
K 140. výročiu narodenia skladateľa 

JÁN LEV OSLA V BELLA 
Diw 4. septemb rH up l ynulo J40 rokov od na roden•<~ 

jána Levoslava Bellu. jedného z najmladš!ch matičn ~ch 
národovcov. spisovatef a a na jmll s kl adateľa. jediného 
význačného sl ovensk ého skladatefa 19. storočia. Bell uv 
rodný dom, šk o la v Liptovskom . MikuláSi. v ktorej bul 
teho otec u či tel om. už nejestvuje. (Fotogr af iu Bellovho 
rodného dom u sme uvere jnili r. 1978 v 14. čfsl e nášho 
easoplsu. ] Dn es na tomto mies!B sto j i nov~l a budova 
s pamUtnou tabulou. 

Pamiilni• tahnl'a v Liptuvskum Mi k u lási 

ProstrecltP., v ktorom vyrastal mladý janku H~JI I il ''" 
lo národne uvnclomelé. j eho Ull !l' sa zli č astntl nil ná r od 
net mnnt! estácii v ma rc i roku I EI41:1. il bul v llzkvn• 
rodinnom vzťahu k osvi etensk ému vzdel ancov• a mec" 
novt >lovenskei kultúry Mart inovi HHnH•Iiakuv• ( 171:1 ~1 
1859 1. P1·vé hudobné vzdelunie dostal nlHiý janko Be ~1 1 1 

od svo tho otca u'- v skoret mlatl os ti. takže 11ko desa ť t" 
denás( ročný už mohol ot Cil wstupnvať pr i starom 1111 

· kuliišskom organe. Cvedumelý n(II'Od ovec. spisský hisk up 
l.acllsluv Zllllojsk ý umožn i l byst rému a nHdanému ch l c1 p 
I'OVi studova( nH gym näziu v Levoči . ktorA '" <;til:o~ 
v polovici tnin u lého storoči a nhn isko111 li terňrn ych sn" 
ženf štúrovskej m ládeže. Ai nn čiastoč ne pusluveni:•· 
nom levočskom gymnäziu bol o pudnet né nf1rodné 1 llll ll! 
leckft prostred ie. il · j anko Bell a síl u?. v 1re!!q tneti•• 
Ital plntným č l enom ~kol ského or chestra. vecleného p r..J 
fesorom Dvoi'ákom. ktor ý sl Dellu IHttolku ohl'iliHI . .:•· 
sa venova l jeho silstnvnet~ien•u huclo im ému ~kolen•t• 

podobne uko .'\nto 1o lfilsku . r líld iter chóru v blfzh o! f 
Spl~skej Kapi l o l i. 

Po skončeni ~iestej triedy pre~lt!l Bella n ;1 IJunskul>v , 
tncké gymmízlum ak o seminnns111. Pučet n • siovensl, , 
~tudentl vo vtedajSích se ml n Aroch l ústuvv p1·e rtli •'·" 
hcko· teologlcké štúdium ) v Ostrihome. vu Viedni u ~ 
Banske! Bystrici Síl zdr užovHii v n fll·odn ých vzdelf1vacol'lo 
rl lilflrrtrnvrh k rúžkoch. Z tých to ÍISliiVOv vychátlzal t hor 
hv1 národn! huditelia počnúc: Palkuvičom . Bernolf1kuno. 
Fándlym nž po generúclu Belluvých súb tsní kuv. \' BHn 
sk~t BystriCI sn Bell a dostal do prlumeho styku so <;!H r 
\!nll nl\rodovcnmi a v tomto vf! lnti podnHt nulll prostn!d• 
wčinn prispieVa( s u llrovs ilým nad ~e n1 m i rozh ftHi u.ll 
do sloven~kýc:h časo p i sov v duchu ntircdn o bu tl ill!fsktllll. 
Kerr po upl ynu tf jedného stu,·ui; IH i'! it <11 ne Be l love skv<! 
lym ~týlom nupisuné č l á nk v. •n i\ 111C do1em. aku kl!liV 
hol luk l:lellovhu nadania íl nad~en 1a až prfli š lliiPIHil l ' 
V oh llls li llÍII'Otlnej i níliJUZ!!OSkll j. Ľž SÍIČ II ~Illi ' l. k ldi l 
ho poznuli l en z 1eho i; lánkov. považovali ho·za zna Č il' ' 

IIHr~IChO - il hol lU len SOIVII ciVIIll Siiť riJI~ný lllliicl i!ll l!t . 
Vo Viedni. ktle hu puslul biskup Stefan Moysus ol .t 

nnlverz1tné štúdiú . su cluslava putl veden• c vynikll i " 
ceh.J národovca tlr. jflloil Ma lléhu·Dusarova. vutlcu ... '1 :1 
v~l skolv slovenskej" v rieseni nťii'Od nost n ých utA1.ull 
nemnďurs k ých núrodov v rŕ11111 : t L' horska. Rui1v ~es : ci.! 

~lille hull obdohím jntlinl!c':nct Jl!dnuty v zmý~ filll l llio 
rucl11 i mv~IWnkovont 1 l llll i!let'k lllll ru!lte flelln. t u v ~.fl, 

trv Hlo len čl Sl cl o polovice sedem desia tych rok ov t ·1k 
v närode. ako ul u Bellu samot ného. 

Hoci bul Bellu v hud be tak mer samoukom. hol n11 
moriadne nadan ý a nadobudol si tak é hudobné vzde ia 
nie, že n iek toré joho skladby možno porovnávať s tým 
najlepš!m. čo vytvori l o ceciliänske hnutie v cirke\'niJj 
hudbe Coskoro su v~uk preorien tova l nu tvor hu v du · 
ch u nesk o,·ého romu n tizmu. Svoje hu<lohn é nadu nie vsak 
už hned na zučia t ku da l nl do služleh ná r odného obro 
den ia, na jmtl v zboi'Ovej tvor be. Bol to totiž vtedy n :1 
SlovP.nsku vlastne jed in ý možný pre jav národ ného uvu 
domenia v h udbe so šil'ok ou pôsobnosťou. 

Ako mladý k i1az bol povolany roku 11:169 du Kremn: · 
ce z11 mP.stského l'lad itera hudby, lfudobný ?.ivot v Krem 
niet. k torý ostat ne mul už v incs l oroč nli trlld iciu. P• • 
vzn iesol Bel l ll nu úrovef•. akou sa okrem Pes ti a Prespur 
ka moh lo popýšlt sotva·k toré mestu v Uhorsku. Kr l!lll 
n ic k é ohctohi e te ohtluhfm na j v ys~leho ume leckého vz ll!· 
tu v Bellovet koncertnej i si<ladHII!Isk ej č i nnos t i siHil .: 
tíl ceho pu vznik KvartetH c 11101. lu ·ásn ych l yrick yr:h 
piesní. ktor é vysoko hod no t i l a j Fc! rencz Liszt. v hud •J•! 
uznúva nt1 Hurópskn autorita. až pn za čia tk y oper y .. iú1 
vtlč Wieland ". Avl:ak k rf!lllnickí• umelecký obzor sa ču 
-;k oru stal pre flellu prillzkym a HP.II ov1 hrozilo nehu't. 
počenstvo splvnuli il s nwstiHnskvm 11 vlas tn e <1?. me~ t i a o 
kym spósobom ž1vota. tak ako vtedv upadala aj Vil! 
dii!Slil slovensk ll pol illck lí HkliVilll nu i'll'ovei• mal llnH!sl 
ských spevukolov. IJl!Siull a kasi n. Bol t u nlípiltln y ll llv 
tuk sf l. al1 és 1 ZIWChu ll! ll ll ! a ngažovať sil . až ilpilliŕl v "" · 
rutlnu tll l ku l tú r nom ŽIV Illi~. (;0 Sil l)(!rilZilo a j V SlllllOI 
110111 Rel luvon1 1.1vuw. Rella 'iii sna7.il zuchrl1111ť z tuiH t> 
dosl ov n~-: len,vtihu ZIVII! Ilúh u prutlu n11:llen aku umelec 
ule d l il kO t!OVI)h Zol CHilli liSill pll Z iikl !v net ÚCIISil ll ol 
zl vote nfll'lllla . " tu 11 1 za LCnu n leAi uv. kl i ll' t~ uhš( ih l 
II IIVIIIf tiJhll lll ldtiU..,l \' IIU('Ifll' '" il l IJ( {I ~. kil . f'l d dk ll -.:1 

11 111 lu p udu rilu 

Dnm u ,.Meislov" v Kremnici, v ktorom býval Bella 

Roku 1881 sa dokonáva prelom v jeho živote: opúšťa 
Kremnicu, zrieka sa k i\azstva, prestu pu te na pro testan
tizmus, prl jfma miesto mestského rladltefa hudby v sed
moh r adsk om meste Sib!ni , k de sa a j ožen i. Jeh o d alší 
život, naplnen ý až po okra j prácou a st arostlivosťou 
o rod inu, p rebieha pomerne poko jne. až jednotvárne. 
V Sl b!n l dosahuje v hudbe to, čo sa v tamo tšlch ponw
r och. o niečo pr iaznivejších než v Kremnic i, dalo do
siahnut. A predsa, sotva môže byť úplne spokojný: jehu 
nadaní u a schopnostiam a i tu okolnosti vy medzu jú len 
pomerne úzke hranice. a uvedomuje sl at t o. že toto je 
už defin itfvna stanica nR jeho umeleck ej púti. A tak re 
zignáci a. al ebo správnejšie povedané .,I'Ob l ť, čo sa dá" . 
mu zostáva údel om na takme•· celých šty t·idsať r okov 
teho pôsoben ia v Sibln i. Podla svedec tva jeh o nástupcu 
F. X. Dressler a odchádza napokon nespoko jn ý Belln 
zo služby bez výpovede, aby vo Viedn i st rl\vll svoje pos
ledné r oky. 
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Portrét Jána Levoslava Bellu asi z roku 1873 

Avšak jeho p r iatelia na Slovensku nezabúda jú naí\ a 
dodávajú mu odvahu k novej tvorbe a k návratu k sv o
jim s presvedčen fm, že mOže by t ešte vždy užitočným 
pre hudobnú kultúru národa. Konečne r ok u 1927 sa mu 
potlarf pres ťahovať sa do Bratislavy, kde ešte a j vo vy
sok om veku 'k omponuje. Je dojfmavé čfta t, ak o vy!ill 
osemdesi atročný pfše synovi, že čas, ktorý mu ešte zostá· 
va, chce vynaložlf na to, aby sa odvďačil svojm u ná· 
rodu. 

Di'la 24. má ja 1936, k edy ta ž ko chorý Bella l eža l na n e
mocničnom JOžku, vysielal r ozhlas slávnosť o tvorenia 
banskobystricke j rozh lasovej stanice. Na prvé tÓlllf 
sk ladby ,.Sv!lt, Slovensko, sv!lťl " sa mu unavené oči roz
žiarili vnútornou radosťou a šťast!m, s námahou sa po
sadil a pomaly povedal: ,.To je . . . moje .. . Moja sklad
ba". O deľ\ Uško dokonal svoj život, k edysi pln ý ideá
l ov, zmi erený so svo jim neľahkým osudom i s národom. 

Ján Levoslav Bella nám zanechal k r ásne a boh até de
dičstvo hudby: m edzi n ajhodnot nejši e jeho diela patri 
komorná hudba, Soná ta p re klav!r, Fantázia -Sonáta p r e 
organ, krásne piesne v duchu schumannov ského roman
tizmu, aspoň časť cirk evne j hudby, z k tor ej n a jlepSIH 
diela predvádzali aj v cudzine, zborové sk ladby, sym
fon ická báseň Osud a Ideál a, samozrejme. opera. Hud
ba jána Levosl ava Bellu by mala byť aspoň v tomto r oz
sahu súčasťou nášho kultúrneho povedomia a aj hudo l.l · 
ného život a. Tak sl najlep~le uct!m e jeho svetlú pa· 
mlatku. ERNEST ZAVARSK'f 

-· 

). L ill'll il K 11v ňi: Wi t:l ao11l t iJII!ra v :1 dtqstv;u :h . Ti tui11V 
l i sl kl :l\' lf'llt!hn výlahn auiii)( I'UI 



Interpretačný seminár v Dolnej Krupej 

• OCENENIE ZASLUH. Rad Vlťaznébo 
februára udelil prezident CSSR predse· 
dovi Zväzu československfcb skladate
rov.. riadHefovi Konzervatória v Bratisla
ve a vedúcemu redaktórovl novln Hu·· 
dobnf !ivot dr. Zdenkovi Nováčkovl, CSc., 
za celo2ivotnú angdovanú politick(l a 
verejnú činnosť. Vysoké itátne vyzname· 
nanic jubilantovi, ktort je tlel členom 
Zs KV KSS, odovzdal v Bratislave člen 
Predsednlctva OV KSS, ved6ci t&jomnlk 
Zs KV KSS Ignác Janák. Pri tejto pri· 
le2itostl jubilanta pri jali a blaholeÍali 
mu aj člen Predsednlctva Ov KSS a 
vedúci tajomnlk MV KSS v· Bratislave 
Gejza Slarpka, člen Predsednlctva OV KSC 
a predseda Federálneho zbromaldenla 
Alois Indra. Vefvyslanec ZSSR v Prahe 
Alexander Platonovlč Botvln zaslal ju
bilantovi pozdravnt list Velvyslanectva 
ZSSR v Prahe. .. 

• MARIAN JURIK, doterajll iéfredak
tor vydavatelstvo OPUS, sa stal novfm 
iéfom opery SND. Do novej funkcie bo 
uviedol člen Predsednlctva Ov KSS a 
minister kuHúry SSR národnf umelec 
Miroslav Válek na slávnostnom aktlve 
operného súboru SND dňa 22. augusta 
t. r., kedy súbor nastúpil do svojej 64. 
divadelnej sezóny. V otváracom prejave 
riaditel SND zaslúlllf umelec Ján Ká
koi zhodnotil uplynulé desaťročie čln
nosti operného súboru SND a vytfčll 
nové ciele do bud6cna. flaliie prejavy 
predniesli minister kult6ry a novt lé.f 
opery SND. 

·• BALETN'i' SÚBOR SND na čele s je· 
bo šéfom Karolom Tóthom hosťoval v 
priebehu imgusta v Taliansku a na Si
cllii. V mestách Palermo, Ceffallo, Cata
nia, Tindari, Erica a inde vystupoYal 
zväčila na tamojilcb letntcb festivaloch, 
kde uvádzal program zostavený z Ada
movho celovečerného baletu Giselle, 
Straussovbo .baletu Ples kadetov a prle
rezu Minkusovými baletmi Paqulta a Don 
Quijote. Všetkfcb 16 'predstavenl odobral 
súbor vo vorntch priestranstvách - v 
amfiteátroch, na námestiach, pódiách 
pred ~irokým turisticktm publikom . 

• DRAMATURGICK'i' PLAN STATNEHO 
DIVADLA V BRNE PRE SEZONU 1983-84: 
- OPERA: K. Hor kt - Atla nUda (pô
vodná premiéra); W. A. Mozart - Don 
Giovanni; L. Janáček - Jej pastorkyňa; 
A. Dvorák - )akobln; 8. Smetana -
Branibori v Cechách. 

- BALET: A. Ch. Adam - Giselle; 
). Pálcnlček - Kytica. 

- SPEVOHRA: F. Zacharnlk - F. Hav
Uk - Gordický uzol; J. Strauss - Noc 
v Benátkach; C. Coleman - Sladká ná
dej 1 Sweet Charity); O. Nedbal - Por
ská krv; J. K. Tyl - P. Skroup - Fidlo
vačka. 

• INDICKÝ TANECNÝ SÚBOR BHOO
MIKA hosťoval koncom júla na Sloven
sku (Bratislavu, Pezinok, Pi~ťany). Sú
bor. na čele ktorého stoji významný cho
reograf Narenda Sharma, známy v ce
lom rade kra jin (pôsobil aj v CSSR), 
venuje sa modernému tanečnému pre
javu, vychádzajúcemu vliak z dlhej a bo
hatej tradície indického tanečného ume
nia. 

l 
Cielavedomý záujem Zväzu sloven-

ských skladatelov o budúcnosť a per
spekt!vy nášho koncertného umenia, 
prejavujúci sa medziiným zvýšenou 

.starostlivosťou o Interpretačný dorast, 
o jeho umelecké dozrievanie a na-pre
dovanie, odzrkadlu je sa aj v rade ak· 
tlvlt adresovaných najmladšlm, začl· 
na júcim umeloom. K reprezen<tlatlvnej 
t-renčianskoteplickej prehliadke a k 
cyklu mlrbachovských koncertov pri
budlo nedávno na zväzovej pôde ďal
šie pravidelné podujatie - odborný 
seminár pre členov Kruhu mladých 
koncertných umelcov, monotematicky 
nasmerovaný vždy k niektorému z na
liehavých problémov našej !nter1)re
tačnej praxe. V poradi už tretie stret
nutie sa uskutočnilo v Dolnej Krupej 
v dňoch 24.-25. júna a po predchá
dza !úclch · "historických w témach (in
terpretácia hudby baroka a klasiciz
mu J nieslo názov "Sólista v úlohe 
komorného hráča ". V atmosfére oča
ká vania zauj!mavých a podnetných 
úvah n o otv-orila J)'redsedn,lčka 
Tvorivej komisie koncertných umel
cov zaslúžilá umelkyňa Ľuba Barle-o
vá, ktorá v pr!hovore mladým neza
budla pripomenúť ani najaktuálnej
šiu myšlienku týchto dni, myšlienku 
mieru a pokojného života ludl. 

Co tvor!lo programovú os seminá
ra? Bola to predovšetkým snaha vy
jasniť sl podstatu základných pojmov 
a oboznámit sa s pravidlami, prln
clpmi, objektlvnymi zákonitosťami ko
morného prejavu; teda okruh náme
tov, začlatočn!kov! l a nie iba jemu, 
ale - ako nás neblaho poúča poslu
cháčska skúsenost - aj starš!m roč· 
nikom nášho Interpretačného f rontu l 
neraz značne vzdialených a cudz!ch . 
Zástoj jednotl-ivca v kolektlvnom pô
sobeni, podiel jeho tvorivosti na vý
slednom umeleckom tvare, vzťah do
minancie a závislosti, lnlclatlvy a pa
sivity v komornej súhre, úlohe osob
nosti pri tlmočenl diela, oprávnenosť 
čl rozpornosť vžitej praktiky sólista 
versus komorný hráč - tieto i ďalšie 
podobné otázky, permutované cez rOz· 
ne podoby a súvislosti v referátoch 

l sympaticky sviežich a neformál
nych), v debatách, pr! praktických 
ukážkach a napokon a j v zákulis
ných diškurzoch, boli pritom nosným 
pilierom podujatia. Prednášali napo
spol renomovan! odbornlcl, zástupco· 
vla viacerých interpretačných odbo
rov, ln~pirovanl širokým! teoretický
ml 1 praktickým! znalosťami a prlwa
venl problematiku vyobracať z roz
manitých strán a zorných uhlov: vy
darená dramaturgia tak dopomohla· k 
tomu, že sa nič neopakova lo, že Infor
mačnou hodnotou zaujal každý z prl
spevkov. Prof. Ján Albrecht vychádzal 
z historického stanoviska. Upt•lamll 
pozornosť na krylhalizác!u komorné
ho žánru a na vývojové tendencie In
štrumentálneho štýlu, pričom pozna
menili, že práve tak ako v minulosti, 
kedy sa prvok sólistický s kolektlv
nym prestupovali a úzko ovplyvňova
li, a 1 dnes, vo svete špecializácie a 
vyhranených trendov, je pr!sne dife
rencovanie oboch oblasti javom od
ťaživým, Iluzórnym a vcelku zbytoč
ným. Lebo nie funkcia, ale kval!ta 
má byt triediacim a hodnotiacim kri
tériom. Doc. Ľudov!t Marclnger sa za
myslel nad komornou praxou klavi
ristu predovšetkým nad spoluprácou 
s vokálnym sólistom. ZdOrazn!l, že v 
zásade žiaden komorný výkon sa ne
zaob!de bez profesionálnej remesel
nej 2lručnostl, a vice versa, sólistické 
amb!cie nemali by uzatvárať cesty 
ku komornej hudbe. Z hladiska pre
pojenia oboch f•mkc!f klaviristi ma·jú 
tú výhodu, že komorné cltenie je Ima
nentnou, vždy prltomnou zložkou ich 
kr:ea.tlvnej 'sp0sob1lostl, ako ho pred
určuje a utvrdzuje polyfónny cha
rakter klavlrneho partu, realizovaný 
v "ensemblovej" súčinnosti oboch 
rúk. Marián Lapšanský s Jozefom P.od
horanským sa okrem vzorovej ukáž
ky komorného partnerstva (v Brahm
sovl a Sčedrinovl 1 rozhovorlll na ,té
mu, čo Im - ako sólistom - dáva 
t!mová spolupráca, akcentuj1íc mo
menty vzájomnej lnšpt.rácle a umoc
nenla stupt1a tvorivosti. 

Novinkou tohtoročného seminára 

Absolventské koncerty VšMU 
VSMU v Bratislave usporiada la 8. jú

na v Koncertneľ sieni SF orchestrál
ny koncert, v rámci ktorého pTedsta
vlli sa v spolupráci so SF a s jej dl· 
rigentom Bys·trlkom Režuchom jej tra· 
ja toMoročn! absolventi. 

Ján Slávik z triedy odborného asis· 
tenta J. Podhoranského predniesol só
lový part známeh o HaydnDVho Kon
certu D dur, op. 101 pre violončelo 
a orchester. Jednoznačne podarilo sa 
mu presvedčiť o vyspelých interpre
tačných parametroch, ktoré zlskal v 
rámci vysoko~kolského štúdia. Mohli 
s~e obdivovať jeho spolahlivú Into
náciu, vyspelú techniku, živosť poda
nia, nosný, výrazne diferencovaný tón, 
muzikantskú disclpllnu. Celkový do
jem, kto rý svojim výkonom zanechal, 
bol viac než uspokojivý. Chýbalo iba 
viac individuálneho vkladu, tej oso
bitosti, nadstavby, ktorú vyžadujeme 
od hotového umelca. Tento jediný, ale 
dosť klúčový parameter bol v Slávi-

k:ovej hre :llatlal nl~ ešte velmi výraz
ne zastúpený. Mladý umelec však pre
svedčil, že má predpoklady k ďalšie
mu, vyhra•n.enejšlemu vývoju. 

Peter Kosorln, ktorého viedol od
borný asistent Ing. R. Novák, vystú· 
pil ako sólista Koncertu pre hoboj 
a orchester Richarda Straussa. Jeho 

'výkon takisto charalrtér!zovall vyspelá 
Intonácia, kuH!vovaný tón, schopnost 
pomerne bohatej dyna'ID!ckej diferen
ciácie, n epolavujúce tempo, vyrovna
nosť zretelných a čisto vyhratých pa
sá~!. čo všetko spolu dokumentovalo 
dôkladné osvojenie sl Interpretačného 
remesla, krásnu pedagogickú prácu. 

Nujpresvedčivejšl výkon podal kla
virista Mikulái Skula z triedy zaslú
žilej umelkyne doc. Evy Fischerovej. 
Predniesol sólový part Koncertu 
c mol, č. 2 Sergeja Rachmaninova. V 
súlade s predchádzajúcimi k olegami 
demonštroval širokú paletu všetkých 
atribútov klaviristlckého umenia -

bolo pozvanie a hosťovanie česk9ch 
prednášatelov. Ťa!lskom úvah dr. jar
m!ly Vrchotovej-Pátovej, CSc., bola 
vokálna Interpretácia: spomenula 
problém štýlovosti, upozornila na od· 
l!šnosti koncertného a javiskového 
pre javu, skonštatovala potrebu n6zo
rového stotožnenia sa s !nterp.retova
ným dielom, hlavne pri súčasnej hud· 
be, dotkla sa aj otázky metodiky spe
vu a speváckych š kOl. V spoločnom, -
košato skoncl·povanom pr!spevku zhr· 
null nakoniec zaslúžili umelci Bfetls· 
lav Novotný a Miloš Sádlo širšiu prob· 
tematiku reprodukčného umenia, od 
špecifických otázok nástrojovej tecb· 
n!ky a zvukovej kultúry až po mof· 
nosti i úlohu výkonného umelca ' 
tvorivom dialógu so skl-adatelom. 
Súčasťou seminára bol aj malý ve

černý koncel't, ktorý ilustroval a do· 
pln!l teoretické postuláty z predn6-
šok a dlskusu. Očastn!kom sa pred· 
stavila klaviristka Zuzana Paulechov6, 
duo manželov Zsapkovcov a klavlrne 
trlo v zložen! Norbert Heller, Pavel 
Bogacz a Ľudovlt Kanta. 

Myšl!enkový.m vytlsten!m dvojdňo
vého stretnutia bolo uvedomenie sl 
a podčiarknutie skutocnostl, · že ko· 
morná hra je právom považovaná za 
najnáročnejš! druh !nterpretačnlbo 
prejavu, že podnecuje zvukovú pred· 
stavivost, všestranne rozv! ja hudobné 
myslenie, cibr! techniku, Inšpiruje a 
názorovo obohacuje a že - napriek 
stále ešte výdatne živeným predsta· 
vám - nie je odv>arom ani dajak9m 
chudobným pr!buzným sól!stiky, ale 
naopak, vel!člnou Integrálnou. 
. Teda Impulzov na zamyslenie 1 ná

metov do debát ·bolo neúrekom. Sko· 
da len, že osožného sedenia sa zO· 
častnlla Iba necelá polovica členstva 
Kruhu a že aj U prltomn! neprejavlll 
dostatok diskU'térskej odvahy, že Iba 
s ostyc-hom využili valnú rtribtlnu 1 
ochotu starš! ch kolegov v 'Palbe "kr!· 
žového výsluchu" hladať riešenia nad· 
hodených otázok. Co však bolo vari 
jedinou tienistou stránkou obsa~net 
a premyslene pripravenej akcie. 

VIERA CHALUPKOVA 

pružnosť a bohatú diferencovanosť t6· 
nu, zmysel pre vedenie llnle, žlvf 
temperament, skvelý rytmický cit, 
zmysel pre for.movan!e kantilény, ne· 
zlyhávatúc! technický arzenál, ktort 
mu umožn!l v správnych tempovfcb 
proporciách stvárňovať hudobný prOd. 
Skula má vypestovaný cit pre správ· 
ne dávkovanie Intenzity tónu, čo naj· 
mä v rachma ninovskom štýle dialó· 
gov spevnej témy klav!ra s orches· 
trálnymi nástro jmi a skup!namL je 
velmi dOležité. A navyše - okrem 
všetkých týchto vlastnost! te Skuta 
skvelým tvorivým typom. Jednoznač· 
ne .môžeme konštatovať, že spomedzi 
týchto troch absolventov je po strán· 
ke osobnostného dozrievania zatial 
najď<alej. 

Na úspešnom vyznen! večera sa ne· 
malou mierou zaslúž!l aj pohotovo a 
citlivo sprevádzajúc! orch ester SF, 
ktorý suverénne viedol Bystrlk Relu· 
cha. · VLADIMIR ClZIK 

K festivalu komornei a symfonickei hudby neprofesionálnych súborov 
• V dl) och 3. -·5. júnu 19!!3 usk utočnil sa v Hlohovci a 
Piešťanoch VIII. ce loslovenský festival komornej a sym
fonickej hudby neprofesionálnych súborov. Pos laním 
J'estivalu je podnietiť u aktivizovať n eprofesloná'lne mili· 
dezn lcke a oospelé súbory komornej 11 symfonicke j hud· 
by v SSR, viest ich k cielavedomej práci, zdokonalovať 
Ich ideovo-umeleckú úroveľi a zvýšiť ich spoločens.ký 
u es tetlcko·výc hovný význam. 

Dramaturgická orientáci!! festivalu sa zamerala na in· 
terpretáciu s lovenske j a českej tvorby, ako a 1 na tvor· 
bu zahrHničných s kladMelov všetkých §týlových obdob;. 

V prvej kategórii - malé komorné telesá - umelec· 
ky na jpresvedčivej šl výkon pt·edviedlo Sláčikové kvar
teto pedagógov ĽSU, Exnárova Bratislava. Prednlesii 
L časť zo Sláčikového kva r teta c mol, op. 18. č. 4 L. v. 
Beethovena a Invencie pre sláčikové kvarteto od J. Tand
lera. Stýlovo čistý, technicky výborne zvlá-dnutý program 
tohto kvarteta hnt jC1 ceho v obsadén! P. Kunz - l . hu::o
Je, Ľ. Baričovft ·- l l. husle, M. · Schmld~ová - viola a 
11. Gerhardtovll - vi olončelo, svedči nielen o záujme 
pedagógov o komomú hudbu, a le aj o ich bytostntlj 
sp!itosl'l s aktlvnym koncertovan!m ona póddu. Za svoje 
súťažné fes tivalové vystúpenie z!skali vo svojej kategórii 
cenu Osvetového ústavu za ,aktuálne za'IDeranle progra
mu u jeho umelecké stvámenie. 

So Z!lujlmavým progt·amom pôvodne j, ale l prelnštru
meotovanet tvorby starých majstrov sa preds tavil súbor 
Flauta dolce, ktorý pôsobi pod vedenlm J. Piptu pri 
ObKaSS Brati slava IV. Hrajúci v nástrojovej zosMve 
]. Pipta - sopránová zobcová flauta, P. Cón - altová 
zobcová fluuta. S. Wagner - tenorová zobcové flauta, 
G. Beseda - basová zobcové flauta, Ľ. Piptová - spev 
a bicie, uvied li tiež premiérovo pôvodné dielo P. Cón a 
Suitu in A. Prezentovali sa velmi dobrým výkonom, ale 
v bud úcncsti bude potrebné sa na skúškach dOsiednet· 
~ie zaobernť aj otázkou ladenia. 

S láčikové kvarteto pri ĽSU v Prešove, ktoré ús pešne 
vedie M. Kafluk, z!ska lo cenu Slovens kého hudobného 
fondu za prec) nes skladby súčasného slovenského auto· 
ra. I ked sn v jeho hre vyskytli drobné lntonačné ne· 

dos tatky, môžeme s potešenlm konštatovať, že prlstup 
k pochopeniu die la - 2. čast z Kvarteta č. 2 j . Ko· 
w alského - bol adekvátny kompozičné'IDu zámeru, čo 
osobne potvrdil l pr!tomný skladatel, ktorý bol zárovet1 
predsedom festivalovej odbornej poroty. 
Sláčikové kvarteto žiakov ĽSU z Trenč!na hralo ume

lecky náročný program, ktorým dokumentovalo už tra
d ične velmi dobrú úroveň komorne j hudby na tejto šku· 
le, na ktorej rozvoji má výrazný podiel umelecký vedúci 
kvarteta J. Guldén . . Za lnterpretá•ciu l. a 2. časti sklaJ· 
uy Preletel sokol od Eugen!! Suchoň!! zls kalo kvaTteto 
cenu Osvetového ústavu za prednes slovenskej tvorby. 

Cembalové trlo Technik z Bratislavy, Komorný súbor 
pedagógov ĽSU Piešťany, Sláčikové kvinteto učltelov ĽSU 
Dubnica, ako i Kvarteto učitelov ĽSU zo Svitu , predstcl
vili sa s tým najlepšlm, čo vo svojom repe rtoári ma jú. 

V ďal šej časti festivalovej sútaže vystúpili v Empi· 
rovom divadle v Hlohovci Komorné združenie pri KaSS 
Micha lovce, Komorný orchester Technik pri SVST v Bra· 
tislave a Komorný orchester ĽSU Koš ice. 

1 
Komorné združenie pri KaSS Michalovce Interpretu

valo svo'! program so zanletenlm, treba vš11 k upozorniť 
na skutočnost, že nevyváženosť zvukových kontrastov 
bola zapr!člnená nesprávnym rozostavenlm orch estra. 
Clenml komorného združenia sú hudobnlcl·!lmatéri, kto· 
rých vedie l. 2eclk. a svojou č!Jnnostou sa výra-zne po· 
dielajú. na kultúrnom rozvoji mesta. Komorný orchester 
SVST Technik z!ska l vo svojej kategórii cenu Osvetového 
ústavu za a ktuálne zameranie programu a jeho umelec· 
ké stvárnenie. Dirigent J. Drmala sl počina! velmi dob· 
re. bude však · potrebné pr!ICOV!lť viacej s kontras tami 
dynamiky. Koncertom Komorného orchestra učitelov ĽšU 
v Ko~lclach, ktorých znamenite vedie Kornel Gábor. sa 
s končil program v akusticky výbornej sá le Em.p!rovéhu 
divadla. Za Interpretáciu sCt tažného ' programu zlsk!l li 
Košičanta - ktor! skutočne profesionálne muziclrovali 
- cenu MK SSR za najlepši umelecký výkon na pre· 
hliadke aku najvyššie ocen enie, ďale! cenu Osvetového 
(tstavu za prednes skladby českého autora l M. Hlaváč : 

Dumka J a finančnú cenu Osvetového ús tavu. Hodno tu 
spomenúť, že tento orchester velmi výrazne presvedčil 
o svojich umeleckých kva l!tách tak poslu cháčov, ako ul 
odbornú porotu. 

Prlpravný výbor festivalu, ktorého predsedom bol 
dr. Z. Nováček, CSc., rozhodol umiestniť prehl!adku 
symfonických orchestrov do Piešťan, kde v nedelu 5. jú· 
na v dopoludňajšlch hodinách sa predstavil Krajský 
symfonický orchester z Banskej Bystrice. Di rigenti 
v. Ga jdoš a j . Sylvestr ,pr ipravili program z diel na· 
š lch 1 zahraničných autorov. Okrem velmi dobrého vý· 
konu orchestra - ktorý na poloprofeslonálnej báze účin· 
kuje už 30 rokov - sa v tom najlepšom svetle pred· 
stavil tiež výborný klarinetista L. Kollár a sóllstkd 
O. Mojžišová. Symfonický orchester zlskal na festivale 
finančnú cenu Osvetového ústavu vo svojej kategórii. 

Na záver festivalu vystúpil vo večerných hodinách 
v Dome umenia ako hosť Symfonický orchester DK ROH 
Valcl)vnl plechov vo Frýdku-Mistku. Velký, BO-členný 
orchester, k·torý vedie zakladajúci člen a huslista Ja· 
náčk ove j filhar mónie v Ostrave J. Václav!k, uviedol nli· 
ročné diela - Smetanovu predohru k opere Libuša, Mo· 
zartovu Koncertnú symfóniu Es dur, KV 297 pre hoboj, 
klarinet, fagot a lesný roh , ďalej Dvutákove Slovanské 
tance č. 4 a 8 a dielo C. Francka Les Djlns l symf6· 
nlc ká básei\ pre klavlr a orchester]. Hostia podali ume· 
lecky pozoruhodný výkon. hodný profesionálneho zre· 
tela. 

Okrem dopoludt)ajšleho koncertu v Piešťanoch, kde 
návštevnosf zabezpečili kúpelnl host)a. večerný kon· 
cert. ako l súťažná fes ti valová čas f, ktorá prebtehalu 
v Hl ohovci, t rpela výr11zne ma lým poslucháčskym záuj· 
mam. 

Festival velmi dobre pripravi lo hudobné oddelenie 
Osvetového ústavu pod veden!m dr. M. Mésárošove j a od· 
bornej pracovn !čky D. Očenášovej v spolup ráci s ONV -
odborom kultúry • v Trnave, Mestským ná rodným vý
borom v Hlohovci a Ceskoslovenskýml ~tá tnyml kúpelml 
v Pie?;flmoch. P. FRANKO 



Po Prehliadke mladých koncertných umelcov v Trenčianskych Tepliciach 

MLADI V TVORIVOM ZAPOLENI 

Organista Im·rich Szab6, oat-
6speilnejlf 6častnlk PMKU '83 

"Kam kráčaš mladá generá
cia, ktorým smerom sa uberajll 
tvoje kroky?" - na tllto otáz
ku-parafrázu dáva presvedč!vll 
a v mnohých obradoch reálnu 
odpoveď pravidelné každoročné 
stretnutie mladých Interpretov 
v Trenčianskych Tepliciach. 
Veď spomedz! tých mien, 'kto
ré prenikli d.o .povedomia našej 
kultúrnej pospolitosti za pos
ledných vyše 10 rokov, nenáj
deme !sto ani jediné, ktoré by 
sa nespájalo s ~relliČ!an.skotep
lickým pódiom. Na tohtoročnom 
už XVII. ročnfku Prehliadky 
mladých koncertných dmelcov 
(29. 7. - 5. 8. 1983) sa na 12 
koncertoch ·preds tavlli pos lu
cháči konzervatórll, vys.okej 
školy, ašpiranti i ti, ktor! svoje 
štúdium pred krátkym časom 
zavŕši l!. Na rozdiel .od o nie
čo mladšieh-o sesterského po
dujatia - karlovarského Mla, 
dého pódia, trenčtanskotepllcká 
prehliadka sa vykryštalizovala 
v svojej koncepci! v konfron
táciu na•j mladš!eho umeleckého 
dorastu, kt{)rý si tu .overuje svo
je sily i skúsenosti .pre plný 
vstup do ·sv.ojej koncer tnej , 
resp. umeleckej kariér y. 

Preh'lladka v č!slach : na kon
certoch vys túpiJ,o 29 sólis-tov, 
10 klavfrnych sprevádzai!ov, 5 
i!lenov kamorných zoskupenl a 
jeden orchester (SKO); po dva 
dni sa uskutočnil klavfrny se
minár, ktorý viedol Peter To
perczer, a na štyroch besedách 
sa stretll účinkuj'úci s pritom· 
nými kritikmi. Hneď na úvod 
treba poveda ť, že úroveň cele j 
akcie bola . veľmi dobrá a na
vyše vyrovnaná, hoci, samozre j
me, m111a .svo ju amplitúdu vý
borných i priemerných výko· 
nov, no zároveň nechýbali ani 
gradačné, a to veľmi vzrušlvé 
stúpanJa. Ak mf,nu~ého roku sa 
velmi vysoko hodn.otlli pr!s pev
ky konzervatoristov, tohto roku 
- logicky prirodzenou vývo jo· 
vou cest·ou - žezlo určovatela 
miery umelecke j kvallty prevza
li tf skúsene jšL 

Prehliadka mladých koncert
n9ch umelcov obnovila tohto 
roku svoju dávne jšiu t r ad!ci u 
prepo jenia festivalu so závereč
n9m· koncertom Hudobného leta 
v Trenčianskych Tepliciach, 
ktoré je na jstaršlm sloven.sk9 m 
festivalom vôbec. P-ozdvihlo to 
jednak vážnosť a dôstojnost ce· 
Jej akcie - prlvet mal predse
da ZSS nérodný umelec prof. 
Otto Ferenczy - jednak pub
likum ·bohato navšt lvenéh o kon
certu Slovenského komorného 
orchestra dosta lo informáciu u 
PMKU, čamu možno ti ež vďu
č!me za potešitelne vzrastajú · 
eu krivku návštevnos ti. A čo 
je najdô ležitejšie - mladi m 
tGrpreti dosta li možnosť vystú
piť s našim renomovaným t ele· 
som; bola to prlležltost iste 
vzácna a neka·ždodenná ( o ich 
v9kone sa zmienime na prlsluš
nom mies te ]. Úspešne sa pre
sadzuje a i snaha organizátorov 
u vzájomnú s poluprácu mladých 
interpretov s· mladými skladu
telm i, čoho výrazom je Matiné 
z tvorby mladých slovenských 
skladatefov. Ak sa kedys i v 
tridsiatých rokoch pr i nástupe 
slovenske j moderny ,pociťovul a 
jej búrlivá v9!bojnosť a ko ne
dostatočné nadviazanie na tra
d!ciu, dnes práve opačne 
mladí skladatelia sú predčasne 
seriózni . vážqi, filozoficky k-on· 
templatrvni - hoci nemám v 
ítmysle genera lizovať. Vychá· 
dza júc z post romant ických sme
rovaní a v úsil! po komunika· 
lfvnosti akoby pozabudli. že 

dnešná doba žiada o · čosi viac 
ako p(lhe dokonalé remeselné 
kont(lry tvaru, že žiada jedl· 
nečnost pohladu na vec! zná · 
me l overené. Nehýčkajme sa, 
ved Ravel naplsal svoje Hry 
vody ako 26-ročný a kvarteto 
ako 28-ročný, Sostakovič svoju 
prv(l symfóniu 19-ročný, Stra
vinskij Vtáka Ohniváka 28-roč
ný. . . Z uvedených skladieb 
najviac upútal Godarov Ricer
car pre dvoje husU, violonče· 
lo a klavfr [v podan! J, Kopel
mana, P. Hamara, J. Alexan
dra. D. RusóovejJ, známy z 
TNSHT l predchádzajúcich rea
l!zácl!. Premiéra 1. Szeghyovej 
Hommage ä Rodin pre husle 
a klavfr (P. Bogacz, D. Rusó
ov á l ju predstavila ako autor
ku pastelovej zvukovosti t lo
gického vedenia l!ntl. C6nova 
Musica fiaarmonlca pre akor
deón ( R. Ká kon!]. opä t zná mn
z TNSHT, tak tr,ochu koketuje 
s mln!mal music. Prlliš discip
linovaný preja·v P. Kriku v Slé
člkovom triu ( J. K opel man, J. 
CGt, J. Alexander) by pot re
boval správnu dávku espritu l 
vzletu. Premiérovaná Sonatina 
séria pre klavfr Petra Martin
čeka [ J. Králová l vyrastá z kla
sictzujúcich tendencii a napo
kon je tu premiéra V. Kubii!ku 
Volanie pre klarinet a klavfr 
(P. Dr!lčka, V. Minárik l kom
pozične so zjavnou snahou -
vcelku úspešnou - využit je · 
diný model k pestrej škále ná
lad. Nemožno nepoznamenat, že 
Interpret! sa s velkou erudí
ciou a entuziazmom podielali 
na kreovan! diel. Už tradične 
vysoké krlténi·á n.árolkrov s ph1a 
koncert, na ktorom sa prezen
tujú býval! ú-spešn.! účastníci 
PMK U, dnes už zrel! umelci: 
tentoraz to •bol v prejave tro
chu cudný gitarista Jozef Zsap· 
ka a akordeonista Rajmund Ká
koni, ktorý zavŕšil svoje vystú
penie podmanivo sugest!vnou 

Klaviristka Zuzana Paulcchová 

kompozlcio u českého súčasn ík a 
P. Fialu Fi os et ventus (Kvet 
a · vietor l za spoluúčink ovan ia 
sopranistky Ľ. Braunovej. 

Najpočetnejšiu skupinu inter· 
pre tov tvorili speváci, čo is tP. 
podmienila a j skutočnosť 
be7Jpochyby správna, že jednu 
kompletné matiné pa trilo lau
reátom t ohtoročnej súťaže M. 
Schneidra-Trnavskélw . Dvadsa ť· 
ročný baryton ista Ján Ourčo mii 
sice hlas komorne jšieho obje
mu, jeho p rednosťou je vša'k 
pohybli vosť a plast ická tvár
nosť , umocnená muzikali tou a 
prirodzeným vokálnym clten ím. 
Jeho vystúpenie možno považo
va ť za klasický priklad nedoc•!· 
nenia vhodne zv-oleného prog ru· 
mu s primeraným! kontras tný
mi vs tupmi, čo mladému s·pevá· 
){ovi nedovolilo rozvinúť jeho 
iste bohatšiu výrazovú škálu. 
Svetle jšl. hlasový materiá l 22· 
ročnej Lenky Zahutovej ib 'i 
vzdi alene pripomlnal. že by mal 
patriť do kategórie mezzosop· 
ránov. Ukázali sa však a i ťaž · 
kos ti pri tvorenl vysokých tó
nov, čo najviac (}Ostihlo Mozar · 
tovu náročnú áriu s koloratúr · 
nymi pas·ážaml. Svoj zmysel pre 
komo rnú plesi1ovosť speváčka 
rozvinula najmä v Kfičkovom 
cykle Naie pani Boi!ena Nem· 
cové, hoci aj tu by sa žia dalo 
mä kkšie a plynulejšie frázova
nie. V na jpriaznivejšom svet
Ie sa predstavil tenoris ta Ivan 
Ohét, spevák s perspekt!vnou 
budúcnosťou tak na poli oper
nom. a ko aj koncer tnom. Pli· 
či ! sa jeho pr!jemne sfarbený 
hlasový fond. technicky dobré 

vedenie, postavené na dychu 
(výšky vša.k bude treba ešte 
viac rozšlrlt) i výrazove zrelý 
prienik do interpretovaných 
diel. Drama.turgicky velmi dob
re zvolený program sice nazna
čoval istú dvojpólovosť - táto 
však umožňovala ďalšie veľm! 
bohaté a jemné vrásnenie. 
Zmysel pre štýLovosť preukázal 
mladý umelec v áriách Mozar
ta i Beethovena; hoci na tú 
druhú sa nantesol drobnejší po
pr.ašok patetlckostl, ešte vždy 
zostala vo ·vkusnom predvedenl. 
Moyzesov spevácky ťažký cyk
lus Cesta podal Ožvát spolah
livo, odhliadnuc od menš!ch ka
zov; vrchol jeho vystúpenia tvo
rila Schneidrova pieseň Vesper 
Dominicao s výrazne zaangažo
vaným tv.orivým prlstupom. 

Konzervatóriá iba zriedkake
dy vysielajú na PMKU svojich 
reprezentantov z radov spevá
kov, preto .bolo zaradenie 18-
ročne j Svetlany Tomovej (Kon
zervatór ium Košice). Ináč naj
mladšej účastnlčky, viac-menej 
prekvapujúce. Mladá adeptka 
má · už teraz ,pomerne bohatý 
repertoár; jej farebne svetlejš! 
hlas inklinujúc! ku k-oloratúre 
a so štr.okým diapazónom bol 
však pr lliš chvejivý, čo svedči· 
lo o akejsi obave dobre zvlád· 
nut náročnú úlohu. V budl1c
nostl by sa mala zamerat pre
dovšetkým na nadobudnutie 
vnútornej vyrovnanosti a tým 
a j pódiovej Is toty. Irena Luká· 
čová [štipendistka SHF l - ako 
sme sa neskôr dozvedeli 
spievala v indispo.zlcii, takže jej 
výkon bol nutne .determinova
ný touto dbjektlvnou skutoč
nosťou. Má tmavš! mladodra
matlcký soprán, ktorého boha
tú Umbrovost uplatňovala v 
hojnej miere v sv.ojom progra
me velkého slohového rozpty- · 
lu. Ak neberieme do úvahy nie
ktoré nedostatky [ dyšný tón, 
distonácia v Schneidrovej ples-

ni, skl on k nadbytočnej rapso
dickej rubátovosti]. jej k reá 
Cia zanechala vcelku priaznivý 
doj em. Eva Malatincová ( sólist
ka SD Koš ice ] vlas tn! výrazný 
dramatický soprán, avšak zrej 
me je j r·ezervy v technike s pô
sobu jú nevyr.ovnan.osť v tvo rcu! 
tónov i registrov, mierne dis · 
tonovan te, vysoké tl ačené tón y, 
tvrdé na sadzovante. To, čo sa 
možno st rat i vo velkom orch es
trálnom zvuku a spoluspievanl 
kolegov v opere, vynikne napl 
no tobôž v takých kompoz!
ciách, ako je Schuman.nova 
krehká pi esňová lyrika , č i 
Straussova brilantná vokálna 
minia túra. Speváčka by sa moh
la snažiť svoj prejav viac skul
t ivovať a uvolniť. Frantilek Ma
lntlnec, jej manžel [sólista SD 
Koš ice l je ma j!telom oveľa 
plasticke jšieho a vyct-brenejš ie
ho, hoci komornejšieho bar ytó
nu ; kreá cia Cajkovského uká
zala aj u neho menšie problé· 
my s vyššou polohou. Po výrd:; 
zovej st ránke je jeho pre jav 
tvárnejš! a zrelšl; zmysel pre 
humor predviedol v piesni H. 
Wolfa, podobne vydarene stvár 
nil i Suchoňova Bačovské pies
ne. Na Konzervatóriu v Ziline 
pôsobi pedagogicky sopranistka 
Viktória Dudová-Foltýnová. ]ej 
hlasový fond vyrastá z komor
nejšieho charakteru, a te je pri 
jemného sfarbenia. s právne za
gulatený a nosný. Cenn.ou de
v!zou je l. .pre javu je kultivova
nos ť, vrodená muzikalita a cit · 
livý zmysel pre prirodzené ve
denie vokálne j llnie. Na jm!l v 
piesftOv e j tvorbe prerilkla do 

obsažnej náladotvornej roviny 
malých voká.Lnych skvostov. Ho
'<i sme miestami poc!tovali hla· 
sovú únavu, zrejme spôsobenú 
náročnosťou i dlžkou programu 
rozsiahleh.o diapazónu, dokáza
la to vyk.ompenzovať zrelým a 
sugesUvnym výrazom. 

V!lčš!na klav!rnych sprievo
dov sa svojim partnerst•vom tak
mer prlkladne spolu.podielala 
n.a výslednom tvare diel (D. 
Lacková, K. Bachmannová, J. 
Kováfová, l. Cervenákové, J. 
Rumpl). 

Dychové nástroje bol! zastú
pené na rohtol.'ločnej PMKU !1ba 
dvoma hráčmi. Fagotista Sta
nislav Bicák (Konzervatórium 
Košice) je skôr typom orches
trálneho hráča, ktorý v tomto 
uplatneni vtdl aj svoju budúc
nost. Jeh.o prejavu chýbala väč
šia presvedčivosť a Iskra, p.odal 
dobrý, spolahl!vý školský vý
kon. Na klavír! sprevádzala z. 
Ambroiová. Odllšný typ pred
stavuje h.oboj!sta Igor Fébera 
(Konzervatórium Zillna J. kto
rého dispozície sa uberajú viac 
sól!stickým smerom. Najm!l v 
Hummelovi sa prejavili všetky 
klady, no l !sté rezervy jeho 
hudobných schopnos t!: pekná 
práca s dycnom, konclzny prie
razný tón, ·vý'bor né muzlk·ant
ské c!ten.!e, ale nedotla·hnutostl 
v ukončovanl fráz a rytmicko· 
metrickej pulzácli. Na kvi!Iít
nom vyznení diel má zásluhy 
zn.amenHá klaviristka. M. Singe
rová. 

Krála nástrojov - organ -
zastupoval! d-vaja umele!. SOc 
poučenf skúsenosťami volia sl 
teraz organis ti, prezentujúci :;a 
v Trenčianskych BohusJa,vi
clach, už správny program, kto
rý sa dá hrať na tomto jedno
manuálovom nástroji, čo nieke
dy vedie 1 k objavným momen
tom, ako bol kedysi J. A. San
trach a teraz u Zlatice Suchán
kovej, J. Cabanlllez, či J. S. 
Bach a jeho dve duetá. Vcelku 
dobrý výkon organistky narti· 
šovall pr!llšné metrorytmlcl<é 
zvlnenia a žiadalo sa vniesť 
viac nápadit.ostl do registrácie. 

PMKU prtta-huje mladých In· 
terpretov a j svojo u cenou kri
tiky - diplomom, ktorý každo· 
ročne udelujú prftomn! kr!.tici 
za najlepši výk.on prehli-a.dky. 
Tentoraz ho dostal celkom jed
noznačne organista Imrich Szo
b6 (štipendista SHF J. prlpr.a
vujúc! sa momentálne na jesen
né súťažné zápolenie do Buda 
pešti. Mladý skromný umelec 
dokonale o vláda svoje remeslo, 
hrá technicky brilantne a spo
l ahlivo, dokáže citlivo budovať 
architektoniku diel, v r egistril· 
ci! vie byť až úzk.ostlivo štýlo· 
vý, no vie aj r.ozmame hýr!t 
farebnými timbrami. V náročne 
stavanom programe (-a to treba 
zdôrazniť, pretože organ v Om · 
šen! má ťa~k·ochodiacu mecha
niku l sa ukáza l a k.o ma·jstcr 
svo jho nástroja; takéto výkony, 
ako bol jeho, kredit prehliadky 
len zvyšu jú. Svoj program si 
rozložil do dvoch bl-okov; na 
jedne j strane Buxtehude a 
Bach, na strane dr uhe j Liszt, 
Oi!enél, Koloss, Dubois. Ký m v 
prv-om bloku prevužovala askn
tická p rlsnosť a viazanosť hu· 
dobnej r eči starých majstrov, 
v druhom bl oku Szabó nasmero· 
val svoj preia'v do ine j r-oviny, 
akcentujúc novú zvuko.vú kva
litu zvolených sklad ieb. Pre to 
v jeho poňatl Bach vyznel tak· 
mer schwettzerovsky hlbokomy
selne a kontempla t!vne, v Lisz
t ovi zasa pretlmočili gir landv 
skl adate lovho orc-hes trá lneho 

KIBYirista Mikulél Skula 

Sopranistka Vjktóra Dudov6-
Foltýnová 

zvuku do zvuku organa, v Oče-
. nášovl presvetlil bukolickým ly
rizmom jeho Pastorále, aby v 
závere svojho vystúpenia· odU
šil modernlzmus Kolossov od 
br!skncj virtuóznej efektnosti 
Dubo!sa. JANA LENGOVA 

Hoci nebolo zámer.om uspo
riadaterov XVII . ročnlka Preh
liadky mi.adých koncertných u
melcov v Trenčianskych Tepll
ctach pripraviť konfrontácie v 
jednotlivých odboroch, predsa 
sa takáto možnosť naskytla v 
dôsledku s ilného -zastúpenla 
klaviristov. Ba prltornnosťou 
Zuzany P.aulechovej (namiesto 
Ivana Gajanal mal! pr!ležitost 
na .pódiu Kúpelne j dvorany ob· 
háji t opodsta·tnenost svoj.ho o· 
cenenla všetc! minuloroční no
sitelia cien z Interpretačnej s Ct· 
faže SSR v Banskej Bystric!. 
Teda v porad! - Marián Pivka 
(v súčasnosl!i už skonč il mos
kovské k.onzervatórium J. Zuza
na Paul echová (na VSMU u
končila 2. ročn!k). Mikuláš Sk u
ta [čerstvý aJbsolvent VSMU, 
ktorý p.o bystr ickej súťaži zv!
ťazil na Smet.anovej súťaži v 
Hrade! a na jar t. r. bol t reti 
na Medzinárodnej súťaži v Até
nach J a Daniel Buranovský (u
končil 5. ročn!k Konze!'v.a tóna 
v Z il lne). Ich počet na Preh
liadke rozš!rila Zuzana Hude
cová z bratislavského konz~rva
tórtia [ukončila 5. ročnlk l. Ne· 
chceme vyvod:llOvať z takto vy
tvorenej situácie záver y - aj 
s ohladom na iné prostredie a 
podmienky prezentácie na 
dvoch rôznych podujatiach. Ide 
nám tu skôr o vyzdvihnu tie 
práce Zväzu slovenských skla· 
datelov .pri sledovani mladých 
talentovaných umelcov a !ch 
za pá }ani a do ďag!ch koncert
ných pr!ležltost! v celosloven· 
skom kontex te. 
· Tohtoročné sil né zastúpenie 
klavir istov na t renôianskotep
l.ickej prehlt:ad·ke !ľeprezentuje 
súčasnú s ituáciu i perspekt!vne 
zázemie našich interpretov: ver
mi málo je ich v sláčikových 
odbo·roch [tu sa vyskytujú skôr 
ojedinelé výrazné individuality, 
ako je už vlolončel.ista Ján Slá· 
vik a slubu je byť huslis ta ]u
ra j Cižmarovič], kým v klavlr · 
nom odbore sa k ryšta lizuje dal· 
šia generácia - typovo i osob· 
nostne výrazná. Zástupcovia 
oboch spomlnaných odborov 
dosta li pr!l ežitosť už na ot vá · 
racom k-oncerte Prehliadky: 
hus listi Bohdan Warchal ml. 
a Jura j Cižmarovii! v Bacho
vom .Dvojkoncerte d mol (BWV 
1043) a za s pom!nané súť-ažné 
prvenstvo klavirista Marián 
Pivka v Koncerte D dur Josepha 
Haydna (Hob. XVIII, 11). Part· 
ne!'om im bol Slovenský ko
morný orchester s národným 
umelcom Bohdanom Warcha
lom. 

[ Pokračovanie na 4. s tr. ) 

Snímky: arch fv ZSS 



TVORBA 
JAN ZIMMER: XI. SYMFONIA (Poznámky k dielu) 

Umeleck é_ diela ho voria všeličlm: zvukOV'Ostou, témami, sym
bollk.ou, emotrvnou substanciou. Ale najviac hovo,rlll prl~om
nos ťou umen~a. On•a ~no mne predov~etkým vznietila !>OCit hl
bokého zážitku 1->r i poč(Jvani Zimmerovej Xl. symfónie, dielo 98, 

•ié! myšlienkovej závažnos ti, a na l'iehavéh•o komunJkačného 
gesta. Má oz a i v sebe čosi "kllzate lské" [I. Berger) : lebo je 
prepln.ená žerav.ou expresivitou až 2Júfalého vnú~omého boja. 
V prvých dv.och častiach je tofko bol·es ti , 0\Zvučeného zla, 
ostrých akcent.ov, že poslucháča priam zdepcú - aby potom 
pr išlo nádherné, architektonicky jedinečné, v troch s.ekven
ciách s violovým sólom ku konečnému zmieru plynúce Adagio. 
Ak súča-sná muztk·ológia - rozvi j.a jú ca Asaflevov.e p.ojmy ·Ln>to
nácie, hudobného obrazu a pr.oces uálnosti - dospieva k chá
pbniu hudobného dlel·a ako drámy [ N.azajklns kij VoQ svojej 
najnovše j práci Log ika hudobnej kompozlcle) , potom Zimmera
va Symfóni·a je celou svorou pov.ahou jedLruečným prlkladom 
prH takýto nálHad. V I'OVIine tematickej, st.avebnej 1 významo
vo .. symbolickej v nej ide o konflikt, jeho peripetie a r.ozuz
lenie. 

V tematicko m pulze ako základnej kategórH hudobného mys
le n.ia sa s tretávame s nlekolkýnri centrálnymi tvarmi: ostrým 
kvartovým motlvom (Pa rtitúra SHF, xerox, s tr. 2, takt 4 v kl,a
vlri) - konvencLornaJI.zov.aným cit árom - symbol.om husitské
h o ch01rálu " Kt ož jsú bož! bojovnicl .. ." [po prvýkrát str. 6, 
takt 5, v piane angi'ického rohu medzi "výbuchmi" orchesbra J. 
dvanásttónoovou témou skanštruovanou symetr.lcky z kvárt 
a malých sekúnd (str. 22, Anda nte v sláčLkoch). výrazne a·r
chnickou, kadencovaruou fúgovou témou záverečnej katarzie 
( st r. 56, takt 4). Z týchto prvkov hnetie Zimmer svoju hudbu, 
využiva j•úc p r toom celé spekt,rum postupov, pre mlen, komblna
torických možoosti. Ta.k d•o cellrom nových , š irokých polôh 
sa mu r.oz'ľastá kva r tový kra,tučký motlv z úv·odu (dominuje v 
mnohých miestach prve j a v cel•e j druhej časti J. kým citát 
chorálu [P<resne jšie jeho spoznatelnet hlavice ) te stabHne jš im 
z.na kom, hoci ·Bi e n pod.Jieha metamorfózam rozvinutia. 

Pochopitelne, spomenuté tematické jadrá, aokoby hlavné pos
tavy, sú pospájané tmelom hudby nie narolko Individualizova
n ej, plniacej funkciu sonoristic kého P<Ozadla, svornlko v, pre
c hodov, uvofneni; ·t ed.a dotvá r.ajúcej prlles to•r, v ktorom sa 
odohráV'a v lastná dráma. V rovine stave!}net môžeme hovoriť 
o dvroch možnostiach analytického výkladu. prlč.om sa zdá, že 
uutc·rova tektonická stl'Bitégia sa ne prlklo nila jednoznačne ani 
k jednej z nich, .aJ.e slahila po - V'O svojej dl•alektlke - jedi
nečnom rrlešeni. Prvé poľ\atie naz.načil v d<Lskusnom vstupe na 
Kol·ok•viu v Dolnej Krupe j L. Holoubek: tr.ojčastovú s kJ.adbu 
vnima ako taký formový celok, v ktorom vs tupná čast pJn! 
funkciu sonátovej expozlcle, druhá rozveden1a a tretia !ľepr!
zy. Je to bystré, ·logike kompozlčného proces u zodpoved·a·júce 
a vcelku prljatefné riešenhe. Druhá mollnosť t kvie v tom., že 
budeme akcentovať substanciálnu funkciu "leltmotlvu" - vte 
d y sa v š •.r uktú re jednotlivýc h ôasti objavlia temnejšie tekto
n ické súvislos ti, čl do schémy " ne pasu)úce" porušenia. Napri
klad existencia ake)sl ·vedlajšet my~llenk•ovet skupiny (str. 115, 
H1kt 4), dôrazné exponova nJe organu a vt.acerých plôoh ko m
ponovaných riadenou a lea.t,orlkou (str. 4, 22 J. náV'ratná uzavre-

· tos ( i s prekrás-nou fugátovou .!<ódou [už antlclpujúcou cel
k·ové vy.znenle die la J v pr vej čaS!tl; druhá č us ť Allegro mol ro 
vivace je n.aozaj rozvedenim spomlna:ného kV'Brtetového motivu, 
ku kto rému sa ešte pridáV'a1·ú sylľľytmické tuttl "výkriky", no 
ce lko m v nej a bsentuje " leltmotfv", i ·ostatné prvky expozicle; 
záverečné Adrag Lo začlna náladoV'OU l t-a-kmer (!osrlovnou ma
teriá lovou t·eprlzou (s tr. 2 a 53). ale potom prl.chádza nový 
úsek v Larg u s fugát.om rozuzlujúcej témy (s tr. 56), k.torá 
sa vzápätl ko mbinuje s " leltmotiv-om", je majestátne augmen
tovaná a narvyše po•dstatnú estetickú účinnosť plochy nesie 
tro jnásobný s óLový violový vstup. V llladn.om prtpade reda ne
vystačime s označenim záverečnej časti za (hoci a l volnú l 
reprlzu. So;nábovosť je v Zimmerovej XI. symfónii prepoj.ená 
s techni.kou Jeltmotlvlckou a variačnou takým spôsobom, pri 
ktorom už strácajú dominantnosť pl'ostriedky výlučne t ec•hnlc
kej anwlýzy, l>Oužltých š truktúr a vzťahov, ale je nevyhnutné 
pokús it sa o na.zretle d·o významovo-sym'boldcket rovllliY diela, 
lebo práve ona dlk rovala skla datelovl for!Uu. 

P·ovedzme hned, že jej hnterpretácla nemôže byť jednocazo
vým aktom úphného SP<Oznanl.a, skOr subtektivnym pokusom. 
To vypllýv•a už zo základného Zlmmel.'ovho projektu vytvoriť 
t a kú drámu v tónoch, ktorej námetom by boli n a.jzávražne jš.le 
ludské otázky kozmu u n ašej pla.néty, ničoty a byUa, zla a d•ob
r.a, .oškllvos bl a krásy. Pre hudobné umenie nie je - a n a 
šťas tie a nd nikdy 10ebude - k dispozicii lnventá.r znako v či 
pojmov, ktorými by mohla prisne pojed1)ať tie to di•a lrektlcky 
prot ir eč ivé u súčasne pevne zviazané k.a tegórie. No v cl ~ove j 
a výrazovej nástojč!Vtostl má svo ju nesmierne s i110ú zbrai'l a a k 
tv·orivo využije zobrazovacie možnosti (med zi .ne p.at·roa a t pri
značné motlvy), s ús tredi sa s vá šnivou nll! llehavosťou na prl·a 
mu emotivnu komunikáciu a navyše podr·i·adi logiku p r iebehu 
hudobne j d1rámy obsa hov•o celkom jaSine j t endencH - potom 
môže, ak o sa to podurilo Zlmmerovl, prenilknúť až k ·hlbk·ovému 
r ozme ru . Nie jednoznačným, ax:o mati:llovaným spôsobom ve
deckej poučky či pravdy, ale umeniu vlastným jedinečným ob
s ahovo-obrazným artefa•kto m, otvoreným esteticky vnlmavé 
mu subjektu a čaka j úcim n a svo ju aktuálnu zAžlt.kovú existen
ciu. Naznačim iba nlekolk·o s úvislos ti. Kozmos a zem, cudzie 
a b lízke ·nu seba prudko na ráža v Zlmme!'ove j hudbe, pričom 
auto r s velkou sugestivitou a zvukovou fantáziou "kresli" 
vzd ialen é svety i chvejúcu sa krehkosť maličkej, "st ratenej" 
zeme. Z•ll() a dobro - na jedne j s trane diso nantný kv.a.••tový 
motfv, su rové nár.1zy c•rchestra u na druhej č istá, v na)obec
nej~om viden í rudská chorá l·oová melódia. Zmy·sel c horá l.ovéh o 
citátu je už tuk nasýtený kultúrným vývinom l navŕšenim jed
notlivých hudobn ých d iel, ktoré sa k nemu obraca li, ziska! 
tukú uruiverzálnu ko ntext.o v.os f, že pokúšať sa h•o pria mo, jed
noznačne de§ifrovuť by boJ.o ht·ubým z jednodušenim. Pre mi'la 
pt·eds tavuje v d ráme Zlmmerovet symfónie prvok a s ymbol 
byt ia, živ.o ta, dob!'a, krásy, uzmierenia, ku k.torému diel.o sme
r uje ak o k c te ru i vyvrcholeniu výpovede. Málo pa ralel by sme 
v s lovenskej hud·be našli k tomuto očlstn~mu, rozpory r ie
~lacenlu finlile - nie deklal'ativne, a le rýdzo, špecifickým hu
dobným spôso.bom. Ve lkost-i námetu zodpovedá velkosť nleše
nin, dolJeha na ná s velkolepasť symfonizmu, suverenita vla st 
ného autorovho presvedčeni!!, prernutie Lnšpl•rácie s clelave
domým ko mpoz ičným zvládnulim. Nie o ptimistická t ragédia 
l Sostakovlč), a ni dráma so šť·ast ným koncom ( n.aj.rozšir·ene jš i 
typ dnešne j d·ivadelne j, televiznej , no občas l hud·obne t spis by l. 
ale •Odvážne individuálne zúč t.ovanl e s n egatlvlzmo m, pocitmi 
krivdy, boles ti, zúfa ls tva, o bdivuhodné potiačen1e temných 
s trá n'Ok. vyh ratý s po r so sebou sa mým: a to vš etko ziskava 
vďaka použlté mu materiálu a majs trovské mu technickému po
daniu dosuh hlboko humány, l>oz itivne etický ( trans formova
n ie c ikkerrovs kej viery v dobro v č J.oveku). es teticky účinný 
a kultúnre nadčasový. Tieto atribúty r adla Zlmmerov u XI. sym
fóniu me dzi na jhodnotnejšie a najcennejšie hudobné opusy 
posledných :ľesaťroč ! a s lovenského symfcmizmu vôbec. 

IGOR PODRACKÝ 

MLADI V TVORIVO ZAP O LENI 
( Dokončenl·e z 3. str. ) 

Venu jme pozornosť najs kô r 
klavl •·ls tom: 

MariAn Pivka od svojho pre
došlého vystúpenia na PMKU 
pred š tyrmi rokmi - hoci už 
vtedy ziska! za svo j pozoruhod
ný výkon l po prvý raz udelo· 
vanú cenu kritiky - výrazne 
vyspel. Muzikálne dozrel, pre
biblia sa jeho p ráca v nera
bani s tónom a ka ntilénou, roz
vinul svoj zmysel pre formovli 
s tavbu d·lela . Jeho dobré tech· 
nlcké zázemie dalo Huydnovmu 
koncertu potrebnú lahkosť a 
noblesu, Intelektuálny nadhlac.l 
zasa potre bný vzlet a dlsclpli
nu v rešpektovani štýlovosti 
klasického muzlclrovanla. Llnes 
24-ročný Pi'vka je tvorivým u
melcom s vlastným lnterpretač · 
ným názorom, ktorý vie vhod
ne sklblť racioná lnu l emotlv
nu zložku svojho naturelu. Je 
treba poznamenať, že v SKO na
š iel Pivka jedinečného, rodpo
vedne prlstupu túceho partnera. 

Podobne ako u Pivku, zazna
menali sme velké na.predova
nie vo vývoji - v porovnani s 
predošlým vystúpenim na 
PMKU pred dvoma rokmi - at 
u dnes 20-ročnej Zuzany Pau
lechoveJ. Ak sa už vtedy kon
štatovali jej pozltiva v zmysle 
technic kého hracieho a.parátu, 
suverénneho ovládania nástroja 
i muzika ntsky zaangažovaného 
výkonu [ h rala vtedy diela J. S. 
Bacha, Beethovena a Schuman
na). v súčasnosti Ide o kv all · 
tatlvny posun smer.om k hlb
šiemu prieniku do podsta ty In
terpretovanej hudby a prehlbe
nle poetlzujúceho náboja vo 
výrazovej sfére. To všetko v sú
činnosti s dalšlm rozvojom jej 
technických dispozicii v oblasti 
kva lity tónu. V Ravelovfch Zr
kadlách bola jej doménou de· 
centnosť, poézia, upútala ume
nim šer.osvltu (obzvlášť vyda
rené boli Nočné mory a Smut
né vtáky), n o popri prekras
nych pian issimách môže s l v 
cykle dovoliť predostrieť ·BI vy
hrotenejšie kontras ty. V Cho· 
plnoYBj Balade f mol, op. 52 od· 
halila svo je dalšie prednosti -
velký zmysel pre drama tlzmus, 
kontrast a napätie. Paulechová 
ovláda umenie gradácie - a 
najmä vie odhadnúť a uplatniť 
velké možnosti v dyna micke j 
škále, zvukové a výrazové 
schopnosti. 

Mlkul61 Skuta (má 23 ro
kov) využil pr!ležltost polore 
cltálu na naoza 1 dôkladnú pre
zentáciu repertoáru velkého 
š týlového rozpätia: Bach· (Pre-
16dtum a fúga c mol z Tempe
ronného klavlra 1. ), Scarlatll 
(Sonáta f mol), Beethoven (So
náta Es dur op. Bla), Li11t -
Paganini (Eiuda Es dur, i!. 2) ; 
RaehmaninDY (Etuda Es dur, i!. 
6, op. 33), Suchofl (1., 2. a 3. 
i!asť z Metamorf61), DebuPy 
(Ostrov radosti) . - Ukáza lo sa, 
že je to vyrovnwný, spolahllv~ 
Interpret s velmi dobrou, az 
virtuóznou technikou (v prs t.o
vých pasážach ako at v bravú
re J. ktorý svoju muzikalitu ne
podr!adu te spontaneite - ba
dáme skôr lst9 ods tup od pred
lohy - Ilie rozvážne, z nadhla
du koncipu je hudobný det . Zby
točne n eproblemati z u je, snaž l 
s a o podčiarknutie špecifik 
hra n9ch diel a š t ýlov, využlva
júc k tomu svoje sch opnos ti 
technické, tektonické i dyna
mické. Ak na jednej s tra ne má
me isté pripomienky k štýlo
vosti (najmä oblasť lmpreslo
nlsHcket farl!'bnostl v Debus
sym ), na druhe j strane musi me 
vyzdvihnúť jeho k·oncepclu Bee
thovena [ stavba sonáty a ko cel· 
ku s gradáciou v jej závere]. 
ale u 1 výrazové poňatie Sucho· 
ľ'iových Metamorfóz (mužné vy
zdvihnutie v rch·olov a ko k on
tras t k subtilnP.jšlm partiám ). 

Talentovaným klaviristom je 
i 19-r.očný Daniel BuranQvský, 
no Choplnova Sonáta b mul, 
op. 35 ( "Funerallles") nebola 
najldeálnejšou pre demonšt•·o
vanle jeho súčasných kvalit. 
Dohrá k lavll.1lstická r uka , tech
n ické dlspozicle l zdravá mu
zikalita nevyvážla ešte ludskú 
zrelosť, potrebnú k pochopeniu 
záva·žn ého, v tomto prlpade až 
filozofického obsahovéh o ná 
boja. Buranovský te plný mla
d!ckeho entuziazmu, pri h r e sa 
riadi spontánnosťou, kt uľll 
predbežne dominu te nad ro;
vahou a d isciplinou. O tom, ze 
je tvárny a velmi vnlmavý ( W
da ďalši eho rozvoja schopný ) 
presvedčll 1 na klav irnom semi
ná r i. 

Zloženim vhodne jši repe rtoár 
si zvolila jeho roveSitlíčk a Zu
zana Hudecová (Beethoven: 6 
vari6cll ~· dur, op. 34, Brahms: 
Scherzo es mol, op. 4, Suchoil: 
4. a 5. i!asť z Metamorf6z) . je 
žensky lyrlckejšlu, upú ta dob
rou prstovou technikou u zväč
ša i patričným nadhlado m lhld 
predlohou. Hrala tu sólovo po 
prvýkrát ll zapôsobila tým 
istým, čim a 1 v minu los ti t! , 
čo mali vtedy vek " do 20 ro
kov" : určitým stupi'íom zrelos
ti so schopnosťou realizova( 
svoje predstavy l v nároč n ej· 
šlch opusoch. Je tvorivý m tr · 
pom a dobt•ý technický základ 
vie s klblt s nadstavbou muzi
ká·Jneho tvarovania myšlienko
vých lin il. Ak u 1 predpo kl udii
me, že Br.ahmsovo Scherz.o bu
de neskôr z vllčšieho .nadhlall u 
ponimať d rama t ickejšie u v 
kontrastoch výraznejšie, oce•1u
jeme jej súča•sné, s ubtilnejšie 
poňatie Metamorfóz. Al .pri tu
komto k reovanl však možno bo· 
hatú dynamickú škálu rozšiľlť 
o sýtejšie zvukové polohy 110 

finálnej časti. 
Jediným violončelistom na 

PMKU bol 24-ročný JAn SlAvik, 
tohtoročný absolvent VSMU v 
Bratis la ve. Hoci sústa·vne 
ešte od čias štúdii na brali · 
s lavskom konzervatóriu - s po
lupracuje s Moyzesovým kvar · 
tetom, s l-edujeme ·a oce11uje me 

. nielen jeho a m bicie .. ale i rea-
lizačnú aktivitu v oblast i sólis· 
ticket . Má dobré techn ické ·za · 
zemle, kultlvovan9 prej<W a 
velké muzikálne danos ti, kto ré 
- a ko -sa ukázalo najma v 
Troch monológoch pre sólové 
violončelo od Ilju Zeljenku, ale 
l Vari6cl6ch na slovensk6 tému 
Bohuslava Martin ú - doplňa jú 
Slávlkove velké díspozicie pre 
interpretáciu súčasne j tvorby. 
Komornosť prejavu a štý l ovosť 
sme zasa konštatovali okrem 
s kJ.ad by Martini\ aj ·v Beetho· 
venove j Violoni!elovej sonéte 
A dur, op. 69 p ri jedinečnom 
s po lupartnerstve Daniely Ru
sóovej. 

Odbor akordeónovej hry mal 
svojho dôstojného reprezentan
ta v 22-ročnom abso lventovi 
b ratis lavského ko nzerva tóri a 
Ľubomlrovi Zovlcovi. Tento in 
t er·pret te už osobnostne vyhra
neným typom. k tor9 uprednos t
ľ'iuje myšlienkové posolstvo 
hudby pred vonkajšk()vou vir
tuozitou. Dobré technické ov:ú · 
danie nás tro ja l vkusná regis· 
trá cla mu umožň u jú predost rieť 
hrané diela objavným spôso
bom. V tomto s mere zaujal naj 
mä kultivova ným podanim Zu
lotarjevovej 3. sonéty [hra l jej 
tri časti). kedže tohto autm·a 
sme poznali p redovšetk ým z 
pompéznejšlch akordeónových 
diel. Farebne zauj[mavo pre· 
dostrel l Händlov Organový 
koncert F dur [v orlglná lne i 
verzii ). 

K najmladšlm účastnikom 
PMKU pat r ili v tomt.o roku dva 
ta huslis ti, reprezentujúci b ru
tl sla·vské konzervatórium: 18-
ročný Bohdan Warchal [u kon · 
čll 4. ročnik 1 a o dva roi<y 
s tarš! Juraj CilmarDYii!, kto rý 
v tomto rok u ko.nzervntórium 
a bsolvo val. K9m Cižmarovlč už 
:..: ačul sv.ojimi só lis tickým! kva · 
lltaml vstupova ť do povedo mia 
odbornej vere jnos ti ( •p riležlto~ ť 
dostal - a aj ju využil - .1 u 
vlaňajše j Prehliadk e ], Wurc;1dl 
s a začal prezentovať zal'la l no t
ml! ako komorn ý hráč. Hoci ~ú 
oba ja rozličného natu re lu 
Warchal je lnt rove rt.ne jši, kým 
Cižmar()vič nielen temperament 
nejšl, a le i rozospievane jšl 
a ko husrové duo upozorni li un 

sebu vlani pozoruhodným po
danlm súča.snej tvorby, a spo· 
l očn(l reč našli i v Bachovi [ul 
spominaný Dv·otkoncert d moll. 
Ich prejav bol dlscJplinovant 
v zmysle rešpektovania zák·Olll· 
tosti a pulzácie ba r oko vého Ilie
lu, prislušne [ vzhladom na te
ho charak ter 1 ko morný, ale 
na jmU · zanie tený - čo pri ta· 
kom s trhujúcom a v najlepšom 
zmys le s lova p r.ofesl-onálnom 
partnerov i a kým je SKO, nie 18 
prekvapu jú ce. Cennou devizou 
oboch sólistov je i lntonačn6 
čistota a uvoln enosť prejavu, 
čo vytvára dobrý základ k· pra· 
vém u muzlcirovarn iu. 

So zámerom sús tavného vzA· 
jomné ho spoznávania sa mia· 
dých českých : a slovenských In· 
terpretov deleguje každor~čua 
na svoje prehlia dkové fóra svo
jich reprezentantov česk9 a 
s lovenský skla datelský zvaz. 
Tohto roku s me z českých U· 
melcov spoznali klaviristu Ml· 
rostova Hudei!ka a huslistu Ja
na Opiitota, k torému bola kla
vlmo u partnerkou manželka 
Jana. Ide o et·udovuných, zre
lých ume lcov s už bohatou kon
certnou praxou. Hudeček to 
dokumen toval nielen suverén
nosťou ll zbehlosťou v zvole· 
no m repertoári (Haydn - Cho
pin - Skrlabin - Miroslav Ka· 
bli!ka), ale a t istým nadhfa
dom, hra n ičiacim miestami a! 
s odosobnenlm sa od uvádza
net hudby. A 1 pri t'ešpektovun! 
požiadaviek tv.orcov a zákoni
tos ti štý lov akcentuje fantazi j
nosť - u s touto jeho zložkou 
natu relu súzvuča l n ajmä Skria
bln. Vernejšim a drn.vejšlm ty
po m je J. Opšltoš, prezentujúci 
v Sonáte pre husle a klavlr čes
kého súčasnlku Ľuboia Sluka 
s voj zmysel pre tektoniku a 
pulzáciu súčasne j tvorby. Zatial 
čo v Mozartove·! Huslovej soni
te B dur, KV 454 čaká toto duo 
e~te dot váranie komornejšieho 
partne rstva a p repracovania 
zvukovéh o vyváženia nástrojov, 
svoj u sólist ic kú p ril ežltosť Op
š lWš plne využil nielen vo vir
tuóznom, ale a i novými výrazo
vými polohami obohatenom E. 
Y sayovi ( 3. sonáta-balada op. 
27). 

Na záver n le kolko núkajúcich 
sa súvislosti. Ešte stá le nepri· 
j[mame ako samozrejmosť "zja
vy" talentovaných, perspektiv
nyc h in ter pretov vo veku oko
io 20 rokov ako novú kvalitu 
v našom lntm•pretačnom zázc
mi. Pri zvyš uj(Jcich sn veko· 
vých l osobnostných nárokoch 
aj v medzinárodných merad
lách (napriklad na s útažiac:t 
vav1·!ny získava jú čo raz mlad
š! adepti). ale a i pre reálne 
s poznávanie perspektiv nášho 
interpretačného zázemia je sú
časné rovnocennejš ie 2laradova
nle poslucháčov vysokých škôl 
a konzerva tórii .na toto celoslo
vens ké p.odujatle čoraz zásluž
nejš ie. Ok1·em mimoriadneho 
zjavu I. Szabóa to boli toht.o 
r.oku v mnohých pripadoch prá
ve olli!, k tor! dali Prehldadke tel 
punc. Účasť zrelš ich trldslatnl· 
kov tu má opodsta tnenie nielen 
v reminiscenciách na Ich "prch
liadkové qačlat ky", ale aj v 
podnetoch. k torými stimulujú 
tý ch mlad!llch k n apredova
n iu . .. 

Jednoznačne su ukazuje, že 
trenčianskotepllcká Prehliadka 
s u stáva náročným fórom. A tak 
te to aj s právne, pretože nám 
Ide o podporu kva lity a per
spe ktlvy mladých , Ich rozvija
nla a j s ohladom na medziná
rodné k rlté.rlá. 

VIERA REZUCHOV A. 

Violonfelista ]tin Slávik. Pri klaviri Daniela Rusóovä. 
Sn fm k y : arc hfv ZSS 



Pred otvorením Národného divadla 
Pestré osudy mocného r odu Rožmberk-ov - st.ri~davo prav é 

r uky a h ľloz by česk}·ch králov - predst al\l.ovali vždy vd·a čnú 
l átku pre spisov atef.ov a dramatikov. 

V·ok Vrtkovic , pán z Ruže. sa sta l h r d.inom aj posl edne j Sme
'témove j ·opery. N ie je to však o nen ·povestný milenec ž ivota 
Peter Vok , p !'Ototyp renesančného človeka, a:le jeho p~edok, 
na jvyšši mar šá l Ceského kráfo vstva za Pi'fi!mysl a Otak ar a ll
Vak zadumaný, r anen ý cel.ožl votnou n eM.plnenou l áskou, kto 
r ého v.núto rné medi tác ie sú orámované ryt ierskym prlbehom 
jeho pobočn l k a j arka, bizarnou at mosf érou sym bolických postáv 

Dievčenskou Katuškou nového naituduvania Smetanove j Cer 
tovej steny v Nár odnom divadle v Prahe je Jitka Sobi!hartová, 
členka Státneho divadla Z. Ne jedlého v Ústi nad Labem\. 

Snlmk a: ). Svoboda 

Raracha a Pustovník a i humorným! nárekmi h raiC! néh·O Michá l 
k a, verne j rekvizity h r adu Rožm ber k . N ad li bret om sa st r e
tol pôvodný zámer E l išk y Kr ásnohorsk ej p ri praviť sk laclate
rovi p r ed lohu k ďa l še j komi cke j oper e so Sm etanov ým h lbok ým 
vásn i vým prežlvan lm všetkých ci tových slasti a st ras tí pGstáv 
n jeho op tik-ou tvorcu, modelu júceho z r ozpr ávkovéh•o su jet u 
strhujúce podobenstvo. Tvor i·vé muk y oboch a ut·orov - poet
k y i skladat era. v k tor ého g eniali t u t ak ver l·la, že ·obe t ova la 
v l astnú poves ť libreti st ky a ti ež scénické osudy d iela. sú dosta
točne zném e. Nepoch open·ie zo str any súbO<r u a o becenstva, 
kt-oré zav-lnilo n eúspech premiér y, n emalo k o·r ene len v po
vr chnom predveclenl: pr e obecenstvo vyznávajúce kri št [!ľové 
m elódie Predane j nev•est y a Hub ičky a prinášajúce s.j cl o d i
vadla d.obov ú zá fubu v rozprávkových .námet och, bol sve t 
Smetanovej Certovej steny ťažko príst upný. Cer tova sten a. j e 
kompozične i my!íl•ienkovo Smet anovou pochodi~ou cl o budú 
ceho vývoja. 

v smetanovsk•om cyk le, Moľý sa reHlizu je v Nár odnom d i 
vadle od nastúpen ia no véh o šéf.a .a pod jeho taktovkou, sa 
ob jav ila Certova stena ako posl edn ý tit ul pľed •otvoľenlm ob
novenej hist or ickej budovy ; nová prevádzk a sa začne v j ubil e jný 
def1 Libušou a ak o posledné d ielo cykl u bude nasl edova ť ope
ra Braniboti v Cechách. I nterpretačne n epr !n ášu n•aš tud•ova
n i e Certo ve j steny n i j aké nové, al ebo o b javné r i e.šenJe, a le je 
to predvedenie dôstojné prvej scén y. OpUť p,otvr dzu je, že 
Koilerovo opti málne pros·tred ie j e h l bok ý I'Oman ti zmus a váž
na, m editatrvna l y r i k a, mi est a, k toré r·ozvi n i e svo jimi pom al ý
mi tempami do vrúcne spevných obl úk,ov. Ot·chest er N ár od
néh o d i vadla hra l pod jeho vedenl m ak o vždy výborne a prá
ve tak štýlo vo zapadol do koncepci e našt udovani-a i zbor Ná
rodného divadla ( zborma jster Milan Malý l · Ly rick ým, jemným 
a prlvetivým V ok om druhe j p r emi ér y bo l Jaroslav Souček, spe
vúcky, heľecky a pohybov-o v yni k a j•úoeho predstavi t ela Rara
cha n aši el Košler v brnensko m Ri chardovi Novákovi, v postave 
Beneša s nim vyt vor il pôsob i vú dvoj.i cu Bohusla.v Maršlk. 
Exper i ment s obsaclen l m da l·šlch úloh vyšiel l en n.a polov icu: 
Naďa Sormová zvlád l a r utino vane Hedvi gu, ale pre je j svetl ý 
soprán nie je tá to úlo,h a p r edsa l en určená . Hosťujúca Jitka 
Sobi!har tová - h laSOVlO i z javom subtllna Ka tuška a Miro.slav 
Kopp ako Jarek odviedl i poct ivé v ýk ony, a:l e o ba ja sto ja ešte 
l en na zači atku k ar iéry. 

Pre Inscenátorov je vždy úskallm prechod dramatick e j a tmo
sf éry diela z po loh y romantick ej do k omick e j a prellna.n ie 
r eálneh·o sveta so sy mbol mi. Režisér Ladisl av Stros s výtva r
nlk m i Vladimlrom Nývltom ( scéllJa l a Josefom Jelln·k·om ·(kos
týmy l nikde nevybočil zo Smetanovho štýl u a snaž i l sa udr 
žať log ickú stav bu p r lbehu. I nscenátorom sa podan·ilo vyrov
nať s pr ob lémom realizácie st avby V'ltavsk ého múru. ale Rar a
cha pt·ekvapu fúoo prenechali svetu I'Ozp.rávok a dv,o il•onmos ť 
Smet an.ovho d.iela, k torá by m u ma la dodáva ť dramatič n os ť, 
a i v i ch ko ncepcii podč iarku j e skôr m omen ty reta rd <ičné . 

Pr ažsk é obecenstv o mil u je Cer t.ovu st en u a u veden ie na 
PréJžske j j alľ i malo- vefký oh l as. M y s potešen lm ko nšta t-ujeme, 
že ak o oelok je t oto našt udovanie po výbornom Da li bo-rovi za 
tta r na jvydarene jšlm pr edstaven l m nového cyk l u. 

JARMILA BROŽOVSKÄ 

PREDANÁ NEVESTA v Košiciach po šiestykrát 
BEDltiCH SMETANA: PREDANÄ NEVESTA. Opera v tr och de j· 
stvách. Libretu: Kare l Sabina. Di r igent: Bor is Velat. Reži sér: 
Václav Vi!žnik a. h. Scéna a kostýmy: Kvi!tosl av Bubenik a. h. 
Choreograf: Rudolf Ka.rhánek a. h. Zborma jsterka: Júlia Rá
czová. Asistent dirigenta: Dušan Stefánek. Asistent r éžie: Gejza 
Spišák. Hudobná spolupráca: Kvetoslava Holá a Katarina Bach
manová. Účinkujú sólist i, zbor, orchester a balet SD v Koši
ciach. Premiéra 24. a 25. 6. 1983. 

l k eď PrHcl anú neve~ t u nem ožno explici te označiť za k me· 
i10vC1 v . r eper t oá r i k ošick e j opery , svoj imi čast ými n l'!v.r at mi 
na je j scénu si získa l a p l'iOII' i tné postaveni e v är amaturg i i. 
Už v prve j sezón e bola naštudo vaná v r éži i janka Borodáča 
a uvedení• 21. 2. 1946, potom znova v I'Ok och 1949, 1952, 1961 
a 1966. V poslednom naštudovan i sa ud 1·žal a v repen· t oáľ i Hž clo 
roku 1973. Súčasné, už šiest e naštudoviln i e je vk.l·adom k ošickej 
oper y k Roku č es k ého cl ivnd la. Z toh to aspektu teda zés·l užn ý 
a h lavn e odôvodnený č in . no 7. h ladisk a d lh odobého vývo jo· 
vého t r endu d ra matu rg ie oper y v Košiciach predsa len m ál o 
objavný ; trebu tol iž p r ipom enú ť to tál nu absenc iu 'n ielen sú 
časne j česke j oper y, nehovoriac o operách B. Mar t in l'1, ale 
i ďa l š ieh Smetanových opi er . 

In scenát or i il r ea l i zá to.ri ·odovzda l i tentorHz túto operu k o
si ckému publ iku V nHštu cl ovan í V č eskom jazyku, k toré -
i k ed n ie vždy a n ie u všetk ých - predsa len ,.pok u fhévalo" 
v di k c ii a výsl ovnosti . hlavne na p r vej p rem iére. 

Réžiu Pr edane j neves tv p r evzal bl'nenský Václ av VE\žní k 
il I'P.al izuval ju ilko woj u cl1~v i atu insC f'!n ~r:iu toh to d i P. I ŕl . ktnré 

Jnzef Kmuli~r ( l f!n ík l a I:ufluvot K"v fu·s l Ko,.:a t l v knsic:lw j in · 
sc:enár.ii Pr ml ane j twvr.st v. ..; ni n1k :o· l l H,-.,. ,., 

/ 

s úspechom u vi edol i v za h ran ič!. V ~\žni ka pozna jú Košice i z 
n eclfJVneho vynik a júceho naštudovania opery Porgy a Bess. Ré
žia Predane j nevest y spl l1 9 z hľa dis k a profesionality všetk y 
kritér iá. Len n iektor é detaily, ako napr . ak cia žensk ého zboru 
v <.ávere 2. dejstva sú rež·ijne nevyriešené, č i n.ecl ot.iahnu té 
il ta k sa potom stalo, že šat ky v r ukách rozhne·vaných žien 
sú n iel en o bligli Lne, al e ich symbol ic k ~· znak sa nenachädz:J už 
v rovi ne rozh,o rč en ia a hnev u. a le l účenia [ sie ! 1. Réži·a je t ra 
d : č nil, i k eď s n i ek torým i inovačnými pr vku n;i v pohľad e m1 
pos tavu Vašk a. Vežni k ho p r edstavu je v dobromyseľnom svetle 
a obi dve k r eácie [ M argita, M ar tiš l tút o po·ži.adavku r éžie ak 
ceptova l i a vyzdvih l i u Vašk a ľu d sky dôv e rč i v é č·r ty . 

Vrát i m sa však ešte k vých odisk u svoj i ch úvah. Ak je opera 
na jedne j scéne našt ud:w aná š.iesty k ľát, no taben e rencmova
n ým r ež isér.om a ~ó l is t a m i v zen i te tvo•r i vých sil , práv om S il 

potom oča k é va optimá ln y tv a•r t ake jto inscenácie. Predanä ne
vesta vsak ú rovi10 u sv o jho naš tudovani a nepr i n iesl a to 1Jr .1vé 
vvv,rcho l en ie sezón y. Dynamick á akcelerác ia i nscenácie bola 
niel €1n zdržanlivá, no a j zdrž iavaná zby t,očný m p r·epychom zvu
ku u.rchestra [ hudobné n9štu cl ovanie bo lo zver ené Bor isov i 
Vel M ov i 1 i čas t ým i ľytmic k ými kolíziami vokálne j a orches
trlí lne j zložk y ; dôsledk om bo l a a bsenc i ŕl ve•r vného pre javu 
ä na jm1i toho posl edného schudlka . ktorému hov or ime tvori vlí 
iskra. I'Ozl et. Výkon or chest r a na oboch p r em iér ach l en po
l v r dil ná ročnos ť Sm etanov e j pa1·.t i t úry. 

z prvého obsa den ia v yzdv ihu jem h lavn e kr eác ie V/i ška Ste
fanom M argitom. Vašek v jeho podani bol bezbr anným, eš t e 
nedospel ým mládencom, c i t l iv ým a neskllseným. Marg it a uspo· 
ko ji l n i el en her eck ý m gest om, ·Hl e a j istot ou vo k ál neho pre ja
vu a cez postavu Vaška obohat i l vlastné výrazo vé pr ost ri ecl k v. 
Alžbeta Mrázová a Elišk a Pappová boli v dôsledk u vorb y r ov 
na k ých výr azových p r ostriedk ov r-ov nocennými predstavit erk a
mi Mari enk y, i ch p r e jav sa l išil le'll niek torým i deta i la m i, h e
r eck ými transfor mác iam i. Jozef Kunder aj ten toraz potvrdi l , 
7.e v Kosic iach ešte stál e nemá vu svo jom od bore r ovnocenn t'1 
náh ra du. j eho k·refiCiH ] eníka bo la logick á, vyp l ynu la predo 
všetk ým z hud obných poži•adav iek, k torým podri ad i l výr az, 
vok <'l ln u líniu i hereck é ge~t á - nenásilné. prirodzené a p r e
to p resv P. tlčivé. jHník Gabriela Szak á la z p r vého obsadenia hol 
vo výrazov ých prost r iedkoch ml'! l o difer encova ný. Reži jnú k on 
CP. pc i u Väšk a siP.dov al vo svo jom uvo ľnenom v ýk one a j jeho 
dru h ý pretl s t a v i tP. ľ St anislav Marti š. Jeho Vašek si pon echa l 
dost' a j z te j IHl ivi t y, ktorou t C1to pos tavu s úspechom obd aril 
v pr edciHh lzaj llcej inscenilc i i. Kým Kovácsov Keca l mal v se· 
Ile p r ltonln ÍI i is t(l dáv ku nosta lg i 1~ za nenávrnt ne st ra tený m 
.;vewm histor ic kého ty pu česke j <! cel i ny n bol vyk resl en ý s i[l s· 
ka vý111 hu m orn ým IHHih f ndom. Somor jaiov Keca l z p rvého oll 
.;a denia upt'1ta l p rr.m vs l e nus ťu u 11 úspornosťou gest. a le i v i ta l 
n os ťou pr i IJI'e'tHizovaní svo jich z<i mer ov a cierov. R od ičovs ké 
posliiV\' vy tvor i li Pranti šek Balun ( Kr usina ] . Eva Smáli ková 
il Mária Harnádková f r:udmil ti ] ; Ladisl av Neshy ba a Anton Hu 
~:í k [ M icha 1. Mária Adam1:ová il Vier a H ronská ( l-l ti ta ] so zmys
lolll pn~ tlru llnuk r es iJu a detail V 1'1lohc Esmera l tly h lavne po 
vo kú l ne j st r{in!w u s po ll u j i l ŕ l m lil tl (l Orga Orolínová. spi eva júca 
ll il u!Joch p rr:111 i•': ra ch. 

7.hu r pr i pl' i lvený ] ľ1 ! 1 u R;í czDvlHI poda l ok r em už spumenu· 
lych r y t <n ick ých k olízií s orc hest rom vcelku vyrov nnn y vý 
kon. i l i e~ vysok (: po lohy snpr nnov IWilOi i v?.cl y sv i P.I i vu isk r i vé 
i t l' ŕ l dos l n (! . 

l< " I•Orill ll l !l ~c • : n ;i c i c patl'll výk on bal etného súboru So vu 
vt ipnej c hun :og ra l i l R u dolľa J< ar ll an ka. Hos ťu jú c i c horeog r :ll· 
do hr e vvu J. il d i spozici i! 1 ž i vý. lw <.prost redný p re jav te j to nll il · 
dosl ou pr iillll h ýr i an: j z ložk v k osick éhu d ivad la. 

Jnsc•nu •c ia i ' ro:dane ! nevestv us1>okn ji l a l en či as t oč n e. ak o 
l ' l!lo l; ll l!sp l nil ' l prd.lill lavk u uo;ei P. néhu il i n scen a čne vyví1že· 
nr; lli > pn~d s l i t VI ! n i a . DITA MARENČINOVA 

GRAMO f 
MEDZINARODNA TRIBÚN A MLADf CH 
INTERPRETOV 1981. 

D. Sostakovič : K oncert pre violončelo 
a orchest er Es dur , op. 107, č. l - Ro
bert Cohen, violončelo, Verká Británia, 
SF dir i guje B. Režucha; G. Ph. Händel : 
Koncert p re harfu a orchester B dur, 
op. 4, č. 6 - M , .Grafová, harfa, NSR, 
Janáčkova filharmónia Ostrava, diriguje 
Hartmut Hänchen, NDR; Fernando Sor : 
Variácie na tému Marlbor oughovej pies
ne, op. 28 - Goran Siillscher , gitar a, 
Svédsko ; J. Haydn: Sláčikové k varteto 
D dur, op. 64, č. 5, Hob. 111/63; B. Bar
tók: Sláčikové kva·rteto a m ol , op. 17, 
č. 2 - Takácsovo kvarteto, MĽR ( G. Ta
k ács - l. husle, K. Sch ranz - 2. hus
le, G. Drmni - vio l a, A. Fejér - v io
lončelo). 

OPUS Ster eo 9110 1274-75. 

Dvojpl atiíový k om pl et so ži vými pó
d iovými nahrávka mi nám pľi pom fna špe
cifick ú a tmosféru koncer tn ých výk onov 
na jperspek t i vne jšl ch m ladých umelcov, 
k to r ! sa p r ezent ovali na Vl. ročnlku ko n 
cer tne j MTMl poča s BHS 1981. 

Ak by sme ch celi h ľadať pre týcht o 
mladých umelcov spol očného m enovate
ľa, kt oľ ý r ozhodol o i ch· pocten i l au
reátskym titu lom , tak by sme h o našli 
v pľvom r ade v osobi tom indi vid uálnom 
vklade pľi nevyhnu tnom pľedpoklade do
k onalého ov ládan ia ostatných pm·amet 
rov int erpľetačn ého !'emesla. 

Touto č rt ou osobite j n eopakovaternosti 
vý r azne dispon u je na jmladšl l aureát 
MTM! 1981 anglick ý violončel ista R. Co
hen ( v r. 1981 mal i ba 22 r okov 1. Jeho 
t al ent vyžaru je už zo sugestlvneh o zne
júceho t ónu, a le pr edovšetk 9m z tvo
l'ivého napHt ia a f i l ozofického podtex tu , 
k to r ý svo jou indi vi dua l i tou v t lá ča h u
dobném u pr údu. Na jeho h r e na jviac 
upú tava sku to čnosť, ako h l boko - s 
oh ľa dom na vek - dokázal pren iknú ť 
a pono r i ť sa do sveta ~ostakovi čovske j 
meditác ie. P r esvedčivosť j eho výpovede 
nespoč íva len v i sto te a dôk ladnos ti 
techn ick ého vypracovan iH. k toré je vy
n i k a júce, ale p r edovšetk ý m v schopnos
t i formov ať. do t várať i ud rža ť napilti e 
širok odychých lin i i. Cohenov výkon vy
značu je sa vysol<ou m ierou z r el osti a 
p rofesionulity. Spoľah l ivú opor u našiel 
v spolupráci s or chest r om SF vďa ka pr i
k lad ném u výkonu B. Reiuchu. Pod slo· 
vom opor a nenHime na mysl i kva l i tu 
zvu lw vej lw l isy, ale predovšet k ým ume
leck ú spo luprác u pri zvýraznení au to 
ro vho zíl lllCr u a dotvúrnní nál ady. k to 
I'ÍI sól ista v t l áču hucluoném u pr úclu . 

Ak v Cohenovom tvo r ivom r ukop ise 
r ozhodova l a vážnosť, f i lozof ick é ll l bavos ť 
i zmysel p re ·d r amat i ck é napät ie, tak res· 
pek tovanie štýl u G. Ph. Händl a sta vfllo 
západonemeck ú ha r fis tln1 M . Grllfov t'l 
pred odlišné pr oblémy. Svo j Indivi duá l n y 
vk lad musela zamera ť iným sm er om: nko 
tvor ivá osobnos ť u st úpi ť č i n stočne do 
úzadia, zamera ť sa na st r ied mu Hgogi k u 
il zoh ľa tl ilDvať na jmä pri nc lp ter asov i lé
ho st r iedan ia jednotli vých dynam ick ých 
h ladín . Napriek tal1ým to obmedzen iam 
uok í1zal a Grafo vá vs t ú p i ť clo hry ak o 
umel eck á osobnosť s veT110 u dávk ou nob
lesy, t vorivej i skry i st rhu júcej vi rtuo
zi ty pos tavene j pl ne cl o sl uži eb výr a· 
zu . Grafo vej Händel vyžar u je na p1i ti e 
u vedomelého muzi k an ts tva, uchvacuje 
spádom. ži v os ťo u a správne usm ernenou 
a využ itou emoc!onnl i tou . 

Svédsk y gi ta r ista Gora n Stl llscher clo· 
varu je ~i z h ľad i sk a ampl i túdy agogic 
k ého vl nenia na jv iac. Pr avda, !en to roz
k m i t k rliča r u l<a v r uk e s hudobn ým 
pi'l l! iJI! IHJII< ;1 cha rakter om var iácii. Pr i 
exponovaní tén1y je m in imálny a podľa 
jednotli vých vu r i<í cii sa meni : raz je 
širší, i nokP.cl y užší. Si r ši je v mulových, 
pomalšl ch , ale a j v akor cli cky zahustc 
n ých var i i'I cilích , kde si tento spôso~ 
l':asového zdr žovania vyžac! Lt je samot ny 
spôsob tvor eniH alw r cl ov na gita ľ e. Cel 
k ove Sä l l scher ov prejav vyžar u je int en 
zivnu hudobnosť, prezrádza vkus a sa mo
ZI' f~ j me i ma jst r ovsk y suverénne ov lá
danie techni k y n{l st r o jn. 

Celil druh {l gramoplat iw je venovantl 
Ta l1ácsovm u k var tetu . Dve štýlovo cli<l 
metni l ne od l i šné skia dhy umož i1u jú po~ 
l u c h ti č ov i posl\lad a ľ si mozn ilHI por trétu 
cnsemb lu z v ä čšieh o množs tva k am ien 
kov a tak hu nač rtnúť s u r čite j ší nll 11 -
niat;li. Ich l l aydn je elegant n y, p l nok rv 
ne zcnt i l ý. spevn ý a predsa ho spu tn fl 
liél pev mí tet i va wm pa. Výr azne a p l ŕls
t ic ky vyzdvi iH qll a llohato d i fe r encujú 
temo~t ic k é vstu py ľ r ií z od sprevád ZH IU 
c ich h lasov. Vý l<On tohto anliJ iciózneiH> 
~úho r u cha r al<ter izu je u s ľaclll i l os ť . vvv<i · 
zenos ť i l z.vu lw vf1 ' l ahodnos ť. P r í sn osť. '• 
11kuu mnd el uv11 i1 klasi cl<6 l íni e. neopll~ 
ťa ic h vsa k an1 pr1 B;rrtókuv l. P r avcl o~. 
tu 1H1 i: i cra jí1 ll lhsi •: du arzená l u svo jit: il 
t:ynam ických prost r ied k ov : l ín i l! model u 
jú o~t re jš ími ťa hn11 a sirsí p r iestor po
; k yt u jú t em peramen t u . 1\k v Hnydnov • 
zauja li ušra ch t il ou vyváženosťou. ~ 
13 ar tók ov i dom inu je zase ich schopnos t 
pren •kn (l( do podsta ty jeho osobi tého 
1 eagovŕ l ll i a na oko l i tý svet. 

VLADIMIR čiZ IK 



Vplyv Richarda Wagnera na vývoj národných smerov Zo zahraničia 
hudobného divadla v 19. a 20. storočí 

Popredný rak6sky skladatef a jeden a na·jlepllch aaal· 
cov rakiskej sil!asnej hudby Robert Schollum, osi6Yll 
22. augusta t. r . sedemdesiate narodeniny, Jubilant 11 
narodil vo Viedni , kde aj ltudoval ko~poalciu u Josepha 
Marxa. Po roku 1945 hral výanamn6 6lohu v hudobao• 
livote Llnaa, od roku 1959 posobil vo Viedni, kde d 
do minulého roku vyučoval na Vysokej hudobnej ikole. 
Schollumovo skladatefské dielo obsahuje takmer delky 
hudobné druhy a lénre, komornou tvorbou poi!lnaj6c 
al po velké vokálno-orchestrálne diela. Spočiatku tebo 
tvorba ltýlovo vyra8tala z Druhej viedenskej lkoly 1 
dnnálťtónovej hudby, v poslednfch rokoch sa preorien
toval k voJne funkčnej tonalite. Mnohé jeho diela majA 
:~abeapečený 6spech u ilirokej vere jnosti vďaka ich re· 
latlvne Jahkej zrozumitelnostl. Popri jeho iiiestich sym· 
fóniAch a mnolstve Iných diel zaznamenali v marci toho 
roku mimoriadny 6spech jeho Markova pailie, v ktorfcla 
použlva aj dleaové prvky. Schollum je aj nositerom vla· 
cerfch vyznamenanl. 

Pod ,týmto heslom sa konala koncom mája vedecká 
konferencia v rámci Dl'áždanského hudobného festivalu 
1983. Bola to tretia konferencia z plánovaného radu pia
ti ch na spoločnú tému .,Úloha romantickej hudby pri vy
tvárani demokratického národného povedomia". Rozvrhli 
ju na tri dopoludnia a odznelo na nej dovedna 18 refe
rtitov a pr ibližne rovnaký počet diskusných .prlspevkov. 
Polovicu referát ov predniesli Nemci (sledmi z NDR, 
dva ja z NSR). po dva referáty mali Svédl a Cechoslová
cl a po jednom hostia z Dánska, ZSSR, Polska, Bulhar
ska a Rumunska. 

Hlavný úvodný referá t .predniesol - ako vždy -
G. Schonfelder (Drážďany). Upozorrull ne protirečlvos( 
vo Wagnerovom diele. ktorá spôsobila, že s(lčasnlkom 
su' javilo ako chaotické. Až dnes, s odstu,pom času, mô
žeme zisti(, nakolko sa Wagnerom ·proklamovaná "hud
ba budúcnosti ·• sta la realitou. Wagnerov vplyv siaha da
leko do 20. storoč ia. Na jvUčšie Impulzy vychádz&jl1 z Tct · 
ra lógic, ktorá je zrkadlom konfllkto.v a katas tróf kap!· 
talistlckej S lJO!očnostl a výrazom t11žby .po pranávnom 
mýtickom svete, nepokazenom kapitalistickými vzťahmi. 
J. Hey ne (Drážďany 1 sa zaobera l osobnosťou drážďan
skóh o Musikdll·ektora K. A. R1lckela (synovca J. N. Hum
mela J. kto rý bol Wagnerovým bllzkym prlatelom a mal 
najvllčši vplyv na jeho politickú orientáciu (R1lckel bol 
po drážďan skom povstani uv!lznený, zatial čo Wagnera· 
vJ sa podari lo uj s ť do cudziny]. U. Berger rozoberal 
Wngnerov vzťah k nemeckej klasickej filozofii a jej od· 
zrkncl lcnie vo Wagnerových hudobných drámach. K. Meh· 
ner l Lipsko l si s o hfadom na 150. výročie naroden ll! 
J. Brahmsa zvoli l zaujlmavú tému - porovnanie osob· 
nosti a dielu dvoch velkých nemeckých hudobnlkov 
19. sto ročia . preclstavltefov protichodných smerov. Ich 
prollkladnos ť dnes chápeme a ko priklad historickej dia
lektiky. Pri zjavne j rozdielnosti maj(! spoločné na jmä to, 
že obaja vyšli z vil:ldenských klasikov a rovnako napo· 
kon dos peli k obdobiu dezlluzácie, kedy sa Ich umenie 
stalo únikom z neutešenej reality. M. Wehnert (Lipsko) 
sa pokúsil objasniť prlč iny Janáčkovej rezistencie prot! 
Wugnerovmu vplyvu, ktore j korene siahaj(! ešte do ob· 
dobla pred Janáčkovým . š tudijným pobytom v Ll·psku. 
Pr/Ive jeho rozhodný prot iwagnerovský postoj a zdravá 
et ickos ť jeho rea lizmu spôsoblll, že jeho opery sa stali 
jedným z na jhodnotne jšfch prfnosov v opernej .tvorbe 
20. storočia . M. Bettin (Lipsko) sa vyslovH k problému 
vztahu Nietsche - Wagner. W. Krllplln (Ll~ko) hovoril 
o Wagnerovom vplyve na divadelnl1 ( neopernťí) este· 
tllw začiatku 20. storočia [na Vachtangova, Mejerchol
dil, Brechta a l.]. H. Kolland (Zápactnt Berlin) sledoval 
k rivku Wagnerovho vplyvu na vývoj hud'by 20. sto
ročia až po Henzeho operu ll re cervo z r. 1956. Na je· 
h o postuláty nadväzuje at syntetické divadlo a plura
llstlcká opera. v 60-tych rokoch záujem o Wagnera vo 
svete vzras tá , o čom svedčia početné Inscenácie, nahráv
k y, atď . Wagnerove témy sa stáva jú oblúbenou zložkou 
h udobn9ch koláži a nlektor r skladatelia sa vracajú do
konca k jeho námetom [Tr ist an a Izolda. SG mrak bo· 
ho v]. G. Heldt ( Bayreuth) analyzoval umeleckO úrove11 
n emeckého divadla Wagnerových čias, ktorej bez·l1teš· 
nosf privll:ld ia Wagnera k rozhodnutiu vytvori( národ· 
n ý · divadelný š týl a vybudovať preň aj divadlo. 

dal) konštatoval, že .prvým Dánom, ktorý sa dosta l tl o 
styku s Wagnerom a jeho hudbou bol H. Chr. Andersen 
( r. 1855 navštlvll Wagnera v ZUrichu a Liszta vo Wei· 
mare) . Wagnerov vplyv sa prejavil v námetoch, v dek· 
lamácll a v orchestrálnej zložke dánskych opier a vvvr·· 
cholll v opere Hex en (Bosor ka, 1892 l od A. Ennu. 
J. Degeu (Hiroäsaad, SYédsko) predniesol dva na seba 
nadväzujúce referáty (zastúpil kolegu). Dozvedeli sme 
sa, že Wagnerova hudba prenikli! do Svédska so znač· 
ným oneskorenlm a preto už nemala vplyv na vývoj 
švédskeho národného štýlu. Mytológia Prstei\a čl jeho 
štýl boli Svédom cudzie a preto sl Wagnera neprisvojil!, 
aj ked ho - z odstupu - o bdivujú. Napriek tomu vyi}ll 
zo Svédska viacer! význa,mnl wHgnerovskr Interpreti. 
.,Najwagnerovskejšl.m" švédskym skladatelom bol 
A. Hallén, ktorého operu Harald Viking uviedol r. 1881 
v Ll·psku (na Llsztovo odporúčanie 1 A. Niklsch. M. Bialik 
(Leningrad) hovoril o kritickom posto ji r uských sklu· 
datelov k Wagnerovej tvorbe a k jeho estetickým z~
sadám, no našiel a·j viacero styčných bodov - v kon· 
cepcil n iektorých operných výjavov a v práci s Oľ· 
chestrom. J. Vysloulll (BI'no) ,prednášal o vtelenr Wag· 
nerových prlnclpov do českej opery. Smetanu te tvorcom 
českého variantu wagnerovského operného typu (Dali · 
bor, Libuša ). no od Wagnera sa zásadne llšl iným život· 
ným postojom. Dvorák Wagnera neakceptu je, ale nad· 
väzu je na Meyerbeera ( JakQbln 1. Niečo z Tristana mo~ 
no azda nájsť Iba v Rusalke. Najdôsledne jšfm wagnfi· 
rovcom je Fľblch, ktorého opera Hedy sa zvykne ozna
čovať ako .,český Trls tan". Hlavným prínosom Wagne· 
rovho VIPlyvu v českej opere je vyzdvihnutie d ramatic · 
kého 'j)r!nclpu na 11kor hroziaceho nebezpečenstva for· 
mallzmu a eklekticizmu belcantovej opery. J. Bulga (Pra· 
ha) demonštroval Wagnerov vplyv na Smetanu zau jínur · 
vým porovnanlm Dalibora s Lohengrlnom. E. Burzawová 
(PĽR) konštatovala, že Wagnerova estetika väčšmi 
ovplyvnila polských divadelných krltllmv a dramatikov 
než operných skladatelov. Wagnerova hudba mula na i· 
väčši vplyv na polskú scénickl1 hudbu. M. Kostakevová 
(Sofia) predostrela vývoj :bulharskej opery, ktorá su 
Inšpirovala skôr tallanskymi a 1•usk ými vzor mi. Po r. 
1910 sa tu objavuje úsilie o prekomponovanie a uplat
nenie leitmotlvov a chromatickej harmón,Ie. Až okoi r> 
r 1930 - súčasne so zmenou hudobnej estetiky 11 hu 
ďobnej reči - vzrastá záujem o Wagnerove opery. Do 
bulharských Qperných námetov preniká symbollzmus a 
mystika a orchester nadobúda väčši výZnam. R. Ghit'· 
colMlu (Kiul, RĽR) naznačil vplyv Wagnerových estr~
tlckých názorov na vývoj národnej kompozičnej školy. 
ktorá sa začala formovať až koncom 19. storočia. jej 
hlavný predstavltel G. Enescu sl v čase svojho štúdiA 
v západnej Európe osvojil Wagnerove k·ompozlčné prin· 
cl•py, ktoré uplatnil vo svojej najdôležitejšej opere Oedi· 
pus. Všetky leitmotlvy tu odvodzuje z jedne j zá kludne j 
melódie. 

Nedávno objavili v ZSSR autograf Richa,rda Wagnera. 
Je to list, naplsanf Wagnerom 11. j6la 1882 v Jlly· 
reuthe a ktorý nailli v. Leningradskom initltCíte pre di· 
vadlo, hudbu a film medzi rukopismi ruskfch sklada· 
telov - Glinku, Borodina a Rlmského·Korsakova. Od· 
hliadnuc od skutočnosti, le obálka s adresou sa stra· 
tila, mofno predpokladať, le Wagnerov cfakovnf Ust bol 
adresovanf jeho ruskfm priatefom v s6vislostl s ich ma
teriálnou podporou bayreuthského di.vadla. V obdobi, 
kedy bol list naplsanf. sk61al sa v Bayreuthe Parsifal, 
ktorého predvedenie si vyladovalo značné prostriedky. 

V Tokiu realizovali za spolupráce Medzinárodnej Ba· 
chovej akadémie v Stuttgarte prvú Bachovu aka démiu 
v Japonsku. Pribili ne 450 6i!astnlkom kurzu poskytlo 
informácie a podnety k interpretácii Bachovfch diel je· 
denásť docentov Bachovej akadémie .v Stuttgarte na i!e· 
~ Helm_utom iUiling-..:o.::m.;... ____________ _ 

Orchester Medzinárodnej hudobnej , mládele, ktorého 
sez6nu 1983 finančne zabeapei!ujCí vlády Rakúska, Kl· 
nady, Velkej Británie a NSR, absolvoval ,v uplynulfch 
dňoch turné po Spanielsku a chystá sa do Franc6zska. 
Sedem koncertov, ktoré uskutočnil orchester v lpaniel· 
skych mestách Cervero, .Barcelona, Lé rida, Carcassona, 
Vitoria, San Sebastian a Bilbao mali velkf 6spech. Mia· 
df lpanielsky dirigent Antoni Ros-Marba mal na progra· 
m e koncertov diela de Fallu, Ravela, Cajkovského a l pa· 
nlelskych skladatefov. 

~-----------------------Ira Gerschwin, brat Georga Gerschwina, zomrel 17. 
augusta t. r., vo svojom dome v Beverly Hills vo veku 
86 rokov. Ira Gerschwin plsal texty pre známe a obf6· 
bené melódie svojho brata, medzi infml aj k opere Por
gy a Be11. 

Mlltiades Caridis, umeleckf ved6ci Tonkiinstler Or· 
chester Wien, bol pri prllelltosti 125. vfročia vzniku 
Speváckeho spolku Spoločnosti priatefov hudby vo Vied· 
ni vyznamenanf Brahmsovou medailou. Počas jubilejnej 
sez6ny bud6 pod taktovkou M. Caridlsa predvedené eAte 
Orffova Carminll burana, Mendelssohnovo oratórlua 
Eliál a Brahmsovo Nemecké rekviem. 

Zahran ič n ! účastníc i zväčša hovorlli o recepcii Wag· 
nerove j hudby vo svojich krajinách . N. M. Jansen (Ko-

Dráždanskl hostitelia obohat ili konfe renciu umožne· 
nim návštevy festivalových podujati (poklaf to bolo mož· 
né, rešpektovali želania svojlch hostil a ukončili ju spo· 
lačným výletom loďou do Graupy, kde sme mali možnos ť 

vidief Wagnerovo ml1zeum s pamiatkami na teho dráž· 
danský pobyt v rokoch 1842-1849. 

LUJBA MAKOVICKA 

V rámci festivalu .,Cabrillo" (USA 1 uskutočnila 118 

17. augusta t. r. americká premiéra detskej opery PoUl· 
clnu od Hansa Wernera Henzeho. Na tom Istom festivale 
bude mať 17. septembra t. r. premiéru aj jeho skladba 
Cinque piccoli concert! (Päť koncertov pre pikolu) , 
predvedeni Berllnskych filharmonikov, ktorych bude dl· 
rlgovat' sám autor. 

Za Wernerom Eg kon:-
· .~ 
~~CJ~; ·: 1. ; , 

. 

Pes trá je paleta hudobnej drámy nál· 
ho storočia : reformátori - 1 U, l!o no
vé cesty nehfadali, alebo nenaili, Iba 
napliiali a dovršovali ul objavené. Pre
vaha hodnílt pre lexikóny, vari stovka, 
na jviac dve takých die l, čo sa dočkali 
dvoch naštudovanl a dva, molno tri tut
t}' strhujúcich a neopakovatelnfch osob· 
nostných umeleckých výpovedi 1 obdl· 
vuhodným obsiahnutlm univerza proble
matiky, ktorá sprevádza Judstvo od jehu 
nodu až po dneilné dni. Zdanlivo para· 
doxne tieto nesporné hodn&ty skutočne 
a v plnom rozsahu absorbo-vala len hŕst
ka pripravenfch a zosttivajCí skor devl· 
zou pre budúcnosť hudobného divadla. 
Popretŕhané komunikačné nite. - Na
lťastie nájdeme na palete eite jednu -
nevelmi početn11 - skupinu skladatefov. 
Co do miery talentu nie 16 molno ani o 
nič menši nel reform4tori a vefkl dovf· 
lltella. Len ich tvorivé amblcie sa ube· 
rajú iným smerom: nenechali sa strhn6ť 
svojbytným vývojom hudobného mysle· 
nia, píšu pre divadlo, a preto relpek· 
tujú a j jeho 'odveké zákonitos ti a vý
vo j. Píšu pre divadlo - a kedle · jednou 

ŽIVÉ DIELO 
z jeho dvoch základnfch alollek je dl· 
•ák - pllu pre dlv6ka. A divák prljl· 
ma ich diela beJ mlgnin. Prevalnou čas
ťou nojho javiskového diela patri me
dal tfohto skladatefo• al nedávno aosnu
lf nemeckf skiadater Werner Mayer, kto
rého hudobn4 história at llvá divadelná 
prax rexlstrnte pod menom Werner Egk. 

Tvorivo čerpal :s európskeho hudob
ného Yývoja, v mnohom 1 diela Igora 
Stravinského a svojho ui!ltera Carla Orf
la, ktot'ého preli) iba o nlekofko mesia· 
cov. Patri k najbrávanejllm opernf m 
sklada.terom n41ho storočia. Pritom Eg· 
koyo operné dielo nie te ani · tak ted
noanal!ne pristupné ako opery Menntti· 
ho. ani tak roamerné ako dramatická 
tvorba Hen:sebo. Dokopy - popri bale· 
toch - sedem opernfch opusov. S vf
nlmkou Columba, núoi!Dého fllAJsollcky 
(v oblasti textu) a l'DICenečne (v lán· 
rovej hybrldllostl medzi orat9riáluym 
tvarom prvej verzie a formou opery-ba· 
letn druhej verzie) a 1 vfnlmkou Clr· 
ce, 16 ostatné Egkove die~At pevnou sú· 
l!ufon dramaturglckfcb plánov operných 
dindiel v a6.,8dDBI Enr6pe, najmll v ne
mecket kult6rnel stlére. Skladaterov Ja· 
visko•t debut Carovné busle aasnarul!· 
nal za necelé polsto1'9i!ie do stopäťde
siat premlérovfch naJtudonnl. Tri ro· 
ky po premiére ReYiaora hralo t6t9 ope
ru ul tridsaťdva stborov oboch polltic· 
kých hemlsfér. 

Clm je Exk , taký prlfalllvf - a ll· 
vf? Vfn&nou rytmikou, blslli'Jlfmi a pri
tom jasnfmi hannónlaml, farbitosťou 
lnttrument6cle, nukomalebnýml schop· 
nostaml, hudobnfm vtipom a charakle· 
rotvorafm pc»trehom? Nebol nov6torom. 
Jeho operné diela - to te výraanf ta
vlskovf temperament, vn4tornf rytmus. 
kootrapunkt divadelnej stavby, schop· 
nost tvorby naoaaj divadelného dial6gu 
v rámci moiDOstf hudobného •fraaiva. 
zmysel pre tnosnost divadelné ho i!asn, 
ktorému sa musi podriadiť čas hudobnS·· 
K 6spechu Egkovet tvorby iste pri11pell 
al prlťalllvé námety a kva~lta libriet. 

ktoré si vlli!llnou plsal sám (na sklonku 
!ivota naplsal dokonca libreto pre Ab· 
straktn6 operu 1!. 1 Borisa Blachera ). Do. 
kázal vystihn6ť potrebné lpeclfli!nost' 
opernej 6pravy známych literárnych 
predlílh (lbsen, Y!!ats, Gogor, Klelst). 
Citlivosť porozumenia pre zákonitosti a 
potreby hudobného divadla podporila 
Iste aj jeho viacročná dlrixentská prox 
(o. l. bol v rokoch 1935·41 dirigentom 
berllnskej Státne j opery) . 

ústrednou kvalitou te nosnosť tém. 
Prvotina Ca rovné husle (Frankfurt, 1935) 
te m6dra I'DJ·právka s dejovými a mutl
vlckfmi rekvizitami i pointou, podobnou 
prlbehu Svandu dudáka. Tak ako Svan
da trhá čarovné gajdy a vracia sa tum, 
kde je jeho pravé miesto - tak aj Eg· 
kov chudobnf sluha Galpar zrieko so 
husU, kt·oré mu daroval Duch zeme, l<ed' 
pochopi, le patrl k občine, z ktorej vy
liel a le jeho mies to je po boku rul
lovanet Gré tky. Zlolltejlou variáciou tej. 
to témy je aj nasleduj6cl ·Peer Gynt ( Be•·· 
Un, 19381 - naj6spel nejlle skladatelo\'O 
dielo. Orffovskf princlp Carovnfch hus
U, naplnený aj odkazom bavorskej fu· 
dovej hudby meni sa v Peer Gyntovi ua 
recltatlvny ltfl, obohacuje sa o zlolitoj
iilu huďobn6 charakteristiku postáv l u 
nové harmonické zoskupenia. V javis
kovej verzii Columba (Frankfurt, 1942 -
mnlchovská rozhlasová verzia je z roku 
1933) - adekvátne bohatému oznamova· 
ciemu obsahu a fllozofut6cemu nábo ju 
textu - prevláda deklamácia na pozodl 
llrokfch zborovfch plllch. Je to slepá 
ulička. i!o potvrdzuje at crallla verzia 
diela (Berlin, 1951). Medaltfm vlak vzni
ká elte Clrce (Berlin, 1948) . Prekom
pllkovanost divadelnej poetiky, zložité 
preUnanie lánTovfch rovin a ist6 zaiilf· 
rovanosť obsahu mllleme priplsat' aj tu· 
mu, le sa na p(lde antického náme1u 
stretol skladatef 20. stor9i!ia 1 Caldoro
no-vou barokovou predlohou. ' 

Divácky 6spelnejlia je lrska legenda, 
premiér ované na salzburskom festlvllle 
v roku 19!54 v hudobnom naltudovanl 
Georga Szélla a v rélil Oscara Fritza 
Schuba s pi'Dminentnf m sólistickf m ob
sadenlm (Inge Borkh, Margarete Kluse. 
Max Lorenz, Kur t Bllhme, Gottlob Frick] . 
Filo:wfuj6ca laustovská téma. fantas tic· 
kf dej a - prlťallivé divadlo. V roku 
1957 odznieva na fes tivale vo Schweit· 
zingene Egkov Revfzor. So stuttgar tským 

opernfm s6borom inscenuje ho GUnther 
Rennert, za pultom je sám skladater , 
ústrednej postave Chlestakova skv~lf 
charakterový tenorista Gerhard Stolze. 
Vtipná, al sarkasticky ostrá hudobná roč, 
rytmus scén, briskný dlal6g, charakteris
tika postáv. Strohé parlando a vzlipätl 
kan.tabilná plocha ako lronizácia ensem· 
bly typu neoklasicistického Stravinského. 
To vletko je predpokladom 6spelnej ces
ty R!)vlzora po svétových javiskách. Pú· 
tavým opernfm divadlom je aj posled
ná skladaterova opera Zásnuby v San 
Domingu (premiéra v Mnlchove v roku 
1963, v rámci slávnostné ho týldňa pri 
znovuotvorenl budovy Bavorskej ltátuej 
opery). Z Kleistovej novely stáva sa mo
dernf prlbeh: láska a nenávisť na po
zad! ostro postaveného rasového prob· 
lému, exotika, erotika. Po stroho vtip· 
nom Revlzorovi - prekvaput6co bufú 
expresivita výrazu, vypätá melodika • · 
zavretfch člslel , dynamické divadlo. 1 
ktorého divák neodchádza mravne rabo
statnf. Po tejto premiére sa kruh Egko· 
vej opernej tvorby uzatvára, aj keď po4 
kurióznym titulom 17 dnf a 4 min6ty pilt 
elite nov6 verziu Circe. Potom ul ao not
ho bavorského vidieckeho sldla iba •le
duje ako prichádzaj6 novi skladatelia a 
nové diela, ako sa povlll!iline na tlela 
premiéry rfchlo (a po zásluhe) ae
b6da, kým najCíspelnejlie z jeho opier 
znova a znova olfvaj6 na javiskách dl· 
va diel. 

Dvaktrát sa s dielom Wernera Egka · 
s tretlo aj slovenské operné umenie. Un· 
denie Peer Gynta v Slovenskom národ
nom divadle v roku 1941 bolo dokoaca 
zahraničnou premiérou. Inscenácia mo· 
derného diela dol ila sa na tú dobu 6cty· 
hodnfch liestlch reprlz. Premiéry 11 
osobne z6i!astnil skladater. v rélil B. Vl
lima a hudobnom naitudovanl i éfdlrigea. 
ta ). Vlncourka vytváral tituln6 poste· 
vu mladý F. Hvastlja. V roku 1959 - dva 
roky po schweltzingenskej sveto.vej pre· 
mi ére (l l - olil na javisku SND Rev(zor 
t dirigent L. Holoubek. relijný debut ). 
Gyermeka, v 61ohe Chlestakova A. Ba· 
ránekl . 

Werner Egk sa ne'bil o lacný úspech. 
A predsa mal svoje obecenstvo. Aj 1, 

. nás. Pochopil, čo žiada moderná opera 
ak chce byť živým divadlom. 

jAROSL AV BLAHO 



Zomrel národný umelec JAROSLAV KROMBHOLC 
Pr!chod Jaroslava Krombhol

ca do Národného divadla v 
april! 1940 už v svojom začiat
ku signalizoval nástup nadšené
ho hudobnlka i skutočnej osob
nosti. Mlad9 absolvent kompozl
cle u O. Sina a V. Nováka a 
dirigovania u P. DMečka, nav
števujúcl predt9m l prednášky 
Z. Nejedlého, preukázal schop
nosti nielen ako korepetltor -
ako znela vtedajšia zmluva s 
Národn9m divadlom - a le čo
skoro l ako dirigent. Prehlbe
nle štúdii u A. Hábu ( kompozl
cla 1 a V. Talicha (dirigovanie] 
sa stalo pochopltefn9m uzavre
t!m teoretickej prlpravy, ktorCt 
Krombholc napokon obohatil 

POKRAČOVATE[ SLÁVNYCH TRADÍCIÍ 

p;';ktickou činnosťou. Jeho diri
gentskú činnosť v ND l v Ces
kej filhannónll, tvorivú spolu-

. prácu s E. F. Burianom a krat
šie operné šéfovanie v Morav
skej Ostrave vystriedalo po o

. slobodenl menovanie do správy 
opery ND - :po boku O. Jere
miáša a K. Nedbala. Ako čer
vená nlť sa potom tiahla ce-

19m Krombholcov9m životom 
spolupráca s Národn9m divad
lom až do samotného záveru 
jeho žlv~ta. 

Dodnes zostáva j\1 v pamät! je
ho hudobne dokonale pocho
pené a precUené naštudovania 
dlhého radu opier, v ktor9ch 
plne ·rešpektoval s kladatefské 
zámery tvorcov. Tento dlapa
zón siahal od svarového kla
sického operného repertoáru 
(diela t-4ozarta, Gounoda, Wag
nera, Ca•jkovského a ln9ch), až 
k súčasnosti ' (okrem ln9ch 
Straussova Salome a Elektra, 
Bergov Vojcek, Prokoflevova 
Vojna a mier, Sostakovlčova 
Katarfna Izmajlovova ). Orga
nickou sdčasťou sa stala l 
tvorba domáca. Nezabudn:utefné 
zostáV'aj\1 jaho poňatia Smet.a
nov9ch opier Dalibor, Predaná 
nevesta, Ta.omstvo, Libuša l 
Dve vdovy, naštudované s po-

chopenfm, taktom, osobitosťou l 
gradačn9m umenfm, rovnako 
ako l Janáčkov9ch; dramatlz
mus jeho naštudovanl Káte Ka
banovovej l Jej pastorkyne by 
sl zaslúžil oSO'bltn\1 zmienku. 
Avšak Krombholc Išiel dalej: 
legendárne (a zrejme l ťažko 
predstlhnutefné] sa s talo jeho 
poňatie Julietty Bohuslava Mar
tinO, rovnak-o citlivo pochopil 
podmanivosť hudobného tkani
va Foerstrovej Evy, Jeremlášo
v9ch Bratov Karama~ovovcov, 
Burlanovej Maryše a dalš!ch 
opier domácej pr.ovenlencle. A 
bol to práve Jaroslav Kromb
holc, kto tak dôvaroo prlblfžll 
českému publiku Suchoňovu 
Krútňavu a Cikkerovo Vzkrie
senie, diela nielen vrcholného 
skladatefského umenia, ale zá
roveň i náročné z hladiska In
terpretačného. 

nenie a prenLkavá Krombhol
cova hudobná Inteligencia v9-
sostne dirigentského umu sa 
rovnako čestne uplatnila l na 
koncertnom pódiu, kde - 1 ked 
menej často - odvádzal v9ko
ny hodné obdivu. Za všetky 
pripomeňme jeho kreáciu Sme
tanovej Mojej vlasti, ktorú na
plnil vskutku v9raznou svoj
bytnosťou. Nezaprel sa tu oper
n9 dirigent par excellence: je
ho sugestlvnosť našla l tu svo
je odôvodnené miesto. Kr()mb
holcova koncertná činnost bola 
Ctzko spätá predovšetk9m so 
Symfon!ék9m orchestrom Ces
koslovenského rozhlasu v PJ;a
he, ktoréh o sa stal v neskor
šfch rokoch aj umeleckým šé
fom; sedemdesiate roky tak bez 
nadsádzky znamenal! pre toto 
orchestrálne teleso skutočn9 u
meleck9 vrchol. 

lúčenl s velk9m dirigentom za
zneli aj tóny z jeho milovanej 
Julietty B. MartinO. Symbolic
ky, ved to bol jeden z mno
h9ch nesporn9ch dokladov, že 
obdobie Krombholcovho pôsobe
nia v českom opernom živote 
možno porovnávať so slávnou 
trad!clou Koval'ovlcovej, Ostrčl
lovej čl Tallchovej éry. 

Hudobno-dramatické zožlvot- Pr! nedá·vnom poslednom roz- TOMAS G. HEJZLAR 

SLOVENSKÉ KVARTETO v .novom zložení 
Na pamäť zaslúžilého umelca 

ALA DÁRA MÓŽIHO 
Koncert Slovenského kvarteta, ktori 

sa uskutočnil 28. júna 1983 v Koncert
nej sien! Ceskoslovenského rozhlasu v 
Bratislave bol venova n9 pamiatoke zaslá
lllého umelca Aladára Móliho. Pravdu, 
vystúpenie Slovenského kvarteta v no
vom zLoženi ( B. Monouon - 1. husle 
A. Nemec - 2. husle, M. Teleckf - vio: 
la, J, Podhoranskf - violontelo) malo 
dat odpoved na otázku, aký bude dalšl 
umeleck9 osud tohto nášho renomova
ného komorného telesa, ako sl bude po · 
člna ť v úlohe prlmárla mladý sovietsky 
huslista Boris M-onoszon a vôbec uko 
sa muzikantsky zhodnú ostatn! čl~novtll 
kvarteta s nov9m umeleckým partne
rom. 

Už interpretácia Moaartovho Diverti
men~ D dur rozpt9llla všetky obavy a 
nedôverčivé otázky. Som daleko od te
ho, aby som plsal zdvorl.lostnú kr.ltlku, 
muslm však konštatovať. že .n-a takejto 
štýlovo čist e j a detailne prepracovanej 
Interpretáci! možno určite stavať. To na
pokon v plnej miere potvrdilo 1 pred
vedenie Haydnovho Slái!ikového kvarteta 
D dur. plné strhujúcej radosti a spon
tánneho muzlclrovan!a. Boris Monoszon 
vniesol do interpretácie akús i priamos( 
a novú Pl'OS~otu, ktorá korešpondu je s 
najnovšlm interpretačným cltenlm hu.J
by klasicizmu. Jeho umelecký vklad spo
člva predovšetk9m v bezprostrednom o 
spontánnom muziclrovanl. v započúvanl 
sa do hry svojich partnerov, a samo
zrejme, v majstrovsk.om ovládanl nás tro
ja. 

V d.ruhej časti pr.ogramu sme sl vy
počul! Terceto b9valého primárla telesa 
ualOiilého umelca Aladára Móliho. In-

terpretácla tohto diel•a, ktoré demonštra
tlvne -vybočovalo zo sveta hudobného 
klasicizmu, bola pripomanutlm kom po
zlčného odkazu nedávno zomrelého umel
ca. Kiež by sme sl častejšie prlpomlnall 
dlel,a autorov, ktor! už nie sú medzi na
ml, pretože lto je natvll.čšl dôkaz nušej 
úcty, vdaky 1 lásky za to, čo každý z 
nich pre našu kultú-ru urObil. Nebudem 
sa .o tomto diele bližšie rozpisovať ; nech 
zostane pietnou spomlen,kou na Aladára 
Mlžlho a 'všetko t•o, oo pre 'slovenskú 
hudobnú kultúru uroblil. 

V záverečnej časti koncertu zaznelo 
Beethoveno.ve Slái!ikové kvarteto c mol, 
op. 18, i!. 4, v ktorom opäť zarezonovala 
muzlkal'ita Slovenského kva rteta, l ked 
v tomto prlpade interpretácia nebola až 
tak zažitá, ako v predchádzajúcich die
lach. Všetk.o však potrebuje svoj čas, 
azda až pot-om budeme môcť s určitosťou 
povedať čosi viac o stvárnen! tohto mi
moriadne náročného diela. Nemožno po
vedať, že by jeho poňatie bolo nespráv
ne; drobné ln1onačné odch9lky, ako i 
absencia tvorivého na'Clhfadu sa dajú ča
som celkom určite prekl'enút, pretože l 
napriek určlt9m vvhradám bolo cltlť v 
hre muzlls.alltu, jasnú koncepciu. dyna
mickú výbušnosť a velké tvoriv~ nasa
denie. A bo sú devlzy, ktoré predur
čujú Slovenské kvarteto k vynlka júclm 
výkonom. Mo~no teda konštatovať, že no- , 
vé stretnutie so Slovenským kvartetom 
potvr.dilo vysokú umeleckú úi.'OV·eň toh
to k1omorného telesa, ktoré i dnes ,pod 
vedenlm nového 'Prlmárla chce pokra
čovať vo svojej slávne j tradlcll. Dnes už 
vieme. že o ďalš! osud Slovenského kvar
teta sa nemus!me -obávať. - tB-

Organový recitál Jána Vladimíra Michalku 
Dňa 4. júla t. r. mal organlsta Ján Vla

dimir Michalko v Hudobnej slenl Bra
tislavského hradu s v.o 1 záverečn9 ašpl
rantsk9 koncert. Na pl'ograme bolo jedl
né dielo: Umenie f6gy J. S. Bacha-, BWV 
1080. Táto posledná Bachova skladba, ne
určená žiadnemu konkrétnemu nástro
ju, boJa dlho považovaná za s ice ne
smierne dômysel•n9. v ~onečn-om dOsled
ku však predsa kuriózny pr.odukt prlsnej 
kootl'8punktickej práce starého, u! tr.J 
cha zvláštneho muža. Až po prvom uve
den! r. 1927 sa pomaly začala dostávať 
do povedomia poslucháčov vdaka rôz
nym Inštrumentálnym úpravám. Napriek 
zložitosti štruktúry (a lebo práve preto! 1 
je Umenie fl1gy žlv.ou hudbou, kt.orej vý
razová hlbka je nesmierna. V tejto su
me možnost! polyfónneho spracov.anla je
dinej témy, v ktorej prakticky vrchol! 
jeden úsek v9voja európskej hudby, niet 
dOležltetšlch a menej dôležit9ch mie.;t. 
Dopátravanle sa ·pods taty tejto abstrakt
nej hudby je prácou na cel9 život. Ucho
plť ju tvortovo je rovnak~ ťažké a ná 
ročné pre tvo.rlvého umelca ako v.n!mat 
ju v celej šlrke a zložltooti pre poslu
cháča. Aj možn9ch prlstu<pov k rieše
niu jej Interpretačnej problematiky je 
mnoho. - ján Vl.adl.mlr MI!chalko si zvo
lil cestu komunlkatlvnostl, t. j. čo na (
vllčšej zrozumttefnostl. Tomu podriadil 
aj všetky zložky svojho interpretačného 
prejavu. - Samotné technické II'Wlštudo
vanle UmenLa fúgy priná-ša rad čisto ná
strojových problémov. Michalko sa s ni-

ml vyrovnal viac než uspoko jivo a vy
tvoril si vlastn9 prlstup k dielu. - · Nle
kofko miest by bolo znieslo pregnnnt
ne jšle rytmické stvárnenie [napr. bod
kovaný rytmus francúzske j ouvertúry v 
Kontrapunkte VI, málo vydržané gene
rálne pauzy v Kontrapunkte I, presnej
št.a formulácia témy v Kontrapunkte VII 
a XIV). !né upútali práve pevným, r:>z
hodn9m tempom (Kontrapunkt Xl , XIX]. 
Co však t-reba zvlášť oh-odnotit a mimo
riadne vyzdvihnúť - a čo bol zrejme 
aj Interpretov zámer: vefml V9raznú, ži
vú mikro- a makrotekt.onlku jednotll
v9ch kontrapunktov a v konečnom dCs
ledku l diela a ko celku. - K posledne 
menovanému pmspela aj registrácia: ho
cl niekedy možno nezvyklá, vždy koreš
pondovala s poňatlm a p.redvedenlm to
ho-ktorého kontrapunktu a mala v rám
cl vefkého celku svoje logické opodsta\
nenle. Vlastná mlk·rotektonlka, t. l- arti
kulácia. bola tou zložkou Michalkovej 
Interpretácie, ~torá neustále oživovala 
hudobn9 proces sv·ojou v9raznosťou a 
robila ho plastick9m. Poklaf nebola vždy 
celkom dôsled.ná, bolo to bud v pros
pech väčšieho stavebného členenia ale
bo aspo.ň nie na jeho úkor. Al preto mo
hol Michalko narába·ť vefmt striedmo s 
agogikou bez toho, že by t9m ochudob
nil poslucháčov o v9r.aZ()Vé bohatstvo 
jednotllv9ch kontrapunktov; ich zložitosť 
by napokon prlllš "zvln-en9w interpretač
ný v9'klad len nenálB'!Ite z.neprehfad
noll. - Zvláštnou otázkou je posledný -

Je dobré, že v dr.a.maturgll komorn ých 
koncertov v Klariskách sa pamätá l na 
návraty, že sa ventilu jú h odnoty, k toré 
ma1ú šancu vstúpiť natrvalo do povedo
ml.a širšej poslucháčskeJ obce. Zdá sa, 
že práve komorný koncert z 13. júnfl 
1983 bol z tohto h ladiska a k9msi ukáž
kov9m prlen~kom k tvorbe, ktorá len ne
dávno zarezonovala v našo.m vedomí a 
vy.provokovala nás k prv9m úvahám. Z 
toh to z.orného u·hla bol pre mňa mimo
riadne vzrušujúci v9ber z Malovcovfch 
Poetlckfch meditácii pre klavlr v po
dan! Mariána Laplaakého a Piť pakol
nfch skladieb .pre klavlr v podani Petra 
Toper~zera. V oboch dielach možno kon-

vejšle som poctt.ova l absenciu spo.mcnu
t9ch k·ategórU teraz n ež v núnulostl, 1 
keď skladatefova poetičnosť je neopako
va-telne čarovne utkaná z t9ch nauem
nejšlch, skutočne odhmotnen9ch vlzl!. A 
k tomu všetkému jedinečná Interpretácia 
dvoch našich renomovaných klaviristov 
bola ukážkou tej najvyššej umeleckej 
zrelosti. 

Do progl'8mu súčasnej slovenskej tvor
by boli vefml šť.astne ovkl!nené l Variácie 
na slovenskO ludovd pieseň "Keby . l• 
vedela" pre vol.olončalo a klavlr od B. 
Martin6 v podan! Jozefa Podhoranak6bo 
a M. Laplanského. V9bušnost, až zemi
tá dravosť diela p.reteplená lyrlckýml 

KONCERTY V KLARISKÁCH 
štatovať v9razne sa prehlbuj·úce št9lcvé 
znaky súčasnej skladatelovej tvonvej 
etapy. Je to nesporn'e ušfachtllost ak9ch
sl poetick9ch zátišl, do ktor9ch sa však 
zámerne nedostáva a.nl tieň vnútorn9ch 
rozporov, ktoré by reprezentova.ll proti
rečivé dynamické vztahy a · z toho vyplý
vajúcu dynamickú jednotu. Mysllm na 
kontrast ako na dynamické porušenie 
jednollatostl, oo vo verbá lnych kategó
riách možn-o na7JVať konfrontácLou dobra 
so zlom, prevody s nepNwdou, at.d. Etlc
k9 postoj teda pred'bieha konfrontáciu 
a nie je rezultátom zápasu protirečivých 
sil. Hovorlm oo tom Jen prero, lebo si uve
domujem. že v umeni niet ani statickej 
nlrvány, ani chaosu z rozmanitost!. Je 
len postoj, ktor9 uprednosti\u je čosi, ~o 
nemožno nazvať I-deálom jednoty, ale pro
cesom a zápasom o jej dos.l.ahnutie. V 
opačnom pr!pade sa stáva jednota·amorf
ná, lebo umenie je hfadant,e a žiada sl 
osobité riešenila prlncf,pu jednoty v roz
manitosti. Katarzlck9 ú-člnok prichádza 
zväčša ako v9sledok poznania, a.ko dôsle
dok duchovnej dejovosti. Už som sa dot
k·ol tohto okruhu otázok v súvislost! s 
Malovcov9ml P.()etlok9nú meditáciami, 
ktoré odzneli na tohto.ročnom TNSHT. 
Chcem len podotknúť, že ešte nalieha-

nedokončený kont-rapunk t. Tak v9razné 
spomalenie a registračné na rastanie je
h o posledného úseku, ako ho uviedol 
Michalko, je možné den a k sa celé die
lo hrá bez prldaného chorálu BWV 6G8 
(ako to aj urobil). ktor9 inak preberá 
fun·kclu uspokojivého uzavretia celku. -
Je zvyk·o.m uvád21ať Umenie fúgy vcelilu, 
bez prestávky a bez potlesku po jednot
livých kontrapunktoch. To je pre Inter-

KONKURZ 

medltat!vnyml úsekmi bola skutočne pre
svedčivo in:terpertova.ná a zasluhuje st 
mlmorJadne uznanie. S vefk9m záu tm om 
som sl vypočul po dlhšom čase l KubU!· 
kow Sonáta pre klavfr v podan! M. Lap• 
laukého, ku kt orej som bol v mlnulostl 
dosť krtltlcký. Treba však konštatovať. 
že Sonáta má dynamický ťah, materiá
lovú lednollatosť a najmä v gradačných 
pásmach dokáže maximálne upútať a 
zau}af poslucháča. Ze toto dielo jav! ty
pické znaky prv9ch okomp.ozlčn9ch kro
kov je úplne evidentné. V podmanivej 
lnterpretácli však mala Sonáta v drama
turgickej koncepcii v.ečera SV.()je opod
statnenie. O ElegickeJ suite pre soprb 
a klavfr -od Hanula Domanakého som u! 
tna~ možnost podrobne j~ie sa vyjadr!t. 
Mysl!m sl, že toto dielo len potvrdilo 
svoje nesporné umelecké kvality 1 ked 
sopranistka MagdaléDB BlahuliakoYA 
ostala čosi dlžná svojmu v9konu z ml
nulosu. Najmä· herecké zažitie .nebolo 
vždy, najpresvedčivejšie a sv.oje vykonala 
1 n-Ie najšfastn.alšia akustika, ktorá pohl
tila krásne kantabllné o•blúky, s trácajúce 
sa v priestore. V9kon M. Laplanskc1ho 
bol však opäť sugestlvny a vysoko mu
zikálny. 

IGOR BERGER 

preta nemalá záťaž už len preto. že !de 
o dielo p.oslucháčsky vyslovene nevďač
né. Michalko pr! vlastnom prvom pred
vedeni rozumne zvolU pár drobných pres
távok a je kladom jeho Interpretácie, že 
prLnlesll l po&lucháčom "nov9 dych " na 
d·alšle sústredené počúvanie, člm sa len 
umocnil v9sledn9 dojem a nevšedn9 zá
žitok z jeho predvedenia Umenia fúgy 
ako celku. - hi-

Riaditel Slovenskej filharmónie yyplsuje konkurz na mieato 
koncertného majstra l. husU 

do orchestra Slovenská filharmónia, ktort sa uskutofnf dňa 28. 10. 1983 o 13,00 
hodine v koncertneJ sieni SF, Bratislava-Redute, Palackého 2. 

Prihlálky 1 uvedenfm vadelania a praxe zallite Dl8 kádr. a personélne odd. SF. 
Podmienky konkurzu omámime prihlásenfm uchádzačom plsomne. 
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19. BRATISLAVSKÉ HUDOBNÉ SLÁVNOSTI 
člen Európskej 

.• , . 
asoc1ac1e 

JO. 9. -
hudobných festivalov (AEFM) 
15. 10. 1983 

Hlavný usporiadateľ: Slovkoncert, čs. umelecká agentúra 
MEDZINARODNA TRIBúNA MLADÝCH INTERPRETOV 
[UNESCO! 
4.-6. 10. 1983 
Muzikologická konferencia n a tému 
Zdroj a vývoj slovenskej národnej moderny 
5. 10. ~.983 
Usporiadate!: Mestsk9 dom kul'tl1ry a osvety v Bra
tislave 
Stretnutie dramaturgov symfonlck9ch telies 
5.-7. 10. 1983 
Usporladater: Slovensk9 hudobný fond 
Prehliadka filmových a televíznych hudobných diel 
s odborným seminárom 
11.- 13. 10. 1983 
Usporiadateli-a: 

ústredie slovenského filmu 
Slovenský filmový ústav 
Zväz slovenských dramatických umelcov 

Výstava gra.moplatnl z produkcie čs. hudobn9ch vy
davate!stiev OPUS, PANTON, SUPRAPHON vo foyer 
Slovenskej filharmónie. 
Program umeleckfch pOdujati: 
Piatok - 30. 9. 
17,00 - Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca 
Slávnostné otvorenie 19. BHS 
Slovenský komorn9 orche91er 
Ume!eck9 vedúci - Bohdan Warchal 
Mozart, Moyzes 
20,00 - Koncertná sieň Slovenskej filharmónie 
Slovenská filharmónia · 
Slovenský filharmontck9 zbor 
Dirigent - Vladimfr Verbickij [ZSSRJ 
Zbojmajster -- Stefan Klimo 
Sólisti - Da ng Th ai Son, klavlr ( VSR l 

František Ltvora, tenor 
Chačaturtan, Chopin, Sucho!'\ 
22,00 - Srl1dio s 
Súbor GUNN Sapporo (Ja,ponsko l 
japonská tradičná a sl1časná hudba 

Sobota - 1. 10. 
MEDZINARODNÝ DEŇ HUDBY 
10,30 - Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca 
Zuzana Ri'lžičková, čembalo 
Frescobaldi, Rameau, Couper!n, J. S. Bach 

·17,00 - Dom ROH 
Detský folklórny súbor Kelčovan 
Detsk9 folklórny súbor z Tbilisi {ZSSR l 
19 OO - Slovenské národné divadlo 
B~let SND 
Jarre: Zvonár z Notre Dame 
Dirigent - Adolf Vykydal 
Choreogi'Bfla a réžia - Karol Tóth 
Scéna - Pavol M. Gábor 
20,00 - Koncertná sieň Cs. rozhlasu 
Camerata Singers [Filipíny l 
20,00 - Koncertná sieň Slovenskej filharmónie 
Viedenskí symf onic! [Rakúsko l 
Dirigent - Gennadij Roždestvenskij [ZSSR) 
Webern, Mozart, Bruckner 
Nedel'a - 2. 10. 
10 OO - Koncertná sie11 Slovenskej filharmónie 
H~gh j. McLean, organ [Kanada) 
J. s. Bach, Messiaen, Hambraeus, Vierne 
15,00 - Slovenské národné divadlo 
Balet Státneho divadla v Ostrave 
Frešo: Narodil sa chrobáčik 
Dirigent - Ladislav Mati!jka 
Choreografia a réžia - Zdeni!k Prokeš 
Scéna - Josef Jellnek 
17,00 - Koncertná s te11 Cs. rozhlas u 
Consortium Antlquum (Belgicko l 
Umelecký vedúci - Jeanpierre Biesemans [Belgicko l 
Sólisti - Margarethe Groligová, soprán l Belgicko l 

Mich el Bouveroux, tenor [Belgicko l 
Europa Ludens - Corktne, Iss ac, Morley, Phalése, 
Franck, Johnson, Gussago, Sche!dt, Gabrtell, Ortlz, 
Narvaez, Monteverdi, Milan, Hassler. Jannequin 
20,00 - Koncertná siei1 Slovenske j filharmónie 
Slovenská filharmónia 
Slovenský spevá·cky zbor Cs. rozhlasu v Bratislave 
Dirigent - Ladis lav Slovák 
Zborma jster - Marián Vach 
Sólisti -- Tichon Chrennikov, klavlr (ZSSR l 

júlia Pászthyová, soprán (MĽR l 
Vojtech Schrenkel, tenor 
Jaroslav Majtner, barytón 

Borodin, Chrennikov, Orff 
Pondelok - 3. 10. 
17,00 - Koncertná ste11 Cs. rozh lasu 
Ked mys!fm na Hirošimu .. . 
Chihoko Nakata, soprán (Japonsko l 
Werner Tast. flauta [NDR) 
JOrg en Schrôcler. klav!r (NDR l 
Kynclovo kvartetu 
Ctenovia Filharmonického kvinteta Brno 
Dirigent - Miloš A. Machek 
Hayashi, Miyoshi , F'ukushtma, Zimmermann, Hoso
kawa, Yun. M. Slavtcký 
19,00 - Slovens ké národné divadlo 
Opera SND 
Purcell: Oldo u Aeneas 
Dirigent ·- s ve tozár Star 
Réžia - Branis lav Kriška 
Scéna - Ladislav Vychodil 
Choreografia - Ka rol Tóth 
20,00 - Koncertná ste,'\ Slo~enskej filharmónie 
Gruzínsky ko morný orchester (ZSSR 1 
Umelecká vedúcu a sólistka -- Liana Isakadze [ ZSSR l 
Schonberg, Mendelssohn · Bt~I'tholdy 

Utorok - . 4. 1 O. 
17,00 - Konce rtná sieľí Slovens kej filharmónie 

Medzinárodná tt·ibúna mladých interpretov UNESCO 
Moravská filharmónia Olomouc 
Dirigent - Jaromlr Nohejl 
Sólisti - Mats Rond in. violončelo l Svédsko l 

Bertrand Roulet, klavlr {S va jčiarsko 1 
Schumann, Sostakovič, Franck 
19,00 - S·lovenské národné divadl.o 
Balet SND 
Melikov: Legenda o láske 
Dirigent - Adolf Vykydal 
Choreografia .a réžia - Jozef Zajko 
Scéna - Pavol M. Gá·bor 
20,00 - Koncertná ste11 Slovenskej filharmónie 
Medzinárodná tribúna mlad9ch interpretov UNESCO 
Symfontck9 orchester Cs. rozhlasu v Bratislave 
Dirigent - Christian Ehwald 1 NDR J 
Sólisti - Bruno Grossi, flauta [ Svajčiarsko l 

Tru.ls Otterbech-Môrk, violončelo {Nórsko 1 
Ibert, Prokofiev, Beethoven 
Streda - 5. 1 O. 
17,00 - Koncertná sieň Slovenskej filharmónie 
Medzinárodná tribl1na mladých interpretov UNESCO 
Svédske dychové kvinteto 1 Svédsko l 
DowlandiLtndberg, Bozza, Arnold 
Thomas Sauer, organ (NDR l 
Bô·hm, Dandrieu, Liszt 
19,00 - Slovenské národné divadlo 
Opera SND 
Smetana: Dalibor 
Dirigent - Gerhard Auer 
Réžia - Miroslav Fischer 
Scéna - Ladislav Vychodil 
20,00 ·- Koncertná sieň Slovenskej filharmónie 
Medzinárodná tribl1na mlad9ch interpretov UNESCO 
Symfonický orchester hl. mesta Prahy FOK 
Dirigent - Stanislav Macu·ra 
Sólisti - Vi·lmos Szabadi, husle [MĽR l 

Peter Má té. klavfr [ CSSR 1 
Mozart, Bartók, Suk 
Stvrtok - 6. 1 O. 
17,00 -- Koncertná sieň Slovenskej filharmónie 
Medzinárodná tribl1na mladých Interpretov UNESCO 
Janáčkova filharmónia Ostl.'ava 
Dirigent -- Otakar Tľlhllk 
Sólisti - Jasminka Stančulová, klavír ( SFRJJ 

Frank Peter Zimmermann, husle [NSR l 
Saint-Sal!ns, Dvoi'ák, Sucho11 
19,00 - Slovenské národné divadlo 
Opera SND 
Dontzetti: Lucia d·i Lammermoor 
Dirigent - Gerhard Auer 
Réžia - Július Gyermek 
Scéna - Vladimir Suchánek 
20,00 - Koncertná sie11 Slovenskej filharmónie 
Medzinárodná tribúna mladých Interpretov UNESCO 
Slovenská filharmónia 
Dirigent -- Bystrfk Režucha 
Sólisti - Ja ap van zweden, husle [Holandsko) 

Rol[ Plagger, klavír [NSR l 
Brahms, Rachmaninov 
Piatok - 7. 10. 
17,00 - Koncertná sieň Cs. rozhlasu 
Súbor novej :JUdby Hannsa Eis)era {NDR l 
Dirigent - Christian MUnch [NDR) 
Bredemeyer, Ch. Schmid·!, H. Schmidt. Goldmann, 
Schenker 
19,00 - Slovenské národné divadlo 
Balet SND 
Molčanov : Tri karty 
Uirlgent -·- Adolf Vykydal 
Choreografia a réžia - Jozef Dolinsk9 
Scéna - Ján Hanák a. h. 
20,00 - Koncertná sieň Slovenskej filharmónie 
Symfonický orchester hl. mesta Prahy FOK 
Dirigent - Jiľ l Bi!lohlávek 
Sólis ti - · · Jan Opšitoš, hus le 

Marián Lapšanský, klavír 
M. Slovlcký, Schumann, Janáček 

Sobota - 8. 1 O. 
10,30 - Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca 
Trávnlčkovo kvarteto 
Zmešk·al, Kafenda, Ravel 
17,00 - Koncertná slet1 Cs. rozhlasu 
Chlapčensko-mužský s pevácky zbor 
Státnej filh armónie v Poznani l PĽR l 
Dirigent - St ef un Stuligrosz l PĽR l 
stará po!ská a svetová vokálna tvorba 
19,00 Slovens ké národné divadlo 
Opera SND 
Cikker: Obliehanie Bystrice 
Dirigent - Ondrej Lenárd a. h. 
Réžia - Branislav Kriška 
Scéna - Ladisl·av Vychodil 
premiéra 
20,00 - Koncertná sie1i Slovenskej filharmónie 
Slovinská filharmónia (SFRJ l 
Dirigent - MH an Horvat [SFRJ l 
Sólista - jozef Hanušovský, hoboj 
Krek. Schumann, Seidel. Strauss 
22,00 - Koncertná sieii Cs. rozhlasu 
Súbor biclch nástrojov Kroumata ( Svédsko 1 
Lundquist . B!lck, )olive!, Edlund, Sandstrôm 

Nedel'a - 9. 10. 
10,00 - Koncertná sieň Slovens ke i filharmóni e 
Drottningholmský barokový súbor [ Svédsko l 
Umelecký VP.dúci -- Lars Bro lin r Svédsko l 
Sólisti - Rose mara Hardyová. s oprán l Svédsko l 

Cias Pehrsson, zobcové flauty [švédsko ) 
TeiP. mann. Hllnde l, Loewe. Babell. A. Scarlatti , Sam
martini, Roman 

17,00 - Koncertná sie11 Cs. rozhlasu 
K<mcert venovan9 35. v9ročiu februárového vltazstwa 
Zbor a orchester SĽUK 
Dirigent - Pavol Procházka · 
Sólistky - Milada Vachálková, soprán 

' Emma Trnková, soprán 
Symfonick9 orchester Cs. rozhlasu y Bratislave 
Spevácky zbor mesta Bratislavy 
Dirigent - Oliver Dohnányi 
Zbormajster - Ladislav Holásek 
Sólisti - Magdaléna Blahušiaková, soprán 

Juraj Hrubant, barytón 
Moyzes, Cikker, Urbanec, Suchoií, Kardoš, Jurovsllf, 
Holoubek 
20,00 - Koncertná sie11 Slovenskej .' filharmónie 
WUrttembersk9 komorn9 orche&ter He!lbronn (NSR) 
Dirigent - Jôrg Faerbe·r l NSR 1 
Sólisti - Michel Beroff, klavír 1Francl1zsko) 

Markus Stockhausen, trl1bka l NSR l 
Händel, J. S. Bach, Mozart, Sostakovlč 

Pondelok - 1 O . . 1 O. 
19,00 - Slovenské národné divadlo 
Opera SND 
Verdi: Don Carlos 
Dirigent - Viktor Málek 
Réžia -:- Miroslav Fischer 
Scéna - Pavol M. Gábor 
Eboli - Ľudmila Semčuková a. h. (ZSSR! 
20,00 - Koncertná sieň Slovenskej filharmónie 
Komorn9 sl1bor Kyjevskej štátnej filharmónie 
Harmónia 1 ZSSR 1 · 
Umeleck9 vedl1ci a sólista - Oleg Kudriašov (ZSSRI 
BortJ1anski j, Berezovskij, CoreJ.ll, Stra della, Vivaldl 
a ruskf anonymní autori 16.- 18. stor. 
Utorok - 11 . 10. 
17,00 - Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca 
Komorná tvorba slovenskej hudobnej moderny 
Moyzes, Holoubek, Suchoň, Kresánek 
19,00 Slovenské národné divadlo 
Opera SND 
Cikker: Obliehanie Bystrice 
Dirigent - Ondrej Lenárd a. h. 
Réžia - Branislav Kriška 
Scéna - Ladislav Vychodil 
20,00 - Koncertná sieľí Slovenskej filharmónie 
Staatskapelle Berlin [NDR l 
DI-rigent - Otmar Suitner (Rakúsko l 
Sólistka - Magdaléna Hajóssyová, soprán 
Brahms. Strauss. Wagner 

Stre.da - 12. 1 O. 
17,00 - Zrkadlová sie11 Primaciálneho paláca 
Koncert k 100. v9ročiu narodenia F. Kafendu 
19,00 - Slovenské národné divadlo 
Opera SND 
Donizetti: Nápoj lásky . 
Dirigent - Viktor Málek 
Réžia - Július Gyermek 
Scéna - Vladimir Suchánek 
Ad ina - Rosetta Pizzová a. h. l Taliansko) 
Nemorlno - So to P.apulkas a. h. [Grécko) 
20,00 - Koncer·tná slm1 Slovenskej filharmónie 
Slovensk9 komorn9 orchester 
Umeleck9 vedúci - Bohdan Warchal 
Sólisti - Peter Schreter, tenor l NDR l 

Peter Damm, lesn9 roh (NDR l 
Klára Havl!ková, klavfr 

Sammartini, Mendelssohn-Bartholdy, Brltten, Sucboli 

Stvrtok - 13. 1 O. 
17,00 - Koncertná sieň Slovenskej CHharmónle 
Marián Lapšansk9. klavír 
Peter Toperczer, klavír 
Brahms, Dvoi'ák 
19,00 - Slovenské národné divadlo 
Opera SND 
Smetana: Predaná n evesta 
Dirigent - Tibor Frešo 
Réžia - Miroslav Fischer 
Scéna - Pavol M. Gábor 
20,00 - Koncertná s ieii Slovenskej filharmónie 
Slovenská filharmónia 
Dirigent - Libor Pešek 
Sólis-ta - Reiner Gold berg, tenor l NDR l 
Wagner, Debussy 
Piatok - 14. 10. 
17,00 - Zrkadlová sie11 Primaciálneho paláca 
Frank ~·emández, klavír l Kuba l 
Mozar t, Chopin, Cervantes, Lecuona 
19,00 - Slovenské národné divadlo 
Opera SND 
Suchoň: Krl1tňava 
Dirig,ent - Tibor Frešo 
Réžia ·- Branislav Krišku 
Scéna - Ladis lav Vychodil 
20,00 - Koncertná sieň Slovenske j filharmónie 
Filharmonický orchester BBC [ Ve!ká Británia) 
Dirigent - Edward Down es [Velká Británia l 
Sólisti - Eduard Grač, husle [ZSSR) 

Igor Gavryš, violončelo l ZSSR ) 
Walton, Brahms. Dvoi'ák 

Sobota - 15. 1 O. 
17,00 - Koncertná s ieií Cs. rozhlasu 
Magdaléna Hajóssyová, soprán 
Helmut Oertel, klavír [NDR J 
Mozar t, Dvoľák. Suchoi'!, Brahms 
20,00 - Koncertná sieií Slovenskej filharmónie 
Symfonický orchester Cs. rozhlasu v Bratislave 
Di rigent - Ondrej Lenárd 
Sólis ta - jean-Philippe Collard, klavír [ FrancOzsJio) 
Ferenczy , Mozart, Prokofiev 

Z in en a programu a účinkujúc ich vyhradená! 


