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PREHLIADKA SLOVENSKÉHO KONCERTNÉHO UMENI '84 
V rámci 5. ročnlka Prehliadky slovenského koncertného umenia (PSKU), kto

rá sa uskutoonila v dňoch 26.-31,. marca 1984 v 2iline, predstavilo sa 12 sólis
tov, 2 komorní! anaémbly a 3 orchestrálne telesá. )ednoročnfí pauzu, ku ktorej 
dollo v roku 1983, zaprlčinilo prelolenie akcie z jesenni!ho termlnu na jarný. Ok
rea probli!mov so zabezpečenlm ubytovania pre fíčastnlkov i pozorovatelov pod
llatným d6vodom pre tento presun bolo físilie rovnomernejlie rozdeliť väčlie 
hudobní! podujatia, ktorí! sa v priebehu sezóny organiz'!jfí v SSR. 

Počas svojho - zatial pomern e krát
keho vývoja - vykryštalizo~al sa aj pro· 
IU PSKU. Ak v roku 1981 ťažisko a kcie 
spočlvalo na prehliadke orchestrálnych 
telies, tohtoročná prehliadka stala sa 
predovšetkým konfrontáciou sláčikárov 
- sólistov aj komorných telies; osta·tné 
odbory boli zastúpené s kromne jšie. Nie
ktor! umelci (Toperczer, Trávničkovo 
kvarteto] vystúpili v rámci ľSKU už po 
druhýkrát. Vo všeobecnosti prezentovali 
sa umelci mladšej a s trednej generácie 
[nad 30 rokov]. Ich účast do is tej mie
ry odráža vedúce postavenie tejto veko· 
vej kategórie v dnešnom slovenskom 
koncertnom živote. Aj v tejto oblasti do
chádza k výmene pozlci!, k postupnému 
striedaniu generácii, ale aj k is.tým pre
sunom v umeleckej kva lite a v hiera r · 
chU úrovne. Dvoma zástupcami prezell( 
tovali sa v rámci PSKU Str edoslovens ký 
a Východoslovenský kraj. Z tejto zásady 
vtberu umelcov vymykali sa dvaja na j· 
mladšl reprezentanti , ktorým účast za
bezpečilo v!fazstvo v rámci Interpretač· 
nej sútaže SSR v Banskej Bystrici za 
posledné dva roky ( M. Pivka, E. Pro
ch6c]. 

'Na základe dramaturgických kritéri! 
usporladtelov [čs. umelecká agentúra 
Slovkoncert, zss, ~KO Žilina, Dom odbo
rov Zmna] účastnlci rešpektovali zása· 
du zastúpenia súčasnej slovenskej tvor
by. Môžeme s radosťou konštatovať, že 
léto odznievala na znamenitej profesio· 
n4lnej úrovni. V dramaturgH sa zohfad· 
nll aj Rok českej hudby [spolu 12 diel ). 
v znamen! ktorého sa kona l aj závereč· 
nt koncert Slovens kej filharmónie. Pred· 
stavoval úspešné zavtš enie t ejto vyda re· 
nej akcie. 

Vo všeobecnosti [až na menšie od· 
chýlky ] môžeme konštatovať vzostupný 
umelecký trend u jednotlivcov, súborov 
l orchestrálnych telies. Najmä u só lis - . 
lov menšie možnosti na sebarealizáciu a 
vysoká ponuka nútia interpretov napnúť 
všetky sily, aby s a na akcii, ktor ú sle
duje odborná kritika , prezentovali čo 

ovefa nižšou kapacitou sedadieL Vďaka 
nedostatočnej klimatizácii [ktorá sa pre 
huča·nie, a tým rušenie výkonov musela 
vypina t] sa na jmä plne obsadená miest
nost stávala dusným, pria m saunu pri
pomlnajúcim priest·orom. 
Účast a ohlas obecenstva - nielen 

čo do · počtu, ale aj čo do kvality a zá
ujmu - sú v Žiline také vynikajúce, že 
jej to môže závidieť nejedno slovens ké 
mesto. Túto radostnú skutočnost iba po
tvrdzuje fa kt, že volba metropoly seve
rozápadného Slovenska ' ako hostitela 
Prehliadky bola plne opodstatnená. 

Sólistické výkony odzneli vo forme po
lorecitá lov alebo v spolupráci s orches
trom. Jedine Slovenské kvarteto sa pred
stavilo na celovečernom koncerte. Nie
ktorým umeloom sa d!lný časový priestor 
zdal byt pr ikrá.tkym a· snažili sa vtesnať 
do polovice programu minutáž, ktorá by 
bezmála vysta:čna na celý koncert (Pet
róczi]. Tým sa dlžka niektorých podu
jati n eúmerne predlžovala. Z hladiska 
výstavby programu nepokladáme práve 
za najšťastnejšie riešenie, keď po vý
kone inštrumenta listu v l. polovici kon
certu nasledoval polorecitá l spevá ka. V 
obidvoch pripadoch bolo by sa žiadalo 
z hladiska a traktivity i umeleckej úrov
n e výkonov opačné poradie [Michalica 
- Balún, Alexander - Vyskočilová-Za
jlčková ). 

ORCHESTRE, DIRIGENTI 

Účast troch orch estrálnych telies na 
PSKU znamenala nielen previerku ich ú· 
rovne, ale súčasne .Jia stala prlležitostou 
pre odha lenie rukopisu prislušných diri
gentov. 

Slovenský komorný orchester pripravil 
pre Žilinu program, v ktorom na vy
sokej úrovni preukázal umelecké výsled
ky s vojho dlhoročného vývoja . Priklad
ná technická prepracovanosť, vzácn a jed
nota súhry, priznačné tvorivé zaniete
nie, vrúcnosť kantilény, s ýty a pregnant
ný zvuk, tanečnost a elegancia opunco-

Slovenský komorný orchester s umeleckým vedtícim nár. um. Bohdanom War
chalom. 

najpriaznivejšie. Niektor! preto volili ra d· 
!ej osvedčený repertoár a lebo [najmä 
sláč!kári, ale aj niektoré čisl a poloreci
t41ov spevákov] predvádzali predovšet
k9m sonátovú literatúru z notove j pred
loby. Nie je to sice ni·č neobvykléh o, 
predsa však t!, čo hrali všetko spamä· 
ti [Michalica, Prochác ) dokázali zo skl a
dieb vyťažiť viac, pretože mali väč ši tvo
rivý nadh!ad. 

Z 8 koncertných poduja t i 3 orchestrál
ne akcie odzneli vo Velke j s ále Domu 
odborov a boli VýQorne navštiven é. Päť 
komorných koncertov sa uskutočnilo v 
priestore Male j sá ly te j is te j budovy s 

vali úvodné dve skladby - Stamicovu 
Mannheimskú symfóniu A dur, č. 2 a Al
binoniho Concerto čl cinque č . 5. Zh o
dou okolnos ti vypočul som s i v prie
behu jedného mesiaca známu Sukovu Se
renádu pre sl áčikový orchest er v inter · 
pretácii SKO už po t ret!krát. Žilinské 
uvedenie vysoko predčilo predchádzajú
ce uvedenia n ielen v s uverenite tech · 
nic kého zvládnutia, ale predovšetkým v 
nerebudnutelne j úr ovni tvorive j nad
stavby. jemný šarm, bohatstvo tvorivej 
fan tázie, r·omantický vzlet a priznačný 
citový vk lad tvorili pozadie, na kto 11om 
s úbo r s ugestlvne rozvlja l hudobné plo-

Štátny komorný orchester Žilina s dirigentom Bohumilom Urbanom a sólis tkou 
Máriou Andrašovanovou. Snímka: j. Hulka 

chy tohto mladistvo pôvabného diela. 
Umelecký vedúci s úboru Bohda n War

chal sa prezentoval vo Vivaldiho Kon
certe d mol pre hu~ le a sláčikový or
chester aj ako sólista. V jeho výkone 
mohli sme postrehnúť akoby v zmenše
nom obraze tie č rty interpretácie, k toré 
vtlačil s vojim umeleckým vedenlm pre ja
vu SKO: vynikajúca intonácia , zrete!nosť 

a rtikulácie, využit'ie plnokrvného tvori 
vého temperamentu a podmaňujúca ra
dost z muzic!rovania. 

S SKO vystúpil ako sólista aj Karol 
Lulpai v Sonáte pre trúbku a sl áčikový 
orchester od H. Purcella. Svojim výko
nom demonštroval intonačnú pohotovosť , 
schopnosť plastického vedenia kantilény, 
pohyblivú techniku a najmU pevné d rža
nie tempa, ktoré mu umožnilo účinne bu
dovať väčšie llnie i plochy. 

V predposledný dei'í Prehliadky pred
stavil sa Štátny komorný orch ester Žili
na, na č el e ktorého stál a ko zástupca 
Stredoslovens kého kraja profesor tamo j· 
šieho konzervatória Bohumil Urban. Pred 
piatimi týždňami vypočul som s i v Ži
line Urbana na čel e SKO pri s prevádzan! 
sólis tov - absolventov žilins kéh o kon
zervatória. V porovnan i s vteda jš ím kon · 
ce rtom vyznel t ento výkon pre di r igen
ta priaznivejšie. Dopomohli mu k tomu 
lepšie podmienky pre skúšanie, výhod
n e jšia akustika koncertného priesto ru i 
zvýšená zodpovednosť a koncentrácia 
hráčov na pódiu. Pokia! by sme chceli 
hovoriť o istých r ezervách SKO, n evide
li by sme ich v oblasti technic ko-into
načne j , a le s kôr v oblas ti zvukovo-vý_ra
zove j. v orch estri - na jmä v skupme 
dychov - hrá rad kval itn ých hráčov 
(flauta, hoboj, klarine t, a le aj plechy ). 
Urba nova dirigentská práca sa o ri ento
va la na dosiahnutie čo na jvyr ovnanej · 
šieho zvuku a v porovnani s predchá
dza júcim výkonom dosiah ol v svo jom ú
sili is tý pokrok. 

Urban je t ypom t emperamentného hu-
~ dobnlka, ktorý svo j tvorivý elán dokáže 

výrazne vyťažiť a zapoji ť do fo rmovam a 
hudobného procesu. Velmi sympaticky sa 
vyrovnal s úvodnou predohrou Prome· 
theus, op. 43 L. v. Beethovena. Vysta : 
val ju na kontrastoch beethovenovs ke] 

· prudkos ti , naliehavost i a vrúcne j ~emi ~ 
tej lyriky. I záver dokázal vystu pnovat 
v pomerne presvedč ivé vyvrc h olem e. Bez 
problémov zdolal chúlostivé synkopované 
úseky l. časti Moza rtovh o Koncertu pre 
klavir a orchester d mol, K. z. 46$) i dal 
š ie úskalia sprievodu. Drobnou cizelér
skou prácou poznač il Andrašovanov pies
i'iový cyk lus Zašume li borovice, ktorý 
svojou farebnou inštrumentáciou dal via 
cero prlležitost! zaskvie ť sa kvalitám dy
ch ových nástrojov. Pre záverečnú Dvoľlí 
kovu Ceskú suitu D dur, op. 39 mier a 
jeho tvorivého vkladu nestač ila na vy
stihnutie cha rakteru n a jmä Polky a Su
sedske j, ktoré mali byť rychle jš ie, preg
nantne jšie, sugestlvne jš ie a na jmä ta
nečnejšie. 

Záver PSKU patril Slovenske j filhar
m6nii, na čele ktore j s tá l Libor Pelek. 
Vystúpenie prvého s love ns kéh o s ymfo
nického te lesa predsta vova lo skvelé vy-

vrcholenie a kcie čo do mohutnosti, tech
nic kej vyspelosti i r ezonancie u obecen
stva vďaka s ugestivite zážitku, ktorú do
kázal Pešek navodiť. ú vodná Vlt-a va zo 
Smetanovho cyklu Má vlast sa popri vy
soke j zvukovej ku ltúre vyznačova l a isto
tou línií, jemnou plast ickosťou fráz a 
s kvelým sklbenín1 jednotlivých tempo
vých r ovin, čo clodlíva la dielu p unc ne
opa kovate!ného ča ra, prirodzenosti a ú
činnosti. V Ja náčkovej Symfoniett e vy
tvoril Pešek odlišnú atmosféru so širo
kým dia pazónom ná lad od ma jestátneho 
fan fárového úvodu, cez vystihnutie mo
ravs kej ludovej me lodiky a tanečnost i v 
2. časti s podtextom nostalgie popri vy
zdvih nut í búrlivého charak teru s tredné
ho dielu 3. čast i. Najpriťaž live j šou na 
Peškovom prístupe k Janáčkovej Symfo
niette bola schopnos ť vtlačiť 'zá klad ne j 
a tmos fé r e istú peča ť pozadia iného ná· 
ladového od ti ei'la. Tá to charak teris tika 
plne plati pre 4. časf temperamentného 
s lováckeho ta nca s medita t lvn ym pod
textom. Hoci výraz celej Symfoniett y sa 
poh ybu je v sý tej ších farbách , Pešek vy
s tava l dynamickú formu Finále tak, že 
sa s talo a kýmsi temat ickým zhrnutím ce
lého d iela. 

SLACIKARI 

So SF predstavil sa aj mladý hus lis ta 
)indrich 'Pazdera ako sólis ta Dvoi'ákovho 
Koncer tu pre husle a orchester a mol, 
op. 53. jeho spolupráca s di rigen tom bo
la až na menšie nepresnosti súh ry v 3. 
časti ( úsek dua hus rového sóla s d re
venými dyc hovým! nás t ro jmi ) znamen itá. 
Požadovaný výraz Dvoi'ákovho Koncertu 
ideá lne korešpondova l so vzrušeným pl 
nok rvným temperamentom só listu. Paz
dera dokázal zna menite vyzdvihnúť dra
ma tické napä tie i mužný charakter v rClc 
ne sýte j lyri ky a na imponujúce j úrov
ni zdola l ná ročné úseky vi r tuóznych me
dz iviet. In tenzitou prejavu a priebojnos
ťou dokázal zač l eni ť sólový pa r t do sym
fonic kého prúd u. Poma lú časť [Adagio 
ma non tropp o ) stvá rnil s pôsobivým cito
vým zaangažovaním. Po vzrušenom pulze 
l. čas ti imponovalo, do a kých kludných 
polôh dokáza l umelec svojim výrazom za
kot vi ť. Skve lým ga t·an tom vystihnut ia 
c harak teru 3. ča sti bol pre dirigenta i 
sólis tu ich muzikantský elá n. Bezpeč ne 
vi edol oboch pri zdôrazňovaní tanečnos
ti a só lis tu zas vďaka zdatnému tec hnic
kému zá~emiu i pri s tvárnenf perli vých 
pasážf. Rados t , pohoda , is tota a sebave
do mie vyža rovali z tvor ivé ho korešpon
du júceho zanietenia oboch umelcov -
hus lis tu i dirigenta. 

Ďalším huslis tom, reprezentantom Vý 
chodos lovenského kraja, k torého sme s i 
vypočuli v rámci PSKU. bol koncertný 
majster Štátne j filharmónie Kosice i pe
dagóg tamojšieho konzerva tória Ka rol 
Pet róczi. jeho výkon môžeme hodnotiť z 
dvoch zorných uhlov - z kontext u jeho 
osobného umeleckého vývoja a v kon · 
f rontácii s os tat nými husli s tick ými preh
liadkovými výkonmi. jeho ambi cióznosti 
možno pri písať, že š tyrmi, č a sov o nie 

(Pokra čovanie na 3. s trane .) 

} 



• CONCERTINO PR"AGA 1983. V dňoch 
31. októbra - 4. novembra 1983 zasada
la .,. Prahe v Divadle hudby . medzinárod
ná porota rozhlasovej s6.ťale __ mladých 
hudobnlkov Concertino Praga 1983, kto
re j predsedal prof. Frantliek Sole, rek
tor JAMU v Brne. Porota pos6.dlla cel· 
kove 49 nahrávok (17 fláut, ll klarlne-. 
tov, 8 hobojov, 8 tróbiek, . 5 lesných ro
hov) , z týchto krajin: BĽR, CSSR, Fran
cúzsko, MĽR, NDR, NSR, PĽR, RSR, Ka
nada, MoĽR a ZSSR. Ceny boli udelen~ 
takto: FLAUTA: 1. cena - Vincent Lucas 
(1967, Franc6.zsko), 2. cena - Michael 
Kofler (1966, Rak6.sko) , čestné uznanie 
- Kornella Brandkampová 11967, NSR), 
Anton Korolev 11965, ZSSR), Helena Ho· 
lečková 11966, CSSR). KLARINET: l. ce
na - Artur Lukomjanskij 11967, ZSSR), 
2. cena - nebola udelená, čestné uzna
nie - Wolfram Grossa 11966, NDR), Zde· 
no Piala (1966, CSSR), Dmitrij Artamo
nov 11967, ZSSR). HOBOJ: l. cena -
Jana Brolková 11968, CSSR), 2. cena -
Viktoria Kafková 11965, MĽR), čestné 
uznanie - Kay Zeisberg (1965, NDR). 
Tytus Wojnowlcz (1965, PĽR) . LESNt 
ROH: 1. cena - Franz Langosch 11966, 
NDR), 2. cena - nebola udelená, čestné 
uznanie - Jlfi Spaček 11970, CSSR). 
TRÚBKA: 1. cena - Neeme Blrk l 1966, 
ZSSR), 2. cena - Josef MatAjka 11967, 
CSSR), čestné uznanie - Tibor Klraly 
(1965, MĽR), Leo Slberski 11969, NSR). 
Cena Heleny Karáskovej ludeluje ju mi
nister lkolstva CSR absol6.tnemu vlťazo
vl na pamiatku zaklada telky sóťale l -
Vincent Lucas, flauta l Franc6.zsko l · 
Zvláštna cena pre najmladiieho 6čas~i
ka -- Ilze Urbana, flauta (1~71. ZSSR) . 
Cena za najlepiiu interpretáciu skladieb 
čebkých autorov (Z. Hiila: 4 kusy pre ho
boj a klavlr, J. V. Stamlc: Koncert C dur 
pre hoboj) __: Jana Brolková, hoboj 
1 CSSR ). Nositelia 1. a 2. ceny ,.ziskavaj6. 
titul "I.aurellt Concertina Praga a vyst6.· 
pia na koncerte vlťazov v Prahe - v so
botu 16. júna 1984. 

• KONCERT Z TVORBY CESKOSLO_
VENSK'iCH SKLADATEĽOV V MOSKVE. 
v Dome sovietskych skladaterov v Mos
kve uskutočnil sa 21. marca t. r . kon
cert z tvorby československých _sklada· 
1erov. Ceskú tvorbu reprezentovali sklad· 
by E. Hloblia, V. Kalablsa, I. Korza, slo· 
venské komorné skladby Ladislava Bor
losa IKnciencla pre husle sólo), Hanula 
Domanského (Dithyramby pre klavir), 
Alexandra Moyzesa l Sláčikové kvarteto l, 
Milana Nováka 1 Divertimento pre hoboj, 
klurlnet a fagot) . 

• úSPECH VO VIEDNI. Skladater Ja
roslav Meier osobne uvádzal a komento· 
va l svoje opery v Spolo.čnosti p_re hu· 
dobné divadlo vo Viedni. Táto mititú· 
cla organizuje audiovizuálne prehrávky 
domácej a zahraničnej opernej a javil· 
kovej tvorby. V dňoch 23.-25. marca 
1984 poznali účastnicl týc_hto akcii Mele· 
rove opery Erlndo, Dreváky, Noc pred 
nesmrternosťou a Vrabčiaci. Na týchto 
večeroch sa zúčastnili predstavitelia ra
kúskeho hudobného !ivota, pedagógovia 
a !itudentl umeleckých i kôl a P?četni 
viedenski kritici. V diskusii vysvetlil pri· 
tomný skladateJ zásady svoje j opernej 
práce. Večery sa stretli s porozumenim 
a uznanim. 

• VÝSTAVA DZEZ ROKU 1983. Mest-. 
ský výbor SZM, Kultúrne a spoločenské 
stredisko, Fotoklub pri KaSS v Pleiťa
noch pripravili autorskú výstavu r.otogra
fli Vojtecha Hanko s názvom Dlez roku 
1983, ktorá sa uskutočnila v Galérii mla
dých MsV SZM v Klube mládel e J. Fu
llika a trvala od 6. aprila do 6. má
ja 1984. 

Dramaturgiou prvého tohtoročného 
koncertu Stúdia mlad9ch, ktor9 sa ve
r ejne nahrával 5. a vysielal 19. marca, 
reagovala Redakcia symfonickej, opernej 
a komornej hudby HRHV Cs. rozhlasu 
v Bratislave na bl!žlaci sa VIL ročnlk 
mP.dziná rodnej Bachovej sťl(aže v Lipsku. 
Pozvala totiž do Stúdia mladých štyroch 
poslucháčov VSMU, ktor! sa v súčasnej 
dobe na toto podu jatie pripravovali, aby 
sa časťou svojho sú ťažného programu 
predstavili širše j vere jnosti. 

Klaviristka Da na Saturyová, štud u jú ca 
druh9 rok v triede doc. Evy Fischero
vej, predn iesla v úvode koncertu dve 
diela J. S. Bacha - Prel6dium a f6gu 
fis mol z Il. zväzku Temperovaného kla
vlra a Toccatu c mol. Svo jim výkonom 
v oboch dielach sk ut očne .potvrdila slová 
moderá tora, ktorý hovoril o jej bl!zkom 
vztahu k tomuto autorovi. Stýlové obme
dzenia bachovského rukopisu, znamena: 
júce pre mnohých Interpretov kamei\ ú
razu, vytvárajú - ako sa zdá - pre 
Sat uryovťl naopak priestor, v ktorom sa 
dokáže s lobodne a prirodzene pohybovať. 
Schopnosť plastického diferencovania 
hlasov polyfónne j · š truktúry, rytmická 
pevnosť, ako i racionálny nadh la d, _ak
centujťicl sddržnosť statickej a rchltektú · 

ZASADAL OV ZČSS 
DJ1a 18: a prlla 1984 zasa dal v Brati

s lave najvyšš! orgán federálneh o Zväzu 
československ9ch skladatelov. Pos údil do
tera jšiu prácu zväzov9ch orgánov a ve
noval pozornosť Festivalu súčasnej čes· 
ko-slovenskej tvorby, ktor9 sa bude ko
nať v .r oku 1985. V rámci celkového plá
nu zväzu odzneli tiež dva referáty 1 Ľ. 
C!žeka a I. Dibáka ), ktoré analyzova l! 

sťlčasné podmienky v rozhlase a telev!zll 
v súvislosti s prel!nan!m českej a slo
venskej hudby. V diskusii sa tá-to proble
matika da lej osvetrovala. Clenovla OV 
sa napokon oboznámili s v1acer9m1 za
hranlčn9ml otázkam1 - najmä s plnen!m 
uzavret9ch dohOd. V širokom programe 
zasadnutia sa poukázalo na súčasný stav 
vydava telskej a polygraflckej politiky a 

Záber zo zasadania OV ZCSS, ktoré sa konalo 18. aprila 1984 v bratislavskom 
Dome ROH. Sn!mka: P. Procházka 

na viaceré otázky rôznych festivalov, na 
ktor9ch sa uplatňuje hudba. Z~sadnutle 
viedol predseda OV zCss Zdenko Nová
ček. Na záver pri jal tento orgán vyhlá· 
senle k svojmu členstvu, ktoré publikuje
me v doslovnom znenf. 

ÚV SCSS na ném pétém zasedánl dne 
18. 4. 1984 v Bratlslavi! pozltlvni! hod· 
notil tv4rčl aktivity obou národnlch sva· 
z4 - SCSKU a ZSS - k významným vf· 
ročlm, kterýml jsou 40. výročl SNP a 
40. výročl osvobozenl Ceskoslovenska 
sovi!tskou armádou. Ceskoslovenitl hu
debni umi!lcl se tak pflhlaiuji k vfzna!Jl· 
ným ud4lostem, které se staly hlstorlc· 
kfm meznikem v dAjlnácb naleho lidu. 
Svou angalovanou tvorbou, která obráll 
současný ll vot nall socialistické spolei!-. 
nosti, jenl v úzké spolupráci s lldem 
Sovitského svazu a ostatnlch socialis· 
tlckých st4t4 a se vlemi pokrokovými sl· 
lami celého sviita, bojuje za trvalé za
cbovánl svi!tovébo miru, pokroku a iťast
ného livota pfiltich generacl. 

Hudebni umi!ni svou velkou emotlvn! 
silou ovllvňuje nejen clti!nl človiika, je· 
bo myilenkové sml!ry, ale pfedevifm pil· 
sobi na jeho estetický a etický rozvoj. 
Snahou československých skladatelii, in· 
terpret4 i muzikolog4 je pfispi!t vel · 
kerým svým umem, talentem a schop
nostmi k vytvofenl nových uml!leckých 
hodnot, které svou vysokou uml!leckou 
úrovni, kulturni!polltickou orientaci a 
estetickovýcbovným piisobenlm se ~ta· 
nou dillelitým prvkem v !ivotA a v dal-
11m rozvoji naii socialistické společnos
ti. 

Proto ústfednl výbor vltá viecbny lnl
ciatlvy pfi tvorbA nových dl!l k ti!mto ju
bileim a pfedpokládá, l e bohaté inspl· 
rai!ni molnosti vyulijl i dalli tv4rci. 
Jsme pfesviidčeni, l e vznikajici nové 
tvorba viecb lánru dále obohati estetlc· 
ko-ideové clti!nl naieho lidu. 

Sútaže žiakov slovenských konzervatórií 784 
1 Dokončenie z predchádza júceho č!sla. } ' 

Poslednou . tohtoročnou súťažou bola 
sťlťaž v hre na drevených dychových ná
strojoch, ktorá sa kona la v dňoch 16.-
18. februára 1984 v Košiciach , a bola čo 
do počtu súťažiacich žia kov najpočetne j

šou sťl ťažou. Porote 1 Mila n Ettl!k - Pra
ha, predseda poroty, Lidmila Ježová -
Praha, Pavol Blenik - Zlllna, Viktor Vav
ro - Bratislava, Róbert Krajčo - Koši· 
ce) sa preds tavilo 42 súťažiacich žia· 
kov, z toho bolo 14 flautistov, 9 hobojls· 
tov, 12 klarlnetistov a 7 fagotis tov. Stú
pajúcu úroveľ\ výsledkov dychov9ch od· 
delen! na našich konzervatóriách znovu 
potvrdila l táto sťlťaž, čo najkvaliflkova
nejšle mohol posúdlt predseda poroty, 
prof. M. Ettl!k, ktor9 už t r ik rát predse
dal porote na tejto sťltaži a mä vel mi 
dobr9 prehlad o práci a v9sledkoch vy
učuj ťlclch a žia kov. Najvyššie hodnotil 
v9sledky hobojov9ch a fagotov9ch súťaži, 
pričom pripomenul , že zvlášť vo fagote 
- oproti súťaži spred 6 rokov - je vý
voj až neuverlteTn ý a že mnohé tohto
ročné výkony boli na špi·čkovej úrovni 
(Mešlna z Bratislavy, Bicäk z Košic). 
I na tejto súťaži musela porota prlstúplt 
k deleniu niektor9ch cien , čo podla sú
ťažného poriadku má byť o jedlnel9m zja
vom, no mnohé výkony boli na take j ú
rovni, že porota musela pristúpiť a j k 
takémuto riešeniu. ZvlAštnosťou t ejto sú· 
(aže je, že ako jediná súťaž prebieha v 
l. kole anon ymne l za plentou ), čo v y· 
~adu je niektoré zvläštne .opatrenia orga· 
nlzačného cha rakteru l určenie rovna
k9ch skladieb, rovnaký s pôsob ladenia 
na pódiu, zachovanie pr!snej anonymi· 
ty a pod.) . 

Výsledky dychovej súťa:le: 

I. kategória (1.-4. ročnfk) 

FLAUTA 
l. cena - Martina Lesná, Bratislava 
2. cena - Ivona Ka rasová, Košice 

Renáta Zgolová, Košice 
Ivona Velecká, Bratis lava 

3. cena - Beáta Zblhlejová , Zillna 

HOBOJ 
l. cena - Iveta Bachmannová, Košice 
2. cena - Ladislav Roth , Košice 
3. cena - Vlastimil Dufka, Bratislava 
Cestné uznanie - Ján Pekarovlč, Zillna 

KLARINET 
1. c.ena - Ronald Sebesta, Bratislava 
2. cena - Dušan Mlhely, Košice 

Róbert Mojžiš, Zillna 
Kamil Toman, Bratislava 

3. cena Peter Apolen, Zlllna 

FAGOT 
1. cena - Roman Mešlna, Bratislava 
2. cena - Juraj Vlček, Zillna 

Daniel. Hrlnda, Košice 
3. cena - Juraj Korec, Bratislava 

ll. kategória l 5.-6. roi!nlk l 

FLAUTA 
1. cena - Hedviga Kramárová, Brat!· 

sla va 
2. cena - Vladimir S9kora, Zillna 
3. cena - Ivan Vereš, Bratislava 
Cestné uznania - Elena Brladková, Zl

lina 
Dag mar Radová , Bratislava 

HOBOJ 
1. cena - Jaoo Varcholová, Košice 
2. cena - Miroslav lvaniš, Zllina 
3. cena - Igor Fábera, Bratislava 

Rozhlasové štúdio mladých 
ry sa v jej hre spájali s evidentnými 
pre javmi spontánne j muzlkality v pôso· 
blv9 hudobn9 tvar. 

Rovnako a ko Dana Saturyová i ďalš! 
t raja ťlčlnkujúcl - flautisti Viera Anta
lová a Jaroslav Harvan a klaviristka VIe
ra Doubková sú poslucháčmi l l. ročn!ka 
VSMU. Viera Antalová z triedy doc. Ml· 
loša Jurkoviča uvied la zo svo jho súťaž
ného programu dve č!sla, z ktorých sa 
do rozh lasového vysiela nia z časov9ch 
dôvodov dos tala, žiaJ, len Bendova Soná· 
ta In F. 2taJ, preto, že Balada pre flautu 
a klavir od Franka Martina odznela v jej 
podan! v nesmierne s ugestlvne j podobe. 
Jej Interpretácia doslova d9chala paste
lovými fa rbami a diferencovanými v9ra· 
zoryml polohami, nestlerajúc pritom kon
krétnosť obrysov h udobnej kres by. Kul· 
ttvovaný tón, .ladnosť frázovan9ch l!nl!, 
ID'tonačnú' Istotu a ti ež nesporn9 šarm 
umeleckého prejavu zúročila však Anta
lová 1 v Bendovej Sonáte, k torej prepo· 
žiča la onú graclózn u vznešenosť rokoko
vého slohu. 

Viera Doubková, zverenkyňa doc. Milo· 
ša Starostu, sa v Stúdiu prezentovala 

Bachovou Toccatou d mol a Prelúdiom 
a fúgou Des dur Dmitrija Sostakoviča: 
v porovnani s Danou Saturyovou je kla
vlrls tkou velkorysejšleho gesta, čo do 
Istej miery vyplýva z jej nevšedn9ch 

· technických dispozicii. Profil najmä rap
sodických plOch bol v Bachovi akoby 
načrtnut9 plnš!m štetcom a oblúk ba
rokovej dekorácie nadobudol o niečo v y· 
puklejšlu formu. Stýlové požiadavky 
skladby však pre i\u osta li nemenej zá
väzné a realizovali sa obdobne ako u 
Sa turyove j vedomou kontrolou spontán · 
nych emocionálnych reakci!. V Sostako
vlčovom Prelúdlu a fúge Des dur vy· 
užila zasa Viera Doubková prlležltosť s lo· 
bodnejšie prej aviť svo j t emperament n9 
natural a zaujala na jmä smelým rozvrh
riutlm akcentov a temporytmickou vl· 
talitou. Vzhladom na to, že celá plocha 
fúgy má vyslovene motorický charak
ter, ktor9 navyše už Jen kvôli polyfón
nemu pletivu hlasov nemožno väčšou vý
razovou zbrázdenosfou porušovať , vyná· 
ra sa len otázka, čl by snáď v Prelúdlu 
v záujme určitého kontrastu medzi obo·· 
ma formami ne.bolo vhodné uvolniť mies-

KLARINET 

l. cena - neudelená 
2. cena - Ma rián Chládeck9, Zllina 

Dušan Roha l, Košice 
Vladimir Nechall!l, Zlllna 

3. cena - Rudolf Goga, Bratislava 

FAGOT 

1. cena - Stanislav Bicák, Košice 
2. cena - Peter Hlucháň, Ži lina 

Cenu Sloven11kého hudobného fondu 
za najlepšiu interpretáciu slovensk9ch 
skladieb dostali: 

Renáta Zgolová z Košic za interpre
táciu skladby Na rozhladni z Letn9ch 
zápls.kov pre flautu a klav!r od M. Vl· 
l ec a, 
Kamil Toman z Bratislavy za Inter
pretáciu skla dby Odpočinok z Letn9ch 
zápiskov pre klarinet a klav!r od M. 
Vileca, 
Roman Mešlna z Bratislavy za Inter
pretáciu Sonatlny pre fagot a klav!r 
od M. Ko~!nka, 
Peter Hlucháň zo Zil iny za Interpre
táciu skladby Dialógy pre fagot a kla · 
v!r od J. Gahéra. 

Na záver treba konštatovať, že po or
ganizačnej strán ke boli súťaže všade vel·. 
mi dobre zabezpečené. Na rozdiel od ml· 
nul9ch súťaž! bola venovaná zv9šená po· 
zornos( návštevnosti , zäverečným sem!· 
nárom 1 koncertom, takže tieto sťlťaže 
splnili svoj význam l po st ránke spolo
čenskej. Sto jlme pred jubilejným desia· 
tym ročnlkom ... Naše konzervatóriá u· 
robia všetko, aby sťlťaž v roku 1985 bo· 
la d0stojn9m zakončen!m jednej v9znam· 
ne j epoch y v živote nášho umeleckého 
školstva. MATEJ LENGYEL 

tam! dôslednú ostlnátnos t pulzácle a viac 
spestriť v dyna micke j i agogickej rov! · 
ne jeho hudobnoobrazn9 priebeh. 

Na záver koncertu sa predstavil flau
tista Jaroslav Harvan z triedy doc. Miloša 
Jurkoviča. V jeho podan i odznela 2. so· 
náta e mol pre flautu a klávesovf ná· 
stroj od J. S. Bacha. Dielo okrem požia
davky v9razovej kultťiry a adekvátnosti, 
spoč!va j ťicej vo vyvážen! barokového 
espresslva s konštrukčným, racionálnym 
momentom, kladie najmä v k ra jných 
r9chlych častiach zv9šené nároky na 
technickú pripra venost Inštrumentalistu. 
Hoci práve táto st ránka Harvanovej In· 
terpretácle mala určité rezervy, čo sa 
p re javilo menšou lntonačnou čistotou a 
rytmickými nepresnosťami, dovoJu je cel
ková úroveň jeho kreácie hovorl f i o 
nema lých umeleck9ch kvalltäch, ktoré 
sú - podobne a ko u jeho kolegov -
rozhodne pr!sJubom úspešne j reprezen· 
tácle na spomlnanej Bachovej súťaži. 

Všetci štyria účinkujúci dokázali v Stú· 
dlu mladých , že sú perspekt!vnyml mia· 
dýml Interpretmi, dlsponujúcimi nemal9m 
ta lentom a potrebnou dávkou húževna · 
tostl a že Ich výber na toto medzlnárod· 
né podujatie nebol náhodný. 

SLAVOMlR JAKUBEK 



PREHLIADKA ·SLOVENSKÉHO KONCERTNÉHO UMENIA '84 
(Dokončenie z l. str. l 

práve najskromnejšfml skladbami (pre
važne cyklaml l snažil sa v rámci polore
cltálu obsiahnut temer rozsah celove
černého koncertu. Táto tendencia kládla 
zvýSené nároky na koncentráciu poslu
cháča a neúmerne predlžovala časové 
trvanie podujatia. Treba priznať, te z 
hladiska svojho osobného vývoja Petróczi 
v oblasti remeselného základu (v zvlád
nutr Intonácie, v budovanr Hnil, v kon- . 
centrá eli na výraz l demonštroval oproti 
svojmu - nie velmi úspešnému - vy
stúpeniu v Bratislave spred nlekolkých 
rokov značný pokrok. Toto konštatovanie 
dostáva sa však do menej priaznivých 
polôh, ak sl vezmeme pod lupu ostatné 
zložky Interpretácie - najmä nadstav
bu, ktorá určuje konečný dopad výko
nu na posluchá.ča. V oblasti zvládnutia 
štýlu c!tlll sme u Petróczlho Isté, mies
tami dosť značné rezervy. Hrá totiž prak
ticky každého autora velmi prfbuzným 
spôsobom - bez výraznejšej dynamic
kej · a výrazovej diferenciácie. Poslucháč 
sa potom nedokáže zbavlf dojmu, že sna
ha hrať s čo najmenšlm počtom kazov 
je dominantne určujúcim faktorom; ·'ta
m,uto zámeru obetoval Petróczi neŕaz aj 
prirodzený latentný výrazný účinok, čim · 
obmedzil tvorivú zaangažovanosť. Ne
chceme týmto konšt.atovanlm úplne vylú
čiť tvorivosť v jeho prlstupe, skôr sa 
usilujeme poukázať na fakt, ako dôleži~ 
té je pre výkon interpreta stáť dokonale 
nad všetkou problematikou diela, aby bez 
barličiek obmedzenia dokázal sa po
vzniesť do roviny, v ktorej vychutnáva 
detaily a usiluje sa Ich čo najúčinnej
šie začlenlf do celku v rámci zohladňo
vanla štýlových špecifik. Obyčajne zvyk
neme súnlaslt, alebo prlnajmenäom prl
jlmame bez väčšieh výnrad lnterpretllclu 
súCasnej tvorby. Mť'la nepresvedcilo áni 
PetrOczlno podanie GreMkovho Mor
ceau Il. Bolo pr!liš velkorysé, výrazovo 
priebojné, a le · jeanotvarne. !:icarlattlho 

· Suita č. 4, K. !IO, ale l Mozartov-a So
·mHa B dur, K. z. 454 vyžadoval! podlu 
môjho názoru skromnej~1e, diferencova
nejšie zvukové rúcho, vyš~lu ' mieru reš
pektovania štýlu. Istý sklon k · tvorivo 
málo prežiarenej Interpretácii sme si 
uvedomili, najmä ked o dva dni neskôr 
pridal P. Michalica druhé duo zo Sme
tnnovho cyklu Z domoviny, ktoré pred
niesol na zaver svojho vystúpenia K. Pet
róczi. Michallcova kreác1a ·vyznela o nie
kolka tried s ugest!vnejšle, suverénne jšie 
a najmä v pr!slušných úsekoch· tanečnej
šie. 

Výkon Petrócziho partnerky Anny Lii!
kovej vyznačoval sa velk•ou mierou pre
clznostl, tvorivého vkladu. Skoda, že Istá 
sllahnutosf hr-acieho aparátu znemožňo
vala jej tvoriť pastelové odtlone a pr!
llšná tvrdosť tónu prekážala - nielen u 
Mozarta. Ličková i napriek tomu poda
la jeden z najlepšie pripravených a pre 
pracovaných sprievodov. Svojou nespor. 
nou muzikalitou dokázala presvedčiť, no 
menšia kultivovanosť a skromná diferen
covanosť tónového vypracovania klav!r
neho partu pôsob!ll dosť rušivo;· zrejmé 
kvality ostatných zložiek jej zaangažo
vaného výkonu posúvali tak do perifé
rie. 

Peter Michalica v rámci huslového po
lorecltálu podal jeden z najlepšl<>h vý
konov Prehliadky. Velmi presvedčiVo do
kumentoval svoju Iudskú l umeleckú zre
losť. Dojem z jeho Interpretácie umoc
ňoval kvalitný nástroj, ktorý huslista do· 
káže rozozvučať v širokej palete tónové
ho spektra. Mlchallcova hra je syntézou ' 
vyspelého hudobného Intelektu, spolah
llvého technického arzenálu, dôkladného 
zváženia Interpret-ačných postupov. kto
ré uplall'íuje v súlade so štýlom uvádza
ných skladieb. Výrazne oddlferencoval 
Pergoleslho (Sonáta G dur l od tvorby 
romantikov a aj k tvorbe súčasn!ka (J. 
Malovec: Poéma in memoriam D. Sosta
kov!č) dokázal sl nájsť vzťah. Ako jeden 
z mála hráčov Interpretoval celý pro
gram - a s uverénne - s pamäti. MI
chalica je typom hudobn!ka, ktorý napl
ňa hudobné frázy tvorivým napät!m, má 
schopnosť držať llniu a v rámc! jej ve
denia vychutnávať aj detaily. Neosfýcha 
sa komunikovať s polucháčml nielen svo
jou hrou, ale aj vysvetlujúclm s lovom. 
Zaujlmavou Sonátou F-A-E, ktorá je spo
ločným výtvorom troj ice predstavitelov 
nemeckého romantizmu - R. Schuman
na, j. Brahmsa a A. H. Dletrlcha (uvte
dol z nej tri časti) - jednoznačne po
tvrdil svoj zrelý pr!s tup k romantické
mu umeniu, plného pátosu a vzletu. Die
lo stvárnil s prirodzeným vkusom a su
gesl!vnou emocionali-tou, ktorá nezna
menalo opomenutie účinného klenutla 11-
nlf. Zaslúžene zožal u obecenstva ver
k~ úspech. Túto skut-očnosť potvrdzuje aj 
rekordný počet pr!davkov - štyri (o. 1. 
Bach - Gounod: Ave Marta, Smefana: 
Z domoviny - druhé duo.J -, v ktorých 
udržal, čl dokonca stupňoval nadšenie 
obecens tva. 

jeho klavlrna a životná partnerka Ele
na Mlchallcová, spolahllvá a inšpiratlvna 
hudobn!čka, spolupodlelala sa na úspeš
nom vyznen! večera. Do Istej miery ju 
v kvalite tónu - pri hre legata a pri 
skokoch - obmed:o:uje menšie rozpätie 
ruky (evidentné najmä v Brahmsovom 
Scherze z už spomlnanej sonáty ). · 

Z dv<Jch čelistov, ktorr vys·h1p111 na 
PSKU, zaujal viac výkon člena SKO Ju
raja Alexandra; š!rku m<Jžnostr svojho 
umenia demonštroval na dvoch autoroch. 
Suitu d mol od L. Calxa ďHervelols na
plnil tónovo sýtym, živo pulzujúclm a 
muzikants ky. presvedčivým prejavom. 
Azda aj moment interpretácie spamäti 
vtlačil dielu peľ def!nlt1vnosti 1 zjavnej 
radosti z muzlclrovanla. AJ ked v Sonáte 
D dur, op. 58 Felixa Mendelssohna-Bar
tholdyho uplatňoval podobné prvky, pred
sa len štýl tohto romantického klasika 
vyžaduje zvukovo intlmnejš!, elegantnej
š! prejav. Popri velkorysej koncepcii žia
dalo sa viac zamerat na jemné cize
lovanie a zvukové vypracovanie. jeho 
partnerka Helena Gáfforová opätovne po
tvrdila (až na menšie nepresnosti v 
rýchlych úsekoch u Mendelssohna l, že 
je citlivou komornou hráčkou par excel-
lence. . 

Na základe vltazstva na Interpretačnej 
súťaži SSR '83 začlenili do programu 
Prehliadky najmladšieho účastn!ka Eu
gena Procháca, toho času poslucháča 
AMU v Prahe. Ako máloktorý Interpret 
hral spolahllvo spamäti a demonštroval 
predovšetkým pozlcie, ku ktorým dospel 
vo svojom doterajšom vývo ji. V mnoh~ch 
parametroch ovládania vlolonč!!la dosta
hol už priam· profesionálne zrelú úroveň. 
Je znamenite technicky disponovaný, čo 
sa odrážalo v spáde .a zretelnosti pasáž!, 
v lntonačnej vyspelosti, v š!rke dyna
mického spektra - a to v obidvoch kraj
ných polohách 1 v stredných farebných 
registroch. V hierarchii zrelosti z troch 
uvedených skladieb viedla Hrušovského 
Suita piccola, potom nasledovala Fran
coeurova Soná ta E dur a nakoniec De
bussyho Sonáta d mol pre violončelo a 
klav!r. Prochác sa prejavil ako čelista, 
u ktorého sa školenie zameriava na to, 
ako čo najúčlnnejšíe syntetizovať nespor
nú hudobnosť s uvedomelým tvorlv9m 
prfstupom. U skladieb, ktoré má už dlhši 
čas v repretoárl (prvé dve). je preto aj 
stupei'l zrelosti podania vyšši, zatial čo 
u Debussyho uvedomelost ešte domino
vala nad prirodzenostou a emocionálnym 
vkladom. Mladý umelec má však šancu 
vyrásť v popredného zástupcu svojho ná
stroja v s lovenských reláciách. 

.,Benjam!nom" Prehliadky bola Prochá
cova klavlrna partnerka Zuzana· Hude
cová, v súčasnosti poslucháčka bratislav
ského konzervatória. Jej nespornú mu
zikalitu s me ellili vo formovani fráz, 
vo vedeni kantilény, v citlivom dotváranl 

Trávnlčkovo kvarteto 

a v dialógoch tém medzi klavirom a vlo
loqčelom. Má predpoklady, že o nie
kolka rokov bude tvorit a muzic!rovat 
ešte s väčš!m nadhladom, ak však prl
hl!adneme na fyzický vek, muslme kon
štatovať, že podala lmponujl1cl výkon. 

SLACIKOVt SÚBORY 

Po strate Aladára Móž!ho zdala sa byt 
existencia Slovenského kv~rteta prinaj
menšom otázna. Našlo sa však riešenie 
v novom prlmáriovi hus lis tovi Borisovi 
Monoszonovi. Umelec spolupracuje s an
sámblom už dosť dlho na to, aby sme sa 
na základe jeho výkonu na Prehliadke 
mohl! pokl1s it postrehnút, k akým zme
nám v prejave kvarteta došlo, aké n ové 
vývojové tendencie sa v súvislosti s je
ho personálnou zmenou otvorili.· Súdiac 
podla dramaturgie, s ktorou sa Sloven
ské kvarteto ( B. Monoszon, A. Nemec, 
M. Telecký, J. Podhoranskýl v Zlllne 
predstavilo, došlo' vo vývine telesa k Isté
mu presunu v hie rarchii niektorých In
terpretačných parametrov. Do popredia 
vystupuje tendencia zvukovej priebojnos
ti, dravosti, a to do takej miery, že kvar
t etlsti t ejto predstave neraz obetujú 
exaktnosť, zretelnost, vyrovnanosť. Túto 
tendenciu by sme mohli prip!sat a j omla
deniu sl1boru o dvoch hráčov [aj čelis
ta J. Podhoranský je pomerne novým čle
nom). ktor! priniesli svoj mladistvý tvo
rivý temperament, znamenitú techniku 
sovietskej sláčikovej školy. 

Z hry kvarteta vznikol dojem, ako by 
tu na seba narážali dve tendenclt!' -

rozvaha a skúsenost kmeňových člen<Jv 
ansámblu a tvorivý nepokoj tej mladšej 
polovice súboru. Táto dialektika nie je 
práve na škodu pre dalšie vývojové per
spektrvy, ale zatial je kvarteto v pre
chodnom štádiu a jeho p_rejav sa kryšta
lizuje v n ovú kvalitu. B. Monoszon sa 
za pultom pr!már!a nec!t1 ešte celkom 
doma, čo sme postrehli v občasnom po
ravovan! Istoty hry (evidentné najmä v 
Kramárov!). Vysoká úrove i'! súhry je zá
ležitosťou mnohých rokov spolupráce, vy
žaduje vera hodin cvičenia, vzá jemného 
počúvania sa, prispôsobovania,, diskusi!, 
výmeny názorov. Za Móžiho éry nechýba-· 
la Slovenskému kvartetu umelecká iskra, 
ale ansámbel mal bohatšl, dynamický re
gister, viac kultivovaných polôh , jednot
nejšf zvukový obraz. 

Co sa týka časovej dlžky, dramatur
gia progmmu zodpovedala schopnosti 
poslucháčskej koncentrácie. Prevažovala 
tvorba autorov nášho storočiu. Ako jedi
ný preds tavitel starš!ch epoch odznel v 
úvode F. V.- Kramái' ( Sláčikové kvar
teto Es dur, op. 5). V jeh o Interpretá
cii sa vynorilo najviac rezerv: dielo by 
znieslo decentnejšie zvukové rúcho, ešte 
vyrovnanejšie ll nie [niektoré ritardandá 
pokladali sme z hla diska š týlu za zby
točné), 1 ked pri tendencii !st dopredu 
bol! nevyhnutné pre návrat do pOvod
n e j tempove) roviny. Celkovú dramatur
giu znamenite vyvažovala l. sláčikové 
kvarteto D. Sostakoviča s výrazným zas
túpen!m meditat!vnych polOh, ktoré tvo
rili potrebný výrazový protipól živým a 
prlebojným kusom prevažujl1clm v pro
grame (O. Ferenczy: Intermezzo z Hud
by pre 4 sláčikové nástro je, finále Sos
stakovlča a okrajové času 3. sláčikového 
kvarteta B. Martinu, ktoré sa stalo skve
lou bodkou za týmto vystl1penlm l. 

Jeden z najvyrov.nanejšlch výkonov na 
PSKU zaznamenalo Trávnlčkovo kvarteto 
[zástupca Stredoslovenského kraja l v 
zložen! V. Kováf, V. Zavadillk, J. )uflk a 
A. Gál. V porovnani so Slovenským kvar
tetom dostal tento súbor na Prehliadke 
iba priestor polorecitálu, no dokázal ho 
znamenite využit k prezentácll kval!t 
svojho vys pelého umenia. Medltatlvne, 
ale aj dalšie náladové polohy Hrušov
ského Sláčikového kvarteta kreoval! 
kvartetistl velmi presvedčivo. V porov
nani s bratislavs kým uveden!m na 
TNSHT odznelo ešte na vyspelejšej, uce
lenejšej a citovo prežiarenejšej úrovni. 

Prlznačnou črtou prejavu trávnlčkov 
cov je dôkladné technické a dynamicko-

agogické prepracovanie partov, ktoré s lú
ži ako odrazový mostrk k tvorivej nad
s tavbe, v Ich výkone velmi sugestrvne 
zast11penej. Nižši vekový priemer čle
nov premiet-a sa do uprednostňovania 
zvukovej a výrazove j expanzivity, ale aj 
do zvrúcňovania polôh romanticky zasne
ných a medi tatrvnych. Plnokrvné, a le aj 
pochmúrne Sl áčikové kvarteto, op. 51, 
č. l Johannesa Brahmsa so svojimi šl
rokodychými plochami stalo sa tak nie- . 
len previerkou velkých možnosti, a le aj 
demonš tráciou výrazových polOh, ku kto
rým kvarteto vo s vojom umeleckom vý
voji dospelo. 

SPEV ACI 

V rámci Prehliadky sa predstavili 
traja vokalls tl. Ako prvá vystúpila Ka
mila Vyskoi!ilová-Zajli!ková. Svo je ume
lecké pôsobenie orientuje na komorn9 
spev. Preukázala na jednej strane kva
litné hlasové vyš kolenie, a le aj vycib
rený zmysel pre štýl. Dramaturg ia jej po
lorecitálu odzrkadlovala je j zameranie 
sa na hudbu súčasnú a na preds tavtte
rov sta ršlch štýlových epoch. Snaha vy
hnúť sa nebezpečenstvu istého ste1·eotypu 
vyús tlla vo velmi šťastnú spoluprácu s 
flautistom Milanom Brunnerom [A. Scar
lattt : Kantáta, G. F. Händel: výber z árii, 
I. Hurnlk: Mlnutové p!sničky ). Popri kul
tivovanom klavlrnom sprievode Ivana Pa
loviča Brunnerov znamenit9 výkon pat
r il k najsvetlejšlm momentom tohto .po
lorecitálu. V speváčkinom prejave žia
dalo by sa obohatiť dynam!cko-v9razové 

speMrum a uvolniť výš ky (v jednom z 
najlepšie Interpretovaných čisel - Mo
zal'tovom Alleluja z moteNI Exsultate, ju
bllate - ochudobnila dojem nie práve 
najšťastnejšie posadená výška ). Vo všet
kých skladbách akoby prevládalo remes
lo na d tvorivou nadstavbou, a preto sop
ranistka málo presvedčila a vo vyzneni 
skladieb pôsobila prlliš jednotvárne. 

Sólista opery SD v Košiciach, reprezen
talllt Východoslovenského kruja Franti
šek Balún pokial ide o citovú zaangažo
vanosť, timbre hlasu a navyše sch·opnosf 
upútať poslucháča intenzitou prežitia 
predčll Vyskočilovú a uviedol sa viac 
ako sympaticky. Aj ked kvalita Interpre
tácie plesť'lového repertoáru nebola vy
rovnaná, predsa len je výraznou osob
nosť•ou so schopnosťou sugestlvne navo
dlt atmosféru a presvedčiť poslucháča. 
jeho v9kon velmi utrpel tónovo nevyrov
nan9m výkonom klavlrneho partnera 
(Vlastimil Tichý), ktorý bol s ice emo
cionálne zaangažovaný, ale v sllnejš!ch 
dramatických polohách mal tv rdý úder a 
aj po s tránke technickej neraz proble
maticky zvládol svoj part. Balún si do
kázal nájsť vzťah aj k vážnemu Bee
thovenovl, k d1·amat!cky roztúženému 
Cajkovskému l k charakterovo odlišným 
piesňam Kričkovho cyku ( Severn! nQci, 
op. 14). Menej presvedčil folklórne pod
farbenými Ba·čovsk9m i plesi'lami od E. 
Suchoňa. 

So sprievodom SKO Zllino vystúpila 
sopranistka Mária Andrallovanová ako 
sólistka cyklu piesn! svojho manžela Za
š umel! borovice na básne A. Plávku. Tre
ba konštatovať, že úroveň Interpretácie 
tohto opusu, ktorý autor naplsal s ohla
dom na využitie možnosti jej hlasu, má 
neustá le vzostupnú tendenciu. Mladá u
melkyi'la formuje hudobné frázy uvedo
melo, no s hlbokým ciMv9m vkladom a 
bohatým dynam!ck9m tieľ\.ovanlm. Až no 
niekolko menej dokonale tvorených tó
nov zanechal v9kon M. Andrašovanove j _ 
zaslúžene ucelený, presvedčivý dojem. 
Ak neprihliadame k faktu, že cyklus v 
jej repertoári frekventuje už dlhši čas, 
môžeme konštatovať, že obstála zo s pe
vákov na jpriaznive jši e. 

KLAVIRISTI 

Zaujlmavú prlležitosť pre porovnáva
nie vytvorilo vystúpenie vltaza IS SSR '82 
Mariána Pivku a sólistu SF Petra To
perczer&. Konfrontáciu ich v9konov sťa

~u1e okolnosť, že Pivka hral na polore
citáli, Toperczer so SKO Zilina a že Ich 
výkony odzneli v odlišných akusti ckých 
podmienkach. 

Pivka je typom vysoko tvorivého, cit
livého kluvlrlstu so značnými poetizujú
ciml tendenciami. Svo jmu naturelu prl
sp0sob11 aj dramaturgiu vystúpenia [Su
choň : IV. časť Metamorfóz, Mozart : Va
riácie D dur, K. z. 573, Beethoven: Sonáta 
E dur, op. 109, F. Chopin: Fantázla-Polo
néza ). Oproti Toperczerovl, ktorý tiež 
hral Mozarta,' Pivka chápe tohto autora 
skôr poeticky, pričom vychutnáva krásy 
detailov. V jeho koncepcii je Mozart ago
gicky zvlnenejši - na rozdie l od Top_er
czera, ktorý je neprekonate!ným ma j
s trom v ud ržiavani jednotnej llnle za 
p lnej účasti tvorivého vkladu svoje j osob· 
nosti. Toperczerovo tónovo-výrazové 
s pektrum, ktorým disponuje, je o niečo 

silnejšie, jadrne jšie, a le neprekračuje 

hranice Mozartovho štýlu, tobôž ak ho
vorime o jednom z na jdramatickejšlch 
koncertov t ohto autora (Koncert pre kla 
vlr a orchester d mol, K. z. 4661. 

Vldlme, že oba ja klaviris ti sú s ilnými 
Individualitami a odlišnosti Ich pre ja
vu pramenia z ich osobnostného za lože
nia. Do Istej miery je u Pivku di skuta
bilný pr!s tup k Chopinovi, k die lu , v kto
rom autor azda najviac poodhalil rúš
ko romanticky za ložen ej rozháranej 
osobnos ti. Pivkov pris tup predostleral to
tiž pred poslucháčom s kôr mozaikovité 
priradovonie nálad ako jednoliatejšl hu
dobný prúd. väčšina jednot livosti bola 
sice zau jlmavá, krásna, a le mies tami sa 
ž iadala z jednocujúca tvorivá sila. Bee
thovenova Soná-ta bola zas priestorom, v 
ktorom Pivka dokázal zúročiť svoj zmy
sel pre poetickosť, jemné tleJ'I.ovonle fa
rieb. Až na fugátovú variáciu, ktorá ne
bola celkom s uverénna, a na nieko!ko 
preklepov bol jeho Beethoven presved
čiv ý, osobitý a a j strhujúci. 

Posledné dva dni Prehliadky niesli sa 
v znamen! Stretnutia Kruhov priote!ov 
hudby, ktoré organizačne zabezpečil ga
rant tohto hnutia - čs . umelecká agen
túra Slovkoncert. [Pozn. red.: O stretnut! 
prinesieme v jedn om z na jbližšlch čisel 

HZ obsažnejšiu informáciu.) Po závereč
nom koncerte pripravil Slovkoncert aj 
spoločenské stretnutie zástupcovKP'A, 
umelcov, organizá torov, pozorovatelov. 
Verime, ~e táto užitočná akcia, ktorou 
PSKU je, prinesie ako v9sledok úsilia je j 
organizátorov čo naj bohatš ie plody. 

VLADIMIR ClZIK 

.. 
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SLOVENSKÁ 
FILHARMÓNIA 
15. III. 1984. J. Haydn: Abendlied zu Gott ; F. Schubert: Hymne 
an .den Unendlicben, O. 232, . Gott im FrUbling, o. 448, Die Nacbt, 
Gott in der Natur, O. 757; J. Brabms: Fragen, O, scbHne Nacbt, 
Spätherbst, Waldesnacht, Neckereien; W. A. Mozart: Das Bande!, 
K. z. 441; L. v. Beethoven: Faithful Johnle (zo Sltótskych piésnl) 
op. 108, č. 20; J. Haydn: Beredsamkelt; F. Schubert: Im Aben
droth, Lebenslust, Licht und Liebe, Ständcben, Der Tanz, Die 
Nachtigal; H. Leopoldi: Wien, du sterbende Märcbenstadt; 
J. Strauss ml.: Geschlchten aus dem Wienerwald. 

16. III. 1984. W. Byrd: Exsurge, Domine: B. Brittan: Abraham 
and Isaac; I. Stravinskij: Pater noster; O. Sostakovič: Piesne Zo 
židovskej poézie; I. Stravinskij: Credo; · Cb. I ves: Tbe Light that 
is Felt ; W. Wollinger: Three poems on the Resurrection; Ch. Ives: 
In the Morning; O. di Lasso: Mon coeur se recommande a vous; 
E. Chabrier: L'Isle heureuse; G. Fauré: Pavane, Tarantelle; 
C. Saint-Saens: Les Cygnes; E. Satie; Je te veux, La diva de 
!'Empire; Ľudové piesne: Zelený bájové, Teče voda, teče, Pridi 
Jani k. 

The New York Vocal Arts Ensemble (USA); umelecký vedCíci: 
Reymond Beegle, klavlr; Katherine C. Davidsonová, soprán, Lynn 
neckstromová, mezzosoprán, Gregory Mercer, tenor, Stephen Pou
los, barytón. 

Pohostinské vystúpenie súbo- . 
ru poskytlo dva odlišné pro
gr.amy. Prv9 program ( štvrrok l 
stál v znamen! viedenskej hud
by, ktorú reprezentovali viac
hlasné a sólové plesne a upra
vené zbory majstrov viedenské· 
ho klasicizmu (Haydn, Mozart, 
Beethoven, Schubert, J. Strauss, 
ml. a i.). Druh9 program obsa
hoval miešan9 v9ber svetove j 
tvorby od Byrda, Lassa cez 
predstavitel ov novoromantizmu 
Saint-Saensa, Chabrlera až po 
klasikov moderny Brittena, 
Stravinského, Sostakoviča, Ive
sa, Satieho. 

Súbor, ktor9 založil R. Beeg
le v r. 1971 s c ielom vyplnit 
medzeru v oblast i vokálnej ko
mOI·nej hudby v USA, lnterpre· 

. tu je okrem diel svetovej tvorby 
v obrovskom diapazóne od re
nesancie po modernu i súčas
nú tvorbu amerických sklada· 
telov. Dobrá pripravenosť sú· 
boru, ako i živá angažovaná in· 
terpretácia ziska li sl a i u náš· 
ho obecenstva zaslúžený ú
spech. Z dvoch programov, z 
ktor9ch s i posl ucháč mohol vy
tvoriť obraz o obrovskom reper· 
toári ansámblu, bola však zrej.· 
má jeho zameranosť na kon
certovanie pred šlršfm okruhom 
prijímate ľov . Nemožno rovnako 
nevidieť snahu vi esť dramatur· 
giu od náročnejšfch diel ku 
skladbám lahšieho žánru. Dru
hý program možno rozhodne 
pokladať za hodnotnejšl. Vie
denská hudba, ktorá prináša
la i okrajové a prfležitostné 
skladby dvoch významn9ch a u-

torov, ako aj úpravy Ich diel, 
nekládla malé nároky na sú· 
bor, kt·orého hlasová vybave
nost a kultúra nedokázali úpl
ne vyhovieť vysokým p.árokom 
na interpretáciu. Obzvlášť sa 
to prejavilo v sólových pies
ňach·, ktoré poznáme z podania 
na jv9znamnejš!ch svetových 
spevákov, s ktor9m1 sa predsa 
len členovia súboru nemohli 
merať. Ľahká múza, ku ktorej 
smeroval prvý program - pre 
SF Iste nie na jtypickejšf , 
reprezentovaný skladbou kaba
retistu Hermanna Leopoldlho a 
vokálne pretaveným valč!kom 
J. Straussa ml., by si bola vy
žadova la väčšiu eleganciou a 
uvornenosf. 

Druh9 program obsahoval 
is te závažne jšie interpretačné 
vrcholy spo jené s niektorými 
modernými dielami. Najpr.esved
čivej~ie vyznela azda Brltteno
va skladba. Moderné diela, kto· 
ré sl nevyžadovali onú kultúr
no-regionálnu frečitosi a ko 
skladby z viedenského progra
mu, stá li celkovému interpre
tačnému štýlu súboru na jb li ž· 
šie, a k neprihliadame na nie· 
ktoré neprogramované p.r!dav
ky z americkej súčasnej tvor
by, čo odzneli po prvom pro· 
grame. 

V každom pr!pade sa Inter
pretácia súboru vyznačovala 
dôkladnou pripravenosťou, Isto· 
tou súhry a v nemalej miere 
1 muzikalitou, čo dalo koncer
tu punc presvedčivostt a suges
t!vnostl. 

JAN ALBRECHT 

22. a 23. III. 1.984: G. B. Sammartini : Slnfonia A dur; C. Ph. E. 
Bach: Koncert pre flautu a orchester d mol; G. Tartini: Koncert 
pre violončelo a orchester D dur; J. Suk: Serenáda pre sláči 
kový orches ter Es dur, op. 16. Slovenský komorný orchester, ume
lecký vedúci: Bohdan Warchal. Stílisti: Miloi Jurkovič, flauta, Jo· 
zef Podhoranský, violončelo. 

V priebehu rokov činnosti vy
kryš talizovali sa zá kladné dra
maturgické modely vystúpen! 
SKO: bud býva v nich zastú· 
pená aspol'í jedna skladba slo
vens kého súčasnlka, alebo sa 
dáva prlležitosť sólistom. Toto 
podujatie predstavuje druhý va
riant: počuli sme na i\om dva 
sólistické výkony - a oba sa 
vyznačovali vysokou mierou 
profesionality. Cltili sme ju v 
uchopenl a veden! llnl!, v tech
nickom zvládnuti, v spolahli· 
vost i pamäti i v reš pektovani 
š t9lových noriem. A predsa 
miera individuälneho vkladu v 
ich prejave poclielala sa na 
ist9ch - pomerne markantn9ch 
- rozdieloch. 

Jurkovič je typom, ktor9 in· 
klinuje skôr k objektivistické· 
mu prfs tupu Interpretácie; je· 
ho tvorivý vklad sto j! v úzadf 
v s nahe zohladnit požiadavky 
autora, štý lu. Inštinktom l roz
vahou, ktoré sú ui\ho v rovno
vážnej polohe, dokáže vystih· 
núť a zafixovať do prejavu 
s právne tempo, modelovanie 
fráz, artiku láciu. Svoje nemalé 
technické možnosti umelec de
monš troval najmä v živom spá
de finále (Allegro dl molto ) 
koncertu C. Ph. E. Bacha, kde 
sme moh li obdivovať is totu in· 
tonácie, brilanclu a perlička· 
vú zrete lnosť rých lych pasáži. 
Oprot i tomu Podhoransk9 je ty
pom, ktorý svoj bohat9 tech
nický arzen(l l umoci'\uje jednak 
schopnosťou výrazne j diferen· 
cilície tónu a prežlaruje ho in· 
dividuálne vyhranenejš!m pre
javom. Dis ponuje krásnym tó
nom, zmyslom pre formovanie 
llnif ; citovým pO!Uli'Om doká· 
že navodit sugest!vnu atmosfé· 
ru. Navyše (hovorime o štvrt-

kovom výkone ] - mal svoj 
deň, hralo sa mu dobre, v po
hode, uvolnene, v znamenite j 
kondfcli. Výsledkom týchto 
šťastných zhôd bol velký, pod
mm'\ujúcl, nezabudnute!ný vý
kon. Jeho Tartini sa tak · s tal 
dokumentom ďa lšieho umelec
kého dozrievania toh to praca· 
vitého, talentovaného umelca. 

V Sammartinim zaskvelo sa 
jedinečné interpretačné umenie 
súboru. Dôkladná technic ká 
prepracovanosť, jednoliata sú· 
hra, živý spád, vrúcnosť kanti
lény, pregnantná artikulácia, 
bohaté dynamické odtiene tvo
rili podklad pre rozvinutie pre: 
svedčlvej a burcujúcej inter
pretácie. Záverečná Sukova Se
renáda b9va pre SKO prlležl· 
tostou exploatova ť bohatstvo 
citovo-tvorivého zázemia. Je to 
dielo už dlhši čas zakotvené 
v repertoári ansámblu, usade· 
né v tempách, spolahlivo zvlád· 
nuté v chúlostivejš!ch úsekoch, 
dôk ladn e premyslené a preta· 
vené v koncepcii. Napriek tomu 
však výkon SKO - v sfére in· 
tonácle a súhry - preukazoval 
sem-tam Isté rezervy, nedotiah· 
nutosti. Podobne i miera tva· 
rive j zaangažovanosti nedosaho· 
vala vrchol velkých možnost! 
telesa. Pravda, to široké záze
mie sústavnej práce súboru ne
dovoli 1 pri zn!žene j koncen
trácii klesnúť výkonu pod Istú 
úroveň. U SKO sme si však 
zvykli' hodnotiť výkony tými 
najprisnejšimi kritériami, a 
preto sme vyjadrili nespokol· 
nosi. Zároveň si však uvedo· 
mu jeme, že aj v tomto prfpade 
bola to úroveň znamenitá, a 
preto ju nemôžeme prfliš ne
priaznivo pri jai. 

VLADIMIR CIZIK 

Ivan Parlk je pr!slušnlkom 
skladatelskej generačnej vrstvy, 
ktorá v 60-tych rokoch výraz
ne zasiahla do vývoja sloven
skej hudby. Inkamáclou no
vých Impulzov, ktoré prlj!ma
la nielen z domácich , ale aj 
z európskych a svetov9ch pra
mei'\ov, obohacovala a pretvá
rala svoj kompozičný jazyk, čo 
viedlo v š iršom kontexte k štý· 
lavej diferenciácii slovenskej 
hudby. Ivan Parlk vo svoje j 
tvorbe v tomto obdob! nadvla· 
za! na postwebernovské kon
cepcie, vychádzajúc pritom zo 
zvukovej podobnosti serlálnej 
hudby, varne traktovanej, pre
javujúcej sa v spôsobe zvuko
vej Izolácie a zrovnoprávnenia 
tónov, preferovanlm disonant· 
ných Intervalov a pod. 

V s úvislosti s novým pohla· 
dom na organizáciu tónových 
vzťahov v rámci hudobného die· 
la sa autor zamýš!a nad prob
lémom času stelesnenom vo 
zvuku alebo zvuku š!riacom sa 
v čase, ktorý je hlavným vy
jadrovacfm prostriedkom . hu· 
dobného jazyka. V tomto zmys
le kladie do pomeru čas chro
nologický a hudobný, v rámci 
ktorého skúma únosnost a psy
chologický úč inok zvolen9ch 
postupov, Ich usporiadanie vo 
vztahu k celku. Odlial prame
n! jeho sklon k detailu, presné· 
mu určeniu postavenia a funk· 
cie každého tónu, spôsob zrých· 
ravanla a spomalovania, zhus· 
(ovania a zrledovania hudobné· 
ho procesu a tendencia k mi
niaturizácii hudobnej for my. 
Spome11me naprik lad skladby: 
Piesne o padajúcom lisU pre 
klavlr ( 1962 ), Hudba pre troch 
[ 1964], Hudba k vernlsáii pre 
flautu sólo ( 1962 ] alebo volný 
cyklus kompozici! pre rôzne 
sólové nástroje - Sonata pre 
flautu sólo ( 1962). Sona ta pre 
klavlr ( 1966), Sona ta pre vio
lončelo ( 1968) , Sona ta· pre ho
boj ( 1973), Sona ta pre klarinet 
( 197 4 ], Sona ta pre trúbku 
[ 1975) a Sona ta pre fagot 
( 1976). Autorovým cielom v 
týchto skladbách je snaha ma
ximálne vyťažlt z výrazovo-fa· 
rebných možnost! jednotlivých 
sólových nástrojov, pričom vý· 
razn9m stlmulujúcim mom~n
tom k dosiahnu tiu vysokých m
terpretačných výkonov má byť 
už v oblasti vizuálnej samotná 
grafická úprava ( prameni zo 
vzťahu autora k v9tvarnému u
meniu). v ktorej dominuje špe
cifický spôsob záznamu časo
vej organizácie zvukových im· 
pulzov, spôsob nástr?jovej hry 
a artikulácie, dynam1ky a met
rorytmlckej zložky. 

K valnému upla tneniu rene
sančných technik v spojen! s 
novými výrazovými a sónlcký· 
ml možnosťami dochádza v zbo· 
rov ej skladbe Citácie ( 1964 J, 
ktorá zhudobňuje aforizmy po
predných svetových maliarov. 
Vplyv kompozičn9ch sme~ov za· 
meraných na zdôrazneme s~
nickej zložky, ale aj exper!· 
mentálnej hudby s využltlm 
aleatorických možnosti sa od· 
razil v orchest rálnych sklad
bách Hudba k baletu ( 1968 l a 
Fragmenty ( 1969-70 ). 

V priebehu 70-tych rokov do· 
chádza k ďalšiemu tvorivému 
rozvinutiu autorovho · spôsobu 
kompoztčného myslenia. Synt~
tizujúce tendencie, pre ktoré 1e 
charakteristické prepojenie tra 
dičn9ch a novodobých kompa· 
zičných prostriedkov, sa v Pa· 
r lkovej tvorbe prejavujú v spô
sobe nového využitia dur-malo· 
vých akordov a ich vzťahov a ko 
istého sy mbolu v novej hudbe. 
Navodenie týchto možnost! 
predstavuje Introdukcia k 
Haydn ovej symfónii č. .102, · 
B dur, v ktorej si al,)tor zvolil 
tematick~ materiál klasickej 
symfónie, slúžiaci ako v9cho· 
disko k rôznej organizácii in· 
tervalov v horizontálnom roz
mere (durová, chromatická,. 
celotónovä stupnica a dal šie 

PORTRf:TY 
a 

REFLEXIE -

komorného nástrojového obsa
denia sláčikového kvarteta, dy· 
chového kvinteta a klav!ra s 
premyslenou dramaturgiou U· 
mlestnenla hudobn9ch lmpul· 
zav v časovo-priestorových re· 
láclách. Nežnosť a precltená at· 
mosféra, ktorá zo skladby vy
ž.aruje, pôsobi silným emoclo· 
nálnym zážitkom a stavia ju k 
autorovým najúspešnejš!m die· 

Nad dielom la~~čité kompozičné postupy, 
vyvolávajúce typické sónické 

IVANA 
PARIKA 

kvality, ktoré sl skladater ove
ril v skladbe Videné zbllzka 
nad jazerom, sú charakterlstic· 
ké aj v jeho nasledujúcej tvo
rivej etape - Pastorale pre or
gan ( 1979). Hudba pre dychy, 
kontrabasy a bicie ( 1979-80), 
Nocturno pre husle a klawlr 
( 1980 ), Hudba pre M. Urbálka 
pre sláčikové kvarteto [ 1981 ). 
Spoločný základ je obsiahnu· 
tý nielen v spomlnan9ch spôso
boch organizácie hudobného 
materiálu, ale aj v samotnej 
podstate tlmočenia autorovho 
zámeru, ktorý sa v jednotlivých 
skladbách realizuje práve na 
báze toho všeobecného ako 
špecifický, jedinečný. 

Ivan Parlk je autorom viace
rých elektroakustických skla· 
dleb, ktoré vyrastajú jednak z 
konkrétneho zvukového mate· 
riá lu diel skladatelských osob
nost! histórie - Homage to 
William Croft ( 1969), In me· 
moriam Ockegbem ( 1971), Poc-

kombinácie intervaiov). ale aj ta Hummelovi (1980) - a na 
vo vertikále { súčasné znenie d r uhej s trane z konkrétneho 
viacerých aleatorlck9ch mode- zvukového materiálu autora-
lov, rôzne typy clust rov; viac· v9ch Inštrumentálnych skla-
vrstevné úseky atd. ), prl,čom sa dieb - Hudba k vernlsUI 11 
využivajú základné funkčné pre flautu sólo a magnetof6-
vzťahy akordov. nový pás ( 1970) a Variácie na 

V skladbách Medzi horami, obrazy M. Urbáska ( 1970) aj 
balada pre komorný mleianý so s ugest!vnym slovným preja-
zbor ii cappella ( 1972), Epi- v om tohto maliara v závere, obe 
taf II pre flautu 11 gitaru ~erpa júce z Hudb.y .k . vernisáži 
( 1972), Cas · odch'odo.v · ( 1$178); · ,pr.e . flautu sÓlo · z r. 1967; . so: 
Viden'é ·zbllzka · nad . jazerom · ná ta-kánon pre· v~olonče.lo . sólo 
[ l979) autor unilesti\uje du ro· a ·4 ele'ktron'ické hlasy ( 1971 J 
vé a molové kvinta kordy na je . rlešel)á ' ako 5-hlasny kánon, 
myšlienkovo závažných mies- tematicky zhodn9 só Sonatou 
tach a takmer pravidelne v zá· pre violončelo; Sonáta pasto-
vere skladby, ktoré sú zároveň ralis '44 [1974], . v ktorej au-
nositelom určitého nadčasové· tor vyšiel z konkrétneho zvu-
ho symbolu v nov9ch zmene- kového materiálu skladby Ples-
n9ch podmienkach hudubného ne o padajúcom list!; Cantica 
myslenia, charakteristického fera lia ( 1975), v ktorej základ· 
rozpadom klasických harmonie- ný zvukový materiá l tvor! dru-
ko-funkčných vzťahov. Tieto sa há časf Fragmentov. Technikou 
nahrádzajú novými spôsobmi a· ko láže, transformáciami a mo-
kordicke j organizácie, novými diflkáclami zá kladného zvuka-
vzťahmi medzi nimi, ktoré v vého materiálu v spo jen! s u-
apercepčnom procese vyvoláva- meleckým vkusom a cftenfm 
jú zmenené pocitové kvality. autora a akcentáciou určitej 

V hudbe Ivana Par!ka sa od- významovej zložky dochádza v 
ráža autorov bllzky vzťah k t9chto skladbách k zauj!ma-
poézll, vnútorné stotožnenie sa v9m zvukovým rezu ltátom. 
s precltenou lyrikou - najmä Významné postavenie má aj 
typu M. Rúfusa a M. Halamovej, inš trukt!vna tvorba zvlášť so 
ktorá pramen! zo súčasnosti, z zameran!m pre deti - napr. 
reality každodenného ludského Dve slovenské fudové plesne 
bytia a má prl·tom zázračnú Si· pre detský zbor a klavlr, Pas· 
lu odkrývať nepoznané. A pa· tierik z Drábska pre klavlr 
rale lne s objavova nlm krásy itvorručne, Podvečerné piesne 
poézie, s rozšlrovan!m pozn~- pre klavlr a v neposlednej mie-
nia a z!skavanfm nových sku· re aj kompoz!cie z oblasti scé· 
senost! sa rozv!jala a j jeho hu- nickej a filmovej hudby. 
dobná reč, ktorá sa obohacova· 
la o nové kvality najmä v ob· V kompozičnej činnosti Iva-
last! c itovo-výrazovej a sónlc· na Parfka dominuje pr!klon ku 
keJ·. Bezprostredne sa tento komornej tvorbe, v rámci ktorej 

autor nachádza široké zvukovo· 
vzťah k poézii prejavil v spo· výrazové možnosti, adekvátne 
m!naných skladbách Cas od· 
chod ov (Babie leto 11 Jesenné vy jadreniu jeho skladatelskej 
stádo l _ 2 plesne p1·e soprán poetiky. Hfadanie paralely me· 
8 klavlr na verše M. Rú[usa, dzi poéziou, hudbou a výtvar-
v ktor9ch sa vo vzácnej sym· ným umenlm sa odráia v jeho 
blóze prellna poézia s hudbou, kompozičnej dikcii, ktorej výra-
umocňujúc a dopovedávajúc jej zom je lyr ická a precltená zvu-
prostriedkami to, čo je skryté kovosť, sústr.edenle sa na vy-
za obsahom slov. Nový pohJad kreslenie kaidébo zvukového 
na spojenie básnického slova a impulzu, hfadanie adekvátnych 
hudby predstavuje skladba Vi· výrazových a sónickýcb kvalit 
dené zbHzka nad jazerom, au· s jemnou diferenciáciou zvuko· 
torom nazvaná ako Hudba k vo-farebných nuansl. Ak je poé· 
básni Maše Halamovej, ktorá zia vo svoje j kráse a spevnosti 
mu ·e odobne ako poézia M. hudbou bez tónov, možno na-
Rúfu~a Pby.tostne bl!~ka . . Sklad- zvať l)udbu Ivana Pari~a bás: 
ba i ton to · aspektu nie je len . ňOu bez slov, v~d . ?be su sch. op 

l
. · h d bn

9
m komentáróm, ;ale·:. ·né .._ aj keď . Inými prostriedk&· 

. e t . u 0 
· · f h · ·i< ·mi · - ·prihovára ť · sa človekU, 

je . sama básňou vo: v.z a u o'- .odha lovať ľeh·a vnúto~nú intl· 
ne j. J'ozoruho.dné je najmä s . . mit u citové· záchvevy Judske j 
noristické ri ešenie .. skla,dby, . . . . 
ktoré ·je založené na ·i v9razne· · . duše·· · · . . 
nl zvukovo-fa rebn9ch· možnosti ZUZ~NA MARTINAKOVA 

k h d b h f d k tohtoročným najvýznamne j-
• l činnosti S.lovens ého U O né O On U ~1m patri 40. výročie Sloven-

- Prvým koncertom 28. md- cerým na~im renomovaným u- sk~ho ndrodn~ho povstania a 
ja 1984, na ktorom vystúpia znd- mel c:om, sólistom l komorným Rok českef hudby. 
mi česk! umelci - sopranist - zoskupeniam, pričom v~ak ne- · ·- fuhoslovanskd organi zdcla 
ka Brigita Sulcovd a komorný zabúda ani na naJmlad~iu ge- l~ÚP ( I.nternacionalria 'sta/na 
súbor Due boemi di Praga, vsití· . nercíciu . presadzuJtí,clch .. sa ta~ . . t!-ložlja p~blikaclja} so· stdlom 
pi cyklus komorných koncertov len(ovaných interpretov. Z de-' ·v Zdhrebe. usporia(iala v· rdm· · 
v Klariskdch .do svoje/ desia- · ·s·latok skladiep, któr~ na tohto· ·ci .. fe~tivalu . l(ur.tižclin . baroque 
tej sezóny. Cy~lus koncertov si ročnom d~~iatom .cyk~~ koncer · . e~en!ngs v sf!ptembri m, r ... me· 
za dlhoročn~ obdobie trvania · .t~v .adzne[u, .b~dtí· .opať :Z!'tal!n4 .... <tzind,rodnií · ex·pozíciu h udobne/ 
získal .ntelen .st,dly."okruh,. pub/i- ·. l!~st ·. t~Qrl(' l)zela· . . s.~aver~~~ý,Cf1 .. . ·werdtáry; .. Ná o výsiaiJe,: ktol'd 
ka, ale vybudov.al si skutol!n.ú autor ov, z ktorých nzekplko bu· . b dll rk:· 0 · · · f u' rtdu· 
tradtciu ako s~ria podujat! so de mat svoju premi~ru pJ:dv.e . vz u a ve u P. zornos . 
Specifickým zamerantm a oso· v rdmci týchto podufat !. Dra- §tevntkov, part_LCzpoval .t Sl~-
bilou atmosfl1rou. Usporiadateľ maturgia koncertov zohradffu je venský hudobny fond vwcery-
Slovenský hudobný fond ddva významn~ historick~ a kultúr- mi titulmi slovenských skfndieb 
opät priestor k prezentdcii via- nopolitick~ výročia a udal osti; z produkci e Vydavateľstva SHF. 



K 80. narodeninám Václava Holzknechta 

OSOBNOSŤ ŠIROKÝCH ZÁSLUH 
Osobnost VACLAVA HOLZKNECHTA je 

zauj!rnavá z viacer~ch s trán. Všade, kde 
sa 'pocltila blahodarnosť jeho . vedomos
t! a ochoty, s a tento jubilant prejavil 
ako modern~. dobre zorientovan~ intelek
tuál. Okrem š koly ho desaťročia formo
val nesmierny ruch v českom hudob
nom živote. Václav Holzknecht bol tak
mer pri všetkom, čim prechádza la česká 
hudobná vzdelanosť od 20-tych rokov. V 
každodennom kultúrnom pulze rástla je
ho kritická sila, prehlbovalo sa jeho šty• 
listické ma js trovstvo, umocňovala s·a je
ho au torita. 

V dobe, kedy česká hudba prechádza
la r~chlymi est etick~mi zmenami, utvá
ral sa typ jeh o osobnosti. Vždy ho za
uj!ma li ustavičné obnovy hudby a hu
dobného žiVota a ako jeden z mála kri
tikov rozoznával vždy schopnosti od či
nov. K siln~m stránkam jeho práce pat 
l'ila schopnos t registrovať všeobecné skú
senosti česk ej hudby, ale ešte viac ho 
vzrušoval detail, jednotlivá s kl!jdba a le
bo koncertn~ v~kon. Mimoriadnu silu o
so.bnosti ukázal v ·origina lite svo jho mys
lenia. Ono spoč!va v tom, že nepreberal 
hotové názory sv-oj ich predchodcov, ale 
s~aré veci preveroval vlastn~rn myslen!m 
a obohacoval ich potenciálom myslenia 
súčasnosti. Preto viaceré jeho súdy ma jú 
punc novosti a možno ich brat ak-o opor
né body naše j kultúm ej politiky. 

Z rozsiahle j činn osti si najviac cenlrn 
jeho muzikologickú popularizačnú prácu. 
je p r!l ežitosť povedať , že viaceré jeho 
knihy predstavu jú závažnú sumu impul
zov. Už jeho Mladá Francie sa čftala v 
mo jej generácii ako orienta čné kompen
dium k otázkam, ku ktor~m s me mali 
vtedy málo literatú r y. Práve v rokoch , 
kedy sa novo formuloval názor na pre
trvávajúce hodnoty V. Nováka a povo j
nové generác ie potrebovali pevnejšie sta

.noviská , vyšla Holzknechtova kn iha o 
tomto skladate lovi. K osobnos ti s klada
tela ja ros lava ježka sa vrá til n iekolko 
ráz, vždy sa však preukáza l ako autor 
zasvU ten~. bllzky Ježkovmu natu relu, 
sympatizu j(Jc i s modern~rn pr úd-om Osvo
bozeného divadla. Rovna ko tu, ako a j in
de vždy prehovoril Holzknecht - spolu
tvorca, účastn fk velk~ch sriaženf, človek 
citlivo hodnotiaci s voj ich hodnotn~ch 
známych . V~razn~ úspech mala jeho kni
ha o Debussym. Holzknech t nenapodob
i\uje podo bné francúzske knih y a zasvä 
tene pojednáva o osobnosti a diele toh
to v~znamného s klada tela. Účinnost te jto 
knih y zväčšuje autorova schopnos t jed
noduch e j a účinnej reči a ako vždy cit 
lásky, ktor~ prellna každú jeh o pasáž. 
Stalo sa prfznačn~m pre vedecké mys: 

lente Václava Holzknechta , že logicky 
a n enásilne zapája širok~ arzenál spo
mienok, hovori o fuďoch a inštitúciách, 
ktoré tvorili n epostrá da tefné ovzdušie. 
Toto mu priam kleá lne vychádza vo ver
ke j monografii o lšovi Krejčfm. Na prv~ 
pohfad sa zdá, že tu prehovoril e r udo-

van~ priater, avšak podrobná anal~za po
tvrd! ďa l eko širši v~znarn te jto knih y. 
Pfše o rozmanit ~ch česk~ch inštitúciách , 
na ktoré sa zabúda, pripomlna osobnosti 
k ult(jrneh o života, ktoré si dodnes zaslu
hu jú našu úctu a nachádza dosť pre
svedčiv~ch dôkazov oceniť Kre jčfho prá 
cu. S pôžitkom človek čfta túto mono
grafi u a ľut uje, že z tvorby !šu Krej 
č ího sa hrá tak má lo. Posledn~rn vef
k~m dielom Václava Holzknechta je je
h o monografia o Smetanovi. Použfva v 
nej podobnú metódu ako v svo jich star
šfch práoach, avšak v~ kla d umocňu j e 
hre j iv~m pocitom vzťahu k ná šmu ve
liká novi. Holzknech t je skutočne osob
nos ťou, ktorá si mohla dovoliť viaceré 
svojské ná ZOI'Y a slúžiac pravde, mohla 
i verejne publ i kovať doteraz uta j ovan~ 

problém negatfvnych vlastnos ti Smet ano
vej ženy. Ako vždy - i tu autor pre javil 
patričnú dávku tak-tnosti. Holzknecht má 
bohaté vedomosti, preto sa a j v š irokom 
zábere odvoláva na rôzne názory - čo 
je zvlá šť cenné, že n enecháva otázky a 

problémy otvorené. Mysllm, že málokto 
z česk~ch kritikov sledoval takú' obsiah
lu kontinuitu v~voja, ako on. Má zmysel 
pre kritickú skratku, autorita mu dovo
luje vyslovovať aj ná.padné kritické sú
dy. C!tal som od neho viaceré kritiky, 
v ktor~ch vystupovala do popredia jeho 
fudská korektnosť, v~born~ postreh a 
všadepr ftomná ·snaha pomOcť českej hu
dobnej vzdelanosti. 

Osobit~ v~znarn v jeho živote mala' 
epocha, keď pôsobil ako riaditel praž
ského konzervatória. Tam, kde je na če
le oz·a js.tná osobnost, tam sa vždy pre
Hna slávna tradfcia s množs tvom súčas
n~ch nápadov. Václav Holzknecht viedol 
tento ústav s velkorys~rn nadhfadorn, 
dohliadajúc predovšetk~rn na kvalitu vy
učovacieho procesu a široké medz!ná · 
rodné kontakty. Išlo mu vždy o to, aby 
sa medzinárodná prest!ž pražského kon
zervatória udržala, aby sa uplatňoval! 
vysoké interpretačné ideály a aby sa 
nikdy nezabudlo, že tento ústav patri 
k najsta ršfrn na svete. Mal som viacero 
prfl ež!tos t! spolu s Václavom Holzknech
torn rozrn~šra t o nov~ch vyučovacfch 
os novách, o úrovni našich hudobn~ch ná
strojov, o hladanf talentov a o správnom 
využiti tradfc!!. Všade vystupoval ako 
duch otvoren~. ktorého myslenie nena
r úšal! ani pribúda júce roky. jeho kul
túrnu podnetnost umocňova l ešte velmi 
dobr~ vzťah k Slovens ku a k vtacer~m 
našim sklada teforn. 

C!ovek tak obrovs kej vita lity a každo
ctene j a ktivity sa vždy angažoval na roz

. rnanit~ch úsekoch. Pôsobil vo vedeni rôz
nych s taršfch hudobn~ch spoločnost!, v 
mnoh~ch povojnov~ch orgánoch, vo v~
bore Pražske j jari, v rnnoh~ch zah ľ'anič
n~ch odborn~ch spoločnostiach a na j
rozrnan!te jš fch našich komisiách. V~po
čet by bol, poch op!telne, ďaleko v!lčšL 
jeho prlsl ovečná činorodosť ho a j tu 
viedla k húževna tej práci. Pa tr! k t~rn 
b la h odarn~rn rudom, ktor! presne štylizo
vanou myšlienkou vedia zaparovať, nad
šenlrn vedia citovo strhnúť , ochotou ve
dia da ť priklad. K tomu treba pripočltat 
jeho rozsiahlu prácu v Cs. r ozhlase a Cs. 
te levlzil, kde si zfska l povest pohotové
ho a presvedčivého partnera. K svojmu 
progres lvnemu mysleniu dospel logickou 
cestou, vychá dza júc z pok rokov~ch t radl
cif svojho národa a uplatľíujúc ci tlivosť 
pre všetko n ové a podnetné. Osemde
sia tnika prof. dr. Václava Holzknechta 
nositera Radu V!ťazného februára, 
poznám ako typ, na ktor~ môže byt naša 
vzdelanost hrdá. 

ZDENKO NOVACEK 

Veristický operný dvojtitul na banskobystrickej scéne 

KOMEDIANTI a SEDLIACKA ČESŤ 

R. Leoncava llo - Komedianti: Ja rmila 
VaAicová ako Ned da ( Colomblna ) a Jo
zef Kundlák a. h. ako Beppo ( Harle
kýn) . 

Banskobyst rická oper ná scéna veno
vala svo ju poslednú premiéru talianske
mu verizmu a jeho hlavn~m preds tavi 
telom ; zhliadli s me teda Leoncavallo
vých Komediantov a Mascagniho Sedliac
ku česť (9. a 10. ma rca 1984). 

Dva pútavé operné tit uly, ktoré ma jú 
stále svo je mies to na scéne pre životné 
prlbehy a vztahy fudl s v~razn~rn tempe
ramentom a poznaternou váši\ou, sú lá
kadlom pre inscená torov. Ich krátka de
jová fabula nezfa11u je z n á ročnost i na 
hudobn~ pre jav, naopak, vo v ~ razne j me
lodicke j invencii vyžadu je vyváženos ť 

hlavn~ch postáv i zboru, ktor~ je aktlv
nym nositefom a dotvárateforn de ja. 

Režisér predstavenia Peter Diirr zdô
razi\ova l v oboch inscenáciách predovšet 
k~rn fudskú prostotu - s jas ne kontúr·o
van~mi č rtami postáv, ktoré sú kontr ast 
né. Vyžadoval od úči nkujúcich s úzvuk 
kona nia s hudobn~m cftenlm, viedol ich 
k ad resnému a zrozumitelnérnu prejavu. 
Citlivo volil obsadenie hl avn~ch postáv 
oboch opier, o čom svedč! ·sólistická v~
pomoc . z opern~ch scén z Bratislavy, Olo
mouca a Košic. 
Leoncavallov~ch Komediantov uv iedli 

na prvej premiére zvä č ša domáci só
listi. V úloh e Cania sa predstav il J6n 
Zemko. Jeh o l y r ick~ tenor prešiel zdarne 
v šet k~mi ús kaliami postavy, ktorú umoc
nil preclteným výrazom. Nedda Boženy 
Fresserovej bola krehká, herecky málo 
dotvorená. Presvedčiv~ a svo jsky ucele
n ý bol Tonio zaslúžilého umelca Stefana 
Ba bjaka. Umelec vytvoril postavu plnú 
citu, a le a·j vnútorn~ch rozporov a po
dal ta k diferencovan~. spevácky citliv~ 
a ve lmi vyrovnan~ v~kon. V úlohe Silvia 
sa po prvý raz vo väčše j úlohe pred
s tavil nov~ č l en operného súboru DJGT 
Pavol Dvorský. Lyrick~ part zvlá dol vy
rovnaným a kultjvovan~m preja vom. Bep
po v podan í hosťujúceho J. Kundláka bol 
sv ieži, šarmantný, s pevácky dobre zne
júci a pôsobivý. 

V druh ej premiére Cania uviedol zaslú
ž il ~ umelec Jozef Konder zo Stá tneh o 
divad la Košice. V 11om má táto postava 
ešte stále s vo jho sviežeh o stvári\ova tela. 
Jeh o pre jav bol s pevácky vyrovnan~ a 
ž ivo t n ~. navyše umocnen~ svo jsk~m h l· 
bok~m precltenf rn, čo vyznelo st rhu júco. 
Svo jim v~konom vyprovokoval publiku m 
k nadšen~ rn ováciá rn a st rh ol k vysoke j 
interpretačne( kva lite všetk~ch s polu
účinku j úcich. Nezaostala za n!m ani 
hlavná postava - Nedda - v podani 
Ja rmily Vašicovej, kreovaná s váš11ou, 
ly rizmom a hereckou pôsobivosťou . Hos
ťu jú c i Jaroslav Kosec z olomoucke j ope
ry ak o Tonio osta l stvá rneniu svo je j úlo-

h y predsa len niečo dlžen, hoci spevác
ky svo j pa rt pripravil zodpovedne. 

V Mascagniho Sedliacke j cti režisér 
P. DOrr orientoval cel~ prlbeh na pos ta
vu Santuzze, vychádza júc cit livo z hudob
n ej predlohy. Tá mu pos kyt la a j drobné 
vizuá lne a akustické priestorové rozvrst
venia (hudba v kostole znejúca z mag
netofónovéh o pás u, krvavé sfa rbenie ob
loh y - s ymbol tragédie }. 

Hlavnú postavu Turiddu v oboch pre
miérach stvárni l Arnold Judt a. h . so 
zvučn~m nasadením svojho hla su, ktor~ 
miestami umocňova l s prl llšn~rn akcen 
tom na nervnos ť konania. Postava San 
tuzze v podani Márie Murgaliovej bola 
rozfahlá, vnútorne pohnutá, spevácky 
mnoh ofarebné. ]e j a lternan tka - n llloVá 

. čl enka s úboru - Alena Dvorská chá
pa la Sant uzzu cit live jšie, mäkšie, dra
ma-ticky disc iplinovane a s kultivova
n~m pohybov~m prejavom. Spevácky 
kompa ktný a herecky ucelen~ v~kon po
dal v postave Alfia Milan Schenka. Bol 
nenásiln~. vyrovnan~. dobre znejúc!. Je 
ho zvodnú ženu LoJu vytvorila Tamara 

· Suková, k torá pôsobila h lasove pr! jemne, 
je j part si vša k vyžaduje viac koketnosti. 
Za vy rovnan~ možno považovaf v~kon 
Bo:leny . Lenhardovej v úlohe Turiddove j 
matky Lucie, ktor~ niesol peča ť zreter
nosti a- herecke j i s peváckej poh ody. 

Dôlež itou súčasť ou oboch opier sú zbo
ry, ktor~rn bans kobystrická inscenácia 
ostala vera dlžná. Ich zapojenie do akč

néh o dia nia na scéne n ebolo adekvátn e 
hudobnému pre javu, ktor~ nepreukáza l 
dostatočnú kvalitu na jmä v Komedian
t och (muži} . Iste tú to skutočnost ovplyv
I1uje a j personálne obsadenie s pevácke
h o zboru, a le zodpovedná miera pre 
s právnu in terpretáciu pr ipravovanéh o 
diela by sa nemala zfa vova t "objektlv
nymi prfčinami" . 

Hudobné diela naštudova l šéfdirigent 
ope:ry Miroslav Smid. Prvopre rniérové 
rozkolfsani e orch estra ( s l á či k y a dychy 

GRAMOUCBNZIE 
George Gerahwin: PORGY and BESS in 
Concert 
Claudia Lindseyová, soprán; Benjamin 
Matthews, basbarytón 
SlovenskCi filharmóniu diriguje Ettore 
Stratta 
OPUS Stereo 9112 0891 

Cs. gramofónové vydavatelstvo Opus 
vydalo v koprodukcii s Ettore Stratta 
Product!ons pred časom platňu, na kto
rej zvečnilo hlasy dvoch černošsk~ch 
spevákov hosťujúcich v rámc! piešťan
ského festivalu '80 s podobn~m progra
mom, a ko zaznamenala nahrávka. 

S Gershwlnovou operou Porgy a ·Bess 
mali možnos t zoznámiť sa a j ·slo.vens,kl 
rnilovnlci hudobného divadla, kec;f ·pred 
približne 10 rokmi opern~ súbor SND pri
pravil je j !nscenačnú podobu na svojom 
javisku. Melódie z opery - za takmer 
polstoročie, č o uplynulo od je j premié
ry - prešli v nespočetn~ch úpravách aj 
do reper toáru orch estrov, skupin 1 spe
vákov z " fahšieho" žánru. Za túto popu
laritu vďačia árie, či s kôr árie-piesne 
za iste i svo jmu uspôsobeniu, ktoré s a 
p!Xiriaďuje kánonu moderne j piesne. Ho
vor! sa, že Gershwinovu "černošskú ope
ru" môžu adekvá tne a priliehavo stvá r
niť len černošsk! Inter preti. Niečo pravdy 
na tom bude, ne treba však paušalizovať. 
Oba ja sólisti - sopranistka c. Lindseyo
vá i basbarytonis ta B. Matthews - po
chá dza jú z americ kého prostredia , kde 
študoval!, zfska li prvé úspechy a rozvi
nuli svoju kariéru. Ich men á nie s ú ne
známe an i na európskych opern~ch scé
nach i koncertn~ch pódiách . Gershwino
va hudba n es trpf stroh o t echnickéh o, či 
n ecitlivého Interpreta, žiada si prienik 
do hlbky, otvorené srdce pri splevanl, 
ale a j t emperament a v~razové nuanso
vanie. Obaja u melci učinill t~rnto požia
davkám zadosť , navyše ak ich fa rebne 
boha to tónovan~ hlasov~ fond mal aj 
pl astickosť a ohybnosť vyškolen éh o hla-. 
su i perfektnú techniku. Lindseyová 
vlastn! zaoblen~. prierazn~ a vo v~škach 
žia rlv~ tón so siln~m emocionálnym n á
bo jom. Očarila napr ikla d v Summer time, 
či spir ituá lom ovplyvnen ej piesni Sereny 
My Man's Gone Now, ale a j v duete 
(Bess, You !s My Woman Now). ]e j tro
chu ostre jšie kontúrované predely medz.! 
r egist rami pôsobia v Gershwinove j hudbe. 
úplne prirodzene a nenás ilne. Barytón 
B. Matthewsa, zarnatovo pln~ a vyrov
nan~. bol schopn~ tlmočiť n evldan~ zá
ber v~razov~ch polôh (napriklad ja ke
h o takmer bu ja rú rozmarnos ť v A Wo
man is a Sometime Thing, Porgyho vy
rovnanú I Got Plenty o'Nuttin' a lebo i ty
povo v~lu čn~ a svojsk~ spev Sporting 
Li fa It Ain't Necessarily So) . Vďaka só
listom nahrávka zlskala na pren!kave j 
prfťažlivosti. Pod skúsen~rni r ukami di ri
genta, klaviristu i gramofónového pro
ducenta E. Stra ttu hra la domáca Sloven
ská filh armónia spolahlivo, tempera 
mentne a pregnantne. Na doplpenie pla t
ne editorka ešte zara dila predohru z 
Gershwinovho muzikálu Gir l Grazy. 

-NA-

v Komediantoch ) srne na druhe j pre 
miére už nepoč ul i. V~kon orchestra bol 
citliv~ a dôs ledne korešpondova l s ja
viskom. 

Talians ky verizmus bol štylizovan~ na 
scéne a v kost~moch Pavla Herchla ,. kto
r~ obom inscenáciám ďa l r áz st riedmeh o 
tvaru s j emn~rn nádychom tragiky -
najm!! s cénicky - a s rus ti ká lnymi prv
ka mi v kost~moch past el ov~ch fa rieb. 

Náročn~ opern~ dvo jtitul dostal na 
scéne svo ju životnú tvá r s dobre vyfor 
movan~mi črtami , ktoré zachovali jeho 
adresnosť i k dneš nému divákovi. 

EVA MICHALOV A 

P. Mascagni -- ·s edliacka česť: zas). um. 
Dagmar Roho-rá ako Santuzza a Božena 
Linhardová ako Turiddova matka Lucia . 

Snlrnky: P. Da nko 
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NÁŠ ZAHRANICNÝ HOSŤ 
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Primabalerina 
.ALICI A 
ALONSOVÁ 

Kubéaaky Dárodnt balet na avojej pO.ti 
po eur6paky_ch krajinéch nadtlvil aj 
CeakoaloYenako. _Po mo.kovaktch vyat6· 
paniach Y ajaadovom paléci Kremla a 
Valkom divadle v rémci Dni knbénakej 
J<ultéry v ZSSR u tenJo avetoan6my ba
letnt aO.bor predatavil dvoma aamoatat· 
nfml programami bratialavak6mu publi· 
ku. Patrilo mu al6vnoatn6 otvorenie Dni 
kub6nakej knltO.ry v essa ( 10. februéra 
1984) v opere Slovenakého nérodnábo di· 
Yadla a po d'allom bratialavakom pred
atavenl aO.bor odceatoval do Prahy. -.Aj 
naaledujO.ca koncertné traaa dokumentu· 
je popularitu Kubénskeho n6rodn6ho ba· 
letu: Franceíllsk«?t Taliansko, ·svajčlarsko, · 
Velké Brlténla, spanlelsko a opäť Talian
sko (v rémcl Tfldňa kubénskej kultO.ry 
v Benétkach) . UmeleckO. vedO.cu, riadi· 
telku, spoluzakladatelku Kubénskeho né• 
rodn6ho baletu a jeho primabalerinu All· 
clu AlonsovO. okrem toho pozvali do 
New Yorku, kde bude ako hosť O.člnko
vať na päťdňovfch oslavéch 100. vtrtN!Ia 
zalolenla Metropolitnej opery. Počas Dni 
kubénske j kultO.ry v ČSSR som mal mol· 
niMiť zoznémlť sa s Aliciou Alonsovou a 
zO.častnll. som sa aj na besede v budo
ve SND, kde n6rodné umelkyňa Kubén
skej republiky Allcia Alousové hovorila 
o svojej précl, poznatkoch a dlhoročnfch 
skO.aenostlach. Jej myllienky, postrehy a 
nhory prezentuje aj nasledujdcl rozho
vor. 

Hudobný 
pu/z 
Drážd'an 

Tohto roku u čase od 3. do 5. fel>J'ud
r a sa u Drdžďanoch konal už po deviaty 
raz sem/ndr kritikou, ktorý organizačne 
zabezpečila drdžďanskd odbočka Zuiizu 
skladatelou a muzlkológou NDR. Okrem 
domdclch zdstupcou tefto profesie po
zvali ako hosti at dvoch pozorouatelou 
zo Slovenska. Drdžďansk~ semlndr e ma
Jú podnetnú atmosf~ru nielen pre vhod· 
n!} výber predndSafúclch l t~m, ktor~ 
reflektujtí, ale at pre plodn~ diskusie a 
kulttírno-hudobn~ produkcie, ktor~ môžu 
účastnlcl po trt dni absoluouat u meste 
bohatom na hudobno-kulttírnu tradlclu 
l históriu. 
Hneď tíuodn!} vstup prof. ·Gerila SchiJn 

feldera, rektora Vysoke/ hudobnef Skoly 
C. M. von Webera u Drdžďanoch, o teó
rii a praxi hudobnej kritiky bol viac ako 
zaujlmav!}. S uecnost ou a objekt!unosf ou, 
ale aj so Sarmom a vtipom pristupoval 
k nastolen!}m otdzkam " ako zlepS/f ume
lecktí kr itiku u praxi" (i s ndzorn!}m 
prečltanJm a komentouanlm ukdžky }. 
Poukdzal na rozdi elny prlstup kritikou 
u naRich krafindch a na Zdpade, 
kde sa u denne/ tlači často dostduafú 
do zorn~ho pol a aj mlmohudobn~ prvky 

uii~S/nou z komerčn!}ch dôvodou. 
Prof. Schonfelder vydal u roku 1981 pr· 
vú časf duofdielnet Stúdie K teórii a pra
xl hudobnej k ritiky { 2. diel Je prdue u 
tlači]. NajcennefS/e na net te - okrem 
fundouan~ho a problematiku vecne po
stlhujúceho prlstupu - prepojenie op· 
tiky teoretlck~ho a praktick~ho u hu· 
dobno-kr/1/ckej praxi. Nazdduam sa, že 
t ti to štúdia by zaujlmala aj viacerých 
našich kritikou, teoret ikov a muzikol6· 
go u. 

S hlavným referdtom na t~mu Hudba 
uo všednom dni predstúpil kulturológ 
prof. dr. Helmut Hanke z Akad~mie 
spoločenských vied pri Ostrednom výbo
re SED u Berline. Rozvinul filozofiek~ 
probl~my hudby dneSka {n ie u zmysle 
hudby 20. storočia, ale hudby, ktord sa 
u dnešnej dobe počúvaj; z po zl cie mar
xistickej or/entdcle poukdzal na dialek· 
tiku mater léflnych a duchoun!}ch hod
nôt, na soclti lno-polltlckú stabilitu, kto
rtf potom môže u/est k lepšef a hodnot
nejšeJ duchounef kUltúre, t. J. že socidl· 
na stabilita podnecufe kultúrnu identi· 
tu. Nemožno však ne.uldlef a; tak~ ten
dencie, ktor~ sa sústreďufú l en na prl
tomnosf, bez perspekt!uy do budúcnost i 
al ebo za jedinú hugbu ušedn~ho dtfa po
k ladafú .,disco a šnaps", či konzum. 
Etickd žiuotnd koncepcia dneška však 

Do Bratislavy ste J,Jrilll zo Sovietskeho 
zväzu, krajiny, ktorej baletné lkola mé. 
vo nete velmi dobrt zvuk. Akt je vU 
názor na aovi~lsku baletné lkolu a ako 
sa prejavil jej vplyv vo valej baletnej 
koncepcii? 

- Sovietska baletná škola je skutoč· 
ne úžasná, velmi pôsobivá a patr! k jed
ným z najlepšieh. Vyznačuje sa velkou 
osobitosťou a svojským štýlom. Sama som 
spolupracovala s mnohými velikánmi 
ruského a sovietskeho baletu: s Michai
lom Fokinom, Alexandrou Fedorovou, 
Vladlmlrovom a dalš!ml. Na formovani 
nášho kubánskeho baletu zohrala svoju 
úlohu sovietska baletná škola spolu s 
talianskou. Pritom však treba povedať, 
že aj sovietska škola vychádza z talian
skej a francúzskej a podobne je to aj 
so školou dánskou, francúzskou alebo 
talianskou. Tiež nemožno zabudnúť na 

predpokladd človeka kultiuouan~ho, in· 
tellgentn~ho, rozumn~ho, všestranne 
rozhladen~ho a zorientouan~ho uo svete 
okolo seba. Vlastnd hudobnd produkcia 
musi stdf na svet ovej úrovni, resp. sa 
teJ potencltilne uyroun-at, čo vlastne t vo
ri Ist!} predpoklad pokroku. Proces uý· 
konnostl, pracovne; aktivity a senzibil
nosti tak zostdiXl de facto sttHe otvore
ný, neukončený a neuyčerpatelný. Prof. 
Hanke zastdua ndzor, že hudba patr! ku 
každodenn~mu životu ~loueka, no u ;e; 
priJ!man!, apercepcil sú r ozdielne reak· 
cle. Dalš! predndšajtíci, hudobný vedec 
prof. dr. Wilhelm Baethge z Univerzity 
Martina Luthera u Halle hovoril na t~mu 
K soclologick~mu béfdaniu hudby u so
cialistickom všednom dni. Neobišiel pri
tom ani otdzky mechanizmu zdpadn~ho 
t rhu a priemyse/net reklamy tak u po
puldrnej, ako uo udžnej hudbe, kde sa 
uyužluafú, resp. af zneužlua;ú všetky 
možnosti na zlskanie zduJemcu. Vo 
vlastnom fadre predndšky sa zameral na 
zndmefšle fakty napr. o uonkaJšl ch fak
toroch pri untmant hudby, podmienenos
ti doby pre vznik isMho diela, otdzky 
Interpretačnej praxe, metódy sociologlc
k~ho výskumu hudby l ktor~ sa - pod· 
l a neho - preberafú vlastne z iných so
ciologických oblast!}. V bohlltej a roz
siahleJ diskusii (bol na ff u vyhradený 
aj primeraný priestor J sa rozoberali a 
konkretizovali čiastkou~ otdzky z oboch 
predndšok, núkafúce ku konfrontdcli : 
postavenie hudobnef krit iky u dnešnef 
hudobnef praxi, pomer kultúrnej politi
ky k hudobnef praxi, krdsa a pravda u 
umeni, probl~my masovokomunikačných 
m~dll, probMmy estet ickeJ výchovy a 
pod. Z· retrospekttuneho pohladu u/dl
me, že sem/ndr sl neklddol za ciel rie
šil niektor~ zdkladn~ otéfzky teórie hu
dobnej kr itiky u fef komplexnosti, skôr 
pouktizal na Ist~ aktudlne probl~my a 
na väzby medzi spoločnosfou a kritikom. 

Po tri večery mal možnost účastnlk 
semlndra absoluouat hudobné poduJatia. 
V pnuý večer t o bol k oncert orchestra 
drtižďanskef Vysoke; hudobne; školy, 
ktor ý dirigoval Volker Rohde. Ako sólis
ta Oafkousk~ho Klautrneho koncertu b 
mol sa predstavil 22-ročný talentovaný 
posluchdč vysokej školy Udo Glätzer . V 
teho prefaue dominovala snaha po uir
tuozlte, briZancii; u celkove; koncepcii 
vSak eSte ch!}bal nadhlad zreleJ umelec
kel osobnosti, čo sa nepodarilo prekle
núť ani skúsenefšlemu dirigentovi Vol
kerov/ Rohdemu. Sostakouičoua Symfó
nia č. l vyznela autentickejšie, potfatle 
diela viac zodpovedalo duchu kompozt 
cie a u!}raz bol sugesttune;št. Velk!}m 
pozittuom pre školu je však Jef vlastný 
orchester , uerefne koncertuJúc/ niekol 
k okrdt do roka; umož1lu;e mladým adep
t om dirlgouanla, al e at výrazn ým sólis
tick ým talentom ouer/t si časteJSie suo
;e sily u skladbéfch pre orchester, resp. 
sól o a orchester, pret ože - obecne -
spoluprdca uysokef školy s profesiontil
nym or chestr om môže mat vždy iba pr!
ležltostn!} charakter. Koncert Drdžďan
skef filharmónie u Paldci kulttíry u dru
hý večer prezentoval diela nemeckých 

velké osobnosti, ktoré ne~ložill svoju 
školu - naprikLad Maurice Béjart a In!. 

Ako by ste sama chatakteriaovali. kn
bénsku baletnO. lkolu? 

- Dnes skutočne možno hovorU o 
škole kubánskeho baletu, ktorá má svoj 
vlastný štýl. Ten nesie predovšetkým pe
čat latinsko-amerických prvkov. Trad!cle 
Latinskej Ameriky sa vo svojich typic
kých črtách preniesli do nášho baletu 
aj na jeho ďalšiu generáciu. Naša škola 
stavia obzvlášť na preclznej baletnej 
teohnlke a prináša aj niektoré zvlášt· 
nosti, ako je vysoký zdvih nohy, poma· 
lé otáčky a rýchle pohyby nOh. Výrazné 
symbolické stvárnenie prikladáme taneč· 
nému spojeniu muža a ženy. Folklórne 
prvky nachádzajú svoj odraz priamo v 
hudobnej frazeol6gl1 a v choreografii. 
pohybu. Pri výbere hudby má rozhodu· 
júce slovo choreograf. Casta napriklad 
použ!vame spracovanie Iudovej hudby, 
čo sa prejavuje nielen vo výbere balet
nej témy, a le aj v osobitom kolorite na
šich kostýmov. Okrem ludových tém ve
nujeme pozornosť aj témam medzlnárod· 
ným, ktoré však tiež podávame systé· 
mom kubánskej školy pomocou jej špe
cifik. 

Nlektor6 baletn6 diela, ktor6 uvádzate 
v Bratislave, ste \'BDOYali rllznym umelec· 
kfm osobnostiam, alebo tieto osobnosti 
priamo podnietili ich vznik - napri
klad balet, lnlplrovant kolekciou vftvar
nfch diel s názvom Floras od SO.časného 
kubánst<e~o maliara Ren6 Portocarreru_, 
Pocta JINI6 Whlteovi na budbn kubán
skeho skladatela alebo balet La diva ve
novanf In Memoriam MArU Callasovej a 
podobne. Vyplfva to z vélho osobného 
vzťahu k ttmto oaobnoltiam, alebo jil 
valou snahou vyjadriť taktb spätosť ba· 
letu s lnfmi umeleckfmi oblasťami? 

- V prvom rade je to záujem oboha
tiť balet Inými umeleckými qrubml. Sna
žime sa pretlmočlt kubánsku a latinsko
americkú kultúru a jej obrovské dedič
stvo do baletného jazyka. Ako som už 
spom!nala, je to často hudba ako téma, 
š týl a forma, a le aj ostatné rozmanité 
kultúrne prejavy Latinskej Ameriky. 

S Máriou Callasovou sme sa osobne 

poznali a mali sme aj zhodný názor na 
techniku, ktorú sme považovali za zá
kladný predpoklad interpretácie um.elec
kého diela a nie za ciel. Spom!nam sl, 
ako sl nás pri pobyte v San Franciscu, 
kde sme spoločne účinkovali, mýlili pri 
žiadan! autogramu. Boli sme ubytované 
v jednom h oteli a fanúši kovia chodili 
za mnou ako za Má riou Callasovou a 
od nej zasa chceli podpis Alicle Alan
sovej. Velmi ma zarmútila s práva o jej 
predčasnej smrti. Ver!m, že baletná kreá
cia La diva je jej hodná a že by ju ne
sklamala. 

Nie ste len umeleckou vedúcou a prl
mabalerfnou, ale sa zaoberáte aj cho· 
reograflckou činnosťou ... 

- Mala som možnost robiť choreogra
fiu k mnohým známym baletom, ako sC. 
Spla'ca krásavica, Labutie jazero, Car
men a mnohé dalšie, pričom som spolu
pracovala s viacerými svetovými balet
n ými scénami vo Viedni, Par!ži, Londýne, 
milánskej Scale 1 New Yorku. Všade som 
sa stretávala s obrovským záujmom o 
balet, ktorý pon!mam ako syntézu tech· 
nlky pohybu a lahkostl. Na Kube pre
bieha v súčasnosti významné choreogra
fické hnutie. Usporadúvame ako bie
nále Medziná rodný baletný festiva l, a ko 
aj praktické baletné kurzy s ll)edzinárod
nou účasťou. 

Vllmol som sl, le okrem scénického, 
choreograflckého a hudobného stvérne
nla zohráva vo vailich predstaveniach 
vtznamnO. O.lohu svetelná réžia. Ktorú z 
tfchto s6častl povalujete vo vaiiej pré
ci za najdllle!itejliu? 

- Hádam sa ani nedá hovoriť o upred
nostňovan! niektorej z nich. SkOr Ide· o 
Ich vzájomnú vyváženosť. 

. Do Ceskoslovenska ste priilli opäť po 
dvanástich rokoch. S akými pocitmi ste 
sa do nailej krajiny vracali? 

- Už pred dvanástimi rok mi nás vaše 
obecens tvo prija lo velmi srdečne. Na je
ho reakciách vidno, že výborne rozu
mie bale tu. A s vrelým prijatim sme sa 
st retli _aJ počas tejto návštevy. 

Pripravil: BRANISLAV SLYŠKO 

Otváracfm predstavenfm terajlej opernej sezóny milánskeho Teatro alla Scala bo
la inscenácia posledn6ho diela Glacoma Pucciniho - opery Turandot. Potelu
júce je, le plejádu opernfch spevákov zo socialistických krajin, ktori sa sté
le viac uplatňujO. na tejto, celtm hudobntm svetom uznávanej opernej scéne 
l medzi nimi aj Peter Dvorskf, ktorý bude v priebehu te jto sezóny dvakrá t 
O.člnkovať v La Scale), rozilfrila bulharská sopranistka Gena Dlmitrova, predsta
vitelka titulnej O.lohy. Jej vynlkaj6ce hlasov6 a interpretačné kvality hodnotila 
domáca hudobiUi kritika velmi vysoko. Dllstojnýml speváckymi partnermi Dimit
rovej boli Katla Ricciarelliová a Nicola Martlnuccl. Rélia a scénické uvedenie 
opery, pod ktoré sa podpfsal Franco Zefflrelll, sa niesli v znamen! vefkolepých 
a na diváka pllsobiacich efektov. Hudobne operu naltudoval a dirigoval Lorin 
Maazel. ANNA PODOLSKÁ 

Snimka: Arch!v Teatro alla Scala . Foto: Lelli a Masotti 

skladatel ou (U. Zlmmermann: Sieh, mel· 
ne Augen, reflexie pre orchester podla 
E. Barlacha, W. A. Mozart: Symfónia Es 

.dur, K. z. 543, F. Mendelssohn-Barthol
dy: Prud Valpurglna noc, kantdta pre 
sóla, zbor a orchester}. Jeden z promi
nent ných súčasných drtižďanských skla
datel ou U. Zlmermann, autor, ktorý zo
žlna uelk~ úspechy ako tvorca opier, 
predostrel dielo u!}razne expres!une, no 
zdrouetf k omunikattune - a suofou vý
poveďou presvedčil. Orchester Drdžďan 
skef f i lharmónie preukdzal suo;e kvality 
predovšetkým u Mozartov/. Pričinil sa 
o to svojou uudžltuou koncepciou a; di 
rigent Wolf -Dieter Hauschild; preferoval 
striedmost lnterpretdcle, vyzdvihol kul
t iuouanos(, primeraný tempau!} kontrast 
a 3. časf ozuldštnil pôuabn!}m akcento
uantm dychových ndstro;ou. Podobnú 
kuWuouanost prejavili uSetci účinkuJúci 
i u Mendelssohnouef kantdte. Peknou vi 
zitkou Drdžďan ako mesta hrd~ho na 
suo;u hudobnokullúrnu minulost bola uy
sokd ndušteunosf oboch koncertných 

podujat!. Paltk kultúry s kapacit ou 2500 
sedadiel sa naplnil takmer do posled
n~ho miestečka. Nie je t o však len hu
dobnd tradlcia, čo prif ahu;e ludl na 
koncerty a do divadiel. Te to a; zodpo
vednost umelcov voči publiku prezento
val suo;e schopnosti naoza; na vysokeJ 
úrovni a napokon a; formy osvetove; 
prtice. Dozvedela som sa napriklad, že 
pred abonentným koncertom sa kand 
aktisl "polhodinka s koncertným sprie
vodcom", ktorú vedie dramaturg filhar 
mónie, a kde prlstupnou f ormou - no 
nie uerbalizouanlm hudby - priblíži sa 
ntiuSteunlkoul koncertu dielo, doba, skla
da/el čl ind zau jtmavosf o prezentova
nom. Nt1pad sdm osebe prostý - a pred
sa tak účinný. Milountci opern~ho ume
nia sl pr/Sl/ na suo;e na predstauenl 
Lortzingouho Cdra a tesdra uo Velkom 
dome, kde teraz do ot vorenia znouuuy
budouanej Semperoue; opery , uo uo;ne 
zni~enej, sld/i drdžďanskd opera. 

JANA LENGOV Á 



Koncerty MDKO v Bratislave 
Za pomerne skromnej návštevy mllov

n!kov koncertného spevu sa uskutočnil 
(20. III . 1984) v Zrkadlovej sieni Pri
maciálneho paláca v Bratislave koncert 
zaslúžilej umelkyne Vi!ry Soukupovej, 
dlhQročne j sólistky Ceske j filharmónie, 
ktorá od r. 1983 opäť pôsob! l v Ná
rodnom divadle v Prahe. Z malej náv
števnost! ťažko vlnlf uspor!adatela po
dujatia - v tomto pr!pade MDKO - , 
ktorý dostatočne spropagoval koncert . 
umelkyne. SkOr sme želeli nad lahosta j
nosfou, čl únavou bratislavskej hudob
nej verejnost!, ktorá sl nechala ujsť zá
žitok mimoriadnej intenzity. Véra Sou
kupová je stále vzácnym speváckym zja: 
vom a na jmä v oblasti koncertného spe
vu skutočne európskou triedou. Za roky 
pôsobenia v oblasti komornej, oratoriál
nej a kantátovej literatúry z!skala neoce
n!telné skúsenost! a inštin kt, ako tva
rovať práve tento druh vokálneho ume
nia. Pritom· práve u nej nemožno hovoriť 
o rez!gnác!! na komorný spev z ne ja
kých vnútorných dôvodov. Má krás ny, 
zvučný, nosný mezzosoprán, stá le svieži 
a vyrovnaný v každom registri ( l pri pre
chodoch z jedného do druhého), v kaž
dom pr!pade sl vie porad!f tam, kde 
hŕ.oz! únava alebo menšia fyziologická · 
tndlspoz!cia. Dokonalým vylahčenlm ne
preptna vysoké tóny, ale ich an! zbytoč
ne nezoštlhluje. Bohatstvo all kvotov v jej 
hlase má známu ,.soukupovskú" inštru: 
mentálnu krá.su, priam opojnú mäkkos
ťou a hebkosťou. Jej artikulácia - nie
kedy k ri tlzovaná, pretože prispôsobená 
výrazu a farbe tónov - bola na brati
slavskom večere v súlade s ideálnou vy
váženosťou obsahu slova l hudby. ( Mož
no pre bllzkosť interpretky a posluchá
čov, čl snáď pre zvukové vlastnost! pries
toru v ktorom sa tento koncert odohrá
val.' . . ) Ak sme kde-tu postrehli menšie 
tntonačné zakollsan!a, nespôsobila ich 
neistota a lebo voká lno·technické problé
my, skôr zdravotná lndispozlcia umelky-

. ne. Bolo to však také zanedbat elné na 
·celkovom dojme z koncertu, že je skOr 
nenáležité sa o tom zmieňovať, ako na to 
zabudnú ť ... Stalo sa. Soukupová mala 
na svoj om bratislavskom koncerte l vy
nikajúceho kla vlrneho partnera vo Vla
dim!rovl Menclovi, ktorý preukázal vyso
ké majstrovstvo v muzikantsky živom, 
ale speváckemu prejavu v.ýsostne pod
riadenom klavlrnom sprievode. Co Véra 
Soukupová spievala? Na úvod odznel vý
ber piesn! zo Spanielskeho spevn!ka Hu
ga Wolfa - p!esľ\ová lyrika vrcholného 
romantizmu, s maximálnou citovou zaan
gažovanosťou, no prltlmených farieb a 
filigránskych detailov. ,.Trvalkou" jej r e
pertoáru je okrem tu odznelých, vzorovo 
zaspievaných Cigánskych mel6dil Antonl
na Dvofáka i Ebenov cyklus Sestero pls
a! milostných. V oboch - vznikom opu
sov vzdia lených , a le v !In!! ,.češstva" a 
v melodickej lnvenc!! nadväzujúcich -
autoroch našla mezzosopranistka svoj 
ideálny svet, ktorý stvárnila nielen s au
tentickosťou, ale aj hudobnou sviežosťou 
a inteligenciou. V prejave Véry Souku
pove j sa vskutku ideá lne prellnajú tieto 
- zdanlivo nezlučltelné - komponenty 
a umelkyňa iba kde-tu dokáže popus tif 
uzdu dramat ickosti, č i pátosu. I tieto 
znaky našli svoj priestor v priam ,.mini
drámach " typu Musorgského piesn! Sirota 
a Zabudnutý. Gradácia Gopakom uzavre
la oficiálnu časf koncertu. Z Musorgské
bo zazneli ešte dve, atmosférou odl1šné 
piesne - veselé Hrlby a náladovo vypä· 
tá Milostná pleseň. Ukážkou nedemon
štrovaného, ale predsa len českým umel- ' 
com prirodzeného a najvlastnejšieho ná
rodného c!tenia boli dva prldavky z cyk
lu B. Martlnd Plsničky na dvi! stránky -
Dhče z Moravy a Hlásnik. Stretnutie s 
Vérou Soukupovou bolo po dlhšom čase 
spomienkou na chv!le strávené s touto 
velkou českou speváčkou, či už pri na
hrávkach Mah lera, Dvoťáka alebo Som
mera a lebo radu ďal šieh a utorov, ktorých 
dielam vlia la sebe vlas~nú imagináciu, 
vyžarujúcu nielen z vynika júco ovláda 
ného hlasu, ale aj mimoriadnej muzi
kantskej inteligencie a poznania zákoni
tosti štýlu. 

TERgZIA URSINYOVÄ 

Komorné duo Alexander Jablokov (hus
le) - Eva Virs!ková [ klavtr) predvied
la v sále Moza rtea v Bratislave ( 27. III . 
1984) velmi rozmanitý program. V jed
notlivých skladbách sa Jablokov pred
stavil v podstate v dvoch sólistlckých 
polohách: ako perspektlvny komorný 
hráč so zmys lom priliehavo modelovaf 
huslovú faktúru i v technicky vypätej
šej nástrojovej akci! a v s polupráci s 
Iným nástrojom a a ko sólový huslista s 
velkou dávkou elánu a ctižiadosti s tvár
nit 1 technicky náročnejšie skladobné 
celky. V oboch polohách sa značne !Išli. 
Domnievam sa, že najharmontckejšle sa 
jeho scho(}nost! technicky l výrazovo in
tenztvne clt!aceho · umelca prejavili v 
Beethovenovej Sonáte č. 8 G dur pré 
husle a klavlr, op. 30. Spolu s obdivu
hodne hrajúcou Virslkovou vzniklo pô
vabné klasické zvukové pole, plné zmys
luplného hrania i vzájomného korešpon
dovania oboch zúčastnených umelcov. 
Podobne vyznel a j - celok troch Improm
tus Bohuslava Martlnú. Interpreti zahrali 
diela s obdivuhodným vtipom a fantá-

zlou a dodržali l technické zretele s dô
kladnosťou, očo na mnohých iných mies
tach sa Jablokovovl nevydarila tak mar
kantne. Výkon oboch mal dobrú úroveň; 
kde zjavne velmi záležalo a ko na postih
nut! detailov, tak i celku. Jednalo sa o 
skladby plne zodpovedajúce naturelu l 
umeleckým možnostiam hráčov. Navyše 
- klaviristka podala v~kon, vyznačujúc! 
sa nadhladom, schopnosťou pre mieru 
1 výraz a tomu zodpovedajúcou koncepč
nou podobou. 

V dielach Bacha, Paganiniho, a le l Sa
rasateho a Ravela, kde účinkoval poväč
šine huslista sám, nepodarilo sa fabio
kovov! vždy zladiť osobnú predstavu o 
celku (ktorá z hry bola viac-men ej z re· 
tel ná ) s arzenálom vlastných t echnic
kých a agoglckých možnosti. K ideálu 
niektorej skladby sa mu podarilo priblf
žif sa viac, _niekde menej. Všeobecne 
možno povedať, že trochu privelm! zaťa
žil program skladbami virtuózneho cha
rakteru a lebo takého výrazu a staveb
n ých súvislosti, ktoré je ťažko bez zvyš
ku vytvarovať i velkým osobnostiam h!lS
lovej hry, ke.d s to ja zoči-voč! zátaži v 
podobe na pätého publika. (Vid pripady -
Y. Menuhina alebo bratislavského vystú
penia Ch. Ferrasa ). Voči volbe koncepcie 
v Bachovej Sonáte a mol nemožno na
mietať prakticky nič, ak velká závereč
ná fúga nesie znaky dokonalého ovláda
nia rozsiahleho a čl enitého procesu, 
akým Bachova obrovitá fúga nesporne 
disponuje. Jablokov udržal charakter t oh
to náročného diptychu, aj ked mu vel
ká plocha ešte zjavne pôsob! problémy. 
Hoci osobne neprechovávam sympatie k 
niektor~m Sarasateho huslovým sklad
bám a dovorujem sl zapochybovať i o 
ich hlbštch myš lienkových hodnotách, 
patrilo uvedenie t~chto diel - oproti 
dielam Paganiniho a Ravela - k vel
mi vydareným. Mysl!m, že zjavná hyper
trofia virtuozity ubrala trochu huslistovi 
na dychu ( v niektorých miestach ) a hoci 
žiadna skladba neutrpela privelmi, pro

. gram bol osli\ujúclm! celkami zaťažený 
privelm!. Jablokov vyskúšal spolahlivo 
svoje technické · l výrazové možnosti a 
dokázal sa pochytiť s tými najnáročnej
šími skladbami - čo je velmi sympatic
ké. A hoci mnohé nemá a nemôže ani 
mať charakter defin!tlvnosti, Jablokov je 
na dobrej ceste k nemu. 

EGON KRAK 

Do cyklu organových koncertov uspo
riadaných MDKO v april! prispel svojim 
umenlm (9. IV. 1984) i rak úsky organista 
Peter Planyawsky. Jeho recitál v Redu
te n iesol tie znaky osobnosti, ktoré vy
pl~vajú z bohatých teoretick~ch l prak
tických vedomosti hudobnlka, na strane 
druhej však jeho profil z velkej časti 
poznačil charakter chrámového organis
tu. Obrovská interpretačná prax akttv
neho organistu v istých momentoch na
dobudla u neho črty manierizmu, kedy 
s l umelec neuvedomoval pódium a poslu
cháča, iba nástroj a hudbu plynúcu v 
priestore, pôsobiacu na sluch viac ako 
na tvorivé rozvinutie ducha. Techniku 
má brilantnú, muzikalitu imponujúcu, 
závažnou ostáva otázka miery a vkusu. 
Je zžitý s nástrojom, ctt!f ho v každom 
dotyku; viac však pracovne (v r utine ) 
ako koncertne (tvorivo ). Nie je maxi
malista. Uspokoj i sa s dobre vypoveda
ným textom - bez väčšej snahy po roz
vinuti fantázie a jeho vyrovnaným ma
nuálnym sprttomnentm. Tak hral Bacha 
(Toccatu a 16gu F dur BWV 540), Men
delssohna (1. sonátu l mol), F. Schmidta 
(Toccatu C dur) - autorov, ktor! stoja 
(podla bulletinu) v záhlavt repertoá
ru P. Planyawského. Plnšieho, uvolnenej
š ieho muzic!rovan!a sa dosta lo dvom 
francúzskym skladatelom Franckovi 
(Chorál h mol), Viernemu (Trois pié
ces) a rtenáročnému Hummelovi ( Prel6-
dium a fúga). Na našom koncertnom pó
diu sa mu stali živnou pôdou pre uplat
nen ie s tr iedmosti interpretácie, ktorá 
sa stotožr!uje s jeho názorom v zmysle 
štýlových i zvukových predpokladov. Or
gan nepouž_!val a ko nástroj zvukových a 
farebných dimenzii, ale ako prostrednl
ka na vyjadrenie hudby. Umeleckú vý
poveď autora odv!ja cez subjekttvne črty 
muzikantského uplatnenia. Vie zau jať zá
ž!tkovú sféru poslucháča, oprostiť vn!ma
n!e hudby od tradicionalizmu, nálepiek 
iného rukopisu a podriadiť ho vlastné
mu umeleckému presvedčeniu. V tom 
spočlva jeho individualita a post osob
nosti. Tú maximálne prezentoval v Im
provizácii na danú tému (prof. F. Klin
da), ktorú odv!ja l pred pr!tomným pub
likom s inteligenciou muzikanta, tvo
rivosťou interpreta. Zo skromného mott
vu vyťažil pohodou invencie, umeleckou 
fantáziou kompozičnú plnosť a nástro
jovú gradáciu premenenú na celistvý ob
raz oživu júcej hudby. Takáto možnost 
pre poslucháča ,.byť pri tom", stat sa 
v istom slova zmysle spolutvorcom, je 
na našom koncertnom pódiu sviatkom. 
Skoda, že niektor! naši organisti, ktor! 
disponujú takýmito predpokladmi, n ezú
ročujú oživenie starej organovej praxe 
na koncertnom pódiu. Improvizácie Pet
ra Planyawského vyzneli v prospech ná
strojovej suverenity a koncepčného mys
lenia sólis tu l umeleckého zážitku pos lu· 
cháča. ETELA CARSKA 

Pätdesiatroňný jubilant · 

JOZE 
Jozef Gahér (nar. 

28. aprUa 1934 Dvo
rany nad Nitrou) 
je autorom, ktor~ 
stoj! akosi mimo 
hlavného prtldu 
vývoja súčasnej 
slovenskej hudby, 
a naše publikum 
sa s jeho tvorbou 
prakticky začalo 
oboznamovať iba 
pred pár rokmi. Je
ho skladatelské 

začiatky siahajú do čias gymnaziálnych 
štúdii v Topolčanoch, kde sa začal učiť 
1 hre na klav!r! a pokrdčoval na Hudob
nej škole v Partizánskom. Po maturite 
bol poslucháčom kompozlcie u prof. Já
na Cikkera na Vysokej škole múzických 
umeni v Bratislave ( 1953-57), neskOr svo
je š túdium skladby rozš!rll na Janáčkovej 
akadémii múzických umeni v Brne u Cti
rada Kohoutka [ 1989-72) a v experi
men-tá lnej triede Aloi sa Plň osa ( 1973-75). 
Medzičasom absolvoval Vysokú školu pe
dagogickú v odbore slovenčina a hudob
ná vých ova ( 1960) a pôsobil ako stredo
školský profesor na Stredne j pedagogtc-

GAHF.:R 
kej škole v Modre. Od roku 1969 je od
born~m asistentom na PedagogickeJ fa
kulte UK v Trnave a tlč!nkuje 1 ako kla
virista. 

Gahérov tvorivý záber je nezvykle ši
rok~ a zasahuje prakticky do všetkých 
hudobn~ch žánrov - od plesne čl det
skej zborovej skladby po balety a opery, 
od drobnej Inštrumentálnej kompoztcie 
po symfónie a velké koncertantné sklad
by. Jeho hudobnú reč, výrazne pozna
menaná poetikou brnenskej kompozičnej 
školy, charakterizuje velká dávka dra
maturgickej invencie, odvaha k experi
mentovaniu s hudobnými formami, dia
lóg evolučného a expozičného typu tva
rovania zvolenej hudobnej matérie. Po 
výrazovej stránke je mu bližšia expresi
vita než Impresia, dáva prednosť drama
tickému konfliktu pred klasickým oblú
kom, var!ačne rozohráva tntervalove vy
hranený materiál, ale exponuje l scé
ny temer pr!ečiace sa ďalšiemu spraco
vaniu. Vyše 150 kompoz!c!! tohto auto
ra dokumentuje jeho tvorivú h úievna tosf, 
spontánnu nutnosť výpovede tým, čo mu 
je vlastné. 

MILAN ADAMCIAK 

Vladimir Tomňényi opät Iaureatom 

VfRAZNf úSPECH 
Nášho mladého 

gitaristu Vladimira 
Tomčá-nyiho sme 
na stránkach Hu
dobného života iba 

prednedávnom 
predstavovali čita
telom (HZ č. 1/ 
1983). O to, že sa 
o ňom opätovne 
,.mus!" hovoriť, 
pričinil sa predo
všetkým interpret 
sám. Tento .sympa

tický a skromný 19-ročný poslucháč ab
solventského ročn!ka Konzervatória v 
Bratislave v t riede prof. J. Zsapku , d·o
siahol totiž dalšie výrazné medzinárod
né súťažné ocenenie pre slovenskú gi
tarovú školu: zlskal 2. cenu a titul lau
reáta na 2. ročnlku Medztnároanej -gr:-· 
tarovej súťaže v HaVI!lne, konanej v 
dňoch 9.- 17. aprUa 1984 na počesť sto
ročnice Augustina Barr!osa Mangorého, 
skladatela a interpreta, nazývaného tiež 
Pagan!n!m gitary. Nazdávame sa, že ta
káto vynikajúca reprezentácia znamená 
- popri osobnej a školskej - aj vzor
nú reprezentáciu nášho mladého inter
pretačného umenia a socialistickej kul
túry vôbec. 

Ved už dostat sa na túto svetovú sú
ťaž bolo uznan!m kvalit mladých adep
tov. Porota pozvala na základe približ
ne stovky zaslaných nahrávok iba 21 
účastnikov, okrem iného z Kolumbie, 
Argenttny, Mexika, Talianska, Grécka, 
Juhoslávie, NDR a h ost!telskej krajiny 
- Kuby. Zasadali v nej také osobnosti 
ako L. Brouwer, R. Vida!, I. Suzuki, C. 
Cots!olis, G. Sakelarlou, D. Rumst!g, J. 
Jov!c!, J. Ortega a ďalši. V prvom "dial
kovom" kole zaradil do svojho súťažné
ho repertoáru Tomčány! okrem povin
ných diel Barrtosa (tie pochopitelne na 
súťaži dominovali) a So ra aj kompoz!
ciu J. Burghausera; v druhom kole po-

KONKURZ 

pri povinných dvoch opusoch Barriosa 
to boli skladby Glulian!ho a Ponceho. 
Do finále postúpilo 8 súťažiacich a tu 
bolo treba interpretovať opäť Ba rriosa, 
jedného kubánskeho skladatela a I. časf 
Koncertu pre gitaru a orchester A dur 
M. Giulianiho. 

Prvú cenu v súťaži zlskala Ch. Span
hoffová z NDR, tretiu Kubánec M. Bo
nachea Diaz a S. Card! z Talianska. Za 
povšimnutie iste stoji aj skutočnosť, že 
nielen medzi ocenenými, a le na cele j 
súťaži - s vekovou hranicou 35 rokov 
- patril V. Tomčányi medz! najmladš!ch 
účastnikov. 

Po svojom návrate z Kuby čerstvý lau
reá t uviedol, ::!e súťa::! bola i organizač
ne vynikajúco pripravená, medzi verej
nosťou bol o ňu velký záujem. Bola ti ež 
dobre propagované, podrobne sa o nej 
plsalo v tlači, s laureátmi pripravila 
televlz!a reláciu a pod. Súťa::! bola sú
časťou gitarového festivalu, na ktorom 
sl mohli a j adepti vypočut umelcov z 
celého sveta. Tešilo, že medzi nimi bol 
aj náš M. Mysliveček . 

V. Tomčányi týmto úspechom potvr
dil, že dôveru, ktorú mu vyslovila Stála 
výberová súťažná komisia MK SSR, si 
plne zaslúži l. Opäť presvedčil," že je sú
ťažným typom s dobrými nervami a tiež o 
tom, že jeho doterajšie úspechy ( Partž
Aiessandrla- Havana) neboli vecou náho
dy; naopak boli logickým dôs ledkom sym
biózy pre úspešnú reprezentáciu tak dôle
žitých komponentov, ako sú talent, pe
dagogické vedenie, vhodné podmienky 
a napokon 1 š ťasti e a predstavujú dô
ležité kvalitattvne etapy v umeleckom 
vývine tohto mladého interpreta. Ostáva 
nám iba zaželať mu p>alšie úspech y a 
napredovanie a pre naše interpretačné 
umenie čim viac takýchto úspechov! 

GEJZA VAJDA 
Sntmka: K. Dlugollnsk~ 

Riaditel Slovenskej filharmónie vypisuje konkun: do orchestra SlovenskA fil-
harmónia na miesto orchestrálneho hráča na 

- husle, 
- violu, 
- violončelo 

a do Slovenského filharmonického zboru do hlasových skupin 
-alt, 
- tenor, 
- bas. 
Konkun: do orchestra SF sa uskutotnl dňa 4. 6. 1984 o 9,00 h , do SFZ dňa 

11. 6. 1984 o 14,00 b. 
Prihlálky a uvedentm vzdelania a praxe zallite na kádrové a personálne odd. 

SF, 816 01 Bratislava, Palackého 2. 
Podmienky konkun:u oznámime prihláseným uchádzačom plsomne. 
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K 80. výročiu úmrtia ANTONÍNA DVORÁKA 
Tridsa ť rokov 

mal absolvent 
pražskej organovej 
školy a violista or
chestra Prozat!m· 
nlho divadla Anto
nin· Dvofák, keď sa 
jeho meno začalo 
objavovať v pro
gramoch vere jných 
koncertov: najprv 
ako skladatefa 
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1l čESKÉ 
HUDBY 

'84 
plesni, klavlrneho tria , kvinteta a or
chestrá lnej ouvertúry. Potom, v nede
ru 9. marca roku 1873, uskutočnilo sa 
v pražskom Novomestskom divadle pr; 
vé uvedenie Dvol'ákovej kantáty Hymnus 
pre miešaný zbor a orchester na slová 
Vlt~zslava Hálka. Dielo "roznietilo, ba 
strhlo všetko obecenstvo v pravé nad
šenie", ako naplsal k ritik Ludevlt Pro
cházka - a hneď obrátilo pozornosť kul· 
túrnej verejnosti na mladého skladatera 
a stalo sa tak prvým z významných medz
n lkov Dvoi'ákovej umeleckej dráhy na 
domáce j pôde. 

médii sotva opúšťali laboratóriá, dôležl· 
tým zdrojom Informácii o povahe Dvo
l'ákovej hudby i vtedy, keď neznell pria
mo na koncertných pódiách. 

Po premiérach mocnela frekvencia rep
rlz Dvol'ákových diel od osemdesiatych 
r okov minulého storočia doma a ďalej 
l v zahranič! do te j miery, že takpove
diac nebolo dňa, aby niekde nezaznela 
niektorá Dvoi'ákova skladba. Svedčia o 
tom správy z hudobného časopisu Dali
bor a Iných periodických listov, ktoré 
tiež prinášali kvetnaté i triezve llčenla 
ohlasov Dvoi'ákovej hudby doma a v cu
d:ilne. Opätovne tu dosahovali nové i 
skOr vzniknuté diela úspechy naozaj mi· 
morladne. 

Skladatelova tvorivá žatva však nebola 
bez problémov. Uvedenia jeho skladieb 
sa nestretávali len s priaznivým pri ja
tlm poslucháčov, či kritiky. Niekedy roz
hodovali okolnosti, ktoré nemali s účin· 
kom umeleckého die la ni č spoločného: 
národnostná animozita vo Viedni bola 
hlavnou prlčlnou prlkreho odsúdenia 
opery Selma sedlák a kantáty Stabat ma 
ter. Inokedy skla dbu poškodila nevy
darené interpretácia ; nezriedka však 
tkvel neúspech v dobovom nega tlvnom 
hodnoteni poňatia zhudobnenej lá tky 
alebo vlastnej hudobne j štruktúry, r esp. 

..... 

ZIV T 
• 

chujú zvláštnú vôňu, za ktorú vďačia 
dôvtipnému rytmu") . 

Na domácej pôde bol však český cha
rakter Dvol'ákovej hudby vnlmaný a mo
tivovaný nielen Istou odlišnosťou od štý,
lových znakov hudby skladatelov Iných 
európskych krajin, ale a j sprlbuznenlm 
so štýlovými znakmi hudhy ostatných 
čelných českých skladatelov. 

Všetky odbory Dvol'ákovej kompozl·č· 
n ej tvorby sa rozvijall progreslvne. Dlho
trvajúce sústredenia nutné k vzniku ča· 
sovo rozfahlých a skladobnotechntcky 
náročných diel boli často sprevádzané 
čl vzápätl vyvažované spontánnou gené-· 
zou skladieb Iných žánrov. Ak sa Dvo
i'ák vracal po dlhšej dobe k formovému 
ústrojenstvu už skOr realizovanému, sna
žil sa vždy o nový pohlad, o odkrytie 
možnosti dosial nevyužitých. Udržoval 
však aj kontinuitu druhových radov ho
mogénnymi výrazovými pros triedkami čl 
nlel<torýml konštantami vnút ornej štruk
túry, akým! boli v inštrumentálnych 
skladbách útvary dumky alebo furlantu. 

Od mladosti sa opätovne zaoberal kla
s ickými žánrami absolútnej hudby, v zre
lom obdobi k nim pr ibúdali programové 
diela klavirne a orchestrálne - predo· 
všetkým symfonické básne. Chrlinil svoj
bytnosť viletkfch vokálno-symfo.nickfch 
útvarov. Pi esňová a zborová produkcia 
sn mu nezriedka premieta la i do Inštru
mentálnej sféry, a ko o tom svedči kvar
tetová verzia plesňového cyklu Cyprtše 
a lebo Symfonické variácie na tému muž· 
ského zboru Husiar. Znovu a znovu sa 
vracal k tvorbe opier, ktorá z!skala do-

Po piatich rokoch otvorili Moravské 
dvojspevy a prvé Slovanské tance Dvo
i'ákovej hudbe cestu do zahraničia. Ne
mecký skladatel a publicista Louis Eh· 
lei·t vysoko vyzdvihol ta lent a umeleckú 
cenu prác českého tvorcu; Slovanské 
rapsódie vzbudili záujem európskych or· 
chestrov; ohlas londýnskeho uvedenia 
Stabat mater viedol k pozvaniu Anton!-· 
na Dvoi'áka do Anglicka, pre tamo jšie 
fes tivaly vznikli slávne kantátové a 
symfonické diela; trojročné pôsobenie vo 
funkcii umeleckého riaditefa Americké· 
ho národného konzervatória v New Yor
ku sa spája so zrodom vrcholnej Sym
fónie č. 9 e mol "Z Nového sveta", Kon
certu h mol pre viol ončelo a orchester 
a ďalšieh skladieb základného významu. 
Vo vlasti skôr 1 potom pribúdali a zne
li diela h udobnodramatické, závažné 
skla dby orchestrálne, komorné, klavlr
ne, zborové, piest'lové - ďaleko prevy

_š ujúce počtom ono opusové člslo 115, 
ktorým sa označuj e posledná dokonče
ná Dvoi'á kova kompozlcia - opera Ar
mtda. 

PL'NY HUDBY 
Dvofák ako vílbec prvý skladater dal 

českej hudbe spojitý rad verkých vokál
no-symfonických diel; zanechal kolekcie 
orchestrálnych a komorných skladieb, na 
svoju dobu ojedinelé čo do rozsahu a 
hodnoty. Specifický bol jeho prinos do 
oblasti koncertantných žánrov: tri Dvo
i'ákove nástrojové koncerty - huslový, 
violončelový a klavirny - založili no
vodobú trad lciu tejto sféry v českej hud
be a vstúpili do svetového povedomia, 
interpretované domácimi a zahraničným i 
sólis tami na jzvučnejšlch mien. 

K iirokej popularite Dvofákovej hudby 
prispeli početné drobnejiie skladby a 
výňatky z väčilich celkov, orchestrálnych 
cyklov a z operných diel. V originál· 
nom zneni a v rôznych úpravách zauja
li poslucháča klavlrne kompozlcie na 
čele so slávnou Humoreskou Ges dur, 
spoč iatku klavlrne a potom najml:i or
chestrálne Slovanské tance, valčlky, Lar
go z Novo~vetsk ej symfónie, plesne 
{Když mne sta rá matka zpivat učlvala, 
Kéž duch môj sám ]. Rusal·kin spev M~-· 
s lčku na nebi hlubokému, dvojspev z 
)akoblna My cizinou jsme bloudifi a dal · 
šie árie z opier klúčového významu. 

jadro Dvoi'ákovho tvorivého odkazu, 
interpretačne značne náročnéh_o, bolo ur
čené profesionálnym výkonným silám; 
na predvedenl svojich diel sa skladatef 
sám významne podielal, mal vynikajú ce 
dir igentské schopnosti, často vystupoval 
tiež ako klavirista. Nemálo jeho skla
dieb vtedy usilovne študovali a inter
pretovali aj zdatnl amatéri. Aj na nich 
Dvoi'ák pamätal okruhom t echnicky do· 
s tupných a prednesovo vďačných minla· 
túr (Malič kos ti, Drobnosti, Romantické 
kusy, Gavota l . 

Stvorručné klavlrne úpravy velkých 
orchestrálnych a komorných žánrov bo
li navyše v dobe, kedy budúce zdroJe 
zvukového záznamu a komunikačných 

jej dielčich zložiek - to bol prlpad ora
tór ia Svatá Ludmi la v Anglicku čl kla
vlrneho koncertu v Berl!ne, ďalej naj 
mH rttdu hudobnodramatických diel. Ovo
Mk zvlá šť ťažko niesol kritiku opery 
Dlmitrl j, vytýka júcu - nie celkom prá
vom - nedramatickost a nedivadelnost 
tejto monumentálnej historicke j fresky. 

Dom Antonina Dvoréka vo Vysokej. 

"Dvofák vykonal pre Cechy torko, čo 
Chopin pre Pofsko, Liszt pre Uhorsko a 
Grieg pre Nórsko" - plsala americká 
tlač na začiatku deväťdesiatych rokov: 
"posilnil tok európskej hudby novým 
prúdom; jeho myilienky a jeho sloh ma
jú rysy, ktoré dovofujú povedať: to je 
česká hudba". Pokial sa Dvoi'ákove j hud
be v Cl.ldzine priznával národný ráz, väč
šinou ho posudzovatelia spájali s ryt
mickou kvalitou skla dieb ( "Dvoi'ákove 
rytmy nema jú vo svojej mnohotvárnos ti 
a ohnlvosti sebe rovných" - .. .. jeho 
diela pôsobia českým rytmom . . _ vydy-

Operný súbor Slovenského národného divadla uviedol 20. októbra 1955 pre
miéru Dvol'ákovej opery Cert a Káča v hudobnom naitudovanl Tibora Freiu a v 
r éžii Miloiia Wasserbauera. 

minantné postavenie v posledných ro
koch skladatel ovho života {,.Mám OP.e
r u za rta jvhodne jš l výtvor pre národ' l; 
stá le hfadal vhodné libretá, vynachá,dzal 
hudobnod ramatické koncepcie, a to a j 
vtedy, keď mu túto prácu strpčovali do
máce i zahrani čné výhrady k jeho ja
viskovým dielam. Revidova l a prepraco-

vával ich bezprostredne i v značných 

časových odstupoch. 
Prebohatá a originálna invencia, ktor6 

obdivoval sám Dvol'ákov ludskt a ume
lecký vzor Johannes Brahms, sa spájala 
s dokonalým zvládnutfm kompozičnfch 
dlsciplfn v útvaroch, počas vývoja vy
brusovaných do tektonicky vzorných 
skladobných celkov. Nápad je dôležitý, 
vravieval vra j Dvoi'á k svojim žiakom na 
pražskom konzervatóriu, a le mat krásnu 
myšlienku, samo osebe ešte nič nezna
mená: zá lež! na tom, a ko bude využitá, 
čo sa z nej urobi - práve tak ako by 
splanel aj t en najväčši talent, keby ne-

. bol živený a rozvija ný s ús tavnou, sústre-
denou a usilovnou prácou. • 

Mohol to doložiť vlastnou životnou 
skúsenosťou. Prostý chlapec z Nelaho
zevsi, bez zázemia rodovej h udobnej tra
diele, ktorému učitelia na organovej ško· 
Je priznali "výborný, skôr však praktic
ký talent", dosiahol vytrvalou snahou, 
prlsnou dlscipl!nou a neobyčajnou pra
covitosťou mimoriadne výsledky, priná
šajúce trvalé hodnoty národnej hudob
ne j kultúre. 

Diela Antonina Dvofáka s(i v!itou, pri
rodzenou a nepostrádaternou zlolkou 
členitej ltruktúry súčasného hudobného 
diania . V bežnej koncertnej a divadel
nej prevádzke, v rozhlasovom a tele
vlznom vysielani, z gramafónových , 
magnetofónových a ďalšieh záznamových 
médii zaiste neznie zďaleka všetko, čo 
DvoMk za takmer 50 rokov skladatelskej 
činnosti vytvoril. Nevyhnutná potreba vý
beru sa tu mus i uplatňovať rovnako ako 
u Iných autorov; dôležitý však je fakt, 
:le Ide o ši roký výber zo všetkých žán
rových oblast!, do ktorých Dvoi'ák za
siahol. 

Hodnotové súdy nema jú absolútnu plat
nosť, sú dobove podmienené. Môžu byť 

Antonin Dvof6k ( 8. septembra 1841 -
l. mája 1904). 

ale zhodne prijimané radom generácii. 
V tom zmysle sa súčasné kritériá výberu 
skladieb Antonina Dvoi'áka pre tera jšiu 
Interpretáciu a apercepčnú prax prlllš 
nellšla od škály hodnôt, priznaných skla· 
datefovým dielam už v dobe jeho života. 

Doma l vo svete je Antonin Dvofák 
stále predovšetkým vefkým symfonlkom 
a majstrom komornej hudby, predovšet
kým sláčikového kvarteta, a v tom ohla
de dedičom zakladatelských osobnosti 
svetového k lasicizmu; je tvorcom kan
tát a oratórl!, ktoré možno porovnávať 
s čeln5'mi dielami týchto žánrov v eu
rópskej hudbe od doby Bachovej a Händ· 
!ovej; jeho vrcholné piesne ni jako ne
zaostávajú za slá vnymi speváckymi vý· 
tvormi · romantikov. V divadlách žije z' 
desiatich Dvoi'ákových opier na prvom 
mieste Rusalka, ktorá patri spolu s )a
kob!nom a Certom a Káčou ku kmeňo
vému repertoáru domácich scén, a ďalej 
- viac čl menej prlle:litostne - Dlmit· 
rij, Se!ma sedlák, Tvrdé palice l Král 
a uhl!r. V zahranič! sa k ceneným ope
rám Rusalka a Cert a Káča pripojuje 
v poslednej dobe - snád v dOsledku 
ohlasu medzinárodnej hudobnovedeckej 
konferencie o opernej tvorbe Antonlna 
Dvoľá ka v rámci hudobného festivalu 
Pražská jar 1983 - záujem nemeckého 
teritória o operu Vanda, ba dokonca 
l o skladatelovu hudobnodramatickú pr
votinu Alfred. 

V obdob!, ktoré uplynulo od skladate
fovho skonu, sa dostalo i dostáva spo
ločenskému uplatneniu diela Antonlna 
Dvol'áka stálych mnohostranných podne
tov. Predovšetkým v skladatelovej vlasti, 
ale tiež v zahranič!, v krajinách, s kto· 
rým! sa spája Dvol'ákovo p(}soben!e, i 
Inde vo svete sa plodne rozvlja konti
nuita dvol'ákovskej Interpretácie, pribú· 
dajú muzlkologlcké reflexie Dvol'ákovej 
tvor by, tlačové a gramofónové ed!cle 
Dvol'ákových dl.el {významné Súborné 
kritické V}'danle diel Anton!na Dvoi'áka, 
začaté v Ceskoslovensku roku 1954, do· 
spieva po tridsiatich rokoch k dovtše
niu edičného programu pr!pravou posled
ných doslaf nevydaných opier 1; Dvoi'áko
va hudba znie v rozhlase, Dvol'ákov ži
vot a dielo nachádza ohlas v literatfire, 
vo filmovom a telev!znom poňati, v pred
náškove j a osvetovej činnosti, v pamiat
kovej s tarostlivosti, výstavn!ctve a v mu
zejne t agende. Spolutvorca českej ná
rodne j hudby s i plne zasluhuje sústav
nú pozornosť k odkazu, ktorý zanechal 
našim i budC1cim generáciám. 

)IRI BERKOVEC 

ANTONÍN 

Obálka s6borného vydania diel A. Dvo
fáka od F. Muziku. 


