
Vladimir Tomčányi, viťaz v odbore hra 
na xltare. 

lntarpretačná súťal SSR. ktorá sa tra
dične .koná :v B~tnskel Bystr Lcl, us.kutoč
Dbla sa v dňoch 16.-21. n ovembra 1984 
už ,po Osuny ,r~az. Zah 11novala tri súfl!iiŽn é 
odbory: k•oonorné súbory, dy·Ohové ná
stroje a gitaru. 

Niet sa čomu dlvlt, že Interpretačná 
súťaž prenl·k!.a počas svojho doter.alš·iehlo 
trva·nlia do rpovedomla našich mladých 

•••••• •••• . . 

Hanaonla antiqua. V druhom kole sme 
v Interpretácii zaTegistJr.ovall šl.rši u vý
r.ooovú pa•Jetu u všetkých súborov. ÚT-~>
veň ich umeleckých výk.onov zodpoveda
la •pooadlu, ·ktoré určila pOI!'Ot·a. Prvú ce
.nu zlskalo Klaw!11ne .trio. ktoré zauja<I.oo 
perfek.tným .n:aštudovan!m sútažnéh:o 
Pl'O&Mtn.u a dO·razom na myšlienkovú vý
stav:bu lntarpretoovaných diel. Zvlášť ·vy
nbkill .n.a•jmä Dvoi'ák•ove Dumky a Sosta
kovičovovo Klav!rne :bl'iO e mol, ·op. 67. 
Muzl.kantská spootán:noot tohto súboru 
a výremová .presv.edčl,vost boli ·r.ozh·odu jú
ctml k.riotér~aml aj pre u d-el enoie Ceny 
mesta Bansk ej Bystlice. Cienoovia K·La
vtmeh·o .tiia lllk o sóHstl pa trl•a n a.vyše 
medzi 11spešných l aureá•tov minulých 
11oOnlklov Interpretačnej sútaže [Paul e
ch ová - 2. cena v r. 1982, Prochác -
l. cena a Ci!marovlč - 2. cena, obe 
v ·r. 1983). 

Vyl'ovnanost výkonov sa odraa:ila aj 
v rovru~kom h odnoten! divoch ansámblov: 
druhú cenu porota udellia Kv.l.ntetu ple
chových nástrojov Bl'll'tlsl av.a a Dycho
vému trl!U z Košic. Oba súbory muj.ali 
čistou Lnit.onácl:ou. cltllV'ou súh rou l vhod
ným slltažným p!10g.l'amoon. Cestné- UZ:DI8-

n le a Cenu Sl:overuskéh•o hud·obného fon
du 7J!l uvedenie dl·ela slov·ensk éh·o sk•la
ootel-a z!siulil súbor Harmool·a an~lqua 
za spoloah Uv.ú Interpretáciu HatTlkovej 
nár-očnej skil·llldby V·ox memorLae. 

V d•voj•kol ove1 súf·lllžJ. v hore n a dy
ch~výoh n ástrojoch a na glrtla·r.e sa ,pl'ed
sta.vi'lo v Benskej Bystr~cl 20 k·an dld-Mo.v. 
V 1ejltl() .časti súťa'Že p.liniesloa ní.ek•olJ<.o 
pozor.uhod-oých v9konov. a·k o aj pOZll!a
rok, ~e dychové .nástroje sl nachád2f!jú 

Jaroslav Harvan, flauta, nositel 2. ceny 
v k ategórll hr a na dychovfch nástro
joch. 

fondu d•osta!.l Vladimir Jalko z;a výlbornú 
Interpretá-ciu Ooncel'ltina M. NovAk,a a 
I veta Bachmann ová za Dve sk·~adby pre 
h oboj V. Kol'lnk·a. 

V h re lll:ll glt.a~re ·sút.ažili t.ra·ja git aris
ti, rprič.om na,jvý.l'aznejš! umelecký vý.koo 
podal obez'Osporu poslucháč VSMU Vla
dimir Tomčányi. úspešná účast l1lél •ban
s~obystlr!ckej IS pred tromi rokmi l <!:va 

VIII. INTERPRETAČNÁ s·ot Až 
absolventov umeleckých škôl, .kitoorl si 
uvedom.lll skut·oč.nost. že na koncertné 
pódlu.m v dnešnej konkU'rencli mOže v y
~úplf l en skutočne umelecká kval!Jta, 
ved Ide o budovanie sroveruskej kon
certnej reprezentácie. Tu '.l:ohráva svoju 
úlohu aj Sl•ov.koncert, k•toorý súť~ vy,pi
suje a sleduje umelecký rast lnt81l'pretov. 
Je p~ero potešitelné, že Osmy i"očn!k 
I S ~a.zna.menal rek·ord:ný počet zúčastne
ných súboJ.\ov 1 sóLl!stov . 

Ill'vá čast I S pa·trl11a k.o.m,omým súbo
rom. Vzhladom na t<o, že členovia •ba.k 
mer všetkých stí.borov sú p:racovne vla
zan! v Bratlsl•av·e, sútaž :začala v kon
centnej slenoi boo·tlsi.avského k·onzel'V!ató
rLa. P.redstavll•o sa jedenásť telies rôz
nych nástl!'ojových zoskupen! ; môžeme 
zá.rov.ei'i konštatova ť , že k •sút~u v y
st11penlu v-šetci prisrupoWI!i zodopove.dne 
a s dôkladmou prl•praven:ootou. No .pred
sa sa znova ukázalo, že komorná hiNl vy
žaduje mnoho času. venovaného SJ)Oloč · 
nému .muzicLrovanLu, zjedill'ocov.an·lu v sú
h re l VÝ'NIZe, a•le aj majstwvské zvlád
nutie jednotlivých nástl'oj.ov. Viacarý.m
kol·ekUvom l jec1notllvcom - c.hýiba.Ja 

• tón·ová vyváženosť, cit pre mieru v m u
koovej lntenozHe. Niajv~ac ,tomu osta.lo d l!Ž--. 
né Kla.vlrne tri o v -obsaden! Bogacz, Kan
ta, Heller . Súbor zoboových fJAUJt Flauto 
dolce napriek •Spojeniu so sól ovým .spe
v·oon bol zvukov·o !llálo f arebný a prltaž
Hvý, l .ked šl o o ovyhranený typ hudby 
(obdobi e ~enesa,ncle 1. Sláčikové kvarteto 
bratislavského konzervatória 'bol o n:aj
mtadš!m •Súborom [·vek·om- -svojich čie
nov 1. KVIIITtatlstl sa uviedli v sútaži SP'O
l ahl.Lv·o. Ich vý.k·onu v§ak chýbal výra
zo.vý nadhlad - zvlášť v ná.ročnom Dvo
l'álkovom Amerlck.oon kVi8rtete. Ina·k •kva
litné dychové kvi ntetá z VSMU Brati
slava a SKO ZIUna nemali v detaHoch 
uvádtza.ných skladieb dôslednú presved
čivosť a ·tón:ovú mieru. Prehli.adka prá
ce jedenástich zúčastnených komorných 
súborov podnlama odoborn·ú ,porotu na 
čele s .prorek torom Vysokej š~OI!y mú
zických umeni IV Br.atislave •Prof. Milo
šom Jurkovič-om k •vysokým náorok om na 
hod•notenie intei'Pretácie. D.o -druhého 
kol•a. kotoré sa už kona·1o v Bansk ej Bys
trici, ·porota v ybrnl•a š-tyri ansámbl e: Dy
chové trlo Státnej filharmónie z Kotle 
[ Peter Haberland - hoboj, }CíUus Klein 
- k Larinet, Vladislav Klein - fag.ot l . 
Klavlme trio ( Juraj Cilmarovič - hus
le, Eu~en Prochác - viol on•čeLo, Zuza
na Paulechová - klav!r]. Kvinteto ple
chovfch nástro jov Br atislava a súbor 

SSR'84 

Pozaunista Michal Jaiko, ktOII'f zlskal 
Cenu SBF. 

svoje miest~o a záujemcov v štúdiiu na 
našich umeleck ých §kolách, kde sa iun 
zo stran y peda~ó~ov venuje ~načná po
zomost. Sved~! o toon aj účast väčllie
ho ,poč.tu študen,tov k.onzervatór l! [najmä 
Z1!ina. Ko.šLce l a l oh zodpovedný súf·až
ný výkon. Za všetkých hodno spomenúť 
hobojistku Ivetu Bachma.nnoovú, k<torá za
u!a.La technikou hry, čistý:m nosným rtó
nom a tvá•r.nym výr.azom, ako aj po
zaunistu Jlf iho Novotného [obaja z ko
šického ikonzerv81tórl.a l. .ktorý je nOSi
telom 3. ceny IS spolu s poslucháiČOIII 
VSM U Mi chalom Jalkom [ poz·auna ) . P.ri 
n eudelen! l. ceny v odbore hra na dy· 
chov~h nástrojoch druhú cenu si vy.bo· 
1ovaJ,i f!lau.tlsta Jaroslav Harvan, posl u· 
chA-č VSM U a trúbkár Vladi mi r Jalko. 
Oba'j-a :sa predstaw~ll ako vý•bom! horá·čJ.. 
upútali kva!lltou <tónu, ~i~'Ou tn<tonácLou 
a cl•t li vý.m výrazoon. 'D11eba ešte doda( 

. že disponujú m!J>Zl•kall·~ou. k.torá sa vy· 
my.k á z bež.ného trámca školských vý 
k onov. CesTné uznél'Ilie v tomto odbore 
zlsklali Iveta Bachmannov6 [hoboj). Da
niel Janlkovič ( (!auta l a VAra Antalová 
[flauta l . Cenu Sl•ovenského hudobného 

medzdnárodné ú~echy sú dok<lradom jeho 
pozit!vneho umeleckého vývoja. Jehoin
terpretačný pre}av charakter.Lzuje zre
losť pr!stu.pu k zv.oleným skladbám, jem
né nuansy v prednese a p1asticikost tó
nu. D.al sv.ojej lnterpretá•cH pečat kva 
li'tY. konctznosti a majstr.ovstvoa, za čo 
sa právom .a bez konkuren:cle [ <lruhá 
ce:na nebola udelená l stal v!ťazoon sú
t81Že v •tom•to ·odbore. Okrem l. ceny mu 
porota udelila a j Cén u. SHF z;a IJruterpre
táctu skJaodby D. Martlnček·a Cake w.a,lk 

Všetk y sóllstloké vystúpeni·a v ·hre· na 
dychových nástor.ojoch mali .za•bezpeče
ný ·klav!rny s prievod. Porota sl zároveň 
vš!mala prlspevok k!Lav!meho .prurotnera 
k celkovému vyznaniu diel a a ·rozhoo'1a 
udelolf .čestmé uznanie za vzornú kJav!r
nu spoluprácu Zuzane Ambru!ovej z Ko
šic. 

In•tefiPII'eľaôná súfiiiŽ SSR '84 priniesl-a 
da'iš! .zr.etelný pokrok najmä očo sa •týlka 
úrovne výkooov. Podmien!J to niel en vy
soký počet ·k•andLdá~ov. a l.e aj skutoč
nost, že sútat sa do~a1a do povedomia 
umeleckých škôl. poklal ide o pr!pra·vu 
mladých absolventov na d1ráhu profesio
ná.lneh.o ~oncertnrow umelc'a. Súťaž pLn! 
dôleiŽl•tú úlohu pri ma.poovan! ,a •triedenl 
hodnôt v r.eprodukčnej, i notel'pretačnej 
sfére, .kde P·li8Jt,i·a dnes ·vysoké hodnoti·ace 
krlotéliá v 1plnom slova zmysle. 

EVA MICHALOVA 

Hobojlstke Ive t e Bach ma n novej udelili 
Cestné uznanie IS SSR '84 a Cenu SHF. 

Snlmky: J. Útumik 
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Muzikológovia bilancovali 
Na výrOOnej l))lanAmej schôdzi Tvori

vej k omisi e pre teóriu a kritiku Zväzu 
sloven.skf ch skladaterov sa stretli 17. ja
nuá!ľa 1985 jej členovlla za .prizva.ni·a aj 
členov Koruhu mladých t·eo.reti kov a kri
tikov. V rámci bohatého progoomu sa 
hodnotlla ·činnosť za predchádzajúce ·roč
né obdoobie a zár ove11 sa predostrel plán 
čLrunostl na ten~o rok. Ked.ž,e v iacer.o 
funkcl.oná·Nw TKTK sa zÚ:častni!:o záve
reônébo a~tu hodon:otern.a R•oku českej 
h udby v P·rahe [•termtny oboch poduja
t! sa pr·ek.rýv•aLI ). vedeni e schôdze pre
vz·ala dr. Ľwba Ballová, CSc., ,podpredised
n!čka TKTK a sprá.vu o ~irmosti TKTK 
za •110k 1984 prednles~a dr. Anna Ková
l'ová, čJenkoa vedenia TKTK. 

Cinnost muziikologlckej k.omis.ie - s 
členskou základ!lou 71 muzL!rol ógov -
sa odvlja jedlniak samosf:oa•tne, jednak v 
súčinnosti s oboma doa.lš!mi komlsoiami -
komisiou sklada.telov a komisiou kon
cer.tných umelcov. Zvl!z slovenských 
skladatelov je usporlad·atelom a spol·u
usporf.adatelom mnohých akci!, na kto
rých sa svojou úča.stou výnazne ,podie
lajú muzilko'iógovJa, pr!p. klľlticl. K ·ta
kým v predchád7Jaojúcoon rok.u patrilli o. L 
Vlll. Jwlok!V'ium .o súčasnej sl•ovenskej 
h udbe v DoLnej Krupej, XVlll. prehli-adka 
mladých k·oncartných umelcov v Tren
čianskych TepLiciach, rnuzi.k.OI!ogická k·on
feren·cla k 40. výlr.oč·iu SNP v Banskej 
Bystrici, a k t!v k~alk'Ov, celoštátna kon
ferencia na tému Hudobná výchova v 
procese f ol'lmovania mládeže v socla.Ji
stiokej spoločnosti v Nitre, k·onferencia 
,.K niekotorým otázk,am rozvoja hudob
ného školstva" v Koši ciach a ·Iné. Už ne
od<l.elH-elnou súčasťou práce TKTK sú 
aj hodnotiace diskusie v Klube sklada
terov SHF, ktoré prlpoovujú spoločne 
ZSS a SHF, zohl.adňujúc rulelen výročia 
v~amných osobnost! nášho hudobno
kultúrneho živ.ota . .ale a 1 vý2lll:amné hu
dolmo-kultúorne počiny r vydanie n ových 
knih, premiéry, ak.tuá.Lne .otázky a pod. ). 
a.k,o •al vzájomné spo.zná!V.anie novej bv Oiľ 
by skloa.d!lltelo~ socLilll'ISit~ckých klľa l[n . V 
rá.mcl TKTK pnacuje .aj subkomisia pre 
hudobnú k.ritilku, k t•orej ú.l.ohou je sle
dovať a hoodnootH prácu hudobných k ri
tikov. DO!e~Hé ·POSbavenle pripadá aj sub
komlsll pr e ·otázky hud•obn ej výchovy. 
K poo·blematike hudobnej výchovy sa v 
sv.ojom !Vystúpen! vyslovil<a ti~ dr. Ko
várová, zdôraz!'\ujúc otá.zku hudobnej vý
chovy ako otázku ta.kmer fatálneh'll vý
zruamu, od k·torej závJs! VýV'Oj a rast ce
lej hudobne j kuLtúry vôbec. 6a.iš!m pálči
vým probl~mom bola oblast hudobnej 
k.ri~iky, k torej ,.možnosti" a ,.nemrenos
tl" sa pel'tr.ak~ovall v rô.2mych rovinách. 
Isteže .najldeálnejš!m typom kritika je 
kritik -sy111tebLk ·~ak v oblasti tvorby, ako 
aj .lntel'pretác1e, lenže k otornu>to stup1'\u 
treba dospieť a dozrJef o d celkom pros
tej ·analý.zy dlel!a <lez v šestorannú roz
hloadenost až po ký·žený ·Ideál!, po koto
l'o.m sa tolk·o V·Olá. Poret·o - hoq . Iste 
nezámerne - nadvi,azal na tletoo slová 
Ján Albr.ech·t. predseda KMTK, v hodno
ten ! činnost! ml.a•dýoh: .. Náš hudobný 
žiiY>ot ·treba chápať ako vnOj:,omý .orga
nicky súvlsiacd celok. Rozvlnu>tost zna
mená zárov-e!'\ všestrannosť. Htstórt.a, teó
rl·a, estetik a a analý.za sú rov:nocBillný
ml piliermi, ktorými muzlkoológia Inter
pretuje, k ategorlzuje, triedi a hodnot! 
hudobné dilanie v r.ovlone wol'lby a inter 
pretácie. Najvýzoamnejš!m pr!spevk:om k 
hudobnej kultúre je na§a vzá jomnosť 
a ·inšpirujúca spoLupráca na ~dej ro
vine a v k·aždej oblasti." 

V rámci programu sa členovia TKTK 
dD.7N·edell o problemat.ike vydávania mu
zikologickej literatúry v.o vyd.avatersotve 
Opus, a.ko -aj o jeho výhladov:om pláne 
až do ~. 1995. Vypočuli &l Lniormáclu o 
aktlvi~·e kt'llljských .pobočiek ZSS v Ko
šicLa-ch a B. Bystr ici, ako aj o upla.t
nen! absolv.entov muzlkolog,lckéh,o štú
dl•a v osf:oaJtmých !'Ok.ooh na FFUK l VSMU. 

Pl án ·člnnostl na tento ro'k J)'redpokl•a
dá ok.rem už t r adi.Oných činnost!, ako 
je kolokvium. semináre a akti'VY. hod
notiace diskusie a prehráv·kY v Klube 
skladatel ov SHF aj muzik.ohogickú kon
ferenciu na počesť 40. výlľočla oslobode· 
n i a našej vlasti, sem.lná<r Súčasná sovolet
ska operná ·bvarba, .predná§ky na ak tuál
ne l a,~r.akt!vne témy a pod. -il-



• ZVÄZ CESKOSLOVENSKtCH .SKLADATEĽOV 
pripravil pre tento rok bohatý pracovný plén. Na 
Dňoch čs. kult1íry v ZSSR (24. 2. - 1. 3) umejct 
diela autorov )efábka, Obrovskej a Parika. Dni 
sa ztičastni aj oficiálna zväzová delegácia. Zjazd 
Zväzu skladatelov ZSSR (11.-16. 3.) osobne rpo· 
zdravi oficiálna delegácia Zväzu i!s. skladatelOT. 
V aprill sa plán-uje stretnutie mladých skladate
lov CSSR a NDR; na záver mesiaca odceatuje 
delogCtcla na Dni i!s. kultctry na Kube. S i!eak.o· 
slovenskou delegá~iou sa poi!Ua aj ua Dňoch i!s. 
kuiUíry v PĽR. Zväz bude mat zast6penie v sep
tembri na Dňoch i!s. kultťiry v RSR. Mlmoriadue 
.závalnou akciou je dlhii i!as oi!akávané stl'at
nutle iéfredaktorov hudobných i!&soplsov zo 110-
ciallstlckých krajin. V septembri vyvn:hoU tohto· 
roi!ná aktivita festivalom stíi!asnej i!eskoslovenakej 
.tvorby v !Prahe, kde sa stretn4 aj predatavlteUa 
umeleckých zväzov sociallstiékfch ltátov. Zvli
zov!i orgány sa budct venovať otázkam hudobnej 
Yýchovy, podielať sa na mu.&ikologlckfch killlfe· 
·rem:iách v rámci Pra!skej jari a na viacerých te
levlznych a rozhlasových podujatiach, festivaloch 
a besedách. 

• K JUBILEU PREDSEDU VLÄDY SSR PETRA 
COLOTKU. Dňa 14. januára 1985 na.vltlvila dele
gácia Zvisu i!eskosloveuských skladatelov, Zvlzu 
slovenských s.kladatelov a Slovenského hudo~ho 
fondu i!lena OV KSC a predsedu vlády SSR prOf. 
dr. P. Colotku. Vedťici delegácie 14'. Z. Nod· 
i!ek, CSc., pozd.ravil jubilanta v mene i!s. budob
nýllh iuitlt4cil, informoval ho o význaĎ:Inýcb úpe· 
chocb ·Dalej hudby a snahách pre tento rok. S4· 
druh Colotka vyzdvihol v beaede radosť z rozvoja 
našej vzdelanosti, poro\'Dával neutelené rysy hu
dobnej minulosti s pritomno.ťou a vyslovil tala
·nie, aby sa nela hudobné kultťira .rozvijala . vo 
.vietkýéh vzdelanosmých vrstvách. · 

• ZAVER ROKU CESKEJ HUDBY. Dňa Í7. ja
nuára 1985 sa stretU hudobni odbomlci v Ry
·tierskej sále pra!ského Valditp jnského paláoa, 
kdo Ministerstvo kulUíry CSR uuv.relo Rol( i!f!S
ke j hudby. Po prlspevkoch prof. J. Seldla, ik. J. 
Sedu, dr. V. Holzlmechta a fir. z. Novái!ka· pre
hovolil český minister kq)tťi.ry doc. dr • . M: Klú:éli:. 
Všetky prlspevky sa zhodli v tom, le Rok českej 
hudby otvoril dvere novým lnJ.claUvam. Stel sa 
celonárodnou akciou a správne spojli obdiv k mi
nulosti s uznanlm prltomnosti. POčetná slo.vensk6 
delegúcla, kde boli l predstavitelia MK SSR, po
tom prevzala pamätné medaily, ktoré vytvor.IU Yf· 
zna mni i!eskl medailéri. 

• BESEDA O ANGAZOVANEJ TVORBE. V rám
ci osláv 40. vý.rol!la SNP usporiadala Fakulta Vy
sokej ikoly politickej OV KSC v Bratislave v pries
toroch SHF besedu svojich posluchálčov so skla
dat~rom Igorom Dlb6·kom (na obr. ). Oi!astnici si 
·vypol!uli Poému pre symfonický orchester, o.p. 28, 
venovan6 40. výrOi!iu SN.P a i!uť komomej opery 
Svietnik, op. 15, napisan4 na námet poviedky 
A. P. t:echova. Rozprava sa dotýkala zastťirpeoia 
povstaleckých a aktuálnych motivov v hudobuej 
.tvorbe, podielu skladaterov na rozvoji scti!asného 
hudobného livota a i!lastoi!ne l problematiky il· 
renia a interpretácie stí~ej tvorby mladfch 
sklndatelov. -SH-

e SLA VNOSTNt KONCERT Symfonického or
chestra bratislavského konzervat6rta sa konal 21. 
novembra 1984 pri prllldltosti 65. vý~ vzniku 
tohto ústavu. Na i!ele orchelltra stál skúený alo .. 
venský dirigent Zdeni!k Bllek, ktorého krátko po 
zai!atl i k. roka prijali .na miesto pedagóga a ume
leckého vedticeho telesa. Osobnosť umelca v~lla 
výkonu kolektivu nov6 kvall.tu nielen · v oebtvaio 
,plastickom zvukovom obra.ze, ale aj v sngestlv· 
nosti a preclznosti ,prejavu. Treba vtak dodať, le 
orchester mal - kvllll korektnému predchádse
jťicumu vedeni,u - solldne základy, vd'aka kto
rým mohol vyhovieť nflenfm nárokom tera,jiieho 
dirigenta. Pedagogické <pihJobanie Z. BUka mame
ná vfrazný prmos pre d'alil rast .telesa l l'Opoj 
muzikality oi'Chestl"álnych hr4i!ov. Na koncerte sa 
ako sólisti predstavili dvaja talentovanl sl~ri: 
temperamentnejll Tibor KovAl! (z triedy prof. A. 
Vrtela), ktocy pred'niesol Beethovenov Kom:ert 
pre husle a orchester D dur, op. 61, a lntro:vem
nejlll Karol Trubač (z triedy prof. K. FiUpoviča), 
ktorý zahral 1. i!asť Prokoflevovho Conc8l"Una 
pre violončelo a orchester g mol, op. 132. V8Č811' 
Yygradoval i!isto OI'Chestrálnym i!lslom - Sucho
ňovou Symfoniettou 11usticou. 

• DO POZORNOSTI MLADtM ADEPTGM MUZI
KOLOGIE. Redakcia HZ v snahe .pomllct mlaclfm 
talentovanfm adeptom muzikológie pri ich V8tu.pe 
do livota, formovani a uplatn·enl. a zároveň v bt
li vychovávať sl svujho potencioné.lneho bud~ceho 
.prhlpieva tera rozh·odla aa dvakrát ro6ne V8D09a.t 
priestor ich prlspevkom, a to v ~lsle 11 a • 
HZ <v 11ubrike Fórum mladfch. P·reto sa týmto ob
racia na vietkých posluchál!ov hudobnej vedy a 
hudobnej teórie na FFUK i VSMU, 1'88p. vyllich 
roi!nlkov konzerva tórii, aby ·cl'o konca a,prlla zas
lali svoje prlsp81Vky v rozsahu maximálne 2,5 rk;p., 
t . j. 75 strojom klepanfch riadkoy na adreau. re
dakcie, Gorkého 13, 815 85 BNtlslava. Tematické 
okruhy: J. S. ,Bach a Slovensko, G. F. Hlindel a 
Slovensk·o, A. Berg a Slovensko ( ZBIIUir'Bť sa mol
no na apercepclu diel tfciUo valikmtov u ná, oa 
ich vplyv na nalu <tJvorbu, historický pohlacl a 
pod.), d'alej Z6stoj mladých slovenských sklacla
<telov, resp. mladých interpretov v nalej hudobnej 
kultúre. Uvere jnime vidy tie najleplle .prlspevky. 

Nedelné matiné v galérň 
Mestský dom kultťliry t1. 09Vaty v 

Brat.Islav•e, Ga-lér.l.a hl. mesta SSR Bara· 
tlSLavy .a Zväz sl·ovenskýtch skJ.ada<t-e
J:ov usporJadal1 ;v lllOV.embrl 1984 v 
Mirbach.CJVIOID paláci u! rtradlčný cyk
lus komomých IIDB<tLné, v .rámol lklto
rého sa p.rerzeiiitovall najmä našl mla
di llntenpretl. 

Hned IWl Jl)r.VIOm PQdu}atl ( 4. oo
vambra l sa ,pretl~av!Ll traja mladi 
amblc16zn1 umelci. Akor:deonl.sta Ľu· 
bomir Zovlc, poslucháč 2. rocruka 
VSMU z oflrl edy pro!. M. Sz6keov.ej, 
Uv1eóol po:ooru.h.odnll Sonátu č. 3 so
vlatskeho skl.a<cLa.tera V·ladlsdava Zo!Lo
taneva a Sonallnu AN!Jlla Ch.a.ča·tu· 
rlllil}a (<lialo, <kl!oré :v mnohom ohla
de zaostá'Va 'Zil v.nchoLnýml kOilliJ)OOI· 
clami autora). Berz .Nnpakov prt:z.ná
vam, ~e výk.on r.. 2ovica ma v Zo
liotanevovej S<Jn.áite pr.lam fasc·I'IliOIV& 
zr.el.osťou .a anUZik'antským nadhladom. 
Nebol to pťihy hráčsky 'Per!ekc·1Qlllrl· 
mus: za dokOIWllou technl.kou sa 
sk·r9'vala v.el'lkorysá J.nterprata'Čná 
koncepcia 'hodná hudol>nlkl!l s bohat· 
šlmi skllsenosťaml, a·ké UÍá a mO~e 
mať poslucháč vysokej školy, v do
konaJej symbióze <tu ~Lid .vý-d.()bytky 
II. viedenskej školy (lprinclip dv!WI.ásť· 
trm<Wej techinlky l s illrllldlčne ·I1eše
nou techn~kou kompOIZiole. K •tomu 
pn1St6Plla vý.r~ná meJ.oétik{l a ŕy.fml. 
k-a ( yÝras~)llca z fol<kiOi-u l: Jl[Oilkill
zuHíoo tihle<lltaml aj 'Ilo'll ·PI"'ľky itlmbto
vaJ hudby. z ' v.ý'.kc;xn.tJ.· r.. Zovioa. 00116 
:iirejmé, ~e 'sa 's ttnUoo · !&kťarlm. · .vo
pred obOtZ'IlátnH, ~e <prenikol ďo · vn;1i·
tom.ého l19trojenstv{l· Sonáty - ~r .v 
tom spoči<V18Ía jednlll z hltavtlfch 
P.radnostl Je~ o 1lspe!lQ.~ho . · l('ystúpe-
n:t.a. J:e I~!J. ,na ·~klódu" yei;l. ~e z .Čili• 
sov ý oh dOy.Qidnv ~ela.· Zalota'l"ti!Vo
va Sóniá·Ui 1bez 1. "ča$ot1. Vt~-c>n ni.wr
c:i.ého &kór,ďeQnistu oi:llťť · 'PatvQdi) vy
sokll 1lrÁ\'eň ileskOsilavanskeJ akarde6-
nóv,eJ školy. V -druh·el časti ·k.onrcer:tu 
sa v Ri81Ch!Ínanlnovovej Soná<te pl'19 

vlolončelo a k.lavlr JPredstav.U() lro· 
morné duo Eva Cem111Ulová-H.rab0'9sk4 
a Peter Cerman. V .plnej miere . rvy
stlhll .špeclfl!M šts;lu S. Ra,chmamno
va - nástmjoVl11 bri18Jilo1u aj t~ko 
n<llipodobi'tel.nll :poettku, ,pl<Illú im'J)Illl
zi·V'llOSt.l ·l .krehikého ·lyrrlzmu. E. Cer
manavá·Hr.abovská zaUJjaLa ,predovšet
kým čistou ~ntonáolou a c.Uom pre 
nuansov.anle ,prvkov mikMtruktú·ry 
sk'laJdby. Typie:ky rach·manLno~ovská 
kanltab1Jnost žiarliJJ,a v šLmJikodycllých 

obllllwch, tnter.p.retovaot.ch 1l,plne su
Wlréll1Ile, bez najmenšieho za.'Vábama. 
Peter Cel'UDIIIIl umocnll dojem z lpr8d· 
v~enta Sonáty dokonale zvlá.d:n.utýan 
kiavlrny,m p!i'r:t<m1. V811"! len na rue
ktorých m1·89tach rv 1P1Wej a poslednej 
i!tasti stM drlavlr .nepochlo,Qjtelne v 
úzaldl. Napriek ttomu podaLI mi!Ňe
Ha Cennanovci .obdi"llllih.odný vt·kon.. 

21atlal čo .pr:vý rz cyklu kolllOrnýoh 
koncenllov JPrlnlesol via.C ako len .ra
dostné 'Pf&lr.va.panie, z ďalšieh() mati
né ( ll. novem'bna l 'SiQIIl odchädzal s 
~a.Imn1 nad výkonmi hlce Glell!e· 
koyeJ·N•bY·bovej •(s6ll!stk.a SD KO<ŠI
oel e Petra Koppala (DJGT B. Bystrd
oa ). Za ik.lavlmeh·o sprievodu C. Ko
janove! speváčka uviedla d'Ve Caj
kovskéh() plesne, Balak·lirevovu Gru
zlnsku <pleseň a C}'lklus Ad astra ná.r. 
um. E. Suchoňoa. Lyrický soprén I. 
Neshy.bovej }e s ice ohybný a plastic
ký, tliO má rpomeme úzke farebné 
~pektrum. Na}presved.i!lvejšie vyrmel 
Suchoňov cykws, ktorého dekJlamii!Č
nt !pll'inclp v traifloviL!l( ·\IIOikáilinaho 
partu sólistka 2MlátdJra bezpečnej~le 
ako 'Výrazupllllé klenuté kantilény ro
man.tLiw.v. Ešte v~šle IOOZČII<rovanie 
vzbudJ•I tenor.ista Peter Kop,pa.I, .k!t()· 
rt Zllll"adU diO svo}ho J>QiorecLtá~u dde
la ·d~lattch autorov (l 1. Motno ,prá· 
ve ltá:to neadlpl<Váttn~ dramatJurgba llhu 
zabránUa oo iste] ·miery .pQdat rpl.Oo,:. 
b~tln.Ý. v1loort.. .zď~ sa ':š~. ·~a ep..J. 
po · ·teclliDlc.kel lst·r.á'llke <ten·Oil'ista ešfe 
n-edozr-el, rpretože rv jeho pr.ejiiiVe ru
šwo · pOŠOblli nap.r.esná ·Intonácia, illlá
stl'llé f4riS!T~pVanle ,kaMého tónu, 're· 
g!stl'Dv4 pevyi'OVIWmOSť I •lllbstmc.la 
k<lint.tiénv: Plreto v .kon-ečnom v~led· 
Jtu~ ood.\ll~c ~auj.111l Jaroslav Krátky s 
jeho cltllwo .prepraoov&ným klav!mym 
parrom. 

Áj dal,ši·e matiné ( 18. novembra l 
patJrJao rv.okállllamu ~ánru. Predstawll 
sa na ňom sólista SD v Koši<:Mch 
!;tafan Margita. T.enorlsta Zll·l'add'l dio 
p.rogllllmu fPiesne H. Wo!.tla, R. Stl'aus
sa, F. Kafendu, O. Messiaena a Arllu 
Lanského z Eug-ena Onegina ( k·torá 
J)ÔSIQb!Wa z h.ladisk.a q.ra.matUII'gle po 
s·ugestívnel Messiaenove! hudbe fPiO· 
merne 'l'<OZ!!lačl<to 1. Margttov lyi1c.kt 
tenor je schopnS' dlferen:oovať š!Jrok.ú 
§k.álu rvS'razových .rov!m. od .k,rehikéh.o 
g!'a,z.ioOSIII Wolf.ovej .plesne cerz kantilé
nu lyrického Ol pasloná:tneho charak
teru (Strauss, resp. Ca}kovsk·ll l . až 'PO 
s-Line d1.1ama-t!Cky ak.cent·ov.a-nú dek•J,a-
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V poslednOch mesiacoch minul~ho 
roka nas potdll ndvrat reldcie ,,NaJ
kraJ§ta hudba môJho !Ivota". Te to re
ldcia dobra, zauJlmava a u!ttol!nd. Vy
znania hudobnOch profestondlov a mt
lovntkov hudby, pôsobiacich v rôz
nych povolaniach, sil prtfafliv~. Reld
cta md spravidla vObornO scendr, vo 
vhodnOch proporctdch sa v neJ strie· 
da slovo a hudba. Na margo hudby 
by som rada povedala pdr slov: JeJ 
vOber by mohol byt. ndpadtteJ§l a 
pestreJ§f, azda aJ väl!§t priestor pre 
zneJ!lcu hudbu by nebol na ~kodu. No 
t tak Je to l!tn, ktorOm televtzta ,pri
spieva v tntenctach z_dverov XVI. zJaz. 
du KSC ku komplexneJ estetickeJ vO
chove obl!anov a k populartzdctt ume
llfckOch hodnôt v oblasti hudobn~ho 
umenia. Iba!e - akd Je to popularl
zdcta, kec! program zal!tna o 22. ho· 
dlne a 50 mlntltach? 

NaJkraJ§le sviatky roka, VIanoce, 
sviatky mieru a rodinneJ pohody, vy· 
tvdraJtl atmosf~ru, ktora te priam 
stvorena pre dobrtl hudbu. Ct u~ Ide 
o skvosty hudby ludaveJ - tak ne
konel!ne bohateJ prdve v slovenskom 
etniku - alebo umeleckeJ hudby vft?t
kgch · §tOloiJOch obdobt hudollne 1 h"ts
tórle. S ltltosfou mu~tm kon§tatopaf, 
~e ttlto §ancu televtzla plne nevyu~l
la, a to tak v oblasti hudby ludoveJ, 
ako aJ umeleckeJ. Ponuka bola ma
Id, 1 kec! zo strdnky dramaturgickeJ 
nie bez zauJlmavostt a ani z hladls· 
ka tnterpretal!n~ho nemo!no maf nd
mietok. 

V predsvlatol!ntl nedelu sl televtzla 
pripomenula !lvotn~ Jubileum ndrod· 
n~ho umelca Dezldera Kardo~a reprt
zou Slovakof6nle, Jedn~ho z maJstra~ 
vOch vrcholnOch diel, v znamenite! 
tnterpretdctt SlovenskeJ filharmónie 
pod taktovkou dirigenta naJpavolaneJ
§Ieho - ndrodn~ho umelca Ladislava 
Slovdka. Nahrdvka te z roku 1977. 

v prvO detf. sviatkov sme sl vypol!u
lt reprtzu koncertu z cyklu 11Hudba 
z Bratislavy• s Predohrou f. N. Hum
mela a suitou Dolu Vdhom A. Moy
zesa v tnterpretdcll Symfonlck~ho or
chestra Cs. rozhlasu s dirigentom O. 
Lendrdom. 

A! reltlclou Svlatol!nO koncert z 
LuilroveJ sme zaznamenali premiéro
vO program, ktorO sa vOborne hqdtl 
k l!arovneJ §tedrooel!f!rneJ atmosf~re 
ako svoJou zauJlmavou dramaturgiou, 
tak plJvabnOm prostredtm plnOm kul -

tlvovanostt a prosteJ krtlsy, l!o cit
liv~ r~~ta P. FflklJa znamenite vyu!tla. 
StOlov O preJav organistu · F. Klindu a 
radostn~ muztctrovanle stlboru Musi· 
ca dulcisona veden~ho P. Baxom uspo
koJil aJ naJndrol!neJ§fch poslucM
l!ov. 

Televtzny zdznam koncertu Sloven
sk~ho komorn~ho orchestra veden~ho 
ndr. um. B. Warchalom z BHS 1983 
{25. decembra v poludtf.aJ~tch hodt
ndchj bol skutol!nOm zdžltkom a nie
len ,,sprtJemnentm svtatol!n~ho obe
da", ako to ozndmtla hldsatelka. Ved
la brllantn~ho Sammartiniho a pô
vabn~ho Mendelssohna uptítala po2lor
nosf. prekrdsna SerenL!da pre t t?nor, 
lesno roh a sZdl!ikovO orchester B. 
Brlttena v excelentne! tnt-el'pretdctl P. 
S.chrelera, P. Damma a SKO na l!ele 
s B. Warchalom. 
Preml~rovo· koncert pripravilo at 

ko§lck~ §ttldio. V prekrdsnom prostre
di rokokov~ho marku§ovsk~ho ka§tle· 
la, ktorO sltl!l ako mtlzeum klclveso
vOch ndstrofav, znela klaslckd hudba 
v zauflmavom vObere a vo vObornef 
interpretdclt mladOch ko§tckOch umel
cov. M. Adamcova ml., M. Koblelska, 
G. Sz~kdl a L. Kovdl!, organistka E. 
QzemJanovd, kl~lrlstky Ambro§ovd b 
Cervendkova dokdzalt, !e v Ko§iclach 
mtlme spolahliv~ hudobn~ centrum na 
dobref tlrovni. R~~la S. Pota§a vyu~t
vala vkusn~ fresky ka§tiela a celé fe
ho pôvabn~ prostredie. 

Napriek v§etkOm kladom uvedenOch 
reldctt mustme e§te raz zdôrazni(, ~e 
dve preml~ry hudobnOch programov 
sil pre svlatol!n~ vtanol!n~ dni mdlo. 
ChObala plJvodnd slovenska tvorba, 
ndpadlto tnscenovand, kombtnovand 
trebdrs s krdsaml zimneJ slovenskeJ 
prtrody alebo krdtke rectuily - hoci 
l en 20-mlntltov~ - na~lch nafvfíznal!
neJ~tch ln§trumentalistov, l!t speva
kov. Keby bolo menef nekonel!nOch 
prestdvok so statickOm obrdzkom, 
podfarbenOm problematickou hudbou, 
do vysielacieho l!asu by bolo mo!
ni1 zaradi( at dva-trt nedlM hudob
n~ bloky ka~dO svlatol!nO detf.. Ak st 
uvedomtme, kolka prostriedkov a 
energie sa vynakladtl ka~dorol!ne na 
sllvestrovskO program, nutne sa natts
ka my§ltenka, l!l by nebolo vhodn~ 
(LSPOtf. maltl l!asf z nich vynalo~!f na 
prtpravu premt~rovOch hudobnOch ,., 
·programov pre vlanol!n~ sviatky. 

ANNA KOVA~OVA 

máclu Mess.lla-enovtch poém. P·resved
čivost a istlata, oo sálal!! z jeho pr&
Javu.. stl v9sledkram .rdiobreoj technlc
keoj l"írovne lmerrpr.etácle - ·ll'tli.bllitu, 
bez ktorého sa nedá u ~ladneho lln
te!llreta očakávať hodootn.ý v9ik·on. 
Margita má vzácne vy.rovnané .všet
ky polohy, 'Var! 1len v spodnQIIl •rag&s
trl sa dal! ·VYCIU ť Isté rezervy ( naw.r. 
v KafoodoVeJ ,pl-esni N4p1s na dome). 
Obd1vov.al 50IIl aj zr.etelnQ antlj{ulá
cl-u - vla:stnost, ·k·tor.á nie }e m!llk 
ceLk.om bežná. NemMem Ue! oblst 
s.poiahltvt vý'k-an klia.vLr·lstiky Kata.rl· 
DY BachmaDOvej, rk.t<orá sa ·počas ce
léh() koncertiU 1prezentovada ako ciJt
llvá komorná hráčka. 

Posleané ~prad.poJuda!.le ( 25. n:ovem· 
bllll l pat1.111D skúsenej lrlavilU&tJke Ele.· 
ne MlchaUcovej, ktorá sl ,pr.e sv.oj -ne
cltá'l l'llVOliJa Sona<tlnu zas!. um. L. Bur
lasa a Styri 1a:llp.romptus, op. 142 F. 
Schubert8, It-eda <dieLa, kttoré ·prlná.
šajll 1n.t8l'iprenovl .celý rad 'pr.oblémov 
nespočlvajúclch výlučne Jen :v !tech
nick-ej obtažnostl či vlortuozlte. !Pirá.ve 
naop!lik, hod Ide o náročné kla.vlr
ne sk.Jadby, je ·Im Vlliastná ul'i!Jlt4 .kreh
kosť. sll neobyi!tajn:e cl'tll:vé na mode
lovanie k.a.~dého detailu. Vyžaduj.Q 
preto drobnú ol.zalérslru prá!Cu, a t:91m 
a,j pran!.k<mltle do zl~tel nadsta v.by 
týčlaoej sa nad ,plaUor:rnou iJJ.šitru
mentallstlckaj ·techiniky a brllancle. 
Z tejro .pozfcle by som vyš§te .hod
noW mter.pr.Ertá·C·IU ~ul'l!asov.ej k.prnpp
zlcle, krtorá <Sl v celorQ. ,priebehu ucl.r
!al'a :J>CJIJrl'lbnd fY!Ilútor.nll tenziu, čo by 
p.r! nespráv!llom ch~nl jej 1ek·t•onoLc
kýc·h .zákOJ'l!ltostl namuselo byt raž na
toJk<J s am-ozrejmé. Moment, ktorý vy
n11Irol v Son.a·tlne L. Dur.lasa - .vy
sporladoa.nle sa so va.áj:omnýml v.zt,ah· 
mi ml:~roštrulvtúry a !m!llkroštruktllry 
k.oonpozlcle -. nebol ·V Schuiber,tový.ch 
ná!l'IOtČných htij)'IIo:n:Qlhl.S celk·om do
myslený. Odhllla:d:nuc od llliektol.kých 
napodsta.tnýoh technických ka·zov, pO
sobLI rušlv.o v9a'a7lový s ter9Qityp av Já· 
do&jllct v.šet<ky štyrt skladby. P.ráve 'i 

tomto ohiade je Schubert!Ova hudba 
velmi há·kllvá a stáva sa do U11čLtej 
mterv .rébusom .pre .mnohých skllse
ntch kllliv:lrlstov. Na.prl·ek všetkým ki1-
tiakým slovám mus!m v~·k •konšita
tlova(. ~e Elena Mlchalloov-4 1>0dala 
sympartioký vý·k<an, a ~tm a kdby sym
boHcky z.avi'šlJl<a vy.daren.t cyklus ma
tiné v MirbachoV'Om paláci, cyklus. 
kttorý bol niiJ)Lnený fh,odnotnou h.ud
bou a vo väčšine .pr~pactov 1 VS'•bor· 
nýml .Yýkonml. 

IGOR JAVORSK't 

Uznanie 
z rrunisu 

Po 4-ročnej ,práci .v l\untse wáWa 
sa .na svoje ·POVrodné .pracovisko -
bratisJ:avské litlonze!IVat6rlwrn - iProfe
&<>rk.a huslo vej hry Gréta Hrdá. Do 
redakcie sme dostaJ.t ·vi'llc eré kriti
ky z jej runlského •p0soban1a. ·P.r.afe
sor.ka Hrdá neučila Jen husJov:Q hru 
na tunlskam ikonze!1V.a.t0r·IU, ·ale bola 
aj kOillCel'tnou ma)st.ark.oo TUniského 
symfoo.4ckého 'OI'Chestra. Riaditel ná· 
rodného kJolliZ8I'V·&t6rta Acb.med 
Aschour v sro.)om ,}iste narplsal: 
.. . . . vyuOOva.la h~ov·ll h.ru s velkÝ'lJl 
ťÍSipec.hom a odOW"d.a.La ~br!La'Dtné <Vý
sledky . . . ak.o J<.Qilcertn1i ·maJ.~terlru 

Ju ·hl.ldi)i>n.á krLtlka d um.elecké 'kruhy 
vYsoko hodnotU l." 

Profesonka Hrdá mala rv Tunis-e llllle
kofkro S8mi09ta'tln.S'oh recl-tállov, ·k<ltoré 
vyv.rchoÍill v ti'. 1984. Casopis .Dia
loque :VImOVIIl'l n.ašej ume!kyl!l.l. viac 
rá!z pozornosť ta .po jej J,a.m.om :kon
c~l'te naplsa•l, ~e . .Jej h·r.a je v.znaše· 
ná .a hlboko ~ud.ská ... umel~yňa .zna
mená vei.kS' rpr!nos .p-re hudbu v TU; 
nise". Ten tstt časopis Jroment·uje jej 
recLtál s našim lkliWi.I'TisiiJoon OtakanQIIl 
Sebestlom. Na~·k01' ·Pl1iln1esla tJač Zá
važný člá.nok o umeleckom .poof.iJle 
tej,to dvo)l.ce, neskOr :vyšla !l'ozsilahltt 
k r:l:tlka . :lmov.a sa ~ta.tuje, ~e ,JOba
}a umelci .prednlesll celý rpr~og.raan 

kultlvovanÝ'm 16oom, ·krásne a vý,r.arz
ne a llčastn!Ci :koncertu budú .naň 
diJ.h<O spoml:na f" . 

Gréta Hr.dá mala v . Tun4se sk'Velú 
povest u.melkytne, k<torá urobila veJI!l 
pre vzájomné .loontaikty našej a •tUIIll.s
kej hudobnej vzdell!lnostt. Na kon· 
c·er.t·och ,uvátdaJa.l,a 1 dlel<a lllaŠich allt·o
rOIV ( Suchoň, Schneider-Tmavský. 
Dvol'ák, Smetana l. .PI10<S'IT.ednlct.vom 
nich vzbud.zova.la !Záujem o našu hu
dobnll .tvor;bu ta vy.žiadlala tpre it1Un1s 
kých oäbornlkov daJ~Ie 1110tové mate
nM.v. V Tunis e vlecLla a•J interpretač
né semináre, hOV'O!'Ua o čs. husl·ovej 
met-odl.ke a ~načne .prliSpela :k fPIIVe ! 
vlne tumského ~oncertného UIIDenila. 

-N-



• 

Z PAS 
HUDOBNE 

i.. 

• 

• ·oLKLO·RN 
HODNOTY 

V rámc.! veJ.koryso k onol•PDVIIlilý·ch 
osláv 35. výročia SĽUK-u sa obj.av111 v 
z.au j lmavých k onfrontáci ách aj dva hu
dobné pr ogr amy. Pnvý - Spievajte ai, 
spievaj - .oživil nielen neopakovatelonú 
atmasféru nadšeni·a .pr e f.olklór z o.b
dobia celospoločenského bu.dovatelského 
k .vasu v 50. rok.och, ale pri.n lesol aj dô
kaz o ži votn05t.! umel eckýoh klvalit už 
v,~edy s nadšenl m •prijartýc h skl aooter
ských k reácii A. Moyzesa, jeho Vesel~ce 
a plesni, dodnes očarujúcej Hv·l ezdn ej 
n oci J, Ci kker a. stál e l 'Ovnako mladých 
Spiev.anlek E. Suchoňa a ďalšieh. 

Po úspešnej Plesl11! života v poradi 
IUŽ dt,uhý podobne ladený program Pod
me, zaspievajme, j e súčasťou dramatwr
g!ckých snáh SĽUK-u v podnecov.an! 
sk lada.tel sk ých prlstupov k štyl1z ov:ané
m u f ol k l!>ru dnes. Vyc.hádza z .origlnáJ
neh o dlr.amn•burg!ckého zámeru [scenár 
o. Elschek ). preds tavi ť d!.vákovi •Pr acOIV
ný, sl áv•nos.tný i kaModenný ludový ka
lendárny !!lok v netr·ad·!č:nom a nároč
n om spracovani VY!br.a té.ho 1ter énneh.o 
fol k lór.neho ma ter iálu. Preto ·volba k o
m ornejšieho obsa deni a [ miešaný zl>or a 
k·omorný or chester ) l c!el avedomý výber 
autorov sLrednej a mla~ej skJ.adatel 
sk ej gen er áci e. 

Samotný pr ogr am, 'ak o zn:znel , má sv.o
je silnejšie i sl abšie miesta. Popreha
d:wval o sa poradie lt alendlir.a [konči sa 
Sl nov rnt.om ). čo by neprekážal o. k eby 
vznikol dosN11točne k on1t r astný a •Vy.vá
žený cel ok . Buď z •k on:f.rontác!e odliš
ných ct.r.uhov h udobného spracOVIll•ni.~ a 
autot,sk ých rukopisov [ t u nebolo zreJme 
Jah ké zl a diť 12 ·au<tm·ov l •alebo ak o vý
sl edok r eži jnéh o ná.pad·u. s pregnant,nýrn 
h udobno-scénick ým rtv all"om. P·r ogram ne
určito oscilu je medzi jedným a druhým. 
v mli l o diferencovan ej r·ozs!aMej lyric
k e.j pl oche v st r ede pr ogra mu utnpeli 
niektor é .autorsk é blok y [ Godár, IP•od
p r.ocký, Domanský, l 1 ~t?rým chý.bal k on
-tr astne jš! k ontex•t.f ChOL·eogräf fcl(é ·a scé· 
nicko-r ežijné nápady pochá.dzajú - v 
por ovnani s hudbou - poväčšine zo 
star šieho a už aj obnosen éh o i nverutá
r a [ pr emiet.ani e dla.poz.iti!Vo.v na začiat
ku hudobných blok ov). sú prevaž.ne Hus· 
.tr at!V'Ile [.názorné .. n.a podobi'iovaruie" opr.a
covných úkon.ov]. 

v Tade člsel, ktorý .vmikol. dornin:u je 
predovšetkým ,gesti ck y a autorS'ky .živá, 
originálna h udiba. To je na.pr. novoroč
né "vyurubov.anie" u .,vyhráva:n ie" ak o
by [ •čJ. nao.za j? 1 .ešte ,nerozohľlateh.o .or
chestt·a fT. Sa lva l. J) r ak'Vlapujúca . . d.rlsná 
atmosfér a úmOl'U i opo j.ný výk.r ik r a
dosti zo ža•tvY [ ] . Beneš l. žen ský k rásna 
l y r ik·a Vliltlln venčekov M. BázHk.a ![po
zorný poslucháč mohol zaregistrovať . .ra
ilnov.ane ,pr.ost ú polyfóruu ) . t ema.h cky 
vďačný i hudobne goodu júci vý jav 7.0 

sa l a~a [I. Di bák). nie sice n ovátorsk é. 
a~le ~ y,pic.ky ·oráčske spevy l. Zeljenlk:u. 
Tu a j na jmene j zasa.h ov•aJ r ežisér [ J. Sev
čl k 1. k~ or ý sa potom [za spolup.rá.ce 
o. s.ur uh ár.a a S. Antal!ka l choreogl'ab;
ky vyži l v člsliach . z.aujl.mavých <Vla~ ~te
matick y ne"l hudobne (F·ašiang M. Bu.r
lasa Prladky l. Bá-z.Hka. súčasnými lrom
poztČnotechniokým i lH' ost>ried!kam'i .v.k.us
ne ozvláštnené zakl!ril~ie ohr ady na 
Já•na ). Lexmann.a ). Do prog·rarnu autor
sky ,J)l'iStpel u j .ctt rigent a umel ecká duša 
pt'ogra.mu P. P.r.oohli~ka, kt·Oiľý j-e hu
dobnl k om .par ·excellence a dok á.zal ·VY· 
dolova ť z,o súboru, lllajm ä v .na jná·roč
n ejš!ch čls~ach. :Jw.a!Ltný •prof as.ionálny 
výk.on. Novált<ot·ské a ná•ročné spracov•a
nie inšpi J'OV•al o aj pr evá·dzk ou zať.ažen.ý·ch 
u momentálne pret81Žených hudobnl ko v 
SĽUK -u, pr inieslo znd.osťuč inenie a -zá
:ži.tok z •prek oll'nn La 1vlasbných možnosti. 
Tá-to amblola a žlvosť <Vyžar ova la z ce
lého hudobnéh o .na§tudov.ani.a, l keď bo
ll miesta nedotiahnuté al ebo rnomenoty 
JJseudoludovéh o l pseudou.meJeck ého 
.. hurá ~tý lu " . 

Napriek tomu je pnogr am 1nšpi·r.ujťt 
cim pr!spevkom ni elen k ·r-o.zšlreruu in 
terpretačnej i autor skej profdl ácie sú
boru, ale a j pod·netom na h l·bši·e zamys
.lenie o dnešnom zmysle .a cestách hu· 
dobného fol.k.Jóru, kt.orého ·sa ltiež do tý
ka dy.nami ka .cel ého n~•§ho súčasn~o 
s:poločenského živoba ·a jeho hodnô.t. 
Ustupu je ako organick á súč·asť žLvota 
rudu. s rastúotm hmotným l>l ah·OibYJt>om 
prichádzaj ú aj neR-ntlvne javy, p;r~k.!on 
ku k.onzu.mnému h edonizmu vef.kej čas· 
1lJ. záb6JVneJ popwlálr.ne l •hud.by, ktorá pô
vodné u šlachtilé ,posJ.anie folkló.ru ne
môže nB'h'ľadi ť. Sty1izác!e z 50. lľokov 
predstavujú v o svojich umel eck ých vr
ch olkoch dn es ·už neopalkova telný id a
sick ý f ond, k torý je živým prlk lad'O.!Jl. 

Slovenakf ludovf umeleckf kolek Uv má svoje pevné a jasne vymedzené mies
to v i trukt1íre náiho kult6rneho di ani a. Od obdobia 6spechov jeho prvej pre
mJér y v roku 1949 uplynulo v minulom kalendáruom roku 35 rokov. Osla.vy toh
to nie zanedbateJného vf'roi!ia ai SĽUK vlani na jeseň pr i pomenul v lacecymi 
slh nostnf mi a pracovnf:mi pad9bami. K doml nantnf m udalo•tiam patrili ityri 
večerné padulatia v Br atislave, v rámci ktorf ch teleso uvi edlo dva nové a dva 
rekapi tuluj6ce, resp. zhrňuj6ce programy: 1. Spievajte sl. spieval, 2. Tanečné 
premeny ( pr eJPiéra). 3. Pod me, zaspievajme (premiéra) , 4. Celod borovf repre
zentačnf pr ogram. v r ecenziách, ktor l! prináiame, sa zameriavame najmä na 
premiérovo pripravené progr81JM'_ 

že t alk ako vtedy, aj >ter az sl musi !l'azlt 
cestu auto rská a nová:to.rsk~ kval it a, 
ktorá n ajlepšie vy.clti .a j ak.tuál!n:u sp.o
l.očenskú objednávku. Tou je - najmä 
u mládeže, túžiacej .po po:z.nanl a pra
vých hodnotách - jedna·k obd·ilv k au
terutli•C•k ému folk•lóru, ak•o ná..m h o sprls· 
tupňuje et.rromuzi~ológia a jedna.k dneš· 
n ý tvorLvý zápas o jeho nový život v 
čast·i mladej populárnej hudby ·a v no 
vá.t•Ol'ských .pr1stupoch k jeho št yJ.J.zov.a
niu, ak Jeh o k.oncer.tné predvádzanie ne
má by( len 1rut1nou. k onzerv.ou al ebo 
v ýv.oz.ným a!'tikl om. Ak.tuá!n•os( :takéh oto 
pr1stupu d.oka.zuje a J nový h-udobný .pro
gram SĽUK-u, t elesa, ·ktoré u nás za lo 
žllo t radlc! u §tyll.zovaného f\Olkl óru ak o 
pl'ostrledk u formova:nia .nového soctllllls
tlckého nánodného povedom4a a o >tút.o 
jeho aktlvnu f unkciu v súčasnom ·rozvi 
nu~om ·kultO·m om povedO!llll záipasl aj 
dnes. 

NAOA HRCKOVA 

Oklrem cel osúbor.ových mon.umen.táil 
ny.oh pr.og.ramov, .M oré majú v r eper.toá
rl SĽUK-u sv.oju tradl~iu, sa dr.ama
tur g t.a t elesa 21ač.ala od pol.ovice sedem
desiatych relkov orlell'tovať na .tvorbu 
komomých ·pnogr amov. ktoré j ed.n.ak zod
povedlaiú ,pra·ktickým p.ravá.dtzk.ovým po
trebám s úobanu a súčasne prinášajú no
vé možnosti scén!okéh o spracovani a 
fo.lklóm eho materiál u. Dve ·posl edné pre
miéry SĽUK-u [ Poď.me. z.as.plevajme -
r ecenziu pr~ná.šame vyššie - i Taneč
né premeny ). uvedené pri prlležoitosti 
35. v ý,rooi a založenLa telesa, spája myš
lienka sklblt jedn:OtlJ.vé progra.rnové tis
la do väčšieh celk·oV, nám etovo a j !lrom· 
poZ!čne zjedl!lotenýoh. '1\v,orba dramatur 
gicky ucel ených bl ok ov, :na.značená už v 
cel osúbor ovom .pro~Mme SJ.ovensko, je 
Jedný.m z momen~ov, .k.1!oré môž·u po.su
nú( scén•lcký fol·kJór · d o novýoh ])Olôh. 
Spolu s komorným zamera.n!:m progra
mu, •k toré vyoodule dô-rntl na detaJI. l.n
Umnej,šlu ·atmosf é.nu, poNá·ča•nle vonk aj
!Heho ·ef·ek.~u. kladie .súčasne zvý.šené n~
roky Ill6 t v.orcov aj lnter,pret·ov. 
Tanečné premeny, .premi é·nový komor

n ý pr.ognn.m tanečnej s:kupl•nv. k omor
ného or.chesľr.a ·a speváck ej skup1ny, sú
stredený na -tanečl),ý'" preja.., ~mocrí:ľw~Y 
ný a d.otvára.ný tnštrumentádno-v·ok,á)nou 
zi·ožk10u, autorsk y prLpraviH ok r em kme
ňových t v.oroov súboru a jeho &tály.ch 
spolupracovnl•k ov .nov! extern! s.polu,pra
covnlcJ a .odbo.rn l poradc.ov i a [ O. 
Eische.k, K. Ondr eH«a ). Prlruesol tri sa
mostatné .poogramové bloky rozdieLneho 
t ema.tick éhQ wmera.nda. vnú,tornej srtB'v
by aj štyllzaooých r.ovl n. 

Pnv·á časť - Pr emeny práce na zába
vu. . . [ c.h.oreografi.a D. Stru.hálľ, V. Ky
sel, hudba J, Dad á k) - ·sa ruunera.lia 
na tanečné 'J)rej a.vy, ·SIPiité s prácou -
tance .remeselnloke. 1rolnlcke, •vaLask é •a 
choreografie, volne l~nšpir.ov.ané pracov
ným motlv.om . Pnogramový b~ok ako mo
zaLk a hudo.ba'IIO-ta.nečný.ch rniniatúr prav
depodobne llllel en vJ,ilJOu vynechanJa 
dVOC·h člsel vyznel 'V r ámci cel ého c{)J'O
grarnu na jmene j .presvedčiJv.o. Al n.aprlek 
tamu v ša•.k obsahuje nlekolk.o .J)OIZ'or uhod
ný.ch člsel [ chior eogr.af.ia V. Kysela Kač
k y hnac, <Vytv.orená s mimoriadnym cJ
•tom .pre udržani-e vnútorného JlJ!Ipäti.a ). 
Hudobn á zl~ka napriek starostlivému 
VÝiberu ])iesň.ovéh.o ma·teriáJ.u ·pôsobila 
značne ·l ndlf er.en.tne. Regloná,Jne za.k:ot
verule .hudo.bného ,prejavu na:zmačJ.li n~
strojové zoskupenJ:a, umiestnené !WLa
mo na scéne ak,o súčasť ·vizuál nej rz.Lož. 
ky .prog,ram.u, n.a n•iektorých miestach 
však a.l'Jda .nadbytočne s prevá:dzané or
ohest r·om. Skladoatel ský .pr lstup J. Dadá
k a, autora moravsk ej .provenlienc1e, mo
zaJk.ov!bosť celej časti nepomohol :pre
kJenút. 

Stastlivý stav vaLaský [ choreog·ra.fia 
J. KubállJka, hudba s. St rocina l. oblok 
zvyklosl •OVI!l.ých a •tan·ečných prejavov, v 
najväčšej mier e splňal ·k•r litérlá. klade
né n a I<,omomý pro~ra•m. Ved.la kLasicky 
čistého člsla ( g.ooolsk ý tan ec Zbujacky l 
možno za -skutočne objavn é pokladať 
uvedenie Judovej, betl ehemsk ej hry ( Vi f
Ujemská .komédJa l a .časti zo svadobného 
zvyk.oslo vla v ,pôsobivej umeleck ej 'Slora.t
k e [Dr užbovská vata§ka ). K vl'llaznwé
mu vyznaniu cel ého bloku l71ÚISPeia di
hodo.bá SiPOlupr~ca J. Kubánka so S. 
Stračlnom. Vel k.ou <prednosf·ou je dô
verná znalosť t alklórnyc h d.tal ek.tov, stá
ly dl1hodobý kanltak-t s autentickým f.ol:k
ló.nom. Vdakla •tomu sa s tstotou pohy
bujú v rá.mci niekol•kých štylizačných 
odtiei\ ov k.to r é doká.žu p.ou~ť funkčne, 
pri .zaoh.ova.nl ,7Jretelno.sti .foH<Ilómej .pred
Lohy. 

Na}k.orn])a.kltnejšie •pôsob.na záverečná 
časť Pr emeny l·á.sky [·oh oreogr.a•Ha J. Ku
bá:nk•a, hud:ba I. Zeljenka) . Zdá sa, že 
m iera štylizácie v h.udbe aj tanc:l. sa 
prá!Ve v •t·omto bLoku k sebe nSJtväčšrni 
pr i bl!žili. Choreograf nozvlja v šies·t1ch 

Ilustračná snl mka: sólisti SĽUK-u Tatia 
n.a Mincová a Ján Palovič rozdáva j 6 .ra
dosť z tanca divákom. 

podobách myšlienk u sym bolicky .pred· 
sta;vit živ-at.ný o blúk ·od dets tva po sta
r obu, umocnený jednak postu,pným vy
užltlm .odlišných .hudobno- t.anečných r e
gJón ov [ Liptov, PodpoJani e, Zempl!n, Sa
oš l ; súčasne úsi!Lm o výna4o.vú, t y,po
vú char a.M erizáclu tanečnlkov - s61is
·tov, posú•v.a ta.k scénický l udový ·tanec 
>temer d.o pol.ohy chara k ter ového vý:ra
zovéh.o ltanca. I. Zel jenka ak o sklada.ter. 
ktorý sa pJne komp.ozične realizuje v 
i nej <>.blasti t·V·orby, pa·ejavu vzáan.u 
schoJmOs ť d~sclipltnovane s.a podri·a,d,i t 
pož.Jadavk~m t olh t.o žán.l.'u. Ned·ostatok 
dôvernéh o p.oznoooia au1'entllckej f,olk lór 
nej .p r edl ohy je u neh.o nahradený cit
liv ou, dômyselnou kompozič·nou pr ácou. 
za k t•Ot'ou cltiť skúseného skladBlteJca. 
dôverne pozm r}úoeh o výl!"azové h odno
ty hcudby. Oslabené vllzby s awtentiokým 
materJ(Ilom' v dlnšt.ru'tn~11!1á1-hej zložke sú 
nall'r~ené vyrukajCtclm !Výberom piesni, 
,k.to.ré nie s ú len dost&očne jasným r .e
prezentan•too.m j ednotlivých regi ónov, ale 
l'ovnako silným oharakterire'Čným prv
k om. Tý.m h'tldobná z.1ožk a ako celok 
ood·pove.da~a zámerom .autora ch oreogra
.tle. Po re~ijnej stránke .menej vh od.ne 
J'lešený záver , .po.piabný efek•tným finále 
v rtlvorbe pre súbor y, sčasti narušil a ·roz
bH komorné vy:z.neruie cel~ho bloku. V 
t omto prtp~de sa ponúk a a.!Jter.nMlvne 
.r .lešen:t.e nap·r lkla d v podobe n áv.ra.IIU k 
pôsobtvej I V!rickej .plesni, ex,ponQv.anej v 
úvode, ktot•á by mohla .byt nielen for
rnovým uz.av·raUm celého blok u ale k o
nečný>m ~aplnenlm j eho ... záJk ladnej myš
lienky o večnom k·o1ob6hu ž1•v,otn. 

V celom p r.ogra.me moono kJadne h:od
no1Jiť okTem využi.t ia menej s,pracová-v.a
ných fulkl funych prejav.ov, 'VIh·odného vý
ber.u piesňového materiálu, využi tia Ju
d.ový.ch hudobných nástrojov na scéne 
fu.nk'Čného uplat·neni .a rekvizlt 1 stllll'ost~ 
Uvo fl)ripravené náv.nhy kostýmov, kt·o
r é Jednoznačne u.mocJ'I.ujú zámery mv.o.r
oov ,progr am u f au.t.orky S. Kišová, M. 
Sigmundová, Z. Stefánl ková, K. Sevčlko
vá l . .PQ generaČ'Ilef ·výmen e <V súbore sa 
o.mJ.61dená tanečn~ zlož~a pr eds.tatY·i l a ako. 
skwtočne ·Sch.op.ná plniť náof.očné záme
r y .vvor oov. Dobrý do jem z·anechal v.o
kálny pr eja·v A. Vargicove j a ženskéh o 
ľr:i•a . dn•k ltnuj•úci k ·p.r i r odzenostl, bez v ý
r.a.znéh o zat.aženla J n~al'Piľel.ačnými s,pô
SQbmi z Iných ·hudobn9ch žá·nrov. z ~oh
to hľadiska v •progra.me chý bal! analo
gické sólové mužsk é h l·asy. K pr.oble
ma·Mck ým sbr ánkam •progr amov SĽUK u 
naj mä komónných, patr! z·atl.al o·zvuče2 
nie. 

V súčasnastJ má d ivá.k možnosť ·kon
frontovať progr amy SĽUK-u s fo rmami 
pnLbH~ujúolml sa autenltickej podobe 
f~kl~ru. Otázk u .náv.rotu k cpôv.odine r ie
ši SĽUK čerpanlm východiskového ma
teriáJu od dedinských f olklórn ych sku
p in, a: ter oon eho výskumu. arch !vov. s 
vyhJ.adávanl m. výberom a spracovanlm 
foLk l órneho .m.fl!teMálu sa dnes na vy
sokej úrovni vyrovnávajú mnoh é ama
téJ~ske f·Ol1k lórme súbory. Zdá sa, že v 
domácom k on texte má v ni ch SĽUK 
predsa len Istú k onk urenciu. súča,sne ne
smierne k.ri:ti ck é diváck e záa;emJie. K hla · 
darui u nových, a dekJv.átnych autm1Ských 
prlstupov k scénickému spracovaniu 
f·olkl6!ru, ktoré sa v n a•šom prvom pro
feslonáJ.nom f·o1k l órnom súbore dostá;va
fú do centra pozomosH. pr ispell v ča
se vý.l'očia telesa nepochy·bne aj nové 
T.a·nečné oj}J'emen v. 

HAN·A URBANCOV A 

Koncert gréckei hudby 
Na'Pri ek !(lomu, že súčasná tvo.r ba gréc

k ych skladaterov [ podobne ak o m no 
h ých predsta vLtelov ďalšieh európskych 
n álrod'!>V ). je nám vel mi málo známa, 
k·omorný •koncert zamer aný týmto sme
r om uká.zal zr etel ne, do .akej m4ery jej 
dokážeme porozuml ef. k·toré momenty v 
nej sme sch.opnl vidi ef 1v širšieh medzi· 
ná•t>Ddných súvislostiach a kr(loré ako ?>pe· 
clf.i.cké, indiv iduálne alebo sporné u 
pr ob.Iematick é. Pre st•Binoveni e uzl\ verov 
všeobecne jšej pl·a1nostl b.ol.a n~ p l ň ko
moméhtO k onc.antu z 5. decembra 19fl4 . 
k torý uspor l:a.dal Zv !lz •sl ovensk ých sk la
datel ov. ;pr ll!š mal•ou vzor.k ou a aj on .sa
matný patrH •k o jedinelým pod uja tia m. 
Ok r em 1toho nemožno sn vyhn úť o tázke. 
nakol ko pov.ažoV'ať !Výber 5 sk l·adieb za 
reprezenta tlv.ny. Pr odukcia ukát al a - i 
dotel.'ajšie sk úsenosti nás učLa -. že v 
Grécku toh o zre)me nebude málo. čomu 
sa w l a·tl venov,ať pozo11nos t. 

P.r1 počuli lllezvykneme oddel ova ť orl 
seba koncapclu autorovu od lnt eľ'Pretač
nef. ,predsa však v •tombo pr ! p.ade ve 
nu}me vi·ac pozonnost i ch.a.r ak•t enu dieL 
Ako dôvod navyše m ôže posl úžiť i f Ftk t, 
že v.o väčši n e pr~pado.v bola realizácin 
skutočne .presvedč Lvá, až ·pr ekv.upujúco 
suverénna, z!'ll edkavej.šle ho1·účkov ite sús 
tredená a ']Jirepint.a, ·ČO sa zoč i-voč i no
v Lilike poväčšine stl'w.a. SJrov.om, do jem 
dez.or ientá:cie. spôsobený v zásade chyb· 
n ým interp r etiačn91m •P·OCh·OIPenim. nenfl · 
stal. 

PrehHadku .otvorLia oká.zalá sui tovfJ 
Ve.rghlna pre 2 klavl r y Panosa Trian 
dafilidi sa v podani Ľ. Kojan ovej a P. No
votného. Dielo zBJpôsobilo n ajmä ak t} 
skve.lý a vôbec 111 ie lta.ký častý priklad 
Iného, akéhosi ,;pr l mors k éh·o" výkladu 
hudobného fol k l óru, odlišu júceho sa dost 
výr azn e od štyllst!ky :toho vnútr.ozem
ského v •Podobe Bnntók a alelro Sh!1avin
sk éhJO. Samo:z.re;me, Verghina znesi e pri· 
rov.nanJe - tak ako ho znesú i mnohé 
vsku tku vynL~alúce di ela. Dodajme však . 
že jej atmosféra sa viac pribl.ižu je Enes· 
eu, <Čl Golem'LO'OVl, než u.vedeným veliká· 
nom. Obsa,hov.o ,Lde •O ex trovertné die
lo. p:l né ,pr.iestot,ne t vz dušnosti . pr itom 
vsa.k 1 umel eJ. akloby •ľrochu .prJk r ášle· 
.nej, odorobnenej rsvle~oSiti , k·t'Orá h.o číni 
n•adm.l eru pr lstupným. Motivick é variáci e 
pre violončelo sól o Michaela Travlosa 
nemohli a·ni V•O Vjnn~k·a j úcQm podan i J, 
Sl ávika ú plne zak r y ( Uir.č~té 'PL'Opo•rčn é 
nedost·a·~ky, spočlv·aj Oce v nepomere 
úsponne dávk•ovaných kompozičných 
pr.ostrledk.ov ~·oči .r ozlohe celku. T r avlo· 
sov stavebný mBiteniá.l pr áJVom vz budil 
vzrušenie - jeho tpoch·open!e pre mož
n osti violončeLa a tYynalle.zav.os t v tom to 
smere sú obd1vuhodné. l s v edomlm po· 
ettu r edukcJe .jedná sa o jedno z na jná
padi·te jšlch člsel •prog·r amu. P.odotýkam 
v šéi'k, že akélrolvek vý.hoody ·v oči kon.
cepcLl sk l·adieb, k lioré uvádzam. neslo
bodno spájať s JJJlčlm iným - t ý.ka jú 
sa výlučne J<OI'llklr étn ej si tuác.ie, a 11ie hu
diabnéh o myslenta sk !.ada<tela. D. Draga
takl s, a•k.o a j Y.org·o Sicillan os nie sú 
osobnosti cel•k·om n ezmáme, a pr edsa Dra
gatak l sovo Sláčilrové k varteto č. 4 [ i n
tenpreti: Moyzesovo kvarteto 1. zhotov ené 
zväčša využLtlm .prhnctpov .dodekn fón!e, 
m i estami .až -zrurá~a j.úce j pr lsnosH, zapô
sobtloo skô.r .ak·o kon~N,uk t!v.ne ču do. 

Bezpochyby [bolo by ist e za u jim a vé 
ved.leť , !Il.a.k olk·o sa ohocln oteni ·a zhodo· 
vaL!, prtpadn e r ozc.há.dzal! u tých. pribi.' 
ne štylľidsta•tich ·POSI•ucháčlW l na jvysptc.
lej šlm urnel ecký!m diel om neobyčainej 
v ýr azovej sily, asoci atlvnosti a skvelej 
sta~by b()la Sonáta pre husle a klavlr, 
op. 45 Y. Siclllanosä v 1p0clan l V . Sim · 
čiska a H. Gáfforovej. Myšlienko vo zá
v.až.ná a orlginá•Lna 3-oosťová son áta 
pod·ni etiia :po odznenl •k svážnym úvahám. 
Chacconna a scherzo .ako 1. čas ť prj
nleslt konc!zny r eallsN·cký obraz, evo
k u júci akúsi n epokoj!ll;ú uspo·r'i.adanost, 
akoby wbraczenl e spoliOčens·kých pome· 
crov, t en rr.oz·pOir uplmý .a .často .nepoch o· 
p t.tefný wg.aniz.mus. R•ozh od ne je Si·Cili·a
n os tv.or!V>ou by.tosťou, soh·opnou pr eni · 
k avej anaJý.zy sociá•lny.ch vz ťahov, by
tosťou ·osv·ojuj úcou si d.rur k rJ:tickéh o a 
z·enl1st1c.kého p ozna>ni·a ~ s amostatnéh o 
mysl•anLa. 2. č·ast Pantowm, .nav.odila Toz 
siah l u plochu .a.kéhos! n ormalLzov.aného 
sta•vu, hLbokio, až chor.ob.ne s t a bi·lizova
nej bez.nádeje IDO .neQQ!sa•nej ep!czóde. Mo
notónnosť a f i rované .motivLoké btVnk y 
dá~ali ·tuši ť ot.rJ·asatúoe súvl slosH. Záver . 
v podobe časti \IIJ!Izva nej N i ji nsk i i. bol 
n Lelen apoteóz.ou .,homo mobllols theat r a
lis", ale u.ž ~b.a l etmým <lotyk·om nast·o· 
l en ých problémov, -tý.kajúclch sa i na· 
chádzania východiska. V diele Sici J.ianosa 
našl<> 10 ·POs!.U:P .od jedniOduch ého k zlo· 
~itejšiemu aJebo !Ilaopack; zák.ladom vý
stavby .bol.o nastollť pnoblém, jeho zro
zwml·telné a úspe§né .hudobné st várne· 
nie, výpoveď bez IIlároku n·n epický mo
ment. Záv er koncer.tu .pat.r i.l Balad.e l. 
Hal iassasa, využi·VIa júcej p r i oli;žne obsa· 
danie l n állad•ový coklr uh brlt~enovsk ýc.h 
.,Ch'lllrch par abl•es", dromBJtLoky poch ope 
nej - IBlVšn.k jej zá1mer l smerovanie bo 
ll d'Osť nejaSillé. Sez mo~nos·t:i nowáme
n ia sa s t ext•om ut11peLa i obsahová st r án
k a; na.pl.'lek •tom u bol.a Ba.Jada stvár!nentl 
s neoby·ča. j.ným cl~om v tpodanl H. Stolfo
vej-Bandove j i t dirJgentu O. Dohnányiho. 
k~orý V>l edol mnl ý i n~tn·umen.tá!,nv súbor. 

EGON KR.AK 



SLOVENSKA 
FILHARMÓNIA 

ll. a 7. XII. 1984 B. Smetana: Vlta"fa; W. A. Mozart: KODJ
cert pre klavfr a orchester Es dur, J(V 482; L. v. Hee~ 
tboven: SymfúDia č. 4 B dur, op. {IO. Sloven.sk6 fllhar
múllia. Dirigent Daniel Nazareth (India). S6liŠta Paul 
Badura-Skoda, klavtr (Rakúlro). · 

Daniel Nazar.eth je umeleckým typom, k·tarý spolu so 
žiarivým úsmevom rozdá·va ,p~ný.m 'Pl'leh!l'štfm al ltllte.n
z!vn.u tvorJv.ú hud101bn•ost. Jeho k.olllCepcte sú m~lik.ant
sky plnok-rvné, dobre .pQSt81Vené, poslucháč mu dQkcm
ca odpusti, že v nával e illv·orlv ej za•angai!.ova!Ilostl sl sem
tam l dupne. Nazareth má aj fenomenáLnu pamät, no 
v hierarchii jeho •poz.oc.n.osH dominuje dynami cká foT
ma. 

Smet-a.nOIVa Vlt81Va zauj&llli o niečo pomal~!m úvodom, 
k borý n evyt.v.orll predstavu potMk·a Zlll'rčl.aceho dolu IÚbo
č!m, ale kludne sa vinúcej stm~tlčky, k<torá dostáiVastnn
šl spád až v d·alšom :priebehu prog.ramovej sklad!by. 
Inak dosl'alo podanie V.Jttll'Vy správne proporc.le, §vih a 
n apätie. Nazareth skv.elo foomoval, a najmä ·~ sebe prt
pá ja,l jednotlivé nál&dové úseky. Aj polku zača,! tJr.ochu 
"zatažká,vajúco", a p01bom j u " ,popohnaJ" do ·spr.4!Vne 
živšieh o tempa. UmeJeak·á lľOZVIah•a sa ltu snúbila s f·as
cinujúcim muzlk aiilbsk ým dotváraním. 

V Beethovelll{>Vi sa Narza1reth za.meral na účinok cel
k u, na n SJpätie, n arastlliilie Ili uv,olňovanle .dylllamlokých 
oblúkov. Nebolo bez zaujimllivostl sledovať metamor
fózy jeho dirigentslk ýoh gest, k•toré pr.Lpoml·n'llll vláčny
m1 poh}'lbml ak-oby maHarsky §tetec a v ž1všlch, exp<r 
novanejšlch úsek·oc·h sa .premenU! v tJv;r.dé dlktov.anle, 
plné neúprosne] nalleh.a·v.ostl. .Nazarethovo zameranie 
sa na oeJ.ok skrývalo v.šak v sebe ·úskaUa ·v detailnom 
IVy,praoovanl pa·rtltú1'y, čo vystúpilo markantm.ejšle do 
papil'edia .predovšetkým na št·wtkovom koncerte. Na~
.ret.h tobl.ž n epatr! .k dtrlgootom, ktor! beráí ohla.d n a 
1011Chestrá1nych h<rá.čov a ·na~Illač118 , -resp. uká~u tm \kaž
dý n ástup. Indický umelec má n a mysl1 ,pred·ov~et1kým 
globál, kvôli ·čomu obet'uje občas aj n·ejak11 mlnuclóz
no.st. Ked .si ·však hl'áčl na jeho spôsob dtrlgov.a.n.la 
zvykli, tých kazov (v piato~ l bolo už podstalme me
nej. 

Paul Badura-Skoda je typom umelca, ·k<torý posúva 
skostnatelé názory na štýl·ové Olbmedzenla .mOIZar~ovskej , 
inteL'pretá·cje a prežta.ruje ,túto hudbu pLnok·rvným, v~dy l 
,pulzujúclm tepom. Klav1rlsta disponuje bohM~m tech- : 
niekým arzenálom, z •kt'OO'ého .odvodzuje široké spekrtľ<um 
farieb l odtienkov nielen v •k.an tLléne. ale lftj •V tP.S•sá
žach. Dokáže sa plne 1pon·orut do diela a stotožniť sa 
s nim. K zvl.4štm.ostlam jeho .vystúpenia -pat.rHo i 1o, že 
okrem sóLového partu hr.ad v 'rámci orchest.rálnych me
·dzihler, a ·to paľ<t genooálneho basu. Za menej .llltrakUv
nu stránku málo h rá·vaného . . ale pre sólistu d orchester 
nálľ.očnéh·o MozartovJl'O K•cmcertu možno póvawvat vy
pracovanie orchestrái'Ileho spr.iev.odu. Dychy sú· tot'i!Ž v 
tomto diel e mimoriadne exponov,ané a hr.á:či, žlal, ne
dokázali zvládnuť tSvoje p81rty bez istých reze!'V. A aj 
Nazatľeth, lctorý '1entor.az dirigoval z 1par:Ht:úry, ne,Piľe
zenrooval sa v úlo·he sprevádzača tak suveréilllle a·k·o 
IV ostatných člslach proglľamu. ... 
13. a 14. XII. 1984. Koncert na záver Roku českej hud
by. V. Novák: V Tatrách, symfoDická báseň, op. 26; 
A . Moyzes: Cesta, cyklus piesni pre soprán a orchester 
na bésne L. Novomeského, dielo 19; ). Suk: Pohádka, 
suita z hudby k dramatickej rozprá.v.ke J. Zeyera Radíiz 
a Mahuliena, op, 16. Slovenská fllharm6nia. Dirigent 
Libor Peiiek. S6listka Magdaléna Haj6ssyová, soprán. 

N.ovákov kompoztčný pr:ejav v mnohom ·vyohá.dzllil z 
monotematlokej evolučnostl. K takémuto '1ypu skladieb 
patri aj symfonická báseň V Tatrách , k-tOľiÚ otvárajú 
1 uzavierajú 'POkojnejšie tmpreslonistlcky .podfar.bené 
nálad•ové polohy. V Peškovom p odani Heto .okraJové 
úseky nadobudli až prl.J.i~ U'rčltý·, preSIIlýml kťlillltúNlml 
ohraničený, n o muzikaii!Jtsky Vľ<úcny oha.rakter. D~rLgen
tovmu illi8turelu ideáLne vyhov,ov.a.l ~vulrovo expcmo
vanejšl stlľedný diel, znárwri'lujúcl b.úrklu. Výkon orches
t ra bol p.reclzny a p.res.vedčl-vý, znamenitý tak 'V tech
nickom, ako zvuk.ovom parametri. 

Pestrou f·areboosťou hý1ruaci •orohestrá·LnY sprievod I 
viaceré h.armón!e "' Moyzesovom cy.kl·e Gesta .pľ'Lpo· 
mlna).j 1.mpreslonlstlcké ,poh!l'·AvanJe sl so :iWIUlkovou .pa
letou. Hlasom ,pev.ným, istým adro tón hudobného nástro
ja ·stvárňovala 'YOkál.ny IP!IJ!ľt M. Hajóssyová. Sipi81Vala 
sugestl-vne a ·presvedč.lvo, s ~~~:ad·hl·llldom, lll!t-ona<č.ne úplne 
spof.ahllvo, bez ohladu IDI!i .nálročnost polohy lftlebo na 
rytmlckrú kompHk.ovamosť sprevádzajúceho orohes-tr.a. Pe- ~ 
šek zameral sv·oju koncepciu 5pr lev·odu na vychut.n!I.Dlle 
krásy a sýtost1 pestrého hudobného šatu. K<ľlštM·OIVý 1 
sQprán M. Hajóssy.ovel <však ~l·arll a domJin,oval, čl už 
v ~ntenzllte, v9raze .al ebo jasnej dik cii. 

Suk·ova Pohádka bota .pre Pe§koa prlležlrostou n a lto, 
aby výdatne načrel do ·bohatého zázemia svojho mu
zik.antsky .pln okľVillého dt-ovéh•o ,f,ondlll. DIJrigento.vo tl
močenie v ·diele persOIDLflilwvanéh•o f,úbosltnéh·o ~:z.t.alhu 
vyz.dvih·ovllilo vášniv.ú rp:rlebojnrost 'pred cLtovou nahou, 
a t o aj v Jyrlckých polohách. Pešek modeloval IVef,ml 
účinne dramatické IV7iľuchy ; jeho rtemperamen.t a:ažlari.J 
aj v elegantnej živosti 2. časti. 'Dretla časť (Smťíoočná 
hudba) mohla lQbsahovat namiesto citovej expanrzle viac 
medltatlvnootl. DlTI!genrtownu III!!IitureJu koolliVenovaLo llll8.j
vlac závereôné Alle.g·ro ap,passlonato, Lk tOiľé vy,budova·l 
so strhujúcim 'vá~n1vým z.au j.atlm a s d.r.amatlc!;ou 'Úotoč
nostou. VLADIM{R CIZIK 

• NOVINKY Z VYDAVATEĽSTVA PANTON. Panton 
priniesol na gramofónový trh prtfaWva plattír.: tak z 
hladiska dramaturgie, ako a; interpretačn~ho obscdenia; 
zntlmy sovietsky klavirista Boris Krafný sa z net prt
hovtlra v dielach Bartóka {3. klavtrny koncert) a Pro
kofieva {3. klavtrny koncert) za spoluprtlce Ceskef fil
harmónie a dirigenta J. Bélohltlvka. Meno fiFtho Bé
lohltlvka - tentoraz s partnermi vyhladtlvaným sólis
tom Vtlclavom Hudel!kom a Symfonickým orchesti'om 
hl. m. Prahy FOK - nachtldzame l na ďaBef platni s 
dielami Beethovena, DvoFtlka a stíl!asn~ho l!esk~ho skla
dateľa Lubo§a Fi§era. Komornet tvorbe B. Marttnzl Je 
venovaný dvotalbum s kompletnými klavtrnymi triami 
skladatela a sltll!tkovým triom l!. 2, ktor~ tntepretuftí 
Cesk~ trlo a Pražsk~ sldl!ikov~ trlo. Pri prtležitostt §tvr(-.. 
storočnice Pražsk~ho §tudentsk~ho orchestra {v r . 1982), 
odmenen~l]o viacerými uznaniami doma l v zahrantl!t, 
vy§la telesu profilovtl plattla,' na ktoret pod vedentm 
dirigentky V. Skampovet znettí diela f. Haydna, E. Grle
ga a B. Martinu. 

Organov~ umenie prežtva v stíl!asnostl dostal nevtdana renesanciu. Sp(J
sobute tu podmanlvd sila samotn~ho ntlstrota obohatend o tvorivtl re
zonanciu §tr§leho výberu výnimočných Interpretov. Vzrastd 1 úrovetl ntl§ho 
koncertn~ho zdzemia. Vystuputtí z neho veličiny, poznamentlvatúce ume
lecký vývot neopakovatelnými člnmi. Takým te i kompletnd nahrdvka or 
ganových diel fohanTU.l Sebastlana Bacha, ktora pre vydavatelstvo Opus 
začal realizova( zasltlžllý umelec IV AN SOKOL. Te to vari na;väl!§t ume
lecko-!nterpretal!ný opus, aký organistu počas teho karl~ry oslovil. 

.Oslovenie 
pre IVANA SOKOLA 

- Takýto projek·t by Iste láka-l kaMéhoo organistu, 
napriek pocitu velkej :z.odpovednosti. G.ramopla.ti\a rtot.l.ž 
zostáva - ako svedectvo Uľ<čltého i ntertpret'aooého ná
zoru genel"á!cle. Bach je aUou a omegou :každého orga
·nlstu, 1 ked z hladt&ka lillteľ<preMcle prináša rtie 1Il18j
väčšie problémy. Každá doba &l vytvá;ra viacero nových 
lnterpretačný.ch ná3x>rov (•h lavne Nemci a Francúzi), 
rnajmä rv .tempe, ryt:me, •registrácii, ago~ke . . • Nerá.cl 
h·ovorlm ·o štýlovosti interpretácie; t enJto pojsm ml je 
z 'rôznych ,prlčln cudz!. ·Silllli~lm sa ·v~etk,o 'to ·do.bré, čo 
bol·o, ·spojLt s t~m dobrým, čo súčasný IPohl.ad na Bacha 
prln-4ša, nro v žladlllom •pri'Pade nemysllm tým koptr:ov,a
nt·e. Každý máme svoje ·vrory; ja v :prlpade Bacha ·Ich 
má·m a hladám mimo obJ.a9M orga•n.ovej hudby. 

Interpretačné nmenie je livotom hudby, a preto jeho 
zásady sa Dielen vyvljaj6, ale urtuje ich aj Ciroveň, :IOCI
povednosť a svedomie umelcov. S6i!asné trendy v orga
novej f.Dterpretácii hovoria proti prlsnej ltflovej zaull
van·osti rukopisov. Na BHS '84 sme počuli hrať Martloa 
HaselbHcka a jeho Bach bol nanajvýl osobitý, lámajíi
ci zvyklo.tl. Vývoj v hudbe prebieha síibetne s vývojom 
myslenia vôbec, teda mali by sme ponechať priestor aj 
Haselb6ckovej fantázii? . • . Ale kde potom zostáva zá
sada orgaDistov (a umelcov vôbec) - pristupovať "ku 
kaldej skladbe v pokore, ako k novému svetu, ktort 
sa (umelec) musi snallť objaviť a vidy znova ob ja- · 
v.ovať" (V. Talich). 

- Spomenula si M. Hasel•bOoka. Mysllm sl, že je to 
hráč s vel<kou fantáziou, b.rllantnou ·technik-ou .a má 
v šetky ')lľedpo~ady na ro. aJby sa Taz st.al jedm:ou rz v.e
dúolch osobnosti svojeJ generá•cle. Jeh o ter_ajšie chápa
nie Bach·a, Iste velmi sv,ojské, je IV ~tá.diu urČil·tej lľe
volty a hlad•anla. Toto "hlad•anle", a·klo aj ·každú dn
ter.preM.cl·u možno 81kceptovať vtedy, .ak umelec svojim 
výkonom poslucháča presvedtl <O .sprá.vn:ostl "nastúpe
nej cest y". Nie každé <tak éto hladanle .vša·k znamená 
prlnos. Unčlté ex•tt-av.agail.cie sť! možné n•a prehr.4vkach, 
majsbrovských kurnooh, ·ale na koocerte by mal ·linlter
,pret .prl$tUIPOV1ať "ku ka~dej Slk•ladbe v tpolrore . • . ". B o
lo by •V'Ša·k velkým omylom myslieť sl, že naša Lnter
pretácla je tá sprá·v.na. U .nás, ~!al, tak odi:Jomá kriti
ka, ako 1 ,publikum má illliOŽnost poč-uť na!Žlvo pomell'ne 
málo §piôkový.ch hráčov a .aj otých doteraz iba na ne
vyh ovu júcom nástroJi v Redu1e. čo iste zanechaLo stopy 
na výk·ooooh. Porovna~me <to s k,lav.Lristom svetového 
mena hrajúcom IDa ll'OZ.l adenom ná·strojll 

V s6l!a8nom lnterpretamom ument vystu.puje do po
predia isté "dvojaká tvár": lettk, pompémosť (•velké 
partitíiry Mahlera, Regera • .. ), na druhej strane stried-
mosť, krehkosť, pohlad do vn1ítra (renesancia, Bach . . . ). 
V čom, podla teba, tieto poblady rezonuj1í s dnelkom .. . 

- P.ravdepodobiDe <táto "dv,ojaká t'Vár" jnter,pretáale 
existovala ·ňdy. •Dnes sme s·ved·kallli1 vef,kej •renesan
cLe Mahlera, Wolf.a, B·ruckii!era .a Iných tľomanHkov, ale 
už dlhši čas ltlež Bach a, Händla a staršej .hudby vôbec. 
Každý velký Lntenpret sa ·tak dokonal e z.žH s pal't.ltú
rou. s tex-tom ·diela, že sa mu .plne odov:Wáva. Nal>rl
k la.d KocaJa·~. Bernstein d-ávajú Mahlerovým symfónlálm 
lesk, 'pompézn·ost, aJe aj k!rehlrost, rteda všetko to, č.o 
dlel•u patri. A 'tlOto môžeme poved·8iť 'al o st·a·ršej, ['IQ

manJtlzujúcej inJterp,retácll, k·tor.ú pom1áme z nah<rá•vok . 
Tak Isto VIle zaujať a cez ňu spoznávame vel•kost, ale 
1 ,problémy •tej.J<rtorej doby. Je to tak aj -pľli. IIlltenpretá
cH org.anového diela J. S. Bacha. Dnes sa už n edlv ame 
na Bach1a ako 111a "stalľťí ·parochňu". Kol1to je v jeho o r
ganovom ·d!l·ele pomp~ost.l, les·ku, kol.ko virtuóznych 
skladieb na jednej st.rane a meditatf.v,nyc'h. h llbok,o cito
vých, spalujúclc.h opusOIV na sbľane dlruhej. 
Spôsob interpretácie a 11Hory na jej adekvátnosť sa vy
v(jaj6 s dobou, nielen vo vleobecnoeti, ale aj u toho 
Istého interpreta. Napriklad tvoje nahrbky Regera, Men
deluohna, Bacha - oproti Dim sa tvoj síičasnf prfstup 
6ptne zmenil: v tempe, registrácii, vo výraze ..• 

- Umelec sa vyrvlja <Vda•ka S'V'ojim hTá·čskym .a IMIVOII:
ným skúsen.QS!tl.am, ale a j wn'el ecký.m prehr ám a vltaz
stvám. To sa o d,rá.ža n.a k onk:rérnych umeleckých ·vý
sledikooh . .Nepokladám sa za výnLmku a priznávam, že 
<takmer illlli všetk-o, čo som v ži'VlQte 111ahral, sa s odstu
pom času dlvam <Velmi :krl<tňcky. Nechcem však v ool•ach 
čitatelov vystupovať a'loo skromný umelec. Naopak . 
K sv.oj.ej linlteijpretácH ·Sa ·VIŽ.dy hrdo .hlásim! Maja <in.ter
pretácta Bacha ,ta~sto prešla .zložitým ·vývojom, ·k,t101'9, 
dúfam, ešte neskončil. IAJ :pret·o som r.4d, že až t ooaz 
začlnam .reallzov<ať svoj BACHOVSK? projek-t pre Opus. 

Akf je pOdla teba dneinf pohlad na Bacha? Ako aad
vli:l:uje tvorivf umelec na kontinuitu tradicie a nori.tor
stva, aby jeho vfpoved dosiahla maximálnu komunika
tivnosť a bola pre poslucháča rprUalllvá? 

- Dielo J. S. Haclh,a je .- .ako sa hovrorl - "sta
rým zák•onom hudby". Jeh!Q .vklBid do orgarn.ové.ho u~e
nla je zásadný a dosl·al nepreklana.telný. Bol sy.n.tet1-
kom, ale aj "mohutným výbežlcom oo nasledujúcLoh t.l
slc ·rokov". Vývoj orga.nového ume!llia si dnes bez jeho 
diela .nevieme .p1'eóstavJt. Je sktl§Obný'Ill kameňom kaž
dého Interpreta, 'Obsa•huje v.šetky ·špecllt!.ká Olľ.g.a;novej 
lnt·erpretácle. Bez IZ'Vlá.dnut'l.a aspoň zlomku jeho d iela 
je II!emy.slltelná l!nterpretácLa .a pochopen1e diel dal
šfch generácii. P1'8nlk•nút do Bachovho · diela :mamená 
snažiť sa pochoplť filozofiu a umen1e doby, porz:nat jeho 
pred,chodoov, poznať nástroje tej doby, t~udovat v.šatGty 
dostupné ma.temály z.aOiberajúce sa problematilk.ou jeho 
diela. Org·anovú hudbu nemožno :vyňa•t z .konJtex,t·u Ba
chov.ho celého dlel,a. S.pectflká org.aoovích s.klad·ieb spo
člva)ú v ,podirlllldenl - tempa akuSit'l·ke, lľeglstrácle dls
pozlc1am d·obových 'llástlro~ov, agogik y v ýstav,l>e hudlobnej 
f·ormy. To sťí prvoradé ,zásady , olorem .t-oho je dôleržl tý 
vlastill.ý živý arganlzmus hudby, vy~ad:ujúcl sl •vlast
•DÝ štýl. Takto sa SD'a!Žim chá1>at Bacha l J·a. 

V:leobeooe sa uznáva, le dielo treba hrať tak, ako ho 
autor naplsal, pri s6časnfch partlt6rach prax často ho
•ort o tvorivej spolupr6cl. Dominantou tvojho repertoáru 
je Bach a sičasnosť, obohatená o slovenské dedlk6cie. 

Ako prijima zahraničná kritika ndu tvorbu? )e roz
diel medzi domáoou pôdou, i!i tá vonkn je hiN'Iicej
lia ... 
.- Ka~dé dielo t reba hr,ať tak, a ko .b o autor .n.a.ptsaJ. 

Tvorivá spolupr·áoa autor - in<terpret bola 'él je u!ŽI<Iloč
n á pre obe strany. Neznamená .t·o ale, že da:lš! Llllter
pretl by dané dlellQ nemohli lepšie dotvárať. Co sa 
nám pred rokmi zda.lo "model'né", dones považujeme 
za "klasické". Hudobné myslenie sa vyvl ja, a to sa 
nutne odlráža aj v <lmiterporetác11. Je IJ>Otešl-tel.né, že aj 
na Sl ovensku máme vera dobrej orgooov-ej literat úry. 
Každý z orgBilllstov rt.leto d·lela rád .hrá doma 1 v znhira
nlčl. Koncom augusta m. r. mal som v Ulme (NSR) 
lroncer,t výlučne ·Z dleJ slovenskej a českej tvorby. Od
bcmná ktltlka prijala 'túto dramaturgiu velm1 kladne 
a vysoko hodnotila súčaSIJ1é diel a. V 1tomto Doku !ľ.4d 
·vyhoviem l·Ch ,požladfllV<ke .2'lľeall2'lovať 3-4 .k•oncerty ·V9-
lučne z n ašej w .or.by. 

S6i!asnosť je svetom velkých mien, zmien, extrava
gantnosti, dokonalosti v oblasti hudby~ a teda aj inter
pretácie. Vfkon organistov vlak do značnej miery pod
mieňuje kvalita nástroja. Existuje vôbec nástupca SU
bermanna . .. 

- Každý hudobiDý .nástroj podmieňuje lnteľ<pretácJu ; 
organ w známych p.r!č ln obzvlášt. DokOIIloa aj ·výlber 
repertoálľu. SIJ!berma.nn bol vo SV1ojej dobe velk9m orga
ná-rom, dodnes obdi·VUi~ID~e zvuk,ovú stránku jeh.o nástt-o
jov. Vo svojej dobe v.šak nebol sám. Pri ,tých·to sterých 
nástrojoch je í!1B jdôležltejšle to, že nám pomáh·ajú JPrl 
štúdiu ba!'ok ovej l Lt.eratúry. Vývoj pok-ročLI a j v stav· 
be ,nástr.ojov 1 s výnimkou nleklnorých dôb všeobecného 
úpadku). lnterpretác1u 'I'Omantlck ej .alebo modernej li
teratúry &l vša·k nevléme dobre predstavU na tých.to 
ba•rdkových nástrojoch. Charakterizovať osoblwst lllá
stlrojov anešných sverov9ch fLrlem v .rámci krábk·ostl 
článku nte je možné. Z v.lrastnej skúsell!ostl však môžem 

,potvrdiť , že sa 1 dnes staVIlljl1 .nástroje vel·kej zvukoveJ 
fan;tázle, na ktorých - oo je velmi dôl ežl·té - možno 
tn terp.retOVtat ceJ.ú ocgrunovrú literatúru. 

Si dramaturgom a zakladatelom organového festi
valu v KoJiciach .•. 

- Medzlná<rodný orgooový festlv.al v Košlclach oslá
vi ·V máji .tohto r.oklu 15-!ľočné jubileum. Bol a dodnes 
je jedl<~~.ým festivalom svojho druhu na Slovensku. P.rvý 
ročnlk sa neobmedzil len na Košice. a.Ie usk-utočn.Ll sa 
v mes tách s his~01rlok9lml nástrojmi l Kežmar ok, Levroča. 
Stllttnlk, Spišská Nová Ves, Rožňava. Prešov 1. V súčas
·nrostl sa <koná Jen 'V Košiciach. Na <vých.odnom SLoven
sku je dosť .pomerne zachovalých historických nás~ro
jov, žlal, ohá.traj\1 a nevyužlvajú sa na koncertné ciele. 
Komárno v tarnro smere môže byt pre všet<ky k.ompe· 
~tentné miesta te ]lto oblast! žta·rlvým vzorom l pÔZľi roz
ho\IIOľ so s. Maj)l.n.g.ovou v HZ č. 19/ 19841. Na ·k·ošlc
karn orgaii!ovom feSir!•vale ,počas 15 ·rokov účl.nk<ovall ~et
ct našl popredinl organiSitl, velra cuctztnoov, iktOiľl sa sem 
Md! <vracajú. Oproti abonenltným organov~m kťmcertom 
návštevnost a .a.tmosfffi'a je d:ol>rá. Od7inle tu vera slo
ven-skej h udby, ale aj významné premiéry. 

Mládel prejavuje o organovíi hudbu zvlálť záujem, 
pretole prostrednictvom nej sa uči spoznávať - molno 
tak povedať - zá·roveň hudbu ltomorného i orchestrál
neho typu. Tento moment predstavuje teda jeden zo d 
valnfch stimulov výchovy k umeniu. 

- Na Slovensku .nebolo velkej 1radlcle organovej 
hudby. Až v posledných desatoočlach sa chápe •OrgOOJ. 
ako koncer:tný násl!r.ol. Spočlffilku sa .na organových 
lm:ncertooh zaplňall k-oncertné siene d o posledného 
miest·o, •hlaiVne z II'·adov :mládeže. Dnes je !Sltuáct.a 7lasa 
tná. Našl org.Eliilistl 1Til8jú -dobrú linter.pret.ačniÚ úroveň a 
'lllél miestach, kde sa us.poradúvajú 'J)ravldelné orgooové 
cykly, publlk.um lllE~prHahuje ·len krása a:-vuku, ale aj po
rozumenie ,tomuto nástroju. V súčasnosti by však mali 
mat JwaUtnl orgoan1Sit1 •väčšie možnosti uplatnenia. Dva 
k oncerty za sezónu sú IIleúmerné voči vy,naloženému ·úsi
liu. V ed talkto nemožru> z!SkB!vat koncertnú pr.axl 

Hudba je jednfm z najzávalne!illch komponentov har
monického rozvoja duchovného llvota s6i!asnlka. Organ 
je jej síičasťon, patri medzi najliadanejlie nástroje a 
teli sa tiel záujmu mladých. V interpretovi treba teda 
vidieť dôlelitého i!Lnltela, napomáhajíiceho rozvoju este
tickej vfchovy poslucháča. 

- p.os~ucháčov il'reba viesť k .tomu, aby T~ozwneli org.a
llliU, organovej t<v,orbe, jej IIDJterpretácH. ,fui ,pravLdelných 
koncentmých cykJoch zolh'l'á!Va závažnú ·úlohu dramMur
gla. Nazdávam sa, že IV koocert'llej praxi tak u n.4s na 
Slovensiku ako 1 v Cech á<ch sa tent<o aspekt :z.anedbá
v.a, skôr sa ak cerutuje IVý.ntmočnost tohto :pod•uiMJa bez 
odborného ·Vý·chov.néh.o pôsobenia. Preto sa ,prihová·l'!llffi 
za k10111cepč<nú d•ram !litU'rglu ; to znamená v čo n.ajšl·ršom 
zá.bere 1predst.av1 t kompozičné a l.n.ter,pretJačné umenie 
organa. Náiroky musia vychádzať :z.o strany dr<ama.tu'l'g.ov. 
V zah•rami-čl som spom.al '1akú poox, ~e v lľámcl 1 nle
kolko.ročného cyklu sa sna~a pr.lbllžlt kompletné dielo 
autara - nie form-ou pl'ofilových , lille priebežných kon
certov . Pri vhodnom výbere jehlo .autorského pendantu 
1 Bach - Mess.laen l sa kooc·6ľlty stanú pútavým v9c:hov· 
ným proj.ek'tom. A v tomto smere 7lávaiŽ-né miesto maj íi 
1 .bullettny. Vhodnou, zroz.umLtelnou formou sa v nich 
dajú prlblf<žit celé 'Clejilny orga111ovej hudby i lnter.pretá· 
cle. Tento lnfoNIJatlvny ni·a·teriáJ ·môže ,posluchá.čovi po
siťí~lt &k·o ma•l ý lexikón. Bolo by ·V·hodné p ripra<vlt k·on· 
cepclu. rk<tJorou by sme :1 v rrámcl večermýoh l.<•oncertov 
odov2'JdáVIB.l1 mládeži aSJ)oň m al'ú ná.h radu za absenci u 
umenl·a V·O vých·ove školy. , 

Komu sa najradJej prihováral svojim umenlm ... 
- Katdý umel ec rv podstate .pracuje, tvar! ,pret o, aby 

svojfm umenlm mohol oslovlt poslucháča. Ci •Už mladé
h-o ,poslucháča, dychtiaceho po poznali!!, či tých. krtor! 
-prldu do konc;ertJný,ch sieni zabudnúť M k.aždodenné 
starosti a nutm'if pa.t.r ebulú estetick ý zá~·Ltok . a lebo o d· 
bornľk.a . 

P.rlpravU.a: ETELA CAllSKA 



VYDARENÁ INTER·PRETÁCIA 
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DRUHEJ ŠOSTAKOVIČOVEJ OPERY 
Dmitrij Soatakovli!: Katarfna IzmaUovod. Opera v ltyrocb dejatv6cb. Libreto podla 
aontly N. Lesltova Lady Macbeth Mcenakébo okresu oapfuU A. Prejs a o. Sostak~lt. 
Pl'eloiUa Alexaadra Bra:~a\oriaov6. Dlrigeat: Tibor Frelo. Rellaér: Miroala·V Fischer. 
·Zbormajar: Ladislav Holásek. Scéna: Ladislav Vycboclll. Koat.:fmy: Helena Beú.koY6. 
Oetnkuj6: Sergej Kopč6k, Jozef Spelak (Boria TiJDOfejevii! llUIUlJiov), Jo:~ef Kwull6k, 
Peter Oswald (Zlao.vll Borlsovli! IamaiJov), Magdel6oe Blaballakloú, Marta Nltranod 
(~tarina &voYDB IamaUovori), Fnmtilek Llvora, MUan Kopai!ka (SergeJ). Anna Caa· 
Jtov6, Allllla ·Klukov6 (Aalňa), Jozef Abel, Puol G6bor (aaf6l·an:f aedliai!lk), JW'81 
<lk:ubant (predavai!), Stefan Hudec (domomlk), Vojtech Scb.reDkel (·priYf robotDlk), 
.M11old Judt (drub:f robóta.llt) , Stanislav .Beňai!ka, Stefan )aDl• (kU.), <Ró~ SaBca 
(o6ňelalk policia), Jú Galia, Peter MikulAi (ačal':f trestanec), Ľube Baricov6, Jitka 
Zerbauov6 (Soaetka). Allbeta Mlcb6lkov6, Eudmlla Brauuov6 (trestanka), Juraj Oail
i!enk.o (pocldGatotalk), Boria SlmllDOYSkf (dosorca), FraoUiek Suber.t a. h . (koi!il), 
1)uraj Wiedermann (robotDlk). Na opere apolapracovaU: aslsterot dirigenta Gerhard 
Auer, korepetltori Milada Sy~tkoY6 a Tatiana Holoubkov6, asistent rélle lUcbard 
Mbrecht, pomocaf rellaér TlbOl' Beiio a cfalll. Premiéry v Opel'e SND 23. a 24. no· 
n~ra 1984. 

V deň 49. VÝ\ročla premiéry Soatako· 
vii!ovej Ruskej Lady Macbeth (Lady Mac· 
bet.h M censk ého okresu) v SND uviedol 
náš •Pl"V9 opern9 s6bor jej prepracované 
znenie z r. 1961 :pod názvom Katarlna 
lamajlovov6. Takto sa .pr11pomenula s'ku· 
toč.nosf, ~e .bra-tislavský operný stánok 
patril k pr.vým divadllím, ktoré naštu· 
dovali druhú Sostakov!čovu -ope-ru ,po jej 

•svetovej ·P'rem!ére .roku 1934. 
O diele napfsal .pred dvoma desaftl'IO· 

čiaml vvst!Žnú chaooktertstlku O. Elsahek 
(Slovenská hudba Toč. 9, čfs . 4} - do
voltm sl z nej odoltovaf as,poň zopáT 
vi·et: 

,. •.• revlzla sa nedot:fka podstaty dra· 
maturgickej osaovy, ani budabnej dik· 
cie; v prrej i druhej zlolke (akladatel) 
zmier:nll naturallaUcké broty, urobil lo· 
ltrumentai!n.é retule ( odlabi!ea.6 fakt6-
ra). rovnako .zmiernil preexponované vo
k6lne paa61e • • • K novele N. L•kova 
netreba n161tneho ltomea.t6ra - ide o 
obra beaobladnej kupeckej Ieny a i!rta· 
mi sadizmu a chamtivosti, neJUtlacej sa 
i vr61d, lljdcej v prostred( ,patriarcb61-
nebo deapotlamu. Na pozad( tejto, cha· 
rakterove, ilDOr6lne i prostrednlctvom de· 
terminovanej osnovy prebieha arotickf 
prlbeb. U Sostak-ovli!a Je táto Leskovova 
,hrdinka', molno ·povedať, podA ú ·temer 
proUc.bodn~ álebo asP.Oii aJW ·uegatl'fn,y 
ty:p prepoiótovanf na rillaUnut poaitfv· 
ny • • • Katartua Iamajiovov6 bola din
h6 .opera Sostakovli!a, po ktorej mali 
naaled!JYať . crallle dve •. ve~ované poata· 
vealu leay v R,uaku v roalii!~:fch epp· 
chách. Katarína je Vlak . . . posled·nou 
Sostakovičovou (dokončenou) oper;ou, 
trilógia ostala torsom •• • "' 

P·odobne ak-o ·pred ,polstoročfm, aj .te· 
lľlliZ sa našbudov.aniu diela veno va,Ia. pri· 
meNliilá sta1r.ost.Lilvosf. Svedči o tom v9· 
sledná podoba - n esporne ·patTI ·k IPOZ1· 
ltlv.a.m výsled_kov .prAca n ašej ·rep.rezentač· 
nej scény. 

Réž!'li M iroslava Fischera sa 'Zamera
la na prep·M•cov.a.nťi drobnokresbu sólls· 
Uokých •1 zbor.ov9c·h !Partov. no .nestll'a· 
,t i.la w zretera komplex.ný ·t'Var; zá·roveň 
však \I)On echala pomerne . široký tPriestor 
pre indlv·ilduálne stvá•rnenie cha'N!•k•ter.ov 
hl,avných ·Post·áv. Zborové výjavy Fischer 
t•raJkt,oval a ko 'J)Olyf6nne ·vlacv.rsteviilé 
pás ma s velmi prehf·adnýll) členeni:Iri a 
dôra!Zom .nä cáÍostmý' dčlinok. Vcelkiti re·
žlsér nez.abudol ·temer· ·an.t na jeden dO· 
ležttý detail - s dvoma · výrl!mk.a.m1: n a 
J-avisku p·resne nereailzova) nlek:o.f.lt:ooá.· 

sobné id-opan1e na okno Katarlrunho 
svokir.a, ani {)hOdenie popri dome jej mu· 
~ (hoci oboje vykreslujú S.ostak.avičo
ve Z\V.Uk omaf,by ). Zvlášť kladne .treba vy· 
zdv.thn.úf ·all'anžmán scény vesalLa nádan· 
nfkiQV na dlvore Lzmajl~ov9ch v 2. obra· 
ze I. dejstva, svadobn ej hostiny Ka tarlny 
s Bor.isom ( 2. obraz III. dejstva l a celé· 
ho <posledného I V. dejstva l cesta na Sl· 
.b!.r). Reži~r sa zDajme poclielal ll n a 
svojskeJ S'Vetellllej .par:t.litiúre - spolu s 
v~pravou <lotvá!ra :výstižne tT.agl<:ký p.OO
text <l !'fámy (prit-om tvonba r~iséra .1 vý
tvamfika ikulmlnuje práNe .tam. kde šos
takovičova hudba - v .poslednam deJ· 
stvell . 

V9,pra'Wt Ladisl ava Vycli.odila vedome 
podnecuje fantá.ziu diváka. Scénu ltivor1 
nlek.olko Teallsttckých f ragmenoov pre
myslene r.oz.mlestnených na ploche ja
viska tak, ,a,by s nábVitk>om v-"tvá•r.a.li za
ujtmavé e~teriéry a interiéry. N.aj;po
zoruhodnetšla je •lc'h ,var.l!llbU;nosf: •v rôz· 
nyc h ·obrazoch sú .posunuté .o unčLtý 
uhol - vytváMjO. tak •nové zoslrupen-ta. 
kto ré s d~lšiml prvk.am1 oboh.acujú j.a· 
vLsk ový obraz. DOleUtou súčasťou vý
pravy je pomer~I~e velká pro jekooá p lQo
cha na l avej stJ~tme javiska. PoužLva sa 
ako 'J)OdíkJad Borisovej ,tieňohry (v slm 
točn.ootl d rv Kat1a,rLn.1Jnej halucináci! 1. no 
na"mä ·P're ·pre~ietlanie reálnych · .1 ab· 
stra·lctných symbolov - IZ·väč.ša vydare· 
ných a adekváttne dotv.4-ra júclch atmo· 
sféru ,!lľ1slušných vý~vov. Pr.lnajmenšom 
d1skutabilná je v.šak projekcia po1ona· 
h éb o anjel a ako erotlckéh·o ~naku. A 
ašte jedn:a v ý.hirada voči v~rave (a t9m 
l voči .režisérov!, ktlorý ju odobril) : 
uprost-red dvoch ln·tertérových scén sa 
nachádza ,postel, 1Morá sa ta•k markan•t· 
ne vyunykoá z okollté.h.o ceLku, ~e h o slo· 
hove ,(!plne .r.ozbfj.a (je to ,.pes z inej 
dadLny" l ; vyzerá, ako by ju .tam boli 
pl'ln1esll bez výberu z f.undusul ( A111bo 
je cto sná.d zámer - tZvýlraznen1e neVIIm· 
su bohatých .kupcov 'I,zmajlovov9ch? l?) 

Kostý.my Heleny Bezákovej tvoo1a nlaj · 
lťoherent•nejšLu zlož-ku scén1c·k ého obra· 
zu. Ptrl .všet.kej nutnej .pest rosti Ich zjed· 
nocuje výra:zdlá dramatick á .funlkooos·f. 
Nejeden z nich ZII'U~me i vermt ~ekn9mi 
detaltlaiiThl (,zvJá.šf obleč~nle Katar lny a 
Sonetkyl·. 
: Hudobn~ ·p.aštudova.túe T.tbora Frešu je 

'Qbdlvuhoané predQVšetk ý,m vn1ltornou 
intenzitou. K·aŽidé 'člslo, •kaMá scéna má. 
adekvá.tne- ťemp.o 'a na.pi!IMe - <!i už id·e 
o Jyrické alebo dramatick é úseky. Spád 

Marta Nltranov6 ak.o Katarlna Ľvovna 
Jamajlovod a Milan 'Kopačka ako Serxej 
v bratlalankej luacen6cll Sostakovii!ovel 
opery Kalarlna lzmajlovov6. 

tSntmk'a: A. Sládek 

hudiby, a lt9m i javlskQvých akcii 1 ,.tem
.uory•tmus"] je vda·k a d1•rig.entovl skve· 
19. Alttel'\IIJU)úcl Gexíhllll'd Auer sa snaž! 
zachovať F.rešovu koncepclu. Zbor .na
študov.aný Ladislavom Holáskom p·recfz· 
ne zapadá do dt.rigent-ovho pontmarua. 

'Vä:čš~na ·persón je alternov.aná. P·red· 
stav·lttel1·a hlavných ,postáv vy,tvá·rajú dve 
lln·l e. Prvťí, koncentrovanejšiu - 1 dťicu 
vlac po .vn.útomej dráme čl-oveka -
stelesňuj(! Ma~da.lén·a Blahušiaková (Ka· 
tar1oo J. Fr·antlšek LiV<ooo ( SeJ'Igej) a }'o
zef Spa·ček .(Botis l . Všetci sú spevácky 
na vysokej W'ov.n'i - dba Spaček mal na 
repriU!Ch ,v dr.a.mllltlokých výjavoch cl
teJ.ne tarst·r ova·né <tóny, ktoré sice mo!· 
no od:dôvod·llllf snahou o ozvýrarmenle dO· 
l e!Ltýc·h momentov. sotva 'V'šak prospie· 
v.a~ú v.okálnel stlab!Ute umeloa. Dr.uhťi, 
ex:p11es!vnat~lu lfniu - hereaky viac ex
•Ponovanejšlu ·,_ personlf!kuj(t Manta Nit· 
ranová 1 .K81tél11'1na J. ML! an Kopačka (Ser· 
gej) a .Sergej K·opčá-k IBo.rls) . l on! sú 
hlasova pep.fe"·tnr - u Kopačktu možn.o 
dokonca p lsaf o ·úplnej hlasoveJ ll'ene
sancli l KQpčálrova !<Teác;ta Je nespome 
viľchóln~m výkonom. v sóUsttcl<om an· 
sámbl1: je to poota.va ak·Óby vy·k resimá. 
sochá·rsky.m dlát om - s pllďa.met'l'&Dl 

sverovýoh opemý.oh šplčlek. 
Zosobňovatelia pi ejády množst va men· 

šfch posMv ·Uaž ·výlr8.7Jllý]m ,pod1e1cxm 'J)rl· 
speH ·k celli<,ovej :vy,sok ej úrov.n1 .pr.ad· 
sta'Ven!a. Pok.ladá'm ,za správne upozor· 
nlf zvláš( n a zvládnutie dvooh 1tenoro· 
vých 1\lloh: K•atarlnln.ho ma'JlŽela Zlnov!ja 
a fi&iÚII'kY za!,(tlanélto sedlia~i·ka. ZtnoVi· 
ja hralO. d spievatjťí Peter Oswald a J.a· 
zef Ku:nd.Já•k - lyric·kY a her.ecky v ,pod· 
mte utlahnuoo ·( ak<O 1m to diktuje ich 
zástoj]. Osw!llld <pokiľ.a.čuje v sérll •POZO· 
r.uhod!ných kreácii modemých opier, 
Kundlák opäť J)'rasvill'd~a. že .parorl ~ na· 
šlm najväč.šlm nádejám 'VD sv-ojom od,bo
<~'8. PIWol Gáibor v zaf~Janom sedllači•ko· 
v1 vyt'Vá>ra jednu :ro svojich najlepšieh 
postáN ('PO .Jur.ocllvom, TrlquetOVi, Spor· 
tLng I.d.feov1) . . P.rek la.d A. BTaxatorlsovej 
má vysdk.O. 11Iterálrnu (!:roveň. 

IGOR VAJDA 

Na invenciu bohatá košická podoba Dvorákovej opery 

ČERT 
A 
KAČA 
Antonin Dvof6k: Cert a Kača. Opera 
v troch dejatv6cb podla i!eskej llÚOCblej 
:rozpr6v.ky. Libreto Adolf Wenlg. R&Yl
doval Otakar Sourek. Prelolll Ladiala:v 
Holoubek. 
Premiéra: 9. a 11. novembra 19114 v St6t· 
oom divadle Kollce. 

ú s:pešná !Premiéra Dv<Otá.kovej QJ>ery 
Cent a Kača v S.tá'tnom .dilvadle 'V KOOI.
ctaoh oprávňuje lkoo§ttatlovaf jej Insee· 
n.ačn9 prlnds najmä 'V orovtne ll'ež!jného 
a lllllter,pretaônéh·o stváll'nerua. R4W.a ltlej
ll:o opery je úst redným a zjedin.ocujťícllm 
článikom realizáoti(Jrsk éno •tlm u melen v 
zmysl e sy.nk:retl2lmu ôaJstl v cel•ku, al e 
! v 2lmy.sle jestvovania 'll •fungovania led· 
rnrt.Uv9ch Ln.tscenaooých u ofiiek 1 zdan
livo cel •lrom samos1<ai1Ine, a :predsa v syn
~éze. 

S menom režiséra Mariána Cbudoftldí· 
ho sa spája nedáwm uvedená vydare
ná in.scen6<:1a Offenbac·hových jedn:OO!krto-

v iek. Tanl>oN!z opä( IPatv.rdU, že hudob· 
ná ip8.11t~t6ra budobn'Odramatlckého die· 
l a má v ·Jah·o :r~!i nielen :pr.i!lllámu 
furukclu, a l e a•j dn'!iJ1l.ruj O.cu 0.-lohu. Ak 
DVIOl'ák v. hud!be svoajej o pery jasne ~y
Olenil a charaktari.Zo'Jial •t·ri svety - d e· 
dinu, peklo a zámok - • . tak réž16 tten· 
to d0lež'it9 .ty;piutooý JJl'VOk dô~·edin.e 
~ozv.tnula. Odll.11ka:dUI!o sa t o jed'IliBJk «~ 
h areck o-s,pevá.ok yoh v~lronoch sólistov a 
zboru, ale .aj v spoi.uprá·cl s o scénick~ 
v9tv.arntkom •Jánom Hanákom, dl.rtgentom 
Borisom Vel.artam. ch'OreogM<f.om Jurejom 
Gogom a :klost~movou náwháll'lk'OOl Da· 
nLcou Haná·kovou. · •Dvofá.k sálm ·w 
bLl :tarneč1110S( vý,chodoz1m mate
r láJom hudobnej konce.pcle; Chudovsk9 
túoo kon~clu r.ešpak.tJOWI.l 1 v zmysle 
tnšpiruj(tceho ·momemu. PoU:w, vlllilčl·k 
(deddna]. d1•v.ok·á ltanečtnosf ·(iPekJ·ol. ,po
loné7Ja (zámok ) - sa stali ltlrčuj O.alm! 
·pre cb&rtk•ter.!záclu symetricky vyvUe· 
n9ch dejstiev. I lbereck.o~sa>eVáoka alttl· 
vita mala spr.áVI!ly i8.'kcen.t. z.odtpovedlli· 
jťíc1 momentM:nej hudOibn·eJ matér.U. Chu· 
dov sk ý tu n espoLi eh al 1n.a impl'OV'iaJOVIIlllé 
ná•hocly, ll'ešpekrova l spev·áoku ft h erec· 
kťi osobitosť só11stov, no usmemll j u 
d-o pevného zmyslUiplrného portadJm . .Dru· 
hé de]ostvo hýl11 :r~ijnýtml ná·paclml -
čel"tJJvskýml flgJaml, ikt'oré s(t ukážkou 
dôsladllej práce. nepodceňuj(tcej a111i cle· 
tally. Symetricky a ,pLasHoky vy.klenu.t9 
scén!aký .tvar Qpery Je IPl'Odoon umel ec· 
ke j Umovej spalup.ráce 'll predstavuje 
·dlvá·k·ovi jednu z mOOilých syntat4ckých 
podôb nudabn:oclramatt1:ckého dd.e1a. 

Vý·kony sóllst!OV bo11 111yrov:na:né. Juraj 

SomOl'jai rved.el poz'Oruhodne odk.ryf Jed
noduchú ·pr ostoduohiQIS( terta MaTbuela, 
ta.k.že v l·ehO podani sa ttáto postava Zľ\11.· 
z.u stalla oe1kom obyča,Jným, d·robným 
.,čl'OIIIekom" ili .,radovým" č€1l'tom.. Post:a· 
v.u Jurka, prostého dedLil'ského m-lá.den· 
ca, lctorého dObrosrdečne ohá!Pal a mal 
rM d Dvol'á·k. ,popretkával Stefan Margi
ta jernnÝ\ffi humorom a zvý:ra7liiiil 1 et!c· 
kd .oov.inu Jur,klov.Ilo dwnamla. V ,postave 
Kače a;(troč1llla svoje vlohy pre kOiltiku 
Mária Adamcová ml. a vy,tvor.Ha sice 
peknú, 111'0 troškru iilešUrovnú. ft .na.Lv.n(t 
K·aču. Vy•roVJlianý ~pev.á·C'ky ,pr ejav s drob· 
n e d'l10ll·I:Z.ovanou 1111ardsád:llkou .charalkte· 
r!zova:l Kň·ažnú !Márie HamAdkovej. Lu· 
cifera st'VáirnrJ.l Ladislav N•byba v maB· 
ke sympatického, aiiii tnle ·t'a.k zléh<O, a.k,o 
skOr rootopa§ného č·er,ta . mHuj,(tcebo -
peklo. .Ka'ČilliU maroku rv charakterovej 
maske v ýsti.ž-ne rvy.kreslU.a M6ria Kle1Do
Y6. 

Dl.rt.gent Boria Velat rrešpekt·oval 'V in· 
terJ)Iľetá·cl!l na)mä IVIOká•linu oz l~ku a 'Pod· 
por.LJ 1 dekl'!llm.a:čný .pôdorys, z kltorého 
yyrestá. Orohastlráloo z!Jož.ka, ~olaih:ILvý 
pa•l'lt:neT J,a,Voiskili, n:eodha1U.a vtša.k na pre
m!ére ešte n®lno v šetky osobitosti Dvo
f'á.lrov ej hud·by. Zbor v ne.študov:anl J6lle 
R6czovej IJ)O.do!lil solldny výkoQil. Choreo
gM.fda Juraja Gogu rv'tlsla JJn:scenácll 'J)e· 
ča( mladootl, .bmvostl a tanečného 'hu· 
moru. Za ,pod&ta'llný :mak .tnscenáale Cart 
a Ka~.a v Košl,claoh možno ,pov.~ov,at 
jej súčaSIIlý, akltuallilr.rovan.ý •a oiiDoden9 

war. 
DITA MARENCINOVA 

. •. ., -:~ , . 
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GIOAN·PJETRO DEL BUONO 
CANZONI OBLIGHI 
SONATE IN VARIE MANIERE 
SYMPOSJUM MUSICUM, realldcla !MJLO· 
SLAV KLEMENT 
© Panton 8111 0307 

.Otelo IOO•kmer neznámeh•o on:eskoTené· 
bo majs1JN! •POlyfónie Gioa-npietra dal 
Buono. lrtoré na platni P-an'OO!nl\1 zazne1o 
zásluhou Tealizácie MiloslOVIII Klem.eruta 
a súbOil'u SympOS!um .muiSICU!m, je d.al· 
šlm dôkawm toho. že sa b&r.Oik srtlllVal 
toleNlD'tlne ~ak voči pr.edstavdterom V'te· 
dajšlaho ,.modernizmu", k tor! pestovall 
sólový monodlck9 pt'ejav. ako i Vtočl ,.tl'la· 
dictonal!stom" • . ktor! sa húževni8Jte !Pri
držl.a:vall (!ast.o už zanedbá:vaného ume· 
nia •kontrapunkhl. Ak sl uvedomfme. že 
Canzonl obltghl vyšli •v roku 1641, zis· 
Hrne, že tieto dlel·a sk.lada.tara del Buono 
uzrel.i sveHo ~eta ·o 26 l'oko.v neskôr 
ako .pO'lJdné a Vlrchoolné k ompozlcie G. 
Gab.riellho. ·VY!dané v .ooklu 1615, t,r.t ·110· 
ky po jeho ·úmrtl. Na·prieík .romuto z jav· 
ném u oneskoreniu :pOs.obla Buonov.e diela 
,.a1lrtuá.Ine". hoci je v nl oh <~~'l niečo ste· 
raotypného. Po:roruhodné Je. že sk Lad · 
by :náročnejšie, pracujťice s väčšl.m ;poč · 
tom hlasov. pôsobia ,presved:čiv ejšle .a w 
ujlmav ejšie. Nemožno pQV.edaf, že by sa 
Buono pridl"Žiaval fla les~rinovho §týlu -
a ak , !lak l en .v na)v:šeobecnejšom zmys· 
le ako ,predstarv:!t<efa smeru stlie IB.llttlco 
vôbec. NA'Pildná korešpondenc~a je ·však 
medzi Buonom a už horespoml.naným G. 
Gabrlelim, čo snád aj pooml·eňuje lnŠitru· 
menrtád.ne myslenie .oboch autorov. 

P~atňa má .výtw.a·rne pekne ll'i ešen9 Olba1, 
č.o len stupňuje zaujlma.vosf te.to gramo· 
ed(cie. Výs.tlž·ný ~priev·odný ·tex•t oboh acu· 
j(t ·reprodukcie ukMok ,prvotlače IDlter 
pretova'llAiho diela. Patri rk zá.~'užným či· 
nom 'vy.d!llvatelst'Va predkiad·af verejnos· 
ti 1Ja,k uu.j(mavé a ma jstr ovské dialo, 
aký.m je práve vý.ber zo sk.ladieb del 
Buona. Hoci tlllterpretáci:a má peča( kva· 
Ji.tv a precfznostl. azda by sa predsa 
l en mohli t empá c~tHvejšl e dlfer encova,f. 
oblúky hlasov ·pla.stlokejšie ·vy klľeslif a 
aj záv.ery v !-ac a:výrazn!f. Pl astňa sa lst ot· 
n e srtoretm.e so zaslúženým oh1asom nie· 
·l en u špeciálne zameraných rnLloviillk.ov 
st·a·r e j hudby, '(lll e raj u bažtných hudby· 
mHovných poslucháčov. 

JAN ALBRECHT 

FELIX MENDELSSOHN·BARTHOLDY 
SYMFONJE PRE SLACIKOVf ORCHESTER 
Symfónia č. 9 C dur, Symfónia č. 10 
h mol, Symfónia i!. 11 f mol 
SLOVENSKÍ KOMORNt ORCHESTER ve· 
die BOHDAN WARCHAL 
© OPUS Stereo 9110 135&·57 

<Kým symfon!c.ké a viaceré komorné 
dlel:a F. Mendelssohn·a·B<mt·holdyho sa po 
dlhé desaf'l'očia tešla nevšednej 01bfube, 
jeho 12 symfónii ,pre slá~lko.vý orches· 
if·er. k1JW'é 'k om ponoval ako 12· až 15-roč · 
n9 . . donedávna odpoč1v·a'l u v. IJ)rachu ar· 
chl·vov. Až vetký rozmach komorných 
orch estrov od&tujO.cl sa zhruba od 50· 
.tY'dh trokov, s •ktor9.m súvisi aj snaha po 
repe!'lt·oá.rových ~·b)av.och. 1ch vyniesol n a 
svatl.o. Zakrát·ko .sa •tieto diela s·t·al1 .tak· 
mer také POiPulá·l'ne ako .,vei•ké" sym· 
fónle, hoci sám .skl·adlliteJ toh zr.ejme 
nepavažo.vftl .2l8 vLac, než za študijné !Prá.
ce, oooznači.ac ich a·ni opusovýrn čls· 
l om. sv.iem melodi•ka, ·pTehiadnosf far· 
my i nápaditosť .kompo.zLčného s(!raco· 
van.la v šak zaručujú ,týmto dielam žlv.o· 
taschop1110Sf a .opodstatňuj(! aj ich CIJ)II.· 
tov.né Zéllradovarnie d:o 'l'Sp&r1oáDov ko· 
mornýc·h ttelies. I w archal.ovcJ mašli .v 
t9chto .mladlckyoh symfóndách z.alťibenie 
a na svojich koncertoch Ich často 'ľeprf · 
zu jú, pobádanl zaiste aj pozLtfvn}"m ohla· 
som p ublika. 

Svojou hudobnou reč.ou .patll'ia s!ce 
symfónie ·vMc do epochy k'la:s1clozmu, n.o 
nájdu sa v nich a j .nlelctoré prvky, ty,plc· 
ké pre zrelú Mendalssohnovu t.vOl'bu. 
V ,každom P'r!pade sú však vyjadrov.acle 
prost r.ledky• symfónii bUz.k e pri\iV.e .t'lllter
pret&čnému §tý·lu Sl·ovelliSkéh•o komorné· 
h o orchestra. ktor9 sa ,tu n emusi ktrotit 
a umierňovať svoj výsostne exp:resLvnY. 
spOsob hry. SfavJUIItosf kanllllény, r.ovna· 
lw ako lbra:vúrme pasáže nach ádzaj(! v 
prednese w archalovcov adek.vá tne upJ.a1t· 
nen~e; Lba ,pod dvobnohl adom sa u<káže 
zopálr malých nečistôt, napriklad v expo
novanom záNere 9. symfónie, čl rue úpl· 

n e presná. sťíhra v.o flná.le 10. sym.fónde
č-o sú maLičkosti skutočne zanedbateY· 
né. Na·k.of.ko .nejde o v.rchol.né maj· 
strovské diel a sklada:teJa, treba obddvo· 
vať celkovú v9&tavbu symfón!!, klto.rá 
pôsobi v podani SKO dokonale ucel ene. 
P.resvedči'V.4 a rv9&tlžná volba temp ~·lež 
pr.Jspleva ·k .t•omu, že kompozfcte upúta· 
jú 'P'Osluoháča do ,posledného taktu. V 
lntepre;tácl~ vyn Lirne m!nuclózne vypra· 
covanle detaU.ov 1 rzaang.a.žovaná hre ce· 
lého ·sťíboru, oživuj.úc ltark symfónie ,pi · 
ným. hutným ·t ónom d cha•Mkterlstldl;l9m 
zv·ukom Sl·ovenského komornMlo -orohas 
t·ra. 

K úspechu dvo)pla.tňového allJbu:mu pr! 
Stpleva 1 kV·II'li•tná ·Jllr áca zv,u.k.ovoreal:Lz.a'č 
néh'o ~!mu - dr. M . Sla.vldký, P. Brel 
nar, · Ing. l. SohAček 111 G. Soral . Kon•· 
plet dopli'ja výst~ý t ext dr. Y. Kolllč 
kovej. ROMAN SKREPEX 
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NÁŠ ZAHRANICNY HOsf·· 

Len nlekolko dnl n6s dell od Yelkej 
udalosti európskeho opem.ého !ivota. Po 
takmer osemročnom 'dsill s dostavbou 
a rekonltrukciou slámej Semperovej 
opery v Dr61d'a noch, ktorá vyr6stla z 
trosiek v pôvodnej podobil pOdla histo
rických pl6nov. začne sa nová prevádz
ka presne v deň jej tragického osudu na 
konci , druhej svetovej vojny, kedy ju 
zničili a·nglo-amerlcké bombardéry. Sta
ne sa tak 13. februára po 40 rokoch. 
V auguste uplynul6ho roku sa do ob
noveného objektu Semper11vej opery za
i!al sťahovať sfibor DrUd'anskej itátnej 
opery, ktorý tu usilovne skfilal tri pre
m iérové inscenácie: Weberovho Caro
strelca, Straussovho Ga·valiera s rulou 
a Bergovho Wozzecka. Vletky tri diela 
budfi uvedené v jednom týldni za sebou. 
Tfito mimoriadnu pracovnd filohu pre
vzal po relijnej stránke terajil léfreli
sér DI'Md'anskel itátnej opery JOACHIM 
HERZ. S nlm sme hovorili predGvlet
kým o n ovej, velmi úspei nej inscenácii 
BergGVho Wozzecka v DrUd'anoch, kto
rú realizovali ul koncom uplynulej se
zóny a sk6iobne trikrát uviedli na sta
rej scéne, aby zaujala teraz deflniUvne 
miesto medzi tromi novinka mi Sempero
vej opery. 

Prečo ste si zv.olili k inauguráCii no
vého opooného divadla v Dráld'a·noch 
hned' tTi premiéry naraz? 

- Ako vidfote, ·V dlhej ~poche svojej 
slá·VY p.r.ed v.oj!llou ma.ld Drá~ď.any .v~dy 
:výn~močné posta.venle v európskom kul
túrnom dLani. Sempe!'ov,a o pere .pred
stavovala umelecký úst-av, k11orý ur.č>Q-
~11'1 v is tom zmysle úl'oveil. a smer eu
rôpskeh•o Qperného d·ianl·a. Toto posta
venie by chtcelta .dnes :zmoou zauja t. Mu
sime •teda v.kr:o·čit .ct.o novej -č1.nnooti s 
.,ťiažkýlffi k.a!ll'b1.1om" sv.ojej umelec1kej vý
zb!'oje a uká7Jať, č:ono sme sohopnL P.re 
súbor je .ná•11ooné ·a zloži<té, aby ·Si zvy
kol praoOYaf v t amto •nooom •p.rostredi a 
·vy.budovaJ si .tu s~oj •osobitý .repert.oár. 
Ten samozrejme mus! vychádrzlať z .jllled
chádzajúci.ch ·~rad!ci! .a prispieť SV'Ojim 
podi.el.am .k dnešnému. novému vý!voju 
operného ·dLV'~·dl.a. Preto sme chceli v .pr
vých ·troch premiérach upozorn iť na ·tri 
dOležlté et.aJPV dr.t\žďranských ODer.ných · · 
·tradicll. · ktoré .predstavujú mená· a'Ut·O
rov - Carl Maria IV·Oill Weber, Richard 
Stra·uss. Al.ban Ber.g. 

Semperova opera má po otvorenl hrať 
den·ne. Ako budete rieiiť otázku d'aliieho 
repel'toá.ru? 

- U vlacerý!ch •prev2'lrutýah a rep.r!zo
vraných i.nscen.ácil pôjde :V·i<ac-menej o 
teclJJnické ·otázky, Tiešenie dek:orácll, a-tď. 

Okrem 1toho nám vy,pomô~e .v p.reoh.od
nom obd·ob! a ,j 'h'Osflovan!e nlek;olkých 
zahr·anlčných scén IV .Orážďa!lloch, k·t·oré 
sa ·predstav~a v novej 'bud-ove d·lrvarc:hla. 
Poč!tame 10. 1. so sú.bm~ml Vefkého di
vrad·la v Mo·s kve, viedansk~ Státne·] o,pe
ry a Námdnéhlo d!VIadla v P.oohe. 

S aktmi pocitmi ste pristupovali v 
Dráld'a·noch k vaiej prvej inscenácii Ber
govho Wozzecka? 

- S ·ObaV'l!mi, či sa dobr.e vy,l.'ovnám 
s talk nál.'ločnou umeleckou úlohou. De
sim sa obyč.a·j1ne determi:ntUjúclch pod
mienok. ,k,~oré sa ·pozchá.dutjú s mo·jtmi 
umeleckými ,p.red•sta.VIam~ .rua ·obsadenie 
diela, aby som mohol tdLvá•kQ!ll s voj ·in
ter.pretatčný s·pôsob dobre s.prostredk'o
vaf. A pred,ovšet-kým, aby ·Som splnitl 
1 autorove p~iad!IIVky. My.s l!m ·si, že tMa 
skutočnosť sa v nov·eJ drá!Žďanskej ~lllr 
scenácU do velkej miery spLn~la. A.Je. 
ak.o viete. ~mnoho rrôznych veci pôsob! 
.pri ďalšieh .pr.edsti;J!yanlach a .ov;plyv.ňu
je katdé pradovedanie .. 

BergDI't' Wozzeck nepochybne ·zaujme 
významné miesto medzi ,prvfmi inscená· 
clami Sempel'DI't'ej opery po jej otvore-
nl ... 

- Iste sa bude •hod.n·e dlJSkutovaf. Po
z!ci.a •klas i.ka mod·ern ej hudby ·nie je na 
tak.ej scéne jed'llodluchá, d k.eď ide l() jed
no ~o zá,kJardJný·ch diel 20. st.orGčia. Do
V10J.iol som si rokrem ~abo nlekboré z•v1ášt
nost1. Uvádzame ·opel1U Wazzook v jed
~ote, bez vresbáVIkY . .aby s me •l·epšie zdô
raz.!lli.!l neprev~Ltý sled deja a zachOWI
H diváka v na~p!itl. P·re nátV1šteYnikov 
Semperov.ej budovy bude .to si·ce na uJmu 
pretože sa IIlebudú môcf pri .pred~tavenl 
z·oznámit s tk.r~JSnym . pr.ostred!m •a bu
dú snáď maf .o jeden spoločenský zá
žl·tok menej. VY'ná.l'a sa · aj o tá?Jka, pre-· 
čo s'Oim Pl117,val k spolupráci ja.pcmslié
ho .ddJrigen.ta W•ak.asugiho. Ie to ume
l ec. ktorý má k Bergovej ~'Oiľ'be blizky 
vzta.h. SJed.ova•l som hra a ko rz.nalca a ·pl'o
pa_gáltol'\!1 tvol'lby •tzv. druhej vi·edenskej 
šk·oly u~ lľad !'o.kov. Mysl!m si, ~e d;o 
na.šej spoločnej inscenácie v,J·ožtl hod
ne osobných pozll'a.tk•OY. 

P111/pra,V<i1: }Jitl VIT ULA 

Z cestovnej kroniky SFZ 
Do antllov Slovensk~ho filharmonick~

ho zboru sa zaznamentlva ďalšia neoby
l!ajntl informtlcia o "predvianol!nom ztl
jat-de 1984" do Talianska, na ktorom 20 
jeho l!lenov s Komorným orchestrom z 
Partža {v Bratislave hosťoval v r. 1975 J 
dirigentom Paulom Kuentzom a sólistami 
M. Trecanovou, soprtln, D. Sal monovou, 
mezzosoprán, A . Normandom, tenor a 
Th. Degromardom, bas, predviedla vý
ber zo 6 častí Vianol!n~ho oratória fo
hanna Sebastiana Bacha. Filharmonický 
zbor z rôznych dôvodov už viac rtlz spf
ňal požiadavky redukovan~ho počtu 
úl!inkujl1cich na domtlcich i zahrani/5-
ných póditlch pri predvtldzaní skladieb 
kanttltov~ho alebo in~ho žtlnrov~ho cha
rakteru. Tentoraz jeho partnerom bol 
orchester, hrajúci na dobo~ých ntlstro
joch . 

Koncertný ztljazd sa zal!al 16. Xlľ. 
1984 v skorých ranných hodintlch vyše 
tistckilometrovým presunom z Bratislavy 
do severoztlpadn~ho mesta La Spezia 
u Ligúrskom krafi. 17. XII . v mestskom 
"Teatro civico" sa uskutočnil prvý kon
cert. Vel!ern~mu vystúpeniu predchtldza
la krtltka popoludňajšia skúška, na kto
rej sa stretli dovtedy nezntlmi umelci, 
aby sa rečou Bachovej hudby navztljom 
zblížili a večer na koncerte zasa spolu 
s obecenstvom. Pohoda posluchtlčov v 
zaplnenom hľadisku divadla odzrkadlo
vala umel eckú pohodu muzicírovania na 
Javisku. Komorný orchester . z Paríža dis
ponuje vynikajúcimi jednotlivcami. ln
štrumenttllni sólisti { cornetto - Eric 
Aubier; flauta, husle . . . ) sl vynútili ob
div za bezchybný virtuózny prednes. Só
listiek~ kvartet o nepatrilo do kategórie 
velkých operných a koncertných hlasov, 
i ch hlasov~ dispozície a kvality boli 
úmern~ zvukovej hladine orchestra a 
zboru. "Ntlš zbor" vďaka svojflm skúse
nostiam a muzika/ite vynikal obdivuhod
nou suverenitou. Nie div, že publikum, 
ba i stlm orchester a dirigent, na ztl
ver koncertu mu prejavili . vo zvýšenej 
i ntenzite potlesku svoje sympatie. 

Neapol, najväčšie mesto južn~ho Ta
lianska, od antiky ospevovan~ pre ma
lebnú krtlsu svojho ztllivu, už hostil zbor 
i orchester Slovenskej filharmónie. Ten 
toraz koncert ,,bachovskej zostavy" sa 
uskutočnil 19. Xl/. v barokovom chrtl
me San Ferdinando. Bach a barok - tel
to historicktl rezonancia architektúry a 
hudby umožnila vyše tisíc posluchtlčom 
koncertu, ako aj 11činkujúcim neobvyk
lý umelecký i ľudský ztlžitok . 

20. XII. oratoriálny koncert sa konal 
v provinl!nom mestečku juhovýchodn~ho 
Talianska Cerignola. Milovníci vtlžnej 
hudby sa tu zišli na svojom druhom kon
certe koncertnej sezóny 1984-85 v skrom
nom prostredí mestsk~ho "Teatro comu
nale", v ktorom sa konajú činoher
n~, opern~ i operetn~ predstavenia, kon 
certy vážnej i ztlbavnej hudby, dotova
n~ rôznymi koncertnými agentúrami. 
Vianočn~ oratórium J. S. Bacha zazne
lo v tomto divadle po prvý raz. Túto ich 
mestskú "premi~ru" návštevníci koncertu 
prijali s nadšením. 

V "Duomo di Casertavecchia" odznel 
21. XII . štvrtý ztl jazdový koncert. Nie
kolkostoročný Dóm vo Vecchii, v romtln
skom slohu, z r. 1153, je súčasťou ka 
menn~ho námestíčka v aretlli stredove
kých budov. Napriek skromne obývanej 
usadlosti, v letnom období hodne navšte
vovanej turistami, na koncert prišlo nie
čo vyše 50 ludt. Ani táto mald ntlvštev
nost, ani pomerne chladn~ priestran
stvo Dómu neodradilo účinkujúcich od 
plnokrvn~ho predvedenia Vianočn~ho 
oratória, ktor~ prdve v tomto historic
ky vztlcnom prostredí malo svoje netra
dičn~ čaro. 

22. XII. bol predposledný koncert opäf 
v romtlnskej "Catedrale di Benevento" v 
Benevente, l en s tým rozdielom, že túto 
o pät postavili v r . 1945 nn trosktlch bom
bardovaním zničenej stare j katedrtlly zo 
17. storočia. I keď v ·mramorom obl ože
nej katedrtlle bol a " živá" akustika, ne
ubralo to na hodnote Bachovej hudby. 

V Avelllne o 12,00 hodine na poludnie 

XIV. kongres 
ASOCIACIE EUROPSKYCH 
KONZERVA TORU 

K·aždé dva raky ·onganizuje A"ociácia 
európskych konzervatóril v Stokholme 
medziná~od.ný kongres. kde vždy stoj! v 
popredi dstá zá•v.a,žná' pi'Q/!J1emat.Lka, za
ujimajúca eUtrópske umel·ec.ké š~oly. 
VJ.ani ( 12.-16. novemhra 19841 sa 
d<lskutlovtaJ.o na témru "Sys.tém dokonalej 
profesionálnej prlpra.vy hudobných umel
ctJV" ( 81ktuálne hudobno-estetic-ké otáz
ky] . 

Na :k<onj:(rese odzneLo 6 zá·kladných ·re
ferátov, ktoré •pribHžm ústrednú tému 
z vl•acerých st·rán. Na.jzáv>a~nejšle -boH 
predmášky tý·k.ajúce sa otázok a k.o p!1alk
tic.ky ·využit znejúce hudobné pr!.kla dy 
v predmete dejiny hudby. Arkcento.val 
sa f,a.kt, ako je ,pre študentov osožné do
konale využ!tVať znejúce priklady a ukáž
ky. Na bratisl•a.vsk·om ·konzer.vat6rlu sa 
táto vyučovacl•a prax už nlek:ofJ<.o xoJ 
kov uskutočňuje •a jej r.ealizá•cia n e
zaJOstáva prutVelmri za špitk•ový.mi trendmi 
európskeho hudobného šk·o:Jstva. 

Rek-tor Konze11vat6ria P. I. Cajkovs.ké
ho v Moskve B. l. Kulik·o.v pr:i1111eso~ v re
ferMe pod!'abný pohlad 111a úspechy so· 
vietskeho hudobného školstva. Vyvolal 
veJkú POIZOrnosť ci mnohé .Otá.zky O •tom. 
kde ~reba hl•a·ctat .predpoik,lady úspechov 
sovietskych koncertných umelcov. Rov
na.~o záv.až:ný bol •pr·!spev·ok Franza MU•l
lera-Heusera (NSR l •O súčasnej výchove 
zbo!'ových a ·orchestrálnych dirigen bov 
pre rumatérske účely. Spomlnal mn<Jhé 
problémy, ktoré poznáme i u nás. Na
v·r.hol vyjepšiť systém .komb.i•nujúceho 
p.redmetu d.i·rigovam!e s i nými hl·a.v.ný!mi 
predm~tmi. Tiet•o otá1z'~y ·l'ozober.a l me
t.cdicky a .podl•ožU Ich mliiOhý.mi ·č!ast
k'ovými IIláv-r.h.mt. Voellku možno .pova
žov.af za cel·oeur6psky •trend my.šHen·k·u 
kwrJn~ltatlvne .posHni f rvyšk.olenýoh dirJ
gerutov ·a zamerat sa :n.a dch uplatnenie 
v obl·asti vel·ký·ch ama·térs!kych telies. 
P!'oblémy ~oht•o ·druhu pretrvá.v.ajú •v ce
lej Eurôpe a hf.adajoú sa formy, ako si
tuá·altU vylepšiť. 

Rektor Andi.'Zej Rruk10wski [ P.olslw 1 
prednl·esol dôležitý vedecký .refe·rát o 
otá,zka•ch ďa'lšlelJJo .zd.okonaf.ov,anla slu
chových d.iapoz!aii človeka a o výcho
ve mod8!ľnej imlt•anáaie tVôbec. Svoj e ná
zory ·dokJ.adaol boh!atými ~,kus1ický.mi ve
domosťami. Referá~! vyv.óJa.J p.ozoi'nost. 
ĎaLš! p rlspevok s a •ven:oval pr:ob.lema.ti
ke ll!Qderp.éJJ.o Jvzdel-áVII;ln•ira komom1ých 
h1rá•čov.. , Zno.va sa podôar.k.lo, že komor
né súbory majú v.ef.kú budúcnosť. ·SJk.oly 
sa pri·hOYárajú za čLm vä.čšiu v.ai1•ab:i
lltu ·v obsadeni. pouk.I!Izujúc .na no, ·ako 
sa študenti vera naučia na .rô.znvch a ty
plc:kých k•omomýoh :z.ostavác.h. Referát 
Hermana Rauheho [NSR 1 mal &kôr s o· 
c~ol,o.gickli ch:éiJľ.akter ; ·referent :n,avJ1hovaJ 
rôme aHernUtt!vy .ak•o s,páj.ať •apmbácie. 
v po(l)adl čoho sa ukrýva•! názor, že rtouto 
praxou sa rmožno •vyhnúf n eza,mestna
nost.i hudobnt~ov v uDči<tý.ch štM.och. Tie
to_ myšlielllky ~a.tiaf n ema,li .pre nás zá
v·ažnej'Š! výzrullm. 
Poč·as kongresu l!lJ8V•štr.viH úč·astnlc.t rôz

ne §védisk e ,JJ[J.š tHúcie. w lášf dobre za
pôsobilo ·pril}atie u s tarostky mesta St·ok
hoLm, ·návšte.vlll paláca. kdie sa udefujú 
Nobelove ceny a IIlá.v.š~eva slátVneho mú
zea hudobnýc.h n ásbroj:ov. Svéd.Siki or
.ganizá:~orJ vkJ.adali do jedlnrunla malé 
k.on;certné vystúpenia , kde ·odzniev.al•a len 
švédSika s ta•rá J l!lJOV•á 1tvorba. Severské 
štálty sa d.ohodH poskv•tnúf •boh·a·tý do
kumen.M.rny ma·terlá l o !Ilórskej a f!nskei 
hud.be. 

Náil pobyt n ebol 111ii·čim ruš ený a ·čeSik•Or 
slovenS·ká delegácia v IZiOSMve J. Cer.e
muga (dekan AMU l. F.ra!Iltd.šek Mar.tiln!·k 
( ria•d11el Konzerwlttóľlla v P•rah e]. Zden
ko Nová•ček ( rladi.ter ~om:er.vat6ria v 
BratiSil.ave l urobiJ.a 1kus :práce. nad.viaza
la ·nové kontakty, <propagovala zá,ver Ro
ku českej rhrud•by, .h.ov.or.il.a. o prax.i .ume
leckého š-kalsllvra a ocLov~dala na ?Ja
s adnut! viaceré 1!1Jot.ové macte.rlá~y . 

-ZN-

začal posledný koncert v neveľkej rene
sanl!ne; "Basilica di Ave/lino". Interpre
tačný ztlpal a skvelá súhra orchestra a 
zboru, ktortl dosiahla po týždni spolo/5-
n~ho koncertovania peknú umeleckú úro
veň, tvorili vlastný obsah t ohto k on
certu. Nik z ntlvštevnikov však neevido
val túto navonok nepostrehnuteľnú 
"symbiózu" dvoch interpretačných cel 
kov, pochtldzajúcich z dvoch od seba 
tak vzdialených hlavných miest - Pa
riža a Bratislavy. Ich pozornosť, a zd
ujem sa sústreďovali na hudbu f. S. Ba
cha, ktorá v nich zanechlívala hlboký 
umelecko-estetický ztlžitok. 

Dobrý pocit z umeleckej r eprezenttlcie 
v zahranič!, dobr~ dojmy, čo zanechal 
zbor z Bra(islavy v talianskych mest tlch 
i "kolegitllny rešpekt" členov Komorn~
ho orchestra, sólist ov a dirigenta Paula 
Kuentza, boli pr í jemnými spr ievodcami 
každ~mu z účastníkov zá jazdu na ceste 
domov. Takto J!r ibudol do palety ume
l eckých zážitkov v zahraničí aJ tent o 
"bachovsk ý var iant 1984". 

JOZEF DANISOVSK? 

~ZAHRANIČIA 
Bulharská vokálna škola .dala súčas

né~u hudobnému dianiu mnoho vynika
jfic•ch ta lentov. Začiat.kom decembra m. r. 
si pripomenula 50. narodeniny bulhar
ská sopranistka Raina Kabaiwanska kto
rá po prvých hosťovaniach v Sofii Le
ningrade, Moskve a Budapeiti sa ~tala 
umelkyňou medzinárodnej p0ovesti. Je vy
nikajtícou intel'pretkou predovšetkf.m ta
lianskeho dramatického odboru. · 

Vo vydavatelstve Sovetskij kompozitor 
vyila zaujlmavá práca sovietskeho lexi
kografa B. S. Ste.,inpressa Opernyje pre
miery XX veka. 1901- 1940 ( Operné pre
miéry 20. storočia l . Slovnik - pravde
podobne prvý svo(ho druhu - zahrňu
je vlletky európske itáty, USA. Argent!· 
nu. Portugalsko, Austráliu, ale aj mes
tá ako Toronto, Tokio a pod. 

V Tadlíckom štátnom inštitúte umeni 
Mirzo Tursunzadeho v Dušan•be inštalo
vali nový organ, ktorý zhotovili čes
koslovensk( majstri-organári. Objavili sa 
uil aj prvl autori. ktor! sa 11ozhodli na
pisať kompozlcie pre nový nástroj. Jed
ným z nich je dekan hudobnej fakulty 
inštitfitu - ). Arifov. 

Dolnosaský štátny orchester v Hanno· 
veri oslávi v budúcom roku svoje 350-
ročné jubileum. Táto výnimočná udalosť 
sa odzrkadli v celom rade koncertov. 
kde zaznejú diela tak autoro:v minulých 
storoči, ako aj skladateľov 20. storočia. 
Pri tejto prlležitosti zadali .objednávky 
na nové kompozlcie M. Kele.menovi, U. 
Zimmermann ovi, W. Rihmovi, A. Reiman
novi a A. KoerJ!penovi. Ak·o sólistov po
zvali o. i. D. Fischera-Dieskau, A.-S. 
MuHerovfi, A. Schiffa, Ph. Entremonta. z 
dirigentov W. Sawallischa a F. Leitne
ra. 

V newyorske j Ga lérii St. Etienne in
š talova li r ozsia hlu výstavu •Obrazov Ar
nolda Schčinberga, ktoré pochádzali pre
važne z rodinnej zbiérky Schčinber.~~:ov
cov. Výstavu doplnili obrazmi Schilnber
gových sfičasnlkov Richarda Gerstla, 
Gusta.va Klimta , Oska ra Kok•oschku a 
Egona Schiela . 

V ostatnom čase sa čoraz zreternej· 
šie prejavuje sna.ha oživiť operu 18. sto
ročia. Z niekoľkých inscenácii dnes ul 
zabudnutých hud:obnojaviskavých diel u
vedieme štyri, ktu r é zaujali pozomost 
kritiky. Vo Wuppertali mala v septem
bri m. r. premiéru Rameauova tragédie 
lyrique Darda nus, tktorá sa na nemec
kých javiskách Qbjavila po prvfkrät vô
bec., Je i znovuobj~t~enie sa us~pto~.niJo . 
v Pa rlili v roku 1980 a ui o ·rok ne
skôr ju na!itudovali •V Bazileji. Vo Wup
pertali dielo dirigoval Hanns-Martln 
Schneidt, réžiu mal Friedrich Meyer-Ocr
tel, úlohu Dnrdana spieval Br.uce Ford. 
V Drottningholme inscenovali operu 
španielskeho skladatera. súčasnika Mo
zarta. Vincenta Martina y Soler L'nrbo
re di Dia-na ( Solerovou najznámejiou 
operou je U na Casa ra ra ]. Predstavenie 
hudobne naštudoval Thomas Schuback 
režijne Torbjiirn Lillieqvist. VeJkú rene: 
sanciu, iste a j v sfivislosti s nadchá
dzajúcou tristoročnrcou, zaživa význam
ná osobnosť nemeckej barokovej h udby 
Georg Friedrich Händel. V Hagene pri
pravili Händlovho Xerxa v réžii Petra 
Martina Osolnika a v hudobnom na
študovaní Martina Fischera-Dieskaua. V 
hlavných úlohách sa predstarvili R. Lei
senheimer, W. Hahn, M. Candidová e l. 
V Oldenburgu sa zasa rozhodli pre skla
daterovu operu Agrippin·a pod vedenlm 
reliséra Armina Tacka a dirigen.ta Ger
har da Marksona. 

Známy dirigent Lo·vro von Ma·tačiil 
zomrel za.l!iat.kom tohto roku vo veku 
86 r okov. Studoval vo Viedni klavir di
rigovanie a kompozlciu. V 50-tych' r.o
~och ~a stal šéfdirigentom Drálďa.nskej 
státneJ kapely a Nemeckej štátnej ope
ry v Ber line . :!)alej pôsobil ako generál
ny hudobný riaditeľ vo Frankfurte n. M., 
bol dirigentom viedenskej Státnej o.pe
ry. Od r . 1970 viedol Záhrebskú filhar
móniu. V jeho rozsiahlom repP..rtoá.ri dô 
ležité miesto patrilo tvorbe romantHtoY. 
Matačič sa pohostinsky predstavil a j na 
Bratislavských hudobných slávnostiach 
viackrát dirigoval Ceskú filharmóniu' 
vrátane nahrávok, s ktorou naposled; 
vystú.tiil v rámci otváracieho koncertu 
Pl'ažskej jari '84. 

V januári si pripominame 150. 'Výro
čie narodenia r uského skladatela Cezara 
Ant~novii!a Kiuja, ktorý sa pôvodne vy
Akoh l za inžin iera. Jeho hudobný talent 
sa form·ova l pod vplyvom M. A. Bala
kireva a Mocnej hŕstky, v neskoriich 
r okoch sa orientoval podobným smerom 
ako P. I. Cajkovskij. V jeho bohatom 
tvorivom od ká ze nachádzame opery (vy
ie tucta l. orchestrálne suity, scherzá. 
sk~adby pre klavtr, släčikQvé nástroje, 
vyse 200 romanci. ktoré písal o. i . aj 
na slová význa•mných ruskfch básnikov 
A. S. Puškina , M. Lermorutova. N. Nekra
sova. 

Vydava telstvo Bärenreiter vydalo sys
tema tický tematický kat alóg diel G. Ph. 
Tet!jplanna. Zatial vyšlo päť zvä zkov. 
Hla f ným vedeckým tvorcom k<atalógu je 
Martin Ruhnke. Odborná verejnosť tak 
dostáva do rúk dielo zákla dného význa
mu. 



z košického koucertného života 
Vl!čštu časf jesenných, koo.cer.tov SW

•ej filharmónie v Koiiciach dirigoval 
dr. Ľudovlf Ra}ter - stále svieži, ·vitál
ny a nestá.rndci. V}'lkonal .pre sloven
sk·d hudobnd kuJtl1ru neoceniJtelné služby 
a Jeho di-r1gerutské v~.kony majd stä~e 
vysokl1 11·r.oveň, orchester s nim praCll
je räd a .pod jeho ,t.ak:tovkou h.rä kon
cenbrovane a s elänom. D.oka:roval •to aj 
11·vooo~ konce11t sezóny ( 27. septembra 
19841. kitor~ priniesol po diVoch dleLa!Ch 
W. A. M.ozama a A. Dv.ofäk·a. Už v tpre· 
doh·re ·k Ca11ovnej flaute sa prejavil d-Iri
gentov zmysel pre •klaslckl1 l'ov·novähu 
tempa l zvuku. Peter Tnperczer v Morza.r
<tov.om K·oncerte .p11e ldavlr od mol ipil'e
zentoval ušlacMll~. decentln~ a pritom 
výrazovo bohat~ spOsob hry. Sóllsto'lU 
tn<ter:pretácl.u, podLožend nezlyhávajdcou 
.p.rstovou techn~kou, doplňaJ cltlilvý, ,pruž
.n~ a .zvukove ·adek'váotny sprievod or
chest·M. Dv.orá-kove s~mfonické básne sa 
objav·u!l1 na košickom koncertnom pó
diu Iba sporadicky. Dr. Rajter - čo •bol 
da-Išl v~zna-mn~ ·prlspev.ok SF k Roku 
českej hudby - sl zv.olll dve .,: nlcll: P·o
~ednlce ·a Holoube.k. Tvaroval Iba pre
svedtlv-o. s tpatrl·lln~m ·zdOraznentm dra
mattck~ch čtt. 

Dvoták bol 11st>redn~m auti>rom aj dal
šleh.o· koncer.tu ( 18. októbra 1984). k.to
r~ dirigoval · b~.v.al~ šéfdirigent SF Byl
trik Relucha. Zdá sa, že u Refuchu sa 
rq·kml prehlb!la 'pttov·os( preJ-av•!!: k.~m 
9 mtnulosM pôsobili Jeho ln•terpretá;ple 
rômantik-ov ch'iatinsjšle, · -ak·ademJ.éi.<ejšl'e: 
d·n.es ich preniká vl!čšte emoclonéUne ber. 
hat·sbvo. T~k·alo sa to l ll'ea.Uzácle Dvo
i'ákQVej 8. symfónie, k·torá .odznela· na
vyše v.o vyctbrenom a stavebne wv-re
tom tvare. Pl'Vá polovica .koncernu ob
sla-hla 2. ·l'lumunskl1 rapsódiu G. Enescu, 
aoko aj Mendelssohnov l. klavtrny kon
ce!1t g mol, ktorý n&prlek velmi dobrej 
hre Idy Cerneckej predsa Jen pôsobil 
tr.ochu prázdno, časti> iba ak.o orf.ležl
tosf •pre demonštrqvanle sóllst(}vých 
sch.opnostl. 

Zlvotné jubileum ná•rodného umelca 
Dnidera Kardoia si Stáotna filharmónia 
pripomenula 25. októbra 1984 jeho 7. 
symfóniou, "BaLada o sne", pre brurytón, 
mle~an~ zbor a orchester - 2'Ja osobneJ 
prlto.mnostl ·autora . . Za2:n~~ opl!ť pod 
ta·kt·ovkou dr. Ľ. Ra)tera. Noa 11llP9Šno.m 
prectovedenl sa .podiefal barytonista Fran
tilek Caban a Slovenakf fllharmonlckt 
zbor, .pr~pM<Vený Pavlom Baltom. V úvo
de ltoho istého večera sme zazna.me
nall vel.mi pekný <Výki>n ml-adého umelca 
Ivana 2enatého, poslucháč-a ·PražskeJ 
AMU, v sól.ovam .pal'te Dv.ofá.kov.ho Hus
fového okoncel'ltu a mol. Ide o mimo
riadne talen;tova.ného husltst>u, už teraz 
pripraveného na zvládnutie l 1~ch oo.J
náročnejšlch 11loh; navyše má krásny, 
zama•tov~ a kultLvov.aný ·tón l ·vel>k~ zmy
sel .pre ·rozvlja.nle 'kantilény. Jeho -k.reä
cla Dvoi'ákovho K.oncertu bola až na
podiv zrelá a premyslená a mala u 
pub.Uka celkom jednozna.čný pozbUvny 
ohlas . 

DMmaturgl·cky ned-omyslen~ bol k.on
cer.t venovan~ Hudobnej mládeži (1. no
vembra 1984 l, v TáomcJ ktorého si Stált
n.a fllha•l'mónla pripomenula šesťdesiat
kru košického skJ.ada·~la zábavnej h'Uidby 
Jdllusa Bavoly6ra. oa jubllan.t.a sme ·p.o
čuli Jeho lm:p.resie !llad etudami B. Rus
sela - s oautor.om .pri kla·VI!ľl. C-elý ve
čer .niesol !t-Itul .. Džez a vá~na hudba". 
zodpovedala mu však azda ·!•ba jediná 
sklad•ba - Gershw.lnov Američan v Pa
rl!!, pret-ože ani Ježki>va Symfonk:ká bá
seň v~.NWlll cižezD!vé p.rvky neobsahuje. 
Al po l.nlterpretačnej stránke sa Gersh
~.1nova sloLadba stal~ vrcholom večera 
(<dirigoval Oliver Dohnányl l · a !Uha•ono
nlci sl ·V neJ ·ozaj s chuf.ou· zalu-4.JI. llr\1-
bl1 časť koncertu vypJniH dvaja 1irát1 
na blclch nástro)ooh - J. VeJvoda oa 
J, Soioka, ktml ol'OZOStaVLll na opódl.u ce
lý arzenál blclch nástrojov ·a PlľBd'vie.dll 
v.o Vejvodovej Sul<te pre .biele skutočne 
velk~ kus umenia. Len:že so zamýšla
nou náplň.ou •k-oncert-u .táto komporzlcl-a 
opl;!f nekoreš.poodoval•a. K.oncert t rpel na
vyše nadmernou odl~kou, -a ta·k sa vynä•ra 
otáozlsa, či svoje :populoa<r.Izač.né .p.oslan·ie 
u mládeže •nacru~oj splnil. 
B~·valý dirigent S.táltnej fJJilarrnónle, 

dnes .pôsobi-aci v P.rahe, Mario Klemeu 
zaracUl -do svo}ho ·koncertu ( 8. novem
bra .1984 l v~lučne -dleJ.a P. I. Ca}kovské
ho (ikonc811t 'bol venovan~ 67. v~·ročl-u 
VOSR 1. Populáomy Klavll'ny k·oncet't 
b mol za;p1n11 sálu Damu umenia do pos
ledného miesta. hoci Jeho predvedeni-e 
nepa-t-111J.o medzi ·najle~le, aké 'V Koši
ciach .odzneli. Mladý sovi etsky .klavLI"!sta 
Jurij Rozum mal hraf totiž pOvodne Iné 
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cUeli> a ltak Istý napokoJ v jeho ,predne
se ,boJ ospravedlnltelný. Napriek tomu 
Rozum presvedčil o sv.oj:lch nev!eooých 
techonlckýc h dlspozlcl&ch (prstov á tech
ntka, b.rilant'llá rpasážov.4 hra, bezpOOn.é 
oktálvyl, ale .1 VY'n1.ka:ll1com muzLkam
skom cttenl. Cao}l~ovské-ho 4. symfónia 
l mol odtmleJa s lstýliÍ! rlliZervaml v .pres
nosti sl1hry (Scherzo l a zvukovej vy
v-á.ženostl slá.člk-ového a dychového a·pa
ráru, čo v.šak vynahracUla stavebná uce
lenosť a BllJIJUZLa2lmus, s ak~m dielo ar
cnastar pod Kl•emensov~m telllJper-ament
n~m vedenlm zahral. 

Lotyšský umelec Ale~:ander vmumania 
dirJg,ovaJ okoncer.t 15. onov.embM 1984, 
zaNtden~ medzi podujatia Mesiaca CSSP. 
Na dvod sme sl vy,poculll Morz·artovu 'Pre
dohru k opare .Oon G.lovannt a .po nej 
Koncert pre husle a orchestar A dur, 
KV 21,9 od ·toho lstého .autora v pod6nl 
Petra Michalica. Sólista akoby ·tSI»tora.z 
nebol býVal vo svojej obvykleJ k'()lldlcU 
- nech~bali lntonaočné prehrešky, ollolll 
drobnejšie rytmické zalrol.lsanla. Aj cel
kove vyz.nel K.ooc~r.t .trochu mame. Ťaž
ko objavLf prlčlnu, no mi>hla tkv.lef aj 
v neisteJ hll'e sprevá'<lzajdceho orches
tra. Nepre911ostll sa .osta-tne <Vysk~ll a·J 
v Sosrekovtčovej Desiaotej symfónii. Tu 
v.šak prevládla sUa jednotlacej koncep
cle dLrJgenta !l .konclzna •výstavba archl
tek.tonLck~ch obll1kov diela, takže svm-

. fónla vyzmeLa napokoQ pa:esvadčlv.o : 
. •,r.llildý, a:bso~vént VSMU, jtOreJs,l(~ dofl'Í
gent 'Oe ~un Hó• ('kon~ért 29. n~·etn:~ra 
1984l prl~lel apl!t s Mozar.tovou · ~redq
hl'ou - tentooaž k Ftg!l•rovej svádbé, no 
leJ 't'eaLizácl! c:Mbala opo'trebfl4 Iskra. 
Huslové duo Allbeta Plasklli.ov$ - V.ik
ror Slmeiako sa zaskyelo v perfektne 
naštudovanom Vl-rnldlho . KonCel'tl!' pr~ · 
dvoje husi!, op. 3. Možno .povedat, ~e ten
.to "mlnbkolektlv" .sl dok~e umeleaky 
ro.z.u·mle, čo óo~uje Jeho farebne, zv.u
kove l arti·k•ulačne zladená hra. Závereč
nl1 Beethow8111ovu 3. symfóniu Es dur, 
E•rolk·U, si opr~pravll kórejský hos( sice 
svedomi-te, avšak vzhladom na na~e po
nlmanle bol oto Beethoven prlllš .uhla
den~ a málo expresiV'Ily. Dirtgen•tovl sa 
nedá uprie( talent, no na tl1to hudbu 
bude musie( ešte dozrieť. 

Dr. Ľudovft Ridter sa ujal t<aktoviky 
QPI!f 6. · .decembra 1984 a uviedol Bee
•thov·eno·vu 5, symf6n-lu c mol, Osudov.d, 
a•k.o che! ťl'.ouvre večera sv.ojlm tY'PIC
kým, ;tak dobre známym spôsobom -
presne, bez preháňania, vskut<k'll klasLc
ky. V p!'Vej časti večera SF pri;poone
nula 80. na·rodenlny DmL'tll1ja Kaba.lev
skéiho za·Mdenlm jeho opredohry k oQpere 
Golas Breug,non, vtipnej a sv!mej hud
by, v k-torej nechýb& allli citát z Wagne
rov~ch Majstrov spevá·kov norlmb811'
sk~ch. Holandsk~ husllsta Chrt1t1an Bor 
predniesol potom už a~ prlvelml známy 
Mendelssohnov Huslov~ koncert e mol; 
žiar. neobohatll ho o rujaké nové 1111.
tar;pretačné ,prvky, ak za ne, PNlV.da, ne
chceme 'PO'V6·žovaf nelog·lc.ké agogLcké 
zmeny, kotoré za.prlč!nlll a-tejednu kollzlu 
so spreváodz&ldclm telesom. Tech-nicky 
Je ovšak Bor dobre pod·kutý a má roz
hodne ,pred'Poklady pre dobré výik·ony, 
avša·k s .pod:mlenk,ou. že sv.oju ·hru pa:t
rlllne zdisclpLLnuJe. 

Koncern na záver Raku českeJ hudby 
( 13. ťlecembra 1984 l z·verili dLrigentovi 
Pet•rovt Altrichterarl. Ok!rem oporedohq k 
Smetanovej Predan·eJ nevest-e zaznela ltu 
velm1 zaujlmaová Sy.mf6nla-koncer:t pre 
k.lavlr a orohe:sttn" od Oldi'Lcha Flósma
na, dieli> .nevšedÍleJ obsahovej sily a dra
matického ·.náboja. S{ll1sta Marián Lap
laDllkf sl zjavne. dQbre ·rozumel s diri
gentom a odt).vzdal sku.točn,'8 per!ekmd 
práou. Velmi sa páť!.!Ja aj 8 . s.ymf6ni·a 
Boh.L1$la.va MartinO, · Iba publika bol.o, 
ži&Y • . tpoqJ.enel. ' 

Z komomých kono91.'1tov s,pomeňme 
aspoň pozoruhodn~ večer lanái!kovho 
kval'teta (11. olatóbra 19841. Prech'ádm 
sice v sťlčaSIIlOStl generačnou k!rl~u. ale 
ud!l"Žta<Va sl n&pl'i·ek .z)aWl~m ·p.rablémom 
z .t.qho vy,P,lý,ve;}tlolch vysoký Štandárd 
š.volfdl v~konov. Sláčikové k·varnatá 
Smetanu l 2. Jr.var.tet.o d mol l, Dvoi'ák:a 
( F dur, op. 96 l a Janáčka (Listy dll
vllr.né l hrali }aná-č.kovcl - ·ako je u 
nolch ZTVykom - lipamll!ti a celkove mal 
koncert P~radull1cu tendenCiu, v·rohal~a
ou v skutočne sk·vele .pred'Vedenom Ja
náiňkoovom cUele. Koncar.t bol zá·roveň 
cenným ;prlsp81Vkom k Rok-u českej hud
by. T.reha poznamen.af, že väčšina kon
certov, 'Venovan9f0h R.oku českej hudby, 
mala tak po dlremaltlurg:lokej, ako aj ln
.tenpretačnej stránke z~vedaj-tlcu 11ro
veň. 

ROMAN SKREPEK 

Riaditel Slovenskej filharmónie vypbuje konkurz do orchestra Slovenak6 fil
harmónia na miesto 

koncertného mafetra 1. haalf. . 
Konkurz n u1kutoi!nf dňa 7. marca 1985 o 10,00 h v koncertnej lieni SF, 

Bratl1lava, Reduta, Palackébo 2. Podmienkou .prlja·tla je aj vysokoilrolaké vsde
lanie prlsl.utného umeleckého smeru a veková hramtca 35 rokov. Prlhlálky .u 
livotoptaom salUte na kádrové a person41.ne odd. SF. Podmienky koDknnnej 
hry Olln4mime prlhlúenfm uchádsai!om plaomne. 

KONKURZ 

ONV - qdbor lkolltva vo Vranove ~. Top. ,prijme 1 ~útupom od 1. 9. 1985 
dvoch lutemtch ui!ltefov ĽSU pre predmety tr6bka a lamf roh. 

Zladoat' je potrebné zulat' na ONV - odbor lkolltva. 

. ·: .,..-.,;~: "-4•r , , :· , , ; " : • ·:~ "·i .. (; . ' 
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HUDOBNt ARCHiv i!. 5 . 
MATICA SLOVENSKA, MARTIN 19111 

V edlcli Teória a <V~9kum vydala Ma
tica &lovenská v Martine v rolru 1981 
dalšl zo zbcxm~k:ov hudobnoh.lstorlckých 
prác -prameňov a dokument-ov - HU
DOBNt ARCHIV i!. 5. Zostavovatel Ema
nuel MunMog si-ahol ( zá-meme? l po po
merne napor.opo11čnom rozvmtvenl z&da
ných P!l'ác. Pod ti-tulom Ma<teriá.Jy - štl1-
dle -nachádzame ll'ozslahly, vvše 120-
stránloový pr1spevok Vlkt.ore Brósa, na
ma:ný "Zborový spev v tt:na.vskom re
gióne; 'V zárvere •tej-to č81Stl Z!boml•ka 
koráotky pr1spevak BOihumlra StMroňa Hu
debnil pedagogická otraodlce ·V Bml!, veno
vaný 60, v~ročlu Konzet'IVa.tórla v Brne 
( p.red šiestimi ·rokmi 1 s prihliadnutim 
na Leoša Janáčka a•ko peda.~óga. V dru
hej zbor.nl!kovej časti s -podt-itul-om P.roJ'I
ly ,nájdeme dva ·tiež .kor.a.t~le pr1s,p81Vky 
autorskej .d-voj.lce Alma Stašlrová--Kostu
rová - Jozef TVI11doň: Ov-oj.obraz v ob
last-l česk.o-&ovenských vzťahov (Leoš 
Janá>ček a Alo.ts Kol !sek l a Husi ov~ vl·r
tu6z .Jal'OISlll'V Kocian a Sl-ovensko. 

Vl.kltor Blr6s sa vo svojej §túdiL Zboro
vý spev v trnavskom regiO~e sna~. o 
chro.nologloké zma·j),ov~p:le a zosumai'!
zovan.le dostupných iontormá'ctl, .týka.Jd
c!ph sa pesmvanla -zboroy.f}J ,kult~y .a · 
lňav-lť spe\IOki>L'ov; IV otr.nAvsk(}tn. .re$16rie 
f,pooHh.Ol• 1 silevokolv: ·k·ťoré: .P9ctra . ,,ok~· 
r~sO\Ié~" ~~delan;t~· 1H~in.n~daJ11, ale 
zač~eň.uld, sa·ťlo res{ónu 'I1lltavy), ' J:l.ou\(á
~ál_. ~a. v?.zllol)m Trnavy :ako. sp?JučelliSk.o
po_li'Hcf<~-kúl.l!d:ľll)$0 .c~motra .PEl · šl:renl 
t9hto· ~}~a$()V.eJSI!Mto .dt1Uh1,1 hudobného 
umanta. V. podt:Uul'~ :Zač-ta~ky .zbprového 
speivu ~ 'frpay.e do ioliu 18119 .a-tachá-dia
me··. "nač.;etle" db hl!>tófle. v -náznakoch 
podaný ~UČilý yývoJ ~)>oró~ého . ume
nJa: . nie vyčettllávajllcl. sk~r . heslovi-to 
ortemi)J?~l čitšltell( .št_tw.m . . •• u~jlbn1co-

vým" . T~mto "náuk·ovo-lapldcá·rnym" štý
lam Je poznačený cel~ Brósov zbonn!
k.ov~ prlspevok a Je snáď na šk,odu 
prácneho, zberatelskoo-prameooého pri
nosu ma.terláJov (.naprl.k.lad zacHutme: 
,,Pestovanie hudby a spevu na trnavsk.om 
gymnázl·u bolo v druhej ,polovici 19. sto
ročia na dobrej d r ovnl. Tenti> mocn~ 
prl1d strhol aj Mikuláša Schneldra-:r.r, 
nav.sk6ho ( 1881- 19581 a Zoltána Kodá
lya (1882-19671, kot·orl cel~ svoj !!Ivot 
zasvl!tlli hud•be." l Prevažná časf štl1d'le 
je venov-aná jedonotHvvm S!PBV·áckym zbo
rom - · ako f!lr.navsk~m. tak l okolttým. 
V jednotlivých podtituloch .nachádQ:ame 
krátku históriu v.znl.ku ~borov, ·Ich sta
novy, :repert·oá<r, chronolog.lck~ prehlad 
jednatl1v~ch -poduja-t!, oceneni, zml8111ky 
o SIPOluprácl zborov~ch telies, ako aj o 
veddclch a zaklad·atelsk~ch členóch, 
·tiež o <Vý~načn~ch .osobnosotlach sloven
ského hudobného žlv.ota, ktoré s tele
sami s,polupracovall, formovali sa v nich, 
pripadne spolupracujt1 dodnes r resp. do 
l'Oku ukon.čenla práoee na .prls.pevk·u 1. 
Ur-čMé ·lnfol1IDácle a fakty sl1 už dnes 
zastaralé (napr. 2mlenka o personálnom 
obsadenl dll1lgentov spewáckych zborov 
v závere; nie v!etct sd už dnes nep.ro
fes:l(}náli a pod. 1. Fa.k·togorafické 11daje 
nlektor~ch !Časti ·prlspevk:u doplňa•jl1 .pre
hla-dné tabulky, v zá'Vere zbornlka na
chá:dzame tiež obrazov.d oprUohu ( 4 "ná
hodné" . fotogra·flel . illtorej rozsah by sa 
však. žiadalo o niečo r-oz~lrlf. 

Porlnosom Brósov-ho sumar.lzujl1ceho 
P!l'lsp81Vku je jeho zbera.telskä hodnota, 
na ploche 120 strán aut-or podáva vel:ké 
-IDoJložstv.o •tnformáoU, faktov. Ziada
lo ))y sa ;však ožlv.it prlspevok aj stata
ml problémového cha,rakoteru. 

V budl1anost4 by bolo potrebné pouva
žovať na:d vzá.jomnou -p~opol'Čnosfou jed
notlliVých §tt1d-ll .v rámci vndtornej štruk
t11ry celku, ak-o ·aJ s náročnejšlml krité 
riami prlstUIPovaf k výberu p.rls;pevk.ov 
a !dl zaradeniu do .zbornlka. 

. VILMA KNA21KOVA 

Zväz slovenských sklodaterov, sroven~ý hudobný fond 
Mestský dom kultúry a osvety · 

X . TYŽDEŇ NOVEJ SLOVENSKEJ HUDOB N EJ TVORBY 

10. 2. 1985 
(DBdef-a) 
19,30 h . 
u. 2. 1985 
(pond'8lok) 
19,30 h 
12. 2. 19115 
(>utorok) 
19,30 h 
13. 2. 1985 
(atreda) . 
19,30 h 
13. 2. 19115 
(streda) 
19,30 h 
14. 2. 1985 
(.ltvl'ltok) 
19,30 h 
15. 2. 1985 
(piatok) 
15,30 b 
15. 2. 19115 
(pietok) 
19,30 h· . 
16. 2. 1985 
[10bota) 
19,30 h 

1 O.-:-: 16. februára 1985 
Koncer-tná sieň Cs. 11ozhJasu - nová-
Symfonlckf orchester C1. rozhlasu, dJ.rigent O. Dohnl!inyl 
P.!'logoram: Posplšll, Domanský, Očenáš 
Mozalr.rova sieň, HráskOvla uJ.Ioa 
Komornt koncert 
Porog.r.a.m: Poa.uer, Se!d.el, K&J.abts, l'ursch, Kubl·k, BOihá~ 
Hudobná sieň Dratls.l18'V'Ského bra.du 
Komornt k011c811t 
Pro~ram: Bene~. 5al·va, Hr ušovský, Bagin 
ZrkacLlová sieň Pl1lmaciálneho pa·láca 
K01110rnt koacart 
P-oog11am: Bokes, M-ll:l'tLnčak, Kub'l!čka, Ma.Lovec, S!x.toa 
Koncertná sieň Cs. rozhlasu - ni>vá 
Koncert JK)t)Diárnej hudby 
Tanečn~ orchester Cs. ,rozhLa-su, dklgenti ·v. Matušlk a V. Va•lovlť 
Zll'k.adlová sieň PrimacláJmeho paláca 
Komornt koncBI't 
Program: Burlas M., K•ol'lnek, Ml,ku.la, Zeljenka, Berger 
Kancermá sieň Konze!'Vat6r~a 
Koncert 1 tvorby .pre deU a mll!idel ĽSU 
P~Ogl'lam: DLbák, KoW!alsk1, Ha•tll'l·k, Hochel, Kubička, Berger 
Zrk•adlová sieň Ptrlmac1.4ln.ehoo paJ.ä,oa 
KomONlf koncert 
Pro~ram: Malovec P., Hllltrf·k, HJ'IU·šovský, Kowalskl, Godá.r 
Koncertná .sieň Slovenskej f.IJ•h.a'ronÓJliie 
Slovenlk4 fllharm6nta, dJrlgeut B. Relucha 
P11ogna.m: ~rlk, Ka·rdoš, BW'J•as L. 

MIMOBRATI$LA VSK~ KONCERTY ZA·RADENi DO RAM CA X. TNSHT 
ll, 2. 1985 Malá sá1oa Domu kuJ.t6ry ROH, .~ská Bystrica 
( pqddelbk J K~mf ~oncer.t 
19,30 h P>ro~Il&tn: Burlas M., Koi'lnek, M~klll·la , Zeljenk·a, Baglin 
1.1. 2. 19115 Kon.cer1ná staň Domu umenia K.ošolce 
lP9Jid~IJJ Komomt ·ltoac..,ť · ' 
~~~ h' · Pr<mram: ·Ko~al9ki, Kol'ln-ek, au11las M ., Hrušovsk~, Malovec P .. Ma

lovec J. 
ti. 2. 19,115 
(,poadalolt J 
19,30 h 
12. 2. 1985 
(utorok) 
19_,30 h' . ' 
13. i. l9115. 
(•írlida}'. 
1~,3() h 

z~~dlová sieň. Divadla ;pre .d:eti oa mládež, Tl'nava 
KomOrllf kmicart 
Prognam: Bokes, Mlllrtinček, Ku•bič:ka, MaJ.ovec J .. Sixta . 
Malá sála Domu odbor-ov, Zl:llill.oa 
Kotnornf koacert 

· POO&·ŕe•in: B1,1rfjls M., Koflnak, MHcul•a, ~eljenka, Berger 
Sála l'I<O, P·re§ov 
~mf kOncert . 
Pi-ogroa.m: ~owalski, Ki>l'linek, Bwrl!as .M., Hru§ovsk~. Malovec P., Ma
Lovec 'r. 

14.: 2. 19115 Koncertná sieň Domu umenia, Košice 
( ltvr.tok J S tátna lllhann6nJa Kollce, di rtg ent R. Zimmer 
19,30 h P11ogram: DLbák, Bá.zllk M., Beneš, Novák 
20. 2. 1985 Kovg.resová halia, Pieš~any 
(strede J Kolurrnt koncert 
19,30 h Program: Bokas, Mart.Lnček, Kubička, Malovec J .. Sixta 
Predpredaj vstupeni-ek pre bratislavské looncel'ty: Mestsk~ dom kultl1ry a .osvety. 
Suché Mýto 17, tel. 333 348 od 14,00-16,30 h d1!11111.'8, 
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Jw Len go v á, te.chnloká -redaktorke Eva Zem ä n 1k o v á. RedaJkooá !'a
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K šesťdesiatke Miloslava Kotinka 

SKLADATEt A PEDAGÓG 
Osobnosť Miloslava Kofinka sa výr.arz

ne za.plsala predovše~kým doo dvoch ob
last! slovenského hudobného Žllvota -
do sféry skladaterskej a pedagogiCikej. 

NaPo.dil sa v Br.ne. 'od detswa vyoostal 
v Bratislave v kuHúrnam ·rodinnom .pros
tredi, l(toré .ov1p!yvnno jeho w:tah k u:me
ntu a 'hudbe. Po uk,ončenf gymnázia h·o 
prdjaJI na bratislw-ské konzerv111tórium. 
kde študoval Hautu. dirigovanie .a sk.1ad· 
bu. ktorá sa napokon stala jeh.o hl<av
ným umeleckým odborom. 

Na jeho kompozLčný vývoj v.plýval,a 
sp.oči,atku !ásk'a a ·obdol'v k maj-str'Dm čes
kej ·hucLby - na}m11 k Josef.ovl' Suko
vl, k jeho .Iyrd·ke, Mbke cltovéh·o zážlltcku 
a Lrutr.aspektfvnej melodl.ke. Stopy .te~to 
prvej .hudobnej lá.sky môžeme bada.( ·v 
jeho tvmbe ešte dnes. Druhým ·rozhodu
júcim faktorom. ktorý rovna1k•o prenlk·á 
celým jeho diel.orn. bol·a ,prfsna komrpo
zi,čná škola jeho učlt.efa . . profesora Ale
x,andra Moyzes·a. V nej sl osvojil .pomr~
bu preclznej kompozičnej práce. zmysel 
pre detaL! a umenie budovať ve!iké, rne
Jodicky šir okodvché rpJ.ochy. 

Ako k.a~dý sklad.ater jeho generácie aj 
on sledoval a .prebMI nové kom;pozičné 
techniky a 1tvorivé postupy súčasnej sve
tove j moderny, no tie mu vždy slúžili 
len ,ako p1r.ostriedok ,k prehlbenlu hu
dobného výrazu; vedel I·Ch t01tiž podT.ia
dit JVJ,astným umeleckým 'Predst&vám a 
osobitým spôsobom spájať s hudobnou 
iliradlcl,ou. Pre~o jeho sk'l·adby v·e.dia oslo
vit odboiľnlka prá'v·e t<l'k, .aJk,o bežnéh.o 
kuUiJV.ovaného ,nosluch"áča. 

Zmysel pre- drobnokresbu, detaH. 
schopruosť dokonale využit zvukolVé a 
.technické možnosti násbrojov spôsOtbujú, 
že M·av;nou doménou Koi'lnkovej 1vo.I"by 
sa stMa .oblasť ,k.omornej hud.by. No v 
.rovruak.ej m iere 'tieto v~astnostl dokáže 
upl8Jtnif aj vo ve~kých fOiľmách svmfo· 
nických, koncer,~antných ·a vokálnych. 
Patri :tiež k jedlný:m z nemnohých skLa· 
date!OIV, iktorl majú d'fllr vyjadr.lt pom.o
c.ou ltónov humor ,a 'Vtilp, či už je za~lf· 
r,ovaný d,o oboohu. s~kladobného nápa
du 'alebo technickéh·o obnatu. Jeho kom
pozlole väčšinou vy,r·aslta,jú z jedného -
•koncl~neho a !'ll!ven·čného - jadiM, ·kto
ré potl()m 'r.o~vlja neokázale, .no s ma
ximá,lnou dôs!ednos!Jou bud do malých, 
ale výrazov.o súsuredený,ch p.!ôc-h alebo 
do š!Jrokého :toku vef,kých stavebných 
úseko•v. kde môžu upla'~nit svoje neoby
č,ajné nadani a pre modernú ,k,aillltabillitu. 

Na'Prlek romu. že skil·ad!ate!OIVI8 tv.orba 
je 1pomerne ·r·o~sia,hla. je 1plodorn tba 
j eho .v.zácnych vol·ných ·Chvlf. Vef,kú ~as( 
svoHch sl! v·enuje Koi'lnek pad,agog!c
kej práci na 'braUs!B'Vskom konzervwtó
riu, .kde pôsobi .od roku 1950 1a!ko vyuču
júc·! ihiudobnoteoreti-okých ,predmetov naj
mä na ikompoz!Jčno-d~rige[!Jtskorn odldeJ.e
nl. Niet a~da jedi'nej discipllny v t·om
to ·odbore, kde by sa n ebol výraz,ne pe
dagogicky upJ.éll~nil; 'V j eho uč!te!skom 
J'epert,oá,ri sa nach·ádza výuč.ba h&rmó· 
illi·e. kontlľa.punk~u. hudobný·Ch foriem a 
analýzy, intoná,cie. i nštrumentácie a h·rv 
z paJr.ti·tú.r, a t'o vždy na JVysokej únov.ni. 

Od poč1altku uč1terského pôsabenla sa 
Koi'f,nek usnoval o modernizáciu iátky 
i .vyučov.acfch posiliupov, mal hlavný po
diel na fDrrn-ovanf a vy·tvorenl novej koo
cepole uc·elenéh.o systému huoobnot·eo
retických predmetov, dodnes nie je ešte 
plne d·ocenená jeh.o :ori.Únálna Učebnica 
harmónie, kt-orá sa stala zá.kJadom pre 
prog·resfvne .poňqtie výuky t ej.t.o discLplf
ny ·Ilia sl-ovenských konz6I'VI81óriác.h. 

v ,o funkcld zá.stupcu iľladtte!a ·braU
slélJVského Jk.onzervart6ria viac a.ko 25 lľO· 
kov ,podstatne V·Plý.Val na umeleck.ú úro
veň hud.obného vyučovania toh·to ús~avu. 
Nespočetné s.ú hodiny, k:toré venOVIéll ~or· 
g~anlzácll koncertnej . činnosti Šlk,oly, ·kui
túrnyc·h brigád ·pre významné. po.Ittlcké 
a hospodá·rske lnštlittúcle Bnatúslarvy a 
ostatný,m rn!Jmovyučovacf:m :podujati-am. 
p,ooho,penie pre ·požiada.víky školy a !ta
kov sa ,p.remlet.U, a'] ,ct1o jeho skladatei· 
skej ,práce. NapLsal množstvo skLadieb, 
vhodných pre štúdium a kiDncer:tné vy
stúpenia žiakov, z k·torýc·h na 'Prvom 
mieste ,treba SR.Omenúť CVlklus sonMfn 
pr.e iľôzne, ·Ili JI)enej koncectne vy~lva
né nástroje, a'k·O sú 'V1ol,a, tr.úbk:a, fag.ot 
a kontr.aba.s. 

Aj ·mimo oblasti školy pMr! KoHnek 
ku .s.kJJadat.erorn, J(ltorf dobre ahá.pu 'Po
treby súč·a.sných lnrtel'pretov. Mnohé je
ho skil·adlby V2ln!k.U n.a ,požlllidan1e o ,obo
hMenie ·re.par.t.oá.ru repT·Odukčných umel
cov •O súčas·né diela. Uveďme tu aspoň 
jaho Koncertnú fantáziu pre Hautu ·a 
gl.ta'ľu, Koncert ,p.re klardnet a kom01rný 
or.chester, Koncert ,pre Ha-utu. 

V rok.u svojho žiJVotnéh'O jubilea z.a
rn:9'ši,a Miloslav Kortnek ukončiť sv.oju 
pedag.ogick,ú činmosť na konze.rva.t6rLu, 
kde pôsobil 35 rok.ov a kde jeho ,práoa 
·iste ~aneahá itlr:VIIIlé st·opy. Ze!áme mu, 
wby - uvoJnený z vvčerlpá,v.ajúcej .pe
dagogtoke.j a rtadlacej práce t.aik ná,noč
nej na oas a sily ~- vvwor!l vera d~a:l
~rch hudobných diel, k oo<losti muzikan
tov-ÍJiiter,p'ľet.ov l poslucháčov. 

· PA VEI. ZIKA 

Národný buditeľ FERKO URBÁNEK 
Pred .c!Jvoma mesiacmi uplynulo ·päťde

siat ·rokov od smrti ná·r.odného bud:lite
J•a. d'rama,ti k·a Ferka Urbánka. Pracoval 
a.ko l!a jomn!k Spolku .sv. Vojtech.a, SLo
venskej Hgy, ·bol ·'Vyda:VJ8Jte! orn sl·o.vensk ej 
Utal'la'túry [ Kn!h·tlačl·ar.eň F.r . Ur.bá.nk.a a 
sp.ol. 1. tar.l!slw jeho prl!,ce vša·k spočfva
lo •v s.pisovaJteľ·sk ej •Činnosti. V11·čšinu tvo
rivých sch opnosti ven.ova.l sl,ovenskému 
oohotnlckemu di:VIad,lu. Azd·a m~jJVýrarznei

šou ontou jeho 'tv,orby je prlklon k hlidu, 
hliboké .pochopenie jeho sveta a tú~by 
po jdeáloch. U11bánek hni typiokým o
chotn!kom. Hry, ,k;toré ,napfsal. často sám 
'režf·ro,v,al. B.ol h er·oom, Zlh•otovov,al k,ostý
mv. •pri.piľavoval scénu. To bola drnhá 
výmzná črta jeho ·osobnos-ti - v:šeslt·l'lan
nosť. Vo 'Vyše 50 hrách, k ·toré zaneoh.au, 
použi'V!lll mnoho ·prlslovl a porekadiel, 
zakomponoval s em vý javy z .dedin:ského 
a malome~ského !Života. 

Hoci Urbánk ov.a rpiesi\wá IŤ.\IIoo-ba Je len 
o ki"ajnvým jav.om ,popri jeho či,niiliOS'tl spl
sova.tefskei. predsa l en jej ~;o ven.o
,vat ,pozom•ost. Piesne vznLkall z mornen
:tálne,j rpotr eby ·alm org,ani,cká zložlka 
11 ier . Zach·ov,a·lo sa p.rii>Užne 250 plesni; 
m edzi n imi nachádzame ·vera 'Piesni Iu
dových. ·ale 'väčšinu z nich •tvoria M· 
:ké, kNJ,rýoh jednoduché melódi-e rzlofil 
sám. Vo vydaniach UI"bánkových drám 
momo obj.avif mnoho zno~ovaných nápe
vov, 1krtoré sa dajú rpodra pot·reby upra
'lllt do jednoduchšej, ·Či zloži'te jšej ,po
doby. 

Ako .plľ!·l<'lad n ech nám poslllili jeden 
'l najznámejšloh U11bán'kových "obMZo.v 
z ludu" - '!llko ·skromne a utor označova~ 
sv.oje hry - ,p.aJni ~ricMíl•rka . .V rok,u J..933 
nraJ.a p.remiétru v SlovenSk.orn námdnom 
dvv.a.d'lo v ~réži.i I anka Bor.odáiča , v hlav
,nej ú l ohe s terajšCÍu ná'I"Odnou umelky
ňou Qfg,ou Borodáčovou. v ,h,re 'Sla .osem
'krá t SJPieva. Okrem t.oh·o n a 7lač.l,atk.u Ur· 
.blíiilek z>a'radil výj.1w s ta.vanl·a má jov so 
:vpe.v•mi a Hm oom. V závere sa nachádza 

podobný .výstup - vynášanie Moreny 
[Morenu 1pre premiéru IV SND zh·~ovil 
autOiľ ~Sám 1. Celé dl elo možno .v1a~tne 
. považovať za spevoh-ru - <a •to .pla.tl o 
mnohých !Z Uribán~kwých hier. 

Ur.báfllklav,e plesne sú 7!aložené !llta dur
mol·OIVej ;ton'al!ii(Je. vw,asta.jú z tloodfcle na
šej .ná,rodnej ·Pi·esne a svedčJ:a o !llu,~or,o
v.om mimoriadnom cite pre rudo:vú me
ilod~ku. 'Ioh VÝ,2JI1'éllm netk'Vle ·v skJ!adatei
skej obja:vnostl, al e v ·l'Orl:IV!janl -toho, čo 
v nátrode exlstOJV,a,~o. žU.o. 

Oktrern .plesni k bráim !llta·pfsal Ur.bá
nak 'a'j tex.ty, :kítoré MlkulAš Schne,lder
'!1Nl.avSlký zhudobnil rv z·bl·erke piesni .. Zo 
srdoa". Schnei!der-'l'rnélJVský sa o Urlbán· 
kových :ver~och ·vyjadril, že sa .,S18i1Ily 
splev&!i" a že stači.lo na,plsaf už t.ba 
noty, k ·tmé boH predur:čené samotnou 
básňou. 

Fer1loo Ur,bánek sa ooslú~l'l o obrovský 
'!'OZV'oj oclll'Otnlckeho diiVIadla na začLat

ku nášh o IS'tmoč1a. Ak sa ,pozr.leme nlll. je
ho ldi,elo il hf·aJd.lsk'a hudobného. dá sa 
poveda ť, že Ur·bá.nek ·vniesol ·hudbu a 
spev d<o ná.šho diJV·adla, le jebo zásluhou 
za21nel1 slovenské scény melódiami, •kto
ré boU národu Jta,k b!fzke. Oži'VOIVal fol.k
lór, sySitemlllticky sa oň st.aJral, aiby pre
Ž'IIl, a.by sa .zaoh.ova.l. I jeho záJS!uh.ou 
sa dnes s.I.o:venský folklórny od~az tak 
ú'Sij)ešne š(rl pr.os~rednlctvom mnohých 
sí~borov . PAĽO SMOLlK 

HISTORICKE: 
ORGANY 
NA 
SLOVENSKU 

~ov ors- v Kuchyni 

Pohlad na Sailwv orRan v KuchyDi. 

V Kuchyni [okir. B-rat·ls.lava-v1rd1.ek l sa 
v ·r. kia1. fa,rskiQlil kosrole zac'hovaJ 11-
regts~rový organ, ktorý vyniká m1mo
riladne jasným hlasom a neob'Vykle mo
hutným ;plénom. F.ar.a má sice zauamavú 
·k·I"oni:lm, a~Ie Jtúto v.l·edi~ len po rok 
1861. Údaje .o <PI"Ovenlencll 'Or~ana a .je
ho osud,ov srne 'našLI ,pr.! jaho skúinJanf. 
Na d'l'evenej :p1šťale A Okitá'Vl>asu, v pod
stlllvcl or~a.n:a, je ceruz,k.nu .zaznačené 
"Martin Sašk,o Roku 1863 7ho Augus
ta". 

Organ má .p!-QOhý ,pr.ospekt, ,p.azostá'Va
Júct z 3 'Verlf, uprostred vyšl§ej so spo)o
vacL'm1 pollam1, ·odd·e!enýml od seba ka
nelov.anýml 'PHastra.ml. Plšťaly vo IVe
žl,aoh sú uspor.iad!liilé symetlrlc,ky, v spo
jOJVaclch polia'ch na·oostajú dov.ntlt·oo, v 
l'y,tme 7-5-7-5-7. Skriňa ·i \Podstavec &ú 
mimori-adne rvysoké, .pr.edpá časť ,podstav
ca a bočné ·VÝ!PLne skr.line sú z akustic
kých dOVlOd'OV mrežované. Organ má 
Ypredu 'POSta'Vený mac! stOJ a po stoo-· 
nách klá·vesnice 6 'a 6 manúl>ľ!ll s d·reve· 
nými točenými hla-vicam1, .OZ'lJi8.čených 
OIVá-Jinyml .p!echovýnll §trtkaml 4 X 3 om. 
Pôv.odnú f.a-I"bu ski\ne - sivo žulova.nú 
- ·pret.rel.i nesk·oršie 1kávwou. 

Dispoz1c:iu uvediem v poradi ~registrov 
na VJZdiu§rulctach: 

l. Pr1nctp&l 
8' G-Gs drevené od A &j rv ~skte 
!Pôvodné cinové .pfš(laly, s18na111lre: 
.. Kuch." 

2. Oc.tav ma}or 
4' 

3. Surper.octav ., 
2' 

4. MiXitlur 4-fac.h 
l 113' repetuje ct, c2 

5. Qulnt maj.or 
3' 2 213' cLnQ\14 

6. F~uga·ra 
4' C-Ds Mevené, ost61tné cmové 

7. SaHclonal 
8. CS-E d'l'evené, .ostla1Jné prš(alv .z clml 
8. Flauta major 
8' dtrevený ,k.ry,t priebežne 
l. VIolin Bas 

4' d.rB'Vený 
2. Octav Bas 

8' d'revený 
3. Sub Bass 

.16' d~revený k!ry,t 
Ooppelzug 
le oktáv.ová spoj-ka, od ·h Super 

R.orzsah klá'Vesnfc Je obvy·k~ý: Manuál 
C-f3, Pedál C-..H, Tapetuje po f. 

Vnútrt ,podstavca sú nasledovné .zl!. 
zna.my C811UZOU: 

a l Al()jz Bened1lrov,Lč l oi'gandsta· l 1863. 
•b l Roku 1890llp l dna 14. Ju!H sa l or

gan renov!JroÝ·ill a l sice pán Jái!l Drá
·bak l z Búru l za fa·rára Petm Mayar l a 
ol"gan4stu Josefa NLzsnyálllszky - a uči
tela l Karw Fdn&~Jcz. 

c 1 1900 sa OI"g·!liil znovu .r.Obl'l l tll!O'Vé 
mechy a 'rep!lTat-úra l T,obll ho Mof.ny 
V1.nce z p,re§porku, ve'Lml diu·kladne l ho 
sp;Nwil v mesácl l máj 1900. J:osef Nl:z.s
nyánsz.ky l organista l a učitel. 

d 1 1970 genarA:!,na opra'Va a doda
nie l l registru: Burdoo l diod·anie v,en-

. tllátora l k·onzeiWov.anie ·a generáma
oprava 'Prevedená rok:u 1970 l st,avite!IOJil 
.org.anc)V l -panom Vojtechom Betne z Bra
tislavy s ,pomoonlkom Ml·cha'l Ondrl .•• l 
a organistu Jarom1Nl ,Sýsa l ·a ik•ostDmého 
otca p. J.oze!a Pálku l septeii!Jber 1970 l 
,JI8lľ!OIIll':r S ý s. 

K 'bodu b 1 ,poznamenáivame, že a.J na 
drevenej ;piŠ(éllle OktáJv,basu A Je nápls: 
Popraven1 od Urá·bka Ján l o,rg.an·ár l z 
Bur Sv. Ml·k·uláša l 1890. K l>od~u dl lro.n· 
štlatlujeme, !a :register Bul'ld·on, sprá.v.ne 
~~ry.t 8', ,bol dopLnený n1akoJkým1 dr9V'e· 
n9'm1 P..lš(ia•faml. sta.rll~mi, oh.oblovaný.ml, 
·pravdepodobne z :llilého SaškOVIh:o orga
na, "dal.ej o niJakej lronzewáo11 n.let IV or
gane ani stupy, naopak, je sl.me napad
nutý čl'!Votočoul 

So svedomLtou ,konzerváctou by sa ne
malo odklad·af. Sftlko 'Í'll majstlrovsky vy
Úžil .J1,ľllestor a výn1kajúcu a.t~ustlku a 
posta·vJ~ s1 pomn~k. k!torý .r.ozhodne tll'e· 
ba uddl.avať a cbránifl 

••• 

Saikov OJ'8BD v M«Nttovej 

Pohraa do skrine Saikovho orsaaa v 
Milstovej. 

Srumky: allit!OO' článku 

·Za 'PI"VÝ úda·j o ,dobe 'VZillku or.gana v 
Mostovej vd,ač~me monogr.afU Jána HO.b
neoo o 'Cie]1nách fa~y (A hLdaskUrt'l iplé
bán·la 1\ôrténete, M. Slon 1877, st'ľ. ,1.241 . 
V dejLnách f·ai1nQStl sa ,pri pomtna· ~·o 
p!lirnätný l'IOk 1866, ked posv,LaooLI krásny 
o~g!liil, zakúiJ)ený ná,k'ladom 1600 zl. Al 
•ked sa organá'ľ nespomfula, nlat •POC·hyb
nostl, že ho sta,vaLI Saš~ovcl z B-rez.oyej . 

Sklriňa pozosMva z 3 vež!, .upr,ost·red 
vyššeJ. so spojovaclm1 'PDllaJIIli. Veže sú 
ulrončené ,p,J.ochýml trojuholn1kovým1 
1ymp8ill:II11 a plš~aly 'V nich uspor~ada.né 
S)'InBtlľiCiky, ooilbaJ čo v spojovacfch po
Hach narastajú d:wnúJtra, v Jľy,~e 7-6-7-
-6-7. P.l"ospekt j e ,plochý, fa'l'ba skiriM 
a samostaltného hracieho stola biela, 'IIÝ· 
pma. Thn.sy a ·okTasy wá·tan e dra,péľ!li sú 
·káwovo hnedé, ·Pô\11odné. Mechy na šla.pa
nLe sú 1\Tedra 'Oiľtg!I!DJa v,pra·vo. 

IHILbner spomflna vo svojich. dejinách 
výsl,ovne 12-reglsbrový organ, teda \P(Jid.Za 
k,orrtJraktu objednali 12-«:egl.strový, u .ej
me ·V~ aJ .tu· .prida U lľegist,er naiVyše 
pre me§k&l.l·e. Po stMnách klá.vllisn1ce J-e 
po 6 manúbr!f, j edno (iahadJo JVIša,k Je 
viavo rpod kM.vesn·1oou. 

Dls,pozfcta podla ,poT<Iid·La lľeglistrov na 
vZJdušnlcl>ach: 

MANUAL C- f 3 

l. P:rtnc i pád 
8' C-Fs drevo, od G v 1prospek:te na
h·ra<lený v r Dku 1922. na e signat;ú
'00: .,KILrlt P,r~n 8" 

2. Ootav 
4' C-Cs drevo. na d 1 sigi!l. .,Kll·ntre 

Maj. 4" = Do MDstoveJ, Oal61Va Ma.
jor 4 

3. Qutnil 
3' na C st.gn. ,.q. M. 3" = Qtlint ma
)or 3' 

4. S\.llperoct,a.v 
2' na C stgn . .,2 f" = 2 Fuss ( 2 stopy l 

5. Mixtura 5x 
2' oo C 2 sl.g·n. ,;Mix 5fach" = Ml~tú
ra 5x komp.l1$1e !Za'Chovan.ál T~etuj.e 

c. c1 

6. FU88il"a 
4' na g s!.gnatdoo: ,,.K!Iirt, F~u,gaTa 4 f" 

7. FJ,aut Ma,Jor 
8' na .mand'l>rtu "Burdon", dre'Vený, od 
ct crnový <klr}"t, !llta ct ·sign. "KUrt, F·l. 
Mal. 8 f" 

6. Sal'ict.onal 
8' naj:väčšle plštll'ly dr.evené, od e cl
nové, so sLgn .... KUri!, Sal. 8 f" 

9. Váij,t fuvola 
8' Flauta dut·á, vefiká o:kJM,va spo1dč.né. 
so Sa.U.c1cmáJom, od a cfnová, 11evd.·k,o
v1tá, &O signatú'ľ.OU .,Kt!Jrt" 

P.E·DAL C-H,, ,repetuje ,po f 
l. Callo 

4' 'J)raiVd'Bpodobne 'Pt'fdavok 
2. Viol·on 

8' 

3. Octa·v·!Jias 
8' dlrev.en·é otvorené 

4 . .Subbas 
16' drevený Jrry,t 

Na chrblte skirine nápis ceru:llou -p.o 
maďarsky: organ bol !Ladený· v dňioch 
22.- aa. mäja 1922. Narzdá'Vame sa, ~e 
to bolo :pri l{>rriležitosti n<li'h.N!IdenLa Zl'\ek 
''-"ITIOVanýc.h ,ptš(al aJLnik·D.výml. Ostatare .o 
!tom ·hovoľ!lia aJ k,ráJtke lnlar:mácle o sta· 
va or~ v.o ydz1Jta:čných zálp1Sin.!ol.ach -
d'otaznfkooh. V 'roku 1912 bol or-gan v 
dobrom stave. V iľ. 1926: organ TI6IJ.O· 

v.ovaný l'IOku 1922. Vlz!t·ácte z il.'·olrov 1932 
a 1937 kom§ttatu)ú len. že ovo fa·r. kos
tole Je jeden organ. V ,roku 1940 ~a
p~LI. že organ je IV ~f.vatelnom stlaJVe. 

v MostoveJ sa ná:m zachova l Sa§~()V 
organ n aporušen.ý a ~ na 33 plšfal úpl
ný a v pOvoda!.orn stave, s ,pO'Vodnou a 
lwmpiatnoo 5-M dovou Mlxtúrou. Aj me
ohy sú ·pO'Vod.né a or~ rv hra.t elnom 
sta.ve. Rozhodne s t ZléiSl.úfl -vyčlstenLe. 
elekrtlr!cké čer,padlio k meoh:orn . .k~
vovan·Le proti črvoroču. teda aspoň mi
'1!1Lmá1nu úd,~lfu, aby "hlásal ešte d'lhé oo
·kv roajstrovstv,o Martma Sašku. 

OTMAR GERGELYI 


