
BRATI S LAV S KE HUDOBNE SL AVNOSTI 

SYMFONICKÉ .KONCERTY 
Za uplynulých 18 ročnlkov BHS s me 

si ·už zvyk li na vy.soký štand11rd je
ho jednotlivých podujati, ktoré i pri tom 
najpriemernejšom umeleckom výkone bo
li znásobené festiva lovou atmos!érou -
pocitom, utkvenom v našom vedomi ako 
slávnosť či sviatok hudby. Tak to sme 
pristupovali aj k otváraciemu koncer tu 
19. ročn! ka BHS [ 30. septembra ] v Kon
certnej sieni Slovens kej filharmónie. Or
ch~ter SF a Slovenský filharmonický 
zbor pod taktovkou svojho šéfdirigenta 
Vladlmlra Verblckého a za hosťovani a 
popredného rakúSikeho klaviristu Paula 
Baduru-Skodu, a ko i sólistu SND Frantiii
ka Llvoru uviedli na 1'\om diela A. Cha
čaturiana, W. A. Mozarta a národnéh o 
umelca E. Suchoňa. 

Ruská fantázia Arama Chačaturiana, 
ktorá odznela na úvod slávnostného kon
certu , nepatr! medzi vrcholné s kladate
rove diela. Vyrastá z ruskej !udovej me
lodiky a rytmiky, z boha tej orchest rálnej 
palety, z tradične j formov e j schémy. I 
napriek nespornému kompozičnému maj
strovstvu však zostáva na úrovni štyli
zovanej !udove j piesne, resp. tanca. Al 
štandardný' výkon orchestra SF len pod
čiarkol .túto jeh o poloh u. 

Problematický bol výkon orchest ra i v 
Mozartovom Koncerte pre klavlr a or
chester č. 24 c mol, KZ 491, ktorého só
lls tom l.Joi Paul Badura-Skoda. Orchester 
hral nesústredene, čo malo za následok 
nielen elementárne chyby v Intonácii, 
ule predovšetkým nepresnosť v nástu
pach a rytmickú roztrieštenosť. Chýbala 
sťlhra so sólistom, ktorý mal preto čo ro
bit, aby sa udržal v jednej llnli s or
chest rálnym sprievodom. Za takýchto 
okolnosti sa v predveden! tohto diela da· 
io t.ažko h!adať niečo individuá lne, svoj 
ské. Ani dirlgentova osobnosť nedokáza
la sklbit orchester a sólistu do jedného 
umeleckého celku a je len na škodu ve
cl, že fest:lva!ovému obecenstvu tak ušla 
prtležitost vychutnať v plnej miere krá 
su Moza rt·ovej hudby, ako l Skodovo kla-

. vlrne majstrovstvo. Akou rezerv.ou dispo
nu je tento klavirista, sme sa mohli pre
svedčiť len v jednotlivých pasážach, v 
ktorých sa zablysla jeho bravúrna prsta
vá technika, !ahkosť a kantiléna, také 
dOležité atribúty stvá rnenia Mozartovho 
umeleckého odkazu. 

Dnes je už nesporné, že Zalm zeme 
P,Odkarpatskej, kantáta pre tenor, mle
laný zbor a vefký orchester na slová 
Jaroslava Zatloukala, dvanáste dielo ná
rodného umelca Eugena Suchoňa, patri 
medzi vrcholné diela súčasne j slovens kej 
hudby, Dominuje v ňom nielen závažná 
myšlitmková obsažnosť , umelecká výPQ
veď o vzťahu skladatera k národu. kto
rého osud mu je nadovšetko bllzky, ale 
1 hlboko pohnutý~ !udsky precltený tok 
hudby, dnes už pre nás typicky s ucho
ňovský, plný drámy i mužného. nie sen
timentá lneh o ža lospevu jedného národa. 

Zvukovú predstavu dnes už klasického 
dielu súčasne 1 slovenske j hudby sme si 
vytvárali na základe jeho viacerých rea
lizácii poprednými umeleckými owbnos
taml a orchestrá lnymi telesami. Jeho nos
ným pilierom bol vždy zborový par t, no
site! základnej Idey Zatloukalove j poé
my, v ktorého službách s táli tak orches
ter, ako l sólista. Vladimir Verbickij a 
z bo rme jster SFZ zaslúžil ý umelec Stefan 
Klimo p!'lšll s inou koncepciou. Verblcki i 
do značnej miery presu nul ťažisko do or
chestra, ktorý sa tak s tal nosite!om de
ja. Cieni! celé diel·o na viac uzavretých 
celkov so svojimi dramatickými vrchol
ml, č!m dosiahol väčši u osciláciu jeho 
dyna mických kriviek. Väčši dôraz klád.ol 
na prepracovanie orches trálneho partu, 
čo sa mu podarilo dosiah nut i overa sús
tredene íš!m výkonom orch est ra , než v 
dvoch predchádza júc lch skladbách veče 
ra. Jeho koncepcii zodpovedal l výkon 
sólistu Frantilka Livoru, ktorému do
minova la výrazová expresie - tvrdosť a 
vzdor, ako l dobré technické zvlá dnu
tie tohto náročného partu. Slabšl výkon. 
než sme zvyknutl, podal Sloven ský fll -

h armonický zbor. Chýbala mu oná prlslo
večná plastickosť a vyrovnanosť hlasov, 
čo sa v konečnom výsledku prejavilo v 
neistých nástupoch a v dynamickej roz
trieštenosti. 

Vrúcny, dlhotrva júc i potlesk na záver 
koncertu, patril národnému umelcovi Eu
genovi Suchoňovi. 

MARTA FOLDESOVA 

M edziná rodný deň hudby - l. október 
- ziska! sviatočný punc vystúpenlm 

Viedenských symfonikov, patriac ich svo
jimi kvalitami medzi elitu. Pozoruhodná 
programová zostava - A. Webern: Pas
sacaglia pre orchester, op. l , W. A. Mo
zart: Symfónia č. 30 D dur, KZ 202, A. 
Bruckner: Symfónia č. 4 Es dur, "Ro-

Séfdirigent Viedenských symfonikov G. 
Rotdeslvenskij pri vystúpeni na tohto
ročných BHS. Sn!mky: V. Hák 

mantická" - ešte zvýšila očakávani e. 
Hlavnou postavou večera sa však stal 
sovietsky dirigent Gennadij Ro!destven
sklj, k torý doslovne fasc inoval Vieden
ských symfonlkov s!lou svoje j osobnosti 
a dokázal preniesť vlastnú, ve!mi vyh ra
nenú preds tavu do zvukového rezultá tu. 
Hudobný text je pre Roždestvenského In
špiračným východiskom, zápalnou roz
buš kou tvorive j fantázie, odmletajúcej 
uspokoji ť sa s púhym reprodukčným po
stojom. Obzvlášt markantne sa dlr lgen
tove nezakrývané amblcle vyložiť dielo 
po svojom pre javili vo Webernovl. Ak 
menši umelc i často rez.ignujú pred jeh o 
podivuh odnou štruktúrnou askézou, Rož
destvenski j dal svojou kreáciou za pravdu 
muzlkológovl M. S. Drusklnovl, ktorý 
"vypočul" za Webernovýml špekulatlv
nyml postupmi zvláštnu prlrodnú obraz
nosť. Skutočne sa pod rafinovane vyna
liezavým Roždestvenského gestom otvá
rali bohaté asociácie prlrodne j vegetá
cie, prlllvov a odlivov, bizarných fa
rieb a tvarov. A na dvoch miestach nád
herné hus!ové sólo sa z tej cudzo vyze
rajúcej fa ntasmagorlckej krajiny prlho
vorilo ako teplý fudský hlas. Hoci Rož
qestvenského naštudovanie skladby pre
zrádzalo oza jstnú dirigentskú vi rtuozitu. 
nebola ona v tomto pr!pade samoúčelná 
a pridala ·obsahový r ozmer tomutó, pri 
povrchnom viden!, abstraktnému dielu. 
Pod dojmom takýchto umeleckých zážit
kov sa stáva zrejmým, ako Webernovi 
uk rivdila dobová prax. V Mozartov! sa 
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Hlavný dirigent SF V. Verbickij (vlavo) a rakúsky klavirista P. Badura-Skoda 
(vpravo l po predvedenl Mozartovho Kla vlrneho koncertu č. 24 c mol, KZ 491 
na otváracom koncerte BHS '83. 

Roždestvenskl j parádnym spôsobom po
hral s tematlzmom - dialógy nástr.ojov 
a skupin vyzneli svo jou plastičnosťou 
priam ako personlf!kované prehovory, 
pričom špeciálna úloha pripadla kaden
covaným záverom fráz, vymodelovaným 
zakaždým Iným, pútavým a prekvapujú
cim š týlom. Ľahkosť a plynulosť podap!a 
umocnili dirigentov ko ngeniá lny výkon. 
Interesa·ntným detailom bol takrečeno 
závojový typ hrania prvých hus!!, keď 
jednotliv! hráči diferencovane podporo
vali koncertného majstra a výsledkom 
bol uš!achtilý, h odvábny tón, pretep!u
lúc! Mozartovu hudbu. Polemizovať bY. sa 
vlas tne malo iba s vrcholnými výkon
ml - túto myšlienku vnucova l monu
mentálny, s ve!kým rozmachom s tvárne
ný Bruckner. V ňom da l Roždestvens k! i 
pred flllgrá nskym deta ilom prednost rov
n.orodým plochám, zdôraznene j tematic
ke j kontras tnostl, ostrým zvuk.om pléna 
plech ových dychov. Bol to ve!kolepý a 
dôsledný pokus vnútU Brucknerovi bee
thovenovský pátos, pokus, realizovaný so 
zvrch ovanou suverenitou osobnosti, dlk 
tu júcej úspešne svo ju vO!u orchestru. 
Pri všetkom o bidve k počutému s me sa 
však s prlbťld anlm času nemohli zbavU 
do jmu. že podstata tejto symfónie a jei 
tvorcu v!lzl v čomsi inom. Brucknerove 
témy totiž nElmajú jadrnos ť a séma nt ic
kú vyprofilovanos t Beethovena, ani roz
lož itú vnútorn ú vášnivosť Wagnera a ani 
vztahy medzi n imi nezodpovedajú bež
nej dramaturgickej stavbe s kol!ziami a 
riešen!m. Bruckner sa odv! ja akosi "blú· 
divo", váhavo a fortisslmové fanfá ry iba 
clonia túto jeho stránku. V Roždestven
ského poňatl všetko bolo povedané pri 
skoro a ďalši priebeh už nemal moc 
uchvátiť. Opaku jem - kto našiel v te jto 
koncepcii za!úbenle, musel mat dokona
lý zážitok, kto nie obdivoval, a le ne
bol presvedčen ý. 

IGOR PODRACKÍ 

Koncert Slovenskej filharmónie, ktorý 
odznel 3. októbra. ma l skutočne fes

tivalovú úroveň. Už po prvých taktoch 
úvodnej s kl adby, Borodinovej symfonic
kej skici V stepiach strednej Azie, bolo 
jasné , že pred orch est ro m stojí výrazná 
osobnosť, akou bezpochyby je národný 
umelec Ladislav Slovák. Dokumentovala 
to najmä ďal šia skladba, Cikkerove Spo
mienky, vrcholné dielo skladate!ove j pr
vej tvorivej etapy. Slov~ k venoval vo 
svojej umeleckej činnosti vera sil sloven
ske j tvorbe. Spomeňme aspoň vrcholné 
kreácie Suchoňovho Zalmu čl Metamor
fóz, objavnú Interpretáciu Moyzesove j 
I. symfónie, autenti cké predvedenie mno
h ých Ka rdošových dieli K nim sa rad! 
aj Inte rpretácia C!kkerových Spomlooo k. 
kto ré tak často uvádzal ve!ký Slovákov 
učlte! Václav Tallch. Slovákova !nterpte
tácla t·ohto diela je osobitá, vyzdvihu je 

kontrasty s dô razom na drama tičnosť. 
lyrlcké časti zbav u je akéhoko! vek bo
lestlnstva. Opll ť podal dôkaz o tvorivom 
prlnose interpreta . 

Vyvrcholen!m festivalového koncertu 
bola mohutná. pritom však prostá a dob
re počúvatefná Carmina burana C. Orffa. 
Dielo plné humoru a sa rkazmu, vytvá
rajúce vo svojej nekonečnej melodlč
n ostl a zdan live j jednoduchosti u poslu
cháčov dobrú pohodu. Hovorlm o zdan 
livej jednoduch osti preto, lebo vytvorit 
z množstva ári! a zborov jeden kom
paktný celok, vôbec nie je jednoduché. 
Slovák však od prvých dirigentských za
čla.t k ov inklinoval k ve!kým vokálno
symfonickým dielam a s tal sa ma jstro m 
v tejto oblasti. Svojim pevným gestom 
a sugestlvnou koncepciou ovládol celý 
ve!ký apa rát - orchester, zbor, detský 
zbor l sólistov a zaujal poslucháčov mo
numentáln ou Interpretáciou diela. 

Vhodne boli vybra t! aj sólisti. Dirl
gentovu interpretačnú koncepciu účinne 
podporili jasný .soprán maďarskej spe
váčky Júlie Pásztyove j, prlllehavý buffo 
tenor Vojtecha Schrenkela l teplý, tvárny 
barytón )al'loslava Majtnera. 

Pod Slovákovým vedenlm dokáza li Slo
venská filharmónia a znamenite spleva
j(lcl Slovenský filharmonický· zbor (pri
pravený Mariá nom Vachom ). že sú sku
točne prvým! telesami na Slovensku. 

ANNA KOVAltOVA 

Symfonický orchester hl. m. Prahy FOK 
patrí k najzná mejšlm, hoci n ie prá

ve na jčastejšlm hosťom BHS. Bratislav
ské vystúpeni e (7 . októbra] Pražských 
symfonikov - ako sa FOK zvykne ozna
čova ť - sa dramaturgicky zamera lo na j
m!l na prezentáciu českého umenia -
M. Slavický a L. Janáček ; k nim pri
s túpli R. Schumann so svo jim známym 
klavlrnom koncer tom. Meno Milana Sla 
vického, dnes 36-ročného pražskéh o sk la 
da tera, už po zásluhách u pozoruhodne j 
tvorive j aktivite vs túpilo do povedomia 
českej a pomaly i s lovenske j hudobnej 
pospoli tosti. Jeho dielo Cesta srdca pre 
sólové husle, dychové a bicie nástroje, 
čelestu a harfu z roku 1978 už samotné 
obsadenie predestlnovalo k ozvláštň u jú
cemu farebnému koloritu. Autor toto n e
obvyklé zoskupenie nástrojov nezneužil 
na púhe zvukovo-timbrové efekty, a le Y 
zmysle vytýčenej Idey (part husi! pani
mal akQ "lyrického h rdinu" zápasiaceho 
o svoj svet l vytvoril proporčne vyvážen~ 
celok, hudobne zaujlmav,ý s hlbšlm h u
mánnym posolstvom. Sólového partu sa 
zmocnil priliehavo a zodpovedajúc pova
he kompozlcle hus lista )an Opiiltol. 

Jeden zo svo jich nesporne ve!kých vý
konov podal Mariá n Laplanský, dnes už 
jeden z našich prominentných klaviris
tov vstupujúcich - aj vekove - do ra -

l Pokračovanie na 2. str.) 
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dav zrelých umelcov. ako sólista v Schu
mannovom Koncerte pre klavlr a orches
t e r a mol, op. 54. Jeho kreácia možno 
nemala onen rozvlnený šat schumannov
skej hudby, ale bola krehká, žiarivá a 
poetická v prvej časti, ústupčivo pod
dajná v In termezze a technicky brlskná 
a ls:krlvá v záverečnom Finále Možno 
povedať, že sa Lapšanskému ·podarilo 
realizovať to, čo s l skladater zaumienil 
pri plsa nl svo jej pa r titúry: dať dielu aj 
symfon ickú hlbku, ale zároveň také tech
nické majstrovs tvo, ktorým by mohli 
súdobl klavlrni virtuózi oslľ\.ovat svojich 
pos luchtičov. Skvelých par tnerov našťel 
La pšanský tak v dlrlge nt•OVi Jil'lm Bi!lo
hlávkovi, ako aj v orchestri Pražských 
symfon1k ov. Súhra sólistu a orchestra 
bola vzácne prlkladná, čo zabezpečilo 
in ter p1·etačne jednotný výsledný tvar die· 
la. 

V druhe j polovici večera zaznela s lo· ' 
vanská rapsódia pre orchester Taras Bul
ba od Leoša Janáčka. K jednému z n aj
zná mejších d ie l moravského hudobnéh o 
barda pristúpil šéfdirigent FOK-u Jii'l Bi!
lohltivek s verkou pletou; volil prlstup 
zdôrazi'lu jú ci monolltnost hudobného tva
ru, zárove11 vša k al jeho s trhujúc u bez· 
pt·ostrectnosť hudobného vý razu. Hoci 
pracova l velmi efe kt lvne s gradáciami 
a dynamikou, lyr ické vst·upy ( najmä v 
l. časti - Smrť Andrljova 1 by zniesli a i 
tlmenelši zvukový s tupeií. B!!loll lávek sa 
zamera l skôr na celkový ťah a napätie 
hudobné ho procesu a svo jim plastickým 
gestom ovládŕll pružne reagu júci orch es
te r . Janáč kova partitúra si vyžaďu je in
t erpretnčnú zrelosť, z ktorej vyviera t ak 
schopnos t ratiom obslatinut dielo, a k o 
a j nutnosť vyspievať vzrušu júcu s pontál!l.
nost muzikantskej výpovede i !mag!na· 
tlvnosti. A týmto požiadavkám Pražski 
sym fonl cl, pod takt.ovkou J. B!!lohlávka, 
plne vyhovell. JANA LENGOVA 

z vykli sme si, že počas festivalu do-
chádza k súčasnému uvedeniu viace

rých zau jimavých podujat!. Koncert Slo
vinskej [ilharmónie z Ľublany pod .tak
tovkou c\omáceho dirigenta Milana Hor
vata sa terminovo prellnal so svetovou 
premiérou Cikkerovej oovej opery ( 8. ok·· 
tóbra ). )o len potešJtelné, že l n apriek 
tejto skutočnosti pr!vitaló hosti hUdbu
nliTtilúce bratislav9ké publ!K'uiiľ v~tto(ň&'m 
počte. Možno ·to priplsat i malej oslave, 
k to rá patrila dvom festivalovým poduja
tiam - k•oncertu Slovenskej filharmó
nie s dirigentom La dislavom Slovákom a 
recen zovanému vystúpen iu juhoslovan
ského telesa. Spoločným menovatelom 
oQoch bola spomienka na zakladatera 
Slovens k e j filharmónie, českého dirigen
ta nlirodného umelca Vác lava Talicha. 
k torý začal svoju dirigentskú pút práve 
vedenlm orchestra Slovinskej filharmó
n ie a už ako zrelý umelec sa postavil na 
čelo novobudovaného slovenského telesa. 

Z domácej tvorby uviedli hostia Rapso
dickf tane.c pre orchester Urola Kreka, 
d ie lo, ktoré te charakteristic ké tempe
rllmentom, bujarosťou, chačaturlanov
s ko u farebnosťou , ale i názvukml, p ri
pomina júcimi Ravelu. Sympatické svojou 
k omunikativnostou našlo patričné pocho
penie na našej pôde. O SchumannoveJ 
4. symfónii je známe, že te geniá lnym 
obrazom čistoty beethovenovskej absolút
n ej hudby a súčasne predpoveďou novo
romantického Ideálu monotematických, 
fantazijných kompozicll. V predvedeni 
Slovinske j fil harmónie nastala istá dis
proporciu med:;:! s l áčikovou a dychovou 
skupinou nás tro jav v r.ozvedeni prvej čas· 
tt. Prekrásne vš 11k vyznela romanca, sviž
né sch erzo a efektný záver. V tomto die
le bolo azda najviac clti ť r uk u skúse
néh o d irigenta s vyhraneným Interpre
tač ným zámerom. 

Pris pevkom k celkove j dramaturgickej 
p odo be festiva lových podujati bolo uve
denie Koncertu pre ttoboj a orchester 
i!. 2 od s účasného českého skladatela ná
rodného ume lca )ana Seidla. Sólisticky 
spoiuúčlnkova l vynikajúci h.obojlsta, hráč 
Slovens kej fi lharmónie, Jozef Hanuiov
skf, ktmý predos trel tak vlastné inter
pretačné majs trovs tvo, ako i skladate
!ovo tvo 1·ivé úsili e. Spevná prvá časť, 
jas ná forma, taneč~tosť i zau jlmavé ná
st rojové ko mbinácie jednotlivých čiastko
vých úsekov kompozlcie - to všetko 

, n a š lo odozvu u Hanušovského a celého 
apará tu . 

Veselé šibalstvá Tilla Eulensplegla Ri
ch arda Straussa patrili k na.joblúbenej
š im symfonickým básňam s kladatera -
umož11u tú totiž prezentovať celú š kálu 
schopnosti, možnos ti a umeleckých da
nos ti telesa, ale najmä jeho dirigenta, 
udávajúceho koncepciu, smer. Milan Hor
va t sa do statočne sebareal!zoval v tejto 
vnút<>rne nabitej, burleskou, ohňom, ale 
l svetlom a vrúcnosťou naplnenej básni. 
Rozoh ral farby, vložil sa do celého pro
ces u vznikania, plynutia a doznievania 
s Iskrou a zan!e ten im, bezpochyby zane-

cháva j(Jc!m patrlčm1 odozvu vo vn rma
vom poslucháčovi. 

VIERA POLAKOVICOV A 

Osobitné postavenie mal v programe 
tohtoročných BHS koncert venovaný 

35, výt'očiu februárového vlťazstva ( 9. 
októbra). V prvej časti koncertu, kona
ného v Koncertnej s ieni CeskC>Sloven.ské
ho rozhlasu, sa nám predstavil Zbor a or
chester SĽUK-u s dirigentom P. Procház
kom a so sólistkami M. Vachélkovou a 
E. Trnkovou [soprán ). Na programe bo
la Veselica na Detve pre mleiianý zbo-r 
a orchester, op. 42 A. Moyzesa, Hviezdna
tá noc, východoslovenské tance J. Cikke
ra, Periniarky pre soprán, lenský zbor 
a orchester B. Urbanca a Sucho.ňove 
Spievanky, fantázia na slo-venské ludové 
piesne pre mieianý zbor, sopránové sólo 
a malý orchester. O Interpretáci! spo· 
menutých d1el možno hov-o riť len v s u · 
perlatlvoch. Dirigent P. Procházka do
káže dať každému dielu č osi naviac a 
dotvámť tieto hodnoty o nové tvorivé 
impulzy. Má zmyse~ pre výstavbu celku, 
pre polaritu kontrastov, disponuje jas
ným gestom, ktorým vie pretlmoč iť svat 
zámer. Azda jedin ou slabou stránk ou vy
stú,ionia SĽUK·u te zrozumitelnosť spie
vaného slova, a to tak v sopránových 
sólach, a ko i v zbore. V živej pamäti pre
trváva n edávne vyst(Jpenie Lúčnice, kd e 
sa zrejme s ·týmto problémom už dáv· 
nelšie vysporiadali. 

V druhej časti programu s-a nám pred· 
stavil Symfonic-ký orchester Ceskosloven
ského rozhlasu v Bratislave a Slovenský 
filharmonický zbor (zbormajster L. Ho
lásek ) s dirigentom O. Dohn4nylm a so 
sólistami M. Blahuiliakov,ou a ). Hruban
tom. v ich interpretácii zazneli Kar
dolova Mierová kantá-ta pre barytón, mie
ilaný zbor a vefký orchester op. 21/ b, 
Jurovského Suml hora rodná, kantát.a pre 
m.ieianý zbor a symfonický orchester a 
Holoubkova Mesačné noc, kantáta pre 
soprán mužskf zbor a orchester, Gp. 46. 
C·o sa f9ka predvedenia treba podotknúť. 
že Do.hná-nyi v snah e dopracovať sa mo
numentálneho účinku, s ia h ol po preexpo
novanej zvukovosti. V dynamicky prefor· 
sirovanej podobe stvárnil všetk y tri die
la, pričom nebral celkom v úvahu akus· 
tlcké špectnkum auditória. Dohnányi for
slrovll,.! zbor i orchester do dynamicky 
vyplt'ťych ·• 'pľôétl .' Z ' \'tľterp'retllclé' ' !!n 'ttl'k' 
vytratila prirodzená krása ludského hla
su a zroz umtternost slova úplne zanikla. 
SUšenie dynam!ckeľ h ladiny s me takmer 
nezaznamenali, barytónové sólo v Kardo
šovej Mierovej kantáte čiastočne zanik
io. Azda len Blahušlakovet prenikavý 
soprán dokázal preniknúť nn povrch v 
Hol•oubkovej Mesačnej noel. Na o spra
vedlnenie Dohnán yiho azda Jen tolko, že 
interpretovať kantátovú Jvorbu v auditó
riu, ktoré je skôr súce na komornú tv.or
bu, nie je v žiadnom prlpade adekvátne. 
A na to sa, ž!al, tak trochu pozabudlo. 

IGOR BERGER 

Hosťovanie zahraničných umelcov a or
chestrov dokres luje úplnosť sviatoč

nej, fes tivalovej atmosféry, dáva nám pri
l ežitosť .,objavovať" nové interpretačné 
pojmy, a lebo stretnúť sa v návratoch so 
známymi, overenými veličinami. Staats
kapelle Berlin so svo jim súčasným šéf
dirigentom Otmarom SuUnerom nám nie 
s ú neznámi. Orchester s tradlclou (v n aJ
hlbšom s lova zmysle európskou l a me
nom bol tvarovaný po dlhé desaťročia 
velkýml osobnosťami dirigentského ne
ba. s menom a umen!m dirigenta sme 
sa muli možnosť naposledy stretnúť na. 
záverečnom k oncerte BHS '81, kedy dos· 
tal priestor o . l. k prezentácii Cikkera
vet Palety. Obraz sv.otet identity pripo
menul dirigent, tentoraz však so svo
jim orchestrom, opäť v rámci BHS na 
koncerte 11. októbra. Dramaturgia kon
certu, s programom zostaveným výlučne 
z nemeckej llterah1ry, bola s člslaml zo
radenými v bežnom, .konvencional!zova
nom poňatl v akejsi Inverzii. 

Okrajové člsla d ali priestor gestu, mys
leniu a stav!tel 9k ým sch opnostiam diri
genta. úv-odná Serea6da i!. 2, A dur, op. 
16 Johannesa Brahmsa nepatr! k natfrek
ventovanetšlm, či typickým opusom skla 
datera. Napriek tomu si však mysllm, že 
i toto dielo s kryštallzutúclm sa brah
movským rukopisom, .má nám čo pove
dať. Sultnerova koncepcia však s kladbu 
nezaktuallzovala, neodkryla onú .,zah a
hmú" tvár sk ladat era. Partitúru tlmočil 
so schopnosťou prlsneho, preclzneho a 
logického stavltera. Jet kontú•ry však ne
zaobl il, nezmäkčil, ponechal ich v stro
hých tvar-och. Chýbala tu rozkresaná 
iskra, pulz, kt·orý by hudbe vdýchol ži
votnú miazgu , a tak serenáda plynula 
iba v čase a čas v nej akoby zotrvá
val v retardovaných hodnotách. Orches
ter korektne a dôs ledne zrkadlil zámery 
svojh o dirigenta, jeho zvukové a dyn a-

BRATISLAVSK~ HUDOBNE SLÁVN O STI 

m ické rezervy vša k ostali n ie· dosta t oč
ne využité. Tak ako v Brahmsovl, 1 v 
závB'I'ečnej (l) Wagnerovej predohre k 
opere Tanhliuser, sa farba orchestrálne· 
ho aparátu vypäla k jednostranej stereo
typnosti bez plasticity, dynamickej šlro
·kodychosti. Pohybovala sa v m iere str ed
ných u až do maxima dimenzovarných 
stup1'1ov. Gesto Sultnera bolo isté, be'z 
zaváhania, zakollsanla, chýbala v i\om 
však tá sila, ktorá prepožlč!ava orches
tru rozman itost, nesmiernu širku a hlb
ku v dynamickom farebnom dávkovani. 
· Nespomrnam s l, že by koncertné, či ja
viskové vystúpenie naše j sólistky Mag
dalény Hajóssyovej zaznamen alo počas 
jej pôs obenia väčšie rozčarovanie, alebo 
sklamanie. Speváčka, ktorá vždy vládla 
značnou dávkou Istoty, pevnosti v pre
jave a muzikálnou spolah livostou, ~·ozvi · 
nuJ.a svo je danosti , svoj talent do takých 
rozmerov, že z in terp1·etovaných d iel 11r e· 
h ová rajú zvláštnou. neopakovate lnou žia
rou a n aplno da jú precltiť krásam v sku· 
točnom, plnohodnotl!l.om zážitku. Nároč
né party - scénu grófky z opery Cap
r iccio od Richarda· Straussa i áriu Elzy 
z Wagnero.vho Lohengrin.a stvárnila Ha
jóssyová s brila ntnou suverénnost·ou , ne· 
da jú«; poslucháčov i šancu pocltl ť tech· 
n.lckú čl enitosť part ov s množstvom .. ná 
strah" p re interperta. Nebolo to I.en 
skvelé pt'EHlmočenle s traussovsket a wag · 
nerovske j vlzle hrdiniek , ale bol v nich 
a j obrovsk ý pod iel vn(Jtorného hudobné· 
ho sveta umelkyne - j edinečný a 'do
konale prežitý. ,.Bravo" s aplauzom pat· 
r lli v prvom rade a takme r bezvýhradne 
sólistke večera. 

LilDIA SUSTYKEVICOVA 

Koncert orchestra Slovens k ej filharmó
nie pod tak tovkou Libora Peška (13. 

októbra l mal byť pOvodne celkom iný -
s tenor lstom Ratnerom Goldbergom z 
NDR, ktorý mal spievať v prvej polovic i 
večera u kážky z Wagnerovej tvorby. Pre 
náhle ochorenie Sŕl p rogrnm dos ť zá
sadne zmenil. Ale nie na s kodu zi'ižitku, 
Iba menš ieho zdôrazn enia cen ten t1ria RI
charda Wagnera. Libor Pešek s orches
trom SF napolwn uviedol od Wagnera 
Predo hru a Izoldinu smrť z lásky z ope
ry Trlstan a lzolda. Druhú tretinu t varila 
Sostakovičova Suita pre bas a symfonic
ký orchester na Michelangelove verše, 
op. 145 so sólistom Sergejom Kopi!ákom. 
Záver koncertu bol venovaný pôvo dne 
plánovanému Debussymu a jeho !mpre
slvnemu Moru. Obe čisto orchest rá lne 
diela tvarovala Peškova dirigentská ru 
ka "dO jem u pri7.n ačnej absolútnosti p.re• 
žitia, tec hl!l. ického zvládnut ia orchestrom. 
ktarý sa tomuto dlrigen rovi vskutku 
,.poddáva" pod ruko u ako tvárn a a jedi
nečne formulovatefná hmota. 

Velká melodic ká llnia Wagnerovej 
hudby plynula v sladkom prúde, ta km er 
t>ridúša júc ver kosťou a nek onečnosfou. 
Pešek zvládol tento prúd hudobn ej mag
my, ktorá vždy h r·ozi spáliť každé n ad
šenie, a k nie je správne usmernená a 
zahataná vecnosťou , resp. správnym od
hadom svetla i ničivého ohňa. Oproti to
mu Debussyho More na nás zapôsobilo v 
jedinečnom podani orchestra Slovenske j 
filharmónie ak-o obrazné vyjadrenie n e- 1 
konečne menlivej náladovos t!, ukryte j za 
jemnú !nštrumentačnií hru autora. )e to 
partitúra na zapo jenie všetkých delikát
nosti jednotlivých nástro jov ých skupin. 
n ehov.orlac o tom, že forma mus i udržať 
v kontúrach stále sa ro2 1ieva júcu akva· 
relovosf, senzuálnosť, a le aj zvukovú ru· 
flnovanost. Libor Pešek so SF podali v 
tomto d ie le súhru profesionality a lnšpl
rácle, a ká sa dostavuje pri luds kom po
rozumeni. 
Sostakovlčova Suita je známa v K~p· 

čákovom predvedeni s komorným part
nerom za klavirom.' ·Tentokrlit sme sie· 
dovali pozdné d ielo v elkého skl·ndatera 
s orchestrom "za chrbtom" spevák a. Tým 
sa mnohé znásobilo a zhutnilo nielen 
v inštrumentálnom parte, ale aj v só
l!stovom pre jave. Kopčák vedome pridal 
nu Intenzite hJ.asu a údernosti výrazu. 
Nekoloroval tork o, ako sme u neho zvyk· 
nutl pri komornej interpretácii ôsmich 
nie rahkých, filozofickým posolstvom 
predest!novaných piesni. '!'ažko povedať , 
ktorá koncepcia je závažne jšia. Obe ma· 
lú svoje prednosti a sú bllzke pre v še
platnos ť toho, čo ich spája: úpomosf 
snahy o ob javenie zmyslu l udskéh o ži
vota. Je ·to a·kásl velká freska, al e a l 
zväčšený detadl ludskel tváre. Ide o to, 
čo nás z tejto hudby práve zasiahne. Le
bo na jeden večer obsiahnut tolko dô
razného a silného, je p.redsa len vera. 
Sergej Kopčák spieval vo velkej for
me, tella hlas bol vyrovnaný, mal is t é 
v'9šky, c!tupln é vlbrato bolo n a mno
h ých miestach nahradené zámernou Tov 
nostou tónu, pričom jedno l druhé slú
žilo diferencovaniu zhudobnenéh o slova. 

TERtZIA URSINY OV A 

Skvelú povest, ktorú si svo jimi. sice 
sporadick ými, no o tolko prlťažli 

ve tšlml vys t·úpenlaml v Bratis lave ziska
ll angl!ckf hudobn!cl, prišie l tentoraz ob-

hajovat symfonický orchester z MIIUI ... 
tru. Pr1 prlležitost.t 60. výročia zalola
nla bol pred rokom premenovaný na fU. 
harmonický orcbeeter BBC, čo svedCI o 
jeho kvalitác h, a zárove1'1 tavllzu je. Na 
programe ko ncertu, ktorý dirigoval Id
ward Downes -a Jeho sólistami boli so
viets ki umelci Eduard Grai! (husle) a 
Igor Gavryil (violončelo), boli predohra 
Scaplno od nedávno zosnulého WUI.._ 
Waltona, Brabmsov Koncert pre 111111, 
violončelo a orchester a mol, op. 1111 a 
Dvoi'ákova Symfónia č. 6, D dar, op. • 
Ak pod l a bulletinu je pre ukážku z Wal· 
tonove j tvorby chara kteristický .,zmysal 
džentlmena pre nevtieravý a dec8Dblf 
humor". potom znejúca h udba prekvapi· 
la až na okraji dobrého vkusu baliA• 
su júcou zábavnosťou. Nielen Stravlnskl~ 
ale tiež pa r ižska Sestka a akoby z fll· 
mových westernov vystrihnuté melódie 
sn ozývali z partitú r y, poňatej navyte 
Filharmonickým orchestrom BBC šfavna· 
to, zvukovo priebojne a bez odstupu. 
Al v sprievode k Brahmsovmu Dvotkon· 
certu ·a potom v Dvotákov! mal prejav 
orchestra pod Downesovou taktovkou tla 
črty. ktoré skôr zvyk neme pozorovaf u 
našich telies - vrúcnu rozosp!evanosf 
sláčik ov, citové zaangažovanie. plastlcke 
tvoren ie oblúkov l dynamické zvukm 
zdvihy. Pravda, k tomu pristupuje u DII· 
lepšieh orchestrov tiež zvláštna kvalita 
nadhlad u a dych zataju júceho pokole. 
mimoriadne účinného najmä v rýchlych 
tem pách. Anglicki hostia Ich realizova· 
ll ta k troc h u s chvatom, čo ovšem vzbu· 
ctilo do jem n e t·vozlty a nekontrolovan6bo 
priebehu. Poznamenal Scherzo 1 Fia611 
Dvoi'ákovej Symfónie, inak prednesehet 
s viežo, zaujato a plasticky. V prlpade 
Brahmsa možno h ovoriť o jednom z nal· 
väčšie h sk lama.nr BHS - sólisti tento
raz jednoducho nemali ,.deň" a nepo· 
v zn !esli sa nad bežné reprodukovanie 
predlohy. IGOR PODRACif 

Závereč ný koncert Bratlslavsk9ch hu· 
dobných slávnosti [ 15. októbra) SVO· 

tou vysokou int erpretačnou úrovňou Iste 
prispel k lesku ná!!ho festivalu; bol to 
vša k predovšetk ým Symfonlckf orcbeatar 
Československého rozhlasu v Bratllla" 
so s vo jim šéfdi rigentom Ondrejom J.a. 
nárdom, k tQri sa pričinili o takéto hod
notenie koncertu. 

úvodný Symfonickf prológ národného 
umelca Ota Fcrenczybo je jednou z ttch 
skladieb súčasnej s lovenskej hudby, eo 
sa častr rsie ob Javujú na koncertných p6-
diách ; int erpretácia vyzdvihla §lrok6 
š kálu hudobných ná lad, hutnosť a or· 
ch esirl\lnu plnosť hlasov, aby ešte kon· 
crznelšie vynikol vý razne expresivny tvar 
diela. Francúzsk eho klaviristu Jeaaa PW· 
lippa Collarda predchádzala povest mia· 
déh o, no renomovaného a uznávaného 
Interpreta. Ako sólista v MOIBI'kmlll 
Koncerte pre kl.avlr a orchester i!. 23 
A dur, KZ 466 osvedčil svoje muz~kantsk6 
kvali t y, dobrú technickú disponovanosť 
a pri pravenosť, no v celkovom dojme l 
v ponin1ani, či uchopenl diela vieden· 
ského ma tsi ra nepresvedčil. Spornosť l• 
ho výkonu spočivala predovšetkým v n• 
doctt·žanl š týlových požiadaviek. Collard 
totiž pJ'ekroč il IJŽ tú hranicu, ktoril mu 
ukladala mozartovs ká poetika. Pri ree· 
lizácil Mozarta sa žiada briskné legglaro
so, nadfahčenost, perlivá prstová . lech· 
nika, kde sa isteže musia rešpek·tovat dy· 
namicko-agogickó kontrasty, ktoré sa ala 
nesmú zamiet1at s razant nejšlm prlslu· 
pom svedčiacim opusom Beethovena, ne· 
hovm1ac u ž o k ompozlclách romantll· 
mu, či 20. storočia. Sklon k pevnému sil· 
nému úderu i velké rozpätie ruky pred· 
určujú Collarda k Interpretácii diel 1 
hustejšou klavirnou sadzbou l bohat§lml 
ako.rdickými pasá~am!. Zaslúžilý umelec 
Ond t·e t Lenárd sa u kázn l ako majster Cit· 
Jivého sprievodu, svoj ,orchester viedol 
istou rukou. dáva júc mu presné nástupy 
a usmerňu jú c ho perfektne aj po kon· 
cepčnet s tránke. 

Vrcholom večera a z6roveň vygrado ... 
nim s lávnosti sn sta la Prokoflevon S:ra
fónla č. 5 B dur, op. 100. Opojntl exta· 
zu prokofievovského hudobného koloritu 
pretlmočil! interpre ti - SOCR a LenArd 
- nanajvýš pr ltažl!vým spôsobom. Dlrt· 
gent dokázal svo j esprit, nadšenie a el6D 
odovzd:tť hráčom orchestra tak, !e Ich 
strhol do kongeniálnej súh•ry a tvortvébo 
muzlci rovania. To, čo ·najviac fasclnova· 
lo, bola jeho sugestlvne akcent•OV8116 lo
gika hudobného procesu, suverénna Isto
ta v gradovani: nenadsadzoval dynamlC· 
ké kontrasty, ale Ich sklbil v zvlnent ce
lok smeru júcl vždy v každej časti k 1• 
ctiné mu vrcholu. Lenárd ·otvorU dielo str
hu júclm Andante, pasionáme a tempera· 
mentn e, takmer s magickou ponorenoe
tou do Prokoflevovet hudby oddlripal 
druhú a štv.rtú čast symfónie, kým v me
ditatlvnejšej tretej časti - Adagiu -
presvetlll a kompenzutl1co vyzdvihol pra
pleta júce sa llnle prad!va hlasov. SlaU 
sme sa t a k svedkami jedinečného Inter
pretačného výkonu, k edy orchester 1'0111• 
mie svojmu dirigentovi, verne re§pektu
júc teho gestá - a to je gros matltrO'I· 
s k el interakcie a pOsoblvého Vf21Dellil 
diela. JANA LBNGOYI 
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MEDZINÁRODNÁ TRIBÚNA 
MLADÝCH INTERPRETOV 

BRATIS L AVSKE HUDOBNE SLAVN OS T I BRATISLAVSK~ HUDOBNE S LA ! NOSTI 

O v9zname a poslani Medzinárodnej 
tribúny mladých in,torpretov UNEs-· 

CO, ktorá sa k<oná každý druhý rok v 
rámci BHS, sa toho už vera napisalo a 
povedalo. Bolo by azda zbytočné znova 
prlpomina ť všetky pozl•tiva 1tohto podu
jatia, keby umelecká úroveň mladých 
zúčastnených umelcov nedemonštrovala 
jednoznačne tťl najlepšie, čo sa dnes 
vo svete r.o di a čo dozr ieva. Nech to ne· 
znie prehnane, ked hned v úvode po· 
viem, že tohtoročná MTMI by baia ozdo· 
bou každého hudobného fes tivalu v kto· 
romkolvek z velkých kultúmvch centier 
sveta. 

Prvý koncert MTMI sa konal 4. ok.tóbra 
v Koncertnej sieni SF [ tu sa uskutoč· 

nilo 1 ďalšieh pllf koncertov tohto po
du ja tla l a predstavila sa na ňom Morav
ská filharmónia z Oi{)mouca so svojim 
dlrigentom Jaromirom Nohejlom a só· 
listami - violončelistom Matsom Ron· 
dinom [ Svédsko l a klaviristom Bertran· 
dom Rouletom (S va jč !arsk-o } . 

V úvodnej časti koncertu zaznel Schu
mannov Koncert pre violončelo a orches
ter a mol, op. 129, k·torý patri do kme· 
i\ovéh-o repertoáru všetk9ch v9znamnej
šich v!olončel!stQv. Ztar. v Interpretácii 
M. Rondina nevyznelo toto dielo ako ver
ké cantabile pre viol ončelo a orchester. 
Sólistovi ch9bal vrúcnetši tón. kto r9m 
by vyspieval poetičnosf svojho partu, je· 
ho sugestivnu fant i:!zi jnost. T9m. prav· 
da, nechcem povedať , že by výlton M. 
Roncllna bol .nemuzikálny. Chýbala len 
tvor ivá Iskra. ktorá by rozdúchala akú· 
si zdržanlivos ť v prejave. Pritom orches· 
ter bol só listovi viac než f\ov nocenným 
partnerom. Dirigent ). Nohe jl detailne 
prepracoval .orchestrálny part a vedel sa 
započúva ť 1 do sólového nástroja. 

Skutočne svi atočný pkamih však na· 
stal, ked na pódium vstúpi l šesťnásťroč· 
n9 klavirista B. Roulet. Už po prv9ch 
taktoch Sostakovičovho Koncertu pre kla· 
vir a orchester č. 2, F dur, op, 102 bolo 
zrejmé. že tu ide () mimoriadny umelec· 
k ý z jav. Rouletovi klavir zvon ivo spte· 
va l v take j širokej farebnej škále, že až 
ud ivovalo, čo všetko možno vyčaril z 
tohto kladivkového mechanizmu. Je 
pravda, že Sostakovičovo čarovné dielo 
priam volá po takomto pristupe, avšak 
nie každý Interpret dokáže tak tvorivo 
t l močiť zámer autora, ako to urobil mia.· 
dý ~va jčiarsky klaviris ta. Neo<bdtvovaU 
sme ui\ho Jen skvel9 úhozový register, 
pripominajúci sovietsku klavirnu školu, 
ale i jedinečný muzikálny prejav. pod· 
l<ňený skvelou nástro jovou technikou a 
podmanivou prostotou. 
Záverečná časť tohto koncertu pa trila 

Franckovej Symfónii d mol, ktorú po
známe z nespočetn9ch interpretácii. Di· 
rigent však pozabudol akosi na to, že k 
vyplltým dramatickým polohám patria i 
kontrastné u pokoju jú ce roviny a že len 
v takomto prepojeni môže v plnej kráse 
vyzni eť vyváženosť dramatickej stavby 
celku. Mám pocit, že dirigen t išiel po 
vonka jšom lesku a zvukovosti Francka· 
vet Symfónie, že sa nezamyslel nad skry
tou krásou detailu a že si nepostavil 
toto dielo ako interpretačný problém. Tá
to kritická poznámka však ni jako ne· 
chce zmen šiť pôsobivý ce l ovečerný vý· 
kon MoravskeJ filharmónie a jej cliri· 
genta. i cl e len o to, že dirigent by mal 
darovať každému die lu čosi naviac -
to, čo skladater nemohol napisat do p&r· 
titúry. 

Med:z.i národná tribúna mladých Inter· 
pretov pokraoovala v ten Istý deň vy· 
stúpenim SOC:R v Bratislave s dlrigen· 
tom Christianom Ehwaldom (NDR). Ako 
sólisti sa predstavili flautista Bruno 
Grossi ( Svajčiarsko) a violončelista Truls 
Otterbech - Miirk (Nórsko). 

V úvodne j časti koncertu zaznel Iber· 
tov Koncert pre flautu a orchester, plný 
t a jo mného vzrušenia a senzltivnel r-oztú
ženosti. lbertova hudba vyk resluje priam 
dráždivé s ny, rozkoš bizarných nápadov, 
hravosť a vtip. Flau tista B. Gross! sa 
plne stotožnil s Ibertovou hudbou a do· 
tvo ril ju pekným osobnostným vkladom, 
plným nadšenia a muzikality. Dirigent 
Ch. Ehwald rozohra l OJ'ohester SOCR do 
rov nako pôsobivých obrazov, 'takže ce· 
lok pôsobil presvedčivo a spontánne. Jed· 
ným z na jvllčš!ch zážitkov toh t·nročnej 
MTMI bolo určite stvárnen ie Prokofie
vovej Symfónie - koncerctu pre violon
čelo a orchester e mol, op, 125 vynika· 
júcim nórskym umelcom T. Otterbech· 
Ml}rkom. Umelecký výkon tohto sympa· 
tlckého umelca by bolo možno hodnotiť 
celou škálou superlat!vov. Nebudem sa 
však rozpisova ť o vrúcnom .tóne nórske
ho umelca, o skvelej intonácii, dokona· 
Je t techn~ k e , atd. Ml}rk prekvapil skôr 
duchovným s totožnen!pl sa s Pl'okofie· . 
vom, hl bokými sonda mi do dramaticky 
výbušných, inokedy sarkastických l me· 
dltatlvnych s vetov. Tieto priepastné plo· 
chy spoj!! s neopakovatelným lyrizmom, 
ktorý, zdá sa, vyviera z jeho mentálne· 
ho za loženiH. Märk vedome zjemnil os· 
trie každe j kra jnosti, len aby sa dopra
coval vlastného tvorivého vyznania. Nór· 
s ky umelec obohatil veikolepé Prokofle· 
vovo dielo o nové tvor ivé pohlady, kto
ré vyvlerall z teho vlastného umelec· 
kého naturelu. Tento osobnostný vklad 
však korešpondoval s duchom diela a 

Laureát MTMI '83 nórsky violmM!elista T. Otterbech·MIIrk. 

vo všetkých rovinách Jen dotvá ral jeho 
bohatstvo. V dr-uhej ča.sti koncertu bo
la n a programe Beethovenova Symfónia 
č. 6, F dur, op. 68, Pastorálna, ktorá 
po interpretačn !l t s tránke bola výrazovo 
l dynamicky málo diferencovaná . Nebolo 
tu st!šených momentov, ani vrúcnej ly
rickej nehy, čl poetického čara. Pre mňa 
bola Pastorálna symfónia vždy akýmsi 
predobrazom rodiaceho sa romantizmu. 
A práve toto rodlace sa tušenie ml v Eh
waldovej koncepcii chýbalo. Bola to dob
re zahraná symfónia, žiar, bez výraznej· 
šleho fantazijnéh-o dotvorenia. 
Dňa 5. októbra pokračovala MTMI pol

recitálom Svédakeho dychového kvinteta 
a vystúpenlm Thomasa Sauera, organistu 
z NDR. Mladi švédski umelci sa brati
slavskému O'becenstvu preds tavm Suitou 
Johna Dowlanda v úprave Chr~stiana 

Laureát MTMI '83 huslista F. P. Zimmer
mamt z NSR. 

Lindberga, Sonatlnou <od súčasného fran· 
cúzskeho s.kladatera Eugena Bona a 
Kvintetom anglického skladatera a hrá· 
ča na trúbku Malcolma Arnolda. Kompo· 
zlčne na jpôsoblvejši bol starý anglický 
ma jster John Dowland, ktorého hudba 
plná nespútanej vornosti a krásy bola 
v skvelej Interpretácii švéds kych umel· 
oov mimoriadnym umeleckým zážitkom. 
Interpreti tu plne demonštrovali svo je 
vel ké umelecké majstrovstvo. Navyše 
Dowlandovou Suitou, ktorá bola pôvod· 
ne skomponovaná pre lutnu, len potvrdi· 
li, že oživovanie diel starých ma·jstrov 
pomocou transkripcii je cesta, ktorá je 
hodná ďalšieho nasledovania. Co by sa 
stalo. keby sme sa 1 my takouto for· 
mou rozpamätali napr. na staré kódexy, 
ktoré ležla v múzeách, neraz uzavreté 
pred dnešným svetom. Dowlandov kom
pozičný šarm daleko prevýšil Bozzu i 
Arnolda. Je vša·k celk,om prirodzené, že 
švédski umele.! chceli v ~ámci svojho pol· 
recitálu predstaviť i tvorbu 20. s t·or. Ne· 
priamo však poukázali na skutočnost, že 
niet v súčasnosti dostatok umelecky zá
važnej literatúry pre toto komor.né ob· 

sadenie, čo je, prir.odzene, velká ·ško da. 
Ina-k vystúpenie švédskych ·umelcov pat
rilo k na jkratšim zážitkom z MTMI. · 

V druhej časti pr-ogramu sa predsta
vil organovým polorecltálom Thomas 
Sauer. Prezentoval sa Preltdlom a f6gou 
C dur Georga Bllhma, Magnificat A dur 
J. F. Dandrieu .a Fantáziou a f6gou na 
charil z Meyorbeerovej opery V11ltec od 
F. Lis~ta. Vo všetkých Interpretovaných 
dielach potvrdil Sauer brilantnú nástro· 
jovú techniku a podmanivú muzlkalitu.
Pôsoblvá .registrácia ·a zmysel pre .. ar

·chltektúru celku [najmä v monumentál
nom Llsztovom diele l vyzneli velmi pre
svedčivo. Azda len nad frázovan!m a mq
delovanlm deta.iln9ch motivických pá
siem možno vysloviť určité pochybnosti 
a otázn iky. Treba yšak uznať, že Inter· 
pret má právo biadať nové netradičné 
prieniky k modelov.aniu detailu a expe
rimentovať s každou, hoci l historicky 
verlflkovanou zásadou. 

Na večernom koncerte vystúp!ll so 
Symfon.ickfm orchestrom hlav·Hho mes
ta Prahy FOK a dlr!gehtom Stanislavom 
Macurom huslista Vilmos Szabadl (Ma
darsko) a klavirista Peter Mát~ (CSSR). 
Mladý maďarský huslista predniesol Kon
cert pre husle a orchester e mol, op. 64 
F. Mendel.uohna-Bartholdyho. Rozčaro· 
van!m však nebol výkon huslistu, a·le or
chestra. Dirigent ak•oby nebral v úvahu 
koncepciu sól·lstu, zatieňoval ho neraz v 
dynamike, Ignoroval jeho agogiku a .tem· 
pá. Stroho a bez akéhok-olvek vkladu od· 
dirigoval orchestrálny part, neberúc tak· 
mer na vedomie pritomnosť sólistu. Só
lista disponoval pekným a uš lachtilým 
tóoom, bol mu2!kiHny, avšak v dirigen
tovi nenašiel primeraného spolupartne
ra. V podstate tú Istú výčitku možno 
vysloviť na adresu dirigenta i pri int.er
pretá cll Bart6kovho Koncertu . pre ldavlr 
a orchester č. 3 mladým a mlmorlad·ne 
talentovaným klaviristom Petrom Mátém. 
Je zrejmé, že Máté len zač!na zbierať 
skúsenosti na velkých koncertných pó· 
dlách. Jeho Bartók bol na jmä v Allegret
te dQst neistý, chýbala r·ahkost, hr8'Vost 
a roz-osplevanosf v kantab.Uných úsekoch. 
Azda len Adagio religloso čiast-očne uspo· 
koHla poslucháča - podotýkam, že len 
v klavirnom parte. Záverečné Allegro vl· 
vace vyznelo najspôsoblvejš!e, l ked aj 
tu ml chýbala nástojčlvosf dynamic-kých 
polarit, úhozová diferenciácia, zrozumi
ternosf v prstových pasážach a napokon 
súhra s orchestrom. Summa·summárum, 
celá prvá časf koncertu bola značne raz· 
pač.ttá a umelecky nepresvedčlvá. O to 
väčšie však bolo prekvapenie .v druhej 
časti, ked dirigent S. Macura predstúpil 
pred ·orchester l posrucháčov s pôsobi· 
vo u koncepciou Sukovej . rozprávkovej 
sui1ty z hudby k Zeyerovej hre Rad1iz a 
Mahuliena. Bolo priam pôžl.tkom sledo
vať rozpriadajúcu sa rozprávkovú fan
tazi jnosť, pôsobivú prácu s každ9m de
tuHom a výra7lovú rozkošatelosť celk.u. 
BoLI tu teda dva rozdielne polčasy s tým 
Istým dirigentom a orchestrom. Vysvet· 
lente možno hladaf vari v tom, l!e azda 
nedostatok času zapričlnH cltelný nesú
lad v súhre sólistov s orchestrom. 

Treti del\ MTMI pokračoval 6. októbra 
vystúpenim Janéčkovej filharmónie z Os· 
travy vedenou dirigentom Otakarom Trh· 
Ukom a so sólistami - klaviristkou Jli.s
minkou Stan~ulovou (Juhosl6via) a hus· 
listom Frankom Petrom ZIIÍIIIIermaDDOm 
(NSR). Sympatická 18-ročná Juhoslovan
ka sa nám predsta,vlla v Salnt-Saloamom 

Koncerte pre klavlr a orchester 1. Z, 
g mol, op. 22 vskutku pekným, kultlvD
va.ným pre javom. S udivujúco u rahkos
tou sa dokázala vyrovna ť s nár.očným 
technickým partom, s labyrintom z·lol!i
tých prstových figurácli 1 pasáž!. Vdých
la Im eleganciu a šarm, pričom tech
nickú zložku diela organicky začlen.Jla 
do tektonickej a myšlienkove j jednoty 
celku. S mladou umelkyňou velmi citlivo 
a presvedčivo s polumuzlcir.ova! i O. Trh
Hk a ostravský symf·onlcký orchester. Pri
jemn9m prekva.penim tohto koncertu bo.· 
lo vys·túpenle F. P. Zimmermanna v lh'o
fákovom Koncerte pre husle o on:hea
ter a mol, op. 53. Obdivovali sme predD
všet·kým prekrásny spevn9 tón sólistu, 
jedinečnú nástro jovú techniku a muzika
litu. Zlmmermannov Dvol'lik bol český, 

vrúcny a spontánny. Bol to nepochybne 
jeden z vrcholov tohtoročne j MTMI. 

Po prestávke sme si vypočuli Sncbolio
.ve Metamorfózy - symfonickú suitu pre 
velký orchester. Trhlikova koncepcia ak· 
centovala Metamorfózy viac v polaritách 
pynamlckých ·8 farebných kontrastov. 
Akcentovanie polarft a zameranie sa na 
detail však nijako nenarušila kompakt
nost celku. Pociťoval som však preva·bu 
dramatičnosti nad baladičnosťou. Tento 
ta·k trochu netradlčn9 pohlad by mohol 
byt l predmetom polemlk. Zdlí sa však, 
že v budúcnosti budeme svedkami ešte 
rozdielne jšlch pristupov k Suchoňovej 
tvorbe. Vôbec sl totiž nemožno myslieť, 
~e Interpretačné názory m1 Suchoňa sú 
deflnHivne ustálené. Zrejme s toj ime na 
začiatku cesty hladan ia nových prlstu· 
pov a pohladov. 
Záverečný koncert MTMI sa konal pod 

patronátom orchestra Slovenskej fUhar· 
m6nie a je j dirigenta Bystrika Retuchu. 

Laureát MTMI '83 západonemecký kJavi· 
rista R. Plagge. Snimky: V. Hák 

Ako sólisti sa predstavili huslista Jaap 
van Zweden (Holandsko l a ltlav!rlsta 
Rolf Plagge (NSR). V prvej časti pro
gramu zaznela predohra k Verdiho opere 
Sila osudu a Mozartov Koncert pre husle 
a orchester 1!. 3, G dur, KZ 216. Vo svo· 
jom poňati Verdiho predoh ry dal Režu
cha priestor jemným náznakom senti· 
mentality a temperament u, očarujúcej 
prostota a sympaticky naivnej dôverčl· 
vostl, čim Verdi ziska! na presvedčivos
ti a kráse. Zwedenov Mozart zostal -ta·k 
trochu neprávom v ti eni vystúpenáa fe· 
nomenálneho západonemeckého klav·irls· 
tu Plaggeh o v Koncerte pre klavlr a or
chester č. 3, d mol, Sergeja RachmaDiao· 
va. Van Zweden pritom stvárnil Moza•r· 
ta S tofk{)U fahkostou a podmanivým šar· 
mom, že bolo priam pôžitkom započúvať 
sa do tohto prekrásneho spevu. Mladý 
Holanďan je typ lyricky založeného u· 
melea, udivujúci Iúbezným, h re llvým tó· 
nom. Ešte l v technicky exponovaných 
úsekoch mu hus le neobyča tne spieva lf. 
P-očuli sme od neho skutočne pe.kného 
Mozarta s množstvom pôsobivo rozohra· 
tých Interpretačných nápadov tak v só· 
lovom parte, ako i v orchestri. Druhá 
čast večera patrila R,achmanlnovovi a 
Rolfovl Plaggemu. Tento nevšedný ume· 
lecký zjav s dokonalými techn ickými dls· 
poziclaml zaujal predovše·tkým svo jou je
dinečnou muzlka.Jitou. Jeho Rachmantnov 
bol velkou hudobnou bási'\ou. Plagge vie 
všetko, čo má vedieť velký klavirista a 
muzikant - navyše má dar tvorivej fan
tázie a poetlčnostl. Vie sa pohra ť s de
tailom, vie snlvaf a vzápllti vášnivo ro· 
z-ohrať svo1 part. Myslim, že to bol pre 
každého zážitok nevšedný a sviatočný. 

Nebolo veru jednoduché pre odbornú 
porotu určit laureátov tohtoročnej 
MTMI, pretože Interpretačné výkony boli 
l!limorladne hodnotné. Napokon porota 
vyriekla mená štyroch laureátov. Stali 
lia nimi nórsky violončelista Truls Otter· 
becb-MBrk, západonemecký klavirista 
Rolf Plagge, Svédske dychové kvinteto 
a západonemecký huslista Frank Peter 
ZimmeriiUIDD. IGOR BERGER 



BRATISLAVSKf: HUDOBNf: SLÄVNOSTI 

Dr. Zdenko Nováček, CSc., vedeckf ta
Jomnlk konferencie, pri 6:rodnom refe
ráte. 

Už po dvanás ty raz sa počas BHS ko
nala tradičná muzľko:log.lcká .konfe

rencia v rámci dlhodobého cyklu Hudob
né tradlcle a ich tvorcovia. Tohtoročná 
téma - Zrod a vfvoj slovenskej národ
neJ moderny - bola velmi atraktlwta, no 
nie jednoduchá. Mnohé problémy s ňou 
spojené sa z času na čas vynárali v ne
dávnej minulosti a s väčšou čl menšou 
nástojčivosťou nastolovali sa hypotézy o 
t om, ako by sa· bola slovenStká hud·ba vy
v!jala, keby za-kladajúca. generácia bola 
vychádzala z Lných !Vzorov a nadobudla· 
inú orientáciu, keby sa nebola viazala 
jednostranne na V!ti!zslava Nováka, ale 
viac pri jlmala koncepciu II. viedenskej 
školy alebo orientáciu bartókovskú, čl 
inú, atď. 

Nazdávam sa, že tohtoročná konferen
cia túro základnú otázku na úrovni zod
povedala a objasnila jed.nost.rallllTle vy
svetJ.ovaný a značne zužovaný pojem .,no
vákovská škola", a·ko a 1 h.istorlckú nut-

. nosť orientácie k vytvoreniu národnej 
hudby u A. Moyzesa, E. Suchoňa a J. 
Cikkera, ale at u L. Holouobka. D. Kar
doša, A. Očenáša a S. Jurovského. Doká
zala vývojaschopnosť zakladatel sket ge
nerácie, !novaooé procesy v .tvorbe ich 
samých, ale hJa.v.ne .nasrupujúcloh gene
rácii, poväčšine žiakov tejto silnej za
k ladatels kej skupiny, ktorá, vedená 
Ideou vyt•vorlť národnú hudbu vysokej 
profesionálne( úrovne, vy~vára11a spoloč
ný smer a ciel, ale pri vol•be .prostried
kov jeho dosiahnutia sa diferencova la 
v osobitom a osobnostnom kompozičnom 
prejave. 

Hovoril o tom dr. Zdenko Nováček, 
CSc., vedecký ta tomnlk konferencie, vo 
svojom vstupnom referáte. Plne sa posta
vil za novák a.vské ideové zameranie, kto
rého základom bola nielen pra.feslonali
t.a kompozičnej techniky, a le l soc iálny 
d·osah diela. Výsledkom bola skutočnost, 
že jeho žiaci sa stali realistami, veden! 
snahou po hudbe národnej a zrozumltel
ne(. Ľudová pleseľ\ sa im stala esenclá·l
nym. východiskom. Tieto črty boli S'J)oloč
né celej generácll, pričom sa však zacho
vala osobi'tosť každého jednotlivca. Táro 

v" ikker v 
Ján Cikker: Obliehanie Bystrice. Opera 
v troch deJstvách (deviatic-h obrazoch). 
Libreto podla rom4nu K. Mikszátha na
plsal skladater. Rélia: Branislav KriAka. 
Scéna: Ladislav Vychodil. Kostýmy: He
lena Bezéková. Dirigent: OndreJ Lenárd 
a. h. Zbormajster: Ladislav Holásek. Po-· 
mocný relisér: TibO<ľ Beňo. Asistent diri· 
genta: Svetozár ŠUír. Korepetltori : Ján 
Salay a Jozef Malik. Svetlá: Emil Račko. 
ÚčinkuJú: Ondrej Malachovskf (gr6f Ste- ' 
fan ~ongrécz), Marta Nltranová (hradu6 
pani Estella ), JuraJ Hrubant ( hradnf 
kaplán Holub), Jozef Spaček (kastelán 
hradu Kováč), Pavol Gábor (tajom nik 
Prulinskf). Ľuba Baricová [pisár Bakra) , 
Peter Oswald (hrad nf medi kus bar6n Be
henczy), Milan Kopačka (plukovnlk 
Po.ngrácz). Elena Holil! ková (sirota Apo
lónia TrDDvsk6) , štefan Hudec (advo
kát dr. Milan Trnovskf, Jel bratanec), 
Juraj Martvoň (starosta Zillny Bl6zy}. 
Vojtech Schrenkel ( rečnlk-herec) a dal
il. Svetová premiéra Y opere SND 8. 10. 
1983. 

Za predlohu svo je j ôsmej opery sl ján 
Cikk er vybra l román Kálmana Mikszátha 
Obliehanie Bystrice [v slovenskom pre
klade známy pod názvom· Posledný hrad
ný pán) . Epickú rozvláčnosť prlbehu 
skladatel sk.oncent roval do troch nevel
mi dlhých dejstiev; každé z nich má tri 
obrazy. Opätovne uplatnil svo je .,neomyl
né cltenle pre dramatický čas" ( Ľ. Ma
kovická ]: statickejšie a dynamickejšie 
miesta sú dobre vyvážené, dejový spád 
je primeraný modernému clteniu. Najväč 
~la zmena ·oproti li-terárne ( predlohe je 
v posledných obrazoch: hlavný hrdina, 
gróf Pong rácz, ži (úcl na konci minulého 
storočia, neuv!lzn! nápadn!ka svojej .. ru· 
ko temn!čky" Apolky Trnavskej a zárove11 
jej bratanaa, nespácha samovraždu, ale 
- i keď sprvu nepraje zalúbencom -
napokon im sá m sfúbl vystrojiť svadbu. 

orientácia určila aj vzťah k svetovým 
trendom; volll sa tu selekčný systém, ro
zumný postoj k novotám vo vzťlahu k 
spoločenskej sltuáall v národe. Nováček 
upozornil, že zatial sú nespracované 
vztahy literattlry a hud·by z tohto obdo
bia, na jmä vplyv S. Krčmér}'lho. Muzi
kológia sl všlmala len vplyvy DAV-u a 
davtstov na hudbu. 

Otázku novákovskej školy osvetlil prof. 
dr. Jaroslav Volek, DrSc. Nevldl ju tlz'ko 
len v pôsobeni V. Novák•a na slovenských 
žlak·ov, ale a·j ako vplyvy Smetanovej 
koncepcie n árodn ej hudby a pôsobenie 
celej českej hudobnej kultúry na myš
lienkový vývoj slovenskej skladatelskej 
generácie. Je tu obsiahnuté i pôsobenie 
Jenáčka, Suka, Foerstra, MartinO. Nováka
vu školu vid! ako pôsobenie zákona 
t;ransgresle, to znamená, že is té s mery 
vývojom prekonané niekde zanikajú, a le 
Inde sa zachytia a rozvijajú n ovým spO
sobom. [Táto teória vznikla vo výtvar
n-om umeni.) Z tohto aspektu, ako zdO-

raznll Volek, neobsro(l negat!vne hodno
tenie Novákovej školy. 

Doc. dr. Ladisl-av Mokcy, CSc. ozna
čil vznik a nástup slovens kej zaklad•a
telskej moderny za mimoriadny histOJrlc
ký jav. [V tom čase hudobný kr!~ l k A. 
Ho!'ejš nevidel pre slovenskú hudbu žiad
ne šance!] A predsa v nep.rlaznlvých spo
l očenských a ekonomických podmien
kach, uprostred hospodárskej krlzy, kto
rá n!l Slovensku prebiehaLa ovela dras
tickejšie ako kdekolvek inde, dochádza 
k tomuto javu. Mokrý vid! velký impulz 
v.o vystúpen! flfl·vicových intelek-tuá lov v 
skupine DAV, ktor! s osudom národa spá
)ali svoju tvorbu. Tak isto zakladatelia 
slovenske( hudobnej moderny. Profes io
n alizácia tvorby vyžadu je ale l prOife
slonalizáclu lnterpretaOných zdrojov. A 
to bol v tom čase vel.ký problém. A tak 
dochádza Mokrý k záverom, že Moyzes, 
Suchoň i ďalši tvoria . základy toho, čo 
bolo v slovenske( hudbe potrebné, ale 
limltovan! tým, čo bolo vtedy na Slo
vensku možné. 

Fundovane hovorJI doc. dr. Ladislav 
Burlas, CSc. o hladan! obsahu národne( 
hudby z hladiska slohového a estetické
ho. Cielom programu tejt·o generácie bo
lo národne vyjadriť obsah diela. Do po
predia sa dostáva spoločenská aktuál
nO'sť. Nástup tejto generácie znamená 
posun vývoja od Idealizovaných a Idy
lických polOh až po .k,rltlcké polohy so
ciálnych motlvov. Národná pr!slušnosť je 
historická kategória a aj idea .národne( 
hudby potrebu je Inováciu. Základ tvori· 
l,a modálnosť a na ne j stavaná akordl
ka. Rozvinula sa v polytonalitu až po 
celý dvanásttónový materiál. Tak do
chádza k syntéze modálneho a dvanásť
tónového materiálu, a v tom sa sloven
ská zakladatelská generácia dostala ďa-

komická opera 

ZulMUf umelec O. Malachovskf ( gr6f 
Stefan Pongrácz) a E. Holli!kové (Apo
i6Dia Trnovská). Sn!mka: ). Vavi'O 

Svoju s mrt len predstiera, aby sa mohol 
účinnejšie zbaviť svojej bývalej garde
dámy, c ir kusantky Estelly a celého jej 
hereckého sprievodu, preoblečeného za 
poslov magistrátu Banskej Bystrice. Cu
dácky hlavný hrdina koná v závere ne
sporne premyslene a vtlt::me - je však 
otázne. a ko posudzovať jeho predchádza
júce. prinajmenšom zvláštne nápady a 
skutky. je opravdu bláznom, alebo sa 
na blázna len hrái? U Mikszátha o tom 
niet pochybnosti - lež Cikker tút·O· po
stavu ozvláštnil do tej miery, že otázka 
ostáva otvorená. 
Nejednoznačnosť hlavného hrdinu vy-
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lej, a ko mnoh! európski experimentáto
ri. Hudba te jto generácie súvisi s ludo 
vou tradlciou v abstrahovaných formách. 
Ide tu o pret.avenle ludového hudobného 
myslenia a zápas o kontinuitu vývoja. 
Zakladatefská generácia splnila úlohu 
priekopnlkov a súčasne udržovatelov 
kontinuity. 

Dr. Naďa Hrčková, CSc. hovorila o sil
no m vplyve kritiky na vývo j slovenskej 
hudobne j moderny. Hoci kritika v rom 
čase sama zápasila s ťažkosťami rastu 
a okrem l'v·orby sa zaoberala p.revažne 
hudobnou kultúrou ako celkom, vytvori 
la si zák ladné kritériá hodnoty: hudba 
má mať svetovú úroveň a slovenský ob
sah. Svllll'o!Vosť sa však nechápala ako 
nadväznosť na svetové trendy v hudbe, 
ale ako profeslonálnosť kompozične J prá
ce. Nálľodnosť. s l ovenskosť bola zúžená 
na citovosť, baladlčn osť. Ani Ivan Balia 
jasne neformuloval ti eto pojmy. Viazal sa 
výlučne na porovnávanie s hudbou čes
ko•u. Ballov štýlový model slovenskej 

hudby odmietal akélroJvek cudzie, .teda 
inonárodné vplyvy. Ballo vo svojej in
šNnktlvnostt dodnes ovplyvňuje sloven 
s kú hudobnú .k•rlti ku. 

Doc. dr. Ivan Hruiovskf, CSc. hovo
ril o Moyzesovl ako vedúcej osobnosti, 
ktOiľou sa stal hneď po ná;vrate z Prahy. 
Sklada tel a pedagóg, čiastočne l teore- · 
ti k nekodlflkoval nikdy svoje názory a 
predsa vytvoril ,,Moyzesovu školu". Hru
šovský prlpú~ťa ako negat!vum, že zos
tali stranou také velké zjavy ·ako F. Ka
fenda, A. Albrecht, M. Vllec, S. Németh
SamOirlnský, že sa neprehodnotili J. L. 
Bella, M. Moyzes, V. Figuš-Bystrý. Ale 
považu je východiská A. Moyzesa a zakla
d·atelskej generácie v tom 'čase za jedl
ne možné a v podstate za správne. 

Zaujlmavé a nové pohlady priniesol vo 
svojom referá te o ·ranej tvorbe E. S~
choňa Igor Vajda. Hovoril o stratených 
l niektorých dodatočne nájdených sklad
bách a vys lovi·! obcllv k prvým dvanás
tim opusom, v ktorých už Suchoň našiel 

svoju osobitú tv1k a vlastnú hudobn11 r&e. 
Pr.lpomenul, že sa málo hrá Klav!rne 
kvar.teto a predohra k St·odolovej dráme 
Sväto.pluk, kde sa prejavuje vplyv Kafen· 
du a Schônberga v práci s hudobným ra· 
dom, ktorý pou'-11 skladatel neskOr v 
opere Svätopluk. 

Dr. Ľubomlr Chalupka fundovane a 
zauj(mavo porovnával zakladatelskQ ge
neráciu so skladatelskou generáciou §esf· 
desiatych ·rokov. Kým zakladatefská ge
nerácia bola mono!Uná, generácia §esf· 
desia tych rokov nebola tak jednotná vo 
svojom programe. Dell tu na aktlvlzačn11 
a stabilizačnú. Nejde o homogénnu sku· 
plnu, a le o lndlvlduál•ne, špecifické typy. 
Cha,raktel'lizute ju vývoj etapy podnetov 
pre etapu hodnOt. Svoje názory demon· 
štroval Chalupka na porovnávan! klavlr
neho tria A. Očenáša a I. Zeljenku. Ma· 
jú spoločné nás trojové' obsadenie, dll· 
ku trvania .a výber hudobného m&terl6· 
lu. Rozdielnosti sú v tvarovan! tohto ma· 
toriálu a vzťahmi medzi jeho prvkami. 

Zdá sa ml však, že porovnávanie len na 
základe analýzy štruktúry diela nie je 
dosta ču jú ce. Potvrdili to v diskusii prol. 
Kresánek ~ dr. Nováček, ktorý vyslovU 
názor, že skladatelskej generáci! ~esf· 
desiatych rokov bude treba venovať jed· 
nu samostatnú konferenciu. 

Tri referáty sa tak trochu vymkli z te
mllltického zamerania konferencie. Dr. 
Miloslav Samko hovoril o prlnose Frdl 
Dostalfka, ktorého skladatelské a publl· 
cis tické dielo by sl zasluhovalo pozor
nosť našej muzlkoló&le. )áu Albrecht pri· 
pra!Vll r eferát ·o stykoch hudobnej Bra· 
tlslavy, na tml! jeh·o otca Alnandra Al· 
brechta so svetovým hudobným dlanlm. 
Dr. Rudolf Pečman, CSc. hovoril o Bello
vom !deáli wagnerovskej hudobnej dr6· 
my. 

Konferencia mala vysokú muzlkolORlC· 
kú úrovei\ a priniesla nlekolko novtcb 
pohladov a pos trehov, hlavne však pod· 
netov pre ďal šie bádanie. 

ANNA KOVAIOVA 
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tvá ra z Clkkerovet opery zvláštny útva r. 
Dej oscilu je na pomedzi komiky, t ragiky 
- a lyrikY. Neraz dostáva až groteskné 
zafarbenie [.napr. pri preslove herca-reč
nika, preoblečeného za senátora magis
trátu B. Bystrice, v poslednom obraze 
Il. dejstva a pri väčšine výstupov prlžlv
n!ckych Pongráczových "dvoranov " ). 
Mot!v mladých zalúbencov Trnavských 
má zasa v sebe zvláštnu čistotu prvého 
lúbostného vzplanu tia. To všetko vyplý
va už z textu, no najväčšiu výrazovú silu 
mu dodáva hudba. Skôr však, než prej
dem k jej stručnej charakteristike, tre
ba dodať, že Cikker-libretista použil frag
ment Petlífiho básne O vlasti v preklade 
Jána Smreka v spomenutom monológu 
herca-rečn!ka na konci II. dejstva kvôli 
dokresleniu zvláštnej večerne ( atmosfé
ry pri Váhu, v ktorej sa 'odohráva pri
jatie fingovaného posolstva. 

Hudobná riava pokračuje v štý le svo
jich predchodk ýň - skoršlch Cikkero
vých opier. Najmar kantnejšie sú vari sú
vis losti s jeho prvým a t ret!m hudobno
dramat ickým dielom. Na l!niu Jura Já
nošika [ale cez prizmu slo hu Mr. Scroo
gea a ďí!lš!ch opier) nadväzujú rytmicky 
pregnantné plochy tanečné [odzemok, du
va 1. polonéza, valč!k 1 a pochodové -
sú nesporne rfajpOsoblvejš!mi úsekmi die
la. No l ostatný hudobný prúd má všetky 
črty profes ionali ty a dramatického mat· 
stl'ovstva. Op!ltovne sa v i\om pre javuje 
princ!p kontrastu popredia a pozadia. 
I ked fažlsk·o hudobnej výpovede je zväč
ša v orchestri, nadobúda rec itat!v o nie
to väčšiu melodlčnosť a má dôležitejšiu 
úlohu než v skorš!ch operách. Ruka v 
ruke s lyrlckou lfnlou v diele dochádza 
neraz 1 k prečisteniu, sko.morneniu fak
túry ( proces. ktorý sa začal už v Corlo· 
la novi - na · to upozornila sovietska mu
zikologička dr. Ľudmila Polakovová ). 
Zvláštnu zmienku st zas luhu jú medzihry 
v Il. dejstve; sú to vlastne malé sym
fon ické básne, z krorých prvá najprv 
opisuje duševné poryvy Apolky Trnavskej 
a potom znázorň u je (a lr.ontcky komen
tuje ) .,vojnové" ťaženie grófa Pongrá
cza, druhá - po doznenl nálady pred-

chádza júceho obrazu - kresli v&eernt1 
ná ladu na brehu Váhu. 
Realizačný tlm naštudovania vytvorili 

všetci vedúci umeleck! pracovn!cl. "Scé· 
na sama osebe p.redstavute slovenskt 
veseloherný svet 19. storočia, videný OČI· 
ml jarmočných ilustrovaných plesni slo· 
venským ludovým drevorezom. jeho ar· 
chaická na·ivita charakterizuje nášho 
š lachtica . . . " (Ladislav Vychodil]. Dáva 
možnosť využitia tieňohry a mnohotvár· 
nej exploa tácie svetelného parku [vfdy 
v citlive j korešpondencii s partlttlrou). 
Kostýmy sa vyznačuJú neobyčajnou kr6· 
sou, harmonick·osťou tvarov a farieb, te· 
dlnečnou eleganciou. Réžia prezrádza 
syntézu invencie a selekcie - mnol· 
stvo nápadov má limit v hraniciach vv· 
cibrenéh o vkusu; hyperbollzácla nikdy 
nesklzne do obludnosti, banálnosti čl ne
chutnosti. Skvelé je kvarteto [sprvu 
kvinteto 1 .,dvoranskej" suity na zámku 
v Nededzl: každý z ne j je mimikou a 
gestami iný - a predsa dokopy vytv6· 
ra jú svo jráznu jednotu servilnosti 8 pri· 
žlvn!ctva. Na tomro pr!klade možno de
monštrovať Ideálnu spoluprácu reftséra 
a pomocného režiséra so spiev8t1lclml 
hercami, využitie individuálnych pr!no
sov jednotlivých stvárňovatefov. To pla· 
ti o vše tkých ostatných postavách, no 
na (v iac o predstavi! elovi hlavnej 11loby 
Ondrejovi Malachovskom. Polyvalentnos! 
tejto persóny zvládol obdivuhodne, - f8 
to na (v!lčšla (I lo ha jeho dotera jšej ume· 
leckej ka riéry. Hudobne dielo naštudo
va l - po Corlolanovt, Vzkrtesenl 8 Roz· 
s udku [ Zemetľasen! v Chile l - ako "svo
ju" štvrtú cikkerovskC! operu šéfdirigent 
Symfonického -orchestra Ceskoslovensk6-
ho rozh lasu v Bratislave Ondre j Lenárd. 
Prvotriedne! Zvlášť treba vyzdvthntlf 
správny pomer medzi javiskom a orches
trtskom bez tuho, že by inštrument61· 
ny prúd trpel nedosta tkom intenzity pre· 
tavu - ide o nelahko doslahnutelné "Yt· 
t·azová forte" [Václav Tallch ). 

Pri ja tie ďalšej slovenskej opernej no· 
vlnky premiérovým obecenstvom bolo 
nefalšovane srdečné: prejavilo sa dlho
trvajúcim potleskom. IGOR VAIDA 
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KOMORNÉ ON CE RTY 
Komorné 

Gruzlnsky komorný orchester oslávi o 
I'IQk d·vadsaf rokov svo jho trvania· a 

je skutočne škoda, že sme sa s týmto 
vynikajúcim telesom st retli na tohtoroč
n ých BHS po prvý raz, pretože· je to sú
oor na jvyššlch umeleckých kvalit. Zá
klad ich umenia tvori dokonalá prJpra
venost každého jednoho člena. výborná 
súhra, zv·uk,ová kultúra a komorné cite .. 
nie. Na týchto samozrejmých paramet
roch budu te umelecká vedúca o rchestra. 
nä rodná umelkyi\a Gruzlnsket SSR Liana 
lsakadze svoje umelecké kreácie, k•toré 
nesú peča t vysokých tvorivých amblcil. 

Lianu Isakadze poZiiáme ako vynika
júcu huslis tku, ako jednu z mJmoriad
nych osobnosti sovietskej husf.ovet ško
ly. Vo funkcii umelecke j vedúcej komor
ného súboru a dirigentky sme sa s i\.ou 
stret li po prvý raz. Sila je j umeleckej 
osobnosti, jej až •rafinovaná kultivova
nosť, kt·orá je vlastná niekorkot!slcroč
ným kultúrnym tradlciám tohto obdivu
hodného ná roda, sa u lsakadze s pá ta s 
ohnivým temperamentom a muzikant
ským zanietenlm. Súbor vlastne nediri 
guje - ona ho v pravom zmysle slova 
vedte. Z hladiska profesionálnej dirigen t
skej techniky je možné mat určité vý
h rady, ale pri je j výkone to vôbec nie 
je pods tatné. jej gesto je estetické a pre
dovšetkým vychádza tok presvedčivo z 
hudby, ze poslucháČOVi dotvára ObSah 
interpretovaného diela. Konečne - ako 
Inak by bolo možné tak sugestlvne a fa
rebne bohato predniesť diel·o také hlbo
ké, nežné, zvukovo komplikované a vnú
torne dramatické a kým je Zjasnená noc 
A. Schiinberga. Siroká dynamická šká
la vytvárala priam zvukové kúzla, kto
ré boli prostriedkom k vyjadreniu obsa
hu tejto st rhu júcej hudby. Dielo napriek 
tomu, že l()dzne!o na začiatku koncertu, 
bolo jeho dramaturgickým aj tnterpre
tnčným vrcholom. 

Druhú polovicu koncertu venova l! hos 
tia tvorbe mladistvého, iba trinástročné
ho Felixa Mendelssohna-Bartholdyho, z 
ktorej sJ zvolili Koncert pre husle a or
chester d mol a Symfóniu č. 9 C dur. 
Z dramaturgického aspektu te to rarita. 
hádam ll~ atrakcia. ale vurl by úplne 
postačll koncert, ktorý Liana Isakadze 
zahrala so šarmom. technickou dokona
losťou a ohnivým temperamentom, a 
st rhla poslucháčov k takým ováciám, že 
musela tretiu čast .opakovať. Symfónia 
bola už akosi navyše, a at ked te to 
skladbu pôva-bná l a le nie pôvodná l 1. bo
ll by sme radi uvl·ta l! niečo zo súčasn ej 
gruz!nskej hudby, najmä ked gruzlnski 
skladatelia plšu diela špeciálne pre ten
to súbor. Dúfa tme, že pri budúcom st ret
nuti k tomu dô jde! 

ANNA KOV AltOV A 

V dramaturgii tohtoročných BHS sa 
uplatnili viaceré švédske súbory, só

lis ti l autori, čim sa nas kytla určitá mož
nos t konfrontácie. Oblast starel hudby 
za st u pov a l Drottningholmský barokový 
súbor na čele s umeleckým vedúcim a 
vi·olis tom Larsom Bnolinom [ 9. októbra l. 
Hráči operného orchestra nie často pre-

Komorné 
súbory 

Ak vystúpenie prvo triednej čembalist
ky Zuzany RUžičkovej zaradili us po

r iada telia festivalu práve na Medziná
rodný dei\. hudby - l. október - , iste 
počltaH s kvalitným a umelecky hodnot
ným koncertom . Nesklamali &a. Pražská 
umelkyňa, ktorá je v Bratislave vltaným 
hos ťom ni·elen počas Bratislavských hu
dobn ých slávnosti, a le i v rámci sezón
nych komorných podujati, zohladnila vo 
svojom programe vioaceré závažné skla
daterské vý11oč!a . Glrolamo Frescobaldi, 
od narodenia ktorého uplynulo 400 ro
kov, sa za.plsal do hudobnej histórie 
{lredovšetký·m tvorbou pre klávesové ná
s trate, a tak uvedenlm jeho Toccaty La 
Frescobalda sa · na tvhodnetšie pripome
nulo uznané skladaterské dielo. Zuzana 
ROžičk•ová predniesla skladbu s tvorivým 
nadhradom a pevnou koncepciou, pritom 
s ugestlvnQu, a preto pri jaternou. Práve 
vo Frescobaldlhu hudbe sa ponecháva 
lnterpreto'ťl ·dostatočný. priestor na do
tváranie, agoglcké zilľnenie ; to s l a utor 
vo svojich preds lovoch k jednotlivým vy
daniam diel priamo žiada. dokonca zve-

Liana lsakadze, umelecká vedúca Gru
zlnskeho lromorného orchestra. 

javujú záujem o hudobnú minulost a hru 
na originálnych dobových nástro joch. 
Svédi to berú sčasti a ko tradlclu, vychá
dzaj(tcu zo s lávnosti barokových opier na 
Drottn ingholmskom zámku, a le i ako svo
je hobby, čo možno dobre vycltif najmä 
z Ich interpretačného rukopis u. Ten sa 
predovšetkým opiera o zvuk barokových 
sláčik ových inštrumentov a ·adekvátny 
repertoáT te j doby. Siesti inštr umenta.Jisti 
a dva ja sól! s ti by predpoklada l! s kô.r na
smerovanie na repe1~toár barokových trio
vých sonát. Švédi siahli k skladbám in
štrumentálne výrazným, obsahovo pl
ným, často presahujúcich rámec zvuko
vých a výrazových možnosti súboru. Pre
to Telemannov Don Quijotte, Sammartini
ho Koncert pre flautu, Romanova Suita 
z hudby ku královskej svadbe na Drott
ningholmskom zámku v roku 1744 pre 
sláčiky, zobcové flauty a čembalo zneli 
tlmene , a ko echo minulosti doznievajú
ce bez amblcil na ladlt sa na súčasnost. 
Ich komornému prejavu vôbec nevyho
vovala koncertná sieň SF, ktorá nerezo
novala s priliehavým zvukovým .a štýlo
vým poiíatlm Interpretovanej hudby. 
Iskra podmanivej harmónie však presko
čil a až pri vstupe sólistov na pódium. 
Sopranistka Rosemary Hardyová štýllovo 

' vypointovala Händlovu kantátu Nel dolce 
delľoblio a recitatlv a áriu zo scény Qul 
dove a l Cermogllar trá ľerbe Alessandra 
Scarlaltiho. Cias Pehrsson, hráč na zob
covú flautu, čiste zaintonoval svoje bri
lantné sólistické vstupy v hudbe W. Ba
bella, G. Sammartlniho a J. H. Romana. 

Drot.tnlngholmskl hudobnlc! očividne 
·radi hra jú, muz!clrutú, Ich vystúpenie 
sprevádza záujem, nadšenie, bez nánosov 
profestonálnet rutiny. Hra jú uvofnene, 
bez nárokov na nástrojovú suverenitu, či 
virtuózny prejav. Ten je skôr odušev
nený, •radostný, vychádza júci z reper
toáru ojedinele j dra maturgie. UpútaH 
na tm!! hudbou barokového severana J. H. 
Romana, Angličana W. Babella a inštru
mentálne invenčnou hudbou J. J. Loewe
ho. Popri verkých menách ( Telemann, 
H!lndel, A. Scarlatti 1 bola tu istá št ý-lová 
orientácia na hud·obný barok š iršej eu 
rópskej s féry, informácia nielen estetic-

ruje i rytmickú stránku do rúk spolu
tvorcu - interpreta. V s tare j hudbe to 
nie te nič nového, te však o to ťažšie, že 
noty neprikazujú všetko. Al dvaja vý
znamn! francúzski clavecini&ti, ktorých 
mená s i pripom!na celý kultúrny svet v 
súvislosti s výročiami narodenia r 300 ro
kov od na r. Rameaual a úmrtia (250 ro
kov od smrti Couper!na 1 neostali v reci
tálovom programe Rí'tžičkovet bez po
vš imnutia. Z pozostalosti Francoisa Con
perina, cha·rakte rlstickej ma jstrovstvom 
miniatúry, elegancie, franc úzske j noble
sy i názvami, vy jadrutúcimi afekt, hlav
ný zmysel, čt ilustráciu obsahu skladby, 
predviedla Slávnosti starobylej obce spe
váckej. Obd! vuhodne dokázala sprltom
nif všetok výsmech, iróniu a karikatúru 
autora, vysmieva júceho sa z tzv. profe
sioná lnych hudobnlkov mlnstrelov. 
Stýlovo novšie sú Pieces de clavecln Jea
na Philippa Rameaua, súčasnlka J. S. Ba
cha. Taktiež sa zakladajú na umeni drob
nok·resby a jemnôstok, dotvorených trb
lietajúcimi sa ozdobami [zámerne nahro
madeným! ·a tok s lušiacimi decentnému 
zvuku čembal o), schopnými vyja driť cl
tenie, vkus a nadmernú senzibilitu člo
veka svojej doby. 

Frescobaldi, Rameau a Couper1n - to 
sú mená, ktoré sme v súvisl,os tr· so ~u
zonou Rilžlčkovou počuli mál'O, ·O to viac 
si cenlme drama turgickú zostavu predve
deného .recitálu. Meno Johanna .Sebastia· · 
na Bacha sa však s menom tejto odda
nej propagétoQrky starej, a le i súčasnej 

ké, ale l odborná a obsll!hová. A navyše, 
s prljemnlll chvlle nedeTného festivalové
ho .predpoludnia. 

ETELA CARSKA 

Spomedzi viacerých ·komorných ensem
blov zúčastnených na tohtoročných 

BHS sa vef.ml vera očakévalo od Wllrtten.
berského kODIOI'Dého orchestra Hellbron.n 
a jeho dlrlgent•a Jllrga Faerbera. Účast 
tohto telesa na popredných koncertných 
l festivalových pódiách, a ko l spoluúčtn
k·ovania klavir.t.stu Michela Beroffa, mali 
byt zé.r ukou úspechu. Vynlkaj (icl hudob
nlci s nárokmi na kultúru až prejemne-

Národný umelec B. Warchal spolu so Slo
venskfm koDWrnfm orchestrom pripra
vil fe.tivalovému obecenwtvu jeden z na.j
silnejllch zálltkov na tohtoročných BHS. 

Sn!mky: V. Hák 

lost zvuku však v Bratislave s troskotali 
na výraze. Stali sa beztvárnymi. rovnako 
reagujúcimi na <>sobnosf 'Händla ako Mo
za r.ta, Bacha, či Sostakoviča. Nadhlad zo
mleňa li za nod fahčeno:; t, výraz z.a zvuko
vú vycizelovanost. Hrali uvo rnene s da
rom muzikality, žia r, bez väčšej inven
cie a Interpretačných požiadaviek tvori
vého postihm.rtJa !Ivota hudby. Ciastočne 
us poko jill v Hllndlovom Concerte gros
so D dur, op. 6, ·č. 5, ktorého taUanska 
kan>tabillta zažiar ila lskr·ou vyjadrenia, 
a le u Mozarta (Malá nočná hudba) zos
tali ploch!, nedlferencovanl, u Sostakovl
ča koncepčne pom9lenl. Charakter Sosta
kovičovho Koncertu pre klavlr, tr6bku a 
orchester bol dirigentom nepochopený a 
klavirlst·om M. Beroffom pr.lam Interpre
tačne ignorovaný. Trúbká·r Markus Stock
hausen zostal jediným svetlým bod·om 
vo vystúpeni tohto západonemeckého te
leso. Vychovaný na džeze l klasl·ke hral 
s vyladeným, nosným tónom, s lahkou 
hravosťou a citlivo diferencovaným výra
wm. To Isté už nemožno povedať o záz
račnom dieťati, klavlrne j hviezde fran
cúzske j školy Michelovi Beroffovl. je až 
nepochopitefné, že klavirJs·ťa t·akých kva
lit, a s takou bohatou koncertnou čin
nosťou na velkých pódiách sveta, zahral 
·v Bratislave až ·tak podpriemerne. Iba 
občasné záblesky na niektorých mies
tach prezrádzal! črty jeho osobnosti. BHS 
zjavne podcenil a tým vyprovokoval otéz
ku, či je morálne prlpustné brat s ta
kýmto prlsti\lpom umelcovi, honos!acemu 
sa slávou svetových pódll, na festivale 
·ktorý sa koná - zrejme podla jeho 
m!E!Il.ky - iba v nejakej Bratis-lave? P·od
cenll publikum a celkovým postojom u
ká·zal svoj nezáujem o jaho názor. l tak 
sa publikum zachovalo vefkoryso a 'llles-

hudby pre čembalo spéja so samozrej
mosťou a s očakávanlm nových zážit·kov. 
Tentokrát sme s l vypočuli Taliansky kon
cert F dur, BWV 971 a Chromatick6 fan
táliu a f6gu d mol, BWV 903. Obe diela 
s il plodom vyzretého majstra, po všet
kých stránkach postavené do protikla
du. Pa-tria k najoblúbenejšlm repertoáro
vým člslam hráčov na klávesové nástro
je, pretože spájajú lesk a ·h·ladkost ·talian
skeho muzlclrovania s pr lsnost,ou a so
lldnostou nemeckého kontrllpunktu. 
Chromatická fan tázia a fúga sa teš! oce
neniu v muzikologickej literatúre ako ne
prekonaterné Bachova dielo, ba ako jel}..o 
Trlstan. S takouto pietou sme poč(ivali 
významné skladby, k toré našli v umel
kyni nielen· spofahlivého partnera, ale 
i tLmočnlka všetke j Ich sústredene j krá
sy, hlbky a vnútorného náboja. 

VIERA POLAKOVICOV A 

Pred časom sa ml dostala do rllk plat
ňa s nahrévkami Org·anovet k.nl!ky, 

BWV 599-644, od Johanna Sebastiana Ba
cha. Interpretom bol Hugh McLea11: z Ka
nady. Hral na starých polských orga
noch vynikajúcej kvality. Gr-amoplatňu 
som sl pozorne vypočula, už aj vzhla
dom k jeho av izovanému vystapenlu na 
toMoročn:ých BHS. Bol t<> .velm-I pekný 
výkon profesionála, ktorý c!ti 'Bach•ovu 
hudbu, vie sa jej prispôsobiť, nadchnQ( 
jej filozofiou, ale aj vložiť do ne t svoj 
osobnostný umelecký vklad. Této ouver-

' 

kalo Beroffovl po Bachovom Kancerte 
f mol a vyvolalo ho na pódium po Sos
takovlčovi. Tieto možno ®cha ostré slo
vá sú lútostou nad zmarenou šancou -po
čuť niečo nové, mladé, progreslvne, čo
mu sa obdlvuj(i velké hudobné pódlé a 
čo sme mali možnost pocut 1 v Bratisla
ve. Z!aľ, zostalo len pri · možnosti. 

ETELA CARSKA 

Hovori sa, že o velmi dobrých a vynl
kaj(iclc h výkonoch sa· p!še rahko. Nie 

je to však pravda. Pred najvyšš!mi hod-
. notami stoji .kritik n ielen v Qbdive, ale 
aj v hlbokej pokore a úcte •a ťažko hra
dá slová, ktoré by adekvátne vyjad·rHI 
to, čoho sme boJI svedkami. Také poci
ty som mala vždy, ked som mala plsat 
napr. o Sviatoslavovi Richterov! a je ml 
tak vždy, ·ked mám hovorif •alebo p!sat 
o Slovensk6m komornom orchestri. Pri
chodi ml zbytočné a malicherné zdôraz-
1\ovaf dokonalú súhru pätnás·tich zname
nitých Inštrumentalistov. u kt·orých niet 
zakollsania a ktor! priam jednotne dý
chajú so svoji!:! sugestlvnym a hudbou 
žijllclm, umeleckým ved(icim nArodným 
umelcom Bohdanom WarC'halom. Pripadá 
mi celkom samozrejmé, že náš SKO pat
rl k svetovej špičke v tomto Interpre
tačnom žénri, čo sa ukázalo a 1 na ich 
vystCt.penl na tohtoročných BHS 112. ok
tóbra J. na ktorých bolo vera prlležltostl 

' ku konfmntécll. Koncert SKO patrJI bez
pochyby k vrcholom celých tohtoročných 
BHS. 

Dramaturgická koocepcla programu bo
la pre tento súbor nezovyčajné, velmi cen
né a zau jlmavé. Okrem dvoch brilan.t
ných a neuveritefne dokonale Interpreto
vaných skladieb staršlch obdobi (Sam
martini: SJ.n.fonla pre sláčikový orchester 
A dur, Mendelssohn: Symfónia pre slá
čikový orchester č. 10 h mol) prezento
vala hudbu dvoch velkých z javov 20. 
storočia - B. Brittena a E. Suchoňa·. 
SóHsti večera - slévny komorný spevák 
Peter Schreier a u nás známy vynikajúci 
hornis ta Peter Damm z NDR, a k·o i za
svätené znalkyt\.a a autentická interpret
ka Suchoňovho klavlrneho diela zaslú
žilá umelkyňa Klára Ha·vllková, boli dôs
t·ojnýml partnermi SKO. 

Vefkým dramaturgickým i umeleckým 
prlnosom pre naše hudbymilovné obe
censtvo bolo uvedenie Serenády PI'!! te
nor, lesnf roh a sl6čikovf orchester, op. 
31 od a·ng.lického skladatera Benjamina 
Brittena. Je to dielo nežné, citové, hl·bo
ko ľudské a nekonečne krásne. Peter 
Schreier sa nl!m predstavil v novej po
dobe a jeho hlasová kultúra v nových di
menziách. Ho rnista Peter Damm so svo
jou neomylnou nástro jovou .technik ou , 
zvukovou krásou a bohatou dynamikou 
umocnil hlboký umelecký zážitok. 

Pri prlležitosti Suchoňovho životného 
jubilea sme mali možnost v krátkom čá
sovom odstupe vypočut väčši výber z je
ho tvorby a znova sme st s obdivom a 
úctou uvedomili hlbku tohto diela, kt·oré 
te odrazom života národa a spol očnosti 
v tel vývoji a premenách. l na tomto 
koncerte na pomerne mal<>m priestore 
sa •táto skutočnost dala sledova ť - od 
Troch romantických kusov •a Meditácie 
a tanca zo zložitého, zvukov·o bohatého 
cyklu sklad ieb Kaleidoskop, vynikajúco 
hTaných Klárou HavllkoYou, cez interpre
tačne neľahkých, hlbokých, do Judského 
vnatra zahfadených t·roch časti zo Sies
tich skladieb pre sláčlkovf orchester, 
op. 19 až po očarujúcu Semnádu pre slá
čikovf orchester, op. 5. 

ANNA KOVAitOVA 

túra sľubovala pre BHS zážitok, rovnako 
ako a j informácie v bulletine. Skutoč
nost so s predst&vami rozchádzala. 
McLean hral na organe v Redute diela 
J. s. Bacha - Prel6dium a f6ga G dur, 
BWV 541, Chorálov6 predohru Jesu, mei
ne Freude, BWV 713, Prel6dium, trio 11 

f6gu B dur, BWV 54!1b a Toccatu F dur, 
BWV 540, od súčasného švédskeho skla
d·a tera Bergta Hambreusa Livre ďorgue 
a Luisa Vierneho Allegro vivace a Finále 
z l. symfónie d mol, op. 14. Repertoárom 
akcentoval Bacha a dávaľ na jaV·O, že je 
mu umelecky bllzky. Oživovanie Bachov
ho diela dnes podlieha velkej Interpre
tačnej benevolentnosti. Rovnako sa uzná
va nemecké l francúzska škola, pr·ogre
slvny l tradič ný smer , farba i ·t empo; 
pravda , za predpokladu Interpretačn ej 
osobnosti. McLean hral Bacha v duchu 
fN!ncQzskej školy s bohatým farebným 
podtextom, širokým spektrom jazýčko
vých registrov .. Absentoval však francúz
sky šarm a duchaplnosť, disc!pJI.na. zá
sadná koncepcia ponlmania Bach ovej 
hudby. , Skladby prls pô'sobdval sltuácU. 
predovšetkým nástroju; ktor·ý te (ažko
pádny, zle oyládaterný, -pre umelca 
zvyknutého na k•valitné his torické l no
vodobé organy, priam nepochopltefný. Z 
·týchoo prlčin zllváhala· minulý rok i Ma
r ie Cla.Ire-Alalne, a le Iba ria chvllu, kdež
.t o McLean v celel prve'j polovici recitálu. 
Vychádzajúc z koofrontačných momentov 
pre a proti nemožno vysloviť tednoznač -

( Pokračovanie na 6. st r.) 



.fďlf-B BRATISLAVSKE HUDOBNE SLÄVNOSTI 

Komorné 
súbory 
a recitály 

(Pokračovanie z 5. str.) 
né presvedčenie, skôr zostáva dilema me
dzi nahrávkou a realitou na pódiu. Ze je 
technicky dobre pripraveným organistom 
presvedčil v Tocca-te F dur, čiastočne v 
pridavku - Toccate d mol, BWV 565, 
najmä však v hudbe Vler.neho. Tá sa mu 
stala svojou komplexnosťou blizka, evo
kujúca: pri ktorej mohol upla.tnlť šlr.oké 
spektrum nástrojove j predstavivosti 1 na 
~ažkopódnom o rgane v Redute. Do Ham
rreusa vložH viac, než s·kromné predpo
klady aurora boli schopné zafixovať do 
notového zápisu. McLean v ·podstate vy
staval túto hudbu a vyťažll z nej maxi-
muru. 

ETELA CARSKA 

Stalo sa nepisaným pravidlom, že •je
den festiva lový deň poskytuje prles

t.or nell·adičnému komornému zoskupe
niu so sl\lacl baml starš!ch hiSitorických 
obdobi. Tentúkrát prišiel do Brat1slavy 
súbor z Belgicka - Consortium anti
quum [ 2. o któbra l . Desaťčlenný ensemb
le je zumeľimý na interpretáciu hudby 
obdobia r enesancie, pokúša júc sa o re
konštru!{Ciu dobového zvukového ideálu 
h rou na vteda-jšie hudobné nástroje 
fidula, ly ra da. braccio, organ, viola da 
gamba, lutna, krummhorn , pumart, dul
zlan, pozauna, zobcová flauta a baroko
vé hu!;lle. Sú 'to vydarené napod-obeniny, 
s výnimkou violy da gamba a husli. Sú
bor pod veden!m Jeanpiena Biesemansa 
dophia jú speváci - sopranistka Marga
rethe Groligová a .tenorista Michel Bou· 
veroux. Zo svo jho bohatého repertroáru 
predviedli v Bratislave, kde sa predsta
vili už po štvrtýkrát, výber z diel anD>
nymných autorov, d alej Corkina, Isaaca, 
Morleyho, Phali!sa, Francka, JohnSOinll, 
Gussaga, Scheidta, G-abrielliho, Ortiza, 
Narrieza, Mon.teverdiho, Milana, Hassle
ra a Jannequina. Už i ten~o suchý Vý· 
počet naznačuje, že diela um9žnlli širo
kú možnosť prezentácie nie tak lnšt·ru
men:tálnych výkonov, ako skô·r interpre
tačného poňatia diel sice jedného, ale 
vnútorne rozvrstveného obdobia. je prav
tla, že toto pripúšťa mn.o•horaké· ponima
lllle a podanie, rôznosť nástrojovéh·o. zo
skupenia, lubovorné zostavy a nahrádza
nie polyfónnych hlasov spevom, čl zdvo
jovanie kvôll výslednému farebnému 
efek.tu. Problém nastáv-a vtedy, ked tá
to pr!lišná slroboda odha:li zákonité ne
bezpečie preexponovanla istých da-nosU 
predlohy, čl oddania sa lacnej lúblvO'Stl. 
Na Sl-ovensku nám pomáha budovať vzťa-h· 
k starému umeniu nielen do•tyk so súbor
mi podobného zamerania počas BHS, či 
v sezóne, a le 1 existencia vlastného tele
sa. Musica aeterna, lnterpretujúceho na 
súčasných nást-r.ojoch, ale predsa s vy· 
h raneným štýl-ovým poňatfm, predsta<Vou 
a vkusom. Z takéhoto porovnania· vy-

• ch ádza belgický s úbor rozhodne atrak
tivnejšle čo do nástro~ovej ponuky, za·uf!
mavostl, ba l chuti a hrav-ostii svojho mu
zicirovarila, ale zároveň ·problemaHckej
šle čo do preciznej vypracovanostl jep,
notllvých skladieb a čistoty štýlového 
poňatia. Ako perličku prfťažllvého P'rO
g.ramu spomeňme Narváezovu sk'lad,bu 
Guardame les vacas, ktorú vkusne inter
pret-oval Daniel Spektor, čl pôsobivé 
stvárnenie Ph'ali!sDvých ·tancov a efektný 
pridavok, využ!vajúcl zvuk všetkých ná-
strojov brllantnú Galliardu. 

VIERA POLAKOVICQVÄ ,. 

Zv.rhnutie atómovej bomby :na Hiroši
mu bude n avždy prlpomfna.ť ludstvu 

údesnú deštruk-t!vnosť zbrane, ktorá je 
v rukách nezoopovedných namierená pro
t i eJttstencll človeka, clvHlzácie a našej 
planéty. Tragédia japonského me"Sta ne
nechala lahostajných ani hudobných u
melcov~ . na~námejšlfll. ohlarsom s VÝ'Jll· 
močnou· a,pelat!vnou silou " jé .Pen.derec
kého Tren, z.o s lovenských skladatelov 
je autorom angažovane j kootáty na tl1-
to tému I. Hrušovský. Poc'hopiJtelne, do
dnes ona velmi ~ntenzivn·e .rezonuje v ja
-pons kom umeni, čo vo svojom, žlal, vel 
·ml slabo navšt!venom vystúpeni ( 3. ok
tóbra l podčiark-la speváčka Chiboko Na
•ka1a, a to v programe prillehaJV·o nazva
nom "Ked myslfm na Hi roli mu .. . " 

Recitál tejto v Berline žijúcej ·japon
skej sopranistky bol zostavený d·o pásma 
troch bloko-v, d;ramaturglcky ·kvôli ne
vynnutnému oddychu predelenýc-h sólls
tlckýml tntermezzaml vynikajúceho 
flautistu Wernera Tasta. Ovodn9 blok na
vodil atmosféru východnej exotiky s jej 
mlniaturlzovanou, cizelérsky vyprac.ova
nou krás ou: Nebo pre 110pr6n a flautu 
-od Hlkaru Hayashiho a Medlt4cle na ja
ponské pamHtnlky pre 10pr6n a klufr , 
od aj u n6s známeho Aklra Miyoshibo 
upútali svojou k rehkou subt!Lnosťou, pô
sobivým hudobným umocnen!m pr!•rod-

nej lyrickej poézie. Japonským s klada
telom sa pritom velmi úspešrne a pre eu
ró.pskeh·o poslucháča prftažUvo podarilo 
prepojiť p.rv·kY domácej tradicle so sono
rlstlckými postupmi polskej šk·oly do or
ganickej jednoty. Ch!hoko Nakata <V obi
dv-och skladbách demonštrovala diferen
covanú techniku tvorenia tónu, zmysel 
pre výraz-ové nuansova•nie, pódl-ov(t is-to· 
tu i v'rcholné tvorivé zanietenie. Druhý, 
centrálny blok tvorlli diela priamo inšpi
rované hlrošlmskou tragédiou: Kecr mys
Um na Hiroli·mu, spevy pre soprán a kla
vlr od Uda Zimmerma•nna, Chinkon-ka 
pre soprán a komDrný súbor od Toshio 
Hosokawu -a Rozt·rhni sa, noc pre soprán 
a komorný stibor na slová N. Sachsovej 
od Isanga Yuna. Tento kórejský umelec 
bol pre •svoje postoje prenasledovaný ju
hokórejským Pakovým režimom. jeho hu
d·olmý prejav sa vyznaču j e silným osob
nosttným Blkcentom a novátotrskýml rie
šeniami, pričom v spojen! s exlj)reslvnym 
textom nadobudol nielen rozmer estetic
kej účinnosti, 'ale taktiež plne zrozumi
telnel obsažnostl. Vý.razným apelat!vnym 
nábojom a bohatou obraznosťou z!llpôso
bl'll at skladby Zlmmerma•nna a Hosoka
wu, poskytujúce speváčke priestor na 
maximálne vcitenle sa pri exponovaných 

· technických nárokoch. Nakata presved
čila - spolu so svojimi partnermi: J. 
Schrliderom [ klavlr), M. Chrumkavou 
[harfa 1. J. BortUi!kom ( kontra•)>as l, V. 
Cupakom a J. V rb om [biele nástroje], 
K~clovfm kvarterom . a Filha·rmonickým 
k-vintetom Brno, dirigovaných M. A. Ma
chelwm - o tom, že vkladá do uvádza
nej hudby svoje umenie l ·s voju dušu. 
Azda už t-ro·chu na·vyše zaradila na zá
ver percepečne náročného programu cyk
lus Zostaň s námi, lásklol 1na slová mla
dučkej poétky M. Procházkovej od M. 
Sla-vického. Skoda, že zišlo z p!ánova,né
ho uvedenia Ha.trikovej ang.ažova,n•e j mo
nodrámy Den·n!k Táne Sa•vlčev!Wei. 

IGOR PODRACKf 

V bohU<tej panoráme hudobného živo
ta NDR má sv-oje miesto aj hra 

danie nových ciest. Labol'latóme výs ku
my však bezpodmienečne potrebujú aj 
spros'tredkovallelov, ktOiľ! sú ochotni rea
llzoVIať predstavy sklada-tel·ov do zvu·ko
vej podoby. SAbor novej hudby H. Eisle
ra sa špeci,al1zuje práve na túto misiu 
a zá-roveti má v-o svojom strede vyni-k•a
júceho pozaun-istu a skJ.adatel•a v jednej 
osobe F. Schen,kera, vtláčajúceho reper
toá-ru l prejavu súboru vy•hranenú este
tickú o.rlen:tác·~u. Zj•avne sa odzrkadlila v 
programe, pozostávajúcom - domnievam 
sa, že na škodu veci, lebo náš poslu
cháč má ešte v obl:asti modernej hudby 
20. storoč·~a značné resty, ktoré by mali 
postupne vyplňať práve podobné špecia
llzované súbory - výlučne z produkcie 
autorov NDR. Pre vše-tkých päť ukážo-k 
bolo spoločným znakom sús~r-edenle sa 
na ob1asť jazyka a a-rtikulácie, takže 
nevyhnutne vznikol dojem istého anra
cbmnlzmu. Táto tendencLa bola totiž 
stlmulujúcim momentom vývinu približ
ne pred dvadsiatimi rokmi, kým dnes 
sa orientácia posunula smerom k syn
téze alebo neoromantickej retrovlne. Kaž
dQpádne oč-akávame viac v rovLne lw
munikaotivnej ako v syntaktickej a po 
tejto strán·ke nezanechalo vystúpenie sú
boru [ 7. októbfla ) hlbš! do jem. Hned 
úvodné Septeto [dva hoboje, poz.auna, 
čemba!.o, kontrabas, vlo-J<ončelo, biele ná
s troje) od R. Bredemeyera sa nieslo 
v duchu ostrej atonality s jej drsnými 
kombináci-ami a jednotvárnosťou. Pod 
Mktovkou dLrlgenM Ch. Miincha však už 
tu imponov.ala zohratosť súbo-ru a s kve
lá Inštrumentálna úroveň jednotlivých 
členov, ktorá sa Iba potv.rdHa v prie- · 
behu koncertu . Naj-mä ,hobo.jlsta B. 
GlaetznQr, pozaunista F. Schenker a 
h:rá<! na biele nást.ro je G. Sehenker sa 
blysll obdtV'uhodnou vl:rtuozHou. Ne7iaiQ
stal za nimi ani vlolončellst·a W. Weber 
v sólovej Partite od Ch. Schmidta, riešia
cej v štyroch kontr.astných ~a·suach pre
d•ovšetkým problémy netradičných arti
kulačných postupov, pričom autol'ovl ne
mo~no uprieť ani zmysel pll'e expresiv
ny f·ah. A7ida Vl'Cholom ce.)ého prog-ramu 
boia ortginálne vystavaná a na rytmic
kých ostináta·ch blc!ch rozvijaná sklad
ba H. Schmidta Labutia pieseň. Po nej 
sl súbor odpočinul počas Goldmannovej 
prfkrej a pov-ahu nástroj•a celkom lgno
rujúcej Son4te pre hoboj a klavlr, aby 
všetky svoje si-ly - obrazne i reálne -
vlmll do ex·pe.rlmentálneho záv-erečného 
č!sla, špeciálne n.a súbor ,.ušitého" hu
dobného divadla od F. Schenkera. Jeho 
Hades da Orfeo - dremma pe:r musica 
obsahov.a1a niek•taré Lnteresantné n4pa
dy (vstupné bubno.vé signály z balkóna 
siene, postupný prichod J:rudotmikov na 
pódium, ich dalšie akcie), nech ý ball v 
nej ani atrakt!vne senwálne fenomény, 
čo však je to všetko platné, ked vrstva 
hu{!obná svojou mo2llllkovltosťou a ch·ao
tlčnosťou evidentne tv•orila najs labšie 
ohnivko oelej produkcie, súc n avyše č•as
to ved-ená pro.t1 ,.uchu" , v bolestivej dy
namickej hlad-tne. Chvllami vznikal po
cit zármutku nad rozporom medzi zanle-
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tenostou interpretov a samotným predme
tom ich zanietenia. 

IGOR PODRACKf 

Nevšedný umelecký záž-l:tok pripravilo 
pre privržencov komornej hudby 

opäť Trávnli!kovo kvarteto. Opäť preto, 
lebo za 10 rokov svojho pôso,benia na 
Slovensku sme už neraz boli svedkami 
takých jeho umeleckých kreácll, ktoré 
sa dlhodobo zapls ali do nášho vedomia 
ako vrcholné intet•pretačné výkony. Nev
dojak sa nám pri počúvanf jeho tohto
ročného festivalového vystúpenia [ 8. ok
tóbra v Zrkadlovej sieni Primaciá!.ne
ho paláca l vynorila spomienka na jeho 
prvé vystúpenie na BHS v rámci Inter
pódia 1979, ked sa svojim stvárnenfm 
Janáčkovho l. sláčikového kvarteta za
radilo medzi najlepšieh účastnikov toh
to podujatia. Na tento svoj úspech nad
viaza lo v tom~o roku recenzovaným kon
certom už ako zrelé umelecké telesef. 
Dramaturgicky bol ich koncert, zostave
ný z tvorby Mikuláila Zmeškala, Beetho
venovho súčasn!ka a dôverného priate
la - jeho kompozičný vplyv je zjavný 
i v predvedenom Slái!ikovom kvartete 
G dur, zo Sláčikového kvarteta G dur 
Frica Knfendu, ktorého 100. výročie na
rodenia si pripominame práve v tomto 
roku a zo Sláčikového kvarteta F dur 
Mauricea Ravela. Trávničkovo kvarteto 
hralo vo svojom stá-lom •obsadeni - Vla
dimir Kovár - l. husle, VIU!zslav Za
vadilik - 2. h.usle, Jan Juflk - viola, 
Antonin Gál - violončel o. 

Dokonalá súhra, do detailov vypraco
vané hlasy, ujasnená koncepcia, výborné • 
technické zVIiádnutie jednotlivých par
tov, jednoliaty zvuk, disciplinovanosť a 
plnokrvné muzikantstvo boli dominu iú· 
cimi čr tami ich komorného matiné. K 
jednotlivým sklad bám pristupovali z po
zicie skladatera, plne reš pektujúc jeho 
n01tový zápis, ako l predpokladaný zá
mer. A tak sme v Zm~kalovi nac·hádzali 
nielen hravosť a bohatú kantilénu, ze
mitosť, vyplývajúcu z rudJovosti '!'enuetu, 
ale aj lyriku a bohatšiu harmóniu, kto
ré už ant-Icipujú romantizmus. 

V Knfendovom kvartete na jk ra jšie vy
znela meditativnosť jeho pomalej andan
t.ovej časti a záverečné, virtuózne zv-lád
nuté rondo. V oboch tých.t·o skladbách 
sme však uznáva li predovšetkým profe
sionálne ma jstr.ovstvo Trávničkovho kvar
teta, ktoré i napriek nie vždy najadek
vátnejšie riešenými úsekmi dokázalo na i· 
mä v Kafendovi vynies ť na povrch skla
datelovu hudobnú invenciu. 

Vrcholom ich festivalového koncertu 
bolo predvedenie Ravelovho sláčikovéhro 
kvarteta. Hrali ho spamäti, snáď pret~, 
aby Ich výkon nebol rušený n!jakými 
vonkajšimi vplyvmi. Tisice farieb trys

. kalo s pod ich rúk. Farieb nie mftvych, 
ale živých. plnokrvných, vzmšu júcich, 
ktoré dokázali udržať poslucháčov celý 
čas v napätL jednotlivé časti kvarteta 
organicky nadvä:Dova!.i na seba a zlievali 
sa do jednoliateho toku hudby_ Z Rij,· 
vela vyťažili živý organizmus, nebol-o to 
dielo 80 rokov staré, ale súčasné, pre
tože ho p·retavili sv·ojlm muzikantstvom, 
tvor.ivou fan tázi·ou a pristupom do náš
ho súčasného sveta. ú spech, ktorý zo
žali, bol zaslúžený. Ako prldavok pred
viedli Andante cantabile z 1. sl4čikového 
kvar,teta P. l. Cajkovského. 

MARTA FOLDESOVA 

Hravé nadšenie i priam orálnu sústre
denosť vyžarovali z vystúpeni-a súbo

ru bicich nástrojov KROUMATA zo Svéd· 
s ka, kt-orý sa t·ohtoročnému festivai·ové-

ZaslAiilá umelkyňa E. Flscherová-Mal'lt· 
voňová pri interpretácii Kafendovej Kla
vfrnej suity v starom slohu. 

Snlmka : V. Hák 

mu publlku predstav,U na nOČ!Ilom kon
certe 8. októbra. Za hojnej účas.tl milov
nikov súčasnej hudby i zvedavcov na 
nezvyklú [u nás l zvukovú situáciu, od-
2lllell v programe koncertu diela sú 
časných švédskych sk'ladatelov (TorbjiSrn 
Iwan Lu.ndquist, Sven-Erik BHck, Mikael 

Edlund a Sven-David Sandstriim) a kla· 
sika modernej francúzskej' h-udby Aadrt 
Joliveta. Treba podakiovať predcvšetkým 
za túto sympatickú dramaturgiu, ktorá 
nám poodhallla pôvarby súčasnej švéd· 
skej hudobnej tvórby. A vďaka l za sil· 
ný muzikantský zážitok, o ktorý sa svo· 
jim vystúpenim postarall šiesti mladi 
perkuslonlsti s hosťu júoou ra·kúskou nau· 
tlstkou ... 

Už v prvej sklad-be koncertu (T. L .... 
quist - Sisu pre bicie nástroje) odha· 
llLi svoje decentné muzikantské citenie. 
Skladba poskytla široký priestor natml 
pre melodické biele nástroje [ vibra.fOn, 
marimba, xylofón, zvony . .. ], z ktorých 
znenia sa zrodil dynamicky tvárny, har
monický a rytmicky .pútavý hudobný pro· 
ces. Interplľeti ho demonštrovall so za
u ja tim a ani lnlciálna nel'Vmita neubral& 
na pôsobivosti ich výkonu. V druhej 
skladbe (Sven-Erik Bäck - Sonáta pre 
vibrafón) sa predstavil vedúci 5tlboru 
Martin Steisner. Paleta jeho výrazu -
akcentovaná koncepciou sklad1by nesto
.ra švédskej súčasnej hudby - zažiarila 
na-jmä v druhej a tretej časti Sonáty, 
kde sólista rozohra l bril&ntné 'J)ar.tle s 
vyhraneným v.kusom pre dynamické tle
i'\ova.nie kolorHu svojho nástroja · a te
ho výrazový potenciál ... Farebnosť a de
llkátnosť gesta figurovali i 'V Jollv..."el 
Suite en concert · pre flautu a biele DA· 
stroje. Zo štyroch časti cyklu upt1tala 
•pl'vá svojim šir.okým sortimentom pas· 
tel·ových farieb a najmä druhá časf -
Meditácia, ktorej priam mysticky pOsobla
ce pomalé tempo poskytlo poslucháčom 
možnosť vychutnávať kvality timbru .i dy
namiky temer každého prvku, ka!d&l 
mikroštmktúry hudobného 1oku. Pozo
ruhOO.nv výk·on v s kladbe .podala l sOilst
.ka Manuela Wieslerová svol!m emotlvne 
priťétžlivým frázovan!m i dynamickou 
gradácl:Ju. Zvuk jej flauty kore§pondo· 
val s delikáLnosť<Ju hry ensemblu. 

Druhli časť koncertu súboru KROUMA
TA poskytla bratislavskému publiku ne
všedný zážitok a 1 po vizuálnej strénke. 
Už samotný arzenál bicich nástrojov za
plňa jú ci · pódium Koncertnej siene Ces· 
koslovenské'ho rozhlasu bol šťavnatou 
pastvou pre oči. V skladtbe Zem N. Ed· 
lunda zažiarilo jeho zvu'kové spektrum 
vo vzrušujúcom dynamickom oblttku v 
tme, kto tá akcentovala [l tajomnými 
svet lami pultov) atmosféru magického 
obra.dl•. Perkusionistl uviedli dielo s per
fekcionitou, ktorá si zasluhuje uznanie . . 
s o.bdivuhodným zmyslom pre súhru, ~a 
vzájomnú korešpondenciu l podriadenosť 
s akcentovanlm prlestomvých momeotcw 
skladatefovho zámeru rozohra!l š.tlplavé 
zvuky bičov i nežné t rblietanie plejády 
zvonkov a ch.rast!ook, dunenie membrán 
1 -kvllente sláčikom I'OZochvelých č.inel 
v org.anick·om dramatickom pásme. DOs· 
tajným záverom konceMu bolo uvedenie 
'>'kladby Bubny Svena-Davida Sundlbl· 
ma. Farebné sp ek tr um predchádzajdcet 
mozall{Y tu bolo zúžené do jedného va
léru, do rudimentárneho zovuku, za kto
rým bolo cltiť bohatstvo a tvárnosť ener
gie č loveka vo svo jom zápase s prlro· 
do-u. so sebou samým_ Monolltný, ry.tmlc
ky pregnantne tvarovaný proces nado
búdal rysy s tr·hu júceho ·rituálu stváme• 
ného v na1plite j atmosfére drámy a zápa
su, prictm symbolicky demonštrov8111ého 
v postupnom podriadenl sa ensemblu ve
dúcemtt partu tympanov, ktoré svojim 
ag.resivne či energicky nástojčlvý.m mo· 
tlvom umlčall dravý prúd riavy ... Sklad· 
ba, ostatne cel ý koncert, zanecha•! vo 
mne hrdý pocit z poznania a zažltla vel· 
k·ostl človeka, v jeho nežnom geste i 
ráznom a.kte stvorenia. 

MILAN ADANCIAI 

Exi-stujú koncerty, ·ktorých umelecké 
n•ap!nenle pôsobi reflexlvne, prehl· 

buje poznanie, -rez.onuje s predstavami, 
vťahuje percipienta do procesu tYDrby 
- interpretácie. Iné ladia llltmosféru prf· 
jemnej pohody z bezproblémového pol!t1· 
van\a .. rov:nako bezproblémovej hudby. 
Prtrjlmame ·tu .tak prirodzene, ako n6m 
je ponúkaná ·bez nárokov na vyššie ume
lecké a mblcie. 

Už vstup Komorného orchastra Kyjn· 
skej ltátnej filharmónie Harm6aia do ko· 
morrte osvefllených priestorov Koncert· 
net siene Slovenskej fllharmón.le [ 10. ok· 
tóbra) zjemnll .ostrie kritického ucha a 
zintenzlv·nil l.'nimanle zra:k.om. Cez bil· 
ko-tavé svet'lo .sviečok a optický dotyk 
s !'ozmanltým Inštrumentárom, vytv6ra
júcimi prlllehavú atmosféru k odv!jajt1· 
cej sa hudbe neznámycp ukrajinsk_ýcb ta
buia.túr a rruko.plsov, pripravili stlšent1 
chv!lu pohody. Kyjevčania ~lvujQ hist6-
rlu svoje j hudobnej minulosti s aspektu 
súčasného z-vukového ideálu, bllzkebo 
dnešnému sluchu a mysleniu. Nejde tm o 
štýlové vyj-adrenie, archaický opar sta
rých nástrojov, ale aktuallzujQ históriu, 
odievajú ju do šatu súčaSIIlého lnšiTu· 
mentára, dávajú skladbám 16.- 18, stor. 
vý.ra:zové bohatstvo "rô2mych st1borových 
kombinácii nástrojov". Preto sa objavu
je u nich v te jto dobe harfa [nielen 
vo funkcil basso oontlnuo, ale ako part· 
nerský i sólOvý násbroj), popri spinete 

[ Pokračovanie na 8. str.) 
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ZBORO É KONC RTY 
V druhý d·ei\ Bratislavských hudob

ných slá,vnostl (l. októbra). pa.ralelne s 
koncertom Viedenských symfonikov 
uskut·očnil sa v Koncertnej sieni Cesko
slovenského rozhlasu Iný, nie menej at
raktlv.ny koncert: vystúpenie flliplnske
ho miešaného zboru The Camerata Sin
gers. TI, ktor! ne dali prednost sveto
známemu orchestru ·a prišli sl vypočut 
umenie nám doteraz málo známej kul
túry ( návštevnlkov naozaj nebolo málo 
-. zaplnili koncertnú sieň do posledné
ho miesta} boli obdhatenl o skutočne ne
všedný, mimoriadne s ilný umaleck9 zá
žitok. 

Na. koncert som Išla so zvedavosťou 
a očakávanlm exotiky, niečoho nového 
.,iného". Aké bolo moje prekvapenie, ked 
prv'é tóny s'kladby anglického skladate
Ja Thomasa Morleyho zazneli s maxi
málnou čistotou, vyspelou zvukov.ou kul
túrou a hudobným cltenlm, s intonačnou 
presnosťou a sviežosťou. Celú prvťí pó
lovlcu prog.ramu sme mali možnost vy
chutnávať hudobnú krásu v dielach re
nesančných a · ba rokových majst•rov (T. 
Morley, J. Wilbye, C. Le Jeun, J. Arca
delt, C. Monteverdi, H. L. Hassler), v 
p! esľiach Johannesa Brahmsa ·a · An.ton.a 
Brucknera, l zborovfch 6pra\'éch ame
rických fudových piesni. Lahodnú fa
rebnosť a tvárnosť jednotlivých h1aso
vých skupin dokázal umelecký vedúc! a 
dirigent George G. Hemandez využit k 
výstavbe účinných jednoliatych cel'kov s 
jasným dramaturgick9m plánom, pričom 
každá skladba mala jemne, ale zreteJ
ne diferencovaný chaJ.Oakter. 

Druhú polovicu programu tvorili ukáž
ky z fillplnskej fudovef hudby. I ked sa 
usilujem eliminovať evidentne umelé prv
ky - štylizovaný hlasový prejav ( kla
s icky šk·olené hlasy ] l romanticky chá
panú zborovú sadzbu - stále ml vychá
dza. že pOvodnli fili plnska Judová kul· 
tú ra bola v prezentovaných dielach s li
ne modifikovaná, zjavne ovplyvnená ino
nli.r·odnýml prvkami - na jmä .americkou 
lud.ovou hudbou a francúzskym š!llnsó
nom. Plesne boli pôs·oblvé najmä vrúcnou 
lyrickou mel·od!ckou Unl·ou a zanieteným, 
prec!teným pódanlm s pevákov. Účinok 
znásobovalo vhodné prepojenie zboro
vých u sólist!ckých l'lsekov a prte·bežné 
zmeny polôh jednotlivých hlasov, čim 

·su zvýšila plast!čnosť a dynamičnosť hu
dobného pr·ocesu. 

EVA CUNDERLIKOV A 

Druhým zborovým ·telesom, ktoré obo
hatilo Bratislavské hudobné s lá.vnostl bol 
Chlapčensko-mulskf zbor St6tDBI filhar
mónie v Poznani so sv.ojlm dl•r!gentom 
Stefanom Stuligroszom. 

Toto zborové teleso, siahajúce svojou 
tradlciou až do 15. st·oročia, patri k naj
staršlm voká lnym súborom európskeho 
inte1·pretačného umenia. Pod majstrov
sitým vedenlm z·bormajs tra Stefan a Stu
l!gl'osza, skúseného pedagóga, profesora 
na Stá tne j ·vysokej hudobnej škole v Poz-

nani, sa hosťujúci polský zbor predsta
vil v Koncertnej s ieni Ceskosl·ovenského 
rozhlasu ( 8. októbra] so svojim profilo
Vý!Jl programom. Hoc! hlavná pozornosť 
dramaturgie zboru je venovaná Interpre
tácii Zborovej literatúry polskej prove
niencie · ntekolký·ch storoč i, teleso má v 
svojom repertoárrl zastúpenú aj svetovú 
tvorbu rôznych štýl<>vých obdobi - od 
renesačnej polyfól'llle, cez baroko až po 
súča•snosf. 

Prvá polovica ko ncertu prezentovala 
diela anonymov - polskfch awtorov 16. 
storol!ia, ale aj renesanl!ných a baroko
vých majstriW známych mien, uplatňujú· 
clch vo svojej vokálnej tvor,be polyfo
nickú kompozičnú techniku. Vokálne ná
ročné party viachlasových skladieb lVac
lawa zo Saamotul, M. Zielen.ského, G. 
Gonyckého zneli v Interpretácii chlap
čensko-muž'Ského zboru z Pozn8llle zvu
kovo vyroV'II.ane, s presvedčivým vý.ra
zom a technickou lstot·ou. Zaujlmavo, l 
ked Illle bez dirobnejšlch lntonačných pre
hreškov, Interpretoval zbor ukážku :oo 
zborove j tvorby K. Saymanowského (Kto
si tam klope), ktorú v dl&metrálne od
lišnej konce.pcll pozná me z 1111terpretá· 
cle Lúčnice. Z polskej zborovej lltera
tú.ry nášho storočia ·predniesla t eleso, ok
rem sklad'by K. Szym~mows~éh o, ešte 
úpravy polských rudových plesni a kom
pozlcle !nšplr·ovooé polskou Judovou me
lodikou ( T. Szeligowski, J. A. Maklakle
wicz, s. Stuligrosz, S. Wiechowlcz), de
monštrujúc v nich muzlk.alitu prejavu, 
zmysel pre diferencovanosť dynam!cke i 
i výrazovej škály. 

Kompozlclám európskych skladateJov 
viacerých štýlových epoch patrila dru' 
há polovica koncettu. S pôžitkom sme sl' 
vypočul! pôsobivú, zvukovo homogénnu 
interpretáciu preklrá,sneho madrigalu J. 
Arcadelta (Labutia pleseň), ktorú zbor 
kreoval plasticky a dynamicky prep.raco
vane. Al v nasledujúcich repertoárových 
skladbách - Passareaua, T. Morieyho, 
H. Waelranta, H. L. Hasslera uplatnil 
zbor šlrok.ú paletu dynamických odtle· 
i\ov -od zvučného forte po pôsobivo zne
júce pianá. S pôvabnou Jahkosťou a švi
hom zneli miniatúry starých majst.ro v 
( Passereau: Il este bel et bon, H. l. 
Hassler: Tanzen .und spring en J. a le a i 
dalšie ukážky z tvorby J. P. Rameaua, 
J. s. Brahmsa, A. Svel nikova, ktoré de
monštrovali vyspelú vokálnu techniku i 
hlaso·vú kultúru zboru a preclznu prá
c u zbormajstra predovšetkým s detským 
hlasom (tu musi me pripomenúť pekué 
sólistické výkony chlapcov). 

I napriek tomu, že zbor v úvodných 
skladbách koncertu pôsobil trochu una
vene a miestami by sa v exponovaných 
úsekoch ž-Iadalo viac Interpretačného tvo
rivého zápalu, Interpretačné kvality hos
ťutúceho polského chlapčensk o-mužské
ho zboru z Poznane potv.rd llo aj podanie 
éprav l!eských ludovfch plesni ( B. Po
korný, K. Konvalinka). ktoré t•vor'ilo dôs
to jn9 záver ús pešnej prezentácie tohto 
sympatického telesa. 

ELEON0RA KYSELOVA 

Koncert iaponskei hu by KONKURZ 
Státne -divad

lo v Ostrave vy
pisuje konkurz 
na obsadenie 

Dvojhodinový program ( 30. septembra}. zostavený výlučne 
z japonskej hudby v Interpretácii členov komorného súboru 
GUNN Sappora (umelecká vedúca Okatoyo Sanagl J. vynikal 
ukážkovo preclznou sústredenosťou a vycizelovanosf.ou hudob
ného prejavu a s ta l sa eo Ipso umeleckým zážitkom. Odlišné 
hudobné myslenie, založené na hemitonlcko-dltonlcke j penta
tonike, i ked JIOZšlrenel až do hexachordálnych, ba l ok.távo
vých tónových tvarov, je v komunikatlvn.ostl pre Európana 
možno náročnejšie , no v žiadn-om pripade skladby na kon
certe japonského súboru 'I!eboli nezrozum1telné, čl dokonca 
nudné. Naopak, vnlmav-ost poslucháča dokázali japcmskl Inter
pret.! ešt e vystupl)ovat. Na dvanásfstrunových nástro joch kota 
s pos úvatelnýml pra:!!cam!, na .ktorých sa tón vyludzuje po
mocou plektrov, a päťdlerkovej bambusovej hranove j plšťale 
šakuhačl predviedli mimoriadne umenie hudobnej drobnokres
by. Prvá polovica koncertu patrila tradičnej a klasickej ja
ponske j hudbe (Kengyo Matauzaki - Kengyo Yael&.kl: Yuugao; 
Kengyo Mltsuzaki: Godan - Kinuta; Honkyo - tradil!n6 s6lov6 
llldadbo pre laknbai!l). kým v druhej polovici zaznel! diela 
súčasných japonských skladateJov pre tradičné japonské ná
stroje (Toshlya Snkegawa: Jm6ge; Teizo Matsumura: Poém l; 
Mat1ao Mataumoto: Sekpan). 
Spoločným menovatelom ·Interpretácie bol nenapodoblteJný 

hudobný výraz, detailná presnosť, koncentrovanosť v pre jave 
hudobnlkov, virtuózne ovládajúcich nielen technickú s tránku 
h ry, a le aj akustické a farebné kolorlstické .nuansy. Ako pri
klad za všetky uvádzam predvedenie tradičnej sólovej skladby 
Honkyo pre lakuhai!i, v k·torej preukázal Joshikezu Jwamoto 
n euveriteJne ši rok\1 š kálu dynamických odtieňov, jeho hra -
nanajvýš Introvertná - priam fascinovala. 

Prlťažl!vost japonských s kladieb tkvela v jasnom formovom 
členeni s náznakmi návratných úsekov a nekompllkovanom 
rytme. Evidentná bola tonálna stabilita tónových centier na 
spôsob buniek. V kompozlclách súčasných japonských sklada
taJov pre tradičné nástroje dominovali rytmické a dynam ické 
kontras ty , okrem heterofónie a polyfónie 1 náznaky jednodu
chej harmónie, striedané zložitejšiml polymodá lnymi t1tvarml. 
Dramaturgicky premyslený program vygradovala znamenitá 
skladba Sekpan z pera Masao Mutsumota pre štyri koto (vrá

. tane basového l zaujlmavá modernosťou výpovede. 
DITA MARENCJNOVA 

uvolnenfch 
miest do oper
ného zboru: 

1. husle 

2. husle 

violontelo 

2. hoboj 

fagot 

viola 

bu - opemf 
zbor 

alt - opemf 
zbor 

Prihl61ky s 
11Yeden1m vzde
lania; veku a 
dllky praze 
pollitp do 30. 
ll. 19113 apr6ve 
opery Státneho 
divadla v Os
trave, 701 04. 

Nútup te 
muiDf od novej 
divadelnej se-
zóny, 

. ihned', 
dohody. 

eY8Dot. 
podla 

BRATISLAVSKE HUDOBNE SLÄVNOSTI 

~ILM A HUDBA 
Tohto roku sa do BHS 

zapojili po prv9 raz aj 
lilmárl (ústredie s loven
ského filmu a Slovenský 
filmov Sí ds tav l. Ich podu
jatia trvali sice "len" tri 
dni - ale poskytli také 
ve lké množstvo zážitkov, 
že je sotva možné všet
ky utried iť a zhodnotiť. 
Bol to opravdivý roh hoj
nosti. Nasledujdce r iad
ky sú pokusom o vyz
dvihnutie najväčšlch pri
nosov tejto velmi per
spektlvnej akcie. 

Podnetom k vstupu fil
márov do rámca podujat! 
najväčšieho slovenského 
hudobného festivalu bola · 
polstoročn!ca od premié
ry filmu Zem spieva. 
Oslave jubilea tohto epo
chálneho filmu o prlrod
ných a folklórnych krá
sach Slovenska bolo ve
nované 11vodné podujatie. 
Na ňom sa o. l. premie
tal filmový medailón o 
jeho tvorcovi, národnom 
umelcovi Karolovi Pllcko
vi, dielo Martina Slivku 
(námet, scenár, · réžia] s 
hudbou Ilju Zeljenku. Pr! 
tejto prllež!tost1 vyda l 
Slovenský f!lmov9 (ts1'8v 
v edlc!l Dokumenty (č. 
3/83] zvláštue č is lo ve
nované životu a dielu K. 
Pl!cku. Do neho bola vlo
žená štúdia o problema
tike nahrávky hudby k 
filmu Zem spieva z pera 
PhDr. juraja Lexmanna, 
csc. a PhDr. Mart·tna 
Slivku, CSc. Chystané no-
vé ozvučen ie sa má 
skompletovať ešte do 
konca toh to roku; bude 
v9sledko m spolupráce 
českých a slovenských 
Interpretov. 

Prehll~dka domácej 
zah••anlčn ej krátkomct· 
rližnej l stredometrážnej 
tvorby s hudobnou tema
tikou (vrátane sfLlmovu
nla bale tov] óbsahovalu 
nlekolko temat!ck9ch o
kruhov. Medzi dokumen
tárnym! filmami v užšom 
zmysle tohto termlnu vy
nikla snlmka Juraja Lex
manna BHS '82 (námet, 
scenár, r éžia ) výberom 
charakter!stlck9ch podu
jati, rozhovormi s po
predným! umelecko-or 
ganizačn ý ml pracovnlk
ml, krásnymi architek-to
nickými zábermi a cit li
vou montážou všetkýC'h 
prvkov, vrátane nadväz
nosti h udo bných ukážok. 

Vydarená je. tiež Etuda 
o zkoulce od Ewalda 
Schorma (námet, scenár, 
réžia) o štúdiu l. l!astl 
Beethovenovej Osudovej 
symfónie Ceskon filhar
móniou pod vedenlm jej 
šéfdirigenta V. Neuman
na. 

Naj rozsla hlejšiu sku-
pinu premietaných fil
mov tvorU.! profily hu
dobných tvorcov - skla
datelov a Interpretov. Za 
najlepšiu snlmku tohto 
druhu považujem film 
Petra Z6chenského Hla
danie vfrazu o Petrovi 
Toperczerovi. Zachytáva 
jeho ·tvorivý zápas o do
konalé uchopenie De
bussyho Ostrova radosti 
v nahráv·aoom štťídlu s 
retrospekciaml štúdia 
skladby v lnterpretovom 
byte (s velmi v9sttž.nýml 
slovn ými komentármi u
melca ) a vyučovacou ho
dinou, k to rej predmetom 
bola tá Istá skladba. Vý
sledná nahrávka zneje v 
epilógu filmu - obrez 
zachytáva Toperczero.vu 
atttomobilovú jazdu ces
tou v lese. Zrkadlá, pro
Ili Mariána Laplanského 
od Dulana Ra pola ( sce
nár, réžia] má za hudob
n9 podklad rovnomenn9 
Ravelov cyklus - tvori 
pozadi e úpr·imn9ch výpo
vedi mladého umelca o 
svo}om vnútornom svete 
v autent.lckom prostredi 
jeho br.at!sla·vského bytu 
a rodičovského d·omu v 
Tisovci. Auten tickosťou 
prostredia a bezprostred
nos ťou výpovede vyniká 
tiež film Dulana Hanáka 
Husia kola o jazzov.o.m 
spevákovi Petrovi Lipovi. 
Z českých filmov tohto 
clruhu ti'eba zvlášť oce
nlt emotlvny netradičný 
dokument o A. Dvofékovi 
vydareným v9berom ote
ktorých jeho charakterls· 
tíck9ch životn9ch mo
mentov, ozvučený-Ch fl'ftg
mentami v9znamných 
skladatelových kompo
zlcil. Vysokú úroveň mal 
tiež film Jaroslava Sikla 
(·scenár, r éž!·a ] o huslia
rovi Pi'emyslovi Spilde
novi a pohlad na pMoov
ný deň sólistky baletu 
ND 1:\raha Marty Drottne
rovej pod názvom Jak se 
hlad i vzduch (námet, 
scená.r: Hana Jemellkov6, 
réžia: Maximilián Peti'ik). 
Zo zah l'8ničný·ch profile-

v9ch filmov exceloval 
portrét choreografa Mau
ricea Béjarta (scenár a 
réžia: Roger Graefl. 

Z domácich baletn9ch 
fllmov9ch tl'anspozlcU 
najvl·ac zaujal moderný 
prepis Cajkovského La
butleho jazera konclpo
van9 ako boj dobra a 
zla (námet, scenár, réžl.a: 
Petr Weigl, chm·eografda :· 
M. Kd ra 1; všet·ky uvede
né zahraničné baletné 
prepisy mali vysokú úra
vet'\. - z produkcie, kto
rá sa špeclflck9m fllmo
v9m spôsobom pokúša o 
vystihnutie hudby, vy.ni
k·ala snlmka J. S. Bach 
- Fant6zia g mol vyu
žitlm Interiérov l exterié· . 
rov staršej arch itek·túry 
a r<>zmanlt9mi dynarrtic
k9ml v9tvarnými kompo
zlclaml na princ ipe sy
metrie. Inšptračný zdroj 
Goyovfch Caprichos v 
r.ovnomennej skladbe Lu
bola Filera vyst·ihla si
multá nna konfrontácf.a 
v9tV'a rného a hudobnéh<> 
diela v rovnomennom fil· 
me (scenár : Kamil Plxa, . 
Pavel Hobl, réžia: Pavel 
Hobl l. Zaujlmavosť<>u bo
ll tiež Etudy o l!loveku 
zo slovenskej gotiky 
(námet, scenár, · réžia: 
Martin Slivka 1 a Bludilti 
moci (námet: Frantllek 
Pokornf, scenár, réžl·a: 
P. Welgll - prvý s h.ud
bou Messiaena, Orffa a 
Pendereckébo, druh9 s 
pôvodnou hud bou Lubola 
Filera. Sú to svojrázne, 
velmi a ktuálne podoben
stvá. 

Súčasťou podujatia bol 
odbarný seminár na té
mu možnosti umelecky 
funkčného spojenia s 
obr.azom v aud i.ovizuál
nych prostrledk•och. H1av
ný referá t prlp11avll PhDr. 
Juraj Lexmann, CSc., ko· 
referá ty doc. PhDr. La
dislav Mokrý, CSc. a pro
fesor Ludvlk Baran z 
FAMU Praha. Seminár 
charakterizovala úzka 
spojitosť teórie s prax<loU. 
Popri historlck9ch retro
spektlvach sa zameral 
najmä na bllzku budúc
nosť nástupu nov9ch au
diovizuálnych médii, kto
ré zrejme prevratne 
ovplyvnia vnlmanle hud
by a umenia vôbec. - V 
budúcich ročnlkoch by 
mali podobné akcie byt 
2-3 dnl pred za-čiatkom 
BHS, aby sa Ich mohol 
zdčastnit ešte väčši po
čet záujemcovi (ra) 

Stretnutie dramaturgov symfonických orchestrov 
patri k tým podujatia-m, ktoré sl v zmys
le svojho zacielenia a poslania vybudo
va li tradlciu, vyprof!lov&l! sa do stabil 
nej formy a zlskall sl systematický zá
ujem tých. ktor9m sú určené. Už desať 
rokov sa na pozvanie Slovenského hu
dobného fondu každoročne počas Brati
sla.v.ských hudobných sláwws tl schádza
jú zástupcovia orchestrov, aby sa na pra
covných st.retnutlaoh oboznamovali s na·j
novš!ml dielami z produkcie slovenských 
autorov. Kým prvé stretnutia sa niesli v 
znamen! najužšlch, domácloh kontaktov 
( pr~chá<lzall zástupcovia v9lučne česko
slovenských orchestrov), ostatné roky 
prerástol Ln teres o akciu, ktorá prezen
táciou tvorby koment uj~ súčasné dianie 
v našej hudbe l do zahraničia. A ·t.a·k sa 
stalo pravidlom, že poriada-teJ prizýva 
l reprezenra·ntov orchestrov a hudobných 
l.nštitúcU spoza hranic. Z konkrétnych 
výsledkov sa ukázalo, že podujatia úspeš
ne rezonujú a zúročujú sa v dramatur-

gických plánoch orchestrov. Tohtoročný 
Xl. ročnlk Stretnutia opäť sústredil po
zornosť dr&ma.turgov archRStrov domá
cich l zahraničných (NDR, MĽR, ZSSR, 
PtR a Rakúska]. Pocas . troch dni, od 5. 
do 7. októbra, sl t1častnfcl v prehrávkach 
v Klube skladatelov a Domove skladate
Jov v Dolnej Kr upej ·vypočuil orclies
t.rálne a komorné skladby · E. Suchoňa, 
J. Cikkera, D. Kardoša , J. Kresánka, M. 
Nováka, J. Zimmera, L. Holoubka, I. Hru
šovského·, I. Zeljenku, J. Malovca, I. Pa
rlka, J. Tandlera, P. C(lna a H. Doman
ského. Do prog.ramu Stretnutia prispelo 
svojim vystťípenlm l mladé amblclóz.ne 
Moyzes·ovo kva;rteto. Vyčerpá'Va·lúcl pro
gram, kt.orý o bsla·ho l našu na.jnov§l·u ~vor
bu, ale l rozhovory, ko nf,rontácle a vý
meny skt1senostt medzi 11častnlkml, sa 
Iste opäť stan\1 Impulzom k ďalšiemu pre
nikaniu slovenského hudobného umenia 
na domáce, ale l zahraničné koocertné 
pódiá. - S-
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Komorné 
súbory 
a recitály 

(Dokončenie zo str. 5. a 6. l 
čembalo, klav!r, organ, :wbcová l pr!eč
na flauta, fagot , husle, violončel-o, bu
bienky. Ide !m v prednese s kôr o fa r
bu a pôsobiv·osf. PubHku sa páčili - za
u jal! ho kontami z ruk·opisnýi:h zbornf
kov zo 16.-18. stor., plačom ukrajin
ských kozákov, suitami z Jaroslavského 
:o~bornfka i Litovskej tabulat1iry, inltru
mentálnymi úpravami operných árif z 
opier Berezovského, Bortňanského, Stra
dellu i ·prepismi koncertných skladieb 
Bortňanského, G.alupplho, Vivaldiho. Pre 
Harmóniu neexistovala národná špec!flč
nosť autora, nezaťažovali sa št~lovýml a 
charakterov~ml zvlá štnosťami jeho hu
dobnej reč!; hral! iba jeho noty, prispô
sobené vlas·tným výrazovo-farebným 
predstavám. S Inš trumentalistami spolu
účinkoval! výbornl speváci, šlrolenl sú
časnou sovietskou vokálnou školou: sop
ranistka Tamara Koncevaja, ten01rlsta 
Konstan·tin Stoljar a basista Valerij Bul
master. Súbo•r viedol, na flaut·e hral a 
skladby Inštrumentálne pre potreby sú
boru u-pravil Oleg Kudrialiov. 

ETELA CARSKA 

Škoda, že termln koncertu z komornej 
tvorby slovenskej hud. moderny ne

bol :wsúladený s muzikologickou konfe
renciou. kedže zámef\om obidvoch akcii 
bolo o!.vetl!f genézu našej národnej hud
by okolo roku 1930. Poktar ide o drama
turgiu, treba prija ť nutne neúplnú kon
cepciu organ izátorov - na programe bo
li s kladby A. Moyzesa, L. Holoubka, J. 
Kresánka a E. Suchoňa. Iste by sa z po
merne bohatej produkcie tridsiatych ro
kov dal! vybrať aj Iné diela a dalšl au
tori, lenže .recenzovan~ koncert bol už 
aj tak časovo predlmenzovaný a ostáva 
iba . veriť, že podlžnosti sa odstránia v 
budúcich ročnlkoch BHS. Moyzesove 
úseČ'!lé plesne Farby na palete na slová 
L. Novomeského z r. 1928 dobre koreš
pondujú s charakterom básnickej pred· 
Jchy: Ich asentlmentá lny, strohý priebeh 
pri evidentn e sémantlzovnnej povahe dá· 
va sólistke možnost vyspievať vera ex
preslvnych detailov. M. Andraiiovanová 
js klavlrnym sprievodom E. Fischerovej

· Martvoňovell vložila do diela maximum 
svojich schopnosti - na pr ejave tejto 
komornej Sl])eváčky badať v poslednom 
obdobi vzostupný t rend. Zlsknla evident
nú zrelú sebadôveru a ak najmä na za
čiatku svoje j kariéry mala problémy so 
zvládnutlm techniky vysokého regis tra a 
citovým prežltlm hudby, potom v súčas
nosti dokáže presvedčiť poslucháča rov
nako dobre o opravdivosti svojho emo
cionálneho v•kladu, ako a i ·o technicke j 
istote. Sonáta e mol pre husle It kl.avlr 
z roku 1932 od L. Holoubka si na.šla zna 
menitého lntel"pretn v P. Michalicovi [na 
klavlr i hrala D. Rus6ová l · Pol9toročné 
dielo predstavuje nepochybne sfubn~ 
kompozičn~ štart, ktor~ predurč l l ces
tu do dnešn~ch dni plodného a vyvl ja
júceh o sa s klada tera . Klavlrne trio z ro
ku 1939 ). Kresánka už pred časom po· 
tvrdi lo svoju životnosť a bolo a j tentoraz 
prlt onm~m i poslu cháčmi, medzi ktorými 
nech~bn ll ani všetci štyr ia uvádzanl a u
to ri, mimoriadne vrelo pri jaté. V perfekt · 
nej interpre tácii V. Simčiska, R. Van
dru a S. Zamborského, ked nOiSným pi· 
Jlerom celku bol skvel ~ Simčlsko, za
žia rila ná padi tosť , s akou 26-ročn~ žiak 
v. Nováka pristúpiL k na plneniu kompo
z ičn ého problé mu. Kresánek bol už vte· 
dy - a to os ta lo typické pt·e jeho osob· 
nosť, prednáš ky L vedecké práce - ná· 
chyln~ objav·ovnt skryté súvislost i pom o· 
cou nečakaných zvratov. dig resii, ná h· 
Jych posunov. Aj jeho Trio su odviju 
týmto s pôsobom - ponad mechanizmus 
plynulého komponovania vst upu i ú do hry 
i nvenčné záblesky, spôsobu júce ozvlášt · 
nen ie h udobného prúdu. S odst upom ča · 
su sa ibu úpevnl la hodnota Kresánkov
ho dielu a možno naoza i l utov ať. že au
tor sa nadlho prakti cky odmlčal. DruM 
polovica koncertu bola vyh,r.ndená Bur
leske pre husle a klavlr. op. 7 a Kla
vlrnemu kvartetu, op. 6 od E. Suchoňa. 
Svet Burles ky je - u i vďa k& P. Mich"· 
licovi - predsa len známe jšl, kvarteto 
svojim polyfonlckým zá kladom, s~ tou só· 
n ičnosfou a vy pä tou dynamicko u for mou 
predstavu je jeden z na jnáročnejš lch Su· 
choňov~ch projektov. Zdá sa. že Inter· 
pretačn~ v~kon členov Slovenského kvar
teta - B. Monoszona, M. Teleckého, J. 
Podhoranského a klaviris tu I. Gajana ne· 
bol ešte optimá'ln e usaden~: v~sledok pô· 
sobi! dojmom pt·vého " ruahodenia", ktoré 
by si žiadalo dalšie prec!zovanie, difeľen · 

covanle ' je~not l!vých gradačn~ch vrch o· 
lov. jemnejšiu agogickú zvlnenosť, pros
te zavŕšenie, ktoré by bolo s kutočne 

tvo.riv~m pretlmočenf.m diela. Zatial da.
š lo - pochopltelne na vysoke j technic
kej úrovni - Iba k prvému dotytku. 

IGOR PODRACKt 

Komorn~ koncert k 100. výročiu na-
rodenia F. Kafendu nám opäť prlpa.

menul časf tých vzácnych hodnôt. n a 
kt O!ľé by sme nemali zabúdať ani po up.Jy
nutl !>tor-očnice tejto jednej z n ajvýraz
nejšich zakladatelských osobnosti s lo
venskej hudobnej kultúry. úvodné slová 
národného umelca prof. E. Suchoňa ne
bol.! len stručným zhodnotenlm velkých 
zás luh skladatera, ale azda 1 námetom na 
jeho muzikologlcké s ympózium. 

Na spomenutom komornom koncerte· 
[ 12. o któbra v Zrkadlove j sieni Prima
ciálneho pa láca l sme sl vypočuli v pô
sobivej int eľ!pretácl! P. Mlkulála (bas l a 
J. Salaya ( klavlr l Tri pies11e pre mul
ský hlas a klavfr na básne J. Smreka, 
Sonátu pre violončelo a klavfr s J. Pod
bonnským (violončelo 1 a I. Gajanom 
( klavlr l. Klavfrnu suitu v starom slohu 
v hlboko zažitej a precltenej Jll!terpretá
cll E. Fischerovej-Martvoňovej a Soútu 
pre husle a klavfr D dur s V. Simčiskom 
a H. Gáfforovou. 

!<:~merné dielo F. Kafendu sa nám opäť 
prihovorila ako hlboké a duchovne vzác
ne vyznanie človeka-umelca s priezrač
ne čistou pozdnoromant!Ck·ou tvorivou sl
l-ou, v ktorej sa zrkadli prlsnost, ale l 
anticLpu je zrod novej národnej kultúry. 
Ná·rodn~ umelec prof. Eugen Suchoň v 
úvodnom prlhovore označil F.rlca Karen
du za zakladatefskft osobnos t moderne j 
s lovenskej hudobne j kultúry. Dnes už je 
bezpochýb, že Kafenda bol tou osobnos
ťou, na bedrách ktore j sa preklenulo ver
ké historicko-kultúrne opozdenie Sloven
ska voči ostatným krajinám so šf•astne·j
šlm osudom, že Kafenda rto bol, čo nám 
s prostredkoval velké dedičst.vo európskej 
hudobnej kultúry ako kJa.vj rista·, diri
gent, skladatei a pedagóg. Z jeho tvor 
by vyž.a ru je k nám l dnes 'Vel•ká umelec
ká a etická z·rel osť osobnosti, ktorá žila 
v oblasti, v ktorej bolo potrebné bude· 
vať zá klady a snažiť sa dobehnúť zameš
kané. Bol to človek, ktorý, obrazne po
vedané, preberal štafetu vo velmi nev~
hodnom postaveni a potom postupn e vy
r.ovnával stratu, aby sa ocitol na k•oncl 
svojho života medzi prv~ml v úplne nO'
vet v~chodlskovet situáci!. V tvor.be však 
nie je Kafenda eklektikom doznieva jú
cebo nemeckého roman tizmu. Cerpá už 
z nov~ch , tvorivých žriedel obrátený če
lom k novým generáciám, kladúc zákla
dy nove j s lovenskej hudobne j kultúry. 
Ked sme sa započúvali do komorných 
diel F. Kafendu, uvedomili -sme 5!, kol· 
ko pôsoblvého čara a podmanivej hu
dobnej k•rásy te v tejto hudbe. Medzi ro
mantizmom a hudobnou moderoou niet 
totiž deliacej čiary, je Jen 'tvorivá kon
tinuita, a t·o l vtedy, keby sme te jto du
chovnej s pätosti chceli brániť. Eugen Su
choň na túto kontinuitu i poukázal. To 
však nie je len prlpad Eugena Sucho
na, ale celej slovenskej moderny, celej 
európskej hudby 20. st·oročia. SI)Om!enka 
na F. Kafendu nie je preto len oživova
nlm hodnôt minulosti, ale i pripomenu
tim t~ch ciest, kt·oré viedli k súčasnej 
slovenske j hudobne j kultúre. A zato všet· 
ko pat ri F. Kafendovi naša láska a úcta. 

IGOR BERGER 

N le raz dokázali naši sólisti, že sa mô-
žu postav iť do festivalového svetl u 

v prud~om z tas nenl, než mnohé zahru
ni č.né mená koncertného pódia. A ta k po
poludi'la jš! recitá l Petra Toperczera a 
Mariána Laplianského ( 13. októbra v K{)n 
certne j sieni Slovenske j filha rmónie l vy
vola l už vopred neobyča jný záujem me
dzi mlá dežou nn jednej a staršlml ná v
š tevníkmi koncertu na s trane druhe j. Ge
neračná špecifikácia nebola náhodná. 
Spôsobili to nielen kvality oboch kla · 
vi r is.tov, a le a j repertoár, k to r~ si vy
bra l! na vystúpenie! Dvofákove Slovan
ské tance (výber l a Brahmsove Uhorské 
tanec l výber l v itvorručnej interpretácii. 
Populárne, kedysi priam salónne kús ky 
sa dnes hráva jú a ko s lávne pr ldavky 
.. ve lkých" koncertov, a a j to obyča jne 
v orchestrálnej verzi i. Zlac i ĽSU sa nimi 
zaobera jú na hodinách vyšši ch ročn l kov 
1. cyklu flliebo sa nad ťažšlmi tancami 
tráp ia v 2. 'cykl e: Konzervatori9ti už nad 
nimi, pravdu povediac. ohŕňajú nos, pre
tože sa v ich oč ia ch akosi ~leto populár
ne melódie zdevalvova l! . A tu prišiL dva
ja paprednl klaviristi, ktor! sa pokús ili 
napraviť .renomé skladbiči ek - č o vyvo
lalo neobyč.a jn~ záu jem práve u mláde
že, nehovoriac o nosta lglckom vzťahu k 
dielkam u sta ršich poslucháčov. Umel 
ci ich zahra l! v pôvodnej verzii - pre 
klavlr štvorručne, pri čom sa pri diskante 
s trieda li [v Dvoi'ákovi ho h ral Topercze•r , 
v Brahmsovl Lapšansk~ l. Som presvedče
ná, že nahrávka z týchto drobn~ch skla· 
dieb bude pat rif k ve lmi úspešným ti·. 
tu lom OPUS-u, ak bola realizovaná s po
dobným entuziazmom a chuťou, ako ži· 

BRATISLAVSKE HUDOBNÉ SLAVN OSTI 

vá Interpretácia. Najmä-hudobne cenne j
š! Dvorák r02ozne! muzikantskú Iskru v 
oboch umelcoch, ktor! mali neobyčajne 
vydarené mlest·a nielen v efektných č!s
Jach, ale aj v rozosplevanej lyrike, pa.
danej oboma klav!rlstaml bez zbytočnej 
sla<lkej sentimentality. A predsa, kolka 
ozajstného spevu bolo v op. 72, č. 2 e mol 
[Allegretto grazi osa l l Brahms v Uhor
sk~ch tancoch už nie je n a tolko hudobne 
cenn ý, ba Iutovall sme, že Interpreti 
nepostrehli, ako účinne by vygradov·alo 
program opačné poradie diel a auto!'ov. 
Stavia sa tu najmä na rybmlcket pulzá
cli, perliV'Osti ozdôb, ktoré osvležu jú ťaž
kopádnejšiu Invenciu nemeckého majstra 
[ I'Steže, velkého v Iných, závažne jšlch 
dielach l- Niekedy 1 podivné hudobné o
hlasy a Ich nesúrodé miešanie svedči
lo skôr o pokleslom V'kuse dobového obe
censtva, než o skutočn~ch kvalitách ge
niá lneho sk·l,adB'tela (napr. tanec č. 4 
f mol. - Poea sostenut·o. Vivace l. Viac 
razantnosť a brilantnosť než .poézia - a 
tým a j väčšia súhra: to su požiadavky 
na interpretov Uhorsk~ch tan cov. At ked 
väčšina skladbičiek bola vynl®a tú co vy
tvarovaná, n iek-de sa našli a j drobné ne
presnosti pri "zapadan!" potrebn~ch mu
zlkantsktch -súčiastok do výsledného tl
kotu štyroch rúk [menšie tempo-rytmic
ké kollzle v ·tanci č. 5 fis mol a v •tan
ci č. 8 a mol). Akoby v danom -prlpade 
predsa Jen prerážala Individualita sólis· 
tlckého typu, ktorá sa vzpiera rovn omer
nosti podobného spôsobu Interpretácie. 
Ale - ktovie? Možno by veci pomohlo 
l väčšie časové naplnenie v J)r!pravnom 
štádiu . . . Každopádne, úspech bol jed
noznačn~ a obecenstvo nadšené. Bol to 
dobr~ ná·pad a umeleck~ čin - •a t ked 
s celkom malými pripomienkami. 

TERtZIA URSINYOVA 

V dvoch odlišných - až kontf\astných 
polohách spoznali sme na podvečer

nom koncerte v predposledn~ deň festi
valu [ 14. •októbra v Zrka<llovet sieni Piľi · 
maclálneho paláca l kubánskeho klaviris
tu Franka Fernándeza. Táto odlišnosť n e
vyplývala Iba z uvádzaného reper.t,oáru 
[z európskych skladatefov h·ra l Mozarta, 
Beethovena a Chopina, z kubánskej tvor
by Cervantesa a Lecuonu). ale aj z je
h·o muzlkantského naturelu, ktor~ - vy
rastajúc z !net kultúrnej tradicle -sme
roval k tak odlišným prlstupom k uvá
dzaným dielam. 

Fernández je klavlr!st.om s velokou dáv· 
kou poetična, a le &j plnokrvnej vitality, 
smerujúce j .až k dramatickej výbušMstl. 
Tak a.ko sa vie na jednej stran e k•ochat 
v nanášani s ubtl!nych melodických ~va· 
rov 1 dosahujúc pritom azda najväčšie 
možné plan(sslmá l. na druhe j st>rnn e bu· 
duje kontrasty dynamicky až v prlllš· 
ných decibeloch, pr ezrádzatúc tak svoju 
zálubu v ·OPá lanl sa zvukom. No nie vša
de - a tu tkvie práve odlišnosť teho in· 
terpretácle dvoch typov repertoá ru, kore
nlaca už v teho odlišnom prlstupe k die· 
!am, no na jm!! Ich autorom. 

v "európske j klasike" sme mali dojem, 
že mu nejde ani tak o lntepretáclu jed· 
notliv~ch diel t>vorco·v pntTincich do te j, 
či onej štýlo vej oblast! , ale skôr o pre
tlmočenie svojho pohladu na toh a.-ktoré
ho autora. Fernández stavia •predovšet
kým na citovo--v ýrazovej sfére, niekedy 
a j na úko1r technicke j s tránky, najmä jei 
čist·oty. Ak Mozartova soná.ta (č. 18, 
D dur, KZ 5761 bola hla dko plynúcou 
hudbou, s peknou kantilénou [ technic
ky nie všade na vý§ke ). Beethovenova 
Appasionáta bola v pravom zmysle slo
va pr!ležltosťou pre uvornenle dyna mic
kej zložky jeho naturelu. Najmä jeho 
značný temper•ament a v~bušnosf nám 
predstavll! Appaslonátu v nezvyklom tva· 
re, s prlliš vyhrot en~mi kontMstml ago
g!ck~m i i zvukovými. V Chopinových die
lach (Scherzo b mol, op. 31 a Andante 
spianato a Vefká brilantná polonéza 
Es dur, op. 221 bol Fernández fa rutazl jne 
7.Asnen~ - a v zmysle •agogic·ke j prá· 
ce, chápanej 1 vyvažujúco. k predošlej 
velkej p·oézll. prechádzajúce! miestami 
do sentimentu, ·Obetoval zvuku a tempu 
1 časf technickej preclznosM. 

Úplne Inak sa kubánsky kl<avl r!sta 
preds tavil v tvorbe domácich autorov; je
ho pristup k nim. bol ·omnoho decentne j
ši a s ubt!lnejši. Fernándezova koncepcia 
Siedmich tancov pre klavlr lgnacla Cer
vantesa 1 Troch skladieb Ernesta Lecuo
nu sa sústreďovala práve n a podčiaľknu
ti e Ich melodick·o-ryt mlcket invencie a 
ve lkéh o priestoru pre citov~ ponor . Ak 
sme si zvykli chftpnf hudbu južných zemi 
popri jej melodil:nosti predovšetk~m ako· 
prejav t emperamentu, Fernández nám 
odha lil jej druhú, vnútornú polohu - a 
t reba uznať, že velmi pôsobivú. Ľutovali 
sme preto, že sl pre svoj .k oncert nezvo· 
Iii väčši záber do stále nám dosť nezná · 
me j tvorby kubánskych skla da telov mi
nulosti l súčasnosti. Ukáza l·o s a. že má 
pre jej popularizáciu nevšedné predpo
klady. 

VIERA REZUCHOV A 

O dchád:m~júc z koncertu Ma1daléay Ha
j6ssyovej a Mariána Laplalllk6llo 

( 15. ok·tóbra l. ovládol ma poclit šťastia 
z hudobného zážitku, .aký SOPl, veru, ne
mala na vl·acerých podujatiach festivalu. 
Mnohé totiž vyzneli profesionálne, ale 
bez toho vnútorného Iskrenia, aké VJ· 
voll\vajú ozajstné osobnosti. Haj0ssyov6 
už postojom, ktorý predchádza spevu, 
vyjadruje TBdosf, aká sa je j zrejme zmoc· 
ňu j e J)'l'ed h.udobnou výpovedou. Celá jel 
osobnost žMrl a vnútorne sa pripravuje 
na významné oznámenie tým, k ton s lou 
zdlefa jú clwflu šťastia z ozajstnej kr6-
sy. Tak to ·bolo aj na koncerte z ples· 
l\ovej tvorby W. A. M01arta, A. DYoNb, 
E. Sucboňa· a J. Brahmsa. Prekvapuj4ct 
pr·ogr.aml Snáď naj!·stejšle dotmy sme o
čakávali z Mozarta a Suchoňa - v oboch 
štýlových 'Sférach je Ha·jóssyová dlho
ročná a overená špecialistka. Ale ak6 
bude v ·romantike? Začnime však tfm, 
čo je Hajóssyovej doménou. Jej podanie 
liestich Mozartovfch drobnfch plasat bo
lo poznamenaných neobyčatnoo lahkos
fou, absolútnou technickou perfekclou, 
akýmsi vnútorným· Osmevom a šfastlm, 
aké je priznačné pre celO Mozartovu 
tvorbu - čl už dýcha lyrikou, alebo m6 
1 .temnejšie znaky osudovosti. Hajóssyov6 
nás presvedčila, že práve takéto poda
nie je štýlové. Ak Mozart bol jemnf, 
krehk~. nadlahčený, Suchoilov cyklus Ad 
astra prenikla soprani'Stka dramatlzmom, 

Zaslúlilá umelkyňa Magdaléna Haj611y· 
ová aj tohto roku nadchla festiYalon 
publikum. Snlmka: I. Grossmann 

ktorý bol n ielen v dynamických odtle
I1och, ale a j v celkovej fa·rbe hlasu, spO
sobe tv·orenla tónu. Bolo to evidentné 
na jmä po mäkkom a citovo zjasnenom 
Dvoták-ovl. Záryho "kozmické verše" zne
li so Suchm1ovou hudbou ako laser. a 
pretlnali naše vnútro nallehavostou, hoc
ako hiadaj ú l Jyrlcké vyváženia. Je to 
apel na človečenstvo tu, na zemi, hocako 
sa hrdinovia plesni prihovárajú k n6m 
z vesmlrnych dialok. Hajóssyová vykon
trastovala tieto dve ·!·váre cyklu, výbor
ne· korešpondu júc pritom s Lapšanského. 1 
dramatickým akcentom v klavlrnom par
te. I objem hlasu. akoby práve v Sucho
I1ov~ch plesť\ach prekročil sálu a !Lada! 
sa na velkú opernú scénu . .. Oproti to
mu bol Ovofák jemným pohladanim a 
Brahms ukážkou nielen lyrikY'; ala l !ar
tavne j ná lady a prlt lmeného spievania 
" do seba". Hajóssyove j s'otto voce te rov
nako s trhujúce, núti nás k "predklDnu" 
pri počúvanl takých kompozlčno-Lnter
pretačn~ch klenotov, akými boli Faldala· 
samkeit a Alte Liebe. Nemecká roman
tika dostala svo j prot iklad v nekonel!
ne j melodickej riave Dvof6kovfcb PIA! 
milostných. Vedra výkriku bolesti a v6l· 
ne [ O, našl lásce nekvete ... l zneli l 
poko jné, priam chorálovité úseky 116 
v im, že v sladké nadl! jl l ; stlšený pokoJ, 
vygradovan~ rozlievajúC{)U sa melódiou 
záverečného úseku plesne V tak mnohém 
srdci mrtvo jest, bol vystrledan~ vini· 
vým pohybom .Priam past-orálnej nélady 
v dielku Nad ki·n j&m vévodi lehký gp6-
nek . .. Všetky tieto rôznorodé podoby 
Dvotákovho cyklu predviedli sólisti SF 
v jedinečne j súhre a porozumeni. Bol to 
vlastne · dvojhlas dokonale .vyladen9ch 
koncertn~ch umelcov, kde nikto nespre
vádza toho druh ého, a le spolu s nim 
dýcha každú frázu, každé temné skrAte· 
nie 1 predlženie tónu. Dvot ák bol ozaj· 
s t.ným prlspevkom k Roku českej hudby 
a zas lúžil by sl ok·amžlté zaznamenanie 
na gramoplatňu. Lenže, čo by sme ne
chceli z tohto koncertu mať "u seba -
doma"? Snád všetko. Bolo to popolud
nie pre prav~ch prlatelov spevu a ko
mornej s úhry, kde net reba prlhovor vel
k~m gestom. skôr m!lkkým nasadenim 
zopár tém, ktoré v Istých chvilach dost6· 
va jú rôzne dimenzie, spôsoby uva!ova
nla, vecného argum~ntovanla, ale L· 
ús mevu, žartu, č l teplej ludskej slzy, 

TERt:ZIA. URSINYOVl 


