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PO 18. PREHLIADKE .ML~DÝCil KONCERTNÝCH UMELCOV V TRENCIANSKYCH TEPLICIACH
Uplynulo už plných 20 rokov, čo sa
Trenčianskych Tepliciach zrodila pre
v ~voj slovenského lnte 11pretač ného umen ia nanajvýš prospešné akcia - Prehliadka mlad9ch koncertn9ch umelcov
( PMKU), výsledok orga n izačnej spolupráce Zväzu slovenských s kladaterov a
Cs. štátnych ktlpelov. Prvé tri ročnlky
sa usku točn ili formou biená le, a ~ak tohto r oku sa PKMU konal a po osemnásty
raz. Koncepcia PKMU dospela v posledných rokoch do vykryštllllzovaného tvaru, zohlad ľ1ujl1c prlslušné kultl1rno-poliUcké výročia a akcie; tentoraz to bolo
40. výročie SNP a Rok českej hudby.
V ostatných ročnlkoch dostáva jú prlležltosť na prezentáciu 11 j mladi s lovensk! skladatelia. Toht oročný koncert z
tvorby mladých český c h sklada tel ov (v
súvlsl<>stl s Rokom česke j hudby) bol novlnkou, k.toré poskytla '!Jrlležltosť konfrontovať tvorivé úsilie začlnajúclc h autorov obidvoch národných kuLtúr.
Dva organové konceľty v Omšenl l v
T renčianskych
Bohuslavlclach, koncert
v Galérii M. Bazovského v Tren.člne (s
oficiálnym otvorenlm a prlhovorom
predsednlčky Tvorivej sekcie koncertných umelcov zas!, um . Ľuby Barlcovej )
stali sa overenou a svojim spôsobom aj
prr e kúpeľných hosti atra-ktlvnou trad lclou. Aj ked akustické pomery trenčia n
skej galérie nevyhovujú Inštrumentalistom, nazdávame sa, že rozši rova nie
priestorových možnost!, ku ktorým sa
siahlo v nedávnej minulosti, je prospešné ' a spestruje obsah akcie.
Patričnou súčasťou Prehliadky boli t ri
hodnotiace besedy, ktorých vyústenlm
bolo aj udelenie Ceny kritiky za na jlepš! výkon. Držlterom tohto čestného
ocenenl·a stal sa po prvýkrát v dejinách
Prehliadky spevák - sólista Státneho
divadla v Košiciach Stefan MaTglta.
Tradičný bulletin "Mladý Interpret"
vyšiel z ekonomických · dôvodov Iba v
jedinom rozšlrenom čiste, obsahujúcom
organizačné pokyny a ohlasy tlače z vlaňajšieho ročnlk·a. Už po tretlkrét viedol
P. Toperczer troj di'1ový IIlltel"pretač n ý seminár (pozn. red. - jedným z modelov seminára bol aj nut,o r č lá nku známy sl-ovenský hudobný kritik dr. V.
C!žlk), ktorý sn tešil záujmu nielen prilomných odbornlkov, a le podla časových
možnost! aj niektorých kúpelných host i.
Ostlnétny problém so zabezpečovanlm
ubytovania pre 11čl nkuj úclch , hosti, kritikov dosiahol v tomto ročnlku svoj vrchol. V st1vlslost1 s tým treba vyslovi(
uznanie organizátorom ZSS, ktor! museli viac ako Inokedy rieši( rad stresových sltl!écll a ďalšieh problémov. Nie
náhodou sa uvažuje o zmene lokality
pre dalšie ročnlky do Piešťan. Isté rezervy sa vyskytovali aj v pvopagécli najmä v súvislosti s vystúpenlm P. MIkuláša v Tren<člne. Citlivým seizmografom a dôsledkom tejto organizačnej prlpravy bol·a aj návštevnost na.jmä matiné a popoludi'1ajšlch kpncertov.
Možno k o nšt<atovať, že v porovnani s
minulosťou odzneli v priemere výk·o ny
vyššej umeleckej kvnUty. Svedči to o
starostli vejšom výbere 'l1častnl k ov, orientovanom na typy spolahllvé, dobre pedagogicky vedené, ktorých oprávnenie
reprezentovať overovali sl1taže, prJpadne Iné vhodné 81kcle. Ani o jedinom výkone nemožno povedať, že by bol a zda
slabý a na PMKU nepatril. Zvýšil sa
priemer, ale špičiek bolo zas menej, pri
prlsnom hodnoteni by sme museli skonštatovať , že nikto okrem dvoch zrelých
umelcov (P. Mll\ uléš a j. V. Michalko l
nepodal výkon na celkom bezvýhradnej
úrovni. Ale to je u mladých, zač!najtl 
clch umelcov, prirodzené a práve jednou z tlloh Prehliadky je aj konfrontécl.a výkonov.
TTadlčue zaujali traja konzervatoristi.
Azda fakt, že každé slovenské konzervatórium vyslalo Iba jedného zá!?tupcučiže sito výboru bolo maximálne husté -, mal výrazný podiel na .tom, že
posluchá či týchto l1stavov sa ukázali ako
nanajvýš perspekrtlvne koncertné 'typy.
Ale aj zá stupcovia VSMU v tomto roč
niku v porovnani s minulosťou obstáli
znamenite.
Z h ladiska dramaturgie boli najskrom-

v

nejšle zastú.pen! _predstavitelia viedenského klasicizmu. Co do zastúpenia nástrojov, bolo v porovnani s minulosťou menej klaviristov a doml·novall speváci a
dychérl.
SLACIKÄRI
Hus!lsta Martin Sleziak, žiak B. Urbana zo ~Lllns k éh o konzervatórl·a, tvori na
pódiu zauar bez výraznejšieh o obmedzov.a nla s.vo jho fantazijného muzl kantského
vkladu. Hrá s chuťou, s výraznou citovou účasťou, plnokrvne a muzikantsky

.
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· meraného k Roku českej hudby sa vymykala vlolončelová verzia známej Sonáty A dur od C. Francka, ktorej bohatý romantický svet znamenite korešpondoval so založenlm mladého violončelistu. Hoci niektoré polohy nevyzneli
tak, ako na husliach, tento nedos.tatok
vyvažoval emocionálny po n Diľ só listu a
.tvorivý rozmach. K úspešnému vyznaniu
jeho výkonu prispela muzikálna a a j
technicky dobre disponovaná prof. B.
Kronychová.

TVORIVÉ DIALÓGY
MLADÉHO UMENIA
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Na 18. rol! niku Prehliadky mlad9ch kon certntch umelcov ( 27. júla - 3. augusta
1984) avojlm zaatllpenlm dominoval spevácky odbor. Na anlmkach: mezzosopranist ka Jaroslava Horské (vravo hore), baala ta Peter Mlkulél (vpravo hore l a tenorista
Stefan Margita a klaviriatkou Katarlnou Bachmanovou (foto dQIII) .
Sn!mky: archlv ZSS
zdravo. Až na menšie ln tonačné kazy
(napr. v Scherze Sonáty g mol M.
Schneidra-Trnavského] je aj technicky
znamenite disponovaný. V Cajkovského
Melancho!lckej serenáde nevystlhol dostatočne jej zádumčlv\1 atmosféru, lnter.pretov.al ju prl!lš pomaly a dosť jednotvárne. Na klavlrl sprevádzala M. Slngerov6.
VIolončelista Jlf! Holek sa predstavil
jednak v rámci matiné z tvorby českých
autorov (V. Mojžiš: Ta jný chodnlk, M.
Zen kl : Sonéta] 1 v rámci polorecltálu
venovanom Roku českej hudby. je typom
zrelého, sebavedomého, prlebojného l
technicky zdatného Interpreta, u ktoréh o Iba sem-tam prebleskuje mladlcka
n erozvážnosť. V každom pr!pade d-okáže však v medltatlvnych 1 živých polohách zaujať a presvedčiť. Vl·astn! pekný tón, vie h o bobato dlferen cpvat a
prežlarlt tvorivým zaujat!m (A. Dvofák:
Rondo, B. MartinO: Variácie na Rossiniho tému] . Z dramaturgie koncertu za-

J)alš! v lolo nčellsta Eugen Proch6c nachádza sa v štád•u. v ktorom hladá vyváženosť medzi !'Vorlvým temper.amentom
a umeleckou l'ozvahou. Zdá sa, že v
ňom rastie typ lnt>rovel'tného hudobn!ka
so sklonom k meditácii. V Boccherlniho
Koncerte pre violončelo B dur, ktorý
uviedol s SKO na čele s n6r. umelcom
B. Warchalom dokument<>val svoje napredovanie v oblasti kultúry tónu, techniky, o dačo menej už v pre~vedčlvosti
výrazu. V niektorých tlsekoch mu néstroj znel doslova krásne a tu demonštroval dimenzie svojho nesporného talentu. Vekový I'OZdlel, k.torý ho dell od
j. Podhoranského - 2lnamenlitého Interpreta tohto diela -, sme sl markantn e
uvedomovall najmä vo finále, ktorému
chýbal spéd a vltallt.a. Miesta mi by sa
žiadala a j väčšia s klbenosť a pevnos ť
výstavby.
Moyaeaoyo knrteto sl ako prvé člslo
vysttípenla zvolilo S láčikové kvar tet-o
B dur od P. Vranlckého. Hoci h o kvar-

tetisti Interpretovali so zanll!ltenlm, plastickosť diela by podporila lepšia vypracov.a nost tematických nástupov jednotllvých nástrojov a väč šia zvuková vyváženosť nlekotorých tut.ti. K sllnejš!m
strénrkam Ich vý·konu patrili tlseky lyrlckejšl e, medit!vnejšle, ktorými stlbor dokázal zaujať najmä v rozsiahlom Sláči
kovom kvartete č. 3, op. 73 D. Sostakovlča. V celkovom hodnoteni prehlladkových vys.túpenl patril však výkon kvarteta k tým najlepš!m, čo potvrdzuje dalš! umelecký vývoj tohto súboru. Nie neprávom patrilo kvarteto medzi kandidátov na udelenie Ceny kritiky.
. KLAVIRISTI
S polorecltálom sa predstavil Iba jediný - čes ký klavi rista Petr Slavik. P-odal pozoruhodný výkon vďaka znamenitému vyškoleniu, čo sme cl11ll v spOsobe ovládania nástroja, v tvarovan! l
v schopnosti dlferenclécle tónu, v preclznostl hry. Uptltal už v l1vodnom cyk le L. janáčka V hmlách. Podarilo sa
mu v il.om velmi šťastne zostlladlť 11seky meditácie l dravého dramauzmu tak typické pre dvojpOlovosť Janáčkovho
výrazu. Slavik je typom tvoruvého hu- .
dobnlka, u ktorého vysoká miera profes lonal1ty, nástro jovej virtuozity sa snúbi s citlivou muzlkantskou fantá ziou. S
osob'ttou kon cepciou pristupoval aj k
lnterpretácll Smetanu, ktorého stvárnil
poeticky, nle však zbytočne sentimentál·
ne, zvukovo kuJ.tlvovane a plasticky. Len
niektoré llseky koncertnej etudy Na !>rehu morskom, op. 17 mohli viac zdôrazňovať domlnantntl spevnosť témy pred
sprievodnými h lasmi (najmä v btavtlrnom úsrlli:u pred kódou ]. S pr!značným
zaujatlm stvárnil Slavik aj Kalablsov
cyklus klav(rnych výrazových štúdi! Akcenty, kde rozvinul celú paletu rozmanitých nálad.
Zásluhou nie raz už demonštrovaného
úsilia nár. um. B. Warchala pomáhať pri
štarte mladých umelcov, dostala pr!ležltost vystÚJplt s SKO na záverečnom
koncerte Hudobného leta ( b.ol to zárovei'í otváract · koncert PMKU] poslucháč
ka VSMU Dana Saturyov6 ako sóMstka
Bachovho Koncertu f mol, BWV 1056.
Za u jala p.rlklnd•n ou dlsclpllnou, dôkladným technic kým vypracovanlm l lm.ponujtlclm dotvá.ranlm dynamického parametra. jednoznačne presvedčlla o svojom
umeleckom vývoji, o technickom l výrazovom dozrlevanl. Rovnako vo sfére
vystlhnutla obsahu interpretovaného diela plne splnila naše očakávania, ktoré
sme v s l1vlsi'ost1 s jej výkonom a s prihliadnutim na vek ( 20 rokov J očakáva
ll. A to nie je mélo L
ORGANISTI
V Omšen! sa predstavila Emllla Dzemjanov6, externá poslucháčka VSMU a
z ároveň pedagogička košického konzervatórLa . .Po vynikajúcich výkonoch svo:
jich predchodcov (Michalko, Szabó) nemala úlohu práv.e rahkl1. Tento psychický pocit zodpovednosti sa v Istej miere
premietol do dodržiavania celkovej llnle
výstavby, ktor\1 pomerne často narušovall vllčš1e-menšle výkyvy. jej nesporný
tvorivý temperament sa prejavoval v sérll pekných čiastkových tlsekov l detailov. C!Ull s me to najmä u prvých dvoch
skladieb (L. N. Clérambau1t, j. S. Bach].
Do priaznivejšieho svetla jej sú.časný lntel'pretačný profll situovala druhá polovica vysttlpenla. Na presvedčivej a
sugestlvnejše j tlrovnl predniesla Dve preltldlá v stal'om slohu z cyklu Kaleidoskop od E. Suchoňa a výber z Messlaenovho cyklu La Natlvlté du Selgneur, kde preukázala muzikantsky bohatý fantazijný fond.
J6n Vladimir Michalko je hudobnlkom
nesporne skúsenejšlm, zrelšlm, spontánnejš!m. Potvrd11 to aj svojim výkonom
na mal•o m organe v Trenčianskych Bohuslavlclach. Obmedzené možnosti néstroja ho podnietili k zostaveniu dramaturgicky špeciálneho programu. Mlchalrk o patri už k vyhranenejšlm umeleckým osobnostiam. Výborné technické
kv.a llty, zmysel pre preclznu minucióznu prácu 1 začlenenie .detailov do celkovej výstavby hudobného d'l ela radla jeho výkon medzi najväčšie umelecké pri(P·okračovanle na 5. str.]
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XIX. MEDZINÄRODNf HUDOBNf
FESTIVAL V BRNE sa uskutočni v dňoch
27. 9. - 7. 10. 1984 a je umerant na
tvorbu ltyroch velikánov českej hudby
- B. Smetanu,--A. Dvoféka, L. Janáčka
a B. Martlnú. Sdčast'ou festivalu bud6
medzinárodné muzlkologlcké kolokvium
" Dvofék, Janáček a Ich doba", medzinárodné rozhlasové sdfal Prix muslcal
de Radlo Brno "Národné (regionálna)
· hudobné kultdra a sti!asnost'" a Iné akcle.
• Z KONTAKTOV Hudobného Informačného strediska Slovenského hudobného fondu:
- Ceskoslovenské kultdrne a Informačné stredisko v Sofii mé ul t radične
dobré a lntenzlvne kontakty s HIS SHF,
Vďaka informai!nfm materlélom, skladatelskfm p1·ofilom l časopisu Slovenské
hudba mé dostatok Informácii o dlani v
slovenskom hudobnom Jlvote. Zo spolupráce oboch stredisk zrodila sa aj myllienka realizovať v BĽR autorské koncerty, na ktortch sa predstavi tvorba
•lovenskfch skladatefov. Po autor1kom
koncerte Ladislava Burlasa (za pritomnosti skladatofa) a koncerte venovanom dielu Eugena Suchoňa pripravuje
CSKIS v Sofii autorskf koncert Ilju
Zeljenku.
- Západonemeckf klavirista Christian
Elaas, ktort v minulom roku pri návlte·
ve Ceskoslovenska nndviazal kontakt aj
1 HIS -om, avizuje, Je do svojho koncertného repertoáru na sez6nu 1984-85
zaradil Dve lyrlcké skladby od Jozefa
Malovca. Uvedie Ich v NSR a v Dánsku.
- lFCM - Medzinárodné zdrulenle
pre zborov6 hudbu, ktoré vydáva ltvrfroi!no o. l. modzlnárodnf bulletin o zbo·
rovoj tvorbo, a tfm JlDskytuje lnform6·
cle illrokému okruhu priaznivcov, má IAujem o komplexnd informáciu o česko 
slovenskej zborovej hudobnej kultdre.
HIS odoslal katal6gy SHF a zaradlliFCM
medzi abonentov bulletinu Slovenská
hudba.
• KLUB FERENCZA LISZTA v Bratislave v uplynulej - t. J. svojej ltvr ·
toj - sez6no 1983· 84 plánovito pokra ·
!!oval v hudobno-kultdrnej osvetovej čln 
nosti. l l poriada l lell' podujati spestrenfch flvfmi l reprodukovanfml hudobnfml ukáfkami, v rámci ktorfch sa pri·
pomenull vtroi!ia narodenia skladatorov
ako Pongrác Kacs6b (110. vfr.), P. M6 czlk Fellclán (120. vfr.), Alexander Borodin (1!50. vfr. ), Ferenc Liszt (172. vtr.)
a 100. vtroi!ie smrti B. Smetanu. Klub
pripravil tlel prednélky v podani domácich a zahranli!nfch referentov na
témy: Co !!Ital Llszt? Liszt a VHrHsmarty,
Llszt a Széchenyi, Liszt v Peltl a Budfne, Frankllnova harmonika, Stari ehf·
rečni bratislavsk! cigánski prlméll, Hli·
pánla, krajina originálnej lpanlelskej
národnej hudby. Ved6cl členovia Klubu
sa zdi!astnlli na dvojdňovom celosloven ·
akom stretnuti Kruhov priatefov hudby
v .Zillne, na trojdňovom medzlnArodnllm
stretnuti Lisztovfch spoločnosti troch su sednfch Itá to v ( Rakdsko, MĽR, CSSR l v
Soprone a lltvordňovej iltudijnej ceste
"Po stopAch Ferenca Liszta" vo Weima re, kde polofili tri pozlátené vavrfnové
vence a to: na sochu Ferenca Liszta
a Sá~dora PotHfiho v Goetheho parku
a na hrob bratislavského rodáka Jána
Nepomuka Hummela v tamojllom vndtromestskom starom "historickom cintorfne·'. Tu si zároveň pozreli spoloi!nd
hrobku Schillera a Goetheho a mauz6leum kňalnej ruského pôvodu MArie Pav·
lovneJ. Oalej naviltlvili Vysokd hudobn(l lkolu E' . Liszta a iné kult6rne pamlatky ( Lisztov dom a pod.).
-Sch• NOV~ PLATNE Z VYDAVATEĽSTVA
PANTON. Pri prllefltostl Roku českej
hudby Ponton siahol po reedfcil gramoplatňOv ého dvojalbumu opery L. Ja·
nái!ka Pflhody Liilky Bystroullky, ktord
v roku 19!53 nahral Symfonickf orchester
brnenské ho rozhlasu pod vedenlm Btetlslava Baka lu. Zbor Janáčkovej opery
v Brno vedie Vlllbald Rublnek, v hlavnfch 6lohách spievaj6: M. Ledererová,
L. Domanfnská, H. Burianová, E. Asmus,
M. Stelnorová a ďalil. Minuloročné dvoJité vtroi!le R. Wagnera bolo podnetom
pre známeho českého barytonlstu Antenina Svorca, aby cel6 platňu venoval
monotematickému programu, zostavenému z vfňatkov diela tohto nemeckého
velikána. Spolu6i!inkuje orchester Národného divadla v Prahe pod vedenfm
Zdenka Kel lera. Z troch mladfch spevA·
kov (L. Roi!ákovA, l. Malinová, P. Kamos), kto rf dostali molnosť prezentácie
na platni Pantonu, jednoznačne upCítal
barytonista }anAi!kovej opery v Brne Pavel Karnas, ktort sa prlerezovo prl!dstavll v českom (Sme tana, Dvofék), ale aj
svetovom repertoári ( Cajkovsklj, Leoncavallo, Verdi) . Orchester Janáčkovej opery v Brne diriguJe Jiff Pinkas.
• SPOMIENKOVt AKT PRI PRILEZITOSTI 50. VfROCIA úMRTIA DTAKARA
ZICHA, vynikaj6ceho českého estetika a
hudobného skladatefa, pripravil Sekretariát Roku českej hudby pri jeho hrobe
na Vinohradskom cintorlne v Prahe 9. Jd ·
la 1984.

Z ABSOLVENT KÝCH KONCERTOV VSMU
Vo v9stavnAJ slen.l hudobn9ch ná~tro
Jov Slovenského národného mt1zea bdznel jeden zo série dlplomov9ch recitálov posluché~ov VysokeJ školy mQzlck9ch umeni v Bratlsl!lve. Tentoraz sa
prltomn9m predst!Wil violončelista Petr
Mlcboulk z triedy odb. as. J. Podhoranského. Na avod zahral 12 vartAclf G dur
na t4imu 1 Hllndlovbo orat6rla Judél Makabejskf pre v·lolončelo a klavlr od
L. van Beethovena. Mlad9 lnlterpret Zlll·
ujal cltliv9m· stvámenlm diela t verkou dávkou osobného vkl·a du. Na)lapšle
vynlkU lyrlcké časti s kantabiln9ml pasá~aml sólového violončela; r~chle Qseky pOsoblll sice trochu neisto - · naJmä na začiatku - nakon.lec však zvltazila muzikalita ·a rozvaha, •takže variácie at napriek tomuto nedostatku vyzneli zau)lmavo.
Oalšou - azda na)náročnejšou
skladbou recitálu bola · Suita .l!. 2 d mol
pre sOlovjl violončelo od J. S. Bacha.
PokoJ, vyrovna·nosf a cit pre vedenie
hlasov, často prerýva n~ ch arpegglovan~ml akordmi, to boli hlavn~ ··devfzy In•
terpretácle. AJ touto skladbou P.' Mlchonäk potvrdil svoje muzlk·a ntské kva lity,
zlskané počas §túdla. Poslednou skladbou prog.ram u bol Koncert i!. l, 'op. ~9
pre v iolončelo a orchester ( kloavlr) od
O. Kabalevského, ktorého skvelá Interpretácia bolEl svedectvom muzika ll ty l
technl c k~ch dispozicii mladého violončelistu. Prvé dve časti Koncertu pEltrlll
k tomu naJlepšiemu, čo na recitáli Zfl·
znelo. Velmi pekne opäť vy.ntesol spev,né
i!Elstl, no výborne vyšli a 1 brflvúrne behy, v k,oorých prekvElpll skutoč nou dra vosťou a dynaml čnosfou hry.
Napriek
viacerý m ln to načn~m nepresnostlam v
hlavneJ téme rýchleJ 3. časti dielo ako
celok vyznelo presvedčivo a dalo dOS'Io J·
nú bodku za celým recitálom. Cit livým
klavlrnym sprievodom podporil a sólist u
odb. as. Zlatica Poulov6.
DANIEL MATEJ
Onlš!m z rudu diplomových koncer tov
VSM U bol violov~ recitál Alexandra La·
katola z tri edy prof. ). Albrecht-a. Ako
prv á odznela Telemannova Suita D dur,
ktorú Interpre toval s člst~m. Jasne nasaden~m tónom . Vďaka do detailu pre·
pracova net dynamike a agogi ke výrazne
vynikli jednotlivé frázy. Sólista suverénne zvládol i virtuózne náročne Jši e par·
Ile diela, hne! na nlekt.orých miestach
sa vyskytli drobné i nton ačné nepresnosti. Dominu túcou č rtou interpretácie bola
št~lová čistota, kultlvovan~ a vyzretý
prednes. V Hummel.ovej Fantázii pre violu a klavfr Lakatoš opäť preukázal svoJ
eU pre formovt1 výstavbu diela. Vrcholom večera bola bezpochyby Hlndemlthova Sonáta pre violu a klavlr, kde sa In-

r

te!1pretovl podaril-o vytvorlf celkom novd akosť tOnu: Na podklade strhuj'Qceho
nervného klavlrneho sprievodu dokázal
podchytiť dramatlck9 náboJ diela. V9raznQ dramatlckťi polohu mala l pomalá časť, v ktoreJ sa sóllsta s vkusom
vyhol zbytočnému pátosu. Technická
zdat-nosť Lnterpreta sa prejavila 1 v Martlui!ekovom diele s názvom Hudba, kde
do popredia vystQpila mimoriadna zohratosť sólistu a klaviristky odb. aa. VaUirle
Hrdlnovej-Kellyovej, k.torá ho sprevádzala po.čas celého vyst'Qpenla. Na záver
recitálu Alexander Lakatoš presvedčivo
predviedol Sonátu Es dur pre violu a
klavfr, op. 20 J. Brabmu. Alexander Lakatoš Je nielen výborn9m sóllstom, ale
aj komorným h ráčom - členom Moyzesovho kvarteta. Na 3VOjom dlplomovGm
koncerte · zauJal suverenttou, vypl9:vajl1cou z v~borného ovládania nástroja. Bez
problémov sa zorlantGval vo vtacer9ch
hudobn~ch št ýloch a dokázal zlskaf st
sympatie publika.
PAĽO SMOLIK
Absolventským recitálom sa predstavil
aJ huslista Frautllek THrHk z triedy odb.
as. A. SestákoveJ. F. TUrUk ako člen
Moyzesovho kvartet<a už neraz reprezentoval mladé umelecké sily nášho koncertného života. Pre svoju dlplomor.-Q prácu
sl pripravil štýlovo rozsiahly program,
v ktorom splnil nielen náročné tE!chnlcké požiadavky, ale ukázal l hlbokú muzikalitu. Hned v úvodneJ Sonáte e mol,
op. !5, i!. 3 od A. Corelllho zaujal kultivovanosťo u a v pomal~ch častiach pekným tvGren lm tónu 1 spevnosťou kantilény. Zm ysel pre štýlovú čistotu a plastické modelovanie hudobného materiálu potvrdil l v Sonáte i!. 7, e mol, op. 30 od
L. van Beethovena. Siroké dynamické
~ pek trum a premyslená v~stavba plOch
s pOsobivýml gra dáciami podčiar kli konečný výraz tohto hudobného skvostu.
Meditácia P. I. Cajkovského upQtala
úprimn os ťou výpovede a vol bou temných
n.uansl v hlavneJ téme. V Duettlne A.
Moy1eaa mlad~ h uslista dokázal v rám·
cl krátkych štyroch čaSili tohto diela
vystihnúť Ich charakter, a teda stvárniť v nich Jednotlivo n·adla hčenosť, ly·
rtku, gt·otesknosť a zádumčt'Vost. Na záver odznalt diela Humoreska a V ltfle
Albenl1a od R. Si!edrlna. Temperament·
né predvedenie španielskych ry.tmov,
práca s drobnokresbou a v ~stlž né zobrazenie nálad tohto osobitého diela poukázali na tec hnickú vyspelosť sólistu
a na teho citlivý prlstup k hudobnému
materiálu. Spolahllvou kl·a vlrnou partnerkou mu bola počas celého recitálu
ut. ped. Mária BlnékovA. F. TUrUl< sa
na svotom vystúpeni prejavil ako Interpret, kt o r~ vie tvorivo dotvára( dielo ;

teho hudobná tntellgencta, dlsct-pllna a
rlldosť z muzlclrovanla dokážu posl.uchá·
ea zauja( a prihovoriť sa mu.
ZUZANA JURIAOVA

•••

talentovaný klav·lrt-sta MlkulAI Akuta, ktor9 sa nedáVIIlo vrátil z polročneJ stá.že u Clauda Helftera v Parfžl, prlpra·vll sl d!plomov9 recitál pod veden~m doc. Evy FischeroveJ,
u ktoreJ študoval na VSMU. V zostave programu )edn·Gtllvé skladby na seba kontrastne nadväzovali. K9m Soarlattlho tri 10n6ty ( G dur, f mol, G dur)
poskytli mladému umelcovi plochu, aby
s elegantnou lahkosťou rozohral v~znam 
né dedl~stvo doboveJ klavlrneJ praxe,
Debussyho suita Detlkf k6tlk l Doctor
Gradus ad Pamassum, Uspávanka slona,
Serenáda pre bábiku, Tanec snehov~ch
vločiek , Pastierik, Sašov Cake-walz) zasa očami "raflnov&neJ dospelosti" odhaHla mozaiku nalvn~ ch predstáv. Niet dlvu, že po take jto hudbe Je nana)v~š obťažné skoncentrova ť sa do tragickeJ reality JanAi!kovej Son6ty "1. X. 1905", poznačeneJ agoglck9m nekludom Predtu·
eby a elégiou Smrti. Na druheJ stra.ne
Skutovo poňatie t9chto fragmentov pri·
nieslo sympatick~ odklon od preafektovaného pátosu, ku ktorému závažn~ ob·
sah z·vádza. Vrcholom programového sledu bolo podanie prv~ch troch časti zo
Suchoňovfch
Metamorf6z (l. An dan ta
con moto, II. L'lstesso tempo, III. Allegro moderato), ktoré sa stali zásluhou
nespočetných klavl rnych reprlz asi naJ·
populárnejšlm autorov~m cyklom. Skuta
ho nielenže Interpretoval ako hudobn9
skvost prveJ triedy 1dramatická štrka
a mohutnosť v kollllraste s medltat!vnou
lyrikou), ale navyše Jedineč ne vystihol
nárGdm1
konkrétnGsf suchoi\ovského
"Impresionizmu". Nemožno pGvedať, že
by sa aj omnoho skúsenetšlm klavlrls·
tom da r ilo práve v Choplnovej Son6te
h mol, op. 58 realizovať vždy to, čo
chcú. Vyplýva to z rozsiahleJ architektoniky celku, ako a 1 z tempovet variability jednotlivých časti. O to viac musima uznať Skutovt Jeho racionálny nadhrad a zmysel pre rozvahu a poriadok.
zvolil sl strednú polohu: nepreháňal
tempá, .no neuvlazol an! do vlekleJ ne·
mobilnosti. Výborná psychická kondlcla
mu umo~nlla naplno vyufU závldenlahodn~ technlck9 fond a ponechať priestor tOnoveJ kval!te. Poctivt1 prácu na
tomto diele nedokázala spochybniť ani
"zidealizovaná" akÚstlká · Zrklllllovet ste·
ne. Vyslovenie sa o Skutov~ch sfubn9Ch
perspekt!vach nevýzntevä- ~ bombasti c ky
aJ preto, že patri k nastupu)t1ce) mladej
generácLI, ktorá by mohla presadjť kvalltatlvne novú etapu v slovenskom klavlrnom umeni.
JURAJ POKORNt
DvadsaUtyr.Jročn9

bor MLADOSŤ v retrospektíve

Ctnnos f
vysokolkolakého
lenského
spevéckeho zboru MLADOSŤ pri Pedagogickej fakulte v BanskeJ Bystrici bola
v uplyn ulom školskom roku 1983-84 vcelku boha tá. Malý retrospektlvny pohl ad
na toto zbor ové teleso ukazuje, že sa v
kultúrneJ, s p o ločenske J 1 umelec.kej oblasti čo raz viac presadzuje a dostáva
sa do povedomia nielen banskobyst ri ckej veretnostl, ale a t ši ršieho okruhu
znal cov a priaznivcov zborového spevu.
Vysoko škol s k~ spevácky zbor Mladnsf
a bsolvova l v predchádzaJúcom š kolskom
roku nl ekol ko v~znamných podujati; medzi ťisp ešn é vystúpenia sa radi zájazd
do MĽR s koncertom v Egerl, vyst úpenie
na celoslovensket konferencii venovane J
140. v ýroči u na rodenia J. L. Bellu v Liptovskom Mikuláši, jedno vystúpenie pri
prlležlt ost i MDS. KraJská st1fažná prehliadka dos pelých speváckych zbGrov
(kde zbor zl skal naJvyššie ocenenie 1.
dva v~chovné koncel'ty a Jedno koncer·tné vystúpen ie pri prlležltostl Mesiaca
CSSP. Spevác ky zbor sa teda do konca
roku 1983 predsta vil v Liptovs kom Mikuláši, Ružomberku, KováčoveJ pri Zvolene, Banske j Bystrte! a pod.
V tomto kalendárnom roku vo fe bruári [ na pozvanie miešaného ml ádef ·
n lckeho speváckeho zboru pri PKO ) vy cestovala banskobystrická Mla dosť do
Olomouca, kde sa p rezen~o~ala koncertom na počesť Roku českeJ hudby '84.
S nov~m programom a dr.amatu rglckou
skladbou sl spevácky zbor pri prlležl·
tostl Di\a u č lt e lov uctil prácu pedagogtck~ch pracovnikov PF a vystúpil na

Vl. roč nlku festivalu mestsk~ch speváckych zborov v Bansk et Bystrici [na kt orom sa zúčastt1ute pravidelne).
Po festivale v aprlll t. r. zbor svoju
prlpravu maximálne ztntenzlvnll, aby
svoJe umelecké amblcle prezentoval už
o mesiac neskOr na III. festivale plesni
v Er furte [NDR). svo tlm vystúpen Im mal
pod iel na sl ávnostnom otvoren! VII. akademlck~c h ma jstrovstiev SS R na PF v
B. Bystrici a svoJou kyt!čkGu prispel do
" Kytice vďaky" - slávnostného koncertu v DK ROH v Banskej Bystric! pre pracovnikov školstva okresu B. Bystrica, venov:anému 40. v~roč!u SNP. Tento slávnostn9 koncert, ktor~ mal v širokeJ ve reJnosti nemalý ohlas l uznanie, bol zArover'\ vyvrcholenlm celoročne J práce a
záujmovo-umeleckeJ činnosti posluchá čo v PedagogickeJ fakulty v BanskeJ Bystrici.
Jeden školský rok skont ll, prichádza
ďalši a činnost speváckeho zboru Mia·
do s ť opäf začn e s naph'\anlm realizácie
komunisticke J výchovy . tnterpretovanlm
p e kn ~c h l zaujlmavých zborov~ch skl adi eb l s kvostov zborovej literatúry, rozdávanlm pek ných umeleckých zážitkov.
Cakatú ho vystúpenia pr! prlležltostl výročia SNP, významných konferencii (v
rezorte školstva, Csr:A a pod. ), účas(
na festi vale akademických speváckych
zborov [ IFAS ) v Pardublcl·ach , hlavne
však na Il. celoslovenskeJ súťažneJ preh lia dke dospelých speváckych zborov v
di\och 20.-21. októbra t. r. v BanskeJ
Bystrici. Tieto podujatia p redurčuJú , že
priprava l samotné vystúpenia z aspek -

PF - členov sú bor u Mladosť - budúcic h výchov ných a pedagogických pra covnikov.
MILAN PAZÚRIK

•
NOV A PREDAJ Ň A SUPRAPHONU .
Na Nó.lepkouef ul. 27 u Bratislave otvorili d11a 29. augusta 1984 novú repre ·
zental!nú predafl'lu Supraphonu . Novo re kun$truouang prtzemng roz ng dom, praca architektov R. Janó.ka a V. V/hana,
spó.fa u interiOri pôuodnO danosti obfek·
tu s nou$/ m ufít uarnfím rieSenlm. Preda}l'la pra'tskOho hud obn~ho vydavateľ
stva r ozStri po nuku pre diskofllou hud·
/Jy a pri speje k /epšef informovanosti
u oblasti l!esko-slouenskfích hudobno k ultúrnych stykov.
• AKTIVITA UNIVERZITNEJ KNIZN I ·
CE V BRATISLAVE. Hudobnfí kabinet
Unluerz lt nef knt'tntce u Bratislave pr/ -

prav/l u Júni toh'to roku o. l. due podpoduJatia. Prugm z ntr.h bola pre·
zentó.cta Smetanouef opery Tajomstvo u
ro zbore a hudobnfích ukó.!l.kach pod do·
hradom Vladlmlra DuoMka, vedúceho
OBI UK {20. 6.}. Da/šou akciou bol Deti
lnform ó.cll z oblasti hudby, na ktoret
sa zó.ufemct oboznó.ml/1 s novinkami gramofónoufích platni a mohli sl pozrie(
výstavku platni {27. 6.J .
•
SKLADATELIA
POVSTALECKEf
BY STRICE, audloulzuó.lne hudobno-sloun~
pó.smo pri prlle!ltostt. 40. ugrol! la SNP,
uviedli u Dome kultúry Ru'tlnou 22. augusta 1984. O za uflmau~ podufatie sa
prll!lnl/1 or ganlzó.torl ObKaS'S Bratisla-

ua Il, Dom kultúr y Ru!linou a Klub
Pohroncou. TI Isti organlzó.torl pripravili
u!!. predtfím ( 14. 6./ retrospektlune k om·
ponouan~ pc2smo s uyuWtm mdlo znd ·
mych autentických ftlmoufích a fotogr a/lckfích matertó.lou s nó.zuom Pousta /ec k~ reminiscencie.
• HUDOBNA KNIZNICA V BRUGGACH
u Belgicku po'tiada l a Hudobn~ tnformal!n~ stredisko SH F o pravideln~ tnformó. cie o súl!asnef slovenske/ hudbe. Pri prauufú uydduanle n ou~h o hudobn~ho l!asoplsu, ktorg by l!ltaterorr poskytol l!o
naf$1r~l prehľad o medzlnó.rodnom hu dobnom dlani .

netn~

Clenky vysokolkolského spedckeho •boru Mladosť prt pamlltnfku J. S. Bacha
tu

v~ch ovno-vzdelávacleho . pol!ttcko·spoločens k ého l umeleckého zohraJú nema lú t1lohu l význam v práci poslucháčov

K 65. narodeninám národného umelca L. Slováka

LADISLAV SLOVÁK A ČESKÁ HUDOBNÁ KULTÚRA
Je to samozrejme náhoda, že
životné jubileum
ná rodného
umelca Ladislava Slováka s l
prlpomlname práve v Roku čes
kej hudby, ale pojmy Ladislav
Slovák a českli hudobná kult\1ra majú vera spoločného. Každému je známe, že česká hudobná kultúra podstatne a podnetne ovplyvnlla rozvoj sloven skej hudobnej kultúry ako v
oblasti tvorby, Interpretácie, tak
aj v organlzácll hudobného života. V osobnost! Ladislava Slováka nadobúdajú tieto vplyvy
novú kvalltu a od jednostranného pôsobenia dochádza k
vzájomnému prellnanlu.
Na počiatku celého procesu
stoji národný umelec Václav TaUch, Slovákov velký učlter a
vzor. Bol to on, ktorý Slováka
zasvätil do velkosti a krás y
českej národnej hudby, najmä
tvorby Smetanu, Dvol'áka, Nováka a Suka. Je zaujlmavé, že
Slovák Tallchove Interpretačné
koncepcie nikdy nenapodobňo
va l, ale podstatu českosti, ktorej bol Tallch ideálnym predstavltelom, má S~ovák hlboko
vo svojom vedomi. Dokumentujú
to mnohé výroky práve českých
krHlkov, najmä pri S!ovákovej
!nterpre tácU tvorby A. Dvoľáka,
L. Janáčka a B. Martinu, kde
pri zachovani onoho typicky
českého objavuje nové krásy.
Tvorivý umelecko-interpretač 
ný prlnos L. Slováka v súvislosti s českou hudobnou kultúrou sa prejavuje výrazn'e v
spolupráci s popre dným! český 
mi telesa mi - Cesk·ou f!lhnr·
mónlou , oper.o u Národného dl ·
vadia v Prahe a Symfonickým
orchestrom
hlavného mesta
Prahy FOK.
Praha sa so Slovákovým menom stretla po prvý raz už v
roku 1948, kedy na festivale
Pražská jar vystúpll Miešaný
zbor československého rozhlasu
s Ceskou fllharmón!ou v Suchor1ovom Zahne zeme podkarpatskej pod taktovkou dr. Ľ. Rajtera. Denná 1 odborná tl ač s
uznanlm kvitovala prácu "znamenitého mladého zbormajstra
Ladislava Slováka". Ceská tlač
sledova la Slovákov prudký umelecký vzostup najmä na po·
hostinských vystúpeniach v Slo·
venskej f!lharmónll, za dirigentského pôsobenia ako šéfa Sym·
tonického orchestra Ceskoslovenského rozhlasu v Bratislave.
A potom ho pozvall k dlr.l gent skému pultu Ceskej filharmónie.
Pravda, Slovák nebol prvým

slovenským dirigentom, ktorý
sa dostal k pultu Ceskej f!l.
harmónie. Ale je prvým, kt.orý
sa tam vracal ako host, neskOr
ako stály host - a čo je najpodstatnejšie, bol prvým slovenským dirigentom, ktorý sl
ziska! plnú dôveru orchest.ra
na základe čoho ho prizvall
ako dirigenta "'a dva významné
zahraničné z'!r)azdy: v r. 1959
cez tri kontinenty - Nový Zé-

Snimka: Z.
land, Austrálla, Japonsko, India,
C!na a ZSSR - a v r. 1967 do
USA a Kanady. Uchádzačov o
tút o zodpovednú a čestnú úlohw
bolo vera - a o to je dôvera
orchestra v Slovákove um elecké schopnost i významnejšia.
Boli to krlisne a umelecky plod- .
né chvlle, ktoré Slovák s Ceskou filharmóniou prežil a s
radosťou i hrdos ťou na ne spomlna. Vždy sl uv edomoval obrovskú zodpovednost, ked stál
pred týmto popredným orchestrom svetového mena, či už to
bolo po prvý alebo desiaty raz,
či to bolo v Prahe alebo Bratislave, v Leningrade alebo v
Osake.
Ladislav Slovák od po č iatku

K
Sto rokov uplynulo 29. júla
t. r. od narodenia znkladat era
modernej marxisticky orien tovane j sovietskej hudobnej vedy,
hudobného kritika, skladatera,
pedagóga a organizátora hudobného života Borisa Vladlmiroviča Asafleva ( 1884-1949 J.
B. V. Asafi ev študoval na pet. rohradskom konzeNatórlu a na
his toricko-filozofickej
fakulte
petrohrads ke j univerzity. Na
formovanie jeho osobnosti mall velký vplyv Stasov, RimskijKorsakov, Salapin, Ľadov, Glazunov, ako aj dalšl predstavitelia hudobného umenia, ruskej
literatúry a výtvarného 'umenia.
Asaflev zača l ako 30- roč·ný publikovat v moskovskom časop ise
Muzyka pod pseudonymom Igor
Glebov. Hudobnoteoret! cká čin 
nosť sa prellnala ur1ho s či n 
nosťou skladatelskou, ktorej sa
venoval intenzlvne najmä v 30tych rokoch . V tom obdobi
skomponoval aj známe balety
Plamene Parlža a Ba ch člsa raj 
ská fontána. Z jeho početných
publikovaných
hudobnoteoret!ckých štúdii a kritických stati spom er1me niektoré obsiahlejšie práce vydané knižne, napr.
P. l. Cajkovskij (1922), Kniha
o Stra vins kom ( 1929), Hudobná
forma a ko proces (1930) , Eugen
Oneg!n. Lyrické scény P. l. Cajkovs kého ( 1944), Glinka (1947),
Hudobná fo rma ako proces II.
Intonácia ( 194"' J.
B. V. Asaf!ev pracoval od r.
1919 v Inštitúte pre históriu.
umeni v Petrohrade, pri čom už
o rok neskôr sa stal vedúcim
sekcie his tórie hudby. Oalej pôsobil na leningradskom a od r.
1943 tiež na moskovskom konzervatóriu. V tom istom roku

svojej dirigentskej dráhy !nkllnoval k drnmatizmu a vždy túžll vyskúšať sl svoje schopnost! aj v opere. Je zau jlmavé a
hádam pre naše slovenské pomery aj prlznačné, že to bola
práve opera Národného divadla
v Prahe, ktorá mu zverila pohostinské naštudovanie hudob·
nej drá my B. Martinu Grécke
pašie. Stalo sa tak v roku 1968
a Slovák zožal s týmto predsta -

venlm velké úspechy. Orchester, sóllst! i zbor boll Slovákovým prlstupom k práci nadšenl
a výsledky boll adekvátne pracovnému e lánu celéh o kolektlvu. S radostnými pocitmi sa po
š trnás tich rokoch Slovák do tohoto kolektlvu vráN!, aby úspešne naštudoval ďalšiu operu hudobnú drámu Jána Cikkera
Hra o láska a s mrti.
Vo svojom umeleckom vply ve na čes kú hudobnú kultúru
sa Slovák najďalej dostal v spol upráci so Symfonickým orchestrom hlavnéh o mesta Prahy
FOK. Prvý raz sa s týmto znamenitým telesom stret ol už v
roku 1960, kedy ho pozvall na
festival Pražská jar pohostin-

storočnici

ho menovali za člena Akadémie
vied ZSSR a o pät rok ov neskôr ho zvolili za predsedu
Zväzu sovietskych skladateJov.
Za svoju záslužnú prácu zis ka!
viacero vyznamenanl, napr. Leninov rad, menovanie za akademika, titul národn ý umelec
ZSSR.
V hudobnoteoretic kých prácach Asafi eva môžem e sledovať jeho zá uj e m o hudobnovednú a kompozičnú
tvorbu
ruskú, sovietsku i svel'ovú. Význ amné sú jeho štúdie a články
o tvorbe ruských a sovietskych
sklada telov. Progreslvne teoretic ké náhlady Asafieva na hudobnú výchovu našli svo j odraz
aj v kom upc!! nových u čeb 
ných osnov hudobne j výchovy,
ktoré n eskôr vypracova l D. Kabalevskij s polu s kol ektlvom hudobných odbornlkov a schválili
ich v posledných rokoch. Asafiev dospel vo svo jich prácach
k marxistickej koncepcii · pri
riešeni
hudobnoteoretiokých
problé mov. V otázkach dynamickej procesuálnej štruk t úry
hudobného di ela nadväzoval
najmä na E. Kurt ha (k ruskému prekladu jeho práce Grundlagen des linearen Kontra. punkts napls al dokonca úvod J.
. V protiklade k názorom E.
Kurtha, ovplyvneným idealistickou filozofiou Schopenh auera a
energetizmom Ostwatda, v súbore prác Hudobná forma ako
proces, Intonácia (český pre. klad, Praha 1965 J Asafiev plše:
"Forma nie je len kon š t r uk čno u
schémou. Forma preverova ná
sl uchom čas tokrát niékolkých
generácii, .t. j. n utne spoločen sky
. realizovaná je organizovanosťou hudobného mater iá lu . (z á-

M ináčo.vá

sky dirigovať práve tento orchester. Bola to pre mladého
dirigenta velká česf a velká
zodpovednost. V takýchto Intenciách to Slovák tiež pochopil a s tým vedomlm koncert
pripravil. Koncert zanechal verký dojem a K. P. Sádlo v časo
pise Hudebn! rozhledy naplsal:
" .. ,Absolútne bezpečný, bez
zbytočných prlkras a
vonkajilch efektov dirigujúc! Ladislav
Slovák mal svoj velký deň. Znova dokázal, ako hlboko cltiaceho hudobnlka v ňom máme ... "
Po tomto úspechu dostáva
Slovák pohostinské pozvania
takmer každú sezónu a v roku
1972 sa na p!1t sezón stáva šéfdirigentom tohoto významného
telesa.
To je skutočne historická
chvila nielen v živote Ladislava Slováka, ale i vo vzá jomných vzťa hoch oboch našich hudobných kultúr. Tento fakt výstižne dokumentujú slová vtedaj šieho r!ad!tela Symfonického orchestra hl. m. Prahy FOK
zaslúžilého umelca Ivana Rezáča, že po prvý raz sa obrátil
smer "vnútroštátneho exportu".
Ladislav Slovák bol prvým slovens kým dirigentom, ktorý sa
stal š éfdirigentom českého hudobného telesa. Zdôraznil to vo
svojom prejave aj vtedajšl primátor hlavného mesta Prahy
dr. Zdenék Zuska, ktorý priJal
Slováka pri prlležHost! jeho menovania do funkcie šéfdirigenta.
Slovlik sa stal šéfom tohoto
telesa v čase, ked sa v orchestri začala prejavovať umelecká
krlza. Už v roku 1970 upozornil na to Milan Kuna v časo 
pise Hudebnl rozhledy v č l án
ku nadplsanom "úpadok profesie'', kde plše, že v púhom prehrlivanl n es počlva podstata hudobného umenia, že interpretované dielo vyznelo ako monstrum rutiny a int er pretačného
popodlla, ako nie čo , čo je prikladom blazeovanej spokojnosti kole ktivu lud! vedomých sl
svo jich schopnosti.
Do te jto atmosféry sebavedoméh o sebauspokojenia sa ako
vlchor vrútil Ladislav Slovák so
svojim umeleckým nepokojom,
dravým temp eramentom a pracovnou nená sytnostou. Silou
svoj ej osobnost!, pracovným vypl!tim a elánom strhol orchesten, ktorý a.koby nasal do seba novú, zdravú miazgu, zúrodr1ujúcu všetky jeho schopnosti.
V hodnoteniach koncertov sa
často hovori o zanietenej hre

orch estra. Ivan Rezáč v rozhovore s dirigentom
( Hudebn(
rozhledy č. 9/74 J hovori: "Ladislav Slovák dokále dať pr6cl
orchestra pevný poriadok, pracovn6 a umeleck6 dlsclpllnu,
neponech6va na skúlkach nič
na náhodu, drie, vyladuje ale aj dAva, kaldý hráč pod jeho vedenlm cltl a vie o i!o mu
Ide, ako posvätné je mu umenie. Dokále pracovať so zápalom a prenáiať to aj na hr6čov
v orchestri. Ako umelec je
skromný, jeho autorita vychádza z muzlkantského umenia a
znalosti veci."
Ak už pri spom!nanej audiencii primátor Zuska vyslovil nádej, že Ladislav Slovák svojou
funkciou prispeje k ďalšiemu
prehlbeniu vzájomných vzťahov
oboch kultl1r - nemýlil sa. Vo
svojej funkcii šéfdirigenta Symfonického orchestra hl. m. Prahy FOK Slovák usiloval o plodnú spoluprácu so Slovenskou
filharmóniou a Slovenským filharmonickým zborom. V takmer
všetkých symfonicko·vo·k álnych
dielach uplatr1oval vyspelé umenie SFZ a zabezpečil výmenné koncerty Symfonického orchestra hl. m. Prahy FOK a
SF v rámci abonentných cyklov. V dramaturgii vlastných
koncer tov s a s velkým zaniet enlm venoval českej a slovenskej súčasnej tvorbe.
Pôsobenie Ladislava Slováka
v orchestri Pražských symfonlkov bolo úspešné, čoho dôkazom je skutoč no s t, že vedenie
telesa ponúklo Slovákovi doživotné šéfovstvo. Lenže, práve
vtedy sa Slovák stal pedagógom na bratislavskej Vysokej
škole múzických umeni. Byt šéfom Slovenskej filharmónie a
Symfonického orchestra hl. m.
Prahy FOK a ešte pedagógom
na VSMU by bolo bývalo nad
Judské sily - musel teda voliť.
Rozhod<>l sa pre Bratislavu,
SF a VSMU. Kto vie, ako by sa
bola rozvljala Slovákova umelecká cesta, k eby bol prijal ponuku Pražských symfonikov,
presldlll do Prahy a plne sa zapojil do českého hudobného
diania?! Ale o tom je zbytočné
uvažovať, každý sl môže zvoliť
len jednu cestu a zdá sa, že
Slová k si vybral správne, hoci
sa to nie vždy a všade docen!lro.
Ladislav Slovák je velkou
osobnosťou slovenskej i českej
hudobnej kultúry, a teda osobno sťou

skutočne

skou.

českosloven

ANNA KOV AltOV A

Borisa V. Asafieva

konite č l enen ého v čase ), je to
- inak povedané - organizovanos ť hudobného pohybu, pretože nehybný hudobný materiál
vôbec neexistuje:· Asaflev dalej
plše o "nutnosti chápať tento
pohyb a ko dialektic ký proces'',
pričom "princlpy tejto organizovanosti [hudobného pohybu)

ni e s ú principy individuálneho
vedom ia, ale princ!py spolo če n
ské ... vypracovávajú sa dlhodobým výberom . . . proces výbe ru je predovšetkým proceso m
zapamätávania" . V tejto súv is los ti použivn Asafi ev termlny
" intonač ná zásoba", "ústny hu dobný int o na č ný s lovnlk" v
zmysle · " reflexologick ej akumu lácie". O tom, nakolko Asafiev
chápe s polo če n skú podmienenos t hudobných javov, vypov e-

daj ú jeho slová o "Intonácii ako
realizácii zmyslu znej úcich tónových vzťa hov ", resp. "tónových kompl exov" v komunikač 
nom procese ["sociálno-kultúrnom obehu") u autora, inter preta a poslucháča, pričom zdôrazľiuj e sluchovú aktivitu ["intonačnú aktivitu slu chu" ). Sluch
cll,ápe ako "poznávaciu činnost
rozvinutú spoločenským vedomlm č l o v ek a a nie a ko a kustickú č i fyziologickú danosť" . J.
)iránek vo svojej práci Asafjevova teorie intonace, jej! geneze a význam, hovorl v tejto s llvislosti o trojstupr1 ovej realizácii hudobného obsahu na
ceste od s kladatela cez interpreta k poslucháčovi. Vzťah
hudby k slovu, tancu a mimike
Asafiev charakterizu je nasl edovne: "hudobná intonácia prehodnoc uje zákonitosti ich foriem a fo rmotvorných prvkov
vo svoje vlastné hudobnovýrazové prostriedky''. Asafiev použ!va termlny "sémantické Intonácie" ale bo "hudobná sémantika" namiesto t erm!nu hudobná
symbolika a termln "nemé intonáci e" u mimického a taneč
ného gesta. "Intonácia" - podla defin!c!e J. Voleka, doplnenej J. )!ránkom - je v zmysle
Asafievovej teórie "množina
najmenšlch konkrétnych [ t. j.
konk rétne znejúcich), hudobnozvukovýcp kontextov, ktoré majú pre u rči tý historic ký kon·
kré tn e urč e ný spo loč ens ký subjekt [a indivlduum ako s účasť
tohto subjektu - spol oče n sk e j
triedy, vrstvy, prostre dia l relatlvne rovnaký význam a výraz
(odkazujú k rovnakej s poločen 
skej a životnej s ituácii a k rovna kému ok ruhu mimohudobnej

J, charakterizovaný
k onkrétnou pravdepodobnou štruktúrou vzťahov vo
vnútri všetkých a medzi všetkými zložkami zvukového prejavu: melodickou, rytmickou,
harmonick·ou, farebnou, dynamickou, tempovou a prednesos kutočnosti

určitou

V!Ouu .

Druhú knihu z citovaného súboru prác Hudobná forma a ko
proces IL Intoná cia plsal Asafiev v obliehanom Leningrade
počas II. svetovej vo jny. Tretia
plánovaná kniha, ktorá mala po.
jednávaf o súvislostiach štýlu a
formy, už nevznikla. Napriek
tomu možno hovoriť o nastolenl a rozpracovávanl mnohých
závažných myšlienok a deflnlcll v uvedených prácach, ako
aj v ďalšieh dielach , predovšetkým zo 40-tych rokov. Asaflev
sa dopracoval k dialekticko-materialistickému · chápaniu hudobných javov v Ich hi storickospoločenskej podmienenos ti. Na
Asafievovu teóriu intonácie ako
analytickú, sociologic kú a ps ychoestetickú teóriu nadviazali
viacer! muzikológovia napr . )arustcwsk!j, Kremlov, Maze!, Cukkerman, Ujfnlussy, Lissa, u nás
najmä Sychra a Jiránek, ktorý
s a pokúsil tiež o vytvorenie
otvoreného d!alekt!cko-log!ckého systému na základe teoretických náhladov Asafleva. Intonočne j teórii Asa fleva bol venovaný prvý medzinárodný seminár muzikológ-ov socialistických krajin konaný v Prahe roku 1963 pod n ázvom " Intonácia
a hudobný obraz·'. Dnes rozpracované Asafievove hudobnoteoret!cké ná hlady tvoria základ
marxis ticko-leninskej hudobne j
es tetiky.
EVA PIKOROVA

·Z koncertného života
v Bardejove
V koncertnej se16ne 1983-84 aa uskutoi!ailo .,. Bardejo'fe 12 koncerto'f dlnej hudby, prii!om dominantami n
stali dn cykly koncerto'f - II. bardejonkj hadobú
jeseň a V. bardejonk6 hudobú jar, ktoré priniesli nápadltú d11arnat•urglu a hodnotné v9ikony ·l.nter.p retov.
V rámci otváracieho koncertu li. bardejovskej hudobnej jesene vystúplll klaviristka Valéria Hrdinová-Kellyová a husHsllka A!ndrea Ses.tá·k-ová. V. Hrdlno.vá-Kellyová sa na prvom k·oncerte v rodnom meste predstavUa
náročn9·m pr-o gramom zostaven9m z diel Beethovena
a Llszoo. Umelkyi'la je v9bornou kl•a.vlrlstkou, vybavenou
brilantnou tec·hnlkou, cltllv9m pr!stup()m k v9'stavbe
diel, schapn()s ťou nálež'Lte využ!vať farebné m()žnosti
nástroja so zmyslom pre pli!I.Stlckosť , lyrickos ť 1 bezpros·trednosť. A. Sestáková predniesla skladby Schuberta, Smetanu, Caj kovského, Bartóka a Sčedrlna. V jej
podl!lnl zvlášf zauj•a ll dlel•a posledn9ch dvoch autorov,
ktoré prednlesl<a s väčšou dávkou · presvedčlvostl po
technickej a ·v9razovej stránke.
Diela Podprockého, J. S. Bacha, Wlen.lawského a Albenlza sl na druh9 k-oncert zvolJI akordeonlsta Vladimir
Cuchran. Hoci sú tieto kompoz!cle v Cuchi:anovom repertoári dosť zažLté, jednako ukázal, že neustále prepracúva a prehlbuje ich prednes. Na ·tomto koncerte
vystúpilo aj Fllharmonické dychové kvlruteto ktoré
stvárnilo bez väčšieh intona-čn9ch či rytmlck9ch nepresnosti diela J. Oh. Bacha, W. A. Mozarta, J. lberta
a L. Boccherln1ho. V budúcnosti by sa hádam žiadalo,
aby mala Bardejovská hudobná jesei'a viac koncertov
a podla možno~!! l v nadväz.nostl na BHS.
V. bardejovská hudobná jar prLniesla 5 žánrov.o bohat9ch koncer:tov so stúpajúcou umeleckou úrovňou. S tátn a filharmón ia Košice pod vedenlm dlrigeruta Richarda
Zimmera pr.i pravlla poslucháčom hodnotný umeleck9
zážitok s dielami B. Sme!<l nu, J. Haydna, F. Schuberta,
A. Cha-čaturia na. Znamenitý v9kon odviedol v Haydnovom Klav!r.nom koncerte O dur sólista Stanislav Zamborsk9.
Zvláštnym vkludom k Roku českej hudby bol koncert
uč!telov drmžobnej ĽS U z Pi'erova. Na ďalš ieh komor·
ných koncertoch sa predstavili husYové duo manželov
Anny a Quida Hôlblingóvcov za klavlrneho s•pJ,"lev·o du
Daniely Ru sóovej, speváci Jozef Konder, Soi\a Váradyová, Juraj SomOI·jai a František Balún zo So v Košiciach
kt orých na klnvlri sprevá·dza l dr. Vlastimil Tichý. vr:
cholom tohto cyklu koncert-ov sa st·a l klav!rny recitál
Mariána Lapšanského, k.torý interpretoval sk ladby Schu·
ber ta [ Sonálta a mol, op. 143). Dvoráka ( Furiant a Tanec škriatkov z Poetických nálad, op. 89). Cikkera
l Tatranské potoky l a Brahmsa 1Variácie na Paganlnlho
tému 1. Jeho hl'a upútala technickou virtuozitou, spevnosť-ou, monumentalitou i vrúcnou lyrlckosťou.

Sláčikový

komorný. orchester

učitelov

prerovskej

ĽSU.

PrivHali by sme, keby sa jamý cyklus koncertoiV atvá.ral hosťov.anlm Státnej filharmónie Košice - resp. aj
iným orchestrom - a do jej programu by sa mohlo za·
radiť jedno z diel bardejovského rodáka Jozefa Grešá ka; moh la by sa zaviesť aj t11adfcia, že na úvod by
zaznela jedna z Grešákových zneliek, čo by Iste podporilo slá vnostnú atmosféru.
ĽSU v Bardejove je pravidelným uspor-iadatelom kon certov pri pr!ležltosti významných politických a kul ·
túrno-sp o loče n s ký ch výroč!. V uplynulej sezóne pripravila ni ekolk o takýchto koncertov žiakov i absolventov.
Zvláštnu pozornos ť si zas lúži koncert ži•a kov družobnej
ĽS U z Pi'erova, zostavený predovšetkým z diel čes
kých s kladate lov. Účinkujúc i zaujali .osobLtým prlstupom
k interperto.v aným s kladbám a zdravou túžbou zamu ·
ziclrova ť si.
V Bardejove vys-túpil aj Spevácky zbor slovenských
učHelov s progra mom z diel .našic h l zahranl·čných skladatelov. Koncert uspor.iadall pre č l enov Speváckeho
zboru uči t e ľ.ov Bardejovského okresu, ktor! zas dostali
možno s ť prezentov·a f svoje kvality na samosta-t nom podujat!. jeho súčasťou boli l sólové vysrtúpenl·a učlte!ov
bardejovskej ĽSU.
Počas dvoch dni .tri k·oncerty to je zna•k ne premyslenej dramaturgie a ešte značnej .živelnosti v kon·.
certnom živote Bardejova. Pri pr!pl'ave dramaturgie
nastávajúcej koncer tnej sezóny by sa žiadalo, a by sa
jednotliv! organizá tori stretli a dohodli sa na jednotnom pláne kopcertov. Pre jesenný a jarný cyklus kon certov vážnej hudby je :už prlznačná neus1ále sa zlepš ujúca propagácia pros-trednlctvom bleskoviek, plagá·
.tov, pútačov 1 miestnej tlače a r-o zhlasu, čo treba aj na ďalej .prehl•bovat. Zat.ial propagácia ostatných podujati
značne zaostáva. Ruka v ruke kráča s ňou aj návštevnost. V uplynul om obdobi sme boli svedkami prudkých
výkyvov v návlítevnosti. Organizátori by sl nutne mali
uvedomiť, že o ná·vštevnlka treba 'Vždy znovu bojovať
a zlskavať ho prlťažllvou dramaturgiou 1 propagáciou.
Bolestivou s trán.kou bardejovskéh'o hudobného žl'llota
je činnost Kruhov priatelov hudby, ·ktorú sa nedar! ná ·
lež!te rozvinúť. Užšie skontaktova.nie sa s jednotlivými
strednými školl!lmi, pracovn!kml jednotlivých podnikov
a lnštHúcll, k.torých úlohou je spr!&t u.pňovať tlato podujilltia svojim zamestnancom, by ·t.lež napomohli rozvoju
koncertného ct.lanla.
·
Popri nesporne kladných javoch v rozvljajúcom sa
koncertnom živote Barde jova obj·a vlme tu viacero restov, ktorých vyriešenlm by sa dalo v šeličo vylepšiť, aby
sa umelecky hodnotné podu·jatt-a dostali medzi čo najširšie '.'rs tvy obyvatelstva.
. SYLVIA FECSKOVÄ

H~vorfme s predsedom Festivalového výboru BHS

zaslúiilým umelcom prof. dr. .Jurajom Haluzickým
Počiatky festiva lu · BratlslaÝské
hudobné slávnosti slahajll až do
začiatku 50-tych rokov, kedy sa na
záver koncertnej sezóny Slovenskej filharmónie uskutočnil Medzinárodný hudobný festival. Po istej
stagnácU a vynechanl Jedného roč
nika rozhodlo sa Poveren!ctvo pre
školstvo a kultllru SNR pre neut!:
chajúcl záujem bratislavskej hudobnej verejnosti festival obnov.U.
Vymenovalo Fest-Ivalový výbor, aby
pripravil Ideovú a prograrnovll
koncepciu podujatia, ktoré na základe verejnej ankety Večernlka
. dostalo názov Bratislavské hudob. né slávnosti. Dnes je festival v
centre pozornosti nielen Bratislavy a celého Slovenska, ale patri
k najvýznamnejš!m kultllrno-poUtickýin udalostiam roka v celej našej republike. Skutočnosť, že sme
sa ocitli na prahu jubilejného 20.
ročnlka, nás.. priviedla za predsedom F·e stivalävéhci výboru, zaslúlllým umelcom prof. dl'. Jurajom
Haluzickým, kt.o rý po prof. Alexand rovi Moyzesovl [ 3,965 l a prot
Eugenovi Suchoňovi ( 1966-19701
stoj! na če l e výboru od 7. ročnlka

Sn!mka: J. Sugár

melcov - ako Fulla, Mudroch, Palugyai, Galanda, Hložnlk, Nemčl k,
Stmerová, Kupecký, Zi!1nčanová ,
Zellbský 11 t. r. Holéczyová pribl!žlt obecenstvu 1 zahraničným
záujemcom o festival tesnil súvislosť oboch druhov umenia. Táto
myšlienka sa stretla s nevšedným
ohlasom · a stala sa tak ukážkou
toho, ako možno prostredn!ctvom
výtvarného umenia propagovať
práve hudobné umenie.
Je pochopltelné, le festival ponúka prllelltosť pre priaterské kontakty umelcov, skladatelov 1 umenovedcov, a le jeho profil doplňa
viacero spoloi!enských •tretnutl.
Co eite dotvára festivalovú mozaiku?
- Bratislavské hudobné slávnosti ako vrcholné hudobné podujatie
na Slovensku poskytuje vhodný rá·
mec i ďalšlm kultúrno-politickým
akciám, ako sú muzikologická konferencia, stretnutie dramaturgov
symfonických telies zo soctalis-

BHS V ŠATE JUBILANTA
BHS roku 1971. Chceli by sme sa
z pohladu nadobudnutých skúsenosti a prežitých estetických zážitkov trochu pozastav i ť a obzrieť
dozadu na celé dve desaťročia, ktoré festival na plsal do nov odobých
dejln hudo bn ého života na Slovensku.
.
Co treba, súdruh profesor, pri
pr!ležitostl takéhoto významného
jubilea predoviietkým prlpomen6ť?
Radi by sme sa dozvedeli, aká bola základná festivalová koncepcia
a do akej miery sa ju podarilo doposlal realizovať, ako aj to, čim
sa môlu BHS pochváliť.
- Festival bol koncipovaný pre·
dovšetkým tak, aby sa stal dOstoj·
ným fórom prezentá cie nášho tvoriv ého a i nterpret ačného umenia.
Bolo treba vy t voriť model, ktorý
by spomedzi tých stoviek európskych a svetových hudobných festivalov vynikal a od lišoval sa svojou osobitosťou. Ak na tomto mieste spomeniem dve dominantné súčast! BHS, nesúce v záhlavl s poločné motto mladosti, je to preto,
že práve ony sa stali špecifikom a
hlavným pilierom festival u. Int erpódium a Medzinárodná tribú na
mladých · interpretov priniesli do
Bratislavy nový život; obe podujatia sú nesúťažn ý ml prehliadkami
mladých koncer tných umelcov, prvá zo socialistických a r ozvo jo·
vých krajin a ako výsl edok spolupráce umeleckých agentú r, druhá
z celého sveta, ako pro jekt Medzinárodne j hudobnej rady, rozh lase·
vých spo ločnosti a UNESCO. Rád
by som zdôraznil, že sa tak stalo
nemalou zásluhou predsedu programovej komisie BHS a podpred·
sedu FV BHS dr. Ladislava Mok·
rého, CSc., ktorý zastával dôležité
funcie v Medzinárodne j hudobnej
rade. A keď s i uvedom lme, aký
nastal za posledných 15-20 roko·v
kvalitatlvny i kvantitatlvny rast
interpretačnej, skl adatelskej a muzikologickej základne na Slovan·
sku, je jasné, že konfrontácia s
európskym, ba l svetovým hudobným dtanlm, a to na našej pôde,
bola nielen užitočná a vltaná, ale
nevyhnutná . ako odrazový most lk
ku svetovej špičke. Veď touto cestou prešli tak! umelci, ako Magdaléna Ha jóssyová. Peter Toperczer, Sergej Kopčák, Ma rián Lapša nský, Peter Dvorský a ďalši. Domáce pódium umožnilo prezento·
vať to naše najkvalitnejšie a zároveň pou čH sa l poznávať to najlepšie, čo vo svete je. Pripomenieme, že podla poznatkov Výskumného ústavu kultúry je vyš e
50 % návštevnlkov BHS pod 30 ro·
kov, a tak sa právom pripisuje
slávnostiam motto "mladi na plk
diu, mladi v publiku".
Festival sa za dve desiatky rokov vyprof!lov.a l v podujatie -tak národné, a ko medzinárodné. Sledujúc v prvom rade základnú myšlienku prezentácie slovenského in·
t erp retačnéh o ume nia, BHS rozšl·
ril! svoju pôsobnost do nlekolkých
desiatok našich mtest, kde sa konajú "V čase festivalu koncert y Hudobnej jesene a j s umelca mi a
programami BHS. Prostrednlctvom
tl ače, r·o zhlasu a televlzle sa festival dostáva do povedomia širokých v~stlev obyvate!stva, stáva sa
nepostrádate rnou a dobrou vizit-

kou kultúrne j politiky nášho socialistického zri adenia.
Na druhej strane tento výsostne
národný festival z!skal v priebehu
rokov dobré medzinárodné meno.
Dokazuje to skutočnosť, le sa stal
členom prlsne výberovej Európskej
asociácie hudobných festivalov.
- A nielen to. Po prvýkrát vôbec vo svojej histórii u skutočnila
významná Nová Bachova spoloč 
nosť
svo je k aždoročné hudobné
slávnosti Bachov festi val mimo nemeckého teritória, a to v
Bra tis lave. Mysllm si, že BHS sa
te jto úlohy zhostili velmi dobr e.
Spä t osť so svetovým dianlm sa výrazne potvrdila v roku 1977, kedy
sa hlavné mesto SS R stalo dejls·
kom Svetového týždfia hud by po Kanade v poradi dr uhého v histórii vôbec. Fest! val zahŕi\a do
svojich progra mov vrcholy svetovej tvorby a interpretácie, a tak
sa za ti e roky vystriedalo na našich pódiách vyše 40 000 domácich
a zahranič ných umelcov, počltajúc
do toho po čtu koncertné, nie však
operné a spevoherné telesá. Práve medziná rodná špi č k a bola tým
magnetom, ktorý nielenže priťaho 
val obecenstvo, ale spät ne nút.iJ
našich sólistov a telesá - rovnako v oblasti koncertného, opernéh<;>, či baletného umenia - , aby
v konkurenc ii so svetovými menaml obstáli na pa t rič nej úrovni a
preukázali svoju umeleckú pripra venosť. Opera sa tiež zač l en ila do
fes tivalovéh o dian ia vybranými
predstaveniami, ozv láštnenýml zahranič ný mi sólistam i, a to opl:lť v
s nahe o vzá jomný tnšpiratlvny
vplyv našich a zah rani č n ýc h umelcov.
Epitetá "festival mladých", "festival národný", "festival medzinárodný'; - to s6 iste tie najväčiie
odmeny za dobre odvedenú prácu,
ktorej zmyslom je najhumanlstickejšie posolstvo krásy a priaterstva. Keby sme viak mali vyčislit'
umelecké· výhry festivalu, povedzme vystúpenie Leningradskej fil harmónie s Jevgenijom Mravinským, či Mnichovskej filharmónie
so Sergiu Celibidachem, ťažko by
sme sa vyhli: riziku, le zabudneme
na výkony, ktoré zanechali v srdciach festivalového publika ten
najhlblli umelecký zážitok.
- Nemožno však nespomenúť •
viaceré významné pre miéry diel
s lovenských sk ladateiov všetk9ch
generácii, či už Ferenczyho Hudbu
pre šty ri s lá či k ové nástroje, sy m·
fó nie Zi mmera, M<;>yzesa, Hrušovského dielo Musica noct urna, Clkkerove opery Hra o láske a sm r ti,
Rozsudok u Obliehanie Bystrice,
Salvove Slovenské concerto grossa,
Zel jenkovu Hudbu pre s l áčiky, Malovcovu Hudbu pre bas a komorný
orch ester, Hammelov a Vargov muzikál Cyrano z predmestia, Hatrl·
kov Dennlk Táne Savlčev ovej a
Sť-astného princa, atď. iba na okraj
pripom eniem, že festival neuzatváral svoje brá ny ani pred záujmovou umeleckou činnosťou spevác·
kych zborových telies, ba stal sa
i okienkom do sveta exotic kých
kultúr Ázie a Afriky. To um elec ké
a zárovei'a národ né sa prejavilo l
v súvislosti s výtvarným umenlm.
Investovali sme do umeleckého
plagátu, ktorý mal výberom z die l
naši ch na jlepšieh výtva rných u·

tických krajin a od minulého roka 1 z celého sveta, výstavy hudobných vydavateistiev Opus, Supraphon a Panton, výstavy výtvarných diel s hudobnou tematikou
a Iné. Všetko spolu vytvára jeden
komplex, kt orý už dn es prerástol
hrani ce ni elen hlavného mesta
SSR, Ceskoslovenska, a le i Euró·
py. Preto je len samozrejmé, že
ta ké kolosá ln e podujatie musi byf
dielom viacer ých. Predovšetkým tu
t reba
v yz dvi hnúť čs. umeleckú
agentúru Slovkoncert, ak o hlavného usporiadatel a a ta ktiež našich
spoluusp·oriadatelov. To je, nazdá·
varn sa, naše špecifi,k Hm, že sa, v
rámci Festi valov ého výboru BHS
stretávaj ú predstavitelia Národného výboru hlavného mesta SSR
Bratislavy, Slovenske j fllhar~ón i e ,
Slovenského národnéh o divadla,
Cs. televlzie, Cs. rozhlasu, Zvl:lzu
slovenských skladatelov, Slovenského hudobného fondu, odboro·
vého podniku Cs. hudobné nástroje, aby spoloč nými silami pripravovali jednotlivé ročnl k y BHS. Nemožno vyn ech ať ani morálnych a
f i nančných garantov festivalu, a
to popredných politických a štátnych č lnitelov, čo vyjadru je predovšetkým sk uto č n osť, že vláda
SSR prevzala záštitu nad BHS.
Podnecu júca je s pol upráca s Ml·
nisterstvom kultúry SS R, ktoréh o
program demokratizácie uskutoč
i'lu je festival v praxi konkrétnou
spoluprácou s ta kmer stovkou bratislavských závodov, podn ikov a
ustanovizni a ko patr onátnymi či·
nitelmi. Snažlme sa ich p ripútať
a zá rovei\ n adviazať na program
kompl exnej este tic kej výchovy úsillm o zmenu štruktúry obecenstva.
Us poradúvame t otiž v n ajväčšlch
bratislavských podnikoch výchov:
né konc erty pre mlá dež z odbor·
ných uč illš f s programom, koreš·
pondujúcim s k oncertom, nad ktorým Ich podnik prevzal patronát.
Rád využlva m na záver prlležltosť , aby so m sr dečne poďakoval
všetkým, čo sa počas tých dvadsiatich rokov prlčinfll o rast umeleckého významu Bratislavských hudobných slávnosti - no predovšet·
kým pracovnlkom Slovkoncertu,
ktor! s vyp!ltlm všetkých sl! zabezpečujú tak plynulý priebeh umelec kých vystúpeni, ako aj organizačné
zvládnu ti e nespočet n ých
probl émov s pojených s uskutoči\o 
van!m akcie. Veď p o ča s pätná stic h dni sa realizu je do pol stovky
hudobných podujat! za účasti vyše
2000 umelcov, a aj toto č lslo sved·
čl o širokom zábere podujatia, ktoréh o kvalitu vyjadruje neustále sa
zvyšujúca úroveň umeleck ého diania, a le i záujem kult úrnej verejnos ti.
Pripravila
VIERA POLAKOVICOV A

strledajťí, prellnajťí, stretávajll a
lujll, pričom autor dôsledne dbá

PROFILY- MLADÝCH
Skladater AVOL KRŠKA
l
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Pnol Krika (nar. 11. mAja 1949 v Rulomberkn) ltadonl na Konaenat6rin
Y Zlllne hru na klavlrl u D. KnrkoYej. Po absolat6rla pokrat!mal Y lttdla na
VysokeJ ikole mdllckfch umeni Y Bratislave (kompoalcla) v triede aú. umelca
Alexandra Moyaeaa. Stddlam ukont!ll v roku 1975. V a6t!asnoatl vyat!uje hudob·
noteoretlcké predmety na Konaenat6ria v Zlllne.
Z diel : Partita pre slát!lkovt orchester (1977) , Dinrtlmento pre 22 dychovfch
nástrojov (1979), Koncert pre organ a orchester (1982), Koncert pre flautu, bi·
cie a orchester (1983), Slát!ikové trio (1976), Styri slovenské ladové plesne
pre barytón a dychové kvinteto (1978), Pät plesal pre barytón a klavlr na po6·
zla M. Rdfuaa (1978), Poctá Mlchelangelovl pre sláčikové nútroje a dychové
kvinteto (1978), Sonáta pre trdbku a klavlr (1979), Sonáta pre klarinet a klavlr
(1980) , Chorál, prelddlum a fdga pre akordeón (1981), Dve časti pre čembalo
l 1981 l, Fantázia pre husle a61o ( 1982), Mlulat6ry pre Quattro soli da camera
l 1983), Prelddlum a vivace pre poaaunu a klavlr (1984}, Dve skladby pre viola
· a klavlr ( 1984), Dve slovenské ludové plesne 10 Starej Bystrice pre barytón
a sláčikové trlo ( 1984).
Hudba Pavla Kršku je na našich kon·
certných pódiách (aspoň pre Bratislav·
č anov)
pomerne málo frekventovaná.
Napriek dosť rozsiahlemu zoznamu na·
plsaných diel len mál-o z nich je zvu·
kovo zaznamenaných, čl bežne dostup·
ných v notách. Preto - l k eď ml autor
ochotne zapožičal k nahliadnutiu nie·
ktoré z rukopisov, nedovoJujem sl mo·
je súdy o jeho tvorbe globallzovat. Sú·
stredlm sa l en na nlekoJko diel a v
nich sa pokúsim náj s ť niektoré spoloč ·
né črty, ktoré by mohli charakterizovať
Krškovu hudobnú reč, jej charakter.
Prvé, čo zaraz! poslucháča tejto hud·
by je - pre našich súčasných skladate·
rov staršfch č i mladšlch dosť vzdialené
- pomerne výrazná drsnosť až tvrdosť
zvuku. Najviac ju citime v Pocte Mi·

chelangelovt (kde má táto skutočnost
programovú funkciu). ale 1 v Iných die·
Iach ( naprlkload v piesňach tvrdo dlso·
· nantný sprievod nielenže nepodporuje
modálny cl)arakter plesni, ale ho -~_ámer·
ne ruš!). Toto je však vecou autorovho
Individuálneho cltenla, k toré v nijakom
prlpade nemusi byt totožné s cltenlm
p.redstaviteJov hlavného prúdu súčasnej
našej skladateJsket obce. Druhou hlav·
nou charakteristikou Pavla Kršku je pre·
clznost k-ompoz·ičnej práce, pevná for·
ma, súdržnosť kompozlcil docielená mo·
notematickým spôsobom práce a pre·
mysleným vyvažovanlm kontrastov [cha·
rakteristlky, ktorými sa vyznačuje tvor·
ba väčšiny žiakov prof. A. Moyzesa).
Najstaršou sk ladbou, ktorú autor uvá·
dza v zozname svojich diel, je Sláčikové

TVORIV~
(Doko nčenie ~ l. str. )
nosy PMKU. Michalko ukázal svoj cit
pre vystihnutie sveta barokovej hudby
( j. S. Bach). ale aj pre tvorbu náš ho
s toročia ( H. F. Mlch eelsen, H. Dlstler,
J, Beneš ]. S preňho prlznačným za,nlete·
n im stvárnil premiérované Mln!Múry
I. Zeljenku.
Kvôli spestreniu · programu vystúpila
s Mlchalkom at flautlstk•a Vilra Antalo·
vé (jej polorecltál hodnotlme nižšie], ktorá uviedla Sonátu a mol pre flautu a
organ od G. F. Händla a mezzosopra·
nlstka Andrea Kucharská. U spevá-čky
zaujal predovšetkým krásny hlasový
~ond, sýty, pekne zafarbený timbre, ktorý zaväzuje Kuch a rs kú .venov.ať viac po·
zornostl tvoreniu a dynamlcke.j diferen·
clácH tónu. jej výkon pozn ačil a Istá mie·
ra vnútornej neistoty, čo napovedal i
fakt, že v svojich štyroch nedlhých vstu·
pach nedokázala predstúpiť pred postu.
cháčov ( n a r.o zdlel od Iných spevákov)
bez notovej predlohy. V jej prejave by
sa žiadalo viac odlišovať štýlovú i vý·
razovú stránku lntel.'pretovaných sk la·
dieb ( j . S. Bach, Händel , Pergolesl,
Gluck). U Gluckovej známej álľle Orfea
z rovnomenej opery sa vyskytlo navyše
viacero ú sekov s dlst·onáclou.
VLADIMIR CIZIK
SPEV ACI
NRjpo če tne jš ie
zastúpeným odborom
boli na tohtoroč nej PMKU vokalis tl. K
nim treba zarátať aj vys túpenie basistu
Petra Mikuláša v trenčl.anskej Galérii
M. Bazovského, už tradič n e unčené tým,
čo na PMKU zač!nall a dnes sa radla
k zrelým umelcom, sú teda vyňal! z
kandldátstva na Cenu krbtlky. Tridsať·
roč n ý Peter Mlkulái ukázal, že už nie
je mladou nAdejou slovenského vokál·
neho umenia, ale zrelým Interpretom,
ktorý majstrovsky ovláda jeden z naj ťaž·
š ich hudobných n ástrojov
Judský
hlas. Jeho Juds ká skromnosť, lntellgen·
cia, ale aj nesm ierna h úževnatos ť sa
premietajú do jeho prejavu, ktorý prá·
ve vďaka týmt•O vlastnostiam zlskava na
Intenzite. Muzikalita a tvorivý nadhJad,
tieto dva nepostrádateiné momenty pre
každého veJkého umelca, sprltomnill sa
v k aždej plesni jeho pr!kladne posta·
veného repertoá.ru ( Scllubert, Wolf, Ka·
fenda, Dibák]. Za všetky spomeľ\me dve:
dramaticky ponlmanú baladu F. Sc hu ·
berta Erlkllnlg s výrazovo i tlmbrovo
prekrás ne odllšeným svetom troch akté·
rov plesne (otec, syn, smrt], alebo ná·
ladovo úplne kontrastnú Kafendovu
vzletnú miniatúru dojlmavú v svojej túž·
be po domove (Spev o domove). SO·
llsta mal pevnú oporu v klav!rnom part·
nerovl 1!. Marclngerovl. Nedá ml nespo·
menút jedinú chybičku krásy Mikulášov·
ho plesňového recitálu : bola ňou cha·
bá propagácia. V časoch, keď vltame v
koncertnej sieni každého návš tevnlka,
márne by sme hladall v Trenč l ne ne·
ia ký oznam, nie 1-o ešte plagát, ktorý
by upozornil na tento .,dobre utajený
koncert". A to je škoda, lebo Trenčania
o koncerty vážnej hudby záujem majú,
a~o sme sa mvhll presvedčlt aj po minulé dva roky.
Ako perspektlvny typ sa predstavila
mladučká 20 -ročná Mária Koblelska (k la·
vlrny sprievod l. Cenenáková], pasiu·
cháčka košického konzervatória z triedy
prof. L. Blikavej. Jjahký, pe.kne sfarbený
lyrický soprán, vyrovnanosť registrov,
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zaoblený a plasticky tvorený tón, ako
aj výborné pedagogické vedenie to
sú zák ladné zisky, .na ktorých mOže
Kobielska v svojom ďalšom vývoji sta·
vat. Nap.riek trochu jednostll'unne vole·
nému repertoáru prevládala Jyrlc·
kosť, krehkosť , poetická Ln.tlmnost ukázala, že má zmysel pre komorný spev
l plesľ\ový žáner. Spievala dlsc.l'pllnova·
ne, so správnym klenutlm frá·Z l arti·
kuláclou. V rámci svojich možnosti naj·
širšiu škálu výrazu dala Dvoťákovým platlm sk ladbám z cyklu Plsn!! milostné.
Z troch mezzosopranlstlek ( Kucharskú
sme hodnot111 vy~šle) sa najsympatlckej·
šie uviedla Jaroslava ._orská, čerstvá ab·
solventka VSMU z triedy J, Spačka ( k1a·
vfrny sprievod I. Francová ). Kovovejšie
znejúci mezzosoprán, výrazná emoclo·
nalita l celková kultúra prejavu dávajú
tušlt, že, v nej rastie budúca dáma oper·
ného javiska. Pre svoj plesňový polore·
cltál sl zvolila dva výrazovo kontroastné
vokálne cykly - Dvorákove štyri plesne
z opusu 2 a známych Sedem španlel·
s kych plesni M: de Fallu. Svet slovan·
sky mäkkého a poddajného cL~u. plný
lásky a 1úbostnej túžby, je speváčke
momentá lne bllžšl , preto dokáa:.ala veJml
sugestlvne kreovať kantilénu Dvoráko·
vých plesni a vrúcnosťou prež-Itia 1 ob·
sahovej hlbky zapôsobiť na poslucháča.
Chcela by so m vi\ak upozorniť na isté
nebezpeči e , ktoré vzniká v jej lnterpre·
tácli najmä pri vyššej dynamickej hla·
dine: akoby tvorenie tónu dostalo Inú
kvalitu s menej prljemným timbrom. Za·
tlaJ je to len tendencia, kitorá sa vždy
neprejavl, bolo .hy vša k na škodu, ke·
by sa stala trvalým zlozvykom. So špa·
nielskym tempera mentom s.l mladá mez·
zosopranistka zakoketovala vo Fallovej
š tylizácii ludových plesni : najsllnejšl
dojem zanechala jota so svojim vnútor·
ným nap!itlm smerujúcim do st!šeného
záveru. Interpretácii diela ako celku
však ešte chýbal onen prudký španiel·
sky ohei~ i tie finesy v rf~tmlcko·metric
ke j pulzácll, typické pre južanské náro·
dy.
Stipendlstka SHF Silvia VirágllVá (kon·
zulta.ntk·a V. Hudecová, ktorá ju vied·
la na konzerva.tóriu l VSMU) za kl a·
vl!meho sprievodu P. Virága predstúpi·
la pred verej nost so vzorovou drama·
turg! ou svojho programu ( Brahms, Elien,
Suchoľ~. Ravel ]. Je typom komornej spe·
vá·čky, ktorá svoj k sopránu lrnkllnujú·
cl svetJejšl mezzo~oprán dokáže dať tak·
mer plne do služieb diela - najmä po
výrazovo-emocionálnej st·ránke. Takmer
preto, lebo po technickej stránke by sa
mala usilovať odstránlt nlekoJko k~ov
v svojom speváckom prejave. V prvom
rade je to slabá dychová opora, ktorá
často spôsobu je dyšné, resp. gliss~rndo·
vé nasadenie tónu, jeho ostrosť 1 ne·
dostatočnú klenutost fráz. Len potom
možno hovoriť o vyrovnanom výkone,
k eď sú sl v rovnováhe technický 1 mu·
zlkantský parometer, bez toho, aby je·
den z nich dominoval.
Najv!ičšlm prekvapenlm PMKU sa stal
mladý tehorista Stefan Margita, od mi·
nulej sezóny s6Hsta košického Státne·
ho dl•vadla. Jeho cesta k s.peyu bola trochu kJukatá, 111ko absolvent prlelllyslovky začal študov ať spev na kcmzervató·
tlu, potom bol zboristom opery So. Dnes
nielenže spieva sólové úlohy, ale pohos·

trlo. Skladba vznikla na žiadost členov
Sláčikového tria Konzervoatórla v Zlllne
a vyzna čuje sa triezvosťou, jasnosťou
troch melodických Hnil a menšou nároč·
nostou technickej stránky l požiadaviek
na sú.hru. I Partite pre sláčikov ý orches·
ter je striedmejšie vo zvuku, prevažuje
v nej lineármi myslenie (v svojich ne·
skoršlch dielach skladater mysli viac
h armonicky, v pásmach J .a vo forme mO·
žeme sledovať už spomlnanú monote·
matlčnost, vychádzanie z jedného zá·
kladného modelu.
Zatial najúspešnejšlm Kršk·o vým die·
lom je Pocta Michelangelov! pre sláčiky
a dychové kvinteto, ktorá mala velmi
priaznivý ohlas odbornej kritiky po pred·
vedeni na Týždn i novej slovensk ej hu·
dobnej tvorby v roku 1982. Dve zvole·
né skupiny nástrojov vytvál.'ajú samostat·
né pásma, ktoré sa v priebehu procesu

vzďa

na výstavbu celku - ako v IM·kTošt·ruktllre
tak 1 v mikroštruktúre. V tejto skladbe
už výrazne c!time zálubu v drsnom Z'VU·
ku, v komplikovaných št·ruktúrech, vo
velkých lntervalových skokoch v melod-1·
ke, ktorá miestami - v dôkladne rozvrhnutom pláne - vystupuje nenásilne,
ale cl terne do . popredia. Krška tu ďalej
využ!va - ako l v niektorých Iných die·
Ja ch - zá-drže na jednom tóne (resp.
sllzvuku], čim dosahuje pomaly sa po·
hybujúcl harmcm!cký podklad k rýchlej·
šle sa odvljajú.cemu deju v druhom pás·
me. Obluba tohto typu sprievodu sa pre·
javuje už ·a j v spomlnaných Styroch alo·
venskfch ludovtch piesliach pre bary.
tón a dychové kvinteto, ale l v Sonáte
pre klarinet a klnlr. Son áta má o niečo
hravetšl charakter, ale oba skladby ma.
jll spoločný spOsob práce - melodika
(v piesňach daná, v sonáte ch arakterls·
tická veJkýml skokm i rušiacimi akékol·
vek smerovan ie ) a ostlnátny sprievod
s pozvolnýml zmenami. I jedno z pos·
Jedných diel, Koncert pre flautu (altuvi flauta, pikolu) , bicie nástroje a or·
chester nesie tieto znaky, 1prlčom autor
redukuje hustotu zvuku a Inovuje for·
mu (skladba je založen á na postupnom
nal.'astanl, rozvljanl procesu z jedného
bodu). Prvá čast je pre sólovú flautu,
druhá pre altovú flautu a tretia pre pi·
kolu - skladba vznikla na objednávku
pre sólistov SKO Zlllna jána Figuru ml.
a Llbora Cabejšeka. Treba len dúfať, že
sprlstupnenlm "živej podoby" sk ladieb
Pavla Kršku sl budeme mOct urobiť uce·
Jenejšl náz·o r na jeho tvorbu, ktorá i keď sa dosť výrazne llšl od prác jeho
vrstovnfkov - je rozhodne za u j!mavá.
EVA CUNDERLIKOVA

MLADEHO UM N
tinsky S!l predstavil aj v pražskom Ná·
rodnom divadle. jeho ohybný Jyr.tcký te·
nor vyžaruje sugest!vnu silu, v kul·túre
spevu sa opiera o techniku messa di
voce. Na Prehliadku prišiel s pozoruhod·
ným rozpätlm repertoáru (Wolf, Strauss,
)anáče!<, Messlaen, Kafenda ]. Centrom a
dom!na111tou jeho vystllpenla bezpochyby
boli dramaturgicky obja·vné Messiaena·
ve plesne "De poémes pour ml", v kto·
rých ukázal neobvyklú šlrku dramatické·
h o výrazu, schopnost citlivého a jedl·
nečného tlmoče ni a obsahového espressi·
va. V pl esi\ach prvých troch autorov
by sa žia•dalo viac .,zaťažiť" hlas a ne·
ostýchať sa ešte boha·tšie roz.vlnllt a za·
gulatlt tón, ako aj oprieť sa o dyc h.
Sú to však a koby úlohy do budúcnosti,
ktoré tento talentovaný spevá k iste bez
ťažkosti _zvládne. Udelenie Ceny kritiky
za n ajlepši výkon bolo prejavom ocene·
n ia talentu l budúcich parspektlv Ste·
fana Ma rgitu. Kliavllmy sprievod 08·
obstoarávala K. Bachmanová.
DYCH ARI
Dychový odbor mal na PMKU troch
zástupcov. Z dvoch fl allltistov sa ako
zrelšl predstavil 22-ročný Daniel )aniko·
vič,
čerstvý ·a bsolvent
brai!Tislavského
konzervatória, dnes l. flautis ta SOCR-u.
j e dobrým k omorn ým l orch estrá lnym
hr áčom, ktorý má navyše aj sólistic ké
amblcle. Výborne pracuje s dychom a
jeho techniku možno označiť takmer za
brilantnú. V rámci vyhradeného časo·
vého priestoru sa obrát·l l k •dielam, kto·
ré mu nanajvýš konvenovali. Z Moyze·
sovho Koncertu pre flau:tu a orchester,
op. 61 sl vybral 2. a 3. čast. Viac zapô·
sobll v rýchlej 3. časti, keď V•tipne mo·
deloval takmer filigránske hudobné tvary. S jeho naturelom korešpondoval aj
ďalši autor 20. storočia, klasik hudob·
nej avantgardy Francis Poulenc. Kým v
l. časti Sonáty pre flautu a klavfr sice
v detailoch upútal, celok vša k strácal
jednotlacu s tmeJujúcu Hniu. Pekne vy·
znela kantabllná 2. čast l žartovné fi·
nále. P.rl klavlrl bol P. Cerman. Poslu·
cháčka VSMU Vi!ra Antalová [pri k la·
vl rl K. )urkovlčová). k•tor!l študuje pod
vedenlm doc. M. )urkov~ča, podala ·v ceJ.
ku solldny, pekne vypracov.a ný výkon.
Počiatočná snáď aj trochu "obllgát·
na" - nervozlrt a sa počas hrania po·
stupne rozptýlila. jej disciplinovaná hra,
rešpektu júca štýlové osobi1tOstl autorov
i obdob!, bola technicky na výške. Viac
ako ). S. Bach a F. Martin zaujal čes·
ký súčasný autor Otmar Mác ha, ktoré·
ho Variácie na vlastnú tému umožnili
sólistke vytvor.lt celý reťazec rozmani·
tých hudobných obrazov s prvkami tech·
nloko·vlrtuóznyml l poetickými. Lesný
roh ako sólistický koncertný nástroj, ob·
javuje sa na pódiách vloac ako sporadlc·
ky. Ze celkom neprávom - dokázal aj
polorecUál Frantllka Suplna (pri klavlrl
)ilia Suplnov6). hoci treba poznamenať,
že sólista v plnej mi ere n espl.nll oča·
kávanle. Nie celkom vhodné poradie hra·
ný·c h diel (P. Du cas: Vlllanela ~n F,
E. Hlobil: Sonáta, ·op. 21] zaprlčlnllo
skôr k lesa jllcu tendenc-Iu v progMme.
V oboch dielach chýbala väčšia kOOlltú·
rovMosť výstavby l zdôraznenie kontras·
tov. Duoasova VIU.anela - celkove rp re·
svedčlvejšla ukázala však sóllstovu
muz-lkalit·u a tvorlvťí lueatlvnost.
TVOilBA
Dopoludňa jšie matiné z tvorby mia·

dých slovenských skladateJov, konané
na PMKU '84 už po treti raz, sa stalo
z počiatočnej atrakcie uži!točnou plat·
formou, umoži\ujúcou s l e dovať vývoj naj·
mladšej s kladaterskej generácie v ko·
mornej tvorbe. K nemu, lnšpil·o.vané Ro·
kom českej hudby, pristúpilo tohto roku
aj matiné z tvorby mladých českých
skJ.adatelov. Možnost konfrontácie i kri·
tlckej retlexle, ktoré obe matdné ponú·
kajú, ťažko nevyužiť. Väčšia monolitnost
Slavákov oproti Cechom je snáď aj po·
chopltefná, veď už Jen rozdiel medzi
pražskou a brnenskou kompozičnou ško·
Jou je značný. Spoločná je však snaha
o nadviazanie dialógu s poslucháčom.
Niet tu spurne hod enej rukavice, kl!orá
by rozvlrtla hla dinu. Mladi k·ráča j ú s
p r údom čas u. V. Kubii!ka v triu pri! kla·
rinet, violon če lo a klavfr Cesta (inter·
pret!: P. Drll č ka , K. Filipovič, P. Mlná·
rl k). uvedenom premiérovo, vychádza z
v ariačnej techniky v llslll o s klbenost
formy , modelovanie návra tov témy je
na jsugestlvncjšle. P. Martlni!ek v Hud·
be pre flautu a· klav!r (i nterpreti: ).
Havran, autor J. ktorá zaznela ako pre·
mléra, dosahu je pozoruhodné tlmbrové
účinky 1 nervnú pulzáclu vďaka použi·
tlu preparovaného klavlra, no novým
ozvlá!l>tJ1u júclm spôsobom. P. Malovec v
lyrlcko:medlta tlvnom speve
sólových
husll svojej Inv okácie v pod a.nl J. Ciž·
marovl ča (premiéra l s ice za u jal, radi
by sme však počuli v jeho tvorbe aj
Inú - svieže jšlu strunu. Godárovo Nok·
turno pré husle, v io lončelo a klavfr
Talizman ( interpertl : P. Hamar, ). Slávik ,
G. Hamarová] dokázalo, že jeho tvorca
má zmysel pre psychologický čas. Keď
sa zdalo, že nadväznost na tra d lclu už·
už presiahne únosnú mieru, .,zosúčasne ·
nim" hudobného priebehu s kledatel dal
hudbe novú tvárnosť. Tre trombonetti
pre poza un u a klavlr P. C6na ( intel'pre·
ti : T. Winkler, P. Minárik], pokračujú
v llnli s kladateJovej tvorby, akcentujú·
cej džezpvú rytmickú pulzáclu a sta·.
v.aj úcej na pregnantných rytmických mo·
deJoch . Z čes ký c h s kl ad atelov (Mojllii,
Koiut, Grossmann, Zenkl) upútal M. Ko·
šut v Speve Ja·bute pre h oboj a kl avlr
(Interpreti: M. )<.aMk, L Náovratová] Um·
brovou hudbou, odzrkadJujúcou jeho
schopnost farebného hudobného videnia
1 zážltkového sveta. Dielo vzniklo pred
10 rokmi, prináša teda ple súčasnú tva·
rlvú poetiku a utora, a le s kOr jeho vý·
vlnovú metamorfózu. Sonátoa .,Amorosa"
pre klavlr ( lmerpret: F. Malý l odráža
zahJadenost ). Fllasa do minulos ti; ško·
da že neadekvátna interpretácia ju za·
octlala do priLlš p111tetlckých šatov.
C·o povedať na záver? Blloancovall sme
totiž na začiatk u . Ak ešte stll'atlť ·s lov·
ko-dve, tak n a margo propagácie. Aj keď
vieme, že prvoradým účelom Prehliadky
nie sil zaplnené koncertné siene, ale fó·
rum mladých n áde ji a posli nášho hu·
dobného života, predsa Jen je divné, že
PMKU sl za 18 rokov svojej existencie
nedokázala zlskat svojho stáleho náv ·
števnlka - a j keď vrtošivého kúpeJného
hosťa . Možno by pomohl·l formy patro·
nátov jednotlivých liečebných <IOilllov,
možno Iné osvetovo-propagačné akcie.
jed<no je však Is té, že mladý začlnajú ·
cl koncertný umelec by ·mal lepš! pocit,
keby videl zapl nené rady v hJoadlsku.
JANA LENGOVA

E ta

československý hudobný život

Naša hudba zasahuje do kuJtúrn eho d·l anla v celom svet e.
Na afrlckom kontinente sa stala jeho význačným propagátorom Egyptská arabská republika. Je to pochopltelné. Po druh ej s vetovej vojne, kedy Egypt otvoril svoje brány európskej
klasickej kultúre a v hudbe sa oprel o skúsenosti a pomoc
socialistických krajin, dosiahla 1á.to krajLna prastarej vzdelanosti významné úspechy pri výchove hudobných talentov l
svojh·o dne šnéh o publika.
Po revolúcii a osloboden! Egypta z koloniálnej závislosti
pred necelými tridsiatimi rokmi tu zalolili Káhirsklí filharmóniu, prvý ltátny symfonický orchester na africkom kontinente, a pred dvadsiatimi rokmi tu postavili moderné kon zervatórium, kde vyučovali tiel česk( a slovensk! pedagógovia.
V Káhirskej fltharmónll, kitorej šéfom bol v šesťdes ia t ych rokoch terajši hlavný dirigent Janáčkovej filh a rmónie v Ostrave a bývalý šéfdirigent Symfonického orchestre Cs. rozhlasu
v Brat!sla·ve dr. Otakar Trhllk , pôsobia dodnes čes ko s l oven 
sk! hráči po boku svoj ich egy pts kých kolegov.
Séfdiri gentom Káhirskej filharmónie je dnes štátny podtajomnlk pre hudbu a operu na egyptskom ministerstve kul túry Yousef el Sisi. Ako dirigent nie je nášmu obecenstvu
neznámy. Vyštudoval v päťdes i atych rokoch u Hansa Swarovskéh o vo Viedni a h osťova l už s našimi symfon l·c kýml telesami v Ostrave, Mariá nskych Lá zňach a Bratfslave, kde naposledy vystúpil v novembri minulého roku so Slovenskou
filharmóniou. Predviedol diela Beethovena, Saint-Saensa a
Rondo od egyptského sk ladatei.a Rahlma. Yousef el Sisi výborne ovláda hudobný repertoár n ašich ma jstrov. Bolo preto
vzácnou prlležitos ťou , že tieto svoje znalosti mOže upl a tniť
v rámci :t ohto roč né h o Roku čes k ej hudby, ktorý zaradil ti ež
ako svoju umeleckú úlohu do koncertného repertoár u v Káhire l na zájazdoch do za h rani·čia.
Po káhil's kom konc erte fil harmónie v sá le El Gumhurla, k<ťle
predvi edol Dvorá kovu Novosvets kú symfóniu, sme vyh ladali
šéfdirjgenta Yousefa el Sis iho k rozhovoru a opýtali sa h o,
čo by nám povedal o dnel nej činnosti Káhirskej filharmónie
a koncertnom l lvote v Káhire vôbec.
- Náš symfonický orc hester má 95 č l enov, z čoho je asi
treti na staršlch hrá čov. osta tn! sú odcho vanci mladého káhirského konzervatória. Káhirs kú filharmón iu tvoria dnes
zväčša Egypťania, len malá čas ť in!ítl'umentalistov pochádza
z Ceskos lovenska a Po ls ka. Ako šéf tohto telesa dirigujem
s koro polovicu všetk ých koncer tov v sezón e, ktoré sa konaj ú
pravidelne každý týžde11, v letnej dobe s n oč nou reprlzou pod
šlry m nebom. Náš orche.s ter pracuje po celý rok vynlmajúc
mesiac august. Po dva ·mesiace v roku - v decembri a v marci, kedy to tunajšie horúce podnebie dovoluj e, máme oper:nú
staglonu a orchester h rá prevažne ako operné teleso - celkove asi 22 predstavenL V orchestri pôsobia okrem mňa ešte
traja mladi egyptskl dirigenti.
Aká je dnes situácia ká hirskej opery, ktorá bola jediným
operným diva dlom na africkom kontinente a v roku 1970 VY'
horela?
- Ci nnosť nášho operného s úboru su tým a le nezastaviJ.a.
Kompletný 11nsámb'e 1 hrá teraz v menšom č lnoh e rnom divadle. S veTkým nap11tlm ča káme na novú opernú budovu , ktorú
budujú ako svoj dar · Egyptu japonc i. Bude stá ť vyše 30 miliónov dolárov a s je j ot·vorenlm počltame v roku 1986. Talia ni

Miesto v Glze pod pyramldami, kde sa má v budlícnosti uskupredstavenie Verdiho opery Aida.
Snlmka: autor člá nku

točniť

priš il nedáJVno s návr hom, že by predvádzal! operné predstavenie preslávenej Verdiho Aidy, s p11te·j s egyptským prostred!m, priamo v plenérl pod IPYram!dami. Ked však preskúmali .poveternostné podmienky [ py11am!dy sú na okraj! púšte),
upustili od svojho úmyslu, .pretože by .to bolo pre spevákov
neúnosné. My sme Sil však toht·o zámer u nevzdal! a pokúsim e sa oň, a ž začn eme hr a ť v novej operne j budove. Hráme preva~ne diela talianskych autorov.
.
Káhirská filharmónia hrá aj skladby českfch a slovenskfcb
skladatelov. V tejto sezóne pripravila napriklad ul tri kon ·
certy zo skla dieb Dvofákových a Smetanových. Vy sám chcete
naltudovať diela Bohuslava Martin ii .. .
- S našim orch estrom s me velmi úspešne naštudovali Dvorárk ove symfónie G dur a e mol, jeho Slovanské tance a vio·
l on čelov ý koncel't s egy,ptským sólis tom Nagi el Harašim, Morý pôsobi dlhodobo a ko k-oncer.tný majster vo Svédsku. Zo
Smeta.novho diela s me uviedli predohru k Predanej n eveste
a symfonickú básei'l Vltava z cyklu Mo ja vlast Rozhodli sme
sa n ašt udovať l dalšie časti •t ohto symfonic kéh o cyklu. ja
sá m som už uviedol v zahranič! skladbu Bohuslava Ma rtinO
Lldlce, ktorú naš tudujem teraz s našim orchest,rom v Ká hire.
Spolupráca s čes k osl oven ský m hudobným životom sa zača l a
siubne rozvij a ť . Nedá·vno t u hosroval s Káhirskou filharmóniou slovenský dirigent Tibor Fre!ío, ktorý uvi edol diela ·talianskych majstrov. Ja sa chystám k pohostinskému vys túpeniu so Státnou filharmóni ou v Košlclach, so s ymfo nickým orchestrom v Tirane a v ď a l šie h európskych mes tách . Uvediem
na nich s kladby čes·kýc h a slovenských awt.orov. Na oplátk u
k ná•m do Egypta pride dirigent Bystrlk Režucha a pražská
sp eváčka MarJe Mrázová. Verim, že s l vzá jomne v hudobn ej
sfér e máme čo dať.
)JIU VITULA

Poh/'adnica z Halle
Prv~ kroky na hallske; pôde ma viedli na Nicol aistrasse 5. Nie iba preto, že
tu sld/il festivalový sekretari élt ako
ma ube zpečovala "ei nladungskarte" ale prichodilo mi symbolick~ a akosi
na/štýloveJšie načať atm,osf~ru nadchddza;úcich dni z miesta pamätn~ho, t akrečeno aut e nt ick~ho. Prlvetlvél fasélda budovy však rafinovane tajila rozčarovanie:
krlžom-krélžom laty, tehly , sivél nevltJ.dnost stien, proste stavenisko. Ano, H ändelhaus ;e uzavretý pritakal/ ml

Spomienková
ochotn~ sta r ~

s lávnosť

pr/hovoroch, v Informačnýc h bulletinoch .
Z titulu budtJ.coroč!nej , verkorysejšle než
i nokedy koncipovanej händlouskej konferencie, vypadla z poradia tohtoroč!nél;
medzinélrodnél spoloč nos( G. F. H ändla
sa zišla iba na kréltkych zasadnutiach,
kde sa - akože 'i nde! - hovorilo prevažne v budúcom čase, dokonca sa - pre
néls s obdivuhodným predstihom - nezabudlo naservlrovat kompletn~ programov~ "menu" jubilejn ~ho fes ti va l ov~ho
roč!nlka. A nielen Hiindlov dom sa zba-

pri pomnlku G. F. Händla na hallskom Marktplatzi.

panie, debatu;úce v podbrélnl. Ze prečo ? Predsa sa obnovuje k
H iindl ove; tristoročnlci - dodali, odveliac ma tentoraz rovno do centra festi valov~ho diania.
"Bach - Händel - Schutz - Ehrung
der DDR 1985" - tak znie oficióZny nd·
zav celoročne{ kultúrne; udalosti našich
susedov z prl/ežitosti okrúhlych Jubllel
troch velikdnov nemecke; hudby, udal osti, ktord, rJvnako ako u nds Rok
če ske; hudby, predznač!l umeleck~ aktivity v celeJ kraJine a ktore; konkr ~tna
ndplt1 už dnes md celkom ;asM a vyhranen~ k ontúry. Vt1h ou svojho vý znamu zasiahla a; do t ohtoročných Händl ových sl dunostl. Spomlnal a sa pri každeJ ofició.lne; priležitostí, v diskusió.ch,

vuje star~h o rtJ.cha, at Thea ter des Friedens, ďalšie stabiln~ miesto f estivalových stret nuti, sl k prlchddza;O.cim oslavó.m hotu;e nový lnteri~r, takže viace r~
centrdlne akcie si tentoraz našli doča s 
ný azyl v iných priestoroch. Okolnosti
s predzvesťou budtJ.ceho však, zdt1 sa, v
ničom
nepristrihlt krdže umeleckých
zvyklosti a nič! neubrali z ce /k ov~ho
dojmu ustdlen~ho a spoľahlivo pro{ektovan~h o podujatia s dobre usadenou tradie/ou.
Pät festivalových dni [15. - 19. júna
1984 J 34. ro č! nlka Händl ových slt1vnostl
1Händelfestsplele) s dvo jicami opier a
oratóril, s radom vokdln ych a inštrumen tdlnych skladieb za účasti viac než pätdesiatky sólistov, Siestich komornýc li,

piatich orchestr dl nych a viacerých zbor ových telies. Bol o z čoho vyberať, a
na;mä ako to už v podobných prl padoch býva bolo nutn~ si vyb e rať,
vždy s pocitom, že niečo in~, pozoruh odn~ uplynie do nenélvratna. Mofa pr avide/nd festivalovd dró.ha od auly univerzity ku Konzerthalle am Bou/evard
naprieč! pôvabným historickým mestským
jadrom , viedla pr edovSetkým za k omor ným ždnrom , takže ml unikol Alexander, Floridante, at večer Händlových
dril v podani hallských a . berllnskyc h
sólistov. Zato monumentt1lny Saul, oč!a
kdvaný festiva l ový "htJhepunkt", neko/1doval s ničlm, zrejme usporiadatelia nechceli zby t očne trieľitit posluchdč!ske zdujmy.
Ak samozreJmou dramat urgickou osou
a pointou r epertodrove; výbavy ;e Händlovo dielo, tak jeho rovnomerným doplnkom je hudba všetkýc h ľit ýlov, prav daže, naJmä barokovd, pri čom obsahový
profil zvyknú spol uur čovať a; ďa/ľiie programov~ dominanty. Tohto roku t o bo l o Jednak výročie vyhlélsen ia NDR (nail
sa viazali Hiind /ove diela Friedensode,
Peace An/hem, ale at Feuerwerkmuslk,
vSetky skomponovan~ k oslavt1m mieru), jednak jubileum F. Mendel ssohnaBartholdyho, k t or~ho s/dune oratórium
Elidľi zaznel o v predvečer otvt1racieho
koncertu ako teho dôstoJný "auftakt".
Co sa týka int erpretač ne; horizontdly,
Händelfestspiel e nepatria k oným svet om ostrosledovaným križovatkdm atraktlvnych mien medzinó.rodnýc h velič!ln a
hviezd a ;e pravdou, že vo výkonnost nom
zdbere predsa len v mnohom pokulhdva;ú za európskou extratriedou. Napokon, ich svoJbyt n osť a význam pre európsku kultúru kotvl kdesi inde, "v systematickeJ propagdcii Händlovho diela v
cele; Jeho šlrke a bohats.tve a v sprla
st uptfovanl Jeho vysokých etických
estetlck.ých hodnôt", ako zdôraztlufú
usporiadatelia. Na druhe; st ran e ak at
presilovku v umelecke{ zostave hrajú domó.ci, neznamenó. to absenciu kvality
spoza hranic. Tohto roku tu bol napriklad aj u nt1s znt1my organista Erik
Lundkvist · zo Sv~dska, z družob n~ho fln skeho mesta pricestovali Ouluerskl komornl sólisti, z Rakúska huslista Eduard
Me/kus, naľie farby zostupoval a Ars r ediv/Va sovietske umenie flautista Oleg
Kudrl~ľiov a pr edovSetkým Moskovskl
virtuózi s fedinečným Vlad i mírom Sp/vakovom - ich vystúpenie bolo vari tým
na{/epšlm, čo som v Halle počula {kol·
kd discipllna, tónovd preclzno sť, výrazovd kultúra v Bachovi či v Händlovi, kolk o temperamentu a hr6.čske; spontanei ty zasa u Sostakovlča) . .
A propos, súč!asnt1 tvorba. Nie Je, ako
by sa sndct zdalo na prvý pohľad, fes -

~ZAHRANIČIA
Známy vfchodonemecký tenorista Peter Schreier vydal vo vydavatelstve Blrenreiter knihu spomienok a reflexU s
úzvom Z môjho pohladu. Je to zaajlmavé svedectvo o vfvojl umeleckých nézo;;.ro;;.v.:,_:.:to::h:..:t;,::o~u::m::.e:::l::c:=a::...
. - - --- - -- - _
V Raklísku vydali v rámci cyklu Dal
Erbe Deutscher Musik skladby pre dychové nástroje baroka a klasicizmu. V
jednom zväzku. slí diela Daniela Georga
Speera, ktoré ho priblilujá ako dokonalého majstra tejto tvorby. Doplňajá tak
nale doteraj!iie predstavy o Speerovi.
V Mannheime uviedli minullí sezónu s
líspechom SchiSnbergovu operu Mojlil a
Aron. Dirigentom bol Friedemann Layr,
réliu mal Friedrich Mayer Oertel. Kritiky vysoko hodnotili toto naltudovanie
a jeho celkový prlnos pre popularizáciu
Schllnbergovho diela.
V jáni t. r. hosťovala Státna filharmónia Krakov v Parili. Mimoriadny
líspech zolala pri predvedenl Koncertu
pre husle a orchester K. Pendereckého.
~zi najhranejlie diela C. Orffa patri Carmina burana. Najnovlie uviedlo
táto skladbu v baletnom s tvárnen( divadlo v Parili. Kritiky potvrdzujlí stálu
líčinnost Orffovej hudb~-----Firma Steinway oslávila minulý rok
130. výročie svojho trvania. Pri tejto prllelitosti vydala reklamná tabulku, kde
1a udáva, na ktorých medzinárodnfcb
slíťaliach sa hralo na tfchto nástrojoch.
Dňa 28.
septembra 1984 odznie 't'
Stuttgarte premiéra novej skladby K.
Pendereckého Pofské rekviem pre l tyroch sólistov, mie!ia ný zbor a orchester.
Na interpretácii diela sa podielajlí vfznamnl sólisti, rozhlasový orchester v
Stuttgarte a miestne zborové telesá. Ako
dokazujá ukálky z partitlíry, znameú
toto dielo návrat k triezvemu umeleckému mysleniu a renesancii realistických kompo zičných prlnclp<:..:o:..;v.;,._--~"':'
Hoci sa al o rok dolije popredný
!ivajčiarsky skladater Heinrich Sutermeister svojich ·75. narodenin, ul teraz
avizujá premiéru jeho operne j novinky Král Berenger l. v mnlchovskej Státnej opere (22. 7. 1985). Dielo má prológ a 18 scén a vychádza z predlohy
Eugena lonesca.
Medzi nových interpretov Bartókových
sl áčikových kvartet patri Tokijské sláčikové kvarteto_ Tento slíbor, ktorf sa
lídajne dobre zorientoval v najlep!ilch
dielach európskej kvartetovej literatáry,
vydal pozoruhodnlí nahrávku vo vydavaterstve Bä renrelter.
v máji a jlíni 1985 bude vo V.l ednl
ul vn. medzinárodná slíťal v hre klavlrnych skladieb L. van Beethovena. Orga nizátori predpokladajlí zvýlený záujem
o tlíto akciu.

tlvalovou popoluškou , for mdlnym gestom dobre; vOle či repertoó.rovou prl zdobou v rdmci zó.kona zachovania kontrastu, ale md tu okrem ln~ h o at svo{ trva·
Iý st6.nok v podobe komorn~ho koncertu pod egidou hallsk~ho súboru Konfron tatlon, pričom Konfrontdcle novej hudby nie sú len festivalovou z6.ležitosťou,
al e pravidelnou prllohou celeJ koncertnet sezóny. V por adi tridsiata štvrt6. priniesla na festivalovú pôdu skladby P.
Hindemitha, Roberta Morana z USA,
hall sk~ho Hansa J. Wenzela a Ber/lnča
na Ra /fa Hoyera. Nddielka zaujlmav6.,
ľikoda len, že nie výlučne z domt1cej
kuc hyne. Už a; preto, že o mlade{ východonemeckej hudbe sa toho vera vo svete
nevie. Navyľie, festlvalovd vzorka pr/jemne prekvapila, presvedčila, že Jesto z
čoho vyberať: bola nielen dôkazom tvorlv~ho hradač!stva fei autorov, ich experim entdtor ske; chuti, ochot y pohral sa
so zvukom, ale aj Ich schopnosti hýbať
citom či útočiť na intelekt pos/uchdča.
A nakoniec, z6.vereč!ný koncert. Akdsl
festivalov6. ľipeciallta. Bez smokingov,
tažkýc]z večerných rób, krehkých črie 
vičiek, skôr pri t eplých svetroch, kabdtoch, a; dek6.ch. A so z6.u;mom publika niekorkont1sobne prevyľiuJúcim f estivalový priemer, bezpochyby a; vďáka
šfastn~mu organizač! n ~rnu

ťahu

funkčn e

zužitkovať i tromfy "mimotonó.lne". Kon -

cert sa uskutočnil v improvizovanom
amfitedtri lesoparku Galgenbergschlucht,
účinkovala Hallsk6. filharmónia a vari
" tristohlavý" vokt1lny kolos z členov deviatich miestnych zborov [proste takd
ma/6. spevt1cka spartakió.da); odzneli
skladby Mendelssohna a Händla, hlavným magnetom dt'la však bola Hudba k
ohtfostr o;u s nasledovnou pastvou pre
oči: s oh11ivým kolotočom, s iskriacim
svetelným dažďom, s farbistým blýska,
nim a hrmenlm, skrdtka so vSetkými
t ými pyrotecltnickými /Igrami súčasne/
techni ky k poteche a k plnej spokoJnosti
publika. A ak premMra v londýnskom
Green Parku na skutok povýSila Händlovo želanie Ohtfostr o;ovou hudbou privodU pohodu oza;stne1 ľudoveJ sl6.vnost l, tak hallsk~mu rev/Valu sa to po dvoch
st oročiach dari r ovnako úspešne.

VIERA CHALUPKOVA

____Novú p6vodnll

...._

hudobnll hru

POVODEŇ UVIEDLI V PREŠOVE
Stefan ·B unta - han Pacanovakt: Povodeň. Balada v troch obrazoch. Rélla:
Mlro•ln Flacher a . h. Dramaturgia: Vlncealava Petrulkov4 a Oleg Dlouhf. Scé·
na : Stefan Bunta. Koattmy: Danica Han6kov6 a. h. Dirigent: Jan Bedflch. Choreografia: Jozef Dollnakf. Zbormajater: Ivan Pacanonkf. Zvukové spoluprAca:
Vlllam Sechnf. A•latent rélle: Slavomlr Benko. Oi!lnknjd 1óllstl, zbor, balet a orcheater Divadla Jon61a Záborského v Prelove.
Cesko1loven1k6 premiéra 18. mája 1984 v Prelove.
Prešovská spevoh ra sa v uplynulej
sezóne mohla h rdiť .a ž tromi celoštát·
nyml premiérami. U ostatnej z nich dramaturgia vyšla v Gstrety domácim prešovsk~m autorom: spevoherný s(lbor
DJZ uviedol hudobnO hru - bala du Stefana Bunt u (libreto ) a Ivana Pacanovského (hudba) s názvom POVODE~. venovanO 40. v~ro'člu SNP. 'Bäl ačft c'tdi l'ormu 1ejto hudobnej hry sl priam nástojčivo podmienila jej f ábula. Pov odňo vý
živel, kt or~ privodil katastrofu obyvatef.om dedi n y pri Rieke je aj symbolom ničivej sily vôbec. Pr lbeh, situov.an ~ do ded inského prostredia, nenásllnou
fo rmou rámcujú vojnové udalosti. Vojna a povode ľ\, l keď nie totožné vo svojej prlčlne , vytvárajú para lely svojimi
dôsledkami a n ezmyselným nlčenlm.
Prlbeh bratov Tóna a Jana Húžvu prameni ni elen v rivalite Ich boja o lásku
Paulin y, dcéry kom isá ra Simu, ktorej
smr ťou vyvrchofuje baladlcká dejová poloha diela, ale zárove11 je aj bojom
oboch o miesto v život e a vzájomnou . Dojlmav6 acéna otca a dcéry : Paullnu
atv4rnlla Elena Kulnlerov4, komlatra !llk onfrontáciou ideálov.
mu - jej otca - Zoltán Leakovec.
Postava Ja na obsah u je v zásadn~c h rySnlmka: Ľ. Marko
soch aj ch a11akterový pl'()tipól oboch bra tov; Jano je dramaturg ic ky akt lvnejšle
jednotlivé postavy do h omogénneho celponlman ý, no voči vl ustnému bratovi
ku, pri č om velké l menšie post-avy s(!
prechováva zatrpkn utý n nevraživý povzájomne závislé, Ich s tar<>stl aj radoss toj . Libretista Stefan l:l unta cez jednotti s G vrastené do rodnej pos tate. Dedilivcov a Ic h Individuá ln e osudy charakna je kolektfv - žije spo ločn~ život
terizuj e život dediny. pni'! sa mu aj v
a na · tomto principe charakterizuje FI·
typizácii vedfajšlch po!ltáv. Spomeniem
scher 1 osobité a jednotlivé. V Povodni
111spoi\ Mlklúša, obecného sprostáčl k a,
vystupu je vefk~ počet osOb, no maj(!
ktorý našiel vyn ikajQceho predstavitela
svoje nezastupltefné miesto rovnako ako
v Stetanovl Jenikovi. Podobne v~bornú
hlavni hrdinovia. Jana, zmleta jl1ceho sa
kreáciu podala aj JCtliu Korpášová v úlov zajat! vlastn~ch citov a vášni a pohe tetky Barbory, stelesi\ujúcej tragé,
stupne
dozrieva jQceho,
presvedčivo
dlu celej ded·! ny.
stvárnil Róbert Sudlk. Už v librete vyDramat urgicky libreto vyvrch ofuje v
hranenQ postavu Tóna kreoval v tejto
prve j -č asti hu dobne j balady. Druhú časf
podobe Slavomlr Benko. Uvážlivého MIpoznamenáv·n snaha autora po optimalichala HQžvu pekne vykreslil Cyril Kazác ii prlbehu, čo po;znač ilo dramaturgiu
pec. Elena Kušnlerová zdOt,aznlla citov(!
de jovej Jln ie.
rozpoltenosť sv ojej Pauliny. Jej otca komisára Simu - stvárnil Zoltán LeskaHudba Ivana Pacanovs kého, zbormaj·
vec.
stra spev.ohry DJZ, podtrh u je baladicky
Autorom návrhu scény, odia tej do dreladený prlbeh dediny a je j obyva terov,
va, je libretista - scénlck~ v ~t varnlk
trltenzlvne prežlva júclch lásku, radosť,
Stefan Bunta. Drevo plnilo funkciu v~
žia! i n en ávisť. M elodlck~m jad rom hudrazotvorného prostriedku a spol u s kosby je motlv štyroch tónov, prellna júcl
týmami Danlc e Haná kovej a. h. zdôrezsa celý-m jej priebeh om a tvoriaci nedei\oval o (ešte .a j v svadobne j scéne J nQllterna s(lčast motivic kej práce. Charakdzu a biedu fudu dediny pr! Rieke. jan
teristic ké sú šty Lizácie plesni, sfarbeBedtlch, ktorý Povodeň hudobne naných melancholickou citovosťo u baladlcš tudoval, akcentoval jej baladlčnost.
kého podtónu, umne !lifrujúc rudovú meVstupy zboru v naštudovanl Ivana Palodik u. V Inštrumentácii autor vtac pre·
canovs kého mali dobr(! dramatlckťj. nosferuje plnšl zvuk orchestra, niekde i na
nosť. Pod choreogr.aflu tanečných vsuťlkor subtllnejšleh o a fareb ne i dynaviek sa podpisa! Jozef Dolinský:
·
micky diferencovanejšieh o spektr.a.
DITA MARENCINOVA
Režisér Miros lav Fischer a. h. stmelil

Koncert

poslucháčov

Nedávno sme boli sved ka mi Jednej zo
zrledkavfch prlle!itostl pre Trnavu: mall sme možnosť oboznám1ť sa s aktivitou
budtlolch pedag ógov-hud obnlkov. SG bor
. Audite sllete musica, kto r~ sa orientu·
je na barokovo a renesančnO hudbu,
vznikol z podnetu m i nuloro č nej "švočky"
·pod vedenlm študenta P. Ben o vlč a ; systematicky pracuje Iba od febr uára t. r.
a v defln itlvne j zostave sa široke j ve. rejnosu predstavil na rozldl!kovom koncerte poaluch61!ov PdFUK 20. 6. 1984 v
Zrkadlovej sále DPDM. Niektor! jeho č le 
novl•a sa v prvej časti večera predstavili 1 ako sólisti. Naštud ovali známe jšie
pies ne 8 árie od Giordana, Händla, Mozarta, Sc huberta, Verdiho. Ich repertoár - obdobne budovan~ podla požiadaviek školsk~ch sQťažl - poznamenala št~lová rôznorodost. Intonačne čis t ý
a ku JHvovan~ pred nes E. Dušalove j (soprán), O. Gregora (tenor), A. Blažu (bar ytón J s prirodzen~m prejavom zl skal sl
divákov. Flau tistka V. P!nčeková zahra·
la Beethovenovu Sonátu B d ur pre flautu a k la vlr. Technicky pohotove sa vyrovnala l s nad sa den~ m tempom klavlrneho sprievodu, kt or~ počas celéh o večera spolu s pedag og i ck~m doh!adom
zaobs·t·a ráva l dr. J. Ga hér. Osobitý prejav flautlstky lepšie vyznel pri uveden!
premiéry skladby pre flautu a gitaru (P.
Benovlč J Nocturno quasi un a fa ntasta od
J, Gahéra. Dielo pozostáva z vo!ne spojen ~ch tempov o kontrastn ~c h časti, ktor~ml sa rttornelový m spôsobom p rellna
poma l ~ exponovaný motfv vo flaut'ovom
parte. Strieda vé tlseky s rytmic k ~m bst!·
nát om v gitare doplňa me l odick~ pohyb
flauty prechlldzajúol do k lenut~ c h llnll.
Rytmicky nezávislé party sa k záveru
stretnú v jednotnej fa ktúre a opätovný
Mvrat k východzej téme evokuje · pocit
ukfudnenia po expreslvnom zážitku. Autor zveril premiéru diela, s komponovaného roku 1981, svojim št udentom, ktor!
obdivuhodne zvládli všetky ryt mické zálud nosti a zhost ili sa svojej tí loh y li úpl-

\

PdFUK v Trnave

n u1 spokojnosti nielen pos l uc h áčov, ttle
l s kl a datera. Oalšou premiérou z Gahérovej tvorby bol cyklus plesni A ako
n enávrat né na básne A. Achmatovovej Pekne dnes hviezda padala, Tak od ovzdane, Nenávratné, Sen. Symbióza skl-a·
d a tera a pedagóg a sa v tomto prlpade
prejavila do takej miery, že niektoré
piesne komponova l so zreterom na hl·a ·
sov~ rozsah študentky E. Duša lovej, ktorá svoj par t predni esla nad auto rovo
očaká vani e. Na koncerte odzneli tri piesne [ok rem prvej). Spevný part s pomer·
n e jednoduch ou v~ sta vb ou melodickej
k lenby , nároč n ý s kôr v udržani rytmlc·
k ~c h nuans l sa miestami stáva poetlc k ~m recltatlvom, či -s kratk ou v citácii
oporn~c h tón ov témy. V týcht o Qsekoch
sa nosit erom de jovej llnl e stáva klavl r
a melod icky, č l rytmicky variuj e po hyb
spevu, vytvát,ajúc tak Ideál n u jed notu
v rovnováhe partov.
Druhú časť večera vyplnil ukáž kami
Gprav s tarej hudby v inš trumentácii P.
B eno v!,ča celý sQbor. V o bsaden l p re 4
hlasy (al t - D. Havllk ová), gltn r u, hus le
[ M. Dz urianln), f lautu , če lo [ F. Bili k),
trúbku fS. Ha luza). tri ang el, tam burinu
sa far ebne zauj lmavo vnl mali piesn e zo
starých zborn lkov [ Levočsk~. Dobrenské·
ho; Tranovského, Stmbrackého a pod. ).
Ľúbivo vyzneli inštrumentácie skladieb
z Vletorlsovho kódexu s využitlm sólovej trúbky. Okrem starých mu jstrov sa
autorsky upl atnil i splrit us movens súboru P. Ben o v ič so sk lad bou Svadobná
odetou do ,,fo lklórno-barokového" racha.
Mla di nadšenci pre hudbu svojim prejav·om prlp~avtli divákom t·a k ú prljemnú
atmosféru, že všetk y dramaturgické, čl
·organizač n é nedost atky pohltila nákazlivá radost z hudby a hry. Zelajme sl,
aby sa tento §kolsk~ rozlúčkov ~ koncert
zmenil na prv~ v ich budOcej ceste za
hudbou.
EDITA BUGALOVA

Komorný cyklus SHF a GM
Na prahu X. cyklu komorných koncertov v Klarlskáoh, ktoré organizuje
SHF v spolupráci s Galériou hl. mesta
SSR Bratislavy, ch cel by som zdôrazniť,
že Ide o udalost, k.torá má svoje špecifické pos lanie, obsiahnuté v drama·
turgli jednotlivých koncertov, svoju neopakovatefnú atmosféru a napok-on l svoje .publikum. To. všetko sO momen ty, ktoré predu rčujú životaschopnost tejto spo·
ločensky l kult(lrne tak prospešnej akt!·
vl-ty.
Prvý tohtoročn~ koncert [21. 5. 1984),
na ktorom sa predstavili Due Boeml di
Praga (E. Kov6ruov6 - kl avlr, J. Hottk. - l:ul.'l.klattne.t \ a W'íWlt\t'l.tlt.~ a. kl·
cov6, bol zasvätený Roku čes k ej hudby.
V 11v:odnej časti programu zaznel Anonymua 10 XVI.-XVII. atoroi!la - Valachlca
- v umelec ke j realizácii M. Sti!droňa. Ide
o dielo, pod ktoré sa Stl!droň autorsky
dosť výrazne P.Odplsuje, .takže z pOvod·
ného w.aru sa vytráca atmosféra doby,
v ktorej skla dba vznikla. Celkové vyznenie kompozlcle má v sebe čosi hybrid·
né. Ilustratlvnost tvárnych prostriedkov
je zre jme zámerná a sOvlsl jednak s
demonštr ovanlm Inštrumentálnych možn osti basklarlnetu, ako a j s bukolickou
náladovou scenériou. Bolo z.aujlmavé sledova( pôsoblv~ Interpretačný výkon · Due
Boemt dl Praga v tomto diele - na jmä
široké výrazové, farebné a technické
možnosti basklarlnetu. V Sonáte In Es
od F. Bendu začalo na Istý čas fungovať k<>nvenclou ustálené puto medzi klasicko u kompozičnou sadzbou a nás t rojovým zararbenlm. Po čase však posluc h áč prestal vnlmat net ra dičné timb rové
sfarbenie a dokázal p ri j a ť túto lnterpre·
táclu ako pravdlvQ a spontánnu v~po
veď. Pot om už prišla na koncertné pO·
dlum skvelá pražská sopranistk a Brigita
Sulcová , aby stvárnila Tomélkove Starolltné plani! z rukoplau Kr61ovédvorakého, op. 84 a Dvof4kov cyklus ple1nf
V n6rodnfm tónu. S pôžitkom sme sl
vypočuli kreá ciu umelkyne, ktorá za u jala v oboch dielach pri rodzeným muzlkantským espritom a rah.kosť ou - 1 v
tých na j n áročnej!l l ch parti ách. Svoje tradi čné tvorivé kontakty so s lovenskou
hudbou Sulcová op äť potvrdila s kvelým
premlérov~m uvedenlm Zeljenkovho Rozmaru pre soprén a ba11klarlnet. Spevái!kln lnterpretačn~ vk lad n espočl va l len
v tom, že akcentovala hravé, vtipné a
pre f udský hlas nosné myšlienkové fi gurácie, a le a j autorovu skryt(! túžb u
v ys l obo diť sa z okov spútanostl a k onvencie a na č rtnúť dojem rozkoše z vornosti. Zeljenk ova hudba má tu rub a ll·
ce. Na jedne j strane dolieha k nám z
tejto hudby r ozmarn osť, hravosť 1 !ahk osť a súčasne na d ruh ej strane pocl·
time aj dimenzie hlboko filozofické, p ren ikavo úderné a Introvertné. Táto paralelne vedená v iacvýzna movosť patri k
vefkým d uchovným da rom Zel jenkovej
osobn osti a naplno sa p rejavila 1 v tomto diele.
V záverečnej časti sme sl vypočuli
od M. Stildroňa Trlum Vocum pre klavfr,
basklarlnet a soprán, kde autoľ'ovl Ide
o návraty k renesančn~m modelom, o
akési pohlady do min ulosti zo sveta, v
ktorom dnes žqeme. Stl!droi\ vie vyťažlf
z te jto k onfrontácie osobit~ druh hudby, hoci nera z za cenu navonok zameraného lesku bez hlbšieho d uchovnéh o
ponoru. l t u však Interpretácia Sulcovej
a Due Boeml di Praga bola vynikajúca.
Možno t eda k onštatovať, že v poradi prvý t.ohto r oč ný komorný koncert v Kla·
r lskách sa vydaril - tak po stránke
dramaturgickej, ako aj Interpretačnej .
IGOR BERGER

K 40. vý r očiu Slovenského národného
povstania spoluorganizátor a drama.turglcký garant cyklu koncertov v Klarls·
kách - SHF - pripravil pOvodne pro·
gram v~Iučne zo sMasnej slovenskej
tvorby, navyše s jednou premiérou. Posunutie te joo premiéry ( R. Berger: Sonáta pre husle a klavfr) na nesk orš!
t ermín sl vyžiadalo programov(! zmenu.
Popri pOvodne vybraných Troch monó·
dl6ch Slovenakému nérodnému pontanlu
Jura ja Benela dostali priestor 1 dve
"klasické" diela Eugena Suchoňa plesňový cyklus Nox et aolltudo a Me·
tamorfó1y ( prvé 3 č a sti) s polu s klavlrnou Son4tou 1. X. 1905 Leola JanAi!·
ka.
Prlllšná, lineá rna závislos t dramatu r·
gie takýchto pr!ležltostných, dedlkovan ých podujati nemusi byť vždy na o soh,
najm!! n ie vtedy, ak diela - obsahom,
zamera ním, Inšpiračným zázemím - sl·
ce poslaniu k oncertu vyhovu j(!, ale do·
hromady t\'orla dramaturgick y nevyvá žený celok. Imp!'ovlzácla, vynútená ok olnosťami, nebola vša k t entoraz na škodu.
Naopak, prog ram k oncertu zlskal n a štý·
l avej k ontrastnosti l žánrovej pestrosti.
Záv,ažn osť·ou, hlbk·ou programovanej hudby splnil dobre aj svoje prlležltostné
posla nie. Na dr uhej strane n á hla zm ena
( navyše u ohlasovanej závažnej premlé·
ry) mohla byť jednou z prlčln slabšej
návš tevnosti.
Benešova d ielQ patri v hudobnej literatúre, Inšpirovane j SNP, k llnll, ktor(!
otvoril i Sucho i\ove Kontemplácle; je ci vilné, sOstredene komomé a je skôr lntlmnou refl exiou ako herolckou apoteózou čl d rámou. Nadčasovos( , ktorá sa
dobre s nObi s konkrétno u dedikáciou,
je tu dan á už výberom Hv.lezdos lavových
textov. Skladba, ocenená vlani Slovenským hudobným fondom [ Cena J. L. Bellu l však na mňa lepšie pôsobila vo verzii! s čembalom. (tentoraz ho na hrádzal
t,rocha hrmotn ý, p rlkonkrétny kla vlr ).
Maslvny dozvuk k oncertnej sien e U Klar is iek zmazával navyše mnoho dOležl·
tých výz.n amov~ch väzieb vo voklílne j
llnll l v Inš trumentálne j komornej sa dzbe. Ak o to však u výborných s kladieb
b~va, an i n epriaznivé okolnosti neohrozili hlboko !udskú a osobnostne vyh·ranenú podstat u Benešovej hudby a cel kový dojem potvrdil jej výn imoč n osť. To
Isté '!!Ožno povedať l o Such oňovom
p i esňo vom cykle udržiava sl naliehavos ť expresie, krásu Invencie, dýcha dojlmavou prostotou. Skoda, že nekomor·
ný, technicky nevyrovnaný výkon sopran istky Marty Nl-tranove j [ nezrozumitefná arti kulácia textu, dynamické a farebná n evyvá ž e nosť registrov, operná maniéra l ·neprenikol hlbšie k hodnotám Suchoňovej hudby. Ešte menej sa to podarilo klaviristov! MlkulUovl Skutovl.
Poč lna l sl zo č i-vo či problematickému výberu z Metamorfóz [len tri expozičné
časti cyk lu 1 mantéristicky, opatrne. Jemne a presne artlkuloval, ·tvaroval, vyvažoval, ale dOrazom na rafinov ané jem·
nosti , Impresionistický "krstný list" Su·
choňovej hudby ju p rlllš vyumelkoval,
zbavil baladickej expresivity, sploštil dynamickú k rivku. Lepšie sa mu, mysllm.
vydarila Janáčk ova Sonáta l. X. 1905,
ktorej t·raglcký "prlbeh" preclzne vystaval a vypointoval. Skvelý v~kon s(lstredený, komorne zodpovedný a pritom Individuá lne brila ntný podali č l e
novi·a ansá blu v Benešových Monódiách
[ Marta Nltranov4 - soprán, Alexander
Cattarlno - klavtr, Anna a Quido Hlllbllngovcl -· h usle, Jozef Slkora - viol ončelo), ktoré sa tak stali ·nielen obsa h ov~m. ale aj I nterpretačným ťaži s
k om večera.
-lh-

• NA V:ľST AV E ISIP - MEDZINARODNEJ V :ľSTAVE PUBLIKACII v Zdhrebe
v Juhos/dvil, k tor a otvorili k Med z indro dn~m u d11u divadla, bol medzi expondt·
ml zaradený aJ bulletin Slovenskd hud ba, kto rý SHF vyddva ~tyrlkrdt r o/Jne
v ru~t ln e , angličtine a vo francťizW · • r • a distribuuJe zduJemcom do cel~ho svet a.
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20. BRATISLAVSKÉ HUDOBNÉ SLÁVNOSTI
člen · · Európskej asociácie hudobných festivalov (AEFM)
28. 9. -

12. 10. 1984

V ZNAMEN( 40. VYROCIA SLOVENSKf:HO NARODNEHO POVSTANIA
HLAVNY USPORIADATEĽ: SLOVKONCERT, CS. UMELECKA AGENTÚRA
MUZIKOLOGICKA KONFERENCIA NA T~MU
Ceská a slovenská skladatelsk4 tvorba vo· vzájomnej
kontlnuLte a ovplyvneni ( 1918-1983)
Usporlada.tel: Mestský dom kulltary a osvety v Brau.
slave
9. 10. 1984
STRETNUTIE DRAMATURGOV SYMFONICK?CH TE·
LIE9
Usporiadate!: Slovenský hudobný fond
9.-11. 10. 1964
MEDZINARODNA TRIBÚNA MLADfCH INTERPRETOV
UNESCO
- výberové kolo
10.-12. 10. 1964
V?STAVA GRAMOPLATNI z produkcie čs . hudobných
vydavatelst.iev Opus, Pantoo a Supraphon
vo foyer Slovenskej fllha·rmónle
VfSTAVA VIERA ZILINCANOVA - HUDOBNE: MOTI·
VY
vo výstavnej slenl L. Nomomeského
Usporiadate!: Zvll.z slovenských výtvarných umelcov

Program umeleckfob podujati:
Piatok - 28. 9.
17,00 - Koncertné lih'idlo Cs. rozhlasu, Mýtna ul.
SLÁVNOSTN~ OTVORENIE 20. BHS
Symfonický orchester Cs. rozhlasu v Bratlsla·ve
dirigent - Ond•r ej Lenárd
sOllsta - Ferdinand Kllnda, organ
Dibák, Burlas (premiéra J
19,00 - Slovooské národné divadlo ·
Balet SND
MartinO: Spalll!ek
dirigent - Adolf Vykydal
choreografia a ré!la - Miroslav KOra a. h .
scéna - VojU!ch Stolfa a. h.
1. premlér.a
.
20,00 - Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
Slovenská fllharmOnla
dirigent - Bystr!k Režucha
sOllsta - Kazune S!mlzu, klavlr (Japonsko)
Dvol'ák, Cajkovsklj, Moyzes
Sobota - 29. 9.
17,00 - Dom ROH .
Slovenský ludový umelecký kolektlv
dll'llgantl - Ján Matus
Pavol Procházka
choreografia a ré!l•a - Juraj Kubánka .
Cik-ker, Andr.a šovan, Ton•kovlč, Zeljenka, Stalcer,
J. MO!!, Moyzes, Str.ačlna, Suchoň, Ferenczy, Pálka,
M. Novák, Urbanec, Novlk·QV
·
19,00 - Slovenské národné divadlo
Opera SND
Smeta!18: Predaná nevesta
dlmgent - Oliver Dohnányl
réž1a - Miroslav Fischer
scéna - PIW•Ol M. Gábor
20,00 - Koncer~ná sieň ·Slovenskej filharmónie
Gewandhausorchester Lipsko (NDR)
dirigent - ~urt Masur (NDR)
sólista - Gustav Schmahl, husle (NDR)
Mendelssohn·Bartholdy, K!)hler, Janátek
22,00 - Konce11tná sieň Cs. rozhlasu
Arvlnd Parlkh so sku·p~nou (India l
traddl:!ná Indická hudba
Nedala - 30. 9.
10,30 - Koncertná sieň Cs. roa:hloasu
DloabeLllho trl·o (NSR)
Dlabell1, Da.vld, Joplin, Telemann, Matäjka
17,00 - Koncertná sieň Cs. rozh-lasu
Camerata Amsterdam ( Hola·ndsko)
Rlcc~o. Legrenzl, Schetdemann, Scheldt, Scheln, Corelll, Huygem;, Schenk, Fux
19,00 - Sl·o venské národné dt·vadlo
Balet SND
MartinO: Spallček
dirigent ;_ Adolf Vykydal
choareografla a ré!l·a - Miroslav KOra a. h.
scéna - V.o·jtäch Stolfa a. h .
2. premiéra
20,00 - Koncertná sieň Slovenskej fllharmónile
.Gewandhausorchester .Lipsko (NDR)
Slovenský fHhal'IIlont.c.ký zbor
dirigent - Ku'l't Masur (NDR)
zbormajster - Stefan. Kllmo
sOllstl - Magdaléna Bla·hušlaková, soprán
ViktOria Str.acenská, mezzosoprálll
FMntlšek Llvora, tenor
Ján GaU.a, bas
recitátor - Lad·l slav Chud!k
Cikker, Beethoven
Me,d zlná.rodný deň hÚdby
PoDdelok - 1. 10
17,00 - Zrkadlová meň Primaciálneho paláca
Fllharmonlcké kvarteto
Za l·jenka, Smemna
19,00 - Slovenské národné divadlo
OpeM SND
.
Musorgs·klj: Boris Godunov
dirigent - 'IItbor Fr~o
ré!l·a - Branislav Kriška
scéna - Ladislav Vychodil
JevganJ.j Nesterenko a. h. (ZSSR)
Jelena ObraZCOIVOVá a . h. (ZSSR)
Andrej Kucharský a . h.
20,00 - Koncertné štadlo Cs. roa:hlasu, Mýitna ul,
Symfon1cký orchester Cs. rozhlasu v : Bratislave
Slovanský fi.lharmoolcký zbor
dl·rigant - Ondrej Lenárd
zbormajster - Pavol Saxa
sólista - Frantlšek Caban, barytOn
Ka rd~ (premiéra), Str&V.l nsklj

Utorok - 2. 10.
17,00 - Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
Stan·tslav Zamborský, klavlr
Schubert, Llszt, Re;vel, K. Slav1cký
19,00 - Slovenské národné divadlo
Balet SND
Stravinskij: Svll.tanle )'a•rl
Prokofiev: Má.rnotratný syn
dirigent - Adolf Vykyd·a l
choreografia a r~žla - Karol TOth
Jozef Dolinský
·
· ..
scéna - Pavol M. Gábor
19,30 - Dom kul~llry Ru!lnov
Dnes u! viem .. ' ..
.
.
Plesňový recitái Pavla Hammela
spolullčlnkujll Ján Lauko, klavlr
Ma·rt1n Karvaš, syntezátory, hoboj
scenár a ré!la - Boris FHan
premiéra
20,00 - Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
Ceslif tHharmónl.a
dlr·l gant - Libor Pešek
Smetena
Streda - 3. 10.
17,00 - Koncertná si eň Cs. rozhlasu
Státny kom;orný orchester Zlllna
dl·rigent - Jan Valte
sólista - Keith Harris, mandoUna ( Au9trá:lla)
Mťlyzes, Hummel, Plronk•ov, Vol'!šek
19,00 - Slovenské národné divadlo
Opera SND
Verdi: Don Carlos .
dirigent - Viktor MáJek
ré!la - Mlr·osl.av FIScher
scéna - Pavol M. Gábor
Stefkla Evstatl w ová a. h. ( BĽR J
Ad·r~allill Stamenovo·vá a. h. ( BĽR l
.Jevgen~j Nesterenko a. h. (ZSSR)
20,00 - Koncertná sieň Slovanskej fllhamtónte
Jelena Obrazcovová, mezzosoprán ( ZSSR l
Va! a Cačava , klavlr ( ZSRR l
Cajk·ovsklj, Rach manlnov

Stvrtok - 4. 10. •
17,00 - Koncertná sieň Slovenskej fll.harmónle
Slovénský komorný orchester
dirigent - Bohdan Warchal
sOllsti· - Mlk!Os Perényi, violončelo ( MĽR)
Miguel Vlllafruel·a, saxofón (Kuba)
Brlgloo Sulcové, soprán
Pauer, V·l valdi, VIlla-Lobos, Hatrlk
20,00 - Koncertná sieň Sloven;skej fHharmOnle
Ceská filharmónia
Pražský fllha!'monlcký zbor
dlrlgemt - Véclav Neumann
z•boriill!ljster - Lubom!r MM!
· sólisti - Pavlll Ka mf!s, .barytón
Magdaléna Haj Ossyová, soprAn ·
V!!ra Souku.pová, alt
Leo M. Vodi č ka , .tenor
R~chard Novák, bas
Jan Hora, organ
MartinO, Dvorék, Ja·náček
Piatok - 5. 10.
17,00 - Koncer-tná sieň Slovenske·) filharmónie
Ellso Vlrsaladzeová, kl·a v!r (ZSSR l
Moza!'lt, ChO!pln, Sostakovlč
19,00 - Slovenské národné divadlo
Opera Státneho divadla v Brne
MarUnO: Grécke pašie
dirigent - Charles Mack~rra s a. h. (Austrália)
ré!la - Otak'er .Schindler a. h.
20,00 - Kon·c ertná sieň SlovenskeJ. filharmónie
Mosltovsk! vi.rtuózl (ZSSR l
dirigent ·a sOllsta - Vladlm.lr Splva·k ov, husle (ZSSR)
sOUstt - Vladi mir Krajnev, klavfrr (ZSSR)
Alexej Utkln, hobo j (ZSSR l
Karol Lušpal, oto r'Obka.
J. S. Bach, Sostakovl č , Ca)kovs klj
Sobota - B. 1".
10,30 - Zrkadlová sieň Prl m~clálneho paláca
Fras kovo kvarteto ( Svédsko)
Kodály, Rosen'b erg, Hru§ovský, Beethoven
17,00 Komťlrný

Zrkadlová si eň Primaciálneho paláca
koncert z tvorby lenlngrads·k ých sklad·a-

telov
Pav·ol Bogacz, hus le
Norbert Heller, klavlr
Jevgenija Gorochovska·ja,. mezzosoprán (ZSSR)
Irálda Go!O'Wlevová , klavlr (ZSSR ľ
TráV'IÚčkovo kvarteto
Basner, Tiščenkci, Gavrllln, Fallk
19,00 - Slovenské národné divadlo
Opera SND
Leoncavallo: Komed·l arnl
Mascagnl: Seddlacka česť
dlrlgeillt - T~bor F·rešo
ré!la - Branislav Kriška
scéna - Ladislav Vychod.U
Andrej Kucharský a. h.
Vladimir Todorov a. h. (BĽR)
20,00 - KOlliCertná si eň Slovenskej filha rmónie
Slovenská ftl.h·a rmónla
Slovenský filharmonický zbor
· dirigent - · Ken Ič·lro Koba jaš! (Japonsko l
zbormajster - Stefan Klimo .
sóllst·l - Má·rta TemesLová·TOtohová, soprán (MĽR)
VIktOria Stracenská, mez,zosoprán

And•r ás Molnár, tenor (MĽR)
Peter Mikulá š, bas
Beethoven
22,00 ..:... Stadiťl s
Foersterovo t rLo
FaUx Slováček, klarin et
Beethoven, Dvol'áik, Skroup
Nedala .- 7. 10.
10,00 ~ Koncertná sieň Slovenskej fHharmOnla
Martin Haselb6ck, organ (Ra kasko)
]. s. Bach, Llszt, Rager
17,00 - Koncertné štadlo Cs. rozhlasu, Mý.tna ul.
Moskovskl v-lrtuOzl (ZSSR 1
dlrdgent a sólista - Vladimir Sp!vakov, husle (ZSSR)
sóllst·a - Arkadl j Futer, husle (ZSSR)
Vlvaldl, Rosslnl
20,00 - Koncertná si eň Slovenskej f1lharm0n4e
Vledenskl fllharmonlcl ( Rakllsko)
dirigent - Lortn Maazel (USA)
Mozart, Mahler

Pondelok - B. 10.
17,00 - Koncertná s i eň Slovenskej fllha·r m6nte
INTERPODIUM
Státna fllha rmOnla K~l ce
dirigent - Richard Zimmer
sO ll st! - Goran Konč ar, husle (SFRJ)
István Székely, klav!r ( MĽR)
Ľ u dov!t Kan.m , vi olončelo (SSR )
So st,ak ovl č , Llszt, Dvol'ák
19,00 - Slovenské národné divadlo
Opera SND
Wagner: Bllldlacl Holandan
dirigent - Gerhard Auer
ré!la - Jl11lus Gyermek
s céna - Vladimir Suchánek
Anthony Raffell a. h . (Velká Británia)
20,00 - Koncer.tná si eň Slovenskej fllh·a rmónle
INTERPODIUM
..
.
Sym fťl nlcký orchester Cs. rozhlasu v Bratislave
dlTlgent - Wolfgang R!)gner (NDR) ·
sOllstl - Cris tlna Anghelescuová, husle (RSR)
Kalle Rarula·l u, klav!r (ZSSR)
Chausson, Moza rt, . Beethoven
Utorok - 9. 10,
17,00 - Koncel'tná sieň Slovenskej fllrharmón~e
INTERPÚDIUM
StMny komol'ný orch ester Zlllna
dirigent - Soguslaw Kreglalewskl (PĽR)
sOllstl - Aleš Bá•rta, organ (CSRI
Juan de Arm as Plzzani, klarinet (Kuba)
Galina Stamen.ovová, husle ( BĽR )
Brlxi, Kr.amál'-Krommer, Moza·rt, Haydn
19,00 - Slovens ké nál'odné divadlo
Pécss•k y balet ( MĽR)
Spomienky a vid-!.ny
choreografia a ré! ia - Luc Bouy ( Fra.ncllzsko)
Mats Ek (Svéd&ko)
20,00 - Koncertná si eň Slovens kej fllha·l."mónia
Slovanská fllh armOnlra
Slovenský filharmonický zbor
Chla•pčenský filha r-monický zbor
dlrľdgent Oliver Dohnányl .
s0ll9ta - Dang That Son, klav!r (VSRJ
( 11častnlk In.terpOdl·a 1
Smetana, Chopin, Maruno
Streda - 10. 10.
17,00 - Koncertná sieň Sl•ovenskej filha rmónie
Dang Thal Son, klav!r (VSR)
Moza!'lt, Debussy, Prokofiev
19,00 - Slovenské národné divadlo
Pécssky balet ( M Ľ R )
Balet 1984
večer mladých choreogr afov
20,00 - Koncertná sieň Slovenskej filharmónia
FHharmotlilcký or-chester Strasburg ( Frarw::azsko l
dirigent - Theodo r Gus chlbauer ( Raktlsko )
sólista - Michel D ~tlb ert o, klavlr (Frencazsko)
Debussy, Mozar t, Berlloz
Strrtok - 11. 10.
19,00 - SlovenJSké národné dlvad.Jo
Opera SND
Verdi: Alda
dirigent - Tibor Frešo
ré!la - Jllllus Gyel'tnek
scéna - VJ.adim!r Suchánek
Glenys LynosoYá a. h. ( Svajč~arsko)
Vlad~m l r Todorov a. h . ( BĽR J
20,00 - Koncertné sieň Slovenskej f.Uha·rm6nie
Leningradská fllha r mónl·a (ZSSR) ·
d!.rlgent - Alexander Lazarev (ZSSR)
sOllsta - Sergej Stadler, husle (ZSSR l
Pr okofiev, Slbellus, Dvol'ák
Piatok - 12. 10.
17,00 - Zl'kadlová s ieť\ Primaciálneho palá ca
Kvarteto Al ba na Berga ( Rak'Osko l
Beethoven, Sou-lez, DvoMk
ľ9,00 - Slovenské národné divadlo
Ope!'a SND
Beneš: Hostina
dirigent - Vl·k,to r Málek
ré!la - Brllilllslav Kriška
scéna - Mona Hafsahlová a. h.
20,00 - Koncertná sieň Slovenska! filharmónie
Lentngradská fllharmOnla (ZSSR)
dirigent - Alexander Lazarev (ZSSR l
s0l19ta - Sergej Stadler, husle (ZSSR)
Petrov, Prokofiev, Musorgskl j

ZMENA PROGRAMU A OCINKUJ'OCICH VYHIADBNAI
Predpredaj vstupeniek v pokladn.lc.l SND, Komenského nám., pondelok - piatok od 12,00 h do 17,00 h

