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SYMFONICKÉ KONCERTY
Ako každ9 ročnl k BratlslavskSích hud-obn9ch sláv,nostl a ni jubllejnSí 20. roč 
nik t ejto na.jvSíznamnejše j udalost1 slovens kého hudobného života sa neobLšlel
bezo zmien. Hned otvára cl koncert [ 28.
septembra 1984) postihli zmeny do tak ej
miery, že pOvoane QhlásenSí program
[Kardoš, Janáček, V. Nová k) nahradila
OpJne Iná dramatu rgia. Otváracl koncer.t mal okrem toho 8/j trochu InO náp l ň ako po Iné roky. Skladal sa z dvoch
časti , po otváraclch pre.avoch [ :z;aslOž!19 umelec .prof. dr. Juraj Halm.!ck9.
predseda Festivalového, v9boru BHS a
~as lúž119 umelec Pav el !Wyš, prvSí námestnlk ministra kul~úry SSR ) nasledova l umelecký program, a teda chýbalo odovzdáva nie cien ZSS a SHF 1
čest ný c h plakiet BHS, čo orgtMid.zátorl
posunuli na l . október - Madzlná rooný
deľ\ hudby. Otvorenie BHS bolo zárovei'l !naugur.ovanlm nového koncertného
štúdia Ceskoslovenskéh•o r.ozhlasu a novéh o organa v tejto sien i.
V rámci umeleckého programu vystO pil Symfonlckt orchester Ceskoslovenského rozhlasu pod •v edenlm svojho šéJdlrlgen.ta Ondreja Lenárda a sólista Fer
dinand Klin da. Nová trojica diel [ Dibák,
BÚr las, S meta na) , tvorila snáď Ideá lnu
dramaJturg!ckú z-o stavu, rezonu júcu s pul zom našej d.o by a reagujúcu na a ·ktuáJn e
udalost!. Otázny wstáva vSíber Smetanovej Vltavy, k~orá an! .po ! nter,pretač ne j
st ránke s•a nestala onSím !Lnálmym sk·v.ostom koncSl'tných pódH a k·torá nes kOr
zaznela ešte raz s Cesk'Ou f.t<l harmón!ou
a L. Peškom v rámc! kompletu symfo·
nlc k9ch básni Moja ·vlast. Tu by rovnako dobre splnilo úmer Novákovo dielo
V T-atrách. Do zrelého veku vstupujúci
37·roč n 9 skl adll!tef Igor Dibák vytvorll
svojou Poé mou pre symfonickf orchester
·hudobnO ,r,e flex!u na odkaz SNP. Dedikácia diela určuje a u torovi výber ma·
1er!álu l postu pov, odiv~jajúclch sa v jed ·
nočasťovej nedlhej forme. Novou dimenziou v D!bákovom prejave je odklon Qd
objektivity a úsilie o ZVirOcnen!e výrazu, zretefné najmä v lyrlcko;medUatlv nych ploc hách.
Pred fe stivalovú v erej nos ť predstúpil
s novinko u zaslúž119 umelec Ladislav
Burlas, ktorý v n edávno d.okonče n om
Koncerte pre organ a orchester podal
svedectvo svo jh o ·tvort.vého s me w van!a
z posledného obdobia. Nový pohf,a d na
vef.k9ch ,polyfonlck9ch ma.strov minul ost! sa pretavuje do celko vej št r uktúry
diela a Inšpiruje k nov9m výrazovo-1kom·
pozičným súvisl ostiam d s tavebným preds tavám. Zmys el .pre celkovú a-rchitektoniku sa tu snúbi s cLtom pre det·a il a
lnvenčnostou nápadu. Trojčasnovos t k ompozlcle poukazuje na Jtlas!c ký koncerltantný cyklus. Largo a ko vefkolepá fúga
20. storočia Iste bude aspm'\. pre na jbližšie obdobie ťaž k ým •Orieš kom opre In·
terp retov pri zosúladenl polyfontckého
pletiva hlasov orch estr.a a sóllsMc.kého
partu. Vydarený opus s kladatera neupú tava novátorstvom vy}ad•renla, ale úprimnos ťou v9povede a krásou hudobných
warov. Sólista zasl úž119 umelec F. Klin·
da tlmo č il svo j part s pwtr!čn·ou hlb.kou
výrazu 1 technickou zdatnosťou . Rovna k·o pr esv e dčivo l ·S celk.ový.m muzJ.kant ským nadhfadom kreova·l ko ncepciu diel a dirigent zaslúž119 umelec O. Lenárd ,
h oc! 18Jpšle a prec!znejšle vyzneli okra·
jové časti koncertu.
Nová koncentná Sie ň a nový kráfo vs ký nástroj - organ vstúpili do nášho
hudobného ž!ovota. Ostáva len zažela ť sl,
a by v budúcnost! nes1úžldl len na nah rávacie úče ly, a le aby oboh llltlll aj bežnú
koncar.tn(J produk·c lu svo jim
n ovým
priestorom.
JANA LENGOV"-l
Svieže, po dojmoch dycMIKlce publikum zaplnilo v prvý večer BHS '84 [ 28.
s eptembra ) vynovenú koncertnú s l aň Reduty. Slovenská filharmónia s novým šéfdirig entom Bystrlkom Raluchom prLpra -

....

vila program, v k torom sa p.ocoo Roku
čes k e j hud·by striedala s lá·kavosťou atr a ktlvneho kJa·vlrneho k-oncertu, aby na
záver zaznel<O dJelo .nest·o ra s lovenského
Syiiiiifonlzmu a národmej hudby vôbec.
Aby sme •boli kOI'IIk rétn!: na ťlvod predniesol orchester Slovensk.e j !Llharmónle
brilantným spôsobom a doslova s "od·
plch-om" Dvofékov Karneval, predohru
op. 92, na kltorej dokumentoval svietivosť ~ Onu, orchestrálnu vyladenosť, s trhuj.úcl dynamizmus, •JqtJorý vy.word•l ·Vhi<>d·
ný ťlv.od nl•e len tomuto ·veča11u, ale symbolicky - celému Jubile Jnému festiva lu. Ako dr.uhé člslo zazn el Cajkovsk4!ho Koncert pre klavlr a orchester i!. 1,
b mol, op. 23 s ja.ponskýlm sólistom Kasune Simisu, nosltelom L oeny z medzinárodnej !nt·er.pretačnej sťlťa!e M. Longove j a J. l'h!bauda v Par!!!. Japonci
v poslednom desa ťročl niel en obsad2u!ú
sOt.a~e . ale Ich aj vyhiráva jO, absoJ.vujťi:c ťlspešne stáže na popredných európskych hudobných učllLšUa ch . Ich hudobnosť, usilo vnosť a aanblclóznost prln lesl1 už v tomto smere nie jedno prekv8ipenle. Tak je tlo aj ov prlpade mladého ( 24 - ročné ho l kilavkr1stu, k tor Sí sa
nám predstavil ·a ko lau reát jednej ~
naj2máme jšlch európskych sú ťaži. Pravdu ,povedJac, jeho ·výkon n ebol jednoznač ný, <B•I ked vyvolal bú·r ku nad-šenia
medz! obecenstvom. Zdá sa ·vša•k, že strhával viac v.onkaj-š!m •leskom, než sku·
točným poch,a pentm Ca jkQvského diela,
k·toré je dost-atočne známe na to, a by
sme mali istú ustá,lene jšlu .preds(!a:v.u o
jeho umeleckej podobe. S!mlzu vládne
tSím, čo n epochybne oslňuj e: t·e chn·!C'k ou
btúla nclou. Na druhej s trane präve ona
h.o strhá va k neuvážený-m tempám [úV·Odné pasáže l. čast!, alebo kadencia tamtiež) . To sa potom odzrkadluje n a
nejasne j arttkulácl!, .resp. č istote .tónov
Ich s k UJJin. Je to škoda, lebo Stmlzu je n~poch ybne ovefm! expreslvny a
perspektlvn y typ, Morý s l vša k pot rebuje rokmi "nabrať" s kOsenostJ, mladistvú energiu sk rotiť do nadhf adu nad dielom - l sebou sam9m. Bys trlk R~uch a
mal oo roblt, aby vyladúl sólistu l orches ter do jednej ·rempove j roviny, niekedy sme však mall ·POCit, že sólistom
je tu vlastne dLrlgent ...
Vrcholným člslom orchestr.a l jeh o šéfdirlgeillta bola Moyzesova Symfónia 1!. 12
pre verkt orchester, op. 83, kde sa zásluhou int erpretácie t topätovnéh o stretnutia s dielom [ premiérovaným na
TNSHT '84 l potvrdil! .hodnoty rue len tej to s kladby, ale aj cel·ožlvotného usUo-vanla A. Moyzesa. Jeho "Dvanásta" je
dielom nielen energlt'kým a kupredu ženúclm hu dobný prúd, ale l ozajsmý.m
dennlkom rekapltuMcle. Quasl past oráJno-medUatlvna .nálwda 2. ·čast! dleJa zanechala v pozornom poslu oh iLčoV1 čosi
spýbavé, hlbavé, myslltef'ské. B. Režucha a Slovenská filharmónia zahr·a ll dlelo perfektne a s plnou zaoogažovanosf<Ou, žlaf, bez osobnej ,prltťlmnost1 národného umelca A. Moyzesa, ktorý by
Is te s vďakou prl jaol a:plaudovanle plne
chápa túceho obecenstva.
TER2ZIA URSlNYOVA

·a

FestLval om vo fest!Na·le možno nazvat
lmpozanotnú prehliadku s vetových symf<Jnlckých t elies, k torá tv.orl dramatur &l·ck(J dominantu jublle jnébo, dlvadslateho ročnl k a Bratislavs kých ·h udlobných
slávnosti. Otvor1l<l ju •n ajstaršie e urópske
s ym f.ondcké t eleso - Gewaodhauaorcbeater z Lipska so svojim šéfdirigentom
Kurtom Maaarom.
l:'lredovšetkým treba vys lo v!t uznania
vro!'ove j dram81t U!ľg ll o boch koncertov
telesa, v ktorej sa prezentovala nemecká
hudba kle~c ká, romailltlcká l sťlčasná
a pre javila sa l úcta a poa;ornost v.očJ
hud.be česk e j a slov enskej, .prtpomenutlm tvorby jubllaillta Ro ku čes kej hudby l diela význačnéh o si'OVenského au·
tor a .

Dirigent K. Maaur, Gewandhauaorchcstu r, Slovenskf filharmonlckt a bor, recit6 ·
tor L. Chudlk a sóllsti M. Blahuliako'f6, M. Straceusk6, F. Ltvora a J. Galia sa
poataraU o vynlkajface predvedenie Cikkarovej Ody na radost. Sn!mka : CSTK
Na ·PlWIOm kon.cel't.e hos ti [ 29. septembra) sme si vypoč uli Symfóniu i!. 4,
op. 90, ,.Talianska" Felixa Mendelaaoh·
na-Bartholdyho, Koncert pre husle a orchester op. 84 Slegfrleda Kllhlera a rapsódiu pre orcheater Taras Bafba Leola
Jan6l!ka. Už pr! nasad·e nl prvého akordu
Mendelssohnovej symfónie .bol<> jasné,
že máme pred sebou .popredný svetový
orchester s o zvukovo -vyrovneným1 nástrojovým.! skupinami - očaril ma najmä ušfachtllý, vrúcny ttón violove j a v!olončelovej s kupiny arch ester velmi
ddscipllnovený, perďek tne reaguj·1lcl n a
ka!dý záchovev s vo)hto znamen Ltého dl.rlgenlta. Kurt Masur •je s ugoottvna dlrtgentská osobllK>sf, s účelným! a estet-Ickými gesM•ml s vO'jich .c itlivýc h a ttválľ
nych rúk, •ktoré sa zaobldu ·bez ta ktov·
ky. Jeho k oncepcia známej Mende.Lssohnovej syrniónie ·bola oôaTujt1ca a presvedčl;vá. Bola to plnokrvná roon:antlcká
hudba pozbavená sentimentálnosti! a presladenostl , k oomu t ált<o hudba čast·o
zvá dza. V Andante oon moto dlrlgeillt
dost.aho l bachovskej hlbky, oo dokumentovalo obdiv a láSik u Mendelssohna k
hudbe majstra barok·a .
Huslový kon cert pQpredného st1čaSIIlé
h o 111emeckého s k>lad!Wtel\a, nedávno ·predčasne zosnulého Slegfrteda KOhlera, je
dielo .nás!lrOjovo v!Môné, .komunlkatlvne,
Inv enčné,
pôsobivo
ln§trumeniOOvané.
Upúta poZ<>most poslucháča, dáva priestor asociáciám. Gustav Schmahl, popredný n emecký huslds!la ho výbome Dvlád!a, lnter:pretuje ho spamMI e svojim
vý.k·onom plne presv e dč~l.
Ka!Ždé ve lké umelecké dielo vo sv.o jej
boh a~ost1 myšlienkovej -p odstaty prLpúšť a možnost mnoh Oitvámych tnl!enprereč 
nSích k oncepcii. A .ked <Sa ho zmocnt
svet, ta k ako sa v lp()slectnom čase 7)1]J.OCňu j e Janáčka, treba upust!t od vyznávan ia len jednej-je dinej k.cmcepc!e, 111a akt1
sme s l zvykU u n ašich orehes!Tov a dirigentov . Zákcmlte sa bude ·v d etaLloch
1 '\1 myšllen·k·ových dominantách od.l1šovat. Masu rov J aná.ček bol Iný, n ež sme
sl zvykli u našich lntel"jX"etov. Bol d1sclpllnovane jšl, pr! zachovani dramatič
nosti mellBj r llipsod1cký, vlac zdOrazňo
val ja.ná čloovskú melodl·ku, než n espt1tan0 vášnivosť. Ale S'VI()j vnt1torný oheň
sl vo svoje j .myšlienkove j .podsta.te zach oval. Preto bol presvedčivý. Gewandhausorch ester s Kul'tom Masurom .pr1pl'81VJI! svojim .prvým konc-ernom bra.t!slaw.kému ·Obecenst·VU sk•utočne fest.LvaANNA KOVARovA
lový zá!Hok.
Druh ý ·v ečer s !Lpským Gewall'dhaaa·
orchestrom [ 30. septembra 1 bol očaká v-a 
ný vlastne .pre prvé očesk aslovellS'ké u ve<lenle CikkeroveJ Ody oa ra.d.olf jej ob·

je ón.áva tei·om - Kurtom Masarom, kt.or9
stoji -na čele 1·ohtQ vyn!ka·júcehQ telesa.
Pamätáme sl premiér u d4ela na pôde
Slovenskej f!lha·rmónle pod ttak.tovkou
Llbora Paš ka. Odvtedy uplynul Istý čas,
n astla:U menšie pos uny v sóllS'tdcko m
lwartete, ale ej v osobnosti recHárora,
no mysllm sl, že najtpom:ruh·odnejšle sa
vývoj uberal v posluch áčskom vedomi.
Po prvom počutl sme ball mnoh! zaraIZenl vyznenlm sk;l>adby, ktor á Ide trochu
proti tradlcll kla.sJ:cJ.stlcko-romamlckých
apoteóz radosti a .premieta zák-ladné fllorofJoké otázky do r.ovl:ny zložitosti
dnešného sveta, .jeho bolesti, trAtpent, <!!
tt1žob. NapLnenJe zmyslu ll!Nota a v ňom
1 š tas tla chápe auror nte •priamočiaro,
ale v zmy15le .rúfusovskej poetllky a svojej s ktlsenost.l č loveka 4 umelca. Je tnt!'overtný, ale aj precltl!velý, je hlba-vý, no ti ~ ,poetický, .rezignuje, aby vzápät t skonš tatovel: ,.Všetko je Iné, zneje
l:nak ". VIta .radost, no UtVedomuje si, že
rza je j krát•k ym prebleslm.utlm je "Ucho
hl bin". To všetko po .pl'IVom stlretnutl sa
s Clkkerovtm oratóriom pre s61a, recitAtora, zbor a orcbeater .,Oda na radosť " na slov6 Milana Rfafnaa je .p r!llš
zlOIŽ~té a ešte zahwrtené fragmentami Rúrusovej básnickej s kladiby. Pri uveden!
diela ma BHS '84 Gewandhaaaorchestrom
poll vedenlm Kurta Muara, Slovenakfm
fllharmonJckfm zborom a sól.lsMml výborne vyladenými, s flllľebne bohatým
a dynamicky výra7Jn91m ,prej.a~om ( M.
Blahullakov6, V. Stracenak6, F. Livora,
J. Galia) sl ,pos1ucháč s nád vitae uvedo·
mova! hudobnú obsahov·ost diela , pri čom
vecný r ecltá.torský prtstup Ladislava
Chudlka v slovných v<StUP.OCh s kOr tr~ez 
vo čl enil hudobný to k, v k.tQľom bol
s krytý kit1č a šifl11l na odkl!al!le posols tva diela . Páčila sa mi k oncepcie Kurta Mas ura, jeh<l hlbavos t a schopnos t
oOOlfrýva ť mnohov.rstevn.oQ pal't!túru, jeho angažovanosť a nad~enle ,pre dielo.
Zdá sa, ~e 1 vý!kon SFZ bo l usadenejšl,
prež!tejšl oproti bM'tl.sla·vs keJ premiére
- a j ked z:rozumltefm ost pJ.ete nca veršov unikala. VynlkajOce orchestrá lne te·
l eso z Lipska pochop!·lo posols t.vo a utora s maX'!málnym zaa.n.gažovanlm. Tak ,
že po jeh o dozn enl sme c hvllu sttpll v
s polocnom tichu . . .
•
Beethovenova Symfónia i!. 7, A dur,
op. 92 bole však trochu j ednoznačne poznačená ohni"'ým •templl'Nimentom diri genta, nesporne 1 vynOtenou prestávkou
po l. časti. Výraz s!ly a rozhodnosti, ra dosti a optimizmu, kitoré s t1 nesporne
prltomné v Beethovenovej Sledmef, .pre·
rásrol však takmer do každého tónu ,
takže energia výsledného dojmu n leku·
dy uoovova la s tereotypom . Is tá nervo[ Pok račovan i e na 2. st r. )
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BRATISLA VSKI: HUDOBNÉ SLÁVNOSTI

SYMFONICKÉ KONCERTY
[Pokra,čovanie z l. str.)
zita z ind·lspozlcte dirigenta Sl8 krátko
·p re.a.vHa rua rytmických mlnLkOillz.t.ách v
Al.legrette (2. čast). Ako celok bolo však
tot,o ]1red.v edenle obdivuhodnou uká!kou
perfektnej súhry telesa, ktoré patrilo k
vrcholom festlv·alu. Ak Clk•k er svoju Odu
na .radosť nútil k ponoorenlu do seba,
Masu.rov Beethoven ná.m dodal energiu
.pre žtv.otný boj.
TER2ZIA URSINYOV A

...

Azda ani niet dOsto~oojšleho miesta
pre uvedenie novéh.o slovenského hudobného dle1a, než je pódium Bratislavských
hudobn9ch slávnosti. V tomto roku to
boLa o.k rem l·ných diel l Kardolova Symfónia i!. 7, op. 53, Balada o ana, ktorá
zaznela po prvý raz v novej koncertnej sieni Cs. ·rozhlasu, práve n.a tomto našom medzinárodnom hudobnom festivale [ 1. októbra). Ide o skladatel ove
nové symfonické dielo pre barytónové
sólo, mielan:f zbor a velk:f orchester na
text Pavla Horova [dielo vzilllklio na .počesť 40. výročia SNP) . V podstlate 7.
symfónia suma<rlzuje prlznačné kompoZi•čné črty s k·ladatela akými sú dôsledná
polymelod1čnosť, hetel'ogénne zvrásnená,
do seba v.kl!nená v>Lacpásmovosť myšlienkového 1 mctlro-rytmlckého spádu, sch·opnosť vidieť zložku tvarovú spolu s drematlck9m fenoménom diela a vltbačlt lnš.trumentáchl sonorlsHoké, ex·preslvne akcentované c!tenle~ Nie je to však ten
Kardošov kompozl.čný svet, k·t orý sa v
posledn9ch rokoch tak výrazne prehlbll vo svojom lyrlzme a 1ntrovertnostl.
Kardoš v ttomto diele opäť zdôrazňuje
monumentálruu úd.er.nosť, len sporadicky
,zotrváva jeho hudha v sUšených lyrlckých poloh·á ch poprerýva•ných údernými
goodáclaml. Zdá sa, že Kardošova osobnostná v9lpoveď sa v tomto diele nerozšl.ruje, že skOr siaha do aro;enálu svojh•o už vermk·OVBJnéh'O kompozitného jazyka, 1 keď prirodzene ,tentťl je osobitý,
v nov9·c h sú·v!slosUach nanovo vypovedaný a umocnen9 Horovovou .poéziou,
ktorá hov·o rl o ·t ragédii východoslťlven
skej partizánskej obce Tok.a jlk. Kardošov.a 7. symfónia je teda remlnlscenclou na
hrôzy v.ojny a je zároveň nádejou a vierou v sl,o bodu a lepši žl·vot Judl. Niet pochýb, že Symfonickf orchester Ca. roz·
hlasu v Bratislave so svojim dl·rlgerutom
o. Lenérdom venovali ·t omuto dielu mlmor1adn.u pozornosť, podobne l Slovenskf fllharmonickf zbor so Z!bOľ'Illa jstrom
Pavlom Baxom a napokon l sólista Fran·
tllek Caban. Zdá Sl8 ale, že celok musi
ešte Interpretač ne dozrieť, aby zlskal na
p.resvedčlvostl v záujme dotvorenia tých
myšlienok, k.toré sú v tomto diele obsiahnuté.
v druhej časti programu zaznela suita z baletu Vták Ohnivák od Igora Stra
vlnakébo. Z1al, 1n-tarpretácla nebola Ill8jpresvedčlvejšla ohýba.llll jej Iahkosť
a·k·O na jzák.Jadnejšla lnter·pretačná požl.adavka StratVlnskéhto hudby. A potom,
akoby všel.käho bolo málo - dynamických kontTastov, gl'oteslmých, sar.k asttc 'kých .polOh l dynamloky vypätých vrcho·lov. Výkon SOC R-u a O. Lenárda nemožno
jednoznačne odmietnuť, chcem len vysloviť názor, že v romto prlpade sme
nepočuli očakávaný reprezentatlvny lnterpretačn9 vý.kon.
IGOR BERGER

...

Na svojom prvom z dvoc·h festl.valových vystúpeni [ 2. októbra) predn·l esla
hostujúoa. Ceské filharmónia pod taktovkou Libora Palka Smetanov kompletný
cyklus Mé vlast.
tažlsko Peškovej 1-nterpretácde Smetanu sa zamerl•a·v alo na plastické modelov&nle všetkých .hlasov part·l~úry, čo dosiahnuť u orchestra európskej triedy nebolo nl.jakým problémom. V rámci .t ejto
tendencie dokáozal Pešek - na rozdiel
od Iných dll'l.gentov - ob~v·lť a náleži-te vyzdvihnúť množstvo kontrapunktujúolch protLhia:s.ov. Na jednej strane to
oboh·acovaJ.o vyznenl·e jecmotlivých časti,
aloe SIÚčasne skrývalo v sebe nebezpečie
prl.llš lntenzlvneho .zvwku.
V porovna.nl s ·P.eškom vllMI.na Interpretácii Smetanovho cyklu - a~ na nle~toré patet·l cko-monumentálne úseky pohY'buje sa v kulUvovanej~lc,h polohách , v .pastelovejšie dávkov.a ných farbá·c h. P.rlllšné na'n.ášanle dramatického
v~ruchu n·l ektoré t1seky ,priMš zatažov,a lo čo napr. nekonvenova.lo niektorým
p;r.tláiiil Vy·š ehradu, V.ltlrvy, ale 1 Sárky
(s;plac1 tábor) . Súčasne sa ·P06lucháť ne·
doká.zal zbaviť dojmu, ako by sl Ceská
fllharmónLa - najmä ·spočtlll.t'ku - Iba
zvykala na akustické danost·l Koncertnej
siene SF a až parom, v druhej polovici
večera, keď sa rozohrala l akusticky
zol.'lentovala, dokázala sa poclim!enk.am
prispôsobiť a čLastočne 1
t1m1t tntenzl.t u
svojho výsledného zvuku.
Niektoré čiastkové ·parametre Interpretácie ako na:p.r. Intonácia, ry·t mlcká kresba, a·rtLkulácla a plastl•ka fráa: boli na
vysokej úrovni. Nesúhlasiť moono tba s

výškou lntena:lty, ,t ónu, farieb, dynaml.ky
a v niektorých prlpa:doch aj teiiiJpa. Napriek týmto výhradáom ·t reba ,priznať, že
Pešek svojho p06luoháča nikdy nenudl
(•v tomto prtpade ho skOr prekva·poval),
pretože sa do svojich lntat'IJlretáoll v'kl.adá cel9, bez zábran a plným prlehršhm rozdá·va bohatstvo svojej tvmi>Vejtnvencle a emocl·on.aliJty. Túto vlastnosť mu
uprieť nemožno, no zdá sa, že v -prl·pade Smetanu by sa mlestoaml ,p ri menšej
zaangažovanosti dosiahlo 1ntenzlvnejš1eho účinku.
VLADIMIR CIZIK
Uvedenie troch vokálno-Lnštr.umentálnych kompo.zlcll vo fest>lv.alovom ,programe Ceakej filharmónie ( 4. októbra) bolo
jedným z najpoz,o ruh odnejšlch dl.'amaturglckých momentov tohtoročných BHS.
Vytvoril sa .tak kompaktný celok, ktorý
bol ttba zdanuv.o •ná·ročný na p06lucháča:
veď sa jednalo o vskutku pestrú zosta.vu
m1en skladatelov, 1nter.pretov, zámerov,
štý>lov a pod. N:a <tamto k<oncer.te sa stretU :t ri skladatelské osobnosti, uctievané
v Roku českej hudby: Dohasla~ Martin6,
od kotmé.ho zaznela Poln4 omla pre mužský zbor s barytó1110Vým sólom a orchester na žalmové 1exty a verše Jil'lho Muchu, Antonin Dvofék s ·pomerne málo uvád<Zan9m Te Deum p.re •sóLa, zbor a orc;hester, op. 103 a Leol )an6i!ek s Glagollkou omlou pre sóla·, zbor, orchestar
a org,an. Václav Neumann, ktQrý !tento
koncert dlrig•oval, sl prl.zval k spolupráci vynlka j:úcl Prallkf filharmonickf zbor
[z-bormajster L. Mé,tl), z neho mužskú
skuplnu <lo Polnej 'omše, snáď najpOv.abnejšleho diela celého večera, na,pl.'lek
my·š llen.kovo-l<leovej
závažnOIStl predchnUJtého poéz-iou lud•o vostl -a Lstej chcenej lnsltnostl. Hlboká viera v Iudskosť,
silný akcent na t>úžbu čl•oveka po pros•t ý.ch, .no základných 'hodnotách žlovota to sú podnes silné tmpera•tlvy tejto prekrásnej kompozf,ole. Bol'a prednesená s
·o duševnenlm, ale aj potrebnou medlltatlvnost.ou. zvukovou kultúrou !l ušiach -
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vanú e:>tprestv.nu podobu. Zapôsobila ako
gej~l.r , lá~a. niekedy sme sa ~ obávali,
čl .t áto zvuková prebujnel·06ť nezadlávl poslucháčovu vn lmavosť c-elkoon do
úza<l~a. P·rl chvll.ach útlmu nám prebehlo
myslou l uvaž.ovanle o 1nej •Wálľl Ceskej fllha.r.mónle - ener~lc·ke.jšej , akoby
mladlst'Vejš ej a tým určite zvukovo ataku·Júcejšej. Skoda :však, že podobná mo!ná k,oncepola .paVlač-Ha d·O >llzacUa poeticke jšie miesta J.anáčkovej hudby a nepochybne piútilla só.IIstov ( M. Hajóuyov6,
V. Souku,pov6, L. M. Vodii!ka a R. No·
v6k) f·Ol'SI·rovať zvuk, bez možnmtl ho
w.arovat. Rešpekt vzbudzujúci temperament záverečného -čls~a - vrált-ane perfektne Z'Vládnu.tého Ol'gaoovéhťl sóla, lntBil'lpretlovaného J . Horom - nám však
nemohol odňať dojem, že sme ·počull nieIan výsostne český, ale aj ·v yrukajúcl orchester, ktorý dOsledin·e propaguje svoju
náirodnú •hudbu a jej hodnoty v sHne.l
medz.lná!tlodalej tkO!ltkurencH.
TER2ZIA URSINYOV A
Zmeny, ktoré .post-Ihnú ka!dý festival,
sa dotkl·l aj očakáv.anéhto hosťovania ~a
POIIlSkého dlrlgenrta Ken Ič i·r o Kobajaštho, lotorý mal n1a BHS uv ies ť Beethovenovu Symfóniu i!. 9 d mol 1 Odon na
radost na alov6 Friedricha Scblllera,
op. 125. Úlohu 7J8 nemooného dirigenta
)ll'ev~l OndreJ Len6rd, ktorý dielo uviedol ( 6. ok.tóbra) so Slove01kou filbarmónlon, Sloveu.skfm filharmonickfm zborom a sóHst.aml Máriou Temealovou-Tóthovou ( MĽR ), Viktóriou Stracenakou,
Andrúom Moln6rom ( MĽR) a Petrom
Mlkulélom. O. Lenál'd patril k sn4d najobsadzovane)šlm dirigentom tohtoroč
ných BHS a má n'a SV·Ojom .k onte úspechy nill·jmä ,pr-l III.IB§t'lldovanl pôvodných
slovenských d.lel, k.toré jeho zásluhou a
poovým odolr-ry;tlm ipartlta.ry zaznel! v
optimálnej pod·obe. Pr avdou všBlk je I!Jj
llo, že Beet hovenOVIa 9 . .symfónta .pod vedenlm O. Lenárda sa nestala očakáva
nou udalosťOIU. Dynamizmus, energi a a
str-hujúci temperament, k>torý Lenárd
vLaistnl, vyhovovali len n.lek.torým čas
tiam d1ela, majúc eho ešte aJj !.né filozofickejšie, medltatiVInejšle, a n>ll'jmä kont.oos tuiú cejšle ploc hy. Jednostranne str-

Lorin Maazel a Vledenskl filharmonici bezprostredne po predvedenl Mozartovej
Symfónie Á dur, KZ 201
Snlmky: CSTK
t1101Sť·ou, ta·kľml prlzmačným1 črtami pre

Neumannovu umeleckú osobnosť, zvuk
"jeho" orcheS\trra a ď·alšlch zúčastnen9ch.
Z nich ba.rytonl·sM Pavel Kamas zauj.al
kul~Lvan06ťou a poohopenlm, Č·O sl vyžadUije k·antátovo-O'Mtorlálne spievanie
[nielen v tejto skladbe, ale l následnom
Te Deum). Prl-jelliiilý hla.s ,t.ohto speváka
nedomlnOVIII.l, skOr účinne QO'k.reslaval
obsahové vyznenie Polnej omše. DvoMkovo Te Deum snáď nepa1rl .k ta.k ým umelecky sdlný>m opusom, akými sú Stabalt mater alebo Rekviem. Je ln>Venčne
sl·c e boha,té, ale nepre!!arené rolkou sllou vnútorného prežitia, ako spomlnané
dve skladby A. Dvoráka. Bolo v§ak obohBltenfm večera - ba v čomsi malo l
spoločné črty s prostotou Martlmlovej
P·o lnej omše, čim sa vytvá.ra.J vedomý
apojovnlk k finálnemu opusu večera. V
Te Deum 51Ille obdi'V'OV.all - podobne ako
v G.Lago1skej ·om§! - Prallkf filharmooickt zbor: jeho zvukovú kultÚiľu a p.reclznosť naštudovaillla každej f:rázy, 1nteHg·enc1u, prejavujúcu sa v d1ferenoova.nl
rOZll!Orodých štýlov !troch prezentovaných
ootorov. Má tl sk·v ele pokiračuj,e v roradrcu
srvo.jlch predchodcov a právum zožal
btlirllvý aplauz - spolu s ďa l•šlml tlčl.n·
kuj.tlclmt - na zá·ver k<oncer:tu. Vedloa
komomBijšte ,pOsobLaceho P. Kamua bola M. Hajóuyov6 v Te Deum sóUstkou
l'lllelen prile.razného sa:pránu, ale vyčari
ba ,n im •BI delikátne plailllStS.imá, kt,o ré
zvrocnLli hymnlck9 l•atlal&ký text.
Gbago1ská omša, ttátto paintelst:!cká osla.v,a života, dostala "' dntar.pretácll Ceske.j
fHharmónle a jej šéfdtrlganta vy~rado-

h uj,úca vášnJv.ost vý.povede dielo negradovala, -ale viedla - .posl.uchátčsky - k
postwpnej únave ,pozornosti. Je pravdou,
že oflolálne nemožno ruLč vyčltať ani orchestru .ani zboru - hrali a spievaH
pr.ofesilooálne, veď majú toto d·l elo vo
svotom repertoári dlhé ·raky. Snád Iba
vo ·vokábnom kvartete sme boli .trochu
rušeni prtllš sóllstlc.ky ,pr!lerazným sopránom M. Temeulovej-Tóthovej, ktorá
mMe byť kva!Unou QPernou s:peváčkou ,
ale nemá ešte dostatok skúsenos:tl na
kolllCilrtnom .pódiu. Ostatn! členovia sóllst1oke j skupiny spl'llHI predpoklady, k-toré Sl8 ·očakáva l•! - v súhire, presnosti,
aj vyba<lanostl. My·sUme sl, že Beethovenov.o wcholné symfonllcké dielo zostalo ~entOk rát nedopoveda.né •P'ľáN'e :pre absenciu fllll8l~ovanlla : tam, .k de mal byt
W'lChiol kompozlčného V7KJPätla, chýbala
)ll'edpr!1prav.a. Akoby všetko bolo vypovedané už v predchá:dza.~úolch časHach.
Je •pra>Vdou, že O. Lenárl'd diBI!o dlrlgoV>Btl Spa!lllätl, že d111l do jeho real1zácle
vera entu.zLazmu ·a elánu, no nepochybne sa k nemu bude 11 v bud·úcnosti vracať s ·novými myšlierukov~ objavmi,
klt!oré sa .premletinu do ·hudobnej pova·h y
tak, aby poslucháč tp rešlel počas diela
\rlletkýml .per!peHaml Judskéh-o snaženia
- k vr~aznej Ra•dostL
TERiZIA URSINYOV A
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Viedenakl filharmonici - orchester s
vyše 140,ročnou tradlcLou, :kt00'9 formovaLI Ill8 tl~šl dJ11'1.gentl1 svojej dtOby a Imorý sa dnes radi k na.tznámejšfm svet·ovým symfonickým telesám - po desia-

tLoh l.'Oikoch opäť zavi tal na Bratis lavské hudobné s lá·vnostl (7. októbre).
Pod vedenlm svojho bývalého šéfa di·
111gen1ta - svatobefulka Amel'lčana Lo·
rina Maazela ponúkli FUha-J."'Ilonlcl Bratislave luxusný .program: známu Symfóniu 1!. 29 A dur, KZ 201, dielo ani nie
20-ročnéh.o Wolfganga Amadea Mozarta
a málo h.rm ·a nú Symfóniu i!. 7 e mol,
veltktolepý, t akmer pold·ruha hod,Lny trvatúc1 kolos Gustava Mahlera. Prwé ra·
kúske symfonické teleso Ia.hodf predoV•š etk9m svojfm zamatovým a zároveň
svletlv9m zvwkom: vysoké sláčLky dávajú ceJ.Irovému xvuk,o vému obrazu lesk a
tJakmer ,spevne kov·ovú "špl~ku", violy
a .nrzke sláčiky zatemňujú Umbr e a za·
obluj(t ho do m!!Jkka. KV'a<Utlllá je aj seketa dychových nástrojov, zdá sa však,
že v dokonal•06t1 l v domlnancll pMr!
prim .predsa l en sláčikom.
Mladistvé <!delo Mozarta žla,r l prlsloveč!no u svl~osťou, §armom ·a lahodným
legglerosom galantt.ného štýlu, v .podani
VledeiilSik9ch
fllh.armonlkov vedených
Maa.ze11om symfónia dosta.le nádych robustnejšl·e ho a rozlahlejšleho opusu. Bolo to jednak väťšl m obsadenlm orchestTa
(v porovnanl ·s komor ným), ak,o aj presným doc!Jržtavanlm ·t empových označeni
[ Alle8)ro moderato, And·a nte, Menuetto,
Allegw oon spl·rlto ). T·a ká je vša.k ·viedenská tradlcla, v takomto tv,al'ovanr 1
ponlma.nl ju d1·11iguje IJla.prlklad E. Leinsdorf 1 ďalši mo.zal'tlov.skl znralcl. Bol ·to
Moza.11t Iný, .než ·a ký sa zvykne hrávat
u nás, bol lto ·v šak Moza.rn autentický,
sugestlvny a muzt·k.antsky neobyčajne
prltažlLvý.
GustaN' MahJer, génius za s vo jho žiV'ota
a 1, dlho potom skLad•ater n euznávaný
a zneuzná.van9, st z!skavoa sl'dcla mlloVIllfkov hudby .a ni n1e tak novos~ou,
č l. sme106ťou svojich hudobných pred·
st,m , a·ko Ich naplnenlm hlbaovým1 fl.lozof1ck9ml medLtác·Laml, l~p!.rovanou krá·
sou, čl živ elnou citovosťou. Od p061U·
cháča, ktor9 chce pren i kn úť do mystéria tvorcu Mahler ž.la·dal, aby sl na koncer.t "priniesol so sebou uši a srdce a
aby Sl8 - ·V nep oslednom tl'ade - ochotne oddal repsódov1". Ano, Mah.ler chce,
aby sa posluohá'č zž.il s jeho hudbou,
ktorá je až .potom scha:pná tlmočH svoje
poool Sitv.o, svo je vyznanie. A tento akt
je •n emyslltelný bez výborn ej, resp. vyn~kajúcej lnterpretá·cle. Hoci na našich
koncertných pódiách sa s Mahleoom
stretneme iba sporadl.cky, na &•ramopfatnl.a ch je prlstu•pný l v skutoč ne v repre·
zen>Latlvnej k.reácll [Kare fan, Wal,ter,
Haltlnk a pod.]. V podani V1ede~k9ch
fi1harmontk.ov s L. Maazelom zaznela
Symf(mla č. 7 e mol v sl\rhujúoom vel·
lrole:pom podani. Ohromovala mohutnosť
gradác ii, k l enutosť oblúkov, bizarnos ť
mn'<lhoznačných mahlel'ovsk9ch obrazov.
Orchester •preclzne a cLtlivo reagova.! na
dbl'lgentove ·velkor ysé gestá. Predsa však
ak061 sa strácalo vnútorné pradlv,o hlasov a pla stlokos ť jednotlivých de.tall ov.
Maazel dával dOraz predovšetkým na
celkovú stavbu a monumentálnu arch!·
teMúru. Napriek týmto marg!Jilá.llárn
umelecký zá!ll'ok bol tpOsoolvý.
)ANA LENGOVA
1

V rámol .púta·vej a zau jlmavej pre·
hlLa<lky vynlk<ajúclc.h zah.ran.l čných symf·onlckých ,t el·l es sa na jubllej,o om festivale BHS pr edstavU (lO. o któbra) a j t akmer 130 rokov pOsobll:lcl Fllharmonickf
orchester Strasburg so svo jim n ovým
šéfom, rakúskym dirigentom Theodorom
Guschelbauerom .a sólLstoon - klavilrlstom Michelom Dalbertom.
Oochester l dLrigent sú brstlsliWskému
obecanst;vu známi z predchádza júc-Ich
ročn!kov BHS nie v§ak so spoloč
ného >Vystúpen-La. Rakúsky di rigent pOsobi ·v toonto f:ranoúzskom orchestri iba
od minulého ooku a zdá sa, že sa vzájomne eš.te cel'k•om nezžll1. Preto sú názory na tento koncert rôzne, ba 1 rozporné.
Nemožno však uprieť , že je to teleso
vzácnych k,v.aUt, s vyDovnanosť10u dych·ových a s l áč,t kových skupin a neobvykle
mäk•loou zvuk ov,os~ou. Bolo by hádam
možné namletnut, že .t oh dy>namlcké ·rozpäUe, rua jmä smerom k vyššlm hodnotám, je užš ie. Od 1lli-oh sme nepočuli <lrásavé, na hranl.cl ZIVukovej únosnosti 2'1nejtlce forrte foľltlslmo, kt.o ré sa ta•k často
teooz pou.žl.va. A prá'Ve -toto mäkké, zamatové, ,p očúva.telné forte ma u f.rancúzs kych hosti oča.rl'l-o. Tónová lahodnosť
a eleganci a je v l,Bt9tn~ aj jednot.Uvým
sk•uplnám drevených dychový·c h nástrojov - a le aj lesným tľohom. Zvuková
krása a farebnosť sa uplatnili hla.vne
v časltl Iberia z Debuuyho ·SUI1ty Obrazy.
V.o výbere z dramatickej symf6nie op. 17
Hectora Berlioza Romeo a )Qlia sa na.jv.lac prej-avili ur.čité .rozdlebnostl v diligerrtovej ·kion'CapcU a >Vžitej tradlcll v orchestri.
Na jVil.ac: výhrad určite bude v,očl In·
tenpratácH Koncertu pre klavlr a orcheater 1!. 2& D dur, KZ 537, "Korunova~nému" W. A. Mozarta. Kým dirigent
ma•i snahu pl'Lstupovaf k IIIlt6I1pretác LI
vecne a triBZJVI(), tzv. štýl,o.vo, čo Sl8 pre( P.ak!ľa čovanle n a 3. s·t·r.)
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Trinásty roi!nlk lnterpódia ( Rreh Lladky mlad9ch ko n.certn9ch umelcov zo soc1a.l lstlc k9ch a .r·ozvo fov9ch kra jin). ktorého priebeh prdpadol n a 20. ročn l k BHS, sa
v reali zácii stal dOs~ojn o u súčas ťo u jub!lu júceho fes rttv.a lu. Nejde Jen o počet účastn i kov ( ll lnte11pretov
zastupova lo 10 ktrajln ), a le v prvom ra de o Ich úrovei'l, ktorá tenroraz umožn!la zv9šlt la.tku nálrokov.
Koncer tné .a gentw:y sl!ahll v tomt<O r oku nielen po
mlad9ch um elcoch s črt BJj•úcim1. s a perspektlva ml, ale aj
p o zrelšlch repr ezentantoch, u ·kt·or9ch sa 8Mibťít y patr iace k mla d·o stl snúbia s už vyhr.ane'ne jš~m lmer;pret ač n9m n ázorom. Ta.k9,to ,prl·s tup nie je p·rotl duchu Intet1pódi.a, n a:opa k. Statút umož ň u je v9ber Interpretov d·o
30 rok.ov a u dl•rtgent<Ov a spevák ov Wto vekovú h'Mnlcu
ešte rozširu je. A tak dôsledné vyu:bLtle podmienok účasti
pov yšu je Inrte11pódl um z podujati a vyhf'lldáva júceho mladé .,hviezd y" na také , ktoré .sa seriózne venu je podpore a propagácii .t9ch , ktor! sa už pre koncertnú č in
no s ť n ielen oozhodll, .ale •ll!a jej zač i atku už a j potvrdili svoje pers.pek.Hvy. Aj z tohto hladiska môžeme h ovoriť o ak tlvach toht oročnéh o Interpódia. Ni elen ná~
Ľud ov !! Kanta, č l Vr!•etn81Illec Dang Th at Son, a le a'j Kubánec j uan de Armas Plzzanl, Bulhar koa Gal1na Stamenovová, Polia k Bogus la w -Kreglelewskl - 1 niektor! ď a l ši
!predstavil svoje .,mlad é" umenie s ta kou tv o r i v osť ou
a zani e t e n os ťo u , že vytváralo penda nt umeleck9m v9ko nom pl'amen iaclm zvyoo jne až v rudske j 1 umeleckej
z relosti ...
Poďme a le k vlastnému h·odmotenlu, .kltoré predstavu je
v9ko ny jedenástich lnte11pre tov: 1r och kla•v.lirlstov (István
Székely - Madarsko, Dang Tha.i Son - Vietnam, KaUe
Randalu - ZSSR}, i!Jroch huslistov (Galina Stamenovová - Bulharsko, Christina Anghelescuová - Rumunsko,
Goran Koni!ar - Juhoslávia). dvoch di'ľigen1 ov (Wolfgang Riigner - NDR, Boguslaw Kregielewski - Polsko). klarln et!ostu (Juan de Armas Pizzani - Kuba),
organis tu (Aiei Bárta - Ceskoslovensko) a vi olo lliČel'istu
(Ľudovlt Kanta - Ceskoslovensko). Pa tl1i l1 Im dovedna
štyri koncerty s ot·ch estrom v di'loch 8. a 9. októbra
•v Koncertme j s ieni Slov ens ke j fil ha rmónie. Sprevádza júciml orchestrnml boli Státna filharmónia Koiice ( dirigent Richard Zimmer), Symfonický orchester Cs. rozhlasu v Bratislave (dirigent W. Riigner). Státny komorný
orchester Zilina (dirigent B. Kregielewski), Slo.venská
filharmónia (dirigent Oliver Dohnányi).
Hoci by sa pri hodn oteni dalo postu pov a ť sledova nim a mblcll jednotliv9ch lnte11pretnv v real.iiZácil t c·h
s naženi so s poluúč Ln kuj úcirn orchestrom č l dl'ľ lgentom ,
zmnožen9 po č et n.tekt·o r9oh od1borov nás vedte k s ledovaniu podl a nt.oh.
Z t roch klaviristov predsta•vov al každ9 in9 urneleck9
s vet vycháod!Zaj.úcl nie len z naturelu, a le l veku Inte rp reta .
Na jv9ra zne jšlm z nlc,h bol Dang Thai Son z Vl·e tnarnu,
um elec Z'relé ho poh fadu s jas n9m názor.om na h udobn9
~t 91. so zámel'om vy;llVá•r.ant a puLzu júce j a prirodzenou
.mu,zlk allt ou tva,r ovane j h udby. [~r i jeho chara klt erJstJke • berieme do úvahy l následný •r ecitá l, ktor9 ve ra dopovedal o jeho ume leckom nature le. 1
V Chopinovi (1. koncert e mol, op. l l - sprevádzala
ho SF a dir igent O. Doh nányl ) - v zmysle súčasné h·O
i nt e rpretačn ého prls tup u niel en k dielam toh to skla dartera, a le lľo ma n tl c k ého repert·o á·ru vôbec - sme boU
svedkami jed na k korekcie rt emp ( r9ch lejšle ponlmanle
tec hnick9ch pasážov9ch úsekov, hybne j§ie poňatie stredne j pomalej č a st i ). a•l e a·j d os ť cudne t l moče n ého lyrlzmu. Vych u tna l l po dč talľko l •Pt•l·rodzenú speV!Ilos ť Cho plnov9ch tém, no nepoklada l Zla potrebné rozdrobovať
ich ďa l šou a goglcko u prácou. Tú využlva l v zmysle
vy užitia kontrasto.v 1prl kon ct.pov·a n l diela ako celku .

cudnos ť vš ak nemoŽI!lo za mi eňa ť so st ro h os ť o u , či
vecn os ť·ou ( rnnoh9lm dnter pretorn sa (a.žko da.rl u st rážiť

Jeho

tent o jemný diferencujúC! r.ozdlel ) - vychá dz·ala z
vlastného, krehkého spôsobu .o ohalov,a n1a vnú~,orne•j c it ov ej s féry. Na 1ntel'!pódl'OV'Orn konc erte n epôsobil n.nto!ko k!ud ne, a k o na nasledujúcom recitá li: akoby h o
z v az ova~a zá väznosť .k oncepcie, ikt·ol"ťí pr edostrel sv.o jim
umeleck9rn partner om a !9m ,a ko keby už vyJ ťíč11 možn os ť lrnpulz!vneho dotvá,r8!1ldlll hudobn9ch myšlienok.
Na jrn1adšl z klavir·lstov - I. Székely (Liszt: 2. klavlrny koncert A dur) zatial .,úspešne " kon broluje em otlvn u stránku s vo jho prejavu. Inteleklt uálny vklad (e v
jeho lntenp.retác.l l zj avn9: nielen v re á~norn odhade s vo·
jich fyzlck9ch sil p'ľ! celkovej konce pcii dleloa, a by po
v9rarzove( ·stránk e neutr.pelo na ambite zvukov9ch polOh , ale a•j pri kreovo81Ill 1poeHckejšlch h·udobn9ch myšlienok. N e7!V9razň u j e ich, <VyužiWI .tba Ich prirodzenú
ka nta.bi!Ltu, no lyriku nezam teňa za Sellltlment. Székely
je drll'v9m hudol>nlkom, .ktar9 má na h!a<lanle či overova nie sl predost'r etých koncepcii v 7lrnysle ďalšieh o hladania plné právo. A( z •hl\ad lska veku ( 24 rokov ) aj z
ipredpo kla.d•aného d81lšleh·o umeleckého dozr~eva n l a .
Sovi etsky kla·virlsta K. Randalu (Mozart: 9. klavlmy
koncert Es dur, KZ 271) sa 1naopak •predstavil už a ko
zrel9 umelec a vyh r.anen9 t y,p. Hoci. t echn1c·k ťí .p ert ekclu Lnte11preMc.t e nechceme osobl~ne zdO r.azi'lova ť, má
ona svoj e miest o 1práve 1pr.1 Randalov9oh ~reá.cJ ác h .
S vo~h o Mo2la•rta kon.cepčne 1
postaovll viac na ne j, než n a
v9r.a zo vej zložke. Hlad:ké, niekedy I!IJŽ bez.problémové pl ynutie tej to hudby je uňho záme11orn. Takto demonš truje
•s vo j posto j k dle!Jarn viedenského klastctzrnu, svo je poňa t~ e kLasického rnU2llclrovania •ovšem v pozoruh odn om ternpovo rn s tvárnenl, na jmä kra(n9ch ( r9ch lych )
čast i. V •kootrastmej pomalej časti ale hl adkoo .plyn úca
hudba vyvoláVlB pochybniJSt!l: s tráca totiiŽ 'Vnúto rn9 ť a h .
Randa lcwa umelecká z r elosť však prezrá dza zá'Väzn os(
tohto lint e:r prebačného postoja a zálľove i'í reprezentuje
jeden z n ázorov na intenpratáclu hudby obdobia klasicizmu. Na Inte.rpódlu srne s a súčasne stretli a ( s ln9rn
in t e rpr et.ač n9 rn IJ)OStOij om k <hudbe tohto št 9lového ok ruhu, kto.r9 sa snažil vJ.a c o (ej živšiu .pulzá clu. jedn 9rn
z r ep rezentantov 1takéhot>o ,postoja je kubánsky klarinetista Juan de Armas Plzzani (F. Kram4l' - Krommer:
Koncert pre klarinet a orohester Es dur, op. 36). Tech nicky 1a~ i ež brll811ltlll9 d·mponoval t·v orl•vos ť o u vo s f é~e
v 9 r a~ove ( , a l e hlavne dynJarntckou amplitúdou pri predveden! 1t.ohto pred!k las iokého dJel,a. Ná.padlto vyliiŽII dyna mic ké prvky inte11preMc1 e .a pov9šll ich 'v rooomárovom koncer1e .na súč asť c·h a.ra k·~e ru tejto h ud by. AJ v
tempovorn S1vám enl s a snažil o živo pUJlzu(úcu hu dbu.
Muzi kaiJit a a umelecké c!tenie h o vša k ud.ržovall v normách št9 lovostl. Je potrebné všatk pri pom enúť , že PlzzanLho k·oncepclu v <p ln ej m iere podpor11 dirigent rovmakého Interpretačn é h o názoru, taktiež ·účastnlk In:ter;pódla
Boguslav Kreglelewski z Pols ka, ktor9 viedol SKO Ztllna. Preto ani v9ko n č esk ého orgallllstu Aleia Bártu
(F. X. Brtxl: l. koncert •pre organ a orchester F dur),
v spolupráci s t9m lst9m d\lrlgerrrorn nevyboč ova l z vyššie spomenutéh o ,prls1upu. Navyše BárNI vo svo jej muzik an ts k e j bezprostrednosM •P ľ'LpravJI Brlxlho zvukovo
pl nš ie a lepšte sa cltH v r9chlejšlch časti ach. Akoby
práve z Kreg lelews kéh o partner.st·va vyplynul o 'Využitie
korutrras to.v aj po s t.rá nk e aernpa, t eda a j dôs led nejšie
využitie adagi ove j strrednej časti . Kregielewsk1 o krem
Pizzant h o 111 Bá'ľ-t u s.pr evá drza.l s SKO ZtUna eš1e bulh!!Jrskú hus listku G. Sta menovovú v MOIZartovorn koncert e

M
( D ok on čen i e z 2. str. l
ja vilo v .orch esbrá l•nych me dzihrách, sólista bo l uvornene jšl než b9va zvykom,
.•muz icl rov al " s rados ťou a .pôžitk om,
miesta mi i na úk.or čis toty pasáž!. jeho
kultlvovan9. krehk 9 a pr Ltom znel9 tón
plne vynikol v ka denclt prvej časti. Na priek uvornen ejšej agogike n e p r e k roč il
požia davky klasic kej in ter pretácie natorko. aby stt,a tlla svoje cha rak1eristic ké
ôrty. jeho Mozart žll a každá fráza .,dýc ha la". Ten, kt o n ie je št9 lov9rn dog ma ti kom ma l z Dalbe rtov ej h ry radost i
k eď z pohla d u nau če n 9c h poov,idiel mnžn o m a ť v9h rad y. Pri Da•lbenbov e j hre sa
v.š a k na pravidlá rah k·o zabúdla lo. A to
je vzácne.
Cel9 koncert francúzs•kych hosti bol
Z<J..tjlmav9m prlspevkoom do diskusie o
e uróps kych l nt e t,p ret ač n 9ch s na ženiach a
es tet ických pohf<ad och.
ANNA KOVAitOVA

Dva pooledné v ečery BHS ( l l. a 12.
októbra l pa t ruli štMnemu aka de mickému
s ymfonické mu orchestr u Leningradskej
fllha rmtinie D. Sostakovll!a, dirigentovi
Alexandrovi
Lazar evovl,
národném u
umelcovi RSFSR a mladému soviets kemu
hus listovi Serge jovi Stadlerovi. Dramaturgic kú napli'l ich pt·véh o feS11 val ového
vystúpenJa •llVorHa Prokoflevova Symfónia i!. l D dur, op. 25 .,Klasická ", Koncert pre husle a orchester d mol, 47.
dielo Jeana Slbella a Symfó nia i!. 9 e mol,
op. 95 ..z nového sveta" Antonlna Ovot áka , ktorou <ten1o svetoznám y orch ester
poati'l Rok čes k e j hudby. V ra de s ymfo·
nlck9ch orc h es tJľ,O V , ktor9c h prez entá cia
bola na toh t·oro č n 9 ch BHS bohMá, sme
ma li možn ost ,porovnáva ť nielen toh je dnotlivé v9ko ny , a le p r edov še~k 9m s po·
z n a ť ich os ob~tos ť , kt orá tvori toh špe- ·
cihkum a k'ttorou sa na vzá.)orn odlišujú.
Lening ra dská filharmó nia, jeden z naj·
s taršlch sovie tskych oroo estrov. je te·

..
J

lesom dlsponu júcl m 1nielen boo arou t radlc io u, ale pre dovšetk9rn vynika júcimi
h ráč mi vysdkej profes ionálne j úrovne.
Cis tá intonácia . tech nic ká v yspel osť , z.vuková .tvá rnos ť a dynamic ká a rytmická
preg nantn os ť s ú
je j h la vn9mi a.t.ribútml. jas n9. priebo jn9 zvuk charak teriZuje s kupinu dych.ov9ch ná strojov, t riezvy
a vycibren9 tón z.azlbieva zo sJáčlko v .
Tieto čr ty -spolu s i nt er.pr e tač n 9rnl a
umelec k9ml amblc ia ml dirigenta A. Laza reve vt l ačLLi peča t l skl adbám, kto ré
Leningrads ká fll harrnónLa n a BHS uviedla. Di,rlgentské majstr.ovs tvo A. Lazarev.a vy.chádza z techn l•c ky dokona le zvládnutéh·o pa.rtu predvá dzaného di ela. je
dynam ické, v9bušné, SMVIané na boha t9 ch fwre bn9·c h plochách orchestrálneho
zvuku. z. .Jeho gesta pulozuje n eustály
tvcrrlv9 n ~po k o j , ·ktar9 žente tok hudby dopredu k clrarnatlc k9rn vrc h.o lorn,
v ~•razov9 rn gr.a dá ctá m. V protl•póle k nim
sbojl elega ncia a Yahkos t, Blk9ml dlri ge!llt s polu s 'Onchestr.om dokázal reali zova ť p r ! e21rač né vLrtuózne oa <t anečné pa s áže .naprikla d v Plro~oftevov e ( Klaste ke j s yrnfón~l. Za ujlmavé bolo p oč u ť v
podani toht o telesa Dv.o rákovu 9. sym
fón tu, ktore j lnter.pTetácla te u n á s
dôverne znám a z poda nia našich orches trálnych telies. Tu v ari na(cvypukle(šie
vys1 úplla do pop r e di~ Laza revova svoj r ázn'a k.o ncepoi'a, ktorá .pozbavlla d iel o
semim en tu, a l e v.rúcnos t a úp'ľlmnosť v9MZ'U prl•tom zachovala. V9.ra1Zov9ml \)lľos 
t rued,k arni <Biko na pr. r9chl-afšlrn tempom,
ostrrejšlml dynamic'k 9m l k ont ťíraml, zv9raz ňo vanlrn
jed,n:ot llv9ch tém pr udšlmi
nástupm l, k.to ré ·tvo ri li zá k l~ad jeh o dyna mic ke j koncepcie, dos ahoval .tnlterp r etáclu pln e zod•pov edafťíou mod ernému
poňaN u symfonlzm u.
Spomenuté pľ'VIky znásobené ešt e pest rou f<llľe lm'ou ~nš trume n tAc lou M. Ra'Vela •vynikli J 111 Musorgského Obrázkoch z
výstavy. k•to ré Leningra ds ká fil ha rmónia

a sá m uviedol Haydnovu 92. symftiniu G dur, .,Oxford sk6" ( Hob. 1:92). Jeho prlstup vypl9val už zo s pom lnaného partnerstva sóListom, ked v Ic h kon cepciách podporoval vyzn enie akcentuj úce súčasn ú za ujl m avos ť his·
t·orlckej hudby. Podobne prist upova l k Haydnovi: využLtlm všetk 9ch možnosti lntet'PI'etač n é h o oživen ia v
rámci štýlu (kontrasty tém , dynamiky, tempa ) mal n a
zreteli je j p lynutie v pulz e, ktor9 je bllzky súčasn os ti.
Rr epra oovan ost jeho koncepcie s po čl·v.al a n ielen v tvárn ej dynamLok e j prá·c·l , :premyslene nastolen9c h .t empác h,
a le 1 v dôs lednom využlva nl konl!rasto v p r l z n ač n 9 ch
a( p re Jné Haydnove s ymfonJ·c ké diela, ktm9ch snah-ou
bolo vyh nú ť sa poktar možno stereotypu, bezpro blé-movej pl ynuloot.l. Je to dlrtgent tvá vn y, pl·n9 n ielen ambfcll, a le t pe~pek tlv .
Inéh o Zllllo ženia (e jeh o sta rš! kolega Wolfgang Riigner z NDR. Závažn os ť lnterpódlo vej prlležltosti - sprevá dzanie už spomln aného K. Ra nda lu l lľ U mu ns k ej hus·
llstky Ch. Anghe lesc uovej v Chaussonovej Poéme chá.pal zod povedne a rešpektova l Ich intei·pre t ač n 9 pristup via c než by sa sna~! ·o jeho ovplyvnen ie. V Beetho.venovej 1. symfónii zas a re!ipektova l je j tv.o rcu. V lo&lck9ch súvisl ostiach a preclzlte sme sledovali odvlja·
nie h udobn9ch myšlienok . l tva rovanie cel ku z isté ho
odst.upu, kto rému .nemožno upri e ť l og i č nost. No ods tup
od diela bol z ja vne(šl, ako vlastná tv o r čla zaangažovanos ť. Uvornene jšl pr!st up bol vlastn9 Ch. Anghelescuovej. v Chaussonovej Poéme do mi nova la sice a kás i
um i er n en os ť, no vyvážená bola po v9razovej s trán ke
n a jma zvuk ovo·tón,ov.ou f,a,rebnos tou . Kultúra tó nu l c elkového pre javu , so sam orzre jrnou techn ickou dispon ovan os ť ou s ú srubné v persp ektlvaoh te jto 231roč n ej um elkyne.
Podobn9 v9.razn9 do jem zan echa la a j Bulhar ka Galina Stamenovová v Mozartovom 3. husJovom koncerte
G dur, KZ 216. V už spomlnane j s polupráci s B. Kregtelewsk9rn l!·varovala ~ot o dielo eXIpreslvne a .. v tem pe",
prJ čom v sn ah e vyhnúť sa strohos ti ma la s kl on k vel ·
koryse jšlemu prlstupu v rytmicket presnosti. V me·
dzi·a ch t9cnto požiadaviek ju usmernil dirigent, a ta k
sa Starnenovová plne sús tredila na v9razové stvá rn en ie
sólovéh o partu, budu júc na kant.a bllnost1 n ielen velk9ch
p!Ooh, a le 1 jednotlivost i. Aj napr.l ek rnenšlm v9hradám
Stamenov ová ,pres ved čila o svo jich celkov9ch kvalitách.
To sa celkom nepodarilo juhoslov anskému huslistovi Go·
ranovi Koni!arovi, ,pre ktorého sa prekrásny, ale n ároč 
n9 ,part Sostakovil!ovho l. husrové ho koncert u nestal
pr !ležLtosťou k optlrná ln e j prezen tác ii. K o n ča·r n esporne
so zrel9rn prlstupom i mno.h9mJ pozltlvnyrnl zložka mi
svojho p rejavu ( muzika lita, práca s tónom 1 demonštroval kJady s~o jh o umenia vi ac 'V jedn otlivostiach, než
v s·t'Vámenl ce ~ku . V je·ho z javnej s nahe o dôsledné
technické 1 k unc e pč né zvlád111u1i!e die la a bsentov8'1 na dhlad, ta·k velmi potr ebn9 pre budovan ie ceJ,ku. Ta k1o
jeho úsilie ostalo v rovine snaženia, no nie p r esve cl čl 
vost l.
Is kra ltvm\ivosti - n a báze sa moz rejmosti technickéh o
zvlá.dnutla predlohy l k oncepOné ho n a dh !a du - bola
z javná vo vystúpeni slovens kéh o v io l on če li stu Ľudovlta
Kantu (Dvoi'á.k - Koncert pre vlol oni!elo a orchester
h mol, op. 104). Hoci vystúpil hn eď na (tvodn om kon ·
certe [so SF Košice ho ,podobn e a ko l G. Konča ra
sprevádzal R. Zimme r]. okamži te zdvihol latku krité r i!
a napokon l patril med2.1 §plč ky toht oroč n é h o lnterpódla. Nech cem e už op a k ovať na Inom mies te vyslovené
atribúty jeh o umeleck9ch k•reácll, no predsa je -potrebné zdOiľ a zntt Ka ntovu umeleckú zre l os ť , ktorá v
Dvorá kovom diele na,šla o p.t lmáln u pr ll ežitos ť pre muziká,lne tva'ľ·OVa ni e hudobn 9c h myšlienok, ale l celku,
tvorl·v o dok.a zu júc oprávn enos ť a pr es v edči v os ť zvol en ej
koncepcie. ·
. VIERA REZU CHOV A

uviechliB n:a zá verečno m koncerte B H ~ .
V pod·81lll A. Laza reva vyzneli 'a.k·o farebné zVIukové fresky h9["1ace bOOHIJúou ryt ·
mi k<Ou, <lynamlk·ou, tempe11arne ntom l muz ikoaJitou, za u ta ll v e~kol~pou v9s tavbou.
PokiaJ srne v ~p rv9 v ečer obd1vova ll v9raZiovú l zv,ulkovú vy ro v na n os ť o rchest11a
v Prokoflevove j Kl•a.slckej symfónii, na
druh 9 deií sme mali mož n os ť spoznať
a klo sa LenLn~rads k á fi lh armónia dokáže
v yrovna ť s ~probl ém am i s účasne j pa rti·
túry. Plľa vda, t r.a.dlc le orchestna sú l v
to mto s mere boha té, pret-ož e diela súčas
n9c h sovi etskych a iJitorov sa v drama·
t urgll orchest ra v min ulos ti l dnes o b·
(avu•j•ú pra vide lne. Poéma palniatke padlých v rokoch blokády Leningradu pre
4 trllbky, 2 klavlry, organ, bicie nástroji! a sláčiky Andreja Pavloviča Petrova ,
l eningrads k ého skl·adatel a, narodenéh o v
r oku 1930. je expros fvn e. pa tP.tir.ky kon-

Sovietsky dirtgunt A. Lazarev s tál po
dva večery na č el e Leningradskej fllhar·
mónie
Snlrnk y: CSTK

ctpov811lé orchestrá lne dielo, v kto rom
skJ.adMel klad ie dO raz na far by a na
rytmus. Jeho obsahovou nápli\ou je
.. utnpenie a legen dá~n e •ht·d tnstv·o Leningra d č a nov za Velkej vlastenlickej v,o jn y" . V zhode s touto charakteristikou
z.aznelo dielo i v Interpretácii Lenin·
g rads kej Iilharmóllll e a A. Lazareva: bolo pôso bivé vo svojom dramatickom pátose a emotlvnom v9raze. Azda l IJreto
ná robné ry tm ické 1pasáže, zvládnuté na
vyso kej úrov ni a v9 k·on trúbkárov zaslúžen e vyvo lali uznanie publi ka.
Sólis tom obidvoch koncertn 9ch veče 
rov bol Sergej Sta dler. Predstavil sa ako
interpret n á t•oč n éh o part u Husrové ho
koncertu ). Sibelia i a ko sólista HusJové ho koncel'tu č. 2 g mol, op_ 63 S. Pro·
kofieva. Tenlto mlad9. 22 - roč n 9 h usrový
virt uóz, s11 ,pod u jal pre dveden!m t9chto
~oncent o·v na nela hk ú úl·ohu , pret:o hneď
na za·Oiatku chcem po d ot kn úť, že ju
zvlá dol na vysokej út'OWli, l keď nie
ce Lk•o m bez v9ht·ad. V9hl1ady 1111e sú voči
jeh'o hr áčsky m kvalitá m, kitoré sťí sku·
t·Oč ne v 9 n Lmočné a znásobené na dOva ·
žok ešte •o brovsk9m arzená lom rnuzlkality, skôr voči Interp re t ač n e j ko n cepcii.
ktorá v S! beJ.Iovl mlllla za následok zby·
t-oč n ú rozvláônost. Mysllrn sl, že tento
nedostatok je zaprl či n en9 predsa len prrllš mlad9m vekom umelca. ktorému ešt e
prirodzene, ch9ba ruclská 1 umelecká zre
lost i v rom zmysle, aby nie hudbéi
bola jeho pánom, ale aby on vládo l nad
ňo u . Som presvedče ná , že tie to vlastnosti mlad9 sovietsky umelec časom urč it e nadobudne. Uvedené ná mietky sH
však nevz!.ahuj (t na jeho stvárnenie Pro·
koflev.ovho k•o ncertu - bol to po každe l
s\lrán ke zrel9 umelec k9 v9kon. Orch est er Leni ngradske j fHha•rm6nie n a č ele s
A. L é~zarevom bol oil Hvým paiľt n erom
mla dé mu umelcov\, re~ p ek t ujúclm v knž
dom o.hl.a cl e jeho oso bnos ť, hráč ske k·v all ty, pt·edl.or.tenú k·o ncepcin, takže ce lkov9 do,jem z oboch koncertov bol na l<a·
niec ver mt dobr9. Ocen ilo t<J l festivu lové publi kum zAsiúžen9m potles·kom.
MA RTA FOLDESOVA
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BRATISLAVSKÉ HU DOB N É S LA VNO S T I

MORNÉ KONCERTY
Komorné
orchestre
Ti,

·čo

už p.o -dlhé roky sled1ujú Inter!'ast i výkon Státneho komorného orchestra v 2iline maH možnosť
o päť tentol'az v rámci BHS - h.odnotiť ·a ponov n á!v•ať jeho súčasnú umeleck·ú úl'oveií s mLnulosťou. A tu azda
treba pov edať 'IIIiekoJ.k o slov, ·k.toré v
žiadnc.m pripade nemôžu potešňt. Už Diverlimento pre malý orchester op. 11
A. Moyzesa od kry1o niekolko čiasTko
výc h ned•c.stat.kov, nad Morými sa bude
potrebné talk .trochu zamyslieť. Tak napri k·l·a d p.ri predvedeni t.oMo diela sa
čiastočne vytmtila schop nos ť modelo·vania deta ilných obrazov a Ich za·radenla
cLo jed·notného celku. Jedn oWvé časti Dlver,time.nM bol!i priam symfonicky poňa 
té a v.z hladom na ich malú plochu preex.ponované. Aj džezové a tanečné prvky boli dosť ta·žkopádine predvedené ohý ba·la Lrute!'pret11ič.ná la·hk osť, samozrej pretačný

Temp eramentný pui'z Ich or.c hest.ra vygradoval ob>razy Ln§tlrumentá•lne f•a rebnej
a kOIIIIPOZične výl!1aznej .hudlby muzika•n tskýlm. elánom a wortvou intenzi•tou. DIrigent Bohdan Warcha·l [nezriekol sa
tejto fun.kcie po celý v ečer l vylaďuje !ntenpretačné s-Ily do .h omogénneho VÝ'ľ'a2'lovéhlo plet!v.a .plnovýznamovéh o z·vuku
svoj,l ch slá•čikov. Pau erova Symfónia bola prežLarená warchalovským rukopisom, ktorého tv:oľlivá ·l&koo 111apomáha
l plnšiemu umelec kému .výs lediku celku.
Tak aik.o v P·a uerovi ll'BZOII'Iovala a j v
sprievodných iplllrtoch ku Koncertu pre
violončelo a orchester G dur Antónia
Vivaldiho s hostujúcim Miklósom Perényim z MĽR, :k F·a.ntAzii pre sopr6novf
saxofón a sláčikový orchester op. &30
Hectora ViHa-Lobosa s Kubáncom MigueIom Villafruelom ~ v pôsobivej Ponorunej hudbe pre soprAn, husle sólo a 12
slA~ikov od Juraja Hatrlka s českou spevá.líkou Brigitou Sulcovou.
Koncel"t, .konfl1cmtuojúol umelecké názory sólistov, tp rerá·s tol do výrazných
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pomáha jeho živ:otu a sýi\i pln osťou zá žitku. W•aroh11ii'OVCi t ra kMež hooli Hat rik a
l nšpllľova nl harmóni:ou .spevu, čim dostalo jeho di elo .plnš! umelecký výra.z a význam. Takéto umelecké konf.rontác ie odhaiUtjú bohatstvo partLtúry a·utora, ale
predovšetkÝ'm dokonalosť •tvorivého priETELA CARSKA
stupu t rutar,p reta.
Státny komorný orchester Moskovskl
virtuózi eXdstuje už ·päť Tokov. Je to teda súbor pomeme mladý, hl·a dajúcl svoju tvá1r a usilujúci sa o hodnotnú inteľ'pretáciu skladieb rôzmych štýlov9ch
obdiob!. Na BHS vystúpil v Koncertnej
sieni Slovenskej f:Hhar.món!e 5. okttóbra
a v Konce!'tnom §túdiu Cs. rozhlasu
7. okit6bra. f\r vý pl'ogram bol z dramatul1giakého hJ.adiskia pestrejši. Umelecký vediúcl, zasl. umel ec RSFSR Vladimir
Spivakov,. ktorého v Brat!s.J.ave poznáme z jeho sólových husllst1ckých vystúpeni a na jmä z jeh'O účasti na Interpódiu '71, sa ukázal ako cielavedomá
dlrngentská osoblllost. Podobne ako Bohdan Warchal ·s triedavo vedlie súbor spoza dirigentského pultu a s nástrojom v
ruke. Jeh o zvukový Ideál sa vša·k .od SKO
v mnohom l!šl. Uprednostňuje jemne.jš!,
elegantn e jš! zvuk, kJ.adie dOraz na ef ekt-

mosť.

K.r l·tické slová t reba vyslovi ť l na adpredvedenia Hummelovho Koncertu pre mandolinu a orchester, kde viazla súhi'a s ·a ustráls kym sóllsbom Keithom
HarTisom a kde orchester neraz prekrýva! tklivý prejav mandoUny. Sól1st•OV p'ľe j av mal n•a jmä •V prvej čast! mnohé n ezrozumltelné pasáže a technic ky
nezvládnutelné miesta. V pomalej časU
- Arudante con V.lllrl·azLoni - však plne
.p otvrdil svo ru muzikalitu. O nejakom
vyhranenom názore 111a Hummelo:vu hudbu tu v§alk nemožoo hovoriť - najmä
nie zo st•r.a1ny sólistu, skôr živelnosť a
neuj·asnenosť d•ominov.a.li v tntenpretácll
tohito diela.
v druhej ôast l koncertu bo.la na programe od Simeona Pironkova Obrana
Sokratova pre bas, sláčiky a bicie nAstroje na text Kostasa v .a.rnalisa. Sólový part predniesol bulh arský basista Pavel Gerdžikov, ktorý plne .pot.v rdll skvelú úoovei't bulh all'ske j speváckej školy.
Samotné dielo je porz:namenané dôv,t l,pne formu lovanými myšHenknvýml fasádami, za .ktorými však ni'et ničoho, čo
by upú;t.alo, pripadne vyvo la lo silný estetlický zážttok. Je tu vera pátosu, vera
zvukového kul tu, priam orgi.astlokej výbušnosti, ale to všetko je .Jen navonok
zameraný lesk, ktorý vys pelého poslucháča n emôže upútať.
Azda len predvedenie Voi'llkovej Symfónie D dur nám prLpomenulo vys oký
štand ard SKO Zilina, a to I napľlie k tomu, že posl uch áč sa .ani ·tu nemohol so
všetkým stotWinlt. Na záver azda len
tof,ko, že bude potrebné .postu.pne odst raňovať niektoré n edostat·ky a zamýšlat sa nad d.a Jšimi perspeMivami tohto
inak vyn ikajúceho komonného orch est.ra,
k.torý v minuJ.o sti už neraz potvooil svoje v e ľké interpretačné majstrovstvo.
IGOR BERGER
lľes u

Slovens ký komorný Ol'Ch eSiter budujúci svoje pozicie zo zvuk.ove j homogeni:ty briJ.anvných ansá!mbloviek - č'i už z
oblasti ba.w k.a a lebo najsúčasne jš!c h ·premiér - dostal n a BHS z tohto žá!llru jedinú mož nosť v realizácH Symfónie pre
sláčiky Jil'lho Pauera. Pregnantná hudobná •reč diela, pr.iamo akoby šl1tá pre
pulzujúcu dynal111ičnosť •Súbo.ru, našla v.o
war·chalovooch dobrých
spo luh ráčo v.

Ná.rodnf umelec B. Warchal a kubánsky saxofonista M. VillafrueJa
Sn!mk a : CSTK
kval!t celku. M. Perény:l 1 M. vmafil'uella s ú nosltel mi laureátstlev z MTMI UNESCO v Bratislave [ 1975, 1979], a •t•e da za.Uxowm! v poved om! lli8.šej hudiabnej verej nosti. Medzitým našň V!iolro.nčeU9tl v dôsledku
prudkého umeleckého .nastu stali sa k ľli
térlom k po!1ovnanlu a n ahráv:ky Vlval d·i.h:O s Perényim p riam k .t ollliU ·pr~v.oku 
jú. Sólista ZJaujal ·pekmým výrazovo plným 1tónom, chýbal mu však Vlllútorný
tvo·rlvý ná.boj a väč šia &pärtlosť s VivaldLho hudbou. Jeho i'nta!1pretácia prerz:rácLzala il'ukopls roman1Jickejšleho výraa:u.
Vyrukajúcl vmaf·l'ueltla z11!Se nemoh ol plne r.oo:vinúť svoje schopruosH na n edostatočnom umeleokiom 1eX'te H. V!Ua-Lobosu. Technický m.ax.LmaHsta má dar i muz!karutsk e j mvencle, 'V .ktorej rozv!ja f·arelmú a výr:azovú 'Pl'!llosť s voj·ho nekaždoderrného .koncentného nástroja. Zial, svo j
talent vo Fallltárz:il .nemoh!ol plľ ej a·vH tntenzivnejši·e a'k•o pred .piat.~mi rokmi v
G1arz:unov.ovom kon•certe. ChÝ'ba1a mu duohBiplne jšl.a, umelecky bohatšia partitúra, 'a lebo ešte jedno čislo v pr~grame.
Brigita SuLcová už neraz p reukázala
svoj tvorilvý dotyk so SJlovenskou partitúrou. Jej spev bol rBilOII'Iujúcim hlasom ponoreným do hlboik duše .tex,tu i
hudby, vychádzajúci z osobnosti, k·t orá
interpr etačných

l{lJntoril ~ s ft bory a recitály
Z pestre j palety podu jati na tohtoroč
ných BHS budeme určite dlho spomlnať na vystú.pe.nie Diabelliho tria z NSR
[ 30. septembra v Koncertnej sieni Cs.
.r·oz.hlasu ]. h•ro júceho v ·o bsa den! Willy
Freivogel - fLauta, Enrique Santiagoviola, Siegfried Schwab - gita ra. Na
týchto troch umelcov st budeme s,pomlnať nielen preto, že majstrovs.ky ovládajú 1·eč s·v.o jho nástroja, ale hlaVIne pre
ich neodolatelnú muzikali·tu a schop11!osť v l ož i ť sa do služieb jednotného
komorného mu<:lctrovanila. Sku1očne, už
v Diabelliho Serenáde č. l, G dur potv.rdili ti'to t!'aja umelci svoju ·výrazovú
zosúladenost, sch·o pnost dO'tvára ť l na
intet'pretačnej klaviatúre hudobného klasicizmu široké spektnum nála dových svetov, v živej pa mät.! napr!.klad ostáva
s kvelá štylizácl'a Pochodu - tá pôsobivá manier a upäte·j vážnosti, malá karikatúr.a, zovretá v pr!sne j klasicky súdržnej Diabelllho hudbe. V nlja·kom p,r!pade ni e je tot-o komorné dielo menej
hodnotným, či okrajovým č in om viedens kého klasicizmu! Vcelku šťasmým dramaturgickým Ďinom bolo i predvedeni e

Tria pre flautu, violu a gitaru op. 46 Johanna Nepomuka Davida. Inter,preti tu
podčlaľ'kli na jmä neustálu l'OZosplevanost, prel1n.anie s·a vlaavrstevných myšlienkových !!nl!, ~késl ba.J ansovanie medzi heterofóniou a kontrapunktlckou
sadzbou, pľ'lčom tá prvá, zdá sa, dosť
domlnova~·a. Teda samá viacvýmamovost
a kompozičné reč vzďalujúca sa už všetkým novoromantlckÝ'm ponáškam. Davidova hudba je ·O bdarená pOsobiVÝ'mi hudobnými .ná•padmi a •predovšetkým drama ti~mom. Mysl!m si, že Ueto momenty akcerutovali 1 tnte11pretl.
V prvej časti tohto k·omorného koncertu z;aznel.a ešte l Ragtime Suite amerl'okého skladatela Scotta Joplina (v reaUzácJI S. Sohwaba). Joplin majstrovs.ky
doká~al vtlahrmt r.agtlme na ko ncertné
pódllrm, vdýchn u ť mu ušl ac·h tl l osť a pravé tvorivé rozmery. I tu skvelá Lnterp,retá,ct.a dobvrdLJ.a prvotný zámer skla.datela a oživila celok f.ahkou hravosťou
a sa•mopašnostou.
V druh e j časti rp!'ogramu sme si vypočuli Telemannovu TrioV1í sonátu h mol
a na záver p·rekrá•sne dielo českého ma j-

né k.o ntrasty, brll a111~né vyznenie tech nických úsk:ali, mn~hokrát preexponováva dynamilk·u a tempo. Je n a prvý pohlad z·r ejmé, že v:irttllozlta je umeleckým
krédom tak 'Splva,kova, a ko i c elého súboru. Takút o k oncepci·u možno pľli ja ť,
len a,k je ú!Plne perfekmá, a ko spl ňa
svoje vlas-tné p.ož la d·a vky, a.k stlľháva a
je .p resved,č•.ilv li . Moskovsk! vi.r.tuózl vedia
uclwállit, ba navyše ich ·interp1r etač n ý
~deál n1e je v .rozpor e so Šltý'lov·ostou.
Ak warchalovci zdô raz ňujú plnok.rvn ost ,
hu·tnost a rytl111iokiú •pulzá clu na·pr. barokových sk1adteb, soViletskl umelci oživujú vnútornú r.om.a111Uku týchto kompoz!ci!, ich d'ľobn é záchvevy, V·r úcnosť.
Spiva.kov s hobo jtstom Alexejom Utkinom predvied•li Koncert pre husle, hoboj
a slál!ikový orchester d mol, BWV 1043
J. S. Bacha. Obl úbané d.lelo, známe via·c
ak o kl(mcert '])Jre dVJoje huslel a orchester , poskytbo 2'lnačný pľliestor pr e prezemtác1u s ólls tLokých kva!Lt oboch hr áčov . Zaujala jasnosť a preclznost nástro j.o vého diLalógu, vy.pl'acovanie f úg~ve·j
expozicle l. čas u. kľ'ásne modelovaný
tón ho boj.a. Ani Vladimir Krajnev nebol
v Bra,t1islave po prvý raz. Sme radi, že
:1lOp·a koval svo je h osťovan ie v spol up.ráci
s naš!m spol ahHvým trúbká,!'om Karolom
Lulpaiom v Sostakovičovom Koncerte

str a hudobného kilasi.c izmu Václava Matiíjku - Notturno pre flautu, violu a
gitaru op. 21 - dlielo priam prekypujúce bohat•stvom myšlienok, k·ompoo:lčne
výnimoč ne a neopakovatelné. Diabelllho
trio z,výraznllo na tomto di ele najmä
ušlachtllost a otkli.vú, romanticky citenú
n osta.J.giu .
Stretnutie s Diabelliho triom bol·o pekn ým sv.ia toč n ým okamihom, ktorý sa zap!sa·l do našej pamäti a.k·o n evšedný tvorivý čl n.
IGOR BERGER
Renesanooá l r.anobarolwvá .hudba vokálma l .tnš'trumerutálna osviežená kont!'atenorom či d·obovým inšt>!"umentárom
stala sa v ostatnOU! desatroč l festlvaJu
jediným z il18ljlá·k·a vejš!ch dramaturgických ·tirulov. Súbory vynikajúcich kva IH [ Deller Consol't, Capella Bydgost iensis, Five Centurles Ensemble, Hartus muslcus l v ys tľliedali neraz osobLté, len s
ve!ko.u tole·ranclou a kceptov-ané poh J.ady
na toto dá-vne u menie [ Komo.r.ný súbor
Ha!'món:ia , Saint Paul Chamber Orchestra ... l . Pl'e naše pódium, kde súbor
~ohto druh u sa dostane len vel mi spor adl•cky, každý koncert má s•V'oje osobité
·ča r o a pomáha v ži.v.o m, bezprostrednom
dotyku s m i nulosťou . I ked sú to vo
v!!·č šine pripadov sú bory ·prie menn ej kva-

pre klavlr, trúbku a sláčikový orchester, op. 35. Naplno r ozv:inul a vložil v
pr ospech diela celú svo ju osobnost, emooion állne čaro a um. Jeho poňatie Sost akovJ.č.ovho konc et·tu zvýraznilo kapriciózn osť, briskn ost sk ladby, v s úlade s
Mosk ovs kými virtuózmi sl zv olH extrémnu vil'tuozlt u ako základ pre tvorivé
rorz:priadanie notovej spletli, obdivuhodne h ra l a koby závojom zahmlené pianissimá 2. ôa·s ti, a by vzlip!i ti n ešetril lntenzLtou pri údernom finá le. Karol Lušpal sa zapojil do hry vyrovnaným výkonom, bezchybným a op lerajúcim sa o
p ekný tón a perfektné fréz ova nie. V
druhej polovici Od2lnela Cajkovs kého Serenáda pre sláčikový orchester C dur,
op. 48. K once pčne svižná, od!1o.ma ntizovaná a zomknutá iruterpretácia diela prrispel•a k pocLtu diania bez z.astavenla,
spádu, až pr!liš rýchleh.o plynutia. Sympatické
bolo
predvedenie
valčiku.
oz V'lášt ňujúceho celú serenádu o nobles u a melodickú krásu.
VIERA POLAKOVICOVA
Dve vys!lúpenia Moskovských virtu6zov na BHS poskytujú vyh.ran en ejšl názor na ioh interpretač ný ruk,opls. Predovšetkým oboma potvrdiH, , že lc.h sila
je vo vir.tuozite [ t•a k, ako si to pred os! aH už v samotnom titule]. v brilantne j
tec.hnike podporujúcej lesk a dyna miku výl'azovej transpoz!oie hud by. Vyh ranená ume.Jecká osobnost huslistu Vladimira Spivakova v úlohe dii rlgel'l!ta, sólis·tu, umelec•kého vedúceh o je dos tatoč 
nou zárukou kvality l perspektiv neho
zdokonalovania. Výv o jaschopn osť súboru
smerujúca k cizel•o vaniu §týlove j nadradenosti a utora pred Interp ret ačnou
ma.g mou, bude zaiste d·a lš lm tvoľlivým
umocnen!m spolupráce. Zatial hra.jú Sosta k ov lča 1 Viva•ldiho viac v zmysle rukopisu vychá dzajúceho z osobnost! sólistov (K·raj'nev, Spiv.a kov ]. V pr!pade
druhéh·o vystúpenia [ 7. októbra l Vivaldiho ityri husrové koncerty ( e mol,
E dur, a mol, A dur) a !oo i Koncert pre
dvoje husH d mol s koncert ným majstr om Arkadijom Futerom reprezen.toval!
názor sólistu a umeleckéh o vedúceho
Vladimíra Spivakova. Vych-ovaný na ruskel a sovietskej husl·ovej šk·ole a domá cej k ompozičnej klasike preniesol
velkorysost frázovania , agogackú nadsadenos ť. plnosť tónu l do baroka. Kantiléna VIvaldiho, k.torý patr! - ako sa ~)l,o
v o~! " k r·omantikom bar oka", znáša
najmä v_ huslových koncertoch širšie a
plnšie dimenzie technického a výrazo·
véh o pradiva interpretácie. Spiva.kov sa
blysol predovšetkým vlastnou virtuozi tou, rue však vždy v zhode s myšlienkou aUJto·ra. Jeho husle, tak in.tenzivne
fascinuj úce celý sú bor, sú vy jadrenlm
zvUJkovej homogénnosti a emocionálnej
spontánnosti hudobnika , intenzitou ktorých prežiaru je a j Oľ'ch ester.
Mosk•ovsk! virt uózi os lni l1 publi.kum
bezprostr ednosťou In terpretácie l nezvyčajnou vitalitou hry. In te r pre t-ačnou kulmi.náci•O!! druhého vystúpenia bola Rossiniho Sonáta pre ltyri sláčikov é nástroje č. 3, C dur [v úpľB've pre sláči kový s.úbor] . Ich výl<Jon v ne j ziska!
n a uvo ln enosti muz'icirovan1a a dirigent
umeleckým nadhladom dopomohol k pln š iemu hudobnému vy·pDac ovan iu predlohy. Spivak.ov sprevá.cLzajúc súbor od hus.
li je jeho homogénnou súčasťou bez kur.i gujúceho nadh ladu, ktorý vša:k ziska va a.k·o výborný rozh ladený muzikan.t od
dir,igentskej takitovky. Týmto dosahuje v
súbore zn elejšiu tv.cj;l'ivú vibráciu s hraným autorom, ktorá pre!'astá v kompaktne jš ie rea l izačné na plnenie. Mladý súbor teda presvedčil a prekvapil vysokými parametra mi: profesioná lnou isto·
tou a t ech'nLc•k ou vi r tuozitou muzikantskej sily.
ETELA CARSKA

lity, napomáha Im elá n a zá pal mladosti, vď ak a čom u ob javujú t.ieto h·od noty l pre seba, a teda vo v äčšine pripadov to robia ako svo je h·obby. V mi nulosti u viacerých umelecká kv·a llta
často z;aostá.v ala za nadšenim. Ono však
ner.az pomohlo k záujmu o tvo rbu minulosti i bez il'l!t·enp re tačn e j plnosti. Toh to typu bolo i vystúpenie súboru Came·
rata Amsterdam z Holandska [ 30. septembra l. Sever ské krajiny v snahe spr!st upniť umenie svo jej boha te j h lstór.ie
[najmä vda·ka Nizozemskej škole l ma jú
popri Talianoch a PoHakoch vari na jr ozvinutejšiu túto konce1·tnú prax. Ca merata Amsterdam mala zazna mena ť jeden z ďa lši eh um eleckých p.r!nosov v
tejt() oblasti. Zial, až na vedúceho súboru fl.autistu Quida Klemischa p ľ'išl a
do Bratislavy Iba náhra dné !mprov.izácla - čembalista Siebe Henster a hráč 
ka n a vi·olu da gamba Naomie Hlrschfeldová. Rovn8.1ko náhradný r epertoá r chara k:terizoval.a s!ce impr~vlzačná pohoto·
v.ost tro ji·c e .hudobnlkov, ale n ie v každo m či sle Lntel'preta•čne dotiahnutá a
umelecky čl·stá. Predovšet·kým to bolo
velm i nevyrovnan é t rio po int e l.'pretačn e j
stránke, v ktorom prim patril ml•a de j
gamb istke. mimoria dn e muzikál,n.ej hul P okrač ovani e n a 5. st r.]
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zomknutosť.
Fresk C>vo kvartetu
mohlo v tejto skladJbe u pl·atn i ť svoju muzikantskú výrečnosť, tempe rament a
technickú vy spelosť. Pre ná s to bolo
.poznanie a kon'frontácla, ktorá je vždy
uži toč ná, nrutrnä aJk jej výsledkom je
ešte väčšie zamysleni e sa nad h od notami viacer ých domácich s kladieb. Ved ,
Iste nebude preh:nané, ak skonštatu jeme,
že Zj•a·vná vel•a wa·vnost Rosen bergo·ve j
·kompozície by sa v porovnani s Hrušov sk~ho kv artetom d·o sta•l a do celkom iné·
ho svetla a že 1 ked je'j uvedenie prijlrnarne - a·k·o sa snažíme poznať a vnlrna ť všet.k o d-oposlal n ez.náme a odha l ujúce iný svet - hre je nás vedomie vl•a stn!k.a zvnútorneruet ·a výraz ovo hl boke 1
hudobne j krásy, akú poskytuje Hrušovského hu dba.
VIERA POLAKOVICOV A
zlčnú

Komorné súbory a . recitály
[ Pokra·čovanie zo 4. str.)
s ·pekným tónom nástroja, ovládajúcej zá·konitosti štýlu starej hudby
1 tvorivej spolwpráce na .r.ukopise sklad·by. S je j hudo·bnl·okou plnostoo v niektorý.c h s kl.ad,M ch korešpondova li invenčné zábl esky flautistu. Z tohto diaIógu sa JVyrnykBI! rprlstup černbalist.u, po·
starvený s kô r na Jtudbe novše j, na'Vyše
klavírne j technJ:ky. Na)koncentrovane·jšl
výkon podal v Bachovej Toccate pre
čembalo D dur, .BWV 912. Gamb!Sitlka zažiarila v Suite pre violu da gamba a
basso continuo č. 2 Ma.rina Maraisa a
f,J autista v ,známe•j Corelliho Sonáte La
folia, pôv odne ~komponovanej p.re sólové husle. V spoločn om J nteľlpretač norn
s úzvuku sa najviac zhodU v Telemannovej Sonáte pre zobcovú flautu a basso
continuo f mol. Hudba teda vytvorila
pohodu, no jej súčasná a ktua llzá·c ia neprl,n.J.esl.a oč·a k á va·ný zážitok.
ETELA CARSKA
dobnlrč·k e

l. ok.t6b1.1a, v deň, určený Medzi'národ
nou hudobnou r·a d·ou UNESCO a ko Medzinárodný deň hud>by, konal sa slávnostn ý ak.t odovzdá·vania vý roč ný c h cien
Zväzu slovenskýoh skladatel.ov a c ien
Slov.e nského hudobného fondu, ako i
plakiet Bratis!a'Vských hudobných slávnosti. Pri t ejt-o .prUažitost! odzn el koncert, na k.tororn sa rprezento.valo Filharmonické kva·rteto (Josef Skofepa - 1.
•h usle, Anton Lehotský- - 2. husle, Juraj Petrovič - viola, Peter Sochman vio lonče lo l.
Nrie Je .tomu ta.k dá·vno, 1ked srne s fútostou konšta tovB!lJ, ~e na Sl·ovensku v
kornomej .hudbe z.a.ostávarne. Tát·o nár oč n á hudobná oblast bola, je a bude
tlrnočnl k om na}V•I IIútornejšieho rny§lienkového prejavu hudobného 'Vyjadro·vani·a
Intímneho sveta čl·oveka. Vd·a k·a všes tra.nnej starostli'V·OSti sa a j tá.to dôležitá hudobná obla•s t u nás už potešltelne rozvíja vo v.zá'jornných spätných väzbáoh tv or by a int-el'pretácie. Slovenský
komorný ol'ch esrer dosiahol svetové ln•ter.pretačné par·arnetre l svet.ovú slá•v u .a
u rč uj·e vy s-oké krLtériá kvali ty. V •poslednom desaťročí v~niklo niekol.ko lfalšich kOI!Uormých súborov rôzneho ·Obsa;denia a š tý.l ového zarnerarua. Naj:výraznej šle sa upla tň uj ú s l áčikov é k·vartetá
kl asického typu, kJtoré illiŠpirUJjú slovensk ých s kladatelov ·k t vor be pre toto obsadenie.
K Lnterpret·o m oddane Sllúži·acLrn slovenskej kvartetovej t vor be patri bezosporu tiež Filharmonické kvart~to. Dokázalo to .a.j na Jtornto koncerte výbornou iruterpretáci·ou náročného Intr.o vertl!lého Sláčikového kvarteta č. 3 Ilju Zeljenku. Kvarteto a utor venova l :tomuto súbonu. Nový>rn spôsobom tu Zeljenka upl a~ň u je prostried·ky hudby 20. st·or.očl•a,
s lú ~i.a mu
k vy j•adireruiu myš lienkovej
podstaty hudby. Sú protipólom úsekov
k-anta•biloných, vytvárajú n ~·pätle ·a ·k·on trast.né situácie odrážajúce problematiku súčasnosti a •problémy súčasného člo
ve ka. Ko rnunlkatlvnos t dlel·a ~dôrazniJ.o
intenpretačné •stvárnenie nielen per.fek.tným :z.vládnutlrn ·p.artLtúrv. rule <plným pochopenlrn rnyšlienk·ovej podsta•ty Z-eljenkovej hudby.
Sláčikové kvarteto č. l, e mol, "Z mého livota" .od Bedl'icha Smetanu sa zásluhou českých súborov, predov~et·kým
.s vetoznámeho Smetanovho kvaľlteta, dostalo do •šplčk'Ových interpretačných polô.h. I ked by bolo n esprá.vne Jtrv•a t na
jedine j rnwnej ln~eľlpretačnej k·o ncepcil
Filharmonlcké
a ke jko rvek hudby
.kvarteto .v tomto diel:e neuspok·ot il o. Odhliadnuc od niektorých LIIItonačných a
technických kazov sa snaha po .trlezv·orn, klasicLzu júcom prístupe k Smeta n OVJrnu diel·u ja vi ·a ko rneadekvátna rnyšllenko;vej <pods tate 1•ejto .hudJby.
Na1prtek týlmto 'Výh·radá rn nám vo Fll.ha!'rnoni·Ckorn kvar tet e vyrastá ná·dej ný reprezentant nMho komorného umenia.
ANNA KOVAitOVA
Pre každého d·ornáceho Interpreta ponuka možnosti 1prezentovat sa v rámci
BHS te istým druhom vyznamenania.
zohfa·d nenim jeho dot·e ra·jše j aktivity,
umeleckých .schJapnostl •a súčasne 1 pril ežl tosťou pre ·konfr·ontá.ciu so z·ah.ra<Uič<Uýlrn kon-text·orn.
Dň a 2. okltóbra !Inllil moonoot vystúpiť
s progr.arnorn celovečernéh-o rec!Jtálu v
Zrkadlovej si·eni PrLmaclálnebo paláca
Stanislav Zamborskf. Umelec patri k
slhnej strednej generá•c li slovens kých ·klav!rist·ov, k.torá sa ~Oľl81L výraznejšie presadrzuje v našom koncertnom živote.
Zamborského vývQj má zrutiaf wostupnú tendencLu, ·ba možno sa bllži ·k svoj·
mu zenitu; št.a stne sa vy..manll zo štádia
mladíckeho holdov·arnl·a mukove j eXJPresiv!:te, j·e h·O preja•v dosahu je v súč.aslllos
ti už id-eálnu syntézu cHu, ro:z.vahy.
zmyslu pre §tý.! ~a súčasnéh o nevy.hnu.t-

ného predpokla du dôsledného vyľOJvn á
vanla sa s tecl1nlok·au pwblematikQu.
Uvedomili srne sl t·o už v úvodnom
Sehubertovi ( Klavlrne skladby D. 946),
kde na prikladnej úrovni :whladňoval
t1ornantlcký vzlet i klasicistickú stránku rna•jst.rovej h•udohne.j reči. DeUkátna
zvukwá kuJtúra, .prirodzená spevnosť,
ale .aj napätie lln.J.i s výr.aznýrn fantáz! jným vkladom charalkiterlzovali os-obitosť Zamborského koncepcie.
P.o úspešných llsztovskfch gr·a monahrávkac h (na profll.ovej platni OPUS-u l
.predložil ~Ja.v l rlsta festivalovému obecenstvu opätQvne tv-o!1bu velkého reprezenta nta ramantl.zm·u.
Petrarcov sonet
č. 123 stvárnil Jy.rcioko-poetic·ky, vedome zastiera·! dramatické vrcholy a v
snahe vy.budovat starvebný monolit zriekol sa n!ekolký·c h ferrnát. So zna·čnQu
dávkou Vlkusu, .a le aj s .príznačným tvorivým elánom a s nezly.háva.j.úcou bravúr·o u budoval t r~p·tyc h z cyklu Roky
pUJt.ov•anl·a - Benátky a Neapol (Gondolléra, Canzona a Tarantella). Ťažisk o
svojh·o tvor!:vého prístupu z·arneral Zomborský na zdô razňovanie plastLky c!t.livo modelovaných fráz bez ohradu na
hustotu vi.nt.uómych ozdôb, ktoré "·Odpafo:v.a l" s úplnou suv.erénnostou. Sympatie vzbudzovala rozvaha s a kou pristupoval ·k·u kQncapcli Ll·szta. P.osluc.háč
mal neustále dojem neochabutúce.j citovej účasti, ale l úspešné.ho vyhýba:ni·a
sa v.erutH ovani.a tvor!IVéh·o temperlllitlen~u.
Bravúrne partie zneli plnozvučne, ale
vždy kultivova ne a ·bol! za·člen:ené účin
ne do celk·o vej výstBNby.
Zamborského tendencia .k poetizácll
hudo bného obsa·hu ·dominovala ·a·j v slávnom Ravelovom cykle troch poém pre
klavlr Galpar noel. Nár.oč ná t echnická
sadzba a šlrokodyooé plochy boli poznačené tvorivou zaan gažovanosťQu , ale aj
rna.jstr.ovsky z.reJou !'IOZvah·ou, čim všetkým sa len potv.r dilo, že Za.rnborskéhQ
účasť v program e festivalu bola oprá<vnená a prlležitost, ·ktor.ú ·tak<to dostal,
d·okáza.J .a·j pln.e využit a svoje schopnost! ná:Ježi•t e predostrieť f·estivaJ.ovérnu
publiku v cel>Orn rozsa hu.
Úspešnou bodkJou za náročn9rn Rovelom boli Tri skladby pre klavlr od čes
kéh o autora Klementa Slavlckého - súčast urneJ.covho kmeňového repertoáru.
Kéi!Skády vir t uó~nych girlánd, živelný
spád, úč Ln1116 vy·s tavaná dynamJc.ká forma a fascinujúce zvlá.dlllut.le technicky
nár.očnýc.h ·pasáži vyvolali u otbecenstva
nadšenú zá.pavu ap la u~ a .prinútili umelca k prida.vkorn.
VLADIMIR CIZIK
Ná.rod ná umelkyň a ZSSR Jelena Obraz ·
covová sa fes tlvrul·o vému obecenstvu n a
tohroročnýc·h BHS '}Jredstavlla dvakrá t:
·p rvý raz na scéne SND l. októbra v úJ.o·h e Mariny !Mni·š kove j v ·opere Boris Godunov M. P. Músorgského, ·d ruhý .r az
3. Qktóbr a .v K•o nc ertnej si eni SF ako
komorná spev.áčk·a plesňovým recitálom
z tvoľlby skla datelov L. van Beethovena, W. A. Mozarta, R. Wagnera a P. l.
Cajkovského.
Zo š!est!Cih .piesni 1na básne Ch. F. Gel ler.ta, op. 48 L. van Beethovena zaJrad.!la
J. Obraz.covová do svojho recLtálového
programu dve: č. 4 - Ole Ehre Gottes
aus der Natur a ·č. 3 - Vorn Tade. Spolu s dvoma áriami W. A. Moza•r ta z opery Titus [ ár'la Vittallie a ária Sexta l boli ·predovšet·kýrn dôkazom všestranného
umelec.kého záberu i hlasovéh.o f,ondu
umelkyne a nemalou mierou 1 technického majstrovst.va, ktoré J. Obrazcťlvo
vá aV'I áda na Jtorn rnllljvyššom stupn!. ZaHal čo v Beethovenovl zazneli temné
a hlboké .reg~stre jej m~zosopránu miestami až a~.tovéhl0 •pod.farbenia, v Mozartov! zažia:ru jej hl•as lesklým až kovovým za fa r.bentm s koloratú rnyrn nádychom. Pritom ·piesne, resp. árie Beethovenove l Mozartove chá.pala ako koncertné skl·ad<by, <V ktorých upredlllostňo
v·ala predovšet.kýtrn ·technLku svojho rnaj str.ovstva. Päť piesni R. Wagnei'B na text
M. Wesendonkovej stoja svojim obsahovým 2lBlrner.anlrn, hudobnou mMérlo.u a
romantickým nádychom bližšie umeleckému naturelu J. Obrazc ovove j. Mäk·k·ost
kantllén, g.radácle vystupňované do d:rarnatlokých vrcho lov, majs trovské ovláda·
nie hllasové.ho fondu, s rnax.lrnáJnyrn
efektom, ale discLplinov.ane využité výraz'Ové prostriedky oddelovaU atmosféru
jednotli'Vých piesn1. Tie zakryli 1 dr·obné LIJit.onačné a teohn!cké vý·kyvy.
Druhú .polovicu piesňového recitálu J.
Obrazcovovej J!:.rorH výber tvorby P. 1.
Cajlrovského. Krásnych bolo tých 7 .pvesnl, i<Jtoré nám J. O.braz.covová zaspieva Ja. Ly.r-!ka, zasnená ·š !rokodychá rnel·anch-olická zádwrnčwost <vyžarovala z ich
sveta, popretká'Vanom smútkom i vrúc nYirn cl1·om. Prlrodzeoost a eieganc!a bo·
li dornénQU interpretácie plesni Ne tolko
tot, :kto znal 1 To bylo ranneju vesnoj,
či Piesn! cygankl. Zaka<t~los solnce, Sre·

Národná

umel·kyňa

ZSSR ). Obrazcovová

dl šurnnovo bala, Jesli v ,pal8 d·a ni tra vuška byla, Deň 11 carit. Každe.j ples ni vtlačila sólist·ka osobitú náladu: doká.z ala byt graciózna a plná ci.tu. Netreba snád •pr!porntnat, a ko dokonale
ovláda Jelena Obrazoovová spevácke
pros.tried,ky. Sú .pre 11u také prLrod·z ené,
že ich poslucJtá,č sotva vnima. Len ta j!
dy.ch pri .jej úžasných pian!ssirnác.h, nechá sa unA·šaf j€1J muzi·kalitou, striehne
na gestá, ·ktoré elegantne Zdôrazňujú čo
je v hudbe a texte ešte skryté. Tých
.pá.r minút žLje •j ednoducho v piesni, vnlma l·e n t·o, čo z .pódi·a zaznieva. T·akto
strhnúť doká~e ·len skutočne vel ké urnenie. Umeleckým partn erom J. Obrazcovovej bol klavl rLsta Vala Cačava, zaslúžilý
umelec Grwiru;,kej SSR, k.torý s J. Ob'ľéiJZCOVQVOU ·často spolupracuje. Je v pr·vorn rade výbor·nýllll klaviristom, čo mu
umožňuje i tie :najnáročnej šie tech nické
pasá~e lnterpretQv.a t .v ždy v kon:texte s
pož.adoV'Bn ým partom sólov~ho spevu. Je
tvorivým tY'porn umelca sch·o pnýrn prlspôsob!ť sa mornentá.lnym požiadavkám
a sLtuáclärn. PlredoVIŠetk9m však je výbo!'lnýrn lffiluzl·kant·orn. Svojim klavirnym
sprievodom štýl•ovo i •v ýrazovo dotvára
lnte.l"lpretov ané dielo, čim nemalou mierou prispieva k sólistov-mu úspec·hu. Ta·
ký sa nám ;j.avH l na ·s vojom bratlsJ•a vs korn vysrúpenl.
MARTA FOLDESOVA
P.rvé Uačené m ateriály t ohtoročného
festivalu ohJ.a sovaL! v programe komorného koncertu švédskeho Freskovho
kvarteta a•J uv.e denle SLáči kového kv artet a Ivana Hr u§ovského. Je len n a šk odu poduja·t!a ako .c elk•u, 1 samotnéh o
vystúpenia ~ah ra.n!čný.ch hosti, že v poslednej chv!ll zmen!Jil dohodnutú dramatul'giu, pretože ta.k ochudobnl!i niel•e n
so bott1ajš!e ďesUval·ové .matiné ( 6. októbra l v Zrkadlov•9j sieni •Prirnao!áln eho paláca, ale n rutrnä ·v lastné 1POWan!e a reperroá.r o .reprez·ent.ativne dielo predstavitel a stredne j slovenskej generácie
skl.ad81tef.ov. Ioo •poruuka sa teda zúž!J.a
na Sláčikové kvarteto č . 2, op. 10 Zoltána Kodálya, Slá~ikové kva·l"teto č. 4
Hildinga Rosenberga a Sláčikové kvarteto č. 15 a mol, op. 132 Ludwiga van
Beethovena 1prídavok ,pochádllal z Mozartovh o sk.1act.atefs kéh·o .od;ka.zu l.
Súbor hra•júci v zloženi Lars Fresk,
Hans-Erik Westberg, Lars-Gunnar Hodin
a Peter GHran Skytt .pat-rl k priemerným
združenl·am svo jh o druhu. Disponuje ·kvalltnýmt hráčmi, medlzt ktorými azda najviac vyniká vio!Qnčellsta Lars-Gunnar
Bodln. f.c•h .hra prezTádza dobrú zn a~os t
paľltltúr, ·premyslený postoj k výstavbe
jednotlivých ~ompozicll, zodpovednost
voč! detabLnému rprapracovanl-u .každého
z ~ruterpor etovan ý.ch sláč!·kových ·k.vartet.
Výsledk·om je sýty zvuk, snaha o kon·t rast, d~a lóg šty.roch llnll, ktorý sa miestami zjednocuj e v celistvom ~vuku, vytvára.júcorn do jem unisona. V prllišnej
zau jatoS/ti nad merušlrnl úsekmi vša k mizne súdnosť n ad všetkými časťami diel,
!stý rna.dhfad, ·Vi·acero g ra dačnýc h Vlrc.holov mätie :a oh ý-ba pocit ·vyvrch olenia,
ku .kitorérnu sa s ústredi úsll!e a výraz
.tnšt·r u.rnen.talistov. Tu ·v idfm rezervy
Freskov.ho ·kva:rteta. Klad a nespomý
prlinos Ich účinkovania na BHS spoč iova
v uveden! .uká~ky z tvor Lvej dielne domáceho a utora - Hildinga Rosenberga.
Jeho miesto v kontexte svetove j t vorby
je na.jmä v súvis lost! s u,pJ·atnenim sa
v rámci komornéh o žáiiiiru, v ktQrom
autor dospal k sy.rutéze •pozdnorornantlckých pr.v'k ov s charakJter.lstickýrnl črta 
ml európs ke j modernej reči. Prejavu je
sa to v z.rozumiteliiiOstJ, výrazove 1 sústredenosti. Vo štvrtom sláči·kovorn kvar tete p odč lar,kuj e ·Rosenlber.g korut.rast v
rámci jedlnotlLvých časti i medzi nimi,
dbá .o melodlcktú zaujlrnavosť a kompa-

Bra:tislavs·ké hud·o bné slávnosti si v
posledných rok1och .o. l. .postaviU ·Ciel zoznámiť obecenstvo postupne so skladatefskou tvorbou hlavných centier ZSSR.
Tohto roku vol ba padla na Leningrad var! najdynamic kejšie oh n!s·k·o hudobného dian ia v kra jl·n e Sovietov. Pravda,
nemohlo !st viac než o ur,čitú sondu ved sk lada•t erská obec d:ruh ého centra
Sovietskeho zväzu je velm i početn á a
štý lovo rôznorodá.
Program komorného k.o ncertu z diel
len.i.ngradský·c h s kl·B·datefov ( 6. októbra l
otvorpa Sonéta pre husle a klavlr prlslušnl'ka staršej generácie Venjamina J.
Basnera (1925). Za.ujala origl nlí.lnym
traktovanlm sonátovej formy. Je to jednočas t•ové dielo s prevah.o u rneditativny oh úsekov a n eskororornant!ckých ·výTazových prostried kov. Na vrch ole .prebieha v živom tempe - zne1e hu dba zjavne inšpirovaná na jv äčšlrn soviets kym lening radským sMadater.orn Sostakov ičorn. Voelku !de •O konclzne vybudovanú s kladibu. Je j lnterpre.U - Pavol
Bogacz a Norbert Heller - sa stotožnili
s vý ľazovýrn posolsrvorn diela a prlpľa·
viii jeho adekvátne zvlá·dnutle.
Cen1rom programu boli dve V·Okálne
kornpozlcle: Tri piesne pre mezzosoprán
a kla·v lr Borisa l. Tilčenka (1939) a Ruskf hudobný- zolit Valerija A. Gavrillna
(19391. Obe sa vyznačujú rutUvýrn vedením vo kálnej zlo~ky za obsahove dô,Jež!te j úl·o hy klavírneho part u. Tl ščen 
kove plesn e sú tromi komorným! rninia·
túrami, Gavr!linov cy klus má zn a č nú
dlž·ku. Je ~o ·romi.ah l·a v.o kálna suita s
kaleldoskopickýrn stried&nirn nál ad, p.r lamo n a bitá k1ontrastami ·a naj rozmanHe·jširni ernócl•arnl. Jeho hudobná reč vyrastá zo zúžitkovania na jlepš!ch tradi cli
ruskej v·o kálne.j fudovej a umelej piesňovej tvorby. Hoci !de o vý~vo r len dvadsatš esfroč ného autora, bolo dva roky po
sv,otorn vzniku (v roku 1967 l odmenené
štátnou cenou RSFSR. O skve lú ln.terpretácJ.u sa zaslúžili sólistka Leningradského a kad ernlokého divadla opery a bale·
tu Jevgenija Gorochovskaja a sólistka
Leningradského r-ozhlas u a •t el·evizie Irai ·
da Golovnevová. Zvl ášť treba vyzdv ih núť
ná dh erný, teohni•cky skvele ovlád·a ný
fond speváčky, jaj pe·rfek tnú artikulá ciu
a SChOpnost vyt<V•Ori( .na konc.ertn<am pÓ·
dlu z plesni malé draJmatLcké obrázky.
Z á verečným
čisl orn
programu bolo
Stvrté sláčikové kva.rteto Jurija A. Failka (nar. 1936). Má t no j častový • pôdorys ,
ale jeho v ýpoveď sa zamerdava p rimá-r·
ne na f•a rehno-sonoristlc kú zl.ožku. !de
o hud•bu jemnýelh timbr ov, odttei'10v nie nepodobnú t ransfonrnov anej maliarskej .palete. Ba ns kobystrické Trávnlčkovo
kvarteto, k.tO'ré už na Brat!<slavs kých hu dobných s lárvnostlach n eraz exceloval·o,
sv.o jlrn
reprezentatívnym
umeleckým
šta:ndardorn sa pos!Jaralo o kv all-tné pred ·
vedenie diela ra znova prilp ornenu lo,
akým! kv.a!LtJn ýrnl slá·č Vkovýrni kvarteta·
ml disponujeme - zv l ášť v konfrontáci.l so švédskym Freskovýrn •kvart etom,
kt·o ré vystúpll10 v ten Istý de11 1.
IGROR VAJDA
V Stúdi u S sa 6. ·Ok•tóbra v neskorých
.h:odiná-ch [ 22,00 .hl predsta ·
vU.o Foorstrovo trio (Stanislav Srp husle, Václav Jlrovec - viiO l·onč elo, Aloi
klavlr], 7Ja spoluúčlnkovanta
Bllek klarlnetistu Felixa Slováčka. V úvodnej
čast!
programu uviedli Beethovenovu
Trio pre klarinet, violončelo a klavlr
i!. 4, B dur, op. ll, svlež·e .optimistické
dielo, plné pohody oa nespútane j r ad·os·
ti. Pra vda , v l n te!1pľetácl! sa tieto č r ty
dlel•a neprejarvoval! s ·takou samozre.j·
rnosf·ou. Predov·š et·kýrn v kl avírnom parte bolo mnoho nepresnosti, ktor é ·Osla bova.li k·onečný estetlck9 ú·č inok . Výk.on
komorného telesa nepôsobll jednotne,
navyše o .neja k()ITI 1nt erpret a•čnom .názore
na Beethovena nemožno h ovor.lt. AZ<doa
len F. Slováiček ~t~ruesol do Interpretácie
osobnostný vklad i ked v Adagiu bol
aj jeho ,prlstUJP poznačený až neúmerne predlmerwovanýrn :rornantlck9rn pri·
stupOiffi. Celkove však treba poveda( že
to bol rn.uzUk·aiJltsky i .názorovo dosť n evyjasnený pohlad na toto dielo. C!eno·
[ Pokra čovanle na 6. st.r. l
veče rných
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Komorné súbory a recitály
(Dokončenie z 5. str. l
vla Foerstrovho tria tu netvoT!li kompaktné komorné teleso, rozdielne 1ndlvidua11ty nevstúplll do služ.ieb cel•k u. V
podstate ·tie isté výhrady možno vyslovi t aj na interpretáciu Dvofáko.vej Dumky, tria pre husle, violončelo a klavlr
op. 90. P.ravda, tu už bola ná,zorová vyhranenosť 111a dielo jasnejšia, dôvernejš ia, a le ·a ni predvedenie toht.o diela sa
nezao•bišl•o bez technJ·c kých "škrabanc ov". Poslucháč však počul uc elenejš!,
zos úladenejšl výkon - bolo to už trlo,
aj keď v dynam!okef prep•I 'acovanosti tu
ešte dosť zaostá·vaJ.Q za tým, čo možno
nHzvať vef·kolepou tnterpretáci·ou. Bolo
však velmi poučné sledovať konfrontáci u v prlstupe k Beathovenovi .a Dvol'ákovl , hoci ani v prvom an! IV druhom
prlpade neboi výkon Foerstrovho tria
strhuj•úci a neopak·o vatefný.
V .dr.uhe·j časti p!'IOgi'amu sme si vyp očuli ·od FrantiAka Skroupa Trlo pre
klarinet, husle a violontelo Es dur,
op. 27. Tu sa interpreti •plne rehabilitova li za sv·o•! výkon v prvej časti ,progra·
mu. Skroup v ich podan! zaujal posluc h á-č a a zdá sa, že inter,pretl sa s n lm
maximálne st.o~ožn!li. Hla.v ne Felix SI·O·
vá •ček tu potvrdU sv.oju ·velkú muzikalitu a s chopnost plne sa uplatniť v · ko·
morno m telese.
Foers trovo •tl'io .s a ted•a predstavilo v
Bratis l-a ve s dvoma .~\llaatat!vne •r·ozdielny mi p o lča smi. V S•kJioupovi potvrdili
sv·o·ju muzika l!itu a schopnost tv.o rlvo a
s kutoč n e zasvätene reagovať na ·kompoz ičn ý projek.t sklado.tela. Skoda, že sme
v ich inter.pretácii nepOČuli hud•bu 20.
stor oč-i a. Určite by bol náš pohfad n a
tot o komorné teleso (we ra kompaktnejšl
a prav·d·ivejš!. I napriek spomen;utým
výhradam tr-e ba h·odnot it vystúpenie
l"oersh·ovho tr ~a v ramcl toMoročných
BHS a ko pozitllvny dramaturgický 1 lnt e rpr e t a·čný

či.n.

IGOR BERGER
Na nede!i'taj šom org.an·o vom mat-Iné (7.
o k tóbra 1 vystúpil I'akús ky umelec Martin Haselbock. Jello meno. ú21ko s,päté s
rodinn o u o rganovo u t ra d lei ou (ot ec vy nika jú c i organista Hans Haselbllc·k l ! výni mm::ným tal entom je u .nás zname p.rostredn fc tvom 111ah.rá vok. Na živom pódiu
Sra .tislavy sa predstavil po prvý raz. Známe meno vy,pTovokovalo mimoriadny záuj em ver e jnosti očakáva j úc nekaždodenný zážito k. Ten sic e Haselb1lck pos kytol.
a le olw r enený netradičnou osobitosť(}U
nlizo ru. So svojimi nahráv.kam! zostal v
zhode iba čo sa týka geniality nadania
a mimo riadne j muzikality podporenej
o jedine lou technikou a fantázi-ou. Prekva pila a i jeho - u organ ist(}V nezvyk lá - pohot.ovost v regi str.ovan!, ktoré
sl prevádza! sám, ako l h ra spamäti
( pr!davky Bach a, Dandrleu ]. Pokia l tieto
n ev šedné predpoklady sú p·rJ nahrávkac h s trážené d!sc!.plfnou ( možno ale
najmä nudobným režisérom l na živom
pódi u ustúpili vcrk-orys a j Invencii organ istu. Zabudnúc na partitúry diel Bacha . Liszt a a Regera, ovládnutý i ba lmagl nat!vnou siJ.ou hudby, hral predovšetkým sún, seba. Výsledný do•jem z tejto
vA ľk ei interpretačnej suverenity bol však
z načn e roz pačitý .
zak·onitostl umenia ,
odhliadnuc .a d pr!snych tradlcll k Bacho ve j geni a lit e udržilwanej najmä nemeckou o rganovou škol ou, dosahujú v
súvislos ti s int e rpretačným vývo}om do·
by (de terminovaný rôznymi peripetiami

názorov, ume.lec:kých škôl, výra~n ých rukopisov osobnost!) nové umelecké výklady, Nesmie sa však ani 1u prekroč!t miera v.kusu a umeleckej pôsobivosti. Z.amýšf.ajúc sa nad Haselbtlckwou lnter,pretác!ou Bacha (po v!acnásobn.Qm
odipocut! záznamu tohto konce.r.tu l na:jmä Prelťtdia a fťtgy a mol, BWV 543,
Triovej sonáty i!. 4 e mol, BWV 528
(•o prldavk.u Concerta a mol Bach - Vlvald! a nl nehovoriac l - nemožno súhlasiť s v.o lnou .Lmprovlzačnou fantáziou
v registrácii, .texte, v telllcpe 1 v celkovom výklade Bachovej hudby. Poklaf
Partlta diverse sopra: Seit gegrllsset, Jesu glltig, BWV 768 .cJQvofuje už väčšiu
vari.abLlltu n'Dvých náhladov organistu,
Triová sonáta a Fúga a mol nepripúšťajú ,.po!hrávanie sa" ·S textom Bachovej hudby.
Haselbtlck celý koncert hr·a l s r ozmachom vefkorysého :huctobnf.ka, ktorý
ale velkorysosť "zoneužlval" 800 •!)I'Odukt
vlastnej tvorivej ~mag! nat!v:n·ostl! bez reš·
pek.tovan!a zák·o nttost! BachovhQ štýlu
a 111J.astného vkusu. Napriek svojej vyni·
kaj•úcej muzl·kal!te, dosiahnutej techni ke, fanta.zijno-tv.or!vým schopn•o stlam je
m!er.a určenia rozhodujúcim stimulom i
pre uvolnenost, •kt·orou v súčasnost! nový inter,pretačný prúd, najmä na Zá.pade, chce ".presvetllť" tradlc.Lu vlastným
umeleckým eg.om. U mladého Haselbllcka
je sympatickou črtou hfadanle, tvorivý
ne.pokoj i ked zatial ·v hybridnom t~
re. .Svoju vý:nlmočnosť muzikanta a stavitefa ,potv.rd!l v iac v skladbách Liszta
(Variácie na tému J. S. Bacha Weinen,
Klagen ... ), najmä !Však v nár(}č.n~j Regerovej Sonáte i!. 2 d mol, op. 60, v ktorej volný priechod fantá.z l! umožňovala
samotná partHúra, ale súčasne ju brzdila mimoriadna ~technická ! k oncepčná
náročnosť. Hase!Mckova Jnvenc!a je teda j edinečná l protll'ečiNá, prekr.ačujúca
vlacvýzn8JI!lové kvalllfy. Je diapazónom
oživujúcej hudby - od asketickej partltúll'y Bacha .až k tryskajúclm gejzlrom
fa ntázie v !nter,pretovanej hudbe tohože
Bacha - cez prizmu ex.pres!vneho výrazu mladého organLs't u. Nazera j·úc z tohto aspektu na jeho vystúpenie n·a BHS
mohli by sme hovoriť .a verke j interpretačnej kr·eáci1, pretože vý.rawvá s!la hudby rozhodlllje o charaktere umelec-k ej
transpozfcle, ale s nárokmi na mler,u
a vk1,1s. Haselbllckovu, v .rámc! týchto
k·rltérH, možno n·a zvat I"Omantloko-hrd.lnnou, možno ! z vefkého obd.IV·U seba
samého.
ETELA CARSKA
Vltaz Chopinove! súťaže ( 1960). fe.nomená!ny 26-ročný klavi'I'lsta, národný
umelec Vietnamskej demok•r atoi.c kej republiky Dang Thai Son doplnH svoje
Lnterpódlové vystúpenie s OI'Chestrom aj
celovečerným
só lovým programom v
Koncertnej sieni SF (10. .októbra). Slovami najvyššieho uznanil·a .treba hodnotiť jeho majstrovské ovládanie nástroja.
Dosiahol v svojom mladom veku ideálnu syntézu všetkých parame-trov klavlrneh·O umenia v takom rozsahu, k akému .s a nejed!ln klav1rista nedOiJ)racuje
po celý život.
V prvom rade je to priam úžas vz.budzu jú ca vnútorná vyrovnanosť, ktorá vyžaruj e z jeho jedinečnej h ry. Cltlme v
ne•! klud, úplnú Istotu, osob'iM noblesu a výrazný citový ná-boj, krorý je dokonale .pod·r .tadený s1avebnému zámeru.
Hovoriť u t.Qhto
umelca o technickej
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problematlke Jnterpretác!e je úplne zbytočné.

Jeho Mozart (Sonáta i!. 10 ,C dur, KZ
330) bol živý , pula:ujúc!, tónovo krehký, ale vždy spevn ý, 'p lastický, priezrač
ný, eleg.antný,.!skrLvý. N1ektorým pedantom mohla prekažat prevaha rýchlejš !ch
temp, ktoré v označeni dosa•hujú najviac
Allegr o moderato. Dang That Sonov klavlr však spieval aj " pasážových behoch, v ozdobách a samozre jme aj v
kantiléne.
Doposial sme nespomenuli e§te jednu

Národnf umelec Vietnamskej demokratickej republiky Dang Thai Son
a veYml výraznú č!'ltu klavir!stovej hry tí.spešné vy.h ýbanle sa a·k ejkol·vek z.ovňajškovostl, snahe po efekte.
In.ter.pret
so skladbou, ktorú prednáša ako
každý veYký umelec - sa dokáže stotožn.U a nanajvýš ·presvedčivo formova ť
1 vychutnať ·a j tie na·1 femnejšle zách·v evy zašifrované v notovej predlohe. Starostlivo vy!Pracováva každý názna.k poJyfÓIIlnej sadzby, dokáže .sledovať a plasticky formovať sú1íasne ~ viacer-o melodických Jln!l a pritom každú ·v inej dynamlck·o-farebnej hlad•! ne, t.a kže poslucháč začlna mat dojem plastiky farieb
orchest rálnych nástrojov. A trú~o vlastnost s·kvele využ!l pri !nterpretác.!! Debussyho cyklu Obrazy (obidva zošity lPoslucháč chtlac-nechtliac musel sa nechať unášať násto tčivou s!lou umelQ.OV·
ho prejavu, k·to·rý pri všetkom pohrávanl sl s farbami, glrl·andaml <pasáži !nter,pretoval živú, strhujúcu hudbu spOsobom zrelého, skúseného ma·jstra. Viaceré úseky stvárň:oval a budova~ odllš·n e ako sme sl z.vyk~l na,pr. u ná.šho Toperczera, ale tak presvedčivo, že sme
aj tO.to koncepciu museLI pri-jať bezvý·hradne a oceniť slovami na·jVyšš!eho
uznania.
Ak ·p rvé .d va cykly slúžlll Interpretov!
ako .pro.str!edok k demoMtrovan!u jemnejšieho tt eňovanla, ·pričom sýtejšie farby .predstavovali skOr akési kratšie vybočenie, z k torého s a umelec rýchlo vracal do zamat ovejš lch .tóno vých polOh,
záverečná skladba - vel·kol epa 6. sonáta
A dur, op. 82 Sergeja Prokofieva sta la
sa v jeho ;podani hudbou nab!tou vzruchom a velkým dl'lamatJ!ckým napätlm.
To n a j'(Jozoruhodnejš!e n a h.re vlemamského umelca bol.a schQPnost držať 1!nlu, nepolavovať v .napä11 .tempa, dynamickej výstavbe a prLtom sledovať a modeJ.ov.a ť ·l 'ad melodických oblúkov. Nad
všetkými •t ýmito vynlk·a j·úoo ovládaným!
parametrami domlnov.a la vel·k á stmelujúca sila .pra vého ma jstra - neváhame

Festivalové vystúpenie S[UK-u

Súl:asťou programu SI:UK-u bola
aj tanei!no-vok6lna
kompozlcla Jarné cborovody od }. Stelcera
Snlmka: CSTK
Sú časťou drama1tLrglckých zámerov na !významnejšieho slovenskéh o hudobného fes!1lvrulu je a·j zastO.:penie
charakte rovo r.o zmanitých žánr,ov. Po ča:sov.om odstupe
piatich rokov s a ·V .rámc.!. jub!lejného 20. ročnllka BHS
predst'B'VIilo .orpäto.vne šp!čko:vé :profesionáLne 1eleso SĽUK
.reprezentujúce slovenský hudobno•tanečný folklór. Slo·
vens-kému rud:avému umeleckému k ol·e ktlvu pripadla .
zá važná úloha - .piľezeilltovat súčasné umelecké n<l'pred ovanie a umeleck<ll úroveň súboru pros t.rednlc•t<vom ce-

Josú•borového p.rogramu, venovaného 40. vý ročiu SN P
a uvedeného pri p.rlležirtost! 35. vý ročia zal ožen,t.a k.olektf.vu.
Vo Vef:kej sá.Je DOIIllu ·ROH (29. septembra ] Sl8. SlOIIIenský ludový umelecký kolelmlv uviedol v zastfiperu všetkých troch umeleaký.ch zložiek sO.boru - tanečným súboronl, .speváckym zborom a orchesllrom. Na l'OZdiel Old
predchád:oa•jO.ceho 'PfOgramu k 30. v~očiu svojho založenia (k edy SĽUK v rámci BHS vyst6pi'J s JJlDnumentálnQu scénl.ckoo fresikou SJ.ovensk.Q ), sa ·t ent.okrát
naše popredné folklórne Jlelaso pred.stav!lo v kom1p0111ovanom večere, v k torom .boll noVInomerne zastúp.e né
výrazov.o ! obsah.o vo dilferencované tane čné scénky a
náladové tanečné kompozl:cle, 'Zla spoluúčasť! orch est,ra
SĽU K-u ·v edeného J. Ma·t usom, ako ·Bil samostatné vstupy
speváckeho zboru s dtr!genlt•om P. Procházkom.
Jednodu.ahá, •por!tO!ID vkusná scéna a fookčné využ!·tie
svetelných efekitov s.poludatvá.rall pOsdb!IVé pooadle k
tJanečným t zboro.vým výSit·upom sf.ukárskeho kolektlvu.
Výrazným estli!JLO:kým O.čllll.kom, umocňujúctm celiko.vý
do•jern, sa na reall.zácl! 1prog.ramu •pod.! elala výt.v arnlí
z•l ožka r~rezentovaná :p.rekrásnyml, tarebne ladiactm!
k-rojmi, oha•I'akter.!zu~ú clm! rozmanité fol klórne oblast!
Slovensloo. V réžii a choreograf!L z.asl. umelca J. Kubánku sa d!•vá<kov.l ,ponú.kalo prlehr§t!e ·náJ.ad od komorne ladených •t<alneČIIlýoh čls!el (P. Tonkováč - Myjavská
nál:a<da l. lyrlck ých scénok [J. Stelzer - Jarné chorovo·
dy, T. Andr.ašovan - Na veča.rkooh l. po drama·tloky
fi činné choreograf,l e ( J, C~kker - Klllruc!, S. S11račlna Tatransk l orl! l až po !f8111ečné obl"a·zy, kt•o ré patria ku
km eňovém u .repentoá.ru súboru
( sv·l eža, dy,nami.Qkým
vzruchom a temperamenltom na·bitá P.odpolia ns•k a mlad
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Jl.o označ!t za klav!rneho géni·a l O svo
jom nesp.ornom majstrovstve ·p res v edč il
Dang Thai Son aj v dvoch prl dav.koch
najznámejš!ch Ch op!Jnových valč !k o v cl,s mol a e mol, kde s j edi neč nou rahkost.o u, eJeganc!O'U a vkus OIIll ( vel mi
prosto a prirodzene). na mlie vzd!ale·
ným od v!r tuóz,nej exhiblcle, dosl ova
ideálne vystihol l'Oman tick ý vzl et a at·
mosféru Chop'lnovej hudby.
VLADIMIR CltiK
O Kvartete Albana Berga z Rak í1ska
l. hus le, Gerhard
[ Gllnter Pichler Schulz - 2. husl e, Thomas Kakuska viola, Valentin Erben - v iolo nč elo l k·O·
lovala v kuJ.o ároch dóbrá povest. Azda
l pr eto sa zaplll:i!.a 12. Qktóbra Zrkadlová sie11 Prtmaciá.lneho pa lá ca do .posledného miest a. A sku•točn e nebolo čo
lutovat, pretože !nt e rpre t a.č né umenie
rakúskych umelcov musel o na dchn úť l
toh.o na j nár očnej šl eho .p oslu cha č a .
V úvodnej čas t i pr.og ramu sme sl v ypočuli Beethovenova Slái!ikové kvarteto
c mol, op. 18, č. 4, dielo, v ·ktorom sa
už sklad.a tel v.zď a lu j e sv oji m vefkým
predch odcom Ha ydnovi .a Mozar.tovL I
intenpretl chc eli zvýraz.nlť 1tút o oscllaciu
medzi tradičným klasický!Tl fenomén om
a r-odiacim sa akcentom na subj ek t a
duchovný svet t vorcu. Predovšetk ým v
detall<och bol celok pl"ia m s r omantickou .apojn·o stou rozvibrovaný, na.h!e zlomy v dynamick e j i expreslvn e j h ladi ne
priam senzitlvne I'OzvrásnH! cel·ok. Na
jednej str.a ne mu dodali vznetli'Vú kan ta ·
b~l nosť a na str.a ne druhej na stolili do
určitej miery novú kontinuitu Beethovenove j hudby, možno l v rozpore s ort·odoxnou t rad!ciou. Azda len v Scll erze a
v Menuete som pocit·oval t oto !lle ň;O v a
nie .a p.r esvetrovanie ·a ko celkom nový,
ešte nezažitý prvok. Nehovo r!m to .preto, aby som taký to nový '(Jrlstup jednoznačne zamiet ol s kôr na·opak, pok ú·
šom sa h o akceptova ť i ked, op ak u jem,
že v niekt orých momentoch som sl ho
ešte neosvojil. V každo m pr !pade bol to
po lnte rp ret ačnei .s trá.nke veiký Beeth o·
ven, ktorého nam predstavil.o Kvarteto
Albana Berga v tom 111a jlepšom svetl e.
Mllovnlcl hudby 20. sto11o čt•a našli urč ite V·e fké potešenie v Boulezovom d iele
Livre pour quatuor i!. l a, lb - akejs i
postwebernovske·j im presi i. kde sa jed1·
n eč ným spôs obom au ~om i zuj e serlá l ri a
technika, ab y z n ových ,.črep!n " elemen t-ov boli postavené n ové, tr.och u do n o·
vorom arrtizmu zahladené w a,ry so silným farebným Uei\.ova n!m. Teda cez An·
tona Weberna hla dan ie syntéz y medz.!
Impresionizmom a n o.voroman ti.zmom .
Pr.avda, t·o sú Jan verballzov an é symptó·
my diela, z kt·orého v s k u t očnost i vystupu je na povrch strhujúci Boulezov duchovný svet nabitý sHnou eXJpresi v!tou,
lyrizmom a poe t ič n o sťou. Z č.r ep l n sk lada B-oul ez verk olepú mozai ku, ktorá vyznela v !.nterpretá.c i! Kvar teta Albana
Berga ako skut.očne ve l•k á tv orivá vý·
pov ed.
'
V záverečnej část i koncer tu sme si
vypoč uli Dvoi'ákovo Slá-čikové kvarteto
Es dur, op. 51. A •t u opäť v plne j š!rke
zažl.a rHo velké inte rp ret ač n é umenie ra kúskych umelcov. Bol t o Dv•o fák v·rúcne
rozosplevaný, hlbok·o z,ažl1ý a nadovšetko český. Neus·tály spev vyrastal z verke j muzlkallty všetkých člen ov kv.a rteta,
mal s".'oj e hlboké opodstatnenie a pri·
rodzenú hudobnú k rásu. Sln vom, inter ·
p r etačný výkon Kvarteta Albana Berga
patr!! sk u točne k .tomu •na jlepšiemu, čo
sme v rámc! toht oroč n ýc.h BHS poču li.
IGOR. BERGER

T. And1.1ašovana, Malo vanl zbo jn!ci to ho istéh o auton! J
Pohybovo p.rep:racov.a né a v ýr<ozovo difer enc ované tanet~é s cény súboru !nter.p.ret ač n e rovnocenne doplňovala
uč asť m1ešané.ho zboru SĽ U K - u, ktorý spolu ú činkoll'a l
v nlekto.rý·c h cel·osú borový.c h kompoz!ciách s orches·
trom (Tatralllsk! orll]. Pod •v eden!m svojh o zbor ma jstra
P. Prochá·zk·u p.redntesol samosta ~ne so spri ev odom or·
chestl'a skla·dby !n~plrova111é revolu č n ou a part izánskou
ternathl<ou [z mo rby ·J. Cikkera - Poch od povstalcov,
M. Nováika - Partizánske .piesne, A. G. Novi·kov•a Rodl·na moja so sól,i stom J. HoryJ.oml. Z prog ramu speváckeh.o z.b.oru SĽ UK-u (1)8Uja.J~ intel'lpr eta čn ou s viež osťou, prec!znou ·ryttm!c.kou •pulzá.clou a dynamickou d·t·
ferencov<Bnostou Rlek.anky I. Zel jenku. P Osoblv osť s~vá.r 
neni!·a .a zvukovú homogénn•ost upl•a tnll žen ský zbor v
hudob.no-tanečne.t kompozlci! Jarné vody •J. Ste J.cet~a . v
ktorej sa ú1ílnne podlelal na vytvoren! lyric kého tal!1eč 
ného obrázku. Dob'!'ú voká<J-nu ·kuktú ru, vy rovnanosť h lasových siklllpln a '.l:reteY,n ú ao!1U.k,ulá,c iu prezen•t ova l žen·
ský zbor v ĽúbostJných ,piesňach A. Moyzesa s výbornou
sólistkou A. Varg! oovou a OJ Perini·a rka ch B. Urbanca
s mladou :per Sipekt!'Vnou M. MaMkiovo u. Dynamic k y w ar n e a fare'bne ~nela aj v rpodanl mužskéh o zboru Fuj ara
tromb!ta J. Móž!ho a ľ YJtmJ oky preg nantný v er.bunk
O. Ferenczy.ho v podan! a ·r.ap e!J<a Z'boru. U rčl~é .rezervy
sme Z'aznamenaH v 1Jrute11p . ·~ tá oli 3 piesn! ·z n á ročn é h o
cyklu E. Such011a Oweny ·hôr, v kto rých zboru ch ýba lo
vtac lesku a výrazovej Istoty v exponovan ý·oh mdestach
parltLtúry. Napriek ni ek ofkým " chy b i čk ám k:r äsy" zbor
poda l lwaJ.lillný výkon. Je škoda, že v rea lizáci i t ohto s ru kárskeho pN:igi'amu celkom a bsentovalo zas túpen ie Iu dove.f ln.Stnumant álnej h udby.
Celosúborové vy>&t úpenie S ĽUK-u vhod.ne 2laptld'lo rio
pr.og r·amu tohtoTočný oh BHS a bol·o zd roj om boh Mých
ELEONORA KYSELOVA
estetických za'Žl tikov.
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ŠPALÍČEK - po prvý raz na scéne SND
Bobualav MarUnd sa nar.odH a do svojich dNaná91lloh rokov žU vo vežičke dekanského c·h rá·mu sv. ·Jakuba v PoUč
k e. Možnost ne7Nyčajného vnlmanla vlzuálneh:o priestoru ovjjlyvnllo aj celkový rozvoj duševného žtv.ot•a r.odlaceho
sa umelca; 2ldlr,ojom a OISIOU jeho .t v.orby
zostával·a bohatá stJudlii!.Ca spomienok,
poc.t.tov a !Prvých vnemov z detstva.
,.Mysllm, r!e 1ento .pr.l.estoru - plše ne,.je z mojich na-jISkôr zrelý autor wäčšli.;h dojmov 'V detlst'Ve, •klbarý sl na 1vt·ac uvedomu.jem a •ktorý asi hrá v el·kt1
tHohu 'V celom mojom názore na k ompozlclu. Nie sú tlo .malé .zAu·jmy ludl, 9tarostt, bolesti <alebo radost:!, ktoré som
videl z ver•k aj dlalky, lepšie 1poved:ané IVýliky. Je •to ,telllto ·p riest/or, ktorý mám
stáole IPiľed oč&ml a kltiorý, .z dá -sa ml, hladám vo svojich prácach. Pruestor a prlroda, rue lud~a."
Spallčka balet so sólami a zborom
nap!sal MlllľtlnO v roku 1931. Je typtc·
kým a vyd Biľeným poodu'ktom národného a svwovo-orlen tovan ého skl·adatela
20. storočlla.
Marttn·.;., ako 1 mnoh! ďaqš( jeho umeleck! súčasnLal, prešiel charak.terlstlckýrn ·v ývojom !Siovan•skéh·o Sik:l,adrutera.
KoffiJj}OIZičné lp!'loblémy svojej tv.orby :p odstatne vyriešil návr111tom k folklóru. Potenolálne "lllo n osil v sebe, zatial čo hladajúc, menU Š'týly ·k natyýst~nejšlemu
prapisu svaj<1'0h sn aženi do hmatatelného
tvaru. V tejto dobe ho lnšp!Jruje l. Stravlnskl•! džezom a majstrovstvom f·ormy_
Džez v<Šak ·ObLdva:~a autori 'lyuž!vajú k
znov•uobj81Venlu a uved:omellllu sl r}'tmlky
ludovej plesne svojho . námoda. V Spallč
kovl M ant.tm1 lpodru•adu}Q:kompoo:l•čnú reč
jadrnej českej melod ~ke a melodickým
obratOIJD. Z meiJOclilckých náipadov sú dôsledne odvoórované ostatné zložky s tavby - boh atá energlc.ká ll'ytmlka, h ar.rnoIlllcký plán a inštrumentácia. Kvalitnú
lmerpretá clu orchestra SND pod taktovkou Adolfa Vykydala .nart1ša~1 len dychy, ,k·toré mlestl&ml nedosiahli požado- Toh1toročný l.liŽ XIII. •ročnlk muzlk•o:loglckej konferencie [ 9. októbra] u1p:rlamll svoju pozOl'nosf na tému Ceská a
slovenská skladatefská ·tvorba vo vzájomneJ kontinuite a ovplyvneni (19181983). NešÍo o tému nijako náhodnú, ale
a.ko po .Iné roky, aj teil'tora~ vedecky plne zdôvodllllteln.ú, uváfženú, pritom na1n.a j\'ýš z au j!mav.ú. Voll'ka jš!m podnetom
l< vol•be tajto 1témy mohol byt sice prá;v e prebleh alj-úcl R·ok česk ej .hudby, ale
•IB·! u~ltočnost vyplynulia skOr z ak tuálnosti a .pobrabnostl vedeckého objasn e.nLa viac erých doteraz nedostatočn.e, ale.bo 'Vôbec nenlešených otázo.k a: obl asti
.YZáJjomného ~prepojenia českej a slovensk ej hudobnej ·kul~úry. o stá'l et akrtuál nosti tett·o tematiky sv edč! napokon i
skutočnost, že lpr!buzná téma bo~a ná,p1ň:ou ul! jedného z 1predohád~anúclc·h roč 
n!kov tohto :perlodl·ckéh<o muzl.k·ologick ého l(Joduj•BJtia [ "Cesko-slovenské hudobné vztahy«, roč. III., 1974]. Poslan!m
tohtoročnej k o:nferena!e bolia uroblt v
te.to ·oblastll ďalš! k rok vpr ed, upoz.ornlf n a skutočnosti doteraz mál o známe,
objasnlf <8 oohodDotif tie ,tviOľlVé činy
a ljll'ogres!Wle !tendencie, ktoré spájaJ!
oba bratské iná!'lody v .oblasti hudobnej
kulbfi.ry, predovšetký m v ša·k na skladatelskom úsek.u. Na ·toto ,p osl anie konfelľencle u.poo:ornM a ntekboré •Okruhy otázok, za.tJia.r .kom:plex·nejš1e neriešených,
predostlľel IV úvodnom .refaráte Spaločn~
frty !lov~et a českej hudby v sa mostatnom ltáte po roku 1918 a. v soclallstlckfcb podmienkach vedecký tajomnt)t loo,nferen cie dr. Zdenko Navál!ek, CSc. Podrobne)§le naôrtol situáciu
po r.oku 1918, ·k edy sa u nás .v ytvorili
overa prlal2lill'Vajšl e podmienky pre roz'!Oj hrudby než .kedyikorvek .predtým, objasnti ofk:lálnu ·štMnu Meológlu .a.j s lei
<Oh Niničenostou .(Masarykova .teór.ta aktlvlzmu a maximálneho •ObjektliViZIIIlu ],
:ktorá sa stala zálkladným fllozof1cký>m
východiskom pre wll!čšlnu umeLcoiV, estétov a flloz.ofov, pri'pomenul l ná~ory ra'YlOOVIO orlentovamý,oh umeoovedcOIV a
splsovatelov [najmä Z. Nejedlý a S. K.
Naumann]. ako a:j VIPl VW F. X. Saldu,
l(Jreboj•úvatfi.ceho u m.ás nové umenie
( s ymboli<Ziml.liS, lirtlin'eslonllzmus ]. na umelecký a hudobný from. V-šetky dobové
duonovné IJJľ.údenla, •umelecké smery,
IVIPI}"'y a námary IZIIISiahll a•l českťi hudbu a sprost·r ed!kovane cez ňu 1 mJadú
sl:ovenskťi skladatelskú generác.lu, ale
!Vý.rii.ZIIl&jšl ,v.pl}"' na sl!ovenskú hudbu nemaJJ. V .kontaktoch českej a slovenskej
.h udby na·tyý.ra7lllejšle <p05oblla slJ1a v edfi.c1ch osobn osti .v<teda.jšej časked hudby, najmä V. Nováka, 1k<tor! sa v nových
.p ollltk:'kých a spoLočenskýCih p'odm1enk81Ch a na lcr.!Jžov.l rtke DMrôa:nejš!ch umedec'kýcll smar.ov a \IIPIY·YIO'V dokázali
spl'á'lne .zorlentdVaf .a •presadi ť vďaka
sUe svojho <talentu, osobnosti a rozhl·adenastl. S!rusanostl, kt<oré nadobudJ•a v
historickom slede česká' li.udba odovzdá Yala <Z j)(JIC'Ltu •bratskej blLz.kostd nastupu-

vanťi liroveň. N~rlek

tomu dilrlgent dokázal obdlwhodne :z.jednotH v elký Interpretačný apaNI.t l'OO:siahly orchestar,
detský zbor, sólistov l tanečntkov a postaral sa výrm;amnou .rruerou o silný umeleoký účinok diela a celr,l Inscenácie.
Balet ·p o:z.ostá'Jia cz: troch dejstiev o de·v latlch abra.z och. Centrom bobto ludového cy.k lu tba•l etov je legenda o sv. Dorote na začl<a1ku 1tretieho dejstva. Jednotlivé obrazy, :ktoré ,predstavwjú hry ·a rozp.rá·v ky sú <posp~jané detlskýml riekankami a plesňami. Ľudový tón vnáša MartinO organicky <al do .Jinternacl.olnádnych
rOZPiľávok" <alko je ,Popoluška čl Kocúr "'
Olžmáoh. Hireji'Vý duch ludskej s,p.olupatďl~nost1, •teplio domova, vytviiNI šl•r oký pnles~or, v ktorom sa pohybujťi jednotll'Vé post~vy a postavič ky . Ich osudy
pomaly prichádzajú, ·r.ozvl·jajt1 sa a zasa miznťi. VyttvArajú 1tak a k_ésl ornamenty v domlnujťicom, všezahtňa)\\oom priestore. Režisér .a choreogra.f Mlroslu Kdra sa •pri~Oso.bll dramatickým rozme·
rom a vlnent.am MartlnOove-j koncepcie.
Dl vá.k musel .b yt nadšený '!Zácnou SP!l'laznenosfou a súzmen!m zánnerov choreog,r.af·a-·režlséra, •k ostyméra a scénog.!'laia
so skl•a datelom. Z množstva .postáv oplsujťiolc h svoje jedinečné ltrlViky vlastn ej charakteristiky tla.dna n99revyšuje
ostatné svo tou osobUosfou a nevstupuje
do .p olohy Idealizácie. Rovna•k o oh oreogrlllf, hoci vyu~!va bohato a s nevtieravým v:ttpom <Ohana;klt arLzač ný <Výraz, jednotlivé postavy .p r!!Lš neexponuje. Je obdivuh odné, a·ko n a.pr. IV legende •o sv.
Do11ote skratkou, Ol náa:nakom jasne vyjadr! stavy ·a pocity ·člove.ka. Jeho gestá st1 subt!ln e, n ev}<lsvetrujt1, len naznačujú, dávajú tušlt V M k B'Ito jednoduchoSitl sa gesto stáva bytostným vý.nazom
č l oveka a s.vedč! o výnimočnosti choreografa. KOra vyahádza zo ilákladu, Morým je k.l asi Q.ký tanec, ale tak ako Martlnň pracuje s meilod:lckýml obratmi rudovej plesne, •a j KCir a vyut!va .pnv'ky a
pasáže ludových tJancov, kJ!'ok ov ou a
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prl estorovou kompozlcl•OU ožl vu je scénu
Vojtecha StoUu.
Scénický .p riestor nie je č l enený. Základom sú <Ive ~plochy: zelená ,tanečn.'i
!Plocha a mo:dré <pOUid1e v strede s otvcr
renýrn IPOI'tálom pre nástupy a odchody.
Na ·h orizont u.miestndl scénograf symbolic k é lud•ové motl.Yy. Farebnosť scény
!l lro9týmov [l ch autorom je Antonio Vobejda] je l•adená v rovnake.t .[O<tenzlte.
Spolu s hudoboo-ohoreogJooUclk ým1 precnodml z jedného výstupu do d.ruhéh.o,
zaangažovan~m zboru do C·elikovej scén1ckel kompoo:lc1e •v Težljnom zámere,
ako t jednotlný.m .rlešenlm lrostýmov zboru a tanečného ansAmblu ootváTa jed -

Zábel- z Inscenácie

Spal!čka

Sntmka : j . Va'!.ro
nolla•ty dojem z i nscenácie. Tento stav ebno-faTebný ~lk.J.ad sa .potom v jednotlivých l'lozprávkach a výstupoch obmieňa po:dla patmeby, Tak napr. v .cL11Uhom
detstv e oharak.tenizuje scénu královský
zálmok postavený ,z dats'kýoh kociek a v
tretom dejstve v hre Legenda
.o
sv. Dorote metamor.fuje •hocLzont nAznak.om dedinských domk.ov s rt.asen ou drapériou v po,pred!. Domln:ancla te.p lých

KONF
júcej mlade j slovensk'e j sklladateJskej
gener ácii, pred kitorou !Stála úloha vytvorenia modernej slovenskej národnej
hudby. To ro hi storick é 1posJ.anle bolo SIPO·
jené predov.~ et'k9Jm s menom Alexan<l'l'a
Moyilesa, výrazného .talentu, vn!mavej a
a-orzhla·denej umeleckej osobmostl splynúce! PQ.čas svo jich ,pražských štúdi! s at·
mosférou českéh o hudobného žiiVota, kro·
lľá si vša:k podobne ako n eskOr E.
Suah.oň a J. Cikker vedela s mnnžstva hudobno-umeleokých podneto.v [dož!vajúcl neskor9 romamtzmus, Impresia·
nl:mnus. ,n efrklaslaLxmus, v;plyv džezu,
II. viedenskej šk·oly, <tlvol:\by P. Hlndemitha, atd. ] •v y:btl'laf pre sv·oje zámery len
t•O na·jpDds·tBitne j•šle ·a na;jprogres!v.nejšle.
Uka·zuje .sa čoraz ·väčšmi, že osobný prl k.l ad V. Nová,k,a, sl'la če s kliJ hudobnej
<trad!cle, a'kio 1 s ~lné 10árodné cltenle A.
!Moyzesa a jeho gen a®čných diruh<OV boH tými r.ozhod.ujúciml momentami, ktoré
uchránili mlad11 slov enskú skladetelsk ú
generáciu . od nekrltlokého pr eberania
neperspelrt!IVny.oh :podnetov zo zahranič i a a umožnHI Lm svooj talent .p lne využit Pll'e potreby lllálroda. NOIVáčkov ú'Vodný raferált •POU<káz.al tiež n a podnetnoot
tvoo,by L, Janáčka Il/a sl•ovenskú tlvo!'lbu
( E. Suchoi\]. upo7lornl•l na skutočnos t,
že Viplyv č eskej hud'by a estetl'ky na sbcr
venskú hu._dbu bal 'Velmi .silný acj za tzv.
slovenského štátu a <V ztwere svojho referátu sa venoval ~r ozboru situácie na
hudobnom •ú seku "' oboch
nár.odných
kulttíJrach IV 10bdob! posledných štyrLdsla tlch rokoch - v etwpe socialistick ej výstaVIby našej spol·očnostl, kedy už pOsoblll vLaceré ISOClalisUoké ;pr.tnc!py a zá kony.
Na Noválčkov úv.odný referát nadvla2íalo dalš!c.h 12 .r eferáltov. Doc. dz. Ladislav Mokrf, CSc. s a zameral n a obdobie rokov 1945-49, 'k edy v dO.sledku
hiSitorlokýoh 7llll1en IV '()ol:l.tlckej, ekonomickej a spoločenJSkaj oblasti prišlo k
ll'9VO!učným 2ímenám Ili! na poll kudtúry
a
um en~a.
lhudolmého
n ewynlm!lljúc
[vznik viacerých h udobných lnil!tltt1cl!,
súbor,ov, IPOŠtáltnenle školstlv•a, atd.]. Pripomenul , že ln.šplrá't<orkou ~ýchto zmden,
ktoré výdBitne IP'l'lspeLI k dalš.temu •p rudJ<ému rozvo·ju slov enskej hudo.bnej kul tOry, bola komunlstlc ká stnana. V.o svojom !ľeferálte tpouká!zal ltlež na IMe dOležité momenty, •ktoré fPrJspeil1 k vy.tv<Orenlu
novej Ideovej pl atformy ,pre nadvlaz&nle
blbš!ch a .pevnejš!ch ikontBik<tov s českou
hudlbou (.z•taaJdy českých a sloveOISkých
skJooatelov a J<rltlkov "' .r. 1948, viZilUt
Zväzu českoolovenský,ch skladrutelov lľ .
1949 .a ~né] . Doc. dr. Ladislal9' Burlaa,
CSc. hovor.U o účaS'til tvo!'lby slovenských
skla<latelov na časkýdh •pó.diách v obdobi I. republiky. Na k.olliklrétny.ch ·pr ! kladoo.h UNled'OI ako lt·v orba A. Moyzesa, E. S u choňa , J- C~kikera, a.l e 1 L. Ho-

J.oubka a J. Kresánka rzJaa:ntevala v , podan! neraz vy.nika.júci,C'h &úbor<>v [ Ceská
tllhar.mórua, Ceské Jwarteto 1 a ln.terpr e<t·ov v P.rahe, Bme, Kr.om~f!žl, Holešo.ve a
Lnd e a k•onštatoval , že sLovenská hudba
bola •V •tomto obdob! v Cechách prlme·r ane z.astťipená, ôo stol! za poo:ornosť a
ď alš! výskum. Referát prof. dr. Jiftho
Vysloullla, DrSc. 1ba! zameooný .na objasr"'ovanle dnteretnický.ch ldiomov a for i em
v česk ej a sl<ovenskej hudbe [ demonšotoované na českom , moravskom a slovenskom fol klóre ]. V.elml z.asvätene hovarU .o Josefovi Suk·o:vi a jeho vplyve
na SloveOISko prof. dr. Jozef Kresánek,
DrSc., ktorý vo ISV,ojom ll'eleráte predcr
strel •V .tomtJo smere -dot eraz málo prebá·dlané, a·labo úplne 111e.známe skutoč 
nosti. Upozornil v.šak, že tu nejde •o nijak é :rukio!laamé .m iácle, ale skOr o určl
·tt1 duchovnrú spriaznenosť niektorých
slovenských ISk!adillt eJov [najmä J. Cikker, a•le tiež E. Suchoň a J. ·K resánek 1
so Sukom a jaho 'tvor bou. Dr. Nacfa Hrč
ková, CS_p._ <Velmi .zás.lužne pripomenuLa
']ána LevosLava Bellu - IOSO.bnost pli•a m
symptoma111okiú pre -dejiny vrzájonmýoh
vztah10V divooh naštah hudobných kultúr. Vo svo}om referá/te velmi p.odrobne
r07lviedl•a ako ·Bella ul! pr ed vy<Še 100
roklmi .k ládol záklla:dy týmto vzťahom,
ako sa S'tla·l .nielen osou wá•jomných p.reslllh:ov a OV!plyvnenl oboch kultú.r, menovLte čes'kej na Slioven:sk<> v I ch rrev1nutej podobe ,p o ·r oklu 1918, l!lll e svojim
p0soben1m a t'Vonbou 1raprezentu.je aj ich
genézu a do ~a·čnej mlary p.re.dZIOiameIIlllll aj pova.h u týcllto 'I·Zfa·h ov v ďalšOIJD
VÝ'VOj1, pNiktlcky iPO SÚČ81SOOSf. Rad zaujlma'Vý.ch a pre sLoven'Skťl muzLk.ológiu
ta.k-mar neznámych fa•kltov
priniesol
dr. Jaroslav Mibule, CSc. v referáte Slovensk:o v žLvote a diel e Bohusl~~~>va Mar111n0, Milan Samko in.formOYal o dopade n~orov a tvorby Al·Oilsa Hábu na sloven&kých s klBidilltel•ov, doc. dz. Rudolf
Pe~an . CSc. IJJri>pomenul teoretl•cké ná-

tónov vo farebn om ruešen! scény ú č el
ne a bez zbytočne j h}'lpartf!Ofle sa stáva
súčasf<> u cel'ku.
Caro a osob~tos t Spal!čka sti'hll aj samotných účln.kujúcloh. Detskf spevácky
zbor pri MDKO pod vedentm Eleny S6·
rayovet sl z!skal pubhlkum nielen presným a cLokonalým zvl ádnutLm piesn! a
rlelumdek, al e 111.1 pTII'IocLzeným hereckým
preJavom vyplývajúcllm zo spontánneho
stotožnenia sa det! so svojimi úJohaml.
Mllý.m prekv:~~~pen~m •b ala sopranistka
Jana Val61ková. F1areblliosf jej hlasu a
spOsob .prednesu ,p.rtnosne k.orešpondovall s ceLk•ovou lll>tmosférou baletu. V sup erl-at!V'Och sa dá h ovor!t aj o d·a'lš!ch
sólistoch. Žasl,ú žl'lý umelec Jozef Spaček
a JáD Kundlák splntlJI na výbornú predstavy nielen .režl•s éra, ale aj publika,
Balet SND tanč~l so zaujat!m, hoci miestami neisto. Libor Vaculfk "' t11Dhe obuvnfk,a [na L 1 IL 1premlére) a v úlohe
Prlnc·a v Pqpoluške (na L ,p remiére) už
t~radtčne pod8il per.fekltný výkon nielen
po te.chnlckej sbrálllke, ale l prežlitlm
t1lohy. Naopak u Mikuláia Vojteka akásl .momemálna neistiQta IV tanečnom prejave spôsobila zosl~benle ťič!nku z inak
výborného c h lllra•kiterLzačného stvárnenia
.postáv Kocúra a Smrti. Alena Macháčov6
dostala priestor rozvlnúf svoje majstu·ovstvo 'V 1postave Motýla. Nežný fyz.!ck9
zjaiV predurčuje Evu Senkfflková k lyrt.ckým postavám, kltoré súznejt1 s jel
natureiiQm. v alternácii ·SO Zuzanou Ba·r tkovou tancova'l·a Popolušku tak, že j 81Visloo sa ohY!Ia.rni stával.o s kutočnou rozprávkou. J. P. Plavnik vystúpi\ na druhal premiére baletu v lilohe P.rinca v
PopO!luške a mOŽ'llo poveda{, že sa v tomto pr!pade svojej postave prllllš nezavdač.ll.

Pľlvé u'l edenile Spal!<l~k·a v SND sa stabo výtrazným dl'amaturglckým l .tnscenač
ným počl'nom, štastným oboha~en!m reper.toáru brartisl81Vskéh<O baletn ého súboru a n apokon dôkawm toho, že haTmonlcká spolupráca tvOľlivého t!mu [ aut<QI',
ch oreo~raf, s cénogl'af, kostýmový výt.Yarn!k l môže z ktorélm:kol'vek "maléh·o
Spal!č ka" uroblt velké •baletné predst-a·
venle.
INGRID KUSNIROVA

zory Otakarra Zlch a na slovenskú Judovt1 pleser'\ a 'Slovensk.ú ná!ľodnfi. h ucLbu,
dr. Jiff Fukač , CSc. fundovane hovoril
o IPOO:!oil popredného č es k ého estetika
An.t.on !na Sychru •vo 'IÝ'\'<O!l a int9'1'a kclách česke j a ..sloveniSkej hudobnej estetiky. Doc. dr. Ivan Hruiovakf, CSc. sa
zaobeoo•l vo svojom referáte odrazom
česko:.sl ov enský>ch kiontak,tov .po roku
1945 a da~ej v •s l.ovenS'k ~j tl ač<l, pred.ovšetkýlm 'Však ma s t·ránkach kuHúrno·
odborných časopisoch [,Kultúmy žl.v.ot,
Hudebn! roz;hledy, Slovenská hudba],
dr. Terézia Urslnyová na konkrétnych
pr!kdaťloch pr i<bllžlla boha té p!somné a
osobné kon118kty českých a slovenských
skladater.ov, ale l lntel:\pTeto;v a muzlkol ógov v 40. 1!1 50. tyoh rokoch a éralej ,
pričom p<redOS/tlre~a rad doteraz nezná myC'h fak t•ov. Dr. Michal Palovčlk, CSc.
v.enoval tematicky sv oJ IJ)tr!sp evok Zväzu
česk·os·lovenský ch
ISklad:aterov, načrtDl
t1 častn!kom konferenci e ntal en jeho históruu, al e hlaVIOe .poU:kálzal .na jeho zmy sel , úlohy a ciele prl budovan! č esk cr
slorvenskaj hudobnej kultlúry.
T111inásrta muzik·ologlck á konferenci a
mal a l telllborerz 9VIOju sol!dnu vedeckú
t1rovet1. Pir1stpela k tDmu nesporne l početná ťičast rep~rezenltat!IVnych osobn.ost!
slovenskej a českej m uzlkol óg Le, Htor!
sv ol!rnl sta.rostllv•o pr~p.ravenýml .referá,t ml dodali podujatiu prumea"8nú v ed eckú
1 spoločens kú vá.hu. ~oni e ren.cla v podstate splodia 10, čo sa od nej očaká 
valo: re!arllty prazentovali:l rad no.vých
objavných poo:nJaJtkov , ~priniesli nové pohlady [ na Bellu J. ukázali nové st1vislostl [ J, Su-k a Slovensko J. poukázali l
na tsté problémy v čes ko-slovens k ej hu·
dobnej yz á jomnosti ( stále 111ed•ostatočné
v.z&jomné 1pcnlli811lie, .s•l abá Informovanost]. Rezeawy toh toooč111 etj kxmferenc! e
možno vidief v t<>m, ž e sa nepodai!1.l·O
uk•á zaf, čl a ako sl o.v.enská hiUdba spätne pôsobi La a pOsob! na tvorbu .v Cec hách. Tým sa zá·rov eň 1111 n.arznačllo, ž e
téma tohtoročne i konferencie je neus.táie akltuálna, žLv-á, IJ)ľetrvávajťica a per s pekltwna .aj :pre ďalšie .l'OČnlky to:hto
muzlkologL<:kého poduja.tla.
- AG -
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večery

SLÄVNOST I

sPécsskym baletom

Vystúpenie Pécskeho baletu ( (Yľesnej·
šle baletu ,.Sopianae", podle ,pôvodného
rlmsk eho názvu me9ta Pécs 1 v rám.ci
BHS 1984 na scéne SND spôsobU.o znač ·
ný ro~ruc h ·a z~nechalo u väč štny divá·
k·ov za~ste velké dojmy. V rámci pr.vé·
h o več era ( 9. októbra) sa mada11Skl u·
m el e! predstavili štyrmi č l slaml od chor eog!'afov Luca Bouya ~ Matsa Eka. Oba·
ja už nlekolko rokov spolupracujú.
s
týmto súbo!'om. L. Bouy je autorom b a·
letnej jedn ook tovky s názVIom SLOBODA.
Skla dba je tematicky l n šplr.ovaná rev.olťlolou . Nejde o revolllclu ako takú. o program, al e skôr o vystlhnU'tle doj·
mu, o pretransformovani e energie masy
do tanečné h o stváirn enl·a. Obmedzenlm
Iných vlzuál·nych doplnkov, maximálnou
jednoduchostou scény a ki09týmov v k<ln·
traste so ži.VIOu hmotou na javisku cho·
reograf obdivuh odne vy,preparoval dyoomizmus ako najdôležlrejšl prvo k. Dyn amizmus
111espočlval Iba v množsrve
postáv účinku jťl clch, a.l e pnamenll z
vnútNI každého •t·ooečnlk·a: ak.o energický náboj s a '(Yľejavoval v momentoch
pohybového kludu.
Intermezzom med7JI dvoma k ompozl ol ami rev olu č n é h o námetu boli dve čr ·

znejú.clmi s choreografiou, n ak omponova1a ·lianečnú sklladbu OD CIAS BABYLONU, velmi citlivú •a jeffill111, snažlacu
sa o vytadrenle hLbšlch myšlienok. V
úsili o jedl'lloduchosť -a symbollckooť v
zobrazenl myšlienky zjednotenia morálna! sL!y lud.stv.a celá .kompozlcla trochu
strácala na s ugestlvnosH.
Skl adby ·t}'lpu CINEMA FANTAISIE nie
sú ničlm ab.j.avným. Ide -o koláž b-al etn e
spracovaných úryvkov z !Umov ~ rJdsla
tych rokov. Nie však námet u ocu.je kvaHtu d·lela, ale to, ôo možno z nej choreograficky vyťažlf. Bertrand d'At sl vybral pre svoj zámer vhodnú hudbu hudbu Darlusa Mhlhauda, hudbu m ustehaJdu, ako svoje sklad1by nazýVIaU čle
l'liOVia Parlžskej ~estky. Dielloo pôsobilo
vel•m l ~Lvo, autor s jemnou llróni<Ju akoentoval tragiO'k·o-komlcký pod,tón. Bol
oo druh zá.bavy, vermt v.1žnej a ~odáva
nej na <Vysokej profeslonádneJ! órovnl.
Práv.om zlslmlo .to~o a oosledujl1ce čls
lo večernéh·o •pro~l'amu natväčšlu priazeň iJJUbllka.
Hudba skiLadlrtefa a spevá,k a Stevie
Wondeoo sa st.ala iJ>Od'k Ladom pre chor eo~naflc ký mon ológ Petra L6a:l6a. TAJNf SVET PRIRODY, tak n azval
autor

Záber z baletnej jednoaktovky Sloboda
ty - OBJATIE MINULOSTI a SPOMIENKY MLADOSTI. Obidv e 7lObnazovaJI v.zť.ah
dvoc h rudi - ale odlišnC>u flaormou. Oproti lyrlckému stvárneniu Luc Bou}'l!l v ObjatL ml nu!Qstt na motlvy Vocallse S.
Rachmani n ova, v Spomienkach (na hudbu 2. časti Kon certu pr e klavlr a orch ester B. Bartóka rč . 2) Maris Ek akcentu je ch oreografické stvámerule n·IB
manlfestných, ale psychol.ogJck ých, m enej pozor ovatelných rytmov. Prepis dušev.ných .poch odov -č loveka vyžaduje nieJen silrnú poh ybovú výraz ovos ť, ale aj hereck ll ak ci u a pantomlmu. Takto autor
vi d l a 1 !llámet, ktorý je t-iež ln špllrov.aný
t ém ou bo ja pi'Otl útlaku.
N a záver prvéh-o večer.a uviedli h os·
tla z Pécsu SOWETO - .kO'ITl!POZICI'Il, k.tor á vz ni kla na základe novinovej sprá vy. Psycho l ogi cký výraq; s tupňuje do tej
m iery, že nezostáv.a pnlestor J7re dramatick ý oblť1.k , k'torý by dlvád< v .ta k efto
sujetovej skladbe vyžadoval.
Druhý v eč e r , 10. októbra .pa·t rll mladým ohoroografoom. Téma ,.večne Iudsk á" zau jala mladú autorku Kati L6rincovú. Na mo ntáž vých odného folklóru
a m oderne j hudby, s v1astinQU scénou a
kostýmamJ - v elmi symbolickými a sú -

Snfmka: CSTK
svoju črtu . Nenárokuje sl odk~rýoya t hlbliny .p rf·r odných záJkrOil!Ltostl, ale Ich naznač uj e ·v tLpnou
fomnou ro!l<pr á!Vkovel
aleg()orle. Nápadi-tá choreografia posky,tla moonosf Vy>Diknúť ruj dokonalým tan ečným prejavom sólistov. Vysoká profesioDallta, ši·rok á ,p aleta výraq;ových
schapnQstl a .pochopenie ch oreografiekého náipadu sťl vJ.astnostl, ktoOiľé možno
prisMU členom toMa rSú:boll'·U. Je š'tasUm pre choreografa, ok-ed má možnos ť
pMCOV'Ilť so súbol'om ta k ej prispôsoblvostl, úsiLia, vôle a rad.Oistll z ·tanca. Choreograf ·vo väčš lrne predveden ých skladieb bol zároveň •al •a utorom scény a
~ostýmov a moh ol tak do detailov r eal t.z.ovať svoje myšUen:ky. Scéoo bola u
všetkých predveden ých ·čls iel prevaržne
st111edmra. Mimo choreogll'afJ.ckéh o výrazu sa druhým najdôležtte jšlm činlt e fo m
stalo svetlo, ik.tQré spol u so symbolickýml rekvlz!Jtam.t slúžilo k vystlhnu~lu náJadrovej atmosféry, č l k psychol ogick ému osvetlenLu SiLtuácle. Svetlo, pripadne
projekcia fotogooflckýcih snlmok, ·tu boll v el mi účinným scénog r aflc.k ým pr v kom a sú.časne !POnecha li vofnll pl och u
prlootor pre !tanec.
INGRID KUSNIROVA

/S;/f;:f
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Operní sólisti na BHS
Ak v posledných roč nlkoch nevelmi
vyjasnená k'Oncepcia opernej ·časU Bratislavských hudobných sl ávnosti trpel a
na·jmä absenciou výraznejS!ch spevác·
kych lnd~,vlduallt medzi h osťuj ú cim !
opemýml umelcami, ba •neraz J<v;alltnej·
š! hoosllla . k nám zavltall bezprostredne
pred čl p.o festi!Vale, v tomto !ľoku d·ošl o
k pomerne radikálnemu (a dófame, že
trvalému) ·obratu. Znamena·! óbytok predstarvenl len s domácimi sólistami, n árast .počtu h ooU, no predovšetkým Ich
k vality.
To najlepšie <pr!šlro hned na začiat 
ku - Boris Godunov ra Don Car.los. Jelena Obrazcovov6 nám na r elatlvne malej ploche úrl•ohy Mar~ ny Mnlšk>ovej ukázala, ako možno' aj n-a obmedzenom
prlest·ore d.v,och výstupov vystavať skve·
lú, neoobudnut·efnú kireáclu, v ktorej sa
žensk9 šlllľm a elegan cl•a umelk}'lne, je.j
pohybová .kul tivovanosť ra mlmloky neobyčajne citlivá reagen cia na r~pllky
partnerov snúbili s perfektným a suverénn}'lm speváckym prejavom, vyznaču 
jú.clm sa -Ldeálllle uvorneným, vorn e vl·b ·
ruj\lclm tónom. Z čisto vokálneho hladiska je jej MarJna poň·a.tá pomerne lyrick y s nádhernými prech odml medzi pl n ým tónom a mezza voce, výMzov;a a
dyiiJ!Imicky bohato nuansovra n9m hlasovým .p rejavom schopným evok ova ť protichodné •pocUy a zlomy n.1lad postavy. V
duete s Ra•ngon~m sú to prechody od
pok.ary cez vzdor k rezignácii, v o vd·ač 
n ejšom výstupe s Dl miltorljom Qd erotickej vy-zývavosti cez opovrhnutie a strach
po z·allečavos ť, pocit •h1umfu a n adradenosti. Jevgenij Nesterenko je dnes azda
najldeá.l nejšlm predstaVIitefom Godunova
v celosvetových reláciách. Oprotl ver:
kým r usk ým basistom minulosti (počnúc
Plrogovom a k 0111-člac Petrovom) má tú
výhodu, že h oci !<le v šfapajách llliterpre_!8ooej ·tradl cle svoj loh velrkých •p redchodcov ( j ej k·ontúr y okrem stpomlnanýc·h vyt ýčili Saf ap~n. Kl.p nls a ple jáda
bu.lharský.ch ba:slstov l. tvorivo ju obohacuje v ýrazným osobnostným .prfnosom.
Jeho Boris je a•! velkou k!reáclou hereck-ou, v kotorej nemá m i esto .prehrá·
V'llnle a !Vonk a j šk.ovos ť ; je to Bol'I S Introvert. Hrá t el om, gestLkou, mlmlkou,
no 1pred·ovše1íkým hlasom. H!lled v k orun"Ovačnej scéne zaujme vnútilrným náboj.Om a kultú'I'ou pr ed·n esu, pokta r Ide
o volumen, kreuje !túto scénu s rezervaro.! V ďalši eh scénach potv.rdzu je, že
tam, k de sl to žiada dramratická slt uác~a. je sch·opný neohran l čene st upňovať
a j LIIIten.zátu oa prlerarzmosť tónu. Na ·rozdiel od v!lčšlny ~pom!naných velkých
Borlso.v však nezapiľ·le ')}rlslušn'Ost k odboru basso can1a11ote. T ento fakit spolu
s jeho spevá ckQu lnteligenci'Ou dodáva.jú
jeh o ·I nter pr etá cii rozorvaného cár a akťl 
sl u~ rach tile tšlu , fudskejšlu a v k on eč
nom dôsled:t<u a j tragickejšiu dimenziu.
Pr i IVY•tvorenl dok onalej ch,rur akrte!'ovej
štfldle krála Filip a z V erdih o opery po·

Brat islavské publlkum malo momost
v Ldlef a počuť už ltrl hudobnoscénlcké
p odoby posl edného h udobnodramatick ého cL!ela Bohusla va MartinO, jeho oper y Gréc.ke pašie. Na)pt'V v polov~cl š~ t 
d eslaty.ch rokov zoav[t.ala do SND brnen ská opera so svojim prvým .naštudovan!m t ohto velodiela. No jeho kompletné
zn en~e boLo možné ,poč uť a.,. vidiet IIŽ
k oncom šes ť desiatyc h r okov : vtedy opera SND pr Lpravi1a jeho vý:bor.né naštudov.anle part r!lo •k rnajpoz.oruhodnejšfm d,ramaturglckým 1a umeleckým čl 
n om rv rook och , k edy o perný súbor SND
pre rek on štrukcLu vl•as tného stánku hrll!!
n a j avisku Divadla P. O. HvJez-dosla.va.
A1. v jeho predvedenl po prvý raz zaznel vefký monológ Manrolia v poslednom d e jstv e, ktorý sa v predchádzajúcich Inscenác iách V}'lnacháva!. Napokon
v rámci ltiOM OI1<Jč ných BHS .z.avltall brnen sk l umel ci opllt do Brattslarvy, aby

prezEm.tOIV'.a.l!i sv.o je dal§le na§tudovunJ e
diela. I oh h osťovanie sa tešilo vefkému
záw.mu 1pubUkoa - !podobne ak>O pred ch á;d.z a!•l1ce uvedenia G.réckyoh pašU v
SND. To dokazuje, že v ef.ké h1>dnoty la bwtel hudobn!odram!lltl·okej <plesne sv ojh·o t•v•orcu - umeleCké, etické, soci álne
a l. - našU v hLavnom meste Slovenska stálych obdlvova·terov.
tN:a rnaštudoVIa.Ill Gréckych paši! umel cami Státneho dlvad·la v Brne treba predovšetkým JVyzdv!JhlliÚt ·jeho kolek'UVIOost
a v elká ·O.čLnnost. Koncepalu scén;ickej
podoby vyJilviQirHI ,režis ér Ilja Hylas a výtvrarnlrk Otakar Schindler a. h. Na p.ozad! .tmavého horlq;ontu staj! schodiskový, s~btlný pôdQr ys scény Vianlu je
sa len !llajoome)šlml zmenami a dqplnk arml. MlziUliSCény sa odohrávatťl n a rNLIII·
pe; drch rv9rrYar.né lemov,anle •r vorla pohybJ.Irvé panely s fr.a ~meil!tarml k rétskych
gréckych archatc·kýoh 1r eli!Mrov. Damlnan ·

stU')}ov.a.l spevák óplne opačne . Prem ysl en ým pr~pojen lm všetkých vý razo v ~c h
prostriedkov h ereckých 1 vokálnych akcentoval črty ma jestátnostt, odmeranostl a tvrdosti vladár.a, s o~asným l ,.výpadmi" do ·p riam starecky bezmocn ých
pol ôh (finále autodafé, úvod velkej
á-rle). Racl·onálnosť a k.ompl exnosť jeho
výkonu však lllijako nepotláča'la ·p~lorltu
a krásu speváckej ltr eácle, tvor enej n a
báze bezpečnej spevác ke! techni ky, k r ásy matel'lálu jehil <VYššleh·O basu a bo·
hatostl vokálneh o výrazu.
BuLhan-ky S. Evstatievov6 a A. Stamenovov6 .p redsta.vujú dobrú m ed zln ár.od·
m1 úroveň a keby splevall popri men ej
dok-onal'Om IJ)redstavlotef ovl F!Hpa, moh li ·b y sme v našich reláciách h oViOrlt a j
o ni c h v super latlv och. O č osi men a!
zná.Jma rp redstavltelkia Eboll maJa však
Isté pi'Obl émy s .t rilkami v ,p.r·vej a s In tonáciou v druhej á.r ll a je j heQ·ec'ký
vt.kon by lepšie pasoval k Oarusovým
súčasn l ko m . než k modernej k0111ce;pcl l
Nesterenk·ovh o psycholioglckého h erectva. Jel •h las je však ltechnlcky spr ávne
vedený, schopn ý dramatic kého výrazu a
brilantného ZV'ládnutt.a extrémne v ysokýc h pol ôh pantu. ~vallty her ecky prir odzenejšlehro a spevácky bez kazov
predved en ého
výkonu
m ed zinár odne
ostrl efan ej
so.pr~m l stk y
Evstatlev ove j
(Al~ beta l
vid Ime !predovšetk ým v prirodných kval41ách IBI farebne svetlejši eho, n o ·p rlenazného hla sov éh o mater i álu , ktorý sa za skvel na,jmä v.o v šetkých dram!!Jtlokejš!ch polohách, k ým v
pasážach lyrlc k ej.šlch zn~J m atne jšie l
výrazovo •Jednotvárnejšie.
Ostat111é predst.aven.la s hosť a mi pr in i esli v~k ony rôznor od ej kvality. Angl!·
oon A. Raffell v ťíLohe Blťldl aceh o Holanďana nám ukázal čo je to pravá wagnerovská l•nterpretácia. Her ecky u ch opil
postavu a.z da až pr ll l š hr di nsk y ( viac v
duchu nad pozemsk ých hr di no v tetraló·
g ie J. no v speváckom výk on e, plnom su·
verenLty, upl1a,tnU krásu l silu h lasovéh o
mater lá.lu. Teno ri sta A. Kucharský sl zo·
palk o vel dve úl ohy, v k to:rých v posl ed·
ných rokoch hoosfuj e v SND - Ca nl.a a
DLmltrlja a n aj mä v druh ej pntspel k
vysoke j ú.l'ovnl predst!l\Venl a. Pre štýlo·
vé pod l~nosti musfme h odnoti ť výk on
Mad•alľlk y A . Roh onyt.ove j l en ak o prie·
m erný [ Aida), <kým št yrl-p!lt pekných
vyššfch tóniOV Bulh ara V . Todorova (Tu ·
r l ddu a Radames) bolo primálo na to.
aby sme jeho ú činkovani e na BHS nepovažovalli oo omy l.

GRÉCKE PAŠIE

.Bohuslava Martinu

Národný umelec ZSSR ). Nester1mko ako
Boris Godvnov v bratislavskej insceolicll Musorgského národnej bucrobnej dr6·
my
Snlmka: CSTK

Andrtl j Kuc harský aku Canio v Leoncavallovtch Komediantocb
Sn lmka: ). Va vlľo

tou masových scén je hyp erbolizov:aná
r ybárska siet ; v o v!l·č šln e ob-r•a zov vl sl
n a;d jav isk om. i ba v o br aze budovan~ a
osady vy,h nanc ov spustená dawára scénický obraz. Je j ex.pcmov anle zr ejm e namaču je rybársk e ,zamest nanie
väčšiny
obyvatefov Lyc ovr l ssl, n o môže mat 1
symbo Li c k ~ výZJnam oprtp omlenky ana·l ógl e deja s •b !bHck ý>ml pašlam1 ( apo§toli
boLI - s ·výnlmloou Judá~a a Mlllt.t1ša pôv<Jdne .rybármi) ; s ood Ide aj o názn ak 1pr epletenost1 - .z Jožltost! problémov, rpred kltor é sú v šellcl obyvat elia pri·
chodom vyhnoooov postaven!. T mavé po·
zadle umožňuje sú stavný kontlrast svetl a t tieň o v , osl'ré kužef.ov.!Jté .,štichy" l .
l plen érovité l!lasvecovallli e. Na jav~ sk u
sa podla pal'titúry a Jlbr et.a str.l edajú

NaprJek celkovému pozH!vnemu trendu zo siedmich ·operných predstavenl
pr l sne festlva·l ové .k ritériá spln ili len t ri.
Opere na BHS n111mačlla m'Džnostl, no
únovnl koncel'tnej časti sa ešte stále n e·
vyrovnala.
S. ALTAN
kol ekitlvne l komorné v ý javy v jedno·
duc hom,. ele úč innom •anooržmán. Jeh o vy·
znenie podp or u ľťl ko9týmy - ob yvatelia
Ly covr~ ss l sťl ·V čierno- bielych tíbor och,
pr eds.tavHella pašH sO. charak,terl zovanl
dr obnými
dndivlduállllyml
dopl nkami
i n ých farieb, 1resp. ·odlišným obl ečenlm ;
vyhnanc i mi!Jjú šedl v osiv é obl eky.
Fu111dam enrt: .p r edst ll!Venl'a tvlar l výborné hudobné ~tudov a nl e dirigenta }l·
flbo Plnkasa. Hra o r ch estra bola vyni ka júca. Sp omed~l zvä čš a tVefmJ dobrých
sólLSitov mLtvla c upťl l'all dva ja basisti Jan Kyzllnk ( Grlg.orls - hosťo val a 1 v
bratislavsk om naštu dovanl) a Stanislav
Bechynskf [ Partr latreas ).
IGOR VAJDA

