešenie priniesol nást roj sarangl. Na hradil sprievodnú 
funkciu tanbury a akordický rozklad tohto sprievodu 
vy tváral zároveň a j melódiu ukážky. Je j stereotypnosť . 
obecens tvu neprekážala , pretože r ozhodu júcu úlohu v ce
lej ukážke mali bohaté r ytmy. 

V n eskor ýc h večerných hod illél Ch s n usk utočni l kon
cert s úboru tradičnej indickej hudby Traya [ 3. 10. J, kto
r ý na Bratislavských hudobn ých s lá vnostiach účinkoval 
už po druh ýkrát. Umelecký vedúci súboru Nikh il Ghosh 
J0 známou osobnosťou indickej hu dby nielrm uko intur
prut, a le aj alw pedagóg a au to t• publ ii\IÍcie venovanej 
prohlémom notácie. Spolu s nim účinkovali jeho sy no· 
via Dhruba Ghosh (h ra l na s láč i kovom nást ro ji sa ran 
gi ) a ·Nayan Ghosh (hra l na brnkacom nástroji si ta r 
a bubnoch tab la) . 

Na zači;Jtku koncertu predviedli umelc i š r i ragu , jed
nu z najdôležitejš íc h a najs lavnejšich rág seve rnej 
Indie . Klasic ká trnd icia je j pri sudzuJe jemnos ť, mys te· 
rióznos ť , zo iJrazuvanie meclitiiCIH lá s ky u nostalg ie ra
n ého veče t·a. Pri joj in terpretáC ii na sa r angi Dhruba 
Ghos h sk rátil proces preds tuvovania jednotl ivých tónov 
v časti a la p. Pravdepodobne sa už pou čil z predchádza. 
júcich konce rtných turné a vedel, že obecenstvo v Eu
rópe nepozná štruktúru tónové ho sledu a artikulácie 

Vyvrcholen!m koncert u - aj ked je to vzhladom k 
t radičným indic k?m h l!do.bným formám pa radoxné -
bola ukážka Interpretácie na bubnoch ta bla. Druhá 
skla dba koncertu nazva ná T!ntal totiž reprezentuje jed
nu z možnos ti zoskupovania rytmických jednotiek, ale 
ni e klasickú h udobnú formu. Zaradenim takejto ukážky 
do p rogramu ch celi umelci pravdepodobne ťažif z br a 
vú ry indickýc h rytmických modov a jemnosti ich expre
sie. Absolútna súhra v unisonových pasážach medzi 
o tco m a synom dokumentovala zár oveií a j spOsob vý
ch ovy inš trumentalistov, k tor! sa prejavujú na nerozoz
nanie od svojich učlt!:lJov. Aby sa rytmick ým modom ún
tal poskytla možnosť samostatnej existencie, bolo po
trebné k bubnom t abla pripojlf burdónový sprievod, 
k toľ9 je nevyhnutnou podmienkou interpr etácie i!1dic
kej h udb y, a navyše prida ť aj ni ečo v podobe melódie. 

Na záver koncertu odzn ela r aga r agešri. Je t o zried
ka vá raga , ktorá sa má predvádzať v noci. Pri predsta
vovaní prvkov je j štruk túry sa uplatnili oba s ólové ná
stroje sitar a sa rangl. Bolo by t o možné chápať tiež a ko 
za trakt !vnenle úvodu r agy a v t omto zmysle a j ako d alší 
pre ja v sna hy o približovanie indicke j hudby európskemu 
vkus u. Koncertantný prejav s t r iedania oboch sólových 
nástrojov sa upla tnll ešte výraznejšie v druhej časti 
ragy, keď nástr oje sprevádzali bubny tabla. 

Vystúpenie súboru Traya i dalš!ch indických s úborov 
na BHS sa už st áva dobrou trad!ciou, ktor ú treba vy
soko hodnotiť preto, lebo k aždý z nich prináša .vera 
podn et ov na zamys lenie. Obrovsk Sí ohlas ich vystúpení 
u obecenstva n emožno však h ladat v na rastani pozna t
kov o indicke j hudbe, a le skôr v oceňovan! poz!t!vnych 
čŕt cele j indic kej kultúr y pre súčasné myslen ie. 

IVAN MACAK 



Bedfich Smota-
na: Dalibor. Opera 
v troch dejstvách. 
Libreto Jozef" Wen
zig. Ceský text 
Ervin Spindler. Di
rigent: Gerhard 
Auer. Zbormajster: 
Ladislav Holásek. 
Reflsér: Miroslav 
Fischer. Scéna: La
dislav Vychodil. 
Kostýmy: Ľudmila 
Purkyňová. Účin
kuj6: Fran·tišek Li
vora, Milan Kopač·
ka, dr. Gustáv 
Papp (Dalibor), Pa
vol Mauréry, Ste
fan Hudec (Vladi
slav). Elena Kitt
narová, Magdaléna 
Blahu~iaková (Mi
lada), Anna Czako
vá, Elena Holička
vá (Jitka l, Peter 
Mikuláš, Jozef Spa
ček (Beneš l , Pavol 
Gábor, Peter Os
wnld (Vítek J. Ró 
bert Sziics, Juraj 
Oniščenko (Budí 
voj}, Lukáš Bednä
rik, Stefan. Lessay 
(Sudca l . Premiéra 
8. . a 9. októbra 
1982 v opere SND. 

Národná umelkyňa Elena Kittnarová (Milada) a 
František Livora (Dalibor). Snímk a: J. Vavro 

Premiéra 
Smetanovho 
Dalibora 

!Jlížiaci sa Rok česl<ť!hu div;Jd· 
la u Rol{ českej lluclby pozrlwvíla 
opera SND už v p reds tjhu naš tu
dovan ím Smetanovh o Dalibora v 
če~kom jazyku. V snah e dosiahnu t 
mn.ximálnu kvalitu duslo op roti 
minuloročným zvyklostia m ( prak ti
zova li sn t emer desa ť roči a) k po
sunu tiu termínu premiéry: usku
točnila sa n ie n a za čiatku lHljviič
š ieho brutisluvského h udobného 
podujat ia , ale až v jeh o s trede; 
týžcleľí š túdia naviac v ! dll:e ľn e pro
spel k val i te in te rprelttcle. 

Dnlibor 1982 je p o?.ll iH~ ený i dni
šou novotou: s poluprl\co u výtva r 
nlk~ I.adislnva Vychod ila s režisé
rom Mi roslavom Fisch erom. l ked 
sa tlt.o dva ju ume lci v minu los ti 
svorndicky s tretávali . v vealizácH 
SJ..IOiočných scén ic kých p ro jektov, 
od rok u 1966, kedy nus túpil do 
opery SND Brani slnv Kri šk u, sa 
Vychodil sústredi l n a tlm ov ú sp o
lupr(l cu s nim (a povi! čšine s He
leno\1 Bezákovou ako n ä vrhár kou 
kostýmov]. Vychoclilov a s po lu účasť 
na scénickom predvedení Da libo
ra veľmi pomohla celkovém u ju
viskovému tvaru [ l ked )C nepo
chybné, žr. nemalý podiel mali na 
i\om i r~:žisér a navrhovuterka k os
týmov ako spoluautori k oncepci e l . 
Vych odi l navrhol zaujímavé rie-
1\enie priestoru n i:l pr incipe časté
ho použitiu točny: na časti je j 
vonknjsieho okruhu postav il ne
pravidelne modelovanú s ch odovú 
konš trukciu - používa su bu d ako 
stubiin é pozad ie alebo a lto popre
d le dramatick ého diania . . jadrom 
v)·pravy je veľký lev, symbol čes
k~j š tá tnost i, umiestnený na tka
nive valcovej výseče vo vnútri toč
ny. K týmto dvom stabilným prv
kom pristupujú os tatné kulisy, na
vodzu fú ce priestory jedn otliv ý ch 
v ýst upov: p ražského h radu , väze
ni u žalárnikovho bytu, podh radw 
a tď. Scén ickú ilúztu dotvún.tjú čas
té zmen y pro jek cií v precízn om 
predvedení - 5ú ladenú v duchu 
vt eciu jsíc h vyobrazení: n iel<toré sú 
v !oa k pri múrnH nál aclotvornú 
kresbämi oblohy nuvodzuj ú prí~
Jušnú dejovú atmosféru. Kulisy a 
rekvizity sú tvarované v duchu ne
skor~j gotiky, ·v českej teórii vý- • 
tvarného umenia nazývanej vla
dislavovskou. 

z gotického cHenia vychádza aj 
základn á l!nia kostýmov. No to 
pla tí len en gros; en deta il ide o 
vysokú štylizäciu adekvátne k d e
jovej funkcii pr!slušnej postavy. 
Sú bohaté na detailné vypracova
nie a vyzxwčujú sa kultivov!m ým 
výberom fa rieb. Komplex oblečen1 
vyt vára krásnu komplementárnu 
harmóniu tvarov a kolorov. 

Scén u a k ostýmy umocfl.uje p o 
u žttle reflektorov. Ic h výber je 
p remysl en ý do na jmen~lch dCtäl
lov - čo do de jotvo L·nej fu nkcie 
a zároveii i vzhfodom na tlotv(t 
runie komplexu fu rinb: ten pôsobí 
dojmom dobovéh o šerosvitu 
zodpovedá tragickej atmosľére die
Ja. 

Režisér vychádzal p L·imlíme z 
hudobnej partttúry diela a na je j 
základe vypracoval velmi podrob
né javiskové ara nžmán. Má monu
mentalizujúce vyznenie, n o zakladá 

~a na <le l<l i lnP.j práct ~o vsetk ý· 
mi ú člnkuj (t c illli . K sóli stom tt z lw
ru pribral t·ežlsér početn ý kom
p a rz s telesi\ ujúc.i vo jäkov, hudob
nlkov ( tý mi boli m l aci! hudobn íci 
- hra j(t sp<nnliti razant nú scénlc
k(t hudbu a ma jú ·zásluhu n a ne
malom javiskovom i 7.Vukovom 
efekte). deti. V -scén ick om di un ! 
nie t ani Jednéh o prázdneho mies· 
ta: tam, k de je hudba mys!f3nlí ako 
JHitn<ít·n e symfonická [ úvotl k Il. 
tl ejstvu), oživu je ju režisl!r pr i.
i<Ol.l!!JOllOVélllými akciami ( Jitka -
M!ladd). al cho a~ poi"t nech á - po-. 
h~·bo tn točny - meniť lokal itu 
dianiu priamo pred očami d ivá
kov. 

Dirigent tentoraz veľmi prl jem
ne prekvapil: dok·ázal .. udr~ať širo
kú k lenbu niekoľkohodinového cel
ku - no c itlivo modelovul k aždý 
detail. Adekvátne rozozvučal hu
dobný zápis - vyzdvi hol kontras
ty, zvr(tcnil lyriku, premyslene bu
doval gradácie . Tiež z bo r sn . n a 
dobr ej Ctrovn! zhostil svojich ú loh 
hudobných i dramatických ( čo 
vzhľadom ntt nemalé režisérove 
požiadavk y· nebolo práve Iahké l l 

v~etky Ctlohy sú alternované [ t l
tu ln ii úloha je dokonca - p redv!
davo -- obsu cl enú tro jmo l l. Fran
ti šek ľ..ivora je dnes va ri v zenite 
sv o;F~J speváckej kondície , má 
krá:me z.nejúci hrd inský t en or, no 
na p r vej premiére [ pri všetkej kva
lite s.vojh o v ýkonu ) n evydal , zdá 
sa m i, zo sebo všetko, čoho je 
scho:mý (mies tami aj dikcia n e 
lJola práve n a jl epš ia ). Nepochybu 
jem vša k, že sa na repr!zach ro
zospieva n apln o. Jeho alternant 
Mila n Kopačka nemá sonórny fond, 

""!lle správnym rozložen!rn svo jich 
síl podal vyrovnaný spevácky 1 
herecký výko n. Výbo mé s ú obe 
Milddy : Elr.nn Kit tnarová je viac 
dramatirke ji!;in, Magdaléna Bluhu
::;iakovó lyrickeJšia. no p r itom pr
vá mlí i nádherne s tíšen é m ies
ta a (l ruhá zvučné vrcholy. Po h e
reck c~ j s trá nke sú obe perfektné, 
krcl\ ciB majú de tailne p repracova
n é. Prvot ri E:t.lne sú i jit\{y: Annu 
Czaková je rus tikálnejšia , Elena 
Holičk ová heroickejšia -- obe spie
vajú obdivuhodne. Vokálne v eľmi 
kult ivovani sú predstavitelia Bene
ša Peter Mikuláš a Jozef Spaček, 
no p rvý z n ich h erecky p repraco
val kreáciu detailnejšie a viero
h odnejšie a aj jeho krásny tim
bre sa nemalou mierou podlera na 
n lid h ernom zážitku z jeho výkonu 
{Mikulá šov rast v posledných ro
k ()cll je unikátny) . Podarenf! po
s tnvy V!tkn vytvorili Pavol Gá bor 
a Peter Osvald - prvý je prieboj
neJ~l hlasove, druhý zas h erecky. 
Persóna kráľa Vladislava vyznela 
vo svojej Smetanom zamýšJanej 
rna1estátn os ti v p odaní Pavla Mau
rérvho ibn z h indiska herecltého 
~. tv;tnwntn -- umelec b ol z javne 
illa:,ovn ind is ponovaný. štefan Hu
dr:c v tej ist ej úloh e poda l do brý 
vol<ir lny výkon, no ieho fond je 
vlH e lyric ký n zjav p r íl iš mladis t
vý (hra chvHami až plebejská) . 
Pel<nú figúru Bucl ivo ju vytvoril Ró
bert Szi.ics ; jeho alternant uspo
kojil Iba herecky. 

IGOR VAJDA 

Slovinské národné divadlo 
z Ľubľany prišlo na Bratislavské hudobné släv
nosti po päťročnom, odstupe. Reprezentat!vnu 
s lovinskú opernú scénu si dobre pamUtáme z 
vystCtpenla na našom festivale roku 1977, kedy 
Ľubľančania uviecjli Kozinovu operu Ekvlnokc!a . 
a Verdiho neskoré dielo Falst aff. 

Tohto roku k nám priniesli ukäžku talian
skeho smerovania svoje j dramaturgie - Bel
liniho Puritánov. Ti - podla historických pra
mefíov - u nás zazneli prvý ( a asi aj pos
ledný raz] roku 1835. Vt_edy ich uv iedla operná 
spoločnosť Františka Pokorného. Dielo zazn!Jlo 
pre bratislavské obecenstvo - po nemecky. 
Okrem Normy n epozná náš divák žiadne dalšie 
dielo Vincenza Belliniho, ilJa ak z rozhlasových 
nah ré vo k , ukážok a gramafón ovýc h kom pletov. 
A pritom práve Bellin iho d ielo je ak ýmsi p red
stupiíom k verd iovske j opere, čo je zjavn é nic
ten z množstvél nrióznych miest, a le i závaž
nost i zboro'v, !tJ keď u Bellinih o ch tí pa ných 
s kôr s taticky, n ež dejovo a clrumatlcl<y 11lnívnc. 
Nu druhej s tra n e je práve Bell ln i ži vou ut':eb
nicou toho, ako Verdi zreformoval tnlian s lw 
o peru, pre.Dlbi! jej hudobný výraz a orch es trál
nu reč i dramlltizmus. V Purit ánor.h s me čí
tankovo s ledovnli dôraz n a melodický akcent, 
kto rý nemá tú si lu a účinnosť a k o u Ve rdi ho prá 
ve preto , že je neumoc'nený ďalšími zlož kami 
hudobnej reči. Tým n ijako nepoplerame bohat 
s tvo prek rásnych hudobných mot!vov a tém, 
v· ktorých bol ma jst ro m nie len Bellini, ni e aj 
Dnnizetti, pri bli1.ne genernčný dru h luAiko ži 
lítcnho !.\el li nt h(l. Pre Op l!rných m ilovn ílwv !Jo
lo s trcHnutiu ~ l'ur lt;ínmi clntlt Jatu rglc l< 9tn osv il! 
zr:n ! 111. Ni! tlr uiHq :-.t rane insC P.!l11 (~ 110 - l'(ld l i ZII Č

na zlož ki! toh to predstaven iil ( uvr:denél1o 1 O. 10. 
V SND pru~. n1: v ČIISl! Vr.rd iho RekviPtll v SF 
s kva rl e ttl ll• vyltn t .. n ých síJeva lw v, čo vyvolalo 
" nwoh)·(.h pu:tw nva terov BHS minrn11 rozJ.H>i lP-

né stavy, slmtočne nie je možná v tómto smere 
koordinácia? ) neumocnila dojem zo sladkej 
hudby. Konštatujeme to napriek sympatiám k 
všetkým umelcom. Hralo a spievalo sa na pros
t ej scéne šachovnicového pôdorysu (blízkej 
bratis lavs kej lnscenäcii Maškar ného bálu) , kto
rý - neodôvodnene - do!!).!nova l aj a ko prie
svltný záves, resp. opona. K divadelnému ro
zohrutiu akci! chýbali základné rekvizity, kto
ré by priestor členili a spevákom umožnili vy
hrať akcie vierohodnejšie, uvo!nenejšie. A tak 
bol divák postavený pred Inscenáciu-koncert 
a nie štylizované, no predsa minimálne roza . . 
hrané divadlo. Pruvda, koncert vyžuduje silné 
,individ uality . Tu s me ich postrehli na jmä u ti
tulnej ženskej p redstavitetky Elvlry - kolo
ratú rnej sopt·anistky Venety J. Iveljiéovej a. h., 
ktorá mula skutočne mimoriadny part rozsahom 
a j ná rok mi. Zvládla ho s farebným ň1a teriá lom 
(až nn nieko rko vypätých miest ) sl{utočne ob
div uhodne. Ba rytonista Ferdinand Radovan 
spieval odmietnutého näpadn!k a titulnej hr
dinky Ri < lwrdtl Fortha. Spolu s basistom Fran
com Javorllikom [otec Elviry - Wal ter Wal 
ton l patrili k najzaujfmavej š im osobnost iam 
sól ist ic l< ej géJ m itúry. Al< F. Rildovan svoj part 
i dos t atočne herec k y p rept·ncoval, F. ja vorník 
skôr dominova l v ukäž ke klasickej bel canto
vej kultúry. Mene j uspokoj!! tenorista Predrag 
Protié, a. h . (E lví r.in snúbenec At· thur ľabolt) , 
a to p r e nevyriešené p rep o jen ie hlasových re
gistrm , 1111 jm ii hrudnúho it h l<t vov {Jllo. Le tt že 
teni!J 1yp opery n ep oz.niÍ , žiaľ, ú~tup l<y v kvo · 
lit 1 ~ n zvl (tdnut í tónov. Di ri gcm to m pr e(lstave
nia IJul Milivo j Surbek, zbory solltl ne, fmebne 
a výrttzovo diferencovane naš tud oval Jože Hanc, 
rŕ.:i.iu d iela ma l Zvone Sedlbaum·, scénu a k os
týmy nnvrho l Miodrag Tabački a. h. 

TERI!:ZIA URSINYOVÄ 

Nemecká štátna opera 
l. Berlína mala v SND dve vystúpenia (ll . a 
12. 1.0.} s Mozartovou buffou Cosi fan tutte. 
je to jedna z profilových inscenácií divad la, 
pýš iaceiJo sa nielen 240-ročnou h istóriou, al e 
i n ie menšou trftdíciou v uvádzan! klasického 
nemeck éh o repet·toáru. Hosťovanie Nemeckej 
š tá tnej OJ:lery pa t rilo k umeleck ým vrcholom 
tohtoročných BHS. Výber ad ekvátneh o titulu, 
ktorý reprezen tu je vzorku Mýlovej Interp retá
cie moza rtovs kého titulu v taliansk e j r eč i , p od
porili všetky zúčastnené divadelné zložky: pre
clovšetkýiU hu dobné naštudovanie, alo aj réžia 
a scénicko-výtvarné ritJšenie diel u. Dirigent Joa
chim Freyer má zásluhu nielen nu v ede n í or 
ches tra, na čo sa zvylme v hodnoten í redu
kovať práca tejto vedúcej hudobnej osobnos ti 
o perne j inscen lic ie. l vďaka n emu sa totiž na 
javisku spieva v sólach i početných k omorných 
zostaväch p recízn e, a le aj s dávkou virt uozity, 
prináležiacej mozartovskej hu'dbe, k torá má 
p ráve v tomto diele p l'iam koncertný charak
ter. Nijaké reži jné čary by nepomohli, ak by 
spevúci nemali vokálno-technický a výrazový 
svet partitúr y prežitý a vypracovaný d.Q d e ta i 
lu. Zvlá šť očarujúce boli ensembly. V nich mu
zika lita zažiarila plnou mierou a dos t ala cha
rakter opojného oddania sn h udobnej kráse 
Mozartovskej opery, ktor á - vec známa -
neoplýva dejom p rek račujúcim rámec d obove j 
konvenc ie. l v brilantných r ecita tlvoch (tu vy
mka li najmä M. Hajóssyová a S. Vogc~l l sa 
vš etko perlllo čistým vodopádom h ud by a s lo
vu, bez zatmlevan ia jedného a lebo druhého. 
1\l< poslucháč zazn amenal menšie tompové vý· 
chylk y alebo men ej presné nástupy, nebolo to 
v ce lkovom kon texte hudobného n uš tudovania 
to n a jpodstatnejsle a na jdôležite jšie. Celok 
uchvátil a presvedčil, režis ér Erich-Alexander 
Wi!'-ds rozohra l dej Iba velmi jemnou štyli
záciou pohybu. Kostýmy ( Christine Stromber
guvál boli zna k ovo posunuté skôr do polovice 
19. storočia, než do obdobia, kedy dielo vznik
Jo (koni ec 18. s toročia ) . .,Pm-ochľ\ový Mozart" 

tal{ dostal troch t~ iné č rty . Mnohé divák s le
clovul ni e uko nílsilnú cJ ejovú zápl(:tku , ole 
ako h r u, z ktor ej majú p la isir všetc i zúčast
nenl, p l'ovda , najvilčsiu Don Alfo nso v podan i 
vynik ajúceho S. Vogela. Mimochodom, všetko 
sa <l ia lo nn jasn e j, s vetlom zaliu te j scéne, n a 
k torú sme si už ce lkom odvykli v domácich po
chmúrn yc h inscenác iác h. Doš lo k paradoxnej 
s ituáci i, k eď tl , ktorých p ovažu jeme za n osi
teľov s ym bolizm u a expresivity, p r išli poučiť 
práve Slovanov o hravosti a nrdostl . .. Z vlac
ni:igolmých altemäcií zaujali taltmer všetci 
predstavil Hli a. Dominoval a im po každej strán.
lw M. Hajóssyová ako Fiordll igi. Speváčku vy
s ok e j vokál nej kultúry a dls poz!cie na jmil pre 
k rás u rahkého, jasného, trblletavého tónu, kto
rý vi e dokonale využiť a efektné virtuózne pa
sáže, ale a j na city bohaté a rióza. Už spomi
naný Siegfr ied Vogel bol Donom Alfonsom 
v .,gla cé" rukavičkách. __ Takým uhladeným a 
jemn9m bol aj jeho vokálny pr!nos - bez na
nos u .,buffonäd", ktorý by v celkovej štyli
zácii Cost fan tutte neprináležali. Dorabella 
Ute Trekelovej-Burckhardtovflj bola vyrovna
ná najm!!. v ensembloch, kde sa p re javila jej 
vysoká muzikalita. Dve Desptn y (Renate Hoffo
vá a Carola Nosseková) ma li ostrejšie soprány 
s pohyblivým! koloratúrnyml danosťami a k o
mediá lne h erecké schopnosti. Fer rando Eber
barda Biichnera vyznel o niečo sviežejšie ako 
ten Is t ý hrdina v podani Petra Scbreiera, k torý 
mal p redsa Jen p o č us ' BHS né. ročný maratón 
sólového spevu, dirigovania a opernej produk
cie (aj mimo Bratislavy). Obaja však preukä
zoli zmysel pre mozartovský štýl v nesucho
pärnom, životnom predvedení. .z dvoch Gugliel
mov (Bernd Riedel a Siegfried Lorenz) ťažko 
vybrať lepšieho, obaja boli p.rofesionál ni, Lo
renz snáď o kúštik pôsobive jš i n a jm!!. vokálne, 
Riedel zapôsobil svojím mladistvým zvlá-dnut!m 
javiskovej h ry a celkového hudobno-pohybo
vého prejavu. 

TER I!:ZIA URSINYOVÄ 

Shetlerove bábky v tieni hudby 
V rámci BHS '82 p redstavili sa H udob n é 

bábky Norman a Shetlera (Rakúsk o) Pribe· 
bom vojaka od I: Stravinského ( 13. 10.). O ča
kávanie publika bolo značné, lebo mt1lo mož
nosť zoznámiť sa v Mbkárskej in terpretácii s 
dielom, ktoré Slovensl<á filh amtónla uviedla 
v aprlli toh to roku v naštudovaní slovenských 
činohercov. · 

Bábká r! si rudi prispôsobujú baletn é diela 
Igora Stravins kého. Na minulých ročnlkoch 
BHS sme mail možnosť vidiet v podani Státne
ho bábkového divadla v Bratis lave jeho Pet
rušku u vlani aj Vtáka ohniváka. Pr!beh vo
jaka zveršovaný Ch. F. Ramuzom na námet rus
kých ľudových rozprávo:K vyjadru jú štyri dru 
hy umenia: rozprávačské, herecké, tanečné a 
hudobné. Podľa zámeru skladateľa pôsobia ony 
samostatne i paralelne, miestami sa prel!na
jú a doplňajú a mali by sa teda vo výslednom 
účinku umocňovať. Pri inscenova ni diel a boli 
však Shetlerove bábky, ich h ra vo vleku pred
náša n éh o s lova , jeho významu a rytmu. Zra
ková zložka nedokázala si tu vydÔbyť väčš1 
a vofne jš f priestor pre vlastné vyjadrenie, 11 to 
dokonca ani t a m, · kde scenár poskytovnl prí
ležitos( - v Troch tancoch predvedenýcl). Prin
ceznou (Ci! ll Wangová ). Choreografia ani ani
máCia bábky nedokázala pr~sadlť bábku ako 
rovnoc!lnného partnera. Záblesk animačných 
schopnost! sa prejavil jedine v Ta nci Certa 
(Norman Shetler ), ktorý však illev edno prečo 
p redvádz.ala bábka Dra ka. No celkove boli báb
k y od~ťidené na menejcennú llustrat!.vnu funk
ciu. Režisér G. Ttitschinger realizova l iba kusé 

poznámky. v scenári: A tak bábka nehrala, len 
schematicky naznačovala t o, čo už vys lovil re
citátor. Režisér, ktorý vys t upoval a j vo funk
cii rozprávača, on dokonca súčasne prestavoval 
i kulis y, nemal a an i nemohol mať odstup, po
trebný na to, aby zladil v šetky zúčastnené zlož
ky. Chýbal tu ,.dirigent", ktorý by koordino
val p.rejav rozprávača a a k c;: iu bábkárn ta k, 
a k á to rob! v japonskom bábkovom divadle 
Bunrak u hráč n a š amisen, t eda v d ivadle, kto
rýpt sa tento súbor inš piroval pri tvorbe bábok. 
Prlčin, prečo zraková zložka ustúpila do po

zadia, je tu niekoľko: nebolo vyp racované de
tailnejšie libre to pre bábky, výtvarná hodnota 
bábok je n!zka (škoda, že súbor tu nenadvia- 1 

zal na tvorbu s lávnej v!edens ltej Figurenblihne 
R. Teschnera). rozdelená interpretácia - inak 
t i f:ž prlznačná pre ·Bunr.aku -, pr! ktorej roz
právač a zárove11 interpret úlohy Vojaka a 
Certa ( G. Ttlt schinger) dostatočne nediferen
coval hlasový prejav postáv a neštylizoval ho 
primerane k charakteru bábok. 

Nápa d inšpirovať sa clivadl om Bunraku bol 
z ce lej Inscenácie najhodnotne jš!, n a jm!!. čo 
sa týl<a tvo rivej aplikácie t'echnológie, ktorä 
vodenfm pripom!na princ!p divadla masiek. 
škoda len, že sa rakúski tvorcovia podobne 
tvor ivo neinšpi rova li aj v ovládan! bábky, v 
oblasti p el'f ektnej techniky a v prednese. A tak 
pôsobili bábk y značne chudobne a vznikol do
jem, že nle sú schopné byt rovnocenným part
nerom skutočne s ilnej hudbe. 

OĽGA PANOVOVA 



INTERPÓDIUM '82 
reát a predošlého ročni ka Ca jkovského 
sú ťaže - a naše očakávania nesk lamal. 
Oboch interpertov -- Pazder u i Gr ube r
ta ·- sprevliclza! so s 'iovenskou filhar 
nuíniou Ivan Kožucharov z . Bulh u r s ka 
r s. to. J. 

Milan , L. de Narváez, F. Sur, H. Villa· 
Lobos, L . llrouvcr), Zllllja l vš nk vlas tn ou 
~.1\ ]II (!IJou (Romanca JJľC dve duši!) . 

N 1\ ročný prog ram ::i p r e svo j poiorec i
t l\1 zvoli lu i 23· t·oč n ii Ol'gHnis t ka Kristia· 
ne Kiiblerová z NDI<. N <1 j111t! v j. S. Ba· 
chov i (Toccata a fúga e mol , BWV 458) 
i Mc ndelssohnovi ( 3. sonáta A dur l sa 
v sn uhe o precizny predn P.s pt·etilolly 
sús tr e dila p r l liš n u jej technickú s t rún· 
ku. n a úkor stave bn ej a muzika n tsk e J 
zložl<y. O n i ečo lepšie n ko Bach jeJ vy · 
š iel Mendelssohn. n o nvoľn iln sa , n tak 
l svoje m uzilwntské d ispozíc ie nn jvinc 
prejav ila vo Fantasii super L'Humme ar
mée · j. N. Davida a v Preambulum na 
chorál Lobe t · den Herren R. Kobl e ra . 

Interpódium mladých umelcov .zo so
cia lis tických a rozvojo vých krajin sa v 
Bratislave vykryštalizova lo d o p odujatia, 
k toré sme s a naučili očakávf!ť a ko pre
hlia dku p e rspektfv jednotlivých agentúr 
v oblasti mladých . Pri dlhodobe jšom s ie· 
dova n i jepnotlivých koncer tov sa však 
vynára otázka, z akého zázemia sú in
t erpreti pre b rat islavsk'é vystúpenie vy · 
IJeran! - a lebo presn e jšie: uké m ožn ost i 
ma jú jednotlivé agen t ín·y pre výbe r tých 
interpretov, ktorí si už medzinárodné 
prlležitosti zaslúžia ... Je nap r iklad zná
me, že agentú ra Slovkoncert spr!snila 
v posledných rok och kritériá vý beru naj 
mä pre medzin~ rodné prlležitostl a 
vl ustn ým uspora dúvanlm ná r odne j inter 
pretačnej súťaže je s a ma n ie le n in iciá · 

Huslista jindrich Pazde ra reprezentoval 
Ceskos lovensko n a lnterp6dlu '82. 

t orom , al e <lj r ea l izátorom snáh o čo 

n a jlepši Prf~.~ap ~ý":oja . a u~t'!lec~ý<?h 
dispozicii m)adých umelcov. (Realizova
n im Preh liadok s lovenského k oncertn é
ho umenia v 2iline zasa neustále sledu
je aktivitu - teda s na hy, .ale aj výsled
ky p ráce tých po tridsiatke, na ktorých 
s a už k r itériá interpretačnej súťaže n e
vzťahu j ú.) Možno, že a j takáto prax má 
za· n ásledok , že v posl e dných rokoc h sa 
repr ezenta nti SSR stáva jú jednými z n aj
leps!ch účastnikov Interpódia. Plat! t o 
v šak a j o u melcoch d e legovnných Pra
gokon certom - tu však s pom!name ilus 
t račne p ré'i cu domácej agentúry . Podobne 
by sa dalo hovori ť aj o práci n iektorých 
ďalšieh zahran ičných age n t úr. No o tom, 
že n ie všetky majú pre výhe r z jednote
n é k r ité r iá, svedčia výlwny interpretov 
z minulosti i s11č.asnosti , o ktorých s a 
n apokon zdržanlivo vy jadrujeme ako 
.. e š te o nevyzretých, nie práve dispono
vaných, a le is t e p erspektívnych ". P~eto
že s a n ám n echce veriť, že by ni ektorá 
konc~rtná agentúra vysíeia l_a n a medzi
n á rodné p onukové fórum, ktoré má byť 
pre zúčastnených otvorením ces ty na me
dzinárodn é k on certné pódiá r.eprezentan· 
ta , o ktorého pe r sp e k tívach nie je pre
svedčená ... Možn o by s tá lo za úvahu v e
novať pr!prave, t eda v ýber·u a vlas tn eJ, 
o sobne j prezentá c ii interpretov zo zahra
ničia vll.čšiu pozornosť , · n apr. vo fo rme 
medzinárodných [medziagentúrnych ) po
rád, n a ktorých by sa pripomenulo a 
z dôraznilo poslanie Int e rpód!a. ( Ak sa 
t ak rob!, potom by bolo zaujíma vé zve
rejnenie výsledkov rokova n! 1 pripadn é 

zmen y kritéri!. U niektorých agentúr sa 
sa totiž zdá, že no lnterpódium vysie
la jú interpretov s ,.predstih om", ráta júc 
s časovo dlhšim plánom reallzácie kon· 
cer tov, a poč íta jú zárovert s du lšfm ume
leckým n a predova n ím interp reta . Bolo 
by is t e za uj ímavé doz.ved inf su z času 

n a čas aj ni ečo o t mn, n k o lnterpóclium 
pomáha jodnotllvým k ru jimí m v ich me
dz lagen tážnej prá ci ... 1 

Postupne sa ukn zuj H, Že po počiatoč· 
nom dôraze . n EJ lnter pód ium s a začal a 
presúvať váha v ume !Qckých k re{!clách 
a "osobnost ia ch " SJ?Omeclzi ml1idých n a 
.MTMl puci zá št itou UNESCO ( p ri pum eii· 
mc vsak , že v pozad í toh to pod u jat ia 
sú n a jskôr rozhlasové s poločnosti, n nž 
pri príprave druhého k o la. o so bnej p re· 
zentií c ii vs tup u j O d o h r y agentúry ). Je 
to š koda, pretože jed nak l'o·t v rhnutím 
oboc h a kcií do bwnúl r.. a le ili puwrnos
fou. kto rO nii~ festtvn l obom poiíujattam 
ven uje, výz n<lillno u Je aj p n lu7.i t os t' vy
s tú pen i<~ s orcht)strom. je pr P mlu dýc h 
ve rkou ,:.,lJicou, to orú JC !'k o<l a ncvyllzi 
vat nap ln o . l'o rovn úvanw (! rovne znhra
ničn ýc h ú(;as tni iwv s n a ~ i 1111 rr.pr r.z.en
tant mi f tými, ktorí sa ll~ ln tf):- póli ill Z Íl · 

ČéJ S tn il i, uk liJ zľt Zl1 11ti tn t yr h, ni! l<to 
rých e~ te t'ml n e p risiul) , JU sice poteši· 
teľné. ai< vvz n inva v n<E prospech, no 
z;irov8il nitka ot<\zk u , čl IJy s;1 p r ílr!z ttost· 
n e n r.1nohol lta js ( pn os tor pre lJD ilittš iu 
p onulw l<o ncertnv p r;íve v r f1111ci n ás ho 
fes tiva lu lt j pre n a širh dottlíiCiCil Inte r 
pr etov. t Prizn ií vum , ž.H túto o t<'lz ku ltlll 
t i v uje poznan ie súčasného, neoiJvyl<l e st l · 
n ého z lizr~mia inte r pretov m lndej gene
r íic ie ·- nn jmä kl avir istov , ul e aj z oh· 
last! ďalšieh ná st r ()jOv. P ribú da jú n ám 
laurfláti _m eclziná roclných sú ťn ži, ceny s H 
začali udeľovať aj na jlepším \t č astn ! kom 
rôznýth prehliad ok . .. ) 

V tomt o zmysle h ovor í v prospech 
usporiadateľov to htoročného festiv alu 
skutočnos ť, že pr iležitost l, ktor é vznikl i 
absen tovanim ni ektor ých zahraničných 
účastn ikov, a lebo priestor k dopl n eniu 
časového pr og ramu, využili včas v náš 
p rospech. Tak s i vysve tru jeme vys túpe· 
n ie speváčky Márie And rašovanovej ( na 
koncer t e so Státnym k omorným orch es· 
f rom 2iltna za dirlgovania )ana V alt u 1 
·uv iedla ' p'remiérovo 'ó rch esträ'lne znenie ' 
cyklu Tibora Andrašovan a "Zašumeli bo
rovice") , prlležttosť pre Oliver a Doh n á · 
ny!ho, ktorý po sprevádzan! dvoch inter
podis tov uviedol ešte s amostatne so Sym· 
fon ickým or ch estr.om Cs. ro~hlas!! v Bra· 
tislave náročnú suitu Zoltána Kodá lya 
Há ry . János. yel'mi dobre zapôsobil vio 
lončelista Ľudov!t Kan ta vo fa n tastiC· 
kýc h va rlé'iclé'i c l.l pre violončelo a o r ches
ter Richarda Str a u ssa Don Quijote ( Slo 
venskú filha r món iu dirigoval Bulhar Ivan 
Kožucharov, taktiež najskôr S!Jr ievodca 
dvoc h inte r p odistov ). 

Ale p ozr ime s a n a v l.astných účastní · 
kov l n te rpóclta. Dvadsaťosemročný hus
lista ji ndi'ich Pazd era ( za Cesk oslo ve n · 
sko delegovaný Sl ovkoncertom l zapôso 
till , ako s me už s pomenuli, ve!mi dob re. 
v Szymanowského 2. husľovom koncerte 
bolo zjavné jeho zžltie s a s p r edloh ou , 
ktorá mu v boh a tej miere umožnila roz
vinl1i technic ké 1 muzikan tské dis poZí · 
c1e, smeru j11ce via c k hlbavým výpove
diam ako k od ľahčenému m uzicírovaniu. 
Pazder u s ledujeme u ž dlhšie a k o Inter
preta in l<linujúceho k závažným opusom. 
je t o človek p r!stupom i prejavom váž
n y - u to treba re špel<tovať . 

Zrelým inter p retom je aj 29-ročný so· 
viets k y k la virista Naum Grubert, k to r ý 
s e leganciou , al e l muzikants k ou dravos
ťou p redniesol s veľkým n arlh ladom za 
ve!ml dobr ých t echnických dis pozicii Va
riácie nn Paganlniho tému od Sergeja 
Rachmaninova. P r iv! t all S{\\e ho a k o la u -

Ak máme ostať pri symfo.nlckých l<on · 
cet·toch , na druhom ( pripravil ho Oliver 
l).ohnányi so Symfonickým orchestrom 
Cs. rozhlasu v Bratislave - 6. 10. ) bol 
p ri je mn ým pr e k vapen im z oblast i kon 
c er tantne pôsobiacich dych ových nás tro
jov 28 - ročný Branko Mihanovič, hobo· 
jis ta z juhoslávie. Muzikál n y prejav, veľ
ml d obré technické zázemie [technick é 
" výpa dy" v'· tl"ctej č as t i boli nutným cl ô· 
sledkom pri takom r ýchlom tem pe) 
up la tnil na p ln o v Koncerte pre hoboj a 
orchester F dur Františka Kt•amái' a. Bo· 
lo to vzá jo mne in špir uj C1ce m uzic í r ovu n te 
pre sólistu i 1eho par tnerov. 

Dvnclsaťročný Gyula Stullcr z MEJďar· 
~ku n ás n11 tom istom k on cert e zasa 
zau jnl predovsetk ým k éllltilé n ovým l pa r 
tw lll l Koneertu pre husle a o rchest e r 
~ - t. C du r , Hob. VIl a •l, od josepha 
tlaydna, lille pre javil pelm y tón i m uzi· 
J\ii l llY Jll' ís tup, No prehradnú haydn ovs lu'í 
Jdktľlril si žiada la techni c k ú s u vercni· 
1 u " výrazovú p resvedčivos ť a j v rých
lyc h ča s tiii CIJ . Tie smu sleclova !i viac u 
výb:JnH~ a ~t ýlovo sprevádza júce ho 
SOCHu <tko u sMis t u. Uve domujeme s ! 
vsal< St ul!Hruv v e k [ nuJtlzi iuterpo di s tami 
bo l ll UJ)Ti iddsí 1 a jeh o per!:>pe ktiv y. Ten · 
toraz v~ak es te medz i spičky ne pa tri l. 
llavdnov~k ft pa rtitúl'il [ Kunee1·t pre vio

lončelo a orchester D d ur, op. 101, č. 2, 
Hoh. Vllh12) nr:bo la tento t·az š ťastn ii ani 
prP. sta r s tnh u a z relšle lHJ Ru n1utw Marina 
Cazacu ( ll l' li l il . l O. so Státnym komor 
ným orchestrom Zilina , dirigoval jan Val · 
ta). Hoc1 je Ca:wcu t)lUZ ikti lnym vioion · 
čulis tom , ttlto ~ t rlin k n sama o sebe ne· 
s t ač i, ak technické či i nt onačné p rehres 
ky odpútnvnj !'l po~l tt c h áčovu pozornosť 
ocl i nak š týlovej ll ry. Nepoda r ilo sa nHl 
ted u plnn p resved čiť o s vojich kva l itách 
tak , nko to sľuboval jeho u melecký živo
topis. 

Tvor i vo~ť v s úl ade s techn ickými a mu
zi kants k ými danosťam i sme mohli n a tom 
is tom k oncer te s ledovať u 25- ročnej Bul· 
h a r l<y Dory Bračkovej. T{! to muzik antsky 
p r iebo jnli huslistka s bohatými tvori vými 
ná pn clmi s i zv olila technicky 1 časovo n á· 
ročné Vivaldiho koncerty Styri ročné ob· 

· d{)bia· a plne · v nich zaujalll: tónovou 
kultúrou, tech nickou i lntonačnou čisto
tou, pekne 1nooelovanýml barokovými 
melodickými oblúkmi. Viva ldiho kreova· 
la suverénne a z n a clhladu - a p re
svedčila. Aj keď sme nie vždy kon š tato
vali súlad prís tup u sólis tky a dir igen
ta v prospech s ta vby diela a k o celku (v 
tempovom poi'iatf, a le a j vo väčšej dy
n amicke j šk á le orchestra, n a jmä v ob
las ti kreh_k.ejších zvukových plôch , a tak 
vytvá r a né ho väčšieho k ontrastu i napä· 
tia), m a la Bročková v žilinskom SKO 
a j . Valtovi dobrých , svedomito pripra
ven ých pa r tnerov. Je j koncert pa t r il me
dzi n esporné aktiva tohtoročného Inter -
p 6dlo. . 

Ďalši p iati účastnlci Interpódla s a 
pr edstavili n o komorných k oncer toch v 
rámci pol orec itál u alebo· recitá lu. Na 
prvom z n ich ( 5. 10.1 s me najskôr p o
éull 23 - ročného Ku bánca Luisa Manuela 
Molinu a k o uvoľneného, no iba v jedn ej, 
ly r ickej poloh e hrajúce)lo gitat·1stu . Je· 
h o h ra pr lpom!nala s kôr varné p r e lu
dovanie. Kubán skych inte rpretov sme 
však v minulos ti s pozn al! n a n ašom fes
t ival e (a j v rámc i Interpódlal ako p lno · 
k r vne hrajúc ich hud obn íkov , o tak nás 
tento n e te m peramentný Kubán ec prekva· 
pi l. Naviac si zvoli l l s kladby, k torým 
absen cia tejto zložk y nepros pela, a jeho 
hra sa t a k stá vala fádn ou. Výlučné pre· 
ferova nie melodických llni! mu pri tech 
nických rezervách nestačilo n a presved
čivé podanie zvoleného r e p e r toáru (L. 

Gaswan Zerikly w Sýr ie r ozší r il ll.ra · 
n ice lnterp ód iu u cľnl siu , v o iJiastl vM: · 
nej hud by koncer tne nilm doteraz me 
zn(llllU kn1 jinu. I:utuva li sm e. :l:e do ~ VOJ 
h o r eci tálu ( (i. 10.1 nezill"acl i l 1 dllil o zo 
svojej k •·o jiny [ na j tn i! ked pôvotlnu polo· 
r ecitli lový p r og ram r ozš í r il. lw<Jže IHI 

ln terpód iu m tH! I ll' i ~ l a i'u n cagiJ n Pag1na 
z MoĽR]. Taktu snu~ tnoh li Inn kou ~ta · 
tovn ť, že a n i !~ll i'Óps lw lek cl !l v r[l lllCt 
vysolwš i<CJI!ikých i postgl'ltd uú lnyc h ~tú
d ií nepot!ači l i jeho u ttl t~né , z tn e j k ul 
t(trnej tl'll d !c ie vyc hli tlzajli ce cit eni t~ . Tnl
di r: n ý eu rópsky [ 11 n (tro[:n ý! l 1·eper toúr 
zvl iido l t echnicky z 1·nčm~. no vyssie ko n · 
š ta tova né sn jli'Ujavi lo vo v ýr azuv ~·c tl 
poloh i\c h. l !I r a! Ra ve luvn Snnatinu , So
n á tu g mnl ). Haydna , Beethovenovu so
ná tu č. 26. Es dur. Les Adinux a p o 
p re~ lúvl<r! Chopinuv u 3. sonátu h mol " 
Lisztuvu L a eam{WIII~IIu . l r-i il JVIilC ~; , ll il · 

s iel v agngic k y zv ln!mo tJt a d ynam tcky 
ha ll o tom r o man li Zil lf! ( Ch op1 n ), n o n :· 
zer v y v š t ýlovost i bo li Zl'!lJtllé n ajmli v 
Ravo!uv i a za n im ll ll s lr~d u j t"t r.om š rý lo · 
vo noo dli i ľ e rcJnc ovilnom Haytlnovi -- to .. 
to p o r ovnan ie vyr:hiidUI v prospech Hilyd 
na. 

Zf1verečný k omo rný lwn cert ( 7. 10.1 
pat t•i! dvom kom om ým s ú bo rom. Havla
kuvo kvart e to (delegované l'rugok unccr · 
~om l za u julo na jmil vo 4. sláčikuvnm 
koncerte Otmara Kvecha k ult ivova nos
ťo u , tónovou kultúrou, ale 1 d okonalou 
sú lli'DLl a vys pelo u technickou stránkou 
pre javu . Lubomír Havfát Libor Kaňka 
Jan Jíia a Micha l Kaňk~ p re clv ieclli tt; 
nuplno svo ju muzi k ants kú is k ru v u vo ľ· 
ne n om muziciro vuní, zu t i a ľ čo v Klavír· 
nom kvinte t e Césara Francka ( klaviris t· 
ka Hana Dvoľáková l nepresvedčí li ani 
o spo l očnej tvorivosti a n i zvuk ove j rov
n ováh e. 

Vystúpenie poľského kvinte tä Da Ca
mera s pr_evád za li sí~e ob jek t!vne ťažkos· 
ti jedného z hráčov t lesn ý r o ll ). no 
ani táto skutočnosť kol ektív ( G. Cimosz
ko - flauta, A. Ciešlewicz - hoboj, M. 
Pokrzwiŕtski - klarinet, W. Grochowski 
- lesný roh a Z. Plužek - fagot 1 n e· 
ovplyvnila pri zá palistom muztc frovanl v 
Kvintete Wojciecha Kilara. Ak sme tu 
obdivoval! ich tvorivosť , zauj atý predn es 
p r i u platn e ni tec hn ických i muzikant· 
s k ých dis pozicii, práve . tieto z ložky chý
bali v predchádzajúc ich d ielach (A. Re j
cha : Dychové kvinteto Es dur, op. 88, 
č. 2, Mozart : Divertimento D dur , KZ 
2701. Obe part it (lry akosi le n " odohrali" 
bez vn(ttorného zaan gaž ovan ia pre tú 
pra vú klas ickú hravos ť a dife rencovan ie 
jednotlivých čast ! tHk tempom, ako aj 
podčlarknut im ich kontrastného ch arak· 
teru . 

lnterpódiu m '82 s a skončilo. V d ot e
rajšej h istórii poduju tia konš ta tu jeme je 
ho vzras tajúci trend, n o cl o budúcnost i 
os táva zamysli eť s a , Ako ešte viac po
zdvihnúť jeho umeleckú úrovei'í s merom 
k n evšedným, osobitým výkonom. Rôzne 
medzinárodné sú ťažné podujat ia k aŽdo· 
ročne naznačujú , že zázemie pre ume
leckú tvorbu je práve v s ocialis tických 
a rozvojových kra jiná ch vel'ké. 

VIERA REZUCHOVA 

Hosťujúci operní speváci v závere veľkej F lorestanovej 
ú rle s a u k áza lo, že jeh o drama
tický, pre wag nerovský od bor 
vhodný timbre pô sob! n a jmä vo 
vyš !>ích poloh ác h a r ých lych 
pa sážach príliš ťažkopádne, t a k , 
ž e sa do jem zo spomlnaného ú · 
vod n ého recitat!vu u ž v ďalšom 
priebehu preds ta venia nest up
i\oval. 

za!, že je h o generácia (v pred
s tave n i zas túpená aj J. Ma r tvo· 
11om l sl lepšie rozložila sily 
n ež m n oh1 z g enerácie oper
n ých š tyrids iatnikov. V canzo· 
n e za scénou zaznelo jeho vyso· 
k é "h" rovnako s viežo ako za 
čias jeho br atisla vs k e j éry. Ob· 
časné spievanie pod tónom 
(z javnejšie u je h o žen s k ej part· 
n e rky S. Ha l jak ov e j 1 n e mohlo 
podsta tn ej š ie ovplyvniť celko
vý priaznivý do jem z p redsta · 
venla. 

n ie Mimi je vyslove n e lyrické, 
boh a té na nuan sy s kôr v do l· 
nej polovic i dy n amick e j. ampli · 
túdy. jej tón nie je pril iš ve l · 
ký, no nádherne vibrujúc!, tvo
r en ý je hladko a prirodzene. 
je mi moriadn e obsažný , schop
ný pretlmoč iť boh a t ý c i tový ob
~a h . Tokodyove j h las prúdi voľ
ne od nosných h lbo k po t r blie
tavé v ýšk y, kto ré však v porov
naní s je j prvým vystúpením v 
SND čosi s t r a tili n a údernosti 
a vyznačoval i sa t en toraz a k ou
si a s kézou či opatrno sťou. Ola
hu Mimi má do detailov pre· 
pr acova n ú , z jej spevácko-h e
reckého prejavu vyžar uj e milo
ta, hlboká c itová zaangažova
nosť, n o i jednoduchosť a pros 
tota, ba v prvom obraze · i n l\· 
zn aky kok et érie. Názorne n ám 
demon Štrova la , že veľkosť kreá

::ie n ie je podmienená v e lkos

ťuu h lasu. 

Vys túpenia zahraničných 
ope rných sólistov v minulosti 
n epat r ili k vrcholom opernej 
časti BHS, v ktore j c entre vždy 
stoj i pre m ié r a dom áceh o oper
n é h o s úboru a hosťujúce ope r · 
né t el esá. Ba v yskytli sa už aj 
ročn!ky, k edy táto zložka t a k · 
m e r vypadla z programu fes
t ivalu. 

BHS '82 signalizujú v tomto 
s mere pozitívn y obrat. Vystúpe
n ia hos t! v ope r e SND b oli at
r akt!vn e a j napr iek tom u, že 
dvaja zo štyroch hosťujúcich 
spevákov už v minu losti pred 
bratislavs kým publikom vys tú
pili, a to doko nca v t ých istýc h 
úlohách (Tichý ako Rigole tto, 
Tokody~tvá ako Mimi v Bohé
me ) . . Rozhoduj úca je toHž k v a n 
t ita ( š tyr! vys túpemia v oper 
n ej časti BHS už dávno n ep a · 
mätáme), n o p r edovšetkým kva-

lita predved enýc h umeleckých 
kreá c ii. A t á bola vysoká. 

Vysol{ý štandard nas adila só· 
lls tka opery z Brém s. Larson· 
Piitscberová v Beeth oven ovom 
Fid e liovi. Je j Leonóra išla ver
ne v duchu interpretačnej tra · 
dície s lávnych nemec kých p red· 
s tavitHliek tejto ít lohy, vládla 
zvučným, kov ovo sfa r be ným 
h lasom, nos ným v c el e j šírke 
hlasov ého rozsahu. Pätschero
v e j kreácia s a vyznačovala s u · 
vere~1itou v hereckom i s p e
váckdm stvárnen f, bola p ocho
pená prevažne dramatick y 
(mäkšie odtiene zazn el! len v 
tercete s Rocco m a Flores ta
nom l a r eze r vy zostali Jen v 
r ozšír eni výra zového r egistra , 
ktorý je zatiaľ troc ha úzky, má· 
lo diferencova n ý, Po ú vodnom 
recitaUve sľuboval ve ra aj hlas 
te noristu A. d e Peyera, no u ž 

V p redstavenl Rigole tta vie
d enský G. Tichy, laureát 
MTMl n a BHS s pr ed n iekoľkých 
rokov, s voj výlwn v porovnaní 
s bratislavským vys t(tpenim z 
konca minule j opernej s ezón y 
ešte s kvalitnil. ú lohu má l e p
šie zažitú, spevácky ta k mer bez 
kazov, p r ehlbenú o dalš ie in 
terpretačné nua n sy. Žiada lo by 
s a ešt e skvalitniť e txrémne výš 
ky a prekonať urči t 11 vonkaj
škovosť výrazových charakteri
začných prostriedk ov ' ( parlan
dovanle, vz lyky, vyráža né tó
ny). V 11lohe vojvodu J. Zahrad
ntček z pražsk é h o ND doká-

Co clo kvalít i búrlivej atmo
sfé ry vyvrcholila operná časť 
BHS '82 v predstavenf Pucci
niho Boh.émy, v ktorej P. Dvor · 
skf ž ia rli k va litami hla s u ( s 
občasnými príznakmi indis poz1· 
cie ) a I. Tokodyová 11rov11ou 
interpretačného ma js trovs.tva. 
Tmavšie za farbenie hla s u s a 
vždy u nás spájalo s predsta · 
v ou d ramatické h o sopránu. To
kodyove j s oprá n je až n e uve · 
riteľne tmavý, n o je j poch ope- S. ALTAN 



CER TY 
U, čast starej hudby predrene

sančného obdobia stala . sa 
už po niekoľko rokov pútavou 
a vyhľadávanou atrakciou BHS. 
Tieto neopakovateľné zážitky 
nám môžu poskytnúť iba hos
ťujúce súbory, pretože situácia 
u nás sa ne ustále pohybu je v 
stave zrodu a zániku. Už v Ce
chách je situácia priaznive jšia, 
nehovoriac o Poľsk u, Anglic
ku , Belgicku, Taliansku, Fran
cúzsku, odkiaľ sme umelcov 
špecia lizu júcich sa na starú 
hudbu pr ivftall u nás už neraz. 
Súbor Guillauma de Machaut z 
PariŽa. s umeleckým vedúcim 
Jeanom Bellia rdom priniesol 
hudbu od počiatkov gregorián
skeho chorálu cez francúz
skych trubad(lrov a truvérov až 
k svetským a duchovným sklad
bám vrcholných predstaviteľov 
tohto obdobi.a reprezen tovanými 
menami G. de Maclléluta a G. 
Duraya. Ensemble šiestich hu
dobnlkov - rovnuko spevákov 
ako aj inštrumentalistov, hrá
čov nu vzácne nástroje stredo
vekého inštrumentá ra ( vielé, 
zobcové flauty , pumorty, bu
bienky) zapôsobil svojim ne
všedným zvukovým až exotic
kým ča rom vo vyrovnanej kom
pozičnej linii ducha doby. Do 
akej miery v autentickej a lebo 
aktualizovnnej podobe sluch za 
podpory t eórie u mnohých skla
dieb síce odhalil, ale bez noto
vých predlôh nempžno · vysloviť 
jednoznačný súd. Je však isté, 
že tak ako v mladš!ch dobách , 
v podstate aj dnes zostáva cha
ra kterist ická interpretácia pr e 
hudbu svetskci či duchovnú, 
skladby komponované k urči 
t ým príleži tost iam a umelec ké
mu posvä ten iu; rovnako i st re
dovek mal svoje zásady a p.ra
vidló, vývo jové linie .a odchýl
ky. Preto nemožno akceptovať 
od umeleckého vedúceh o rov
naké interpretačné parametre 
pre gregorlá n z 9. storočia, 
svetské rondá , virelai, motetá 
najväČšieho tr uvéra Adama de 
la Halle z 13. storočia či Ma
ohautov-e a Dufayove rondá, ba
lady, chansony alebo magnifi 
caty zo 14. a 15. storočia. Jean 
Belliard je vyn!l{a júcim kontra
t enorom, menej však už citli
vým hudobnikom pre štýlové a 
žánrové diferencovanie a s t ým 
s úv isiace pochopenie adek vát
nej interpretácie dane j sk lad
by. Jeho ostrý, v niektorých 
skladbách až prepiaty prejav 
(možno viac vhodný pre vese
lé spevy truvé rov l nekorešpon
duje náležite s ľúbostnou lyr i
kou Petra rcových son etov Du
faya či slávnostného Magnifica
tu. Mladý tenorista Jean Fran
c ois Barres svoj im kultivova
ným, vy-soko muzikálnym pre
javom aj keď nemal toľko pri
ležitosti a často bol prek r ývaný 
výrazným kontrateno rom part
nera, podal dôkaz o vysokých 
kvalitách francúzskej vokálnej 
školy, ako a j o svoj ich schop
nos tiach pre presvedčlvú ume
lecl<ú výpoveď. Z inštrUipenta
listov zaujal Dominique 
Gauthier čistým laden!m dreve
ných nästrojov. Pumorty, baso
vé zobcové flau ty, vielé, lutna , 
malý pozitlv dodávali pat inu 
dôb t r ubadúrov, večných pev
cov o 11\sl<e, túžbe, vojne, hr 
dinských činoch. Bol to · ume
lecký zá~.! tok znásobený atrak
ciou, majúc i p re nás charakter 
vzácneho hudobného daru. Via
cer í naš i interureti .,experimen
tátor i" dávnych dôb, ktorým 
predharokovli hudba zatiaľ iba 
učarovala,' mali by sa ria diť 
umnnim čistéh o tva r u. bez špe
l+ula tívnych tt·anspozícli často 
totálne nc~týlového chara kteru. 
I ked hudba predklnsických 
čia s tieto možnosti posi{ytu je 
i tu platia zásadné kritériá . Sú
bor Guillaume 'de Macha uta mô
že v tomto smere pre nich zos
tať v mnohom vzorom. , 

ETELA CARSKA 

Vystúl~enie Janáčkovho kvar
t eta ( 2. lO. l v rámci Bra

tislavských hudobných slávnos-

ti nastol.ilo množstvo vážnych 
otázok, na ktoré by tent o ko
morný súbor ma l hľadať od
poveď. Ved ide o r en omované 
kvarteto Státnej filharmónie Br
no, ktoré existuje už t akmer 
štvrťstoročie. Janáčkovci (B. 
Smejkal, A. Sýkora, J. Kratoch
víl, K. Kafka 1 sa predstavil! 
Haydnovým sláčikovým kvarte
tom C dur, op. 74, č. 1, Hob. 
III/72, Brittenovým 3. sláčiko
vým kva.rtetom, op. 34 a Dvofá
kovým Sláčikovým kvarTetom 
G dur, op. 106. 

Na tému ako Interpretovať 
Haydna a jeho sláčikové k var
tetá sa už vera nap!salo a po
vedalo. K, dispozicii sú počet
né nahrávky špičkových ko
morných ensemblov, a preto až 
zaráža, ako sa neraz priam ma 
cošsky obchádza tá to trad!c!a, 
na kto rej ch tiac-nechtiac každý 
mus! budova ť. Haydn v· podan! 
Ja náčkovho kvarteta vyznel, 
~iaf , nielen n eštýlovo, ale i 
technicky a najmä Intonačne 
úplne nevypracovane. Hrubé 
n epresnosti navodil! atmosféru 
chvatu, pr ibližn ých a náhod!
lých kontextov, akejsi h ry sily, 
posadnutej robustnou expresi
vitou. Vo výpočte negativ by sa 
dalo pokračovať. Menuet bol 
rozvláčny, . pr!tažký, allegrá ne
zrozumiteľné a prefors!rované. 
Skoda, že nemožno vysloviť na 
margo Haydna ani jedno pozi
tívne konštatovanie. V in terpre
tácii Brittenovho diela treba 
pr ipustiť určitý kvalitat!vny 
prelom, .avšak aj t u bolo c!t!t 
- až na zá verečnú Passacagliu 
- absenciu ušľachtilého muzi-
cirovania. Predvedenie nah lodá
vala nečistá in toná cia, ktorá 
provokovala a miest.ami až i r i
tovala posl ucháča. Mne osobne 
prekážala až do t akej miery, 
že som sa k prekrásnemu Br it
tenovmu ·dielu poslucháčsky 
takmer nedosta l, a pritom Ide 
o jedno z najpôsobivejšich diel 
v kvar tetovej Uteratúre 20. sto
ročia. Co povedať na margo In
terpretácie Dvoráka. Všetci vie
me, že prednes tohto diela ne
nadväzoval na veľkú a slávnu 
tradíciu českých komorných sú
borov. A bola to nesmierna ško
da, pretože kto iný má dvlhať 
a r_ozv!j ať slávu veľkých čes
kých majstrov než domáci In ' 
terpreti. Je to pr iam poslanlm 
nášho interpretačného umeni!! 
- na jmä, ak sa prezentuje na 
významnom medzinárodnom hu
dobnom festivale. 

Vystúpenie Mnichovského ba
rytónového tria v obsadenl 

J. Eggebrecht - barytón, D. 
Goritzki - viola, W. Schmid -
violončelo ( 2. 10. l nesporne ver
mi šťastne dramaturgicky obo
hatilo komorné podujatia BHS. 
Boli sme jednak svedkami vy
nil{a jú_ceho umeleckého výkonu, 
jedri<rk nás mimoriadne zaujal 
i samotný nástroj barytón ( vio
la da gamba cl' amore ). a pri
rodzene, vynika júca hra na 
tomto prekrásnom nástro j!. Vy
počul i sme s( skvelé triá J. 
Haydna pre toto komorn é zlo
ženie, . ktoré sú , žiaf, u 'nás ver
mi málo zná me. v prvej časti 
koncertu zaznelo Trio A · dur, 
Hob. XI/ 51, v ktorom úvodné 
Sicil iano bolo priam p_režlare
né slnkom juhu, Allegro 
temperamen tne roztancované a 
Menuetto poznačené sladkým až 
roztúženým nádychom barytó
nu. I dalšie Trio G dur Hob. 
XI/70 sa nieslo v znamen! do
minantnej, priam koncertantnej 
funkcie tohto nástroja, ktorý u
rnožfíuje súčasne vyludzovať tó
ny brnkanim i ťahom sláčika. 
Kantilén u možno teda hrať s 
vlastným, harmonickým dotvo
reným sprievodom, pričom fa
r ebne vzniká dojem, akoby vio
lu čl violončelo podfarbovalo 
čembalo. Upú talo na jmä záve
rečné MenueHo, v ){torom tim
brová príbuznosť nástrojov n a
vodila a tmosféru uta jenej váž
nosti a dramaticke j sily. Mimo
ria dne zapôsobilo aj Trio O dur, 

Hob. XI!i07 s výrazovým! po
lohami vznešenými až vážnymi, 
ako aj hravými čl bezstarostný
mi. Majstrovská interpretácia 1 
tu podčiarkla krásu Haydnovej 
lluqobnej reči, ktorá v tomto 
diele vystúpila na povrch z 
technicky náročných, priam vir
t uózne koncipovaných in§tru
mentálnych par tov. 

V dr uhe j časti programu sme 
počuli Trio D dur Hob. XI/113 
s prekrásnym úvodným . ada
giom, kde dialóg troch sláčiko
vých nástro jov pretkával! su
gest!vne myšlienky, aké pozná
me len z vrcholných diel tohto 
veľkého majstra. Podobný este
tický zážitok mal poslucháč i 
zo záverečného Tria F 'dur, 
Hob. XI/117, kde opät výrazne 
dominoval bar ytón a ko koncer
tantný nástroj. Jčlrg Eggebrech t 
opäť potvrdil svoje vynikajúce 
Interpretačné majstrovstvo, pri
čom sme neobdivoval! Jen vir
t uozitu tohto umelca, ale aj je
ho muzikalitu a veľký zmysel 
pre komorné muzic!rovanie. Vy
stlípenie Mnichovského barytó
nového t ria tak velmi hodnotne 
prispelo k obohateniu komor
ných koncert ov slávnosU. 

IGOR BERGER 

V dvojná sobnej úlohe ako 
s pevák a dirigent sa pred

s tavil festivalovému obecenstvu 
· jeden z popredn1ch európskych 
tenor!stov, ktorí vyrástli z n e
meckej vokálnej t r ad!cie, ne
poch ybne aj vokálneho škole
nia - Peter Schreier. Na BHS 
uviedol program Goethe v pies
ni ( 2. 10. l spolu s Mariánom 
Lapšanským, sólistom Sloven
skej filhar mónie. Drobné hu
dobné klenoty vokálnej l·ltera
túry __ od Huga Wol(a, Ludwiga 
van Beethovena a. Franza Schu
berta, inšpirované poéziou ver
kého nemeckého básnika ( 150 
rokov od jeho smrti uplynulo 
12. marca t. r . ] zazneli v kon
geniálnej spolupráci speváka a 
klaviristu a koby jedným dy-

zážitok zo spojenia poetiky s lo
va a poézie hudobného st vár
nenia. 

TERf:ZIA URSINYOVA 

S veľkým záujmom očakávaný 
recitál švajčiarskej klavi

ristky Emmy Henzovej-Diéman
dovej ( 2. 10.] bol malým ex
kurzom do klavlrnej tvorby H. 
Holligera, O. Messiaena, K.-H. 
Stoc~hausena, H. Domanského, 
Th. Bräma a G. Crumba. Ná
ročný program t ohto koncertu 
nastolil celkom zákonite viace
ro otázok, ktoré v krátkej r e
cenz!l možno len načrtnúť. Pre
dovšetkým si t reba uvedomiť , 
~e tu skutočne nešlo o prezen
táciu módnych smerov druhej 
polovice 20. sto ročia, ale o sU
né tvorivé výpovede, nadväzu
júce na celé spekt-rum kompo
zičných prúdov min ulosti a sú
časnosti. Evidentné prieniky do 
min ulosti, napriklad v dielach 
!tfessiaena ( Cantéyodjaya )·, 
Stockhausena ( Klavierstlick 
IX) , Difmanského ( Dithyramby) 
či Crumba (Makrokosmos I), 
ukazujú zároveií i nové cesty, 
takmer netušené možnosti kla
v!rn ej poetiky a perspe~tfvy 
tvorivého hudobnéh o mysl enia. 
U Messiaena vôbec nešlo len o 
zvukovú škálu, ktorá by súvi
sela s modelmi indickej hudby. 
Metro-r ytmické elementy indic
kej hud by tvor!).! iba fabulač
ný rámec, z k torého vystúpila 
na povrch. výrazná t ematická 
práca ( bizarná parafráza sch er
za či tklivá meditácia kantilé
ny) . Pochopiteľne, všetko bolo 
presýtené širokými farebnými 
spektrami, tak pr!značnými pre 
celú Messiaenovu hudbu. Stock
hausenove prieniky do minulos-
11 smerovali zase k pratvarom 
zvukového ku).t u, ako k surovej 
materiá lovej prvotine, pričom 
tiet o polohy autor vykompenzo
val t rblietavou ornamentikou 
ako markant ným kontrast om k 
predc·hádzajúcim expres!vnym 
polohám. Zdá sa, že práve tu , 

Klavirista Marián Laplianský ( vfavo) a vy~ikajúci spevák súčas
nosti - Peter Schreier (vpravo) ďakujú za ovácie po skončen! 
koncertu. nazvaného Goethe v piesni. Snimka: v. Hák 

chom. Ťažko tu oddeľovať, kto 
bol lepši - a ani o to nejde. 
Sme radi, že vedia vynika júcej 
osobnosti Petra Schreiera sa do
sta lo do nových súvislost! ume
n ie "sprevádzačské ", ako zvyk
neme označovať nie celkom 
!?Právne komornú spoluprácu 
klaviristu so sólistom. Pravda, 
o sprevádzačstve sa celkom vý
stižne píše vtedy, ak skutočne 
nejde o nič iné, iba o VY.tvore
nie "zvukového pozad!á~. Ma
d án Lapšanský však spolutvo
ril náladu a atmosféru jednot
livých piesn~ 1 celého večera, 
dýchal s polu so spevákom, t vo
ril jeho frázy a dynamické vl
nenie. Po tomto zážitku už ťaž
ko umelecKy pri jmeme mn ohé 
domáce výkony tých komor
ných spoluhráčov za klavirom, 
ktor í iba sprevá dza jú. Schreler 
demonštr oval vrch ol svoj.h o zre
lého majstrovstva: dokonalé 
ovládanie hlasu jemného lyric
kého timbr u, jeh o dôverné po
znanie, a teda i narábanie v 
chúlostivých miestach takým 
spósobom, ktorý nenarúša do
jem z estetickej krásy ( napri
klad "vlasové" nasadzovanle tó
nov vo výškach a ich vejárovi
té otváranie), vynikajúce de
mon~trovanie messa di voce, ale 
i plného, mužného, zvučného 
tónu v recitatrvnejšlch úsekoch 
a prozodfckých piesňach. 
Schreier vie pieseň stavať, tvo
f! veľké klenby kat edrál, ale aj 
j_emné nálady s úžasným poko
jom a vyrovnanlm. Jeh o doko
nalá výslovnosť sa stala už 
známa - a je napokon pr! :z.n ač
ná pre celú nemeckú vokálnu 
kultúru. Pritom sa u Schrelera 
z tohto aspektu nemen! est etic
ká k·rása tónu, ale umocňuje sa 

v oživovani farebne umocne
ných fioritúr a vo využ!van! 
markantných výrazových po
Jariť prebiehajú široké varian
ty Stockhausenových premien, 
z ktorých .c!tlt osobnostnú vý
poveď i sugest!vn u .naliehavost. 
I Domanského Dithyramby sú 
nové návraty (nap!sal som už 
o tomto diele samostatnú ana
lýzu na stránkach Hudobného 
života). Ziaľ, v podan! E. Hen
zovej-Diémandovej som · toto 
dielo takmer ne.spoznal. V pod
state porušlla celkovú koncep
ciu diela i vernosť notového 
textu , čo azda nepotrebuje dal
š! k omentár . Ak sa pozr ieme 
na interpret áciu ostatných diel 
z takéhoto hľadisk a, vznikajú 
ot ázky _hodn é n a za myslenie. Na 
margo predvedenia treba t eda 
v zásade vysloviť kritické slo
vá. PocHoval som yôbec úplnú 
a bsenciu osobnostnej výpovede. 
Ved dnes sa už táto hudba ne- · 
jav! tak neznáma a· novátorská 
ako v nedávn·ej minulosti. a ·po
slucháč chce poču ť viac ako pú
he tlmočenie. Chce počuť ná· 
zor interpreta. T!.eto nedostatky .. 
sa vynorili i v Crumbových 12 
fantazijných kusoch na zname
nie zvieratníka pre elektronic
ky zosilnený klavlr ( Makrokos
rilOs I l, v Brämových' Bagate
lách ·a v Hoiligerových EHs 
(troch nočných kusoch pre 
klavfr l- Z uvedených autorov 
nes-porne najväčšmi zaujal 
Crumb, ktorý pristupuje ku kla
v!ru ako ku klávesovému, drn
]{aciemu a súčasne biciemu ná
stro'iu. Využ!va tak všetky mož
nosti tvorenia tónov, farieb i 
zvukov; do tejto rôznorodej pa
l ety zapája miestami i ľudský 
hlas. Všetko slúži Crumbovi k 

vášnivo rozohranej expresivite. 
Jeho. nekompromisné exk urzy 
do min~Iosti neboli tea•trálnym 
gestom. Všetko malo svoju ne
odvrátlteľnú následnost d od
pútavanie sa od vžitých kon

. venci!, ako aj pohľady do ne-
návratnej minulosti i v!zie hud
by novej. Ziaľ, niet priestoru v 
rámci k rátkej recenzie podrob
nejšie sa rozpisovať .o jednot
livých dielach. Na margo Holli
gerovej skladby Elis t iada sa 
však ešte dodat, že sa nestretla 
so ~áujmom, pret ože nemala 
duchovný esprit a nič pods.tat
ného sa v nej neodohrávalo. · 

IGOR BERGER 

Na stretÍllltie s dánskym 
Triom Michaly Petriove j v 

rámci nočného koncertu ( 8. 10. ) 
budeme azda všetci radi sporn!-· 
nať. Ušiacht!lé muzic!rovanie, 
pôsobivá dramaturgia a vyhra
nený interpretačný štýl - to sú 
devizy, ktoré majú u posluchá
čov zaručený úspech. Trio Mi
chaly Petriovej ( M. Petriová -
zobcová flauta, D. Petri - vio
lončelo, H. Petriová ~ čemba
lo) sa predstavil o bratislav
ským poslucháčom Händlovou 
Sonátou d mol pre sopránovú 
zobcovú flautu a basso conti
nuo, Lorenzovou Témou s va
riác:iami C dur pre sólovfí sop
ránov_Cí zobcovfí flautu, Bacho
vou Suitou č. 5 c mol pre só
lové violončelo, BWV 1011, a 
dielom anonyma ( približne z r. 
1700 l Greensleeves on a ground 
pre sopránovfí zobcovú flautu 
a basso continuo. V druhej čas
ti programu sme počuli od Pe
ra Norgarda (nar. 1932 ) Hey
days' Night pre sopránovú zob
covfí flautu, violončelo a čem 
balo, Päť litúdii pre sólovú zob
cobú flautu od Fransa Briigge
na (nar. 1934 ) a na záver Te
lemannovu_ Sonátu D dur pre 
sopránovú zobcovfí flautu a 
basso continuo. 

Trio Michaly Petriovej potvr
dilo, na jmä v dielach st arých 
majst rov, svoje interpretačné 
majst rovstvo. Obdivovali sme 
predovšetkým spontánnosť a 
samozrejmú ľahkosť, s akou pri
stupovali dánski umelci k veľ
kému dedičstvu minulosti. V 
ich hre bolo c!tit detľnskú ra
dost z muz!cfrovania, podlože
nú, pravda, mimoriadnymi tech
nickými a tvorivými dlspoz!cia
mi. Najmä zobcová flauta M. 
Petr!ovej znela neobyčajne mu
zikálne a sviežo. Poslucháči ma
li možnosť oboznámiť sa s tou
to mladou umelkyií.ou i v sólo
vých dielach pre zobcovú flau
tu. Kým u A. Lorenza prevlá da
la hudobným klasicizmom pred
určená In štrumentá lna sadzba, 
využ!va júca bohat é variačné ob
meny zvolenej témy, u holand
skéh o súčasnika Bri.lggena da
la sa skôr sl edovať kompozič
ná práca smerujúca k hľadaniu 
nových, fa rebných a výrazových 
mo~nosti nástroja. Mimoriadne 
v~ak_ zauja l dánsky skladater 
P. Norgard spájan!m nezávis
le sa odv!jajúcich tema tických 
pásiem, metro-rytmickou mno
horakosťou a priam živelne roz
vlneným prfvalom hudby. V 
Norgardovej hudbe je veľa h ra
vosti, ale i roztúžených a sni
vých okamihov; nájdeme tu a j 
sugest!vne pohľady do diaľok 

a vera farebných i bizarných 
nálad. Skvelá interpretácia dán-

. skych umelcov umocnila pre
svedčivosť a p ravdivosť tohto 
diela. 

St retnutie so Slovenským 
kvartetom a Petrom Toper

czerom ( 9. 10. ) bolo opät ma
lou konfrontáciou súčasnej slo
venskej tvorby s dvoma výraz
nými osobnosťami európskej hu
dobnej kultúry. Vypočuli sme si 
Dibákove Moments musicaux II., 
op. 20, Sláčikové kvarteto č. 3 
B. Martinu a Brahmsovo Kla
virne kvinteto f mol, op. 34. 
V Dibákovej hudbe c!tif hľada· 
nie rovnováhy a vyhýbanie sa 
~xpreslvnym krajnostiam. Pola
rizácie sa vybi ja jú skôr v sar
kastických a groteskných polo
hách, v parafráze na kánoni
zovan ý svet, v ľahkom, nadne

·Senom iron!zovani hudobnej ma
térie, pričom druhú polohu vi
d!me zase v adagiovej hudbe, 

(Pokračovanie na 8. str. l 



Medzinárodne o J. Hayd.novi 
a hudbe jeho doby 

Od rok u 1972 súčasťou BHS sa stali 
m uzlkologické konferencie zamerané na 
hudobné tradície Bratislavy a ich tvor
cov. Tohtoročná, už XI. muzlkologická 
konferencia sa orientovala na tému Jo
seph Haydn a hudba jeho doby, čím sa 
zvýraznilo miesto Bra tislavy v tvorbe 
J. Haydna, jeho živote a vo vzťahoch hu
dobného života na Slovensku v jeho 
dobe. Tým sa súčasne naznačili medzi
národné, európske parametre hudobného 
životä na Slovensku na prelome 18. a 
19. storoč ia. Bratislavská konferencia ( 6. 
a 7. 10. l bola slovenským príspevkom do 
medzinárodného kontextu akcll k 250. 
výročiu narodenia skladatera. O usporia
danie konferencie sa zaslúžili Mestský 
dom kultúry a osvety v Bratislave i Fes
tivä lový výbor BHS a medzinárodného 
uznania sa konferencii dostalo nielen 
účasťou .muzikológov zo ZSSR, Rumun
ska, Juhoslávie a RakÚska , al e aj tým, 
že sa na je j rokovani zúčastnili tiež zá
stupcovia konzulárneho zboru Rumunska 
a Rukúska v Bratislave. 

Jyzovali sa intonačné a harmonické prv
ky s poukazom na výskyt polyfónie a 
jej funkčnosti v autorovom diele (J. Pro
topopov), na súvislosť Haydnovej melo
diky s lntonačným slovn!kom doby (Vl. 
Zak). Početné priklady doplnili analý
zu Haydnovej dychovej harmónie (H. 
Seifertl a vývoj sonátovo-symfonickej 
cyklickej formy s postupnou kryš talizá
ciou rytmických a melodických prvkov 
až k zrelej estetickej individuall te skla 
dateľa (M. Poštolka). V zhode s doteraj
šfm výs kumom korene _ fo lklórneho pra
diva v Haydnovej tvorbe sa vysvetrovall 
ich s prostredkovanim cez šfac.htickl1 hud
bu (). Kresánek). Haydnova tvorba sa 
uvádzala aj do súvislosti s funkciami 
spoločenskej tanečnej hudby v dobovej 
Viedni. Jej druhy, formy, skladatel!a rást
li l padali so spoločenským vývojom, 
ball zrkadlom spoločenskej s ituácie. Už 
v Haydnovej dobe sa pr ipravova la ces
ta k viedenskému valčiku ( G. Scholz). 
Rovnako sa vyzdvihoval význam Haydna 
v oblasti komorného žá nru, najmä vo 
vývoj i. sláčikového kvart~ta v ranom 
klasicizme. V Haydnových kvartetách sa 
snúbi la náročnosť s pr!stupnosťou, kon
trapunkt sa využíval k novým tektonic
kým c ieľom (J. Albrecht) . 

Jubileum J. Haydna bolo vhodnou prlle· 
žltosťou zastaviť sa opäť pri jeho skla
dateľskom odkaze, zamyslleť sa nad je
h o pr!nosom a významom vo vývoj i eu
róps kej hudby - a v neposlednom ra
de bilancovať doterajšie výskumy slo
venských a českých historikov v oblasti 
htt'dobného života v na šej vlasti koncom 
18. sto ročia a mie~ta hudby J. Haydna 
v iiom. Rozšlrenie tematiky konferencie 
aj na hudbu Haydnovej doby umožnilo 
referentom sledova ť prenikanie sklada
teľovej hudby na Slovensku, do Ciech 
a aj do ďalších kra jin vtedajše j Európy 

Predsednictvo XI. medzinárodnej muzikologickej konferencie (vravo dr. Darina Múd· 
ra, CSc. pri svojom vystúpeni na konferencii). Sn!mka : J. Vrllk 

Bilancovanie dosiahnutých výsled[{ov 
vo výskume Haydnovej hudby u nás i v 
zHhranlčl poskytlo dobrý prebrad o vý
skyte haydnovského . notového materiálu 
na Slovensku (D. Múdra) , osobitne vo 
fondoch Matice slovenskej (E. Muntágl. 
v Archive mesta Košic ( M. Potemrová.), 
na Monwe (J. Sehnal) a v hudobných 
arch!voch v Záhrebe (Z. Blažekovič). Sú · 
časne sa naznačilo, že pramenný vý
s kum Haydnovej hudby stoj ! ešte pred 
mnoh ými závažnými úlohami objavovať, 
identifikovať a spresiíova ť už doteraz 
zná me Haydnove skladby. V tomto s me
re záslužnú prácu vykonal slovenský 
muzikológ P. Polák pri ident if ikácii 
Haydnove j symfó nie č . 48, doteraz ne
správne n azývHne j Mária Terézia . tqa
tic a slovenská pohotovo pripravila vkus· 
né f_a kslmile tejto symfónie. 

v š iršieh 'súvislostiach ideového, poli
t ického a kultúrneho zázemia. Haydno
vou hudbou totiž do európskych kraj in 
neprenikali Jen noyé hudobnoestetické 
ideál~ nastupujúceho klasic izmu, a le aj 
pokrokové myšlienky osvietenstva a ohla
sy buržoáznej francúzskej r evolúcie (Z. 
Nováček). Výsledky konkrétneho výsku
mu v tomto smere potvrdill uvedenú té· 

Sympózium mladých muzikológov 
K muzikologickým podujatiam, us po

r adúVimých Zväzom s lovens kých s klada
te rov v rámci Kruhu mladých muz!koló
gov v Dolnej Krupej (predtým v Mora
vanoch ). pribudlo ďal šie významné po
du ju tie tohto druhu - Sympózium mla
dých muzikológov, ktoréh o I. ročnik sa 
konal v riímci BHS pod záštitou Fiiozo
fic l< e j félkulty Univerzity Komenského a 
Zväzu slovenských skladat erov [ 15. a 16. 
lO.l. Myšli enk a uskutoči\ovať každoroč
n e t ieto a ktivne muzlkologlcké s tretnu
Iii! su zrodila na vlaJ1ajšej konfes.encii, 
realizovanej p_ri .PJ.' lležltos ti BO. výro.čia , 
za loženia hudobnej vedy na FFUK, a uka
zu je sa velmi plodnou najmä preto, že 
tc.>nto perspektfvny pro jekt dáva mladej 
nast upu júcej generácľi možnosť prezen
t ácie, poskytuje jej pr ies tor k aktivne
mu él verejnému zapojeniu sa do näšho 
muzikologického diania, a t ým umo'žiíu
je udržať kontinuitu bývalých posluchá· 
čov a absolventov, ktorá býva zväčša po 
ukončen! štúdia prerušená. Názov kon
ferencie je však t reba chápa ť v širšom 
vymedzen! slova .,mladých", pretože sa 
na nej zúčastnila aj stredná generáciél 
zrelých muzikológov. Išlo teda skôr o 
sympózium .,s prizvaním" mladých, čo 
však ni jako neodporuje práve naznač'e
né mu zmysl u tohto poduj atia. Práve na· 
opa k. Tá to symbióza aj na verejnom fó
r 8 bo la garantom a podmienkou úspe
chu s ympózia . Nešlo len o vzájomné 
podnety vo sfére zvolených tém pr fs pev
kov, a le a j 0 inšpirujúce diskusie v ku
loároch a nadviazanie potrebn ých kon
taktov. 

S ohľadom na na jmladš!ch účastn ikov 
bola taktiež zvolená dosť široká ústred
ná téma - .,Súčasná hudobná estetika -
problémy konfrontácie, metodológia", 
pretože jej užšie špecifikovanie by ur
čite znfžilo počet mladých referentov. 
I na priek rôznorodosti p rlspevkov, a to 
n ielen vo volbe tém, ale l v zmysle vý
ch odiskových poz!clf a intencii referujú· 
cich, s me melili nájsť paralely tematic
kých okruhov, ku ktorým inklinujú naši 
mladšf muzlkológovia. 

Prl jemné bolo zistenie, že sa mlad! 
orientujtl na aktuálne a provokujúce té· 
my a sn ažia sa vyrovnať s takou, na ris
kantnej a labilnej pôde sa nachádza
júcou probl ematikou, akou Je vnimanie 
hud by a problematika hudobnej interpre
tácie. V tomto zmysle úzko korešpon
dovRli referá ty R. Brejku, V. Fulku, ne
priamo u j Ľ. Chalupku, E. Letňanovej 
a Y. Koláčkovej , vhodne doplnené po
hľadmi na niektoré pr!stupy k muzlko lo
gickému bádaniu, čl už z hľadiska meto
dologického a terminologického ( M. 
Adamčiak: Interpretácia semiotických 
koncepcii J. J. Nattieza a O. E. Laskeho ), 
alebo filozoficko-estetickéh o (Z. Kalnic
ká: Fenomenologické poňatie hudobného 
diela u R. lngardena). Zaradenie zdan
livo .,čisto" hudobno-psychologickej 
problematiky (Brejka: Niektoré aspekty 
teórie recipovania hudby, Fulka: Kate
gória hudobného zážitku vo svetle mo
dernej hudobnej psychológie) do rámca 
ústrednej témy nebolo nijakým ,.nedo
pa trenim", ale priamo vyplývalo z mno
ho ráz na sympóziu zdôrazňovanej po
treby vychádzať pri riešeni muzikologic
kých pr oblémov z vlacdimenzlonálnych 
pozlcil inter disciplinárnostl. T11to požia· 

davku zdôraznili vo svojich pr !spevkoch 
R. Brejka (sna ha objasni ť pojem ,.adek
vátne hudobné vn imanie" , načrtnutie teo
retického modelu výskumu hudobného 
vn!mania), V. Fulka (vo svojom inšpira
t!vnom prispevku vychádzaJ z tézy, že 
hudobná psychológia, proklamovaná ako 
sl1čast hudobno-vedeckej systematiky, 
bola v skutočnosti psychológiou). Ľ. Cha· 
lupka, interpretujúc! genézu kategórie 
hudobného myslenia vo vývoji vedec
kého myslenia J. Kresánka, ako i M .. 
Ada~~!ak ( Las kt;ho prlst~p l. Pr~b~e.ma-

~~ ,tl~y _ljudobp.ého vni~~J.l.i~ , _sa _,,dgt~)a, •. i, 
E. Letňnnová, svojrázrte uvaŽujúca nad 
ontológiou a formami exis tencie hudob
ného die la s al{centom na jeho hudobno
interpretačnú fázu. Interpretačnou prob· 
lematikou sa zaoberala i Y. Koláčková, 
ktorá demonštrovala pozadie interpretač
ného š týlu Smetanovej Mojej vlasti, a 
to vo svetle t alichovskej Interpretačnej 
t r ad!cle, pričom prfspevok implicitne po
ukázal l n a všeobecnejšie p roblémy mu
zikologického snaženia v oblasti inter
pretačného umenia. 

Hlavný referát J. Bruverisa podal vý
stižný_ pohľad na súčasný stav hudobnej 
estetiky, pričom pre nemožnosť postih
nuti a problematiky v celej š!rke ak<;en
toval len niektoré osobitosti tohto stavu. 
Dotkol sa mnohý~h otázok týkajúcich sa 
samej podstaty estetična a nastoli l páľ· 
čivý problém možnosti či nemožnosti 
teoreticke j systemizácie súčasného kon
glomerátu rôznych estetických koncep
cii, metodológií, terminológii, modelov 
atď. Načrtol paradigmu doterajšieh úvah 
na túto tému a vyjadril p resvedčenie, 
že snah a hudobnej estetiky byť syste
matickou ni e je romantickou pretenziou 
stanovlt nadh istorické zákony, ale vy
tvori ť inštrumentár výskumu kvallt hud· 
by, aby ona zostala sama sebou. 

Na sympóziu sa prezentovali okrem 
spom!naných taktiež Z. Martináková a 
študenti III. ročníka FFUK M. Blahyn
ka a J. Horáček. 

Súčasťou sympózia bol a j round table 
na tému "K problematike umeleckej hod
noty v tvorbe a umeleckej. kritike'. Išlo 
o skutočné pracovné zasadnutie, kde 
však mladí mohli iba sekundova ť. Roko
van ie prebieha lo v znamen! otvorených 
otázok dotýkafúcich sa problému este
tick.ej a umeleckej hodnoty vôbec, ak
tuá lng_stl h odnôt, hodnotových kritéri!, 
problému hodnôt v populárne j hudbe s 
ašpi ráciou na pr!vlästok umeleckých, úlo
hy umeleckej kritiky v hodnotvornom 
procese. Produktlvnou sa uká za la najmä 
dichotómia hodnota-význam a otázky ob
jekt!vnostl hodnôt a ko výslednice spolo
čensko-historicky motivovaného selek
t!vneho procesu, ako l to, že problém 
umeleckej hodnoty spočiva v pr!nose (!l 
a úlohou kritiky je potom ukázať pries
tor, kde treba v diele hfadať .intencie 
byt pr!nosom, a to v mnohodlmenzionál
nych reláciách ( Adamčlak l - Dospelo sa 
k tomu, že riešenie vyššie načrtnutých 
problemov môže byť plodné iba vtedy, 
ak budeme uvažovať smerom k postih· 
nutlu samotnej hudobne j štruktúry hod
nôt a Ich vývoja a definovania rozdie
l ov medzi jednotlivým! hodnotovými 
úrovň.amt. 

YVETTA KOLACKOVA 

zu na pr!pade Košic, kde prlekopnrkmi 
n ovej_ hudobnoestetick ej orientácie kon
com 18. storočia boli významn! pedagó· 
govia a in teligenti s veľkou kultúrnou 
rozhfadenosťou v duchu os vietenstva a 
pop vplyvom myšlienok fra ncúzskej revo
lúcie (M. Potemrová). Rovnako sa po
ukáza lo na spoločenské zázemie hudob
ných centier v tejto dobe v Cechách (z. 
Pilková) i u Juhoslovanov ( N. Mosuso
vá) . S touto tematikou úzko súviseli aj 
referáty o vplyvoch Haydnovej hudby 
na jeho súčasníkov i neskorš-ich eurqp
skych skladateľov. Poukáza lo sa na prob
lémy vplyvu tvorby mladého Haydna na 
českú hudbu v 18. storoči, a le najmä na 
problematiku porovnávania jeh o "tvorby 
s českou hudbou koncom 18. storočia 
(R. Pečman). Zvláštna pozornosť sa ve· 
novala významu hudobnej tvorby F. X. 
Brixlho, Haydnovho súčasník a, ktorý pri
pravoval cestu Mozartovej hudbe ( F. Fra· 
nek) . Do tejto tematickej skupiny mož· 
no zaradiť a j referát o skladateľoch 
Háydn ovej doby v podunajskej oblasti 
vo všeobecnosti (o. Biba). 

Osobitnú oblasť konferencie tvor ili re
ferátY o- vlastnom diele J. Haydn a. An a-

lt,o.'Y•' ,. """ " • 

Haydnovská konferencia v Brat islave 
sa stala dobrou prehliadkou o doteraj· 
šom bádani hudobného života u ná s na 
prelome 18. a 19. storoči a v širšom s po
ločenskom kon texte. Nielenže bilancovala 
dosiahnuté výsledk y, ale sú časne nazna
čil a cesty ďa l š i eho výskumu te jto prob
lematiky. ]ej hodnotu najlepšie urč!me 
porovnanfm s haydnovskou muzll<Dlog ic· 
kou konferenciou v Bratislave v roku 
1959 - na)mti slovenskä hudobná histo
riogra fia zaznamenala od vtedy viditeľný 

pokrok. 

MÁRIA POTEMROV Á 

Stretnutie dramaturgov 
K trad ičným podujatiam, náležiacim 

do k omplexu Bratislavs kých hudobných 
s lávnosti, patr! i Stretnutie dramatu rgov, 
ktoré k aždoročne usporadúva Slovenský 
hudo bný éond. Po desiaty raz, od 8. do 
10. ol<tóbra , zišli sa zás tupcovia čes
k ých i slovenských [ Ceská filharmónia , 
Symfonický orchester hl. m. Pmhy FOK, 
Východočeský štátny orchester Pardu
bice. Divadelný ústav Praha, HIS CHF, 
Slovensk á filhaqnónia a Štátna filhar· 
mónia Košice ) a zahraničných ( Berli
ner·Sinfonie Orchester, VAAP Moskva, 
Národné a l{ ademické divadlo opery a ba
letu Sofia , Zväz sovietskych skla daterov, 
Radio TV Zagreb, Radio tv Suidde Ro
mande a Fondation Gaudeamus Hola·ňcJ. 
sko ) orchest rov a hudobných inštitú
ci!, aby sa oboznámili s na jnovšlmi or
chestrá lnymi a komornými dielami slo
vensltých autorov. Keďže tvorivá žatva 
posletlné>ho obdobia bola neobyča jne bo-

KONKURZ 

hatá, zazneli v priebehu troch dn! počas 
prehrlivok v Klube skladateľov a Domo
ve !lkJada tefov v Dolnej Krupej ukážky 
z troch desiatok diel našich autorov. K 
spest reniu podujat ia prispelo i vys túpe· 
nie koncer tných umelcov J. Pazder u, Ľ. 
Marcmgera, D. Šebestovej a J. Zsa pku. 
ktor! uviedli niekoľko komorných s kla· 
die iJ. Diskusie a rozhovory s výmenou 
skC1senost! zvlášť podporila prltomnosť 
popredných predstavi te rov slovenského 
hudobného života, di rigentov dr. Ľ. Ra j
tera a B. Režuchu, ako aj klav iri stov 
P. Toperczera a M. La pš.anskélio. 

Súst1·edcný záujem zl1častnených host : 
o našu tvorbu a dianie v slovens kom 
kultl1mom živote s?ubuje reálnu odozvu 
vo fo rme ďalšieh uvádzan! a presadzo
van! slovenských diel nielen na domá
c ich, ale zahraničných koncertných 
pódiách. 

LÝDIA SUSTYKEVICOVÁ 

Riad1ter Slovenského rudového umeleckého kolektívu v Bratislave-Rusovciach 
vypisuje 

KONKURZ 
na obsadenie miesta - dirigent orchestra a zboru, 
do orchestra -

hráčov do skupiny huslf, 
hráča na klarinet, fla utu kontrabas a slovenské ľudové nástroje, 

do speváckeho zboru - detky hlasové skupiny, 
korcpetltora tanečného súboru. 

Konkurz sa uskutočni dňa 30. novembra 1982 o 9,00 h v sidle organizácie, 
Rusovciach. 

Podmienkou prijatia je absolutórium konzervatlíria, VŠMU. Pisomné žiadosti 
s krá tkym životopisom po~lite do 15. novembra 1982 na KPÚ SĽUK, Balkán
ska 31, 853 08 Rusovce. 
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ZBOROVÉ 
KONCERTY 

na slová A. S. Prokofieva a 5 
skla!lieb z koncertu pre zbqr 
Pu!kinov vienok. Oba cykly 
zborov, ktorých vokálnu paru
túru autor obohatil o zvuk ná
strojov, stvárnil hosťujúc! en
semble výrazovo presvedčivo, 
so zmyslom pre náladoyú atmo
sféru jednotlivých skladieb. 

s talo sa už neodmyslitelnou 
súčasťou Bratis lavských hu

dobných slávnostl prezentovať 
rozmanitú paletu hudobných 
žánrov, nevyn!majúc an! žáner 
zborového umenia, Na jednom 
;z; prvých popoludi'íajš!ch kon
certov sa priaznivcom zborové
h o umenia predstavil v Zrkadlo
vej sien! Primaciálneho palác-11 
Moskovský komorný zbor ( 4. 
10.]. Už od svojho za loženia 
pracuje toto teleso pod ume
leckým vedenlm dir igen ta, rek
tora známeho hudobného uči
mta Gneslných, zas!. umelca 
Moldavskej SSR Vladimira Mi
nina a patr i - napriek pomer
ne krá tkej lO-ročnej činnosti
k popredným reprezentantom 
zborového interpretačného ume
nia v ZSSR. 

Zbor vychádza z na jlepších 
traclfcii ruského a sovietskeho 
voká lneho umenia a má vo svo
jom repertoári okrem skladieb 
autorov rôznych štýlových 
epoch, zast(tpenú najmä tvorbu 
ruských a sovietskych sklada
t eľov. So zámerom prezentovať 
predovšetkým hodnoty k lasickej 
r uskej él s oviets kej zborovej li· 
teratú ry sa uv iedol aj na re
c enzovll nom koncerte. štyri 
zbory Sergeja l. Tanejeva, in
š pn·ované lyr ickou poéziou O. 
Polonského, F. Ťu tčeva a A. S. 
Puškina , n adobudli v stvá rnenl 
sovietskeho zboru vzletný ro
mantický výraz, sprevádzan ý 
jemným agogickým vlnením me
lodickej lín ie. Kreovanie jed
notlivých skladieb poznačila 

prium poetlckti rah kosť. Velký 
záž itok prinieslo a j započúva
nie sa do hudobnej k rásy cyklu 

( Dokonč !:m!e zo 6. st r. ] 
plnej 'tajomn9ch záchvevov a 
obnaženej úprimnos ti. Závoj 
sa r kazmu tu už a utor odkladá 
nabok a hovori rečo u, v ktorej 
ni et skrytých náznakov, nie t 
výsmechu, len pokornej a 
úprimnej s povede. A v týchto 
polohách je Dibák najp resved
čivejší; č l ovek tejto h udbe uve
rt na prvé počutie a necháva 
sa ľ\ ou unášať l strhnúť. To 
však neznamená v prvom prl
pade prest t•ojenosf, ktorá by sa 
sluývalu za neoklasické for mu
lácie, pre tože v oboch prípa
doch c!t if veľmi silné emocio
nálne väzby. Rozdiel je len v 
tom, že v prvej a tretej časti 
cítiť mč i tú pr lsnosť voči sebe, 
ztlrzan i ivosť v duchu kla~iic
kých, estetic kých ideálov, za. 
t i a ľ čo prostredné Adagio je ur
čitou rekompenzáciou týchto 
polôh. Interpretácia v plnej 
miere dotvori lo sk l adateľov 
kompozičný zámer a výs ledný 
este tický zážitok bol preto úpl
n~< p resvedčivý a pt·avdivý. 

B. Mm·tiní\ vo svojom !:>lá čl
kovom kvarte te č. 3 sa priho· 
vtu·a posl ucháčom vzrušenou a 
f!Xpres rv ne rozospievanou hud
bou. Vo vnútri tohto diela je 
v eľa nepoko ja, vera . prellna jú
cich sa nepré!videlností, ktoré 
na seba vzá jomne útoč ia, neraz 
pod vypl:\ tými kanta b1lnými ob
lúluni. Pod rozospievanými a 
111yšlienkovo vr(tcnymi pasážami 
sa ukrýva mnollil vzruchu a dy
namickej sily, ktoré zvrási'\ujú 
huti!Ju. Interpre ti plne pochopi li 
apelatrvnu moc tohto diela a 
tlmočil i ho so všetk ou nalie
havosťou, ktorá ta kejt o výpo
vedi pr islúcha. 

V d ru hej časti koncertu za
znelo Brah msovo Klavlrne kvin
teto f mol, ktpré za iste netre
ba bl i ž ~ic pt·edstavova f. Sumot· 
nél mterpr()t[ICIIl bpta vsa k u
k:ižkou zrelého muziclrovania , 
pricum osob i tne t re bu vyzdv ih
nítť prel\l'ásny výkon P. Toper 
rze ra. ]llho h ru balu spontánna 
a strhu júca.· Plne pochopil úse
ky, kde kluvrt· jednoznačne do
tttinu je, a v oka mihu sa zase 
vedel v tesnať a podriad i ť záko
nutll komomého muzic lrovania. 
Slovenské kvarteto mu bolo 
dôstojným spolupar tnerom. Da
lo Sil ta l1mer cft i ť, ako sl in
terpreti rozunlf~ jú, ako komu
ttilnlj (l v bohutej, priam symfo
rll cky rozohrél te j hudobnej reči 
Brnttmsa. Zažili sme strhujúci • 
výkon, ktorý plne osl ovil a u
spokojil všetkých posl u cháčov. 

IGOR BERGER 

Spevácky zbor súboru Technik s dirigentom Pavlom ProcházKom 
pri svojom vystúpen( na BHS '82. · 

skladieb z opusu 31 Sergeja 
V. Rachmaninova. Majstrovskej 
vokálnej partitúre preduchovne
lých zborových kompozlcH vti
sol dirigent so svojim telesom 
ni.elen úprimnosť pátosu, hlbo
ký ponor a patričnú dramatič
nosť, ale aj veľkol epú vzneše
nosť a pokoru. Zbor rozospieval 
bohato diferencovanú dynamic
k ú škálu, zvukovo sýtu, priam 
organovú fa rebnosť. Svojim h la-

. sovým timbrom sa tu zaS'kveli 
predovšetkým hlboké mužské 
hlasy, ktorým oproti sopránu 
nechýbala mäkkosť tónu a jed· 
noli.a ta homogénnosť zvuku. 

Hudba sovietskeho skladatela 
Georgija V. Sviridova, kto rej 
Moskovčania venovali druhú 
polovicu svojho programu, vy
vie ra z tvorivého odkazu rus
keJ t·r adlcie. Z jeho zborpvej 
tvorby predviedol Moskovský, · 
komorný zbor poému Ladoga 

F rancúz,ska organistka Marie
Claire Alainová patri k vel

kým interpretačným zjavom sú
časnosti. V Bratislave hrala po 
prvý raz (v Prahe pred viac 
než desiatimi rokmi ]. preto jej 
matiné v !{oncertnej sieni SF 
[lO. lO. l bolo pr ijlmané s pat
ričným očakávanlm. Prvú polo
vicu svojho programu venova
la tvorbe J. S. Bacha . (Prelú· 
dium a fúga Es dur, BWV 552, 
Triová sonáta C dur, BWV 529, 
Fantázia a fúga g mol, BWV 
542l, dr uhú dielam francúz
skych autorov ( C. Franck: Cho
rál ·a mol, L. Vierne: 3 sklad
by z Fantazijných kuso·v, J. 
Alain: Variácie na tému Clé
menta Janequina, 2. fantá zia, 
Litánie) . 

Hoci televízne kamery žiad
nemu, a ni .,rutinovanému" hrá
čovi (ktorý n avyše hrá spamä
ti a sám s t regis truje ako M.-C. 
Alainová ) neprida jú na bezpro
strednosti a uvoľnenosti preja
vu, predsa sa žiada povedať, že 
bachovská čast programu nie 
celkom neoprávnene neyyvolala 
priam búrlivý ohlas. - Impo
zantný úvod Prel údia a fúgy Es 
dur, .,nevydržal" poznamena ť 
rovnako celý ďal ší priebeh die
la, na jmä posledn(t z troch fúg, 
ktorej a ko by chýbal vntttorný 
náboj. O to lepšie sa počúvala 
prvá fúga, kde v takmer ne
zvykle k ľudnom tempe (v kto~ 
rom použitie velkej mtxtú ry bo· 
lo adekvátne napriek vokálne' 
mu charakteru l sa velmi zre~ 
terne a pútavo rozv!jala poly
fónia. Obsah celého diela bol 
tak sledovateľný, skôr v jeho 
velkej stavebnej štr uk túre. -
V Tr iovej sonáte C dur b.ol naj
zjavne jšl interpretkin návyk na 
nástroje s precízne fungu júcou 
mechanickou traktúrou. Preto 
ten ,.meškajúc.!" pedál l rozko· 
lísanosť celého podania, z kto
rého však predsa bolo zrejmé, 
že by nám umelkyňa 1 touto 
skladbou dokázala pripravit 
väčši zážitok. - Napl!.tlm nabi
tý priebeh veľkolepej Fantázie 
(z BWV 542 l trochu narúšali · 
nie celkom funkčne predlžova
né tóny rec itatlvnych úsek ov, 
fúga sa však predierala vpred 
s nezadržitelnou s iloq, pričom 
i v tejto gradácii vďaka pomer
n e ost rej a rtiku lácii všetko vy
chádzalo jasne a našlo vyzne
nie v slávnostnom závere. 

Moskovský komorný zbor de
monštroval pod vecten!m V: Mf
nina detailne prepracovanú hru 
so zvukom, rozospieval boha t
stvo farebných a dynamických 
odtieňov, muziclroval. Svojim 
vystúpen!m na Bratislavský~h 
hudobných slávnost iach pr ispel 
k spoznávaniu vyspelého soviet
skeho zborového interpretačné· 
ho umenia. 

Na poslednom popoludi'la jšom 
koncerte BHS ( 15. lO. l sa 

predsta vili tri zborové tel esá: 
Spevácke združenie moravských 
učiterov, Komorný spevácky 
zbor učiteliek ĽŠU Košice a 
Spevácky zbor súboru Technik. 

Spevácke združenie morav
ských učitelov s dirigentom Lu
bomfrom Mátlom patri k zbo
rom s na jstaršou históriou. Po
čas svojho vyše BO-ročného pô
sobenia kolektlvu prezentoval 

V dr:uhej časti programu vy
užila umelkyiia možnosti bohat
šieho farebného a t empového 
nuansov.ania zvolených diel. 
Veľké, voľnosť ou dýchajúce lf
nie charakter izovali Chorál 
a mol C. Francka. Presvedči
vosť výpovede v 11om podporo
vali plastické kontrasty znáso
bené výraznou registráciou 1 
agogikou' (zvlá'šr svofskou naj
mä v Adagiu] . Z troch skladieb 
(Ráno, Impromtu, Tocca ta) z 
Fantazijných kusov Louisa Vier
nea prvé dva zapôsobili skve
lým dojmom jemne vyváženým! 
llniami, cizelérsky odt!eňovaný
mi farbami a agoglk.ou, 1 ne
vtieravo zvýraznenými harmo
nickými pikantériami - všetko 
na neveľkých plochách, poda
né s nonšalantnou technickou 
perfe):lciou. Jednoliate jš ia Toc
cata bola, žiaľ, .,zahml ená" pri
m hustou (v manuáloch l regis
tráciou vzhľadom na tempo. -
Z tvorby svojh o predčasne zo
snulého brat a ·Jeh ana Al.aina 
prezentovala organistka tri cha
rakterove odlišné diela: Variá 
cie na tému Clémenta Janequi- . 
na s ich - téme adekvátne -
t rochu asketicky oprostenou a 
tým takmer vrúcnou výpove
ďou, 2. fantáziu, vystava nú z 
drobných plôch, kde sme moh
li obd1vovat okrem .,školy re
gistrovania" schopnost umelky
ne .,odosobniť sa" v suchej 
akustike Reduty a viesť nad die
lom veľkú, celistvú stavebnú 11-
niu a známe Litánie, ktoré u
končili koncert svojím stále na 
liehavejšfm priebehom, .ústiac im 
do pr iam apoteózneho záveru. 
Ten si, samozrejme, vyžiada l 
dva pr ídavky - oba od J. S. Ba

·cha: jednu z jeho .,SchOblero· 
vých" chorálových predohier 
.,.Wachet auf", BWV 645 v re
gistrácii výborne vystihujúce) 
charakter skladby a zauj!mavo, 
velmi vkusne kolorované Largo 
z Koncertu d mol podla Vival
diho, BWV 596. -hi-

V rámci komorných koncer
tov, tak bohatých na veľké 

umelecké zážitky, vypočuli sme 
si v Hudobnej sieni Bra tislav
ského hradu sovietsku violon
č elistku Viktóriu Jaglingovú 
spolu s organistom Borisom 
Romanovom (11. . 10. ]. Na pro
grame popoludií.a jšleh o koncer
tu bolo šesť sonát pre violonče
lo a basso continuo Antonia Vi
valdiho (B, F, a, B, e, B), kom
ponovaných v duchu štvordiel-

svoju vyspelú interpretačnú ú
roveľi tak v domácich reláciách 
ako aj v zahraničí. V rámci 
koncertného progMmu predvie
dol diela českých a slovenských 
skladaterov. Repertoárová sklad
ba vyspelých mu~ských spevác
kych_ zborov, sugestivna Maryč
ka Magdónová z pera L. Janáč· 
~a zaujala dramatickým akcen
tom, . kompaktným zvukom z bo- · 
ru l premyslenou gradáciou hu
dobného toku. Pôsobivé vyzna
nie sa zo vzťahu k Prahe v 
diele J, Seldla a závažnost myš
lienkového obsahu .Modrej pla
néty V. Kučeru stvárnlll mo
ravskf učitelia farebne d!ferim
covane a plasticky. Sympaticky 
sa zbor prezentoval v dvoch 
z Troch slovenských ludových 
piesni pre mužský zbor E. Su
choňa. Muzik·antsky citlivý pr!
stup a vrúcnosť prejavu naplno 
zazneli aj v pr ldavkovej sklad
be L. Janáčka Láska opravdivá. 

Komorný spevácky zbor uči· 
teliek ĽšU Ko!ice patri k per
spek t!vnym slovenským zboro-

- vým kolekt!vom. O svojich ume
leck ých amb!clách nakoniec 
presvedčil aj na 13. slávnos
tiach zborového spevu v Breti
slave na jar tohto roku, ako aj 
pr! reprezentácii na medziná
rodnej súťaž! speváckych zbo
rov v talianskej Go.rizii v minu
lom roku. Pod umeleckým ve
den!m dirigentky Júlie Ráczo·
vej sa ensembl e uviedol sklad
bami slovenských a českých 
skladatelov, (Martinu, Raichl, 
M. Novák, Andraliovan, Kardoi) 
ako a j ukážkami literatúry au
torov zo socialistických krajin 
(Kodály, Sviridov). Interpre
tačný výkon košických učite
liek zaujal sviežosťou prejavu, 
emocionálnym stvárnenlm ob
sahu skladieb [ Sviridov: Za
sp.ieva j mi ti:í pieseň), decent
ným, dyna micky plastickým vý
razom i detailným vypracova
'lim hlasov ( Andrašovan: Ján
ske plesne l . Celko\le kvalitný 

nej sonáty da chiesa. O výko
ne VIktórie Jaglingove·j možno 
vysloviť tie na jvyššie superla
tlvy. Jej hra sa vyznačovala 
vzácnou muzikantskou iskrou, 
hlbokou ušľachtilosťou , vriíc

.nym spevným .tónom, citlivým 
komorným muzic!rovan!m a 
jasnou · štýlovou koncepciou. 
Technické aspekty hry zvládla 
t ak brilantne~ ·'ž'e· aztla:· 'ä n1· ne
treba o nich bližšie hovoriť. 
Overa problematickejšia bola 
koncepcia organistu Bm;isa Ro· 
manova. Prvou spornou oblas
ťou sa stala registrácia, MQrá 
akoby nebrala do úvahy fakt, 
že ide o dosť staticky oriento
vané basso continuo, ktoré v 
žiadnom prlpade nemôže domi
novať a prekrývať sóiový part . 
Druhá výhrada sa týka samot
nej súhry, v detailoch nezaž!tej, 
ktorá nemohla ani uspokojiť, 
ani presvedčiť. Žiaľ, t echnické 
nepresnosti v tomto smere tre
ba pripísať na vrub Bor isa Ro
manova, ktorý ak o·by sa nedos
tatočne započúval do hry svo
jej ·partnerky. Najmä v alleg
rových častiach sa tieto kazy 
cltelne vyn!mali a miestami pô
sob!l1 rušivo. Ak basso conti
nuo bez !rnprovizačného náboja 
v prevažnej miere dominuje nad 
sólovým nástrojom, je celkom 
prirodzené, že nemôže dôjsť k 
vzájomnému muzic!rovaniu. 
Inak krása Vivaldiho violonče
lových sonát, ako a j strhu júci 
výkon V. Jaglingovej nesporne 
upútal! poslucháčov. 
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Spoznať prudk o sa rozVIja jú
eu sovietsku hudobnú kul

t (u·u vcelku sa pre jednotl! ve a 
stal o nemožnosťou - preto sú 
výho<;)né teritor iá lne či až mest
ské č lenenia. Pravda, moskov
ská ikola je ďaleko širšia, než 
aby sa dala prezentovať v r ám
ci jediného popoludnia a je tiež 
neuveriteľne diferencovaná: 
patria do nej rovnako majstri
klasici, rozvlja júci odkaz Mias
kovského i Sostakoviča, ako a j 
prlebojnf obdivovatelia Skrlabi
nových fa rebných vlzil a ich 
zhmotnenia geniálnym inžinie
rom Murzinom [napr. E. Artem
jev ). Slovensk! koncertn! u
melci na!ltudovali skladby troch 
preds taviterov strednej moskov
skej generácie - Viačeslava 
Ovčinnlkova , Borisa Cajkovské
ho a Rodiona Ščedrina a ·pre· 
zentovali ich na komornom 
koncerte v rámci BHS. 

Päťdesiatn ik Ščedrin je po
pulárny vďaka Ca1·men i .ko
morným miniatúram-ponáškam, 
kde s bravúrou uplatnil i nven
ciu hodnú ohnivej chvály. No 
má aj !né, možno ~ie toľko 

a vyvážený výkon zboru sved
čil o vyspelej interpretačnej ú
rovni. Pri odstránen i určitých 
rezerv (tvorenie ostrého tónu 
v sopránoch l toto ambiciózne 
zborové teleso má predpokla
dy dosiahnut kvalitnejšie zvu
kové dimenzie. 

Na záver domáci Spevácky 
zbor Technik s dirigentom Pav
lom Pro~házkom predniesol 
skladby slovenských skladate
lov staršej a strednej generá
cie. U tohto vyn ikajúceh o tele
sa sme zvyknuu na stabilné, 
kvaU.tat!vn e vyro·vnané výkony, 
na pestrO diferencovanosť dy
namickej škály i výrazové 
nuansy, na interpretačnú isto
tu. I keď jeho prednes nebol 
celkom bez chybičiek krásy 
(drobné nepresnosti v nástu
pach , určité nedôslednosti vo 
vyrovnanosti jednotlivých h la
sových skuplqj , zaujal muzika-

. Iitou, pr_flsvedčivosťou Interpre
tácie, sviežosťou vý-razu a kul
tivovaným vokálnym prejavom 
ženských hlasov v Kardoiovom 
známom zbore Zem moja rodná 
1 v Slovenských madrigalových 
me16íilách T. Salvu [premiéra J. 
bezprostrednoštou v Zeljenko
vej Hassleria ne a pôsobivým 
tvarovanlm melodickej krivky 
kompozície Ako vonia hora O. 
Ferenczyho. Sympatická myš
lienka vytvoriť priest or a j pre 
špičkové zborové telesá z ob
last! záujmovej um~leckej čin
nosti, aby mohl! prezentovať 
dosiah nuté, neraz pozoruhodné 
vý~ledky na takomto fóre, aký
ml s ú Bratislavské hudobné 
slávnosti, n ašla svo je pokračo

vanie i ohlas. Prispieva nieien 
·k ďalšiemu r astu kvalitat!vnej 
úrovne speváckych zborov, ale 
aJ k žánrovému obohateniu 
nášho prominentného hudobné
ho festivalu. 

ELEONORA KYSELOVA 

transparentne poslucháčske, no 
o to um~;Jlecky hodnotnejšie 
opusy, k de mu ide o syntetic
ký moderný h udobný pr e jav. Do 
tejto skupiny pa t ria aj Dioný
zove fresky pro 9 nástrojov 
(okrem dychového kvin teta 
ešte •Viola, viol ončelo, čelesta a 
ladené k rotal yl, ktor'é naštudo
val s členmi orchestra SF di
rfgent Bystrik Re'fucha. Očaká
val som rozpustilú hudbu v 
zmysle N!etzscheho ontologic
kého rozllšenia v práci, ktorá 
bola člrym vnuknut!m a stala 
sa vedeckým poznatJiom [ Zro
denie tragédie z ducha hudby]; 
no tu išlo o niečo iné: Dionisij 
bol maliar pokračujúci svojim 
oduševnelým štýlom v ceste An
dre ja Rubleva, pričom sfumato 
a t emnosvit sú tým zák ladom, 
z ktoréh,o sa mu báječne živo 
vynára jú . neskutočne krehké 
reálne postavy. Dosť na .tom, 
Sčedr!n hudbou statického ty
pu a pastelovými farebnými 
k ombináciami { čel esta - vio
la ), evokoval staré fresky s po
nurou sugestivitou. 

Boris Cajkovskij (1925] nec 
pat ri medz! mojich oblúbencov, 
hoc! zhodou okolnos ti sa v Bra
tislave hráva vari až pričasto. 
Sonáta pre dva klaviŕy okrem 
svojej nástrojovej perfekcie, ná
ležite vyzdvlhn1,1tej klav!rnym 
duom . manželov Salayovcov, 
ktorých s rne po kratšej odml
ke privltal! na pódiu s veľký
ml sympatiami, neprináša do
statočne vynaliezavý materiál. 
Cajkovskému akoby ch ýbal prá
ve unikátny muzikants-ký nápad 
- Ozveny bol! nimi doslovne; 
Hlas ·pol! mal v cel om cykle 
lyrickú funkciu · a záverečná 
etuda bola · nakcimponovaná 
azda zámerne banáln e: mohla 
byť mat názov ,.v duchu Czer
ného". Pochopiteľne, všetko po· 
vedané plat! pri vysokých kri
tériách , lebo prihovoriť ·sa tá
to hudba určite dokáže. 
Viačeslav Ovčinnikov ( 1936] 

siahol v Jap!lnskej poéme po 
východnom inšpiračnom prame
ni s vkusom, klzavé štvrťtóny 
pripomenul! biwu a celý hudob
ný časopriestor dýchal správ
nou ar(!mou. Balada už natoľko 
nezaúčinkovala európsky 
model tejto formy a jej súraď
n ice bol! velikánmi, počnúc 

• Choptnom, natoľko konštitut!v
ne určené, ~ e dostať sa cez Ich 
t!eľl sa t.ak skor o nepodarl : sú 
už v nás. Obidve skladby hra
l a huslistka Andrea šestáková 
za výdatnej pomoci Valérie 
Kellyovej-Hrdinovej pri klav!ri 
vynikajúcim spôsobom smelo, 
suverénne, s rozletom. 
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