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FESTIVAL
ZVUKU
AKRÁSY
Počet národn~c h a .medzinárodn~ch
výs tav 1 súťa!! venovan~ch súčasnej
tvorbe majstrov husliarov sa od konca
druhej svetovej vojny potešitelne rozrastá ta kmer na vše tk~ch kontinentoch.
Cesk! a moravsk! husliari z!skali na
nejednej z nich medaily, diplomy l uznarun. Pri postupnom vymieran! husliarstvn znamenali pre nich zaslú!ené ocenenie doterajšej práce, vzpruhu do budúcnosti l možnosť v~meny poznatkov
a skúsenost! na n ajvyššej úrovni. Preto
bolo nepochopitelné, prečo sa podobné
súťa!e doposia! neu s kutočnili aj na územl CSSR - po stáročia trad ičnej husliarskej velmoci. Na tento nedostatok sa
poukazovalo aj v odbornej tlači. Koneč
ne tento rok boli usporiadané v Hradci
Králové (30. mája až 6. júna) pri prlle!ltostl 40. v~ročla oslobodenia CSSR 1. l!eskoslovensk6 medzinárodné husliaraka s6ťal pre Ylolu o Cenu Oskara Nedbala a 1. československA n6rodn6 husUarska •'ťal pre husle, vlolonl!eló a
kontrabas.
Na túto zodpovednú úlohu sa podujal
odborov~ podnik Ceskoslovenské hudebn! nástroje (so s!dlom generálneho riadltelstva v Hradci Králové) v spolupráci s najpromlnen.tnejšlml- česk~ml
husliarmi a kultúrnymi inštitúciami. Záštltu nad súťa!ami prevzali viaceré mln1sterstvá CSR n a čele s podpredsedom
vlády CSR F. Srámkom a ministrom kultl1ry M. Klusákom, politické i správne
orgány.
Vdaka takejto bohatej a mnohostrannej spolupráci sa podarilo vytvoriť už z
prv~ch súťaž! v~znamné a
velkolepé
kultúrne podujatie, čo sa odzrkadUlo
nielen na neočakávane velkej účasti zahraničn~ch husliarov z 22 š tátov, ale
aj na živom záujme pozorovatelov i početnom obecenstve.
Poriadatelov prekvapil a porotu l čias
točne zaskočil vel k~ počet ( 123 l zaslaných vi ol (z troch kontinentov l na medzinárodnú časť súťa!e. Nie dlv, ved išlo
o prv\1 celosvetovt1 stí ta! venova ml viole, nástroju, ktorého zhotovenie vzhladom na nepomer medzi velkosťou korpusu a laden!m patri u! stáročia k naJťažš!m akustick~m i konštrukčn~m problémom. Na národm1 súťaž pos la li čs.
husliari 26 huslel, l l vlolončlel a 6 kontrabasov. Práca hus liarskej l tónovej poroty preto musela neustále bojovať s
časovou tiesňou a najmä prvé dni stífa!l
!husle a violy) prebiehali za maximálneho vypätia všetk~ch funkcionárov.
Obidve sútaže boli pr!sne anonymné ,
v~etky oč!slované stí ť ažné nástroj e boll vys tavené v JedneJ miestnosti a boli
pristupné aj verejnosti.
Vzhladom na velk~ počet mlmostífažných podujat! (dva husllarske semináre
a štyri koncerty) bolo šfast!m, že stífaže 1 všetky akcie sa us kutočnili vo ve;ml vhodnej reprezentačneJ budove hradeckého PKO, vyhradenej v~lučne pre
tento účel. Navyše disponovala v yhovujdcou koncertnou sieňou, v ktorej pracovala tónová porota a v ktorej sa uskutočnlll aj všetky verejné kultúrne
poduJatia.
19- č lenn á porota pozostávala z 12 popredn~ch husliarov (A. Kaloferov z Bulhars ka , S. Murata z Japonska, E. Richter z NDR, R. Hargrave z NSR, W. Kamins k! z P.ĽR , A. Capela z Portugalsku.
G. Morasst z Talians ka . A. Kočergtn zo

ZSSR, E. Lupač, V. Pllai', J. Pôtzel a P.
Sptdlen z CSSRJ., zo siedmich inštrumentalistov pre akustické hodnotenie husiel
a viol ( E. Tieles z Kuby, M. Kresák, Z.
Kyselák, B. Ludvlk, J. Motl!k, V. Sn!tll
a J. Talich z CSSR) a zo siedmich inštrumentalistov pre a kustické hodnotenie violončiel a kontrabasov (S. Apolin, J. Bortl!ček, P. Kotian, J. Kréčmer,
K. Novotn~. J. Podhoransk~ a R. Zalud
z CSSR ). Celej porote predsedal pražsk~ husliar zasl. umelec Pi'emysl Spidlen, tónov~m porotám znsl. umelec Václav Sn!tll (pre husle ). prof. Jaroslav
Motl!k (pre violy). zasl. umelec Stanislav Apol!n, predseda v~boru Kruhu
umelcov - husliarov pri ZCSKU (pre
violončelá) a prof .
Bortl!ček (pre
kontra basy.
Obidve sútaže prebiehali v troch vylučovaclch kolách. V prvom hodnotili
nástroje poroty oddelene. Husliari bodovali (od l do 100) estetické vlastnosti
dreva, montáž, technickú úroveň, estetické vlastnosti Inku a celkové štylls-
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Tom61 PUat - a bso16tny vl(az hradeckfch sflťall s Cenou O. Nedbala.
tické kvality, Inštrumentalisti silu zvuku, zafarbenie zvuku, vyrovnanos ť medZI strunami, schopnost akordlckej hry
a spôsobilosť k virtuózne j technike. Na
ka!dom druhu nástroja hral vo v š etk~ch
kolách ten ist~ Inštrumentalista tie isté
úryvky rôznych skladieb. Nástroje sa nosll1 na pódium zahalené v ša tke a hralo
sa na nich za paravanom. V každom
kole boli oč!slované inak. AJ porotcovia
. mali svoje č!sla. Tóno v~m porotcom slú. žili za oporn~ bod š pičkové súčasné čs.
nástroje, ktoré sa mali predohrávaf v!dy
pred piatimi sú faž n~mi nástrojmi, za
čim mala nasledovať krátka prestávka.
Ztal, pre velk~ počet nástrojov n emohla byt táto dôležitá požiadavka vždy splnená a v ďalšieh kolách sa zvyšovala
skupina prehrávan~ch viol až na dvadsať, čo Isteže nemohlo mať priazniv~
vplyv na sluchovú anal~zu. Počet bodov obidvoch porôt spoč!tal poč!tač a
do druhého kola postúpilo 48 vl ol (jedna bola vyradená, lebo nesplňala súťažné požiadavky), 12 husie!, l l vlolonč lel a 6 kontrabasov.
V ďalšieh kolách pracovali obidve poroty spoločne, hodnotili už len akustické vlastnosti nástrojov, ku ktor~m sa
v 2. kole pripoč!talo 50 percent pôvodného husliars keho bodového hodnotenia,
v 3. kole 25 percent. Nás troje sa bodovali od l do 50, vo finále od l do 25.
Do tre tieho kola sa dos talo 14 vlol, 8
huster. 6 violončiel a 3 kontrabasy. Ich
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nástroje pri odovzdávani cien.

autori sa s tali laureátmi sú ťaž! (v medzinárodnej violovej súťaži to boli husliari z Portugalska, PĽR, NSR, ZSSR, Talians ka, Japonska a Kanady). V prv~ ch
kolách hrali všetci inštrumentalisti bez
sprievodu, v druh~ ch so sprievodom
klavíra, v tretieh na husliach a violách
so sprievodom orchestra, na violonče 
lách a kontrabasoch so sprievodom klavíra. Všetky boli pristupné aj verejnosti.
V~sledky l. čs .. husliars kych súťaž!
jednoznačne
dokázali vysokú úroveň
súčasného českého husliarstva. Ich absolútnym vltazom sa stal 31-ročn~ hradeck~ husliar Tomáš Pllai', najmladšl
potomok slávnej husliarskej rodiny, držltel viacer~ch meda11! a diplomov z
najv~z n amnejš!ch zahraničn~ch 1 zámorsk~ch súťaži. Ziska! v s ilnej medzinárodnej konkurenci\ za dve violy 1. cenu
- Cenu Oskara Nedbala (venovalo JU
žilinské konzervatórium) spolu so zlatou medailou, i 2. cenu so striebornou
medailou. Navyše aj v národnej sú ťa ži
ziska! l. cenu za hus le (generálne riaditelstvo Cs. hudebn!ch nás trojl'l) so zlatou medailou a za vloiänčelo l. cenu
(MsNV v Hradci Králové) so zla tou medailou. Pri slávnos tnom odovzdávani cien
z!skal spolu - okrem v ecn~ch cien 7 zlat~ch, 2 strieborné a 2 bronzové
medaily (za husliarsku prácu a vynikajúci tón) .
Najúspešnejš!m účastn!kom národnej
husliarskej s úťaže bol lubský husliar
žilinského pôvodu František Zakopča 
nlk. Za dva kontrabasy z!s kal l. cenu
(venovala redakcia časopis u Hudebnl
nás troj e ) so zlatou medailou, i 2. cenu
so striebornou medailou. Navyše za violončelo 3. cenu s bronzovou medailou.
Celkove sa mOže p~šlf :f zlat~mi, 2 strieborn~ml a 3 bronzov~mi medailami.
Druh~m
najúspešnejš!m účastníkom
obidvoch sú ťaž! bol Ja romír ]oo z Ná chodu. Za dve violy a dvoje husiel ziskal celkove l zlatú, 2 strieborné a 3
bronzové medaily.
Z ďalšieh úspešn~ch česk~ch husliarov je treba spomenúť lubs k~ch hus liarov Karla Zadra!ila (l zlatá a 2 strieborné medaily za violončelo), Miroslavu
Pikarta (l s trieborná a 2 bronzové medaily za kontrabas ), Miroslava Lavičku
(l st rieborná medaila za violončelo) n
mladého husliara z Karlov~ch Varov Jana Pôtzla ( 2 bronzové medaily za husle) .
Zo Slovenska sa na sú ť aži zúčastnili
iba dvaja husliari-amatéri s huslami:
Karol Lukniš z Lučenca a Mikuláš Molnár z Filakova. Zial, v sú ťažen! s profesionálmi nema li nádej na úspešnejšie umiestnenie.
V sú ťaži viol potešilo 12. miesto kanadského ·husliara košického pôvodu Jozefa Kunu. Pracuje v Ottawe nielen ako
velmi t1spešn~ hus liar amerického kontinentu ( držitel titulu Mas ter VIolin Maker of America i viace r~ch zlat~ c h a
strleborn~ch medail!). ale aj ako sve toznámy v~robca m a j s trov sk~ c h sláč i 
kov. Podnes hovori perfe ktne po slovens ky 11 svoju starú vl as ť nav števuj e

Snlmky: arch!v a utora
dosť často .

V Hradci odovzdal a utorovi
tohto článku ako dar pre Slovens ké národné múzeum hus lov~ sláčik kovan~ v
zlate a bohato zdoben~ perleťou.
Všetky š tyri vltazné nástroje si obecenstvo vypočulo na záverečnom koncerte 6. júna. Hrali na nich poprednl
česk! sólisti so sprievodom Královohradeckého symfonického orchestra pod
taktovkou Rudolfa Krečmera.
Co povedať na margo l. čs. husliars kych sú ťaž! ? Bolo v~hodou usporiadatela, že sa mohol oprieť o bohaté skúsenosti predsedu poroty z rôznych zahraničn~ c h husllarskych sú ťaž! l jeho
zástupcu, hradského husliara zasl. umelca Vludlmlra Pilata. Aj väčšina č l enov
husliarskej poroty už spolupracovala na
medzin á rodnej husliarskej súťaži v Sofii
[ 1983) , čo sa priaznivo odzrkadlovalo
na r~chlom tempe ich práce. Horš ie na
tom bola tónová porota, ktorá musela
v prlllš krátkom čase akusticky hod notiť privela viol a husie!. Ľuds ké ucho
sa r~chlo unav! a každ~ skúsen~ lnštru mentallsta vie, že nie je schopné s úča sne porovnať viac ako pät s láčikov ~ch
nás trojov. Navyše porovnávacie nástroje (husle P. Spidlena a viola V. Pllal'a ) ne boU celkom nové, hralo sa na
nich už nlekolko rokov, čim boU voči
nim nové súťažné nástroje vo zvukovej
n ev~hode. tažko s a ladili (po dlhom
transporte väč š ina ladiacich klúčov vys chla ) a tak aj medzi j ednotliv~mi prehrávan~mi
nástrojmi vznikali rušivé
pauzy. V~ber úryvkov rôznych skladieb
nebol vždy najvhodnejš l, muse l s a prispôs obiť repertoáru mlad~ch inštrumentalistov a kedže bol v tretom kole 11mitov an~ až na 10 minút, vyžadoval od
hudobn!kov maximálne fyzické l ps ychické n apätie.
Odhliadnuc od t~chto detsk~ch cho·
rôb boli hradecké sútaže reprezentač 
nou prehliadkou stíčasného ·husliarskeho
umenia. Potvrd111 vysokú úroveň mladej českej husliarskej generácie, ktorá
je sice menej početná ako v minulos ti.
no patr! k svetovej špič k e. Popri tzv.
,.mestsk~ch" hus liaroch sa prezentova la v najlepšom s ve tle aj lubská husllarska škola. V súčasnos ti sa mOže pochválU v troch generáciách už štrnás timi znamenitými majstrami hus llarnu
(a siedmimi gitarárml). ktor~ c h nástroje
sa vyvážajú do vyše 80 štátov a z ktor~ch viacer! zlskall ceny a diplomy no
rôznych zahranlčn~ch husllars kych s ílfažlach. V malom západočeskom mes teč 
ku Luby u Chebu pracuje najväč š i počet husliarov v CSSR.
Vďaka úspešn~m v~sledkom dosluhnut~m na l. hradeckom festivale krásy d
zvuku, usporiadatelia sa rozhodli tieto
súťaž e po ,4- 5 rokoch pravidelne opakova ť. Treba le n dúfať, že v budúcnosti sn tch časov~ rozvrh le pšie prispôsobi
počtu s úťažn~ch nás trojov l osta tných
a kcii. Ct sa dočkáme na niektore j z nich
i re prezenta tlvnej účas ti zo Slove nska .
prlc h odf nám - vzhladom na s úč asný
s tav - žin !. negatfvne odpovedať.
MIKULAS KRESAK

·itaccat~
• JUBILEUM JANA HANUSA. Nedávno oslávil svoje
sedemdesiate narode niny popredný český skladater zasl'Uilý umelec Jan Hanull. Presadil sa v naiej kultAre
predovletkým ako autor via cerých baletov, ale i ako organizátor s mimoria dnymi sc hopnos ťa mi. Dlhé roky s tá l
na čele viace rých nallch hudobných lnl tiUi cif a význa mne tak prispel k formovaniu nalej soclallatlckej
hudobne j kultAry.
• SESŤDES IATI NY PAVLA STt PANA. Klavlrny pedagtig a virtutiz zaslAi llý umelec Pavel Sti!pén sa ne dáv·
no dol ll lea ťdesiatich r okov .. Syn dr. Václava Sti!p6na,
verkého znalca diela V. Nováka a J. Suka, sám sl vypracoval vlas tný i nterpretačný systé m. Verejnoaf ho pozné okrem koncertov a j z gramoftinových nahrávok,
z ktorých na jmä jeho kreácie Mozarta majfl vysok6
umeleckd droveii. Ako pedagtig AMU publikoval svoje
odborné názory v niekorkých ltddiách a článkoch,
a tak jubilanta poznáme nielen z praktickej, ale l z teoreticke j atránky.
•
DJtAMATURGICKf PLAN NARODNtHO DIVADLA
V PRAHE PRE SEZONU 1985-86: - OPERA: C. Debussy - Pelléas a Méllsanda, G. Verdi - Falataff, Trubadúr, R. Wagner - Blddia cl Holanďan, V. Novák: Karlltejn. - BALET: L. Delibes - Silvia, A. El paj - Anga·
ra.
• DRAMATURGICKf PLAN STATNEHO DIVADLA V
BRNE PRE SEZONU 1985-86: - OPERA: G. F. HändelRodellnda, G. Verdi - Slcllake nelpory, B. Smetana Dve vdovy, M. Vacek - Koclír Mikel. - BALET: L.
Dellbes - Coppélia, O. Nedbal - Z rozprávky do rozprávky . .:.... SPEVOHRA: C. Mllliicker - .Zobravý ltudent, K. Kalal - Mlynárka z Granady, C. Porter Pobozkaj ma, Katarlna, Lublch - Pokorný - Dáma 1 cigarou, Rendezvous slečny Operety 1 pánom Muzikélom.
• BALET SND NA CYPRE. Baletný stlbor Slovenského ná rodné ho divadla hosťoval koncom jlína a zal!iatkom jlíla na Cypre. Na Medzinérodnom festivale umenia v Nlktizil a Llmassole uviedol fragmenty z Minkusových baletov Paquita a Don Quijote, z Cbal!aturia·
novho Spar tak a a ďalllch bale tov. Na djazde sa z61!ast·
nllo 25 l!lenov sAboru na l!ele s jeho ume leckým l éfom
Karolom Ttithom.
• KOSJCANIA V JUHOSLAVII. Collegium technlcum
- mlel aný zbor Vysokej lkoly technickej v Koiliclach,
vystlípil v jlíli na troch koncertoch v Juhos lávii ( 2-krát
v Splite a raz v tr ogirake j katedréle). Pod vedenlm
svojho dirigenta Romana Ski'epka predstavil s a pol!etnému publiku so svo jim reprezental!ným programom,
obsahu júcim vedra die l starých ma jstrov (Lasso, Gastoldi, da Vittoria, Morley), svetových komponistov (Mendelssohn, Ca jkovskij, Ra vel, Sostakovil! l, l!eskej tvorby
(Dvofák, Felix) , líprav rodových pievnl (Ortelli, Gar·
cia, Gotovac) i výber zo zborovej tvorby slovenských
skla da terov (M. Schneider-Trnavský, Sucho ň, Cikker,
Kardo!i, Hrul ovský) . Obecenstvo prijalo vystlípenia mladého kolické ho zboru s odulevnenlm a odborná kri·
tika vyso ko hodnotila drama turgiu, vypracovanosť l hla ·
sovú kultlíru t eles a. Zájazd sa uskutol!nil na zákla de
reclprol!nej výmeny so s plitským vysokolkolským zborom, ktorý vystúpi vo viacerých slovenských mestách
v novembri t. r .
( -ný-)
• MOSTECKA SKLADATEI!SKA SÚ ŤAZ . 5. ročnlk Mos tecke j sklada terske j sAťal e, ktoré sa konala pri prllelitosti 40. výrol!ia oslobodenia Ceskoslovenska a 60. výroči a č inn osti PSSU, pri niesla nasledovné výsledky:
Ka tegtirla A - Mul ské zbory: l . cena: Jan Seidel ·Al (text V. Nezval), Havlfská (F. Srámek) ; 2. cena:
nebola udelená; 3. cena: Alfréd Zemanovs ký - Col e
to, muzikanti (J. Smrek) a Václav Lldl - Plseň z války
(J. Seifert). Cestné uzna nie: Ctirad Kohoutek JIS ·
toty ne jprost!il ( M. Prochá zková, I. Skála) a Jlfl La burda - Memento (Q. Horatius ). Zvláltna odmena: Eduard
Schiff auer - Hofi, ohnlk hofl (L. Nezdafll).
KATEGORIA B - lípravy rudových plesni pre mulskt zbor : 1. cena - nebola udelená; 2. cena - nebola
udelená; 3. cena: Ja n Biilek - Tri zbory na ludové
texty (Apravy rudových piesni) a Jan Bernétek - Sesť
moravskýc h ludovýc h plesni. Cestné uzna nie: Jan Sil·
mél!ek - U naleho dvorka. Cyklus moravských Judo·
vých piesni.
• NOVt HUDOBNINY VYDAVATEI!STVA OPUS, ktoré
priAli do re da kcie Hudobný l ivot. D. Martinček : Prednesové skla dby pre mladých gitaristov; Najkrajiile vall!lky (Kla vlr) ; J. Letňan : Slovenské ludové plesne pre
a kordetin ; J. L. Bella: Piesne (Spev a klavlr) ; V. Kol'lnek: Husrová iikola, 2. zol it; Tance: Moszkowskl Grieg - Bra hms (4-rul!ný klavlr ); Mo ji priatelia. Výber
z tvorby ruských a sovietskych skla da te l ov ( Akorde6n) ;
J. S. Bach : Knlločka skladieb pre A. M . Bachovd (Klavlr ); P. Gavlnlés : 24 Matinées (Husle) ; Klavlrna !!ltanka ; D. Ka rdoii: Bagately, op. 18 (Klavlr) ; Slovenská
klavlrna tvorba: Zimmer, Malovec, Parlk, Salva, Hatrlk ,
Dibék; A. Moyzes: Pa rtlta na poctu majs tra Pavla z Le ·
voče , op. 67 (PartltAra) ; T. Salva : Koncertantná symftinla (Partltdra-faksimlle) ; M. Bézlik: Dvanásť , oratti·
rlum pre stila, r ecitátora, zbor a verký orches ter na
poému Alexa ndra Bloka (Partitdra) ; Z. Mikula: Poéma
nájdené na vojenskom clntorlne kdesi na Ukrajine (Partltlíra-faks lmlle ); J. Vallca: Praktická .iikola pre a kordetin ; B. Urbanec: Pieseň pre husle a klavlr; Skola
prednesu (Husle a klavlr) - Bach, Beethoven, Corelll,
Haydn, Händel, Lully, Mozart, Rameau ; E. Suchoň: Aká
sl ml krásna (Mieianý zbor a ca pella); M . Novák: Sonáta pre har fu ; St. Né meth-Sa morlnsky: Malý zal! latoč nlk
(Kiavlr) ; D. Martinček : 13 malých cvlčenl pre sopr 6no·
vA (altovd) zobcovd flautu ; Lutnové skvosty starej Levoče (Gitara) ; H. Lemolne: Detské etudy, op. 37 (Kla·
vlr) ; T. Frelo: V detske j i zbičke (Klavlr) ; C. Czerny:
Skola zrul!nosti, op. 299 (Klavlr) ; C. Czerny: Priprava
zrul!nosti, op. 849 ( Klavlr) ; B. Urbanec: Album plesni
(Spn a klavlr) ; C. A. Liischhorn: Etudy, op. liS (Klavlr); Majstri sonatln ( Klavlr) - Moza rt, Beethoven,
Clementl, Diabelll, Kuhlau , Kiihler, Weber ; Album pre
mládel 11. (Klavlr) : P. Bagin: Hudba pre slál!lkový
orchester ( PartltAra) ; I. Dibák: Diver timento pre slál!lkový orcheater , op. 1& (PartitAra-fakslmile ) ; H. Doman·
aký: Symftinla p~e orchester ( Partltlíra-fakslmlle) ; L.
Burlas: StretnAť l!love ka, vokálna symftinla na básne
Jána Kostru pre s tilový mezzosoprán, baryt6n, mlelaný
zbor a orchester ( Partitdra·faksimile ).

Kocianova huslová
XXVII. roč nlk Koclanqvej huslovej sútaže, ktorý prebiehal v Os U nad Orlici v dňoch 8. al 11. mája 1965,
vhodne a dôstojne zapadol do rámca osláv 40. výročia
oslobodenia mesta Sovietskou armádou (9. v. 1945 ).
Táto celoštá tna súťaž s medzinár odnou účasťou pre
mlad5ŕc h huslistov do 16 rokov sa dá c h arakterizov a ť
h lavne dvoma · po tešltel nými sk ut očnos ť am i : je čoraz
väčšmi cenená i vyhJadávaná v zahranič! a má z roka
na rok až neuverlteJne stúpajúcu umeleckú úroveň.
V tom to roku zaznamenall aj rekordný počet prihlásených. Bolo ich 113, z toho 34 zo zahra n ičia (RSR , BĽR,
ZSSR, SFRJ, NDR a MĽR).
S ú ťaž je rozdelená do 4 vek ov5ŕc h kategóri!: l. do
10 rokov, ll. od 10 do 12, III, od 12 do 14 a IV. od
14 do 16 rokov. V!taz zlskava titul LAUREÁT KOCIANOVEJ HUSĽ O VEJ SOtAZ E. Predsedom poroty bol
doc. V. SnHil z pražskej AMU a podpredsedom zaslúžilý učlteJ prof. J. Pragan t z Konzerva tória Bratislava.
Pozorne s! vyp oč ut a čo na jobjekt!vnejšie oh odno tif
v 5ŕ k ony 113 súfažlac!ch bola nemalá u neJahká práca.
Porota udelila · ceny a čestné uznania (pri čestných
uznaniach uvádzame iba mená .súťažiacich zo Slovan·
ska ) takto:
I. kateg6ria:
l . miesto: M!la Georgleva, Sofia,

BĽ R.

2. miesto: Sve tlln Russev, Sofia, BĽR.
3. miesto: Alexandru Tomescu, Bukurešť, RSR.
Albena Dana!lova, Sofia, BĽR.
Marija J eremlč, Kragujevac, SFRJ.
Cestné uznanie II. stupňa: Veronika Pešková, Bratis lava, CSSR.
II. kateg6ria:

l. miesto: Pavel SporeJ, Ceské Bud~jov ice, CSSR.
2. miesto: Entscho Todorov, Sofia, BĽR.
Thomas Tlmm, Engelsdorf, NDR.
3. mies to: Zuzan<r Ká llayová , Zilina, CSSR.
Laura Uscilalté, Viln ius, ZSSR.
Tomáš V!nklát, Hr adec Králové, CSSR.
Cestné uznanie lll. stupňa: Ingrid Kováčová, Brati...~Ha vn, CSSR.

III. kateg6ria:
l. miesto: Arusjak Garo Baltajan, Plovdiv,

BĽR .

2. miesto: Da lia Stulgyté, V!lnius, ZSSR.
Vell ka Zonkova, Sofia, B ĽR.
3. miesto: Radu Florian Blldar, T!mlsoara, RSR.
Gabriela Demeterová, Praha, CSSR.
IV. kategtirla :
l. miesto: Livlu Prunoru,

Buku rešť , RSR.
2. miesto: Katrin Scholz, Teltow, NDR.
3. miesto: Iva Nlkolova, Sofia, BĽR.
·
Roman Fedtčuk, Ľvov, ZSSR.
".
Florin Croltoru, B u kurešť, RSR.
Cestné uzna nie Ili. stupňa: Marian Leško, Zilina,
CSS R.

Večer českých

súťaž

'85

Titul LAUREAT KOCIANOVEJ HUSĽOVEJ S01'AZE 1•
z!skala 14-r očná Aruajak Garo Baltajan z PlovdiYU
BĽR.

Za n a jlepšieho Interpreta Kocianovej s kla dby bol Vf·
h lásený Entacho Todorov, Sofia, BĽR .
Už z tohto prehla du vidno, a kú kval!tatlvnu prevahu majú (najmä v poslednSŕch r okoch) z a hra ničn! s6·
ťažiac!, hlavn e z BĽR a RSR. A tak nečudo, že na ú ·
verečnom koncerte vlfazov reprezen toval CSSR iba jeden z účastnikov - Pavel SporeJ. I ked zahraničn! pedagógovia vysoko ocei\u jú KHS a s kromne hovoria, ~
sa k nám chodia u č!f (SFRJ, RSR ) alebo povužu)é
KHS za reprezenta ntlvne fórum, kde ma jú možnost
konfron tovať vSŕsledky práce svojich žiakov 1 svojej pedagogickej práce ( BĽR, NDR), núti nás súčasná situácia
k zamysleniu: kde sú korene nášho zaostávania?
Pr of. Ivan Straus k metodikám husJovej hry pozname·
náva: "Ako to zatial uyzertl, mtlme sa sttlle čo učil
od zahraničných účastnikov, natmti od Bulharov. Mdlo·
kto z na~ich pedagógov uie, že u Bulharsku vyšla $kola hry na husle, ktord od začiatku pohybu;e po celom
hmat ntku transpoztclu malých modelov. Zdtl sa, že Bul·
hart sa rozhodli ,zatafiť suo;im deťom obťažnosť vy!·
~Ich polôh, takže deti sl Ich neuuedomufú a pohybu/a
sa s tou Istou rahkostou či hore, čl dole na hmatnlku,
čoho svedkami sme balt l tento rok. Velmi zauttmavd Je
i metóda faponského prof. Suzukiho - jeho asistentom
;e český čelista Vtlclau Adamtr a.u Tol ko prof. l. Strau~
č.

PhDr. Jan Mazurek, CSc. v č asopise Hudebn! nástroje
2/85, s. 53 v!dl situáciu v práci našich ĽS U takto:

"Umelecké úspechy na~lch mladých ln~trumentaltstoo
sú Istotne nezanedbatelným ukazouatelom stupila row o·
ta na~et hudobne; kultúr y. Prit om sú do~iahnu té u tro!·
ku zložtte;~tch podmienkach, ak por ountlme celkovú
hudobnú prtprauu sovietskych, maďarských či polských
mladých hudobníkov s našou situtlctou. Ukazu;e sa, te
i napr iek evidentným nedostatkom ntl~ho súčasMho
p011atla u~eobecnet hudobnej uýchouy predou~etkým v
Jet minlmtllnej dotdcll hodinouet a tiež u minimtllnom
počte ročntkou, dokdžeme sústredenou činnosť ou a obetavosťou pedagógov ĽSU, konzeruatórlt l hudobných
akadémtt tento handicap zatial uyrounduaf . . .u
Pr e nás z toho vyplýva, že mus lme venovať väčšiu po.

zor nosf zahraničným metodikám, h lavne bulharskej a
japonskej a snaži ť sa vylepšlf v našich ĽSU podmlen·
ky tak pre uči teJov · ( ulahčlf z!skavanle metodologlc·
k5ŕch materiá lov a pod.), ako l pr e žiakov .
Teš! nás, že 1 na Slovensku sl KHS zlskava stále
viacej priaznivcov. V tom to XXVI I. ročn! ku prišlo z na·
šich ĽSU 1 konzervatórl! 12 súťažiacich , čo je doteru
re kordný počet. Dúfame, že budúci ročn!k tak počtom,
ako 1 kvalltou tento doter ajš! rekord prekoná.
Pre informáciu husJovým pedagógom pripá jam ešte
zozna m pov!nn5ŕc h s kladieb pre budúci XXVlll. r očnlk:
l. ka tegória: L. Jansa: Kon certlno D dur (prvá čast
bez kadencie ).
Il. kategória: J. Kubellk: Menuett E dur.
III. kategória: B. MartinO: Arabeska č. 4.
IV. kategória: J. Kocian: Humoreska op. 17, č. 2.

JAN PRAGAN'l

autorov v Banskej Bystrici

Oslavy 40. v5ŕ r oč!a oslobodenia našej vlasti sn stali
významným podnetom k usporiadan iu nlekolkých hudobných podujati, ktoré niesli vo svojom záhlavl nie len
t úto pečat, ale sa stali aj prehliad kou a dokumentom
rôznych aktivit na umeleckom poli. K nim môžeme
počltaf aj družbu Krajskej pobočky Zväzu slovenských
skladatelov v Ba nskej Bys trici s krajskou po b oč kou
Zväzu českýc h s kladatelov a koncertných umelcov v
Plzni. Tá to sa už nlekolko rokov us kutočň u je v zmysle
v5ŕmenných
koncertov umelcov, členov umeleckých
zväzov a demonštruje tak výšku tvorlvSŕch amblc!l pobočiek, a ko aj umeleckú prezen táciu skladatelskej a Inter pretačnej práce jednotlivých členo v.
Di\a 13. má ja 1985 u skutoč nil sa v Banskej Bys trici
Večer l!eských autorov, na ktor om odzneli v podan!
Sedlál!kovho kvarte ta z Plzne skladby súčas n ýc h čes ·
kých skladatel ov - Jll'lho Temla, Jana Máleka, VIta
Micku, Eduarda Spál!ila a Karla Pexldra. Ich skladby,
u rčené pre sláčiko v é kvarteto, či sólo a duo sláč!ko 
v Sŕch nástrojov, boli ukážkovou prehliadkou Ich opusov, v yznač u j ú ce sa nežným lyrizmom, vzrušuj úcimi
kontrastml, r ytmickou variabilitou, nesúclm! v sebe zna ky komunlkatlvnosti a sémantic kej zdlelnosti súčasnými
výrazovými prostriedkami. Najviac to bolo poznateln é
v troch kusoch pre sláčikové kvarteto Vivat Stravinskij
od Jiflho Temla, v ktorých autor okr em aleator!ky využlvu zvu kovú paralel n osť dvoch durových tónin v tem-

pových kon trastoch jedn otlivých čast!. Duo pre dvoje
hus i! Nol!nl rozhovor od Jana Máleka je pôsob!vým,dla·
lógom Judskej dvojice metaforicky včlenený do hudby
husH, kde nechýba nežnosť an! strhu júci kon trast v r~n·
parnom tónovom výraze jednotlivých nástrojov. Kla·
slcky ladené Sláčikové kvartato VIta Micku ukázalo
svoju obsahovú kont rastnosť, rytmickú pr egnantnosf a
optimisticky rozjasanú melodiku v s trhujúcom tanečnom
r ytme. Miniatúrna Toccata pre violonl!elo - s6lo od
Eduarda Spál!ila je s kladbou , ktor á zaujme pozornos!
predovšetkým mäk k osťou a zamatovými farbami nástroja ohra ničených protikladom siln ých výrazových odtl•
i\ov. Pôsobivé IV. sláčikové kvarteto Kar la Pexldra bolo
progr amovým vyváženlm tohto komorného koncerhL
Bolo ukáž kou zvukových a tónových možn osti pre ričasnú interpretá ciu komornej hudby.
Sedláčkovo kvarteto (Jan Sedláče k st. I. husle,
Jana Kopflvová - II. h usle, Jan Sedláček ml. - viola,
Aleš Terš - violo nčelo) je telesom, ktoré má na koa·
te nle kolko vys túpen! a rozhlasových na hrávok vdau
svojej vysokej Inte rpretačnej úrovni. Dušou kvarteta ~
pr!márlus Jan Sed l áček, ktorý vniesol do kolektln
ch u ť muzic!rovaf, dôsled nosť v umeleckej práci a VJ·
soké amblcie prejavu júca sa v naštudova nl každej bu·
dobn ej skladby. Ich koncert v Banskej Bystrici patrU
k nezabudnutefným umeleckým veče rom.
EVA MICHALOVi

Rozhlasové r eldcie o hudbe - tet tvor coch, Inter pretoch a ~t r tt e roch, ma/ú množstvo podôb. Testvuje vera
špecificky r ozhl asových možnosti, ktoré hudbe a slouu
o néj dokdžu prepožičať tvar symbiózy. Vyktlzltt1 zo
slova ten rozmer, ktorý md schopnost ozvučiť ho hud·
bou, pribltžlt posluchdčout ;e; podstatu, ro z povedať o Jet
vnút r i, poslant.
Eter om denne pr etečie kvantum slov a tónov s r ozli č ným zaclel entm. Zaznleuajú a doznieva jú, pou~lmnu
M i zabudnuté - bez vlastných ntlr okou zotrutluat. Pre
posluchdča nebýva každodennou prtležltostou vypočut
si reldctu o hudbe. Zuld~(, nie takú, ktorú možno klasifikovať ako udalost. Udalost, ku ktoret by sa po čase
optit rtld urdtil, ako k prečttanet dobref kn ihe.
H l auným mottuom k reprlzouému odvysiel aniu reltlcte
- umeleckého portrétu klaviristu Mar ldna Lapšanské·
ho - bolo ocenenie jeho umeleckej činnos ti udelentm
litul u lauredt Sttltnef ceny Klementa Gottwal da (20. fú na 1985 - stanica Deutn). Pre posluchdčou bolo utta
nou prtlef.itostou u prttomnosti hudby a nana;uý~ zasviitených slov o nej ponoriť sa do kúzla atmosféry, u ktor ei ;e r el dci a zasadentl. Autorka Naďa FčJldutlrtoud ne·
volila pri prlbližouanl osobnosti umelca tradičntí. suc hý·

ml faktami a i nfor mtlclamt pr esýtena formu . Jel kon·
cepcta te dôvtlpnd, zdmer volený cltltuo. Boli sme tíčcut·
ntkml dialógu, rozhovor u "pri stt$enom svetle", akl·
host pr ludtneho konfrontovania mySlienok, ndzorou. ROJ·
hovor autorky re/dele s umelcom prebieha u pianissime,
o to ulac u~ak zmysel vypovedaného rezonute uo vr.
domt posluchdCa a nechdua v tfom pocit účasti i tlplno3·
ti. Ot tlzka tu nemtl podtón lmper attvu - je skôr akOm·
si vysloveným pevným bodom, i nšptr ujtlctm vodidlom
k rozvtjanlu hlbky slov o .hudbe, o umeni. Odpouecŕ /f
uyznantm, vyjadreným s reSpektom a btlzllou k tomu,
čo nasycuje život a je zmyslom pr dce a úsilia umelco.
Pozadie, čl skôr "ekr dnu pr e my~lienky tvor ili umelcom
Interpretované diela, z ktor ých najmä Gr legou Klavlrny
ko ncer t a mol sttll ako objekt pr i demonStrouant meta·
morfóz, k ry~tali z dcle a ustarovanla tvori vých ndhladov,

Reldcia je ob r az o~ , r eflexiou zachytdva júcou pohyb
u nesmier ne čl enitom, mnohour steunom procese prdet
umelca. Te dokumentom, ktdrý prtbmu/e zdanlivo po.
znané z Iného ttrného uhla a ddva priest or a Impulz
k domý~rantu o uypouedanom.

I. DO HNALOV A-SUSTYKEVICOVA

XXX.
Tri najstaršie hudobné festi valy na
Slovensku - Hudobné leto v Trenčian
skych Tepliciach, Košická hudobná jar
a Piešfans k9 festiva l - súbežne vs túpili do svojich jubilejn9ch ročnlkov .
Kaž.d9 z nich má už svoju históriu a
určitú špecifickosť, vyrastajúcu z podmienok, potrieb a možnost!; ktoré ho
utvárali. Ak sa dnes poobhliad neme k
začia t kom P iešťa ns kého festiva lu a hradáme fa ktory, ktoré sa podierali na
vzniku a udomácn en! tohto nášho najväčšie h o
le tného medziná rodného hu .
dobného festi va lu práve v Piešťa noc h,
teda v neverkom meste v porovnani s
ostaln9mi kultúrnymi centrami, zisťuje
me, že rozhodujúcu úlohu tu zohrall
prudko sa rozvljajúce kúpele ( koncerty a da lšie hudobné podujatia sú vlastne súčasťo u komplexnej terapie], dalej
bUzkost Bratislavy ( odkiar sa v prevažnej miere zabezpečovali hudobné telesá) a v neposlednom rade aj podpora
zo strany miestnych orgánov. PieManský festi va l zasa spätne ve rml pozitívne zasiahol do kultúrneho organizmu
mesta. S tač! pripomenúť, že sa - okrem
iného - sta l podnetom pre vybudovaole Domu umenia Slovenskej fllharmónie, ktor9 bol otvorený pri pr!ležltostl
XXV. piešťa n s k ého festiva lu v roku 1980.
To sn vša k už píše celkom čerstvá festlvalovl'l história, ked Slovenská filhar mónia - tak a ko v prvých dvoch roč 
nlkoch vtedy ešte Hudobného leta opl!f prevzala na seba úlohu hlavného
usporia date-ra.
XXX. PF prebiehal v dňoch 4. jíana 25. j6la. Pozostával z 25 podujati, vrátane repr!z. V porovnani s predchádzajúcimi ročnlkml n enastali v jeho zá kladnej štruktúre výrazne jšie zmeny. Ťa
žisko opäť tvorili symfon ické koncerty
- bolo Ich 7 - ktoré doplnilo 5 ko ·
merných v ečerov a 4 recitály. Hudobnoscénic ké žánre boli .zastúpe né tromi
operetami. Skoda, že pripravované h OS·
fovanle operného súboru SND sa neuskutoč n!lo. Kedže Išlo o jubilej ný roč
nik, dramaturgický plán poskytol priestor aj na reminiscencie. Rátalo sa napriklad s vystúpením Dietera Zechlina, v
Piešťano c h kedysi
ve!ml populárneho
klaviristu z NDR, a France Clida tovej,
známej francúzskej klaviris tky s romantickým choplnovsko-lisztovsk9m repertoárom. No roky a kosi rýchlejšie ubehli
než sme sa nazdali a obaja umelci nakoniec svoje recitály odriekli.
Slávnostné otvorenie PF ohlásili Bratislavsk! dychov! sólisti už tr adičným
fa nfárov9m koncertom z terasy Domu
umenia. Samotn9 otvá rac! koncert patril
Symfonickému orchestru Ministerstva
kultúry ZSSR. Pod vedenlm Gennadija
Roždes tvenského, dirigenta mimoriadnych umeleck9ch kvalit, odzneli v strhujúcom predvedenl diela A. Glazunova
(4. symfónia Es dur, op. 48). A. Snltke-

Gennadij Roždestvenskij na otváracom
koncerte Piešťanského festivalu.
bo (Klavlrny koncert) a S. Prokofieva
(Hudba z baletu Ocerovt skok). Sólistkou večera bola Viktória Postnikovová.
Aj v tomto roku bola zaradená do
programu PF Beethovenova 9. symfónia
d mol, op. 125. Je j r eallzác!a pripadla
orchestru SF, SFZ, dirigentovi Christlanovi Ehwaldovi z NDR , da lej sólis tom
Jarmile Smyčkovej, Vikt6rii Stracenskej,
Vladimlrovi Kre jčlkovi a Petrovi Mikulálovi. Mladý Ch. Ehwald sa uviedol a ko
energic k9 a presný dirigent. Postráda li
sme vša k hlbší prienik do myšllenkového boha tstva toh to závažného diela.
Hoci Ide o sym fóniu, ktorá patri do
kmeľlového repertoáru filharmonic ké h o
niektoré úseky zostali neorches tra,
dotiahnuté (nap riklad gradácia pri nástupe hlavnej témy vo finále J. Vyzdvlh-"
nút treba výkon SFZ (zbormajster S.
Klimo) a zo sólis tov predovšetkým Pe tra Mikuláša. Možno to vyzn ie a ko ka clrstvo, a le zdá sa, že sa 9. symfónia
začlna predáv kovávat. Ak z troch, štyroch vokálno-inš trumentálnych koncertov , ktoré ročne odznejú v Pie š ťanoch .
sa na jednom z nich pravidelne opa ku je

IEŠŤANSKÝ FESTIVAL
to Isté dielo, zákonite sa musi zos l a biť
jeho emocion álny úči nok na pos lucháča,
a to l na prie k humanistickému posolstvu, ktoré obsahuje. Navyše ked spomlna né dielo sl mohol v ypoč ut - ta k
a ko teraz - v š tvordľlovom predstihu
a vo vzorove j interpretácii v priamom
televíznom prenose z uk o nčenia Pražskej jari. Malo by sa zvážiť, či takáto
preferencia poslúži Beethovenovej Deviatej.
Ľudovlt Rajter je jedn9m z tých mála
dirigentov, ktor! sa so svo jim umením
prezentujú na PF od samého začia tku.
Tentoraz opät spo!a hlivo n aštudoval s
orchestrom SF die la J. Cikkera, P. I.
Cajkovského (jeho 5. symfóniu dirigova l spamäti) a sprievod Mozartovho
Koncertu pre klavlr a orchester d mol ,

Christian Ehwald z NDR diriguje Beethovenovu IX. symfóniu.
KV 4&6. V sólovom parte vystúpil Roland Keller, z NSR, ktorý tomuto ve!mi
závažnému Mozartovmu opusu nezostal
nič dlžný. Hral ho čisto a Y
a hko, pričom dokázal vylúdlt z kla víra aj temnejšie farby, zodpove dajúce chara kteru
·s kladby.
Popri Roždestvenskom druhou najv9razne jšou dirigentskou osobnosťou festiva lu bol Poliak Jerzy Katlewicz. Jeho
expreslvne gestá a strhujúci dirigentský
prejav sa uplatnil! už v Rossiniho temperamentnej pre dohra k opere Talianka v Alžlri. Celú šlr ku svoj ho majstrov s tva vša k dokumentoval pri práci s verkým aparátom v Ba,chovom Magnlflcate
D dur, BWV 243, v · ktorom spolu účin 
kovali SFZ (zbormajster S. Klimo) a sólisti Kamila Vyskočilová, Dagmar Pecková, Stefan Margita a Rastislav Uhlár.
I ked vokálne kvarteto nebolo Ideálne
vyrovna né - výrazne v ňom dominoval
znelý tenor S. Margitu - predvedenie
diela poskytlo poslucháčom hlboký umelecký zážitok. Okrem dirigenta má na
tom ve!k9 podiel a j perfektné trlo trúbkárov. Vo Viottiho Koncerte pre husle a
orchester a mol č. 22, kde technicky
náročný sólový part predznamenávn už
Paganlnlho virtuózne diela, sa preds ta·
vil sovietsky interpret Alexander Jablokov. Jeho prednos ť ou je preteplený ly·
rický tón ; menej mu vyhovujú vypäté
dramatické polohy. Sústredenie na tech nic kú zložku mu zabralo pr!llš vera
e nergie a zrejme táto o k o ln osť spôsobila 1 zakollsanle v závere koncer tu.
Svajčiarsky
dirigent Urs Schneider
pripravil s orchestrom SF Holoubkovo
Symfoniettu. Svojej úlohy sa zh ostil
úspešne, čo ocenil i pr!tomný autor.
S náď Iba l. čast (Allegro J moh la byt
jednollatej šia
a
h lavne
rýchlejšia.
Schneider diriguje s c huťou a zan!ete n!m a svoj prístup sa snažll preniesť
a j na orches ter. V Brahmsovej 3. symfónii F dur, op. 90 bolo viac pekne modelovaných úsekov. Skoda, že skupina
hus ie! technicky nezvládl{l lomené .Pasáže v 4. časti. V populárnom Cajkovského 1. koncerte pre klavlr a orchester b mol, op. 23 vystúplla Silvia
'Cápová-Vizváryová. Zač i a tok koncertu
bol poznamenaný viacer9m1 preklepml,
potom sa vša k sólistka naplno rozohrala. Jej koncepcia sa pridržiavala osvedče ný c h prlstupov. No h!adanle vlastného
pohYadu je v tomto prlpa de nepochyb ne vefkým in terpretačným problémom.
Na poslednom vys túpe n! orchestra SF
sa a ko sólis tka preds tavila Andrea Sestáková v Suchoňovej Fantázii pre husle
a orchester op. 7. Dielo patr! k tomu
najlepšiemu, čo bolo v modernej s lovens kf.j hudobnej tvorbe nap!sané pre s láčikový nástroj. Sestákovej mäkký kultivovaný tón vhodne korešpondova l s meditatlvnym výrazom s kla dby a vo ve!·
kej miere prispel k adekvátnemu vyznaniu obsahu dlela. Japons ký dirigent Hideakl Motó sa s vojimi neokázalými , ale
presn9mi gestami vcelku úspešne uviedol v dvoch symfóniáCh z roz ličný ch
št9lových obdob!. U Mozarta (Symfónia
D dur, ,.Haffnerova") sa mu podarilo
dociellf svie tivos ť a eleganciu s l áčikov ,
kým v Dvofákovi (8. symfónii G dur, op.
88) sa snažll rozohra ť s lovans k9 tem·
perament.

Dvoi'ákov symfonizmus sa však na PF
zaskvel v celej svojej kráse až v podani
h osťujú ceho Symfonického orchestra hl.
mesta Prahy FOK za dirigova nia Vladl mlra Válka. Toto teleso podalo sústredený výkon a zaujalo zvukovou vyrov na nosťou,
detallnou prepracovanosťou
Interpretovaných diel a premyslenou koncepciou. Scherzo zo 6. Symfónie D dur,
op. 60, ktoré by mohlo byť aj Slovansk9m tancom č. 17, vyústilo do podman ivej lskrivosti. Orchester s pregnantn9m dir igentom dokázali svoje kvality
aj v úlohe sprevádzača v 4. koncerte
pre klavlr a orchester B. Martinu. Je to
koncer t s nápaditým! zvukov9mi kombináciami (klavlr - harfa). p1ný fantá ·
zie. Sólový part hrala Klára Havllková.
Slovenskf komornf orchester s umeleckým vedúcim Bohdanom Warchalom
účin kov al
na PF dva krát. Sólis tami
oboch večerov boli zhodou
okolnos ti
v i olončellsti. Seta Baltajanová z
Bulharska v Koncerte pre violončelo a orchester B dur, op. 34 L. Boccheriniho
nesplnlla · oča k áva ni a. Jej nevýrazný výkon bol poznače ný intonačným! kazmi,
a s údiac pod!a predchádzajúcich prezentácii interpretky, koncert ju zastihol v hlbokej indlspoz!cil. Pre kvapilo, že
ma látnos ť sólistky sa pren iesla aj na
sprevádzajúci orchester, ktorému možn o vytknúť viac prehreškov voči lntonač n e j čistote a súhre.
Celkom opačným dojmom zapôsobila
h ra mladého viol onče list u Alexandra
Baillieho z Ve!kej Británie. Umelec má
zv u čný tón, širokú dynamickú
škálu,
bravúrnu sláčikovú techniku a je silnou
muzi ka ntskou osobnosťou. Jeho výkon v
Haydnovom Koncerte pre violončelo s
orchester C dur, z ktorého vyžarovula
r adost a suverenita, bol jedno z načne
najlepšou sólistickou kreáciou na toht oroč nom PF. Tento ve čer a j SKO predviedol ukážku vysoké ho interpretačného
majstrovs tva, na a ké s me si uňho p o·
ča s uplynulého štvrť s toro čia už zvykli.
Okrem barokovej tvorby (Corelli, Vlvaldi, Händel, Bach), ktorá tvorila ť ažis
ko oboch koncertov, odznela aj Suita
quasl una fantasia I. Hruiovského.
Pralskl komornl sólisti (umelecký vedúci Hubert Simáček) nezanecha li n a
PF dobrý dojem. V dielach Händla, Bacha, Moyzesa, Sostakoviča a Janáčka Im
chýbala nie len hlbšia zainteresovanosť,
a le a j to, čo sa nazýva muz!ka nts kou
poctivo s ť ou. Vzbudzovali dojem , že sa
v te n večer stretli na pódiu celkom náhodne.
Ambiciózne Gotlandské kvarteto zo
Svédska, zložené z mladých hráčo v , s.t
vyznačuje zvukovou
jed nolia tos ťou a
dobrou súh rou. Miestami vša k rušlla lntonačná
rozkol!sanost.
Sláčikovému
kvartetu Es dur, KV 428 W. A. Mozarta
chýbala priez račnos ť a Yahkost. Lepšie
vyznelo Beethovenova Sláčikové kvarteto F dur, op. 59 i!. 1. Ukážkou tvorby
súčasného švédskeho
s klada te!a bolo
Sláčikové kvarteto II. B. Biirtza ( 1943) s
príznačným
synkopic kým rytmom a s
dôrazom na originálnu farebnosť.
Mimo Piešťan sa v rámci fes tiva lu
uskuto č nll
jeden koncert; bol situova ný do a trakt!vneho pros tredia renesa nčného kašt!e!a v Moravanoch na1
Váhom , ktorý je Domovom s lovens kých
výtvarných um ~ l cov. Usporiadatelia po
prvýkrát preniesli miesto vystúpenia z
his torickéh o parku na nádvorie. Zmena
ve!mt prospela akus tike a zlepšila kontakt obecens tva s účinkujú c imi. Brati slavská komo•·ná harmónia (ume lec ký
ved úc.i )án Martanovič) si zvolila priliehav9 program b uviedla diela Haydna,
Mozarta a Hummela. Technic ky dobre
fundovanl hrli č l majú ešte určité rezervy v s úhre.
Sopro..~.ni s tka Allbeta Bukoweczká na
svoj om pies ňovom recitáli zaujala verkou muzikalitou, kultivovaným komor ným prejavom a zmyslom pre vystih ·
nutie c harCJkteru rukopis u jednotlivých
autorov (WoU, Cajkovskij, Schneider-Trnavskf, Eben). Skoda, že mierna hlasová indispoz!(;Ja jej zabrán!la plne sa
prejavU aj !JO technick ej s tránke. Uzna -

nie st zaslúži citlivý klavírny sprievod
Zlatice Poulovej.
M1esto pôvodne plá novaného klavlrneho recitálu Dietera Zechllna vystúpil
jeho n!e kdaj šf žiak Peter Arne Rohde
z NDR. Z predagógov mal na neho na jväč š! vplyv zjavne L. Stefaŕiskl , u ktorého š tudoval v Krakove. Rohde je slin e romanticky c!tiacl umelec, trochu
varnejšie narába s tempami, ale jeho
romantický r ozlet je ohraničený patrič·
nou mierou vkusu. Okrem Schumanna,
Mendelssohna a Brahmsa zarad!l do
svojho programu aj tri skla dby J. S. Bacha, a le - a ~o je prei\ho prfznačné v!;etky boli v romantických úpravách
Sllotlho, Hesseho a Busoniho.
Mladý grécky gitarista Contantin Cotsiolis sa uviedol dielami troch storoč! od Scarlattiho a J. S. Bacha až po L.
Brouwera [ 1939). Samozrejme nech ýbali
ani španielski skladatelia E. Granados
a M. de Falla. Cots!olis n epatr! k typom, ktoré dokážu str hnúť obecens tvo
temperamentnou h rou, a le predviedol
kus poctivého gita rové ho umenia. Hoct sa pri svojom vystúpen! nevyh ol náhod!lým technlck9m kazom, neboli nateiko závažné, aby narušili celkový
priaznivý do jem z jeho prepracova n ej,
drobnej a pohyblivej techniky.
Orga nov ý rec i tá! Ursuly Philippiovej
z Rumunska bol celý ve novaný J. S. Bachovi. Diela jubilujúceho barokového
majstra zazne li sice až v druhej polovici
ve če ra, a le predchádzali Im Schumannove Tri f(agy, op. liO na 8 -A-C-H a kompozlcla expres!vneh o ladenia Symfónia
Bach od súčasného rumunského skladate!a S. Todutu ( 1908). Technicky bola
organistka dobre pripravená, a le jej
prejav je dosť chladný a lntrovertn9,
v dôs led ku čoho z nástroja vychádzali
viac noty a ko hudba.
Zábavné žánre zastupovali na PF ope·
rety. Pretože ol>jekt Novej scény Je v
súčasnost! mimo prevádzky,
obnovená
premiéra operety Gejzu Duslka a Pavla
Braxatorlsa Hrnčiarsky bál sa us kut oč
nila v Dome umenia. Ladislav Mlikovii!
sa predstavil v nezvykle ] úlohe režisé r a, kým hudobne naštudova nie mal na
s ta ros ti Zdeniik Machái!ek. Táto opereta
spolu s Cardáiovou princeznou Emeri cha Kálmána - rovnako v dobrom predveden! spevoherného súboru Nov ej scény - pritiahla na PF a j ta ké obecens tvo, ktoré zvy čaj ne n ena vštevuje koncerty, čo zrejme sledova la i dramatur gia. Obe spom!nané operety splnili úlohu od!ahčenia le tného hudobného fes tivalu bez toho, aby sa museli urob!t
ústupky dobrému vkusu. Nemožno to
o
však už ta k jednoznačne povedať
účinkovan!
Státneho divadla v Koiiciach, ktoré hos ťova lo s dvoma jedn oa k ·
tovkaml J. Offenbacha. Obzvlášť prv.á z
nich - Monsieur a madame Dellis neposkytuje dnešnému divákovi vera
kultivova nej zába vy ; na kopen!m banallt
a naivnos tl ho dostáva skôr do rozpakov.
Maďars ký Symfonickf orchester Savoria so svojim repertoárom ( J. Strauss :
Tritsch-Tratsch polka, Radeczkého pochod, árie z operiet a pod.) patril skôr
n a promenádne koncerty v parku ako
na PF. Pre budúcnost by bolo treba jasne vymedz!t hranicu medzi podujatia·
mi PF a promenádnym! koncertmi.
Počas celého fes tiva lu boli v Dome
umenia SF sprls tupnené v9sta vy . Pop ri
už tradi č nej a kcii Slovenského fo ndu
výtvarných umeni ,.Umenie pre život"
mail návštevn!ci možnost zhliadnuť a j
výsta vu hudobnýc h nástrojov, ktorú pripravil odborový podnik Cs. hudebnl nás troje v Hradci Králové. Perspektlvne
by ve!mi vhodne zapadla do festiva lového diania i výstava z produkcie hudobného vydavateYstv a OPUS.
XXX. PF počas siedmich t9ždi\ov svojho trvania pripravil pre hudbymilovné
obecenstvo - a nebolo ho málo - nejeden hodnotný umelecký zážitok. Celkove vša k nedosiahol úroveň vla i'lajšleh o vydareného ro č níka. Na pódiu sa zlš·
lo pr!llš ve ra priemeru. Akoby múzy nemal! ra dy jubileá.
KORNEL DUFFEK

..

Slovenský komornf orc hester a

violončelista

Aleunder Ba illie z Velkej Britániu.
Snl mky : M. Ottinge r
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BERGER: SONATA PRE HUSLE A KLAVIR S MO·
TIVOM K. SZYMANOWSKEHO
Pri štúdiu Sonáty pre husle a klavLr R. Bergera som
si od samého začiatku uvedomoval, že toto dielo sa ne- ·
rod! z nejakého hotového hudobného tvaru, ktorý by
sa jednoducho nastolil ako téza a z ktorého by sa potom odv!jal celý hudobný proces. Autor sa púšťa do práce úplne Iným smerom a zač!na sl budovať svoju stavbu úplne od základov, v podstate z jedného dt. A ešte
1 tento jeden tón si autor dôkladne obhliadne a až
potom začne so stavitelskou prácou. Najprv odvod!
z tohto tónu dva konsonančné analogické !ntervalové
fenomény ( d - h , d - f l a vytvor! z nich dva sonoricky i funkčne nenápadné obraty. Uvedomujúc si, že
všetko sú to len kineticky a potenciálne konsonančné
fenomény, siaha okamžite po Inom stavebnom prvku,
po sekundových súv!slosttaoh. V klav!rnom parte však
ešte zaznie pohyb v kvartových a kvlntových následnost!ach ako reminiscencia na úvod, alebo pokus o zjemnenie dynamického napätia zo vztahu dvoch susedných tónov a potom už prichádza začiatok skutočne
stavebnej práce z prvotne použitého materiálu. Pokračov ať dalej v popisovan1 toho, čo sa v hudobnom procese odohráva nemá zmysel, lebo tu sa už zač!naj ú
konfrontovať tieto dva duchovne . tak vzdialené a pred·
sa pr!buzné fenomény. Teda žiadne súvislé myšlienkové
plochy, ale práca so základným stavebným materiálom.
Tvorivej fantázii potom prichádzajú na pomoc rôzne
translácie, transgenerác!e, metro-rytmické i farebné
ozvláštnenie, najrozmanitejšie miešanie a kombinovanie
tvarov - slovom skutočná fantazijná práca. Autor sa
pridržiava s tvorivou tvrdošijnosťou už nastolených
tvarov a hladá nové premeny a latentné súvislosti v
roz.hovore dvoch úplne rovnocenných nástrojových partov. Kedže treba i do kons ona nčných rov!n vnies ť určitý dramatický prvok, vyhrocuje . sa rytmická 1 metrlc·
ká pregna ntnost najmä v sextových tr ans lačných posunoch a vôbec všade tam, kde by horizontálna l!nla
mohla upadnúť do s t atičnosti.
,
z takéhoto tvorivého
uvedomenia
buduje
autor i svoju vertikálnu l!niu a. na tomto principe je
založená i tonulita tohto diela - teda to neustále sa
vracajúce grav!tovanie v rámci stenochorlckých vzťa·
hov. To je zrejme jedna z možnost! hladania nových
tonálnych, č l oporných centier (opakujem len jedna
z možnosti l. Le bo hoci kon sonančné intervalové väzby
fungujú celkom prirodzene ako kantab!lnej šie pásma,
vo vertikálnej polohe sa pocttujú ako potenciálne väzby. Teda zatiaľ čo jeden a ten Is tý intervalový materiál
pôsob! v rukách sklada tela ako kineticky odstredivá
sila ( mysl!m na horizontálne tvarované Unie l a konáhle
sa tieto vzťahy zoradia pod seba a znejú súčasne, majú
iné gľéwitačné smerovanie. Hovoril som zatial len o prvej časti - Andante sta tico, Allegro risoluto. Teraz by
som sa mal zastav iť pri druhej časti - Lento amoroso
e intervenzion! - 1 ked je v podstate pokračovan!m
prvej časti. I tu sa s tretávame s využ!van!m velkých
a malých sekúnd , ku ktorým je pripojený konsona nčný
interval. Tu však kvlntoly dostávajú do pohybu sekun·
dové zmeny výkyvu a potom v dvojhmatoch husle nanovo ozvláštňujú sekundové a terciové ..väzby - čo
zrejme celkom logic ky vyšlo na povrch z hudobnej pod·
sta ty celku. Podobné a na lógie vyrastajúce z kontextov
diela nachádzame 1 v tretej časti - Vivo g!ocoso, kde
autor rozkladá durový kvintakord, resp. modifikované
septakordy so zväčšenou septimou ako akcentujúcim
citlivým tónom, spolu s neúplným zmenšeným sepa kor·
dom a lebo postaven!m a rozohran!m dvoch ma lých terci! (v nich spoznávame reminiscenciu na úvodnú časť
diela). z tohto základného stavebného materiálu, ktm:ý
s kladate!ovi ana logicky vyrástol z dvoch predchádzaju·
cich časti, je vybudovaná celá tretia čast. úprimne
pov eda né, nespoznal som v Sonáte a ni Szymanows ké·
ho mot!v, ktorý nech sa n achádza kdeko!vek, nie je
do tohto diela násilne transplantovaný. Možno preto ho·
variť 0 organickom v č leneni spomenutého citátu do die·
la čo nie je vec a ni jednoduchá , ani samozrejmá.
'Teraz sa už môžem zamerat na určité hodnotiace l
zovšeo becňujúce pohľady. Z toho, čo som už spomenul je zrejmé, že z materiálu, ktorého sa . autor tak
konzenkventne pridržiava, vyrastá celá kompozícia. V
nej sú celostné hudobné tvary (v zmysle myšlienkových pásiem) nahradené následnostami, ktoré neustá·
le pripom!najú väzby stenochorické, reperkusné a konsonančné . Z tohto s tavebného materiálu buduje autor
hudobný lagos celého diela ; a ak som nespomenul nie:
ktoré súvislosti tak len preto, že som už nech cel vec1
dalej popisovať. Viem zo skúsenos ti, že z hudobného
hladi ska je vždy lepšie, a k sa na konštrukčné staveb·
né prvky čo najskôr zabudne, a k sa nám na povrch
dostane len strhujúca hudba. Po viacnásobnom počúvan!
soná ty pre husle a klav!r mô~e ~ .n!eko~o stále viac
a viac vystupovať na povrch ,.mžtmerska práca skladateľa, to neustále pociťované konštruovanie a množenie súvislosti. Mohli by s me však oponovať, že napokon to tsté robil i j. S. Baah. Ako protiargument ~o~
no zase uvi es ť tú skutočnost, že v Bachovi sa 1 tie
najelementárne jšie vztahy spájajú do š!rokéh~ pano:
ramatického obrazu, zatia! čo v Sonáte sa suvislostt
drobia na ma lé ohnivká v reťazc!. Ano, celok je u Bergera zložený z čast! a pri počúvan! sa môže sta t, že
poc!time nie silu hudobných tvarov, a le !ntervalových
násled nostl, teda vždy len vztahy tónov. Oponenti. by
mohli namietať že tieto vztahy sú velmi silne poctfované a navyše.' že nie sú zapojené do individuálnych
hudobných tva rov . No keby a j hudobné tvary dominovali v tomto diele, na čo by tu boli, keby nemali svoju
Individuálnosť, svoj rukopis, ktorý by bol rozpoznate!ný
a j v transpoz!cii, i v transgenerácl! a v každej ďalšej
fa ntazi jnej premene. Takéto protiargumenty nemožno
mávnut!m ruky zamietnuť, lebo každý človek je pri po·
čúv a n! hudby limitova ný svojim subjektom a veci vn!mame neraz velmi rozmanito. Napriek načr tnut ým polemikám je zrejmé, že autor v tomto die le vychádza
tematic ky 1 tektonicky z nultého bodu, že z velmi lapidárnych a elementárnych s úč as ti buduje svoj rozs!ah·
ly celok. Nastolené súvislosti sú asketické vo svojej
priamoč !aros ti a nechcú s táť v s lužbách čohosi, čo by
sme mohli verbálne o značkov a ť, č l pretlmočtt do poetických zvratov. jednoducho tu sú a fungujú v premenách hudobného toku. Ve!kolepé, nabubre lé slová, ktoré padli na margo tohto diela, necha jme stranou. Slovo o umeleckom diele mus! byt nielen vždy úprimné
a otvorené, a le 1 pristupné iným názorom.
IGOR BERGER

Dirigent

SVETOZÁR ŠTÚR
Narodll sa 21. 2. 1951 v Bratislave. Ako

šesťročný

za-

čal študovať hru na klav!rl u Ladislava Lacknera, kla vlrneho pedagóga a rladitela na ĽSU Mlloša Ruppeldta

v Bratislave. Od r. 1966 bol poslucháčom Konzervatória
v Bratislave. Studoval tu dirigovanie u prof. K. Schim·
pla, kompoz!clu u prof. J. Posp!šlla a hru na klav!ri
v triede prof. J. Maš!ndu. Stúdium klav!rnej hry absolvoval ako sólista janáčkovho Concertina pre klav!r
a komorný orchester, ktorého predvedenie od klavíra
aj sám dirigoval. S orchestrom školy uviedol Beethovenovu predohru Prometheus, op. 43, Koncert Es dur
pre dva klarinety a orchester, op. 35 F. V. Kremmera
a DvoMkovu IX. symfóniu e mol ,.Z nového sveta ",
op. 95. Skolu ukončil s vyznamenan!m ako Najlepši
absolvent dirigentského odboru za rok 1972.
V štúdiu dirigovania pokračoval v r. 1972·77 na VSMU
v Bratislave v triede národného umelca Ladislava Sla:
váka. Už v rokoch 1970-77 pôsobil a ko dirigent Lúčnice
a od r. 1976 ako umeleckSi vedúci orchestra tohto súboru. Na svojom diplomovom koncerte ~- 1977 uviedol
s orchestrqm SF Beethovenovu predohru Egmont, Lisztov Klavlrny koncert Es dur a Janáčkovu rapsódiu Ta·
ras Bu!ba. Súčasťou jeho diplomovej práce bolo aj orchestrálne naštudovanie opery Ch. Adama Keby som
bol králom uvedenej v Stúdiu VSMU.
.
úroveň absolventského výkonu dopomohla Stúrovi It
prvému angažmán za asistenta .dirigenta SF. Pôsobil
tu do konca sezóny 1978-79. Oalšiu sezónu prijal miesto dirigenta na Káhirskom konzervatóriu. S týmto telesom vystupoval aj v dalš!ch mestá ch Egypta. Od r. 1980
bol 2. dirigentom SOCR-u. Od začiatku sezóny 1980-81
až dodnes pôsob! ako korepet!tor a asistent dirigenta
v opere SND.
V zahranič! spolupracoval pohostinsky so Státnou fil.
'harmóniou v GyOri ( 1981) a s Národným symfonic kým
orchestrom v .Havane na Kube ( 1982 ). Plodná je jeho
spolup.ráca s Orchestrom Iudových nástrojov Cs. rozhlasu v Bratislave 1 s Filmovým symfonickým orches trom v Prahe.
V k ompozičnej oblasti vykazuje jeho činnost už teraz
impozantný rad opusov. Pre Cs. š tátny film na p!sal
hudbu k 24 celovečerným filmom (okrem iných V!taz,
Pomocn!k, Pásla kone na betóne, Mŕtvi u čia živých).
10 krátkometrážnym (Kanchenkonga, Vydýchnuť, Vyšši:!
hra a L) a niekolkým animovaným filmom. Pre Cs.
televfziu je autorom hudby k seriálom Thibaultovci, Zi·
vot bez konca, Lekár zomierajúceho času a k 14 in·
scenáciám (Pasca, Ráno pod mesiacom, Cestami vzdoru
a 1.) . Ako a utor scénickej hudby spolup.racuj e s
OPUS-om (Hájnikova žena, Rybka so zlatou ko rl.lt!lkou).
so SND, Novou scénou a viacerými mimobratislavskýml divadlami. Pre SND skomponoval hudbu k Druceho
hre V mene zeme a s lnka, ku Kočanovmu Play-backu,
So lovočivej hre Zvon bez veže, Kovačevičovmu Zbernému stredisku, Tajovského Hriechu a Brucknerovmu
Napoleonovi, pre Národné divadlo v Prahe k Stodolovej
Bačovej žene, pre Novú scénu k Neprave j neveste od
Middletona a Rowleyho, Zá borského Na jdúchovi, Caraglaleho Stratenému listu, de Filippovej hre Neapol.
mesto milionárov, pre Divadlo ]. Záborského v Prešova
k Záhradn!kovej hre Meno pre Michala, k Tajovského
Hriechu, pre Divadlo SNP v Martine k Palárikovmu
Drotárovi, pre Divadlo A. Bagara v Nitre ku Goldoniho
Preflkanej vdove a i. Pri pr!ležltosti 40. výročia SNP

Snfmka: z. Mlnáčovi
skomponoval hudbu k inovovanému audiovizuálnemu
progra mu Múzea SNP v Banskej Bystrici.
Svoj pomerne široký dirigentský repertoár obohacuje
v dvoch oblastiach - v opernej l symfonickej, a to tak
domácej ako i svetovej. Z opier naštudoval premiérovo
Benešovho Skameneného (Stúdia VSMU 1978), hudob·
no-scénickú kompoz!ciu J. Hatríka Stastný princ (Dom
umenia SF v Pie šťa n och 1981), Purcellovu operu Oldo
a Aeneas (SND 1983). zo s lov enskej tvorby v SND dl·
rigova l Cikkerovu operu Obliehanie Bystrice, Fre~ov
ba let Narodil sa c hrobáčik, zo svetovej tvorby Stravln·
ského Osud zhýralca,- Smetanovho Da libora, Dvol'ákovu
Cert a Kača, Leoncavallových Komediantov, Mascag·
niho Sedliacku česť , Verdiho Nabuc ca a l.
Zo slovenskej sy mfonickej tvorby dirigoval Dibákovo
dielo Vyletela holubička, Ferenczyho Tanečnú fantá·
zlu, Hrušovského Tatranskú suitu, Moyzesovo Divertimento, op. ll a Február ovú predohru, op. 48, Urbanco·
vých Pltnfkov.
V jeho sy mfonickom repertoári sve tových autorov sa
stretávame s menami ako B. Bartók, L. v. Beethoven, H.
Berlioz, j. Brahms, P. l. Cajkovskij, C. Debussy, A. Dvo·
i'ák, G. Fauré, C. Franck, G. Flh. H!lndel, J. Haydn, L. ja·
náček, E.Lalo, G. Mahler, W. A. Mozart, M. Ravel,
F Schubert, J. S!bel!us, B. Smetanu, R. Strauss, l. St.ra·
v!nskij, S. Svendsen, O. Tansmann a dalšl.
s pribúdajúcimi rokmi dirigentskej praxe sa StlÍrov
rukopis vyhraňuje smerom k živému, uvedomelejšiemu
a plno krvnému výrazu. Výdatnou oporou je mu pri tom
spofahlivé rytmické c!ten!e, z ktorého vychádza 'a od·
v!ja sa oduševnený, elánom s ršiac! prejav. Kritiky u!
od Stúrových š tudentských rokov vyzdvihujú jeho plastické a diferencované gesto, korektný prfstup k orches·
tru, črty samostatného riešenia. Má schopnos t prenikmlt
do dramatickej podstaty diela a na základe toho po·
da t presvedčivý, umelecký kultivovaný obraz.
S prihliadnut!m na vek dosiahol toho Stúr za dlrl·
gentským pultom už nemálo, no vrcholné kreácie bo
zrejme eš te len čakajú. K tomu, aby loh dosiahol, m4
všetky predpoklady. Len mu treba da ť pr!ležltost, aby
nás o tom presvedčil.
VLADIMIR CIZII

Dvorákova spevácka súfaž do tretieho
]e is te celý rad významný ch intcrp.·etacn}·ch s úťa ž!, ktoré prispievajú k rastu úrovne nášho
umeleckého š kolstva, pomáhajú
konfrontov a ť
rôzne pedagogické
<;mery a otvárajú mladým talentom cestu k tvorivým úspechom a
na umelecké kolbištia. Medzlná·
rodná spevácka súť až Antonfna
Dvoi'áka v Karlových Varoch za UJ.ma medzi nimi osobité a perspekt!vne postavenie. Uvedomuj eme si to na jmä v súčasných
dňoch, kedy spevácke umenie dosiahlo určité méty a je ho budú·
cl rozvoj býva neraz predmetom
horúcich a kritických diskusi!.
Karlovarská
spevácka
sú ť až
vstupuje do týchto udalost! s
vkla dom .
vlas tným významným
Toh toročným

ročn!kom

dovŕš il a

dvadsiate jubileum, bilancovala v
Istom zmysle svoje doterajšie cesty a zamýš!ala sa nad tým, a ko
ich v budúcnos ti najlepšie nas me·
rova t. Táto stítaž sa má totiž sk u·
to čne č!m preuká za ť. Ako Interpretačná stítaž s medzinárodnou
úča s ťou sa koná každoročne na
prahu leta, kedy mnohé spevácke
ta lenty konči a svoje š túdium J.
vstupujú do praktického umeleckého života. Konfrontácia výsledkov školenia a výmena pedagogických s kúsenost! medzi jednotlivými národnými školami a učilišta
mi je viac než prospešná. Navyše
k tomu prichádza na mieste, ktoré ponúka mimoriadne pria:~; niv é
kultúrne prostredie a umelecky
obohacuje život najvýznamne jš!c h
západočes kých
kúpelov. Ka rlov e
Vary sa pýšia ve!kou kultúrnou
trad!c!ou a strážia s úctou 1 od kaz skladate!a Anton!na Dvol'áku .
ktorý tu nie ko!kokrát pobudol u
tu aj tvoril. jeho odkaz je pevne
zač le ne n ý i do organizmu med zi-

národnej speváckej s úťaže a pi nf nielen propagačný odkaz.
Karlovarská spevác ka s úťaž A.
Dvol'á ka sa môže s pýc hou obhliadnuť do svoj ej
minulosti o
prezentovať sa úspechmi ako má·
loktorá zahraničná súťaž . V jej
análoch figurujú od roku 1966,
kedy vznikla, mená dnes už renomova ných, svetovo ostrie laných
národnej
ume lkyne
s pevákov :
Gabriely Beňačkovej , s ólis tov berl!nskej Komicke j opery jany Smftkove j a Klementa Slowioczka, sólis tu Viedenskej štátnej opery Ja ·
ros la va Stajnca , sólis tov našich
národných scén Petra Mikuláša a
Pavla Ho ráč k a, čl vynikajúcich
drážda nských spevá kov Olafa BUra a Angely Li eboldovej, ktorá ne dávno dovŕšila svoju um elec kú
povest v!tazstvom na medzlnárod·
nej spevác kej s úťaž i Márie Ca lia ·

desaťročia

s ovej v Aténach. Celá plejáda dal·
šfch umelcov defiluje medzi oce·
nenými
a bsolventmi
karlovar·
ských spevá ckych stretnut!. Nie·
ktor! z nich sa predstavili na
otváracom konc erte sútaže A.
Dvoi'áka v zaplnenej sále Therma·
lu s Karlovarským symfonick9m
orchestrom. Vystúpenie býval9cb
laureátov pa tr! k sympatick9m
reminiscenciám dvoMkovs kej Sfi·
ťaže. Svoje oprávnene 11ysoké am·
bicie tu tentora z predostrela zre·
lá maďarská umelkyňa Mária Ar·
d6ová prednesom árie Grófky z
Moza rtovej Figarovej svadby, kto·
rá disponuje hlasom kultivované·
ho formátu s boha tým zvukom l
štýlom. Mezzosopranistka Dagmar
Pecková preukáza la svoj nesporný dramatický talent zasa v árU
Panny Orleánskej z rovnomennej
opery P. I. Cajkovského.
[ Pokračovanie na ~· str.j

Tajomník ZCSKU zasl. ume lec j .
háč odovzdáva ceny laureátkam Dvo·
i'ákovej spevá cke j súl'aže. Zlava: U. Azerothová, S. Brohmová; Z. Ka·
sanická.
Snfmka: A. Ková č
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DEJINY HUDOBNEJ KULTÚRY NA SLOVENSKU I.
Richard Rybarii!: Stredovek, renesancia,
barok. OPUS Bratislava 1984, 1. vydanie,
231 str6n, notovi a obrazová prfloha.
Poznanie hudobnokultúrneho dedič
stva vlastného národa, uvedomenie sl jeho historlcity, vývojovej kontinuity, progreslvnych tradlcll a umeleckých kvalit a stotožnenie sa s nim predstavujú.
najzákladnejšie hudobnokultl1rne hodno·
ty, ktorých prenos do kult(lrneho vedomia našej spoločnosti zabezpečuje súčasná slovenská hudobná historiografia. Vyžaduje to predovšetkým Ideovo
správne zacielenú a zmysluplnú. muz1kolog1ckl1 Interpretáciu hudobnokultO.rnych javov a procesov, s využlt!m moderných pracovných metOd, na základe
ktorých by mal vzn1knl1t z produktu
budobnohlstorlckého zámeru premysle·
ný, zdôvodnený a dobre štrukturovaný
komplex poznatkov.
Domnievam sa, že práve tieto myšllenky treba uviesť a podčiarknuť v úvode k recenzll l. zväzku Dejln hudobnej kultúry na Slovensku, aby sme sl
v plnej miere uvedomili to, čo je našej
hudobnej verejnosu všeobecne známe totiž, že vytvorenie modernej, vyššie načrtnuté nároky splňajúcej publikácie de·
j!n hudobnej kultl1ry (aj dejln hudby)
je mimoriadne závažná, zodpovedná a
vObec nie luhká úloha. Jej náročnosť sl
plne uvedomovali (a tste aj uvedomujll) autori trojzväzkového projektu Dej!n hudobnej kultúry na Slovensku, ked
takmer po troch desaťročiach od vydania Dejln slovenskej hudby v roku 1957
uvádzajú do života 1. čast nového edlč·
ného člnu. Vyplýva to jednak zo zverejneného Ideového zámeru celého projektu, ale hlavne z koncepcie l. zväzku
(objavil sa na pultoch knlhkupectiev
v aprlll 1985), z metódy jeho spracovania v neposlednom rad~ z mobilizácie
najlepšieh tvorivých sn.
Predslov Ladislava Burlasa k tomuto
zväzku zvlášť akcentuje nutnosť formovania hudobnohtstorlckého vedomia v
sQčasnosti a sprlstupňovanla hudobnokultúrneho dedičstva, pretože .,hlavným
dOvodom vedomého a spontánneho priklonu ku kultO.rnemu dedičstvu je upevňovanie človečenskej, národnej l triednej Identity a. nevyhnutné potvrdzovania kontinuity nášho bytia". z tohto
Ideového, ale aj Ideologicky presne a
správne špecifikovaného zámeru vyrástla zaujlmavo koncipovaná publikácia s
názvom Stredovek, renesancia, barok z
pera nášho popredného hudobného historlka-medlevallstu Richarda Rybarlča.
Rozhodnutie poveriť vypracovanlm prvého zväzku jedného autora považujeme
za logické vytlstenie Rybarli!ovej dlhodobej a mimoriadne úspešnej muzikologickej špecializácie na výskum najstaršlch obdobi vývoja hudobnej kultt1ry na Slovensku v rámci teamu hudobných historikov Umenovedného tlstavu SAV v Bratislave.
Pozorný čitatel sl už pri čltanl dvadu publlkcle má možnost v plnom rozsahu uvedomiť, prečo publikácie tohto
druhu nevznlkajtl z roka na rok, ani
za pät, dokonca ani raz za de sať rokov.
Nový pohlad na problém vývoja fiudob ·

nej kultúry vyžaduje desaťročia namáhavej bádatelskej práce a ako taký sa
stáva vlastne generačnou záležitosťou.
Rybarič bol jedným z autorov akademických Dejln slovenskej hudby v roku
1957. Spracoval v nich vývoj slovenskej
hudby v predfeudálnom obdobi a v obdobi feudalizmu do 16. storočia. V terajšom l. zväzku Dejln hudóbnej kulttlry
na Slovensku pertraktuje vývoj hudobného života a tvorby od 9. storočia pri·
bllžne do roku 1780, teda v rámci jednej spoločensko-ekonomickej formácie
feudalizmu.

DEJINY .
HUDOBNEJKULTUHY
NA SLOVENSKU
I.

Nemienim porovnávať tieto dve práce,
lebo to v podstate ani nie je možné.
Lež! medzi nimi tridsať rokov autorovho
lntenzlvneho bádania a objavov na poll
fundamentálnej heuristiky, tridsať rokov systematickej muzikologickej práce, publikovania, osobného vedeckého
dozrievania a permanentného zoznamovania širokej verejnosti s tlspechmi slovenskej hudobnej historiografie. Chcem
však vyzdvlhntlt skutočnost, že práve
výrazný kvalltat!vny posun slovenskej
hudobnej historiografie, spätý aj s Rybarlčovou prácou a jeho osobnostným
vývinom, umožnil nastoliť a spracovať
dantl problematiku tak, ako ju nachádzame v 1. zv!lzku nových Dejln hudobnej kulttlry na Slovensku. To znamená,
v zásadnom prehodnotenl doterajšieho
stavu (najmä tradovaného zaostávania
Slovenska za európskym vývinom), v novom pohlade na otázky hudobno-kultúrnych tradlcll a vývôjovej kontinuity,
v ďalšom spoznávanl hranic etnicity a
vývoja národnej hudby, ako aj v uvedomovani sl hudobnokulttlrnych hodnOt
autentickej domácej tvorby a Ich väzieb
na európsky hudobný kontext.
Vla stntl náplň práce tvoria dva problémové celky (kapitoly) - Stredoveká
hudba a Renesančná a baroková hudba,
Ich koncepcia .,je postavená na dvoch
predpokladoch - na uznani priority
spoločenského rámca hudby, hudobného
života, a na dlchotómll všeobecnohlstorických a hudobnoštýlových európskych
a slovenských znakov". Z vntltorného

DMITRIJ ŠOSTAKOVIČ A JEHO ·DOBA
Jednu z na jv!lčšlch osobnosti sovietskej hudby a hudby 20. storočia vObec,
národného umelca ZSSR Dmitrija Sostakovlča a jeho dobu približovala náv·
števnlkom nezvyč a jná výs tava, ktorá bola Inštalovaná v miestnostiach Kruhu
prlatelov českej kultúry v ·Dome knihy
v Bratislave po č as tohtoročný ch horll·
clch jtllových dni. Ak ste náhodou sl aj
v uliciach Bra tislavy všimli mlflo výrazný plagát oznamujúc! túto výstavu,
v prvom momente vás u rč ite napadlo,
!e uvldlte s tar ostlivo pripravenú výstavu, ktorá bude p ri bližova ť velkého skladotera cez množs tvo dokumentačného
materiálu
vyda ných partitúr jeho
~kladleb, gramoplatnl, knih o Sostakovlčovl, dobových plagá tov, fotografii, kri·
l!k atd. Nič také však táto výs tava nepont1kala. Jej nezvyč a jnost, no o to väč 
šia lákavo sť a prltažllvo sť spočlvala v
tom, že spr ostredktlvala obraz Sos tako·
vlča a jeho doby výlučne prostrednlctvom výtvarných diel
olejoma lieb,
gvašov, leptov, akvarelov, tempier , Uto·
grafU, plastik, a ko l výtva rných návrhov
scén a kostýmov k Inscenáciám jeho
opier a baletov od najvýznamnejšlch rusk~ch a sovietskych umelcov, z ktorých
sa mnoh! zaplsall zlatými plsmenaml do
výtvarných dejln nie len rus kých a sovietskych, ale 1 sve tových. Návštevnlk
v~stavy mal tak vzácnu p rlležlto sť stretnút sa tu s ozaj unikátnymi exponátmi
- originálmi diel l. Rapina , v. Serova,
K. Ma lev lča, K. Petrova-Vodklna , K. Juana, l. Kljuna, A. Kuprlna , B. Kustodljeva, P. Konča l ovs kého , M. Sar jana, V.
Tatllna, A. Sevčenka , l. Grabara, V. Favorského, P. Pllonova, V. Muchlnovove j,
s. Lebedevovej, A. Os merklna, A. Dejneka, l tých mladšfch - S. Cujkova , P.
Vlliamsa, N. Sokolova, A. Alchverd anco,
M. Anlkušina, T. Starženeckej . až po na-

štch stlčasnikov - T. Salchova, B. Tall·
borga a A. Sltnlkova.
Výs tavný stlbor 46 obrazov a 8 plastik obsahoval výtvarné diela zhruba
troch tematických okruhov. K prvému
patrili diela vlažtlce sa bezprostredne
na D. Sostakovlča. Reprezentovali Ich
portréty skladatela od maliarov Sarjana a Salachova, bronzová plastika od
sochára Slonlna, dve rozsiahle olejomalby - Zlatý vek a Pocta Dmltrljoyt Sostakovlčovl (obe z roku 1983) od najmladšieho účastnlka výstavy maliara
Sltnlkova (nar. 1941) , Favorského linolyt Sostakovlčovo Kvinteto g mol, scénický návrh k VU. symfónll od Stade·
neckej, alebo Lebedevovej portrét N. Sostakovlčovej a dalšie. Do druhého tematického okruhu možno zaradiť portréty
velkých súčasnlkov D. Sostakovlča hudobnikov , sptsovatelov, básnikov, dl·
va delnlkov. Z tohto okruhu prezentova ný
s úbor pontlkol napr. známy Replnov portrét skladatela A. Glazunova, ale 1 málo známe portréty sklada telov S. Proko·
fleva (Grabar). K. Karajeva (Salachov),
G. Svlrldova (Anlkušln), klavlrneho ~r 
tuóza V. Sofronického (Končalovsklj) ,
čl svetoznámeho dirigenta J. Mravlnského (Muchlnovová), da lej portréty
básnika revolúcie a proletariátu V. Majakovského (Sokolov J, poetky A. Achmatovovej (Petrov-Vodkln) , mága soviet·
s keho diva dla V. Mejercholda (V111ams) ,
splsova telov A. Tvardovského (Lebedevová) a C. Ajtma tova [Cujtov) . Treti tema tický okruh z ahtňa l diela dokumentujúce dobu - dobu politických a spoločens kých zmien, nových Q.loz,.rtckých
a umeleckých prúdov, ktoré determinova li a formova li Sos takovl č ov hudobný
vývoj 1 jeho Juds ký profiL Z týchto obra zov p ri pomeňm e čo len Prvtl manifes táciu ( Petrov-Vodkln ). Dvads ia ty sled·

usporiadania týchto celkov zisťujeme
autorovu dôvernú znalost javov a procesov vo vývine sakrálnej 1 profánnoj
hudobnej kulttlry na O.zeml Slovenska
v stredoveku, vynikajúci prehlad v problematike prameňov a llterattlry, schopnost premysleného systémového prlstupu k hudobnohistorickej syntéze. K tomu treba p ri počltat ešte jedno velké
plus - metodologické východisko, ktoré
mu umožňuje formulovať jednoznačné a
všeobecne platné závery pri .,výskume
objekt!vnych spoločenských a kulttlt·nych predpokladov hudby". Je nim marxistické materialistické c hápanie vývoja
hudobnej kultl1ry s akcentom na .,prlnclp triedneho rozdeleniaM a .,prlnclp
dialektiky všeobecných a zvláštnych čl
nitelov". Na tomto základe sa autor sna·
ži objasniť .,všeobecnohlstorlcké deter·
mlnácle" hudobnej kulttlry na Slovensku, .,no 1 autonomné a špecifické črty
a zákonitosti". Robi to metodologicky
dôsledne, preclzne, s patričným nadhladom, v neustálej konfrontácU a osvetlovanl dobovej hudobnokulttlrnej reality
.,z hladiska funkcie a premien hudobného umen~a v národnom organizme".
Neuchyluje sa iba k člrej sumarlzácU
faktov a deklarovaniu poznatkov, ale
nastoluje a rieši problémy, ·hladá pričlny javov a vyslovuje fundované závery. Cenným je fakt, že sa neuspokojuje
s dosiahnutými výsledkami a uvedomuje
sl, že .,mnoho otázok ostalo otvorených
a nezodpovedaných". K tomu mOžeme
tba poznamenať, že proces skúmania
heurlstickej základne a vyjasňo.vanla
stanovisk nebol a nikdy nebude uzatvorený, pretože .,všetky, staré problémy
sa nedajú vyrlešlt naraz a s novými
poznatkami automaticky pribtldajú nové
otázky, ktoré inšpirujú k dalšlm bádatelským zámerom M.
Určený rozsah týchto recenzných poznámok neumožňuj e podrobnejšie špecifikovať všetko nové, čo publikácia pri·
náša. Kto sa s ňou bližšie a dôvernej·
šle zoznámi, zist!, že je toho dosť. Nie·
len v spôsobe nastolenia a riešenia
problémov, ale aj vo faktografll, vo vý·
bere a hodnoteni javov a pr ocesov, v
periodizácii a dokonca aj v samotnom
názve publikácie. Publikácia je aj graficky a esteticky pekne vybavená. Obsahuje celý rad farebných a čiernobie
lych fotografii ( 40 strán) a reprezentat!vnu bibliografiu. Zvlášť pozlt!vne treba hodnotiť a prlvltať notovú prllohu
(72 strán) prostrednlctvom ktorej autor
názorne dokumentuje pozlt!vne hudobnokultúrne hodnoty našej minulosti. Je
ur čená odbornlkom (tým vari najskôr,
vzhladom na preclzny vedecký štýl podania), ale poslúži aj širokému okruhu
záujemcov ako cenný a fundovaný zdroj
Informácii o našej ·hudobnej kultúre v
minulosti.
Tento edičný čln OPUS-u treba vrele
prlvltat, lebo dáva na knižný trh publikáciu dávno očakávanú, potrebntl a
žiadanú. Verime, že sa mu v nie prlllš
vzdialenej budtlcnostl podari zrealizovať
celý projekt Dejln hudobnej kultúry na
Slovensku v kvalitatlvnych Intenciách,
nastolených prvým zväzkom.
FRANTISEK MATOS
my február 1917 (Kustodljev), Ráno
priemyselnej Moskvy (Juan), dlptych
Mierové sily (Ta llberg), ale 1 Malev!·
čovho Tesára,
Tatlinovho Námornlka,
Kuprlnov Bachčlsaraj ský večer, Sevčen
kových Hudobnlkov, Dejmekov obraz
Hra s loptou, Kljunov obraz Suprematlzmus a mnohé Iné.
Výstavu Dmitrij Sos takovlč a j ~ho doba, ktor á časovo prlpomlnala 10. výročie
úmr tia geniálneho s ovietskeho hudobnlka ( 9. 8. 1975 ). usporiadalo Ministerstvo kultúry ZSSR a Ministerstvo kultúry SSR. Pozostávala z exponátov šiestich soviets kych galérii a múze! a nlekolkých stlkromných zbierok. Jej komisárom bol Fedor Kriška, ktor9 aj ked
ju zostavil oza j velkolepo, bol pri jej
konclpovanl silne de terminovaný prlestorov9mt možnosťami - z ponúknutého
súboru mohol tlda jn e vybrat Iba tretinu
diel. I napriek tomu bolo sa na čo dlvat a a j tento zúžený výber dokázal
v návš tevnikovt vyvol ať pocit mimoriadneho výtvarného zážitku. Skoda len, že
pre túto jedinečnú a ojedtn'e ltl výstavu,
zloženú z diel mimoriadnej výtvarnej a
kulttirnej hodnoty, sa nenašli v Bratis lave reprezentatlvnejšle pries tory (Kruhu prla telov českej kultúry v Bratislave treba napokon vys loviť vďa ku za jej
prichýlenie) 1 vhodnejši termln. Jej posunutie o tri mesiace neskOr
mohlo
vhodne korešpondovať s Iným 1 ked nie
okrtlhlym skladatelovým životným jubileom (nedožité 79. narodeniny - 25.
septembra ), ale predovšetkým výstava
sa mohla s tat stlč as tou Bratislavských
hudobných slávnos ti a byt Ich, nepochybne, výrazným obohatenlm. Výs tava
s l zaslúžila tiež väčšiu a s ta ros tlivejšiu propagá ciu; nlekolko málo dni pred
jej uko nče nlm ( 28. 7. ). nemal návš tevnik k dispozicii a ni katalóg, ani In~
zdro j na jzákla dnejšlch Informác ii, ktoré potom musel zls kuf z iných prameľ\ov a z druhej ruky.
- AG·-

SKLADBY RUSKfCH MAJSTROV: M. I.
Gllnka: )ota Aragonesa; N. A. RimsklJ·
Koraakov: Fantázia na l(rbskji t6my
op. l; A. P. Borodin: V Strednej .bil; M.
P. Muorgskij: Noc na LyseJ bore; M. A.
BalakireY: lllamey (6prua pre orcbes·
ter Alfredo Caselia)
SLOVENSKA FILHARMONIA,
dirigent
VLADIMIR VERBICKIJ
OPUS stereo 9110 1413
Platňa OPUS-u obsahujúca skladby čle
nov Mocnej htstky a jej predchodcu M.
I. Gllnku je viac dramaturgickým než
Interpre tačným č lnom. To · dramlj.turglc·
ké pozitlvum spočlva v . zaradeni Fantázie na s r bské témy od Nikolaja Rlmského-Korsakova a orientálnej fantázie
lslamey od menej hrávimého člena Htstky Mlllja Balaklreva v Casellovej lnštrumentácU. Výber skladieb je zaujlmav~ aj tým, že až na jednu výnimku (Noc
na Lysej hore) Ide o diela s Inonárodnými folklórnymi Inšpiráciami u tých
najrusk(ljšlch skladatelov.
Ovodná Jota aragonesa M. l. Gllnku,
skladba spočlvajtlca na rytme španielskeho národného tanca, ktorého melódiu sl sám _Gll!_!ka zapísal počas svojho
španielskeho pobytu, postráda v tnterpretácU väčšie napätie. l celkové dynamické rozpätie je pomerne ploché a stl·
hra jednotlivých orchestrálnych skupin
nie je vždy najpreclznejšla.
Fantáziu na srbské témy od Nikolaja
Rlmského-Korsa kova sl vypočujeme ako
zaujlmavosť
a vzápätl sl uvedomlmt!,
prečo táto skladba nie je v!lčšmi frekventovaná: chýba jej osobitosť a brilantnosť neskoršlch sklada telových prác.
Zaujlmavá
kontrapunktlcká hračka
A. P. Borodlna - skica V Strednej Azil,
nedáva Interpre tom velký priestor na
UP,latnente dákych osobitých prednesových riešeni. Ide viac -men~j o pOsoblvé
vyklenutle dynamického oblúka a to
nám tu op!lť chýbalo. Skladbička pOsobl
až prlllš monotónne.
Druhá strana platne prináša najprv
jedno z najpopulárnejšlch ruských symfonických diel - Musorgského fantáziu
Noc na Lysej hore. Tu už st mOJe orchester s chuťou zahrať a dirigent m4
prlležttosť blysntlt sa rlešenim výstav·
by 1 dramatickým vypolntovanlm diela.
Ztal, ani tu Verbickij nevyužil v plnej
mlflre svoju prlležitost. Skladba preble-·
ha bez väčšieho vzruchu, v strnulých,
málo premenllvých tempách a bez vyhrotenejšleho dramatizmu, ktorý sa tu
priam núka.
V záverečnej fantáz11 M. Balaklreva
lslamey, pOvodne klavlrnej skladbe, dal
dirigent aspoň vyznieť bohatej a farbistej lnštrumentácU Alfreda Casellu a vyťažil o niečo viac z dynamických kontrastov. Celkove platňa nevybočuje z
priemeru a svojou umeleckou hodnotou
neznamená väčši prlnos.

CARL PHILIPP EMANUEL BACH: CEMBALOVI!: KONCERTY. Koncert c mol pre
llembalo a sl6i!lkovt orchester, Wq 31;
Koncert F dur pre llembalo a alii!lkoyt
orchester, Wq 33.
Alezander Cattarino - llembalo
Sloveaskt komornt orchester vedie Bob·
dan Warchal
OPUS Stereo 9110 1118
Digitálna nah rávka dvoch čembalo 
vých koncertov Carla Ph111ppa Emanuela
Bacha v podani Alexandra Cattarlna a
Slovenského komorného orchestra obohacuje náš gramofónový trh o diela
ma jstra, ktorého význam v dejinách hudby je da leko v!l č šf n ež pozornosť, ktorá
mu súčasná doba venuje. Carl Ph111pp
Emanuel Bach je jedným z prvých prlekopnlkov rodiaceho sa nového štýlu klasicizmu a celá jeho tvorba je výraznou r eakciou na polyfónny štýl baroka,
vrcholiac! v tvorbe jeho otca Johanna
Sebastlana "Bacha. Samozrejme, štýl
,.berllnsk~ho alebo niekedy tiež "hamburského Bacha nie je ešte celkom vykryštalizovaný, ale obsahuje už vlastne
vš etky podstatné štýlové znaky klasicizmu.
Vydanie dvoch z jeho p!ltdes latlch
čembalových koncartov je záslužným či
nom v.ydava tels tva OPUS, najmä léed vychádzajú v takej vynikajtlcej lnterpretácU, a kú Im za bezp ečil sólista Alexander Cattarlno a Slovenský komorný orchester so svojim vedtlclm národným
umelcom Bohda nom Warchalom. Warchalovci aj tu zostávajú varni svojmu
plnokrvnému spôsobu hry a .je len vec ou názoru čl budeme Ich miestami trochu forslrovan9 prejav ·hodnotiť ako vybočenie z medzi štýlovos ti alebo nte.
V každom prlpade má nahrávka tie naj·
vyššie parametre aj zo s trany sólistu:
odovzdal velmt preclzny výkon. Jeho
prstová technika je vycibr ená, spolahllvá a sólis ta pre javuje velký cit pre vý·
s tavbu väč šieh hudobných celkov. Technickému š tábu (P. Breiner, G. Sora l)
by som vytkol Istý nepomer zvuku me dzi s ólovým nástrojom a or chestrom ;
čembalo by mohlo byt o poznanie s il·
ne jš le.
V nahrávke če m balo v ých koncer tov
C. Ph. E. Bach a nájde nadšenec pre stH·
rt1 hud bu skutočnO. lahôdku, akú sa
opla tí za ra dlt do dis kotéky.
ROMAN SKIBPEK

SLOVENSKÝ FILHARMONICKÝ ZBOR SBERLÍNSKYMI FILHARMDNIKMI Zo zahraničia
Do každej koncertnej siene sa vchádza s úctou, do "hudob 'nej katedrály" v Západnom Berline ét,le obzvlášť; nie preto, že
je v Západnom Berline, ale preto, že hudobné umenie všetkých storoč!, ktoré sa tu predvádza, má parametre obdivuhodnej technickej a umeleckej dokonalosti. Hosťa hneď pri vstupe
do tohto stánku umenia ovanie rešpekt pred technickou fOl'·
muláciou koncertného priestoru, ktorý šokuje netradičnou formou vonkaj šieho vzhľadu s nápadne veľkorysým rozmerom vnútorného priestranstva. Majestátne pódium v posunutom strede,
obklopené zo všetkých strán labyrintom 2200 sedadiel, rozčle
nených do viacer ých blokov hladiska a lomených !InU vlacbalkónovej konštelácie, je velkou koncertnou a rénou pre naj lepšieh z celého umeleckého sveta. Berllnski fHharmonlcl, ktor!
tu domovsky sfdlia, patria k svetovej špičke práve tak, ako
ich legendárny šéf Herbert von Karajan. Tento fakt, bez precei'íovahia a zveličovania , nabáda každého, kto do tejto modernej siene vkroč!, ku skromnosti a úcte pred vrcholným umenfm, ktoré v tomto fascinujúcom prostred! roky obdivuhodne
prosperuje.
Na dvoch slávnostných koncertoch ( 13. a 15. Vl. 1985 l, ktoré boli venované klasikom svetovej moderny, odznel! Dva portréty, op. 5 Bélu Bart6ka, symfonická rapsódia Taras Bulba
Leoiia Janáčka a po prestávke velké oratórium Jakubov rebrik
Arnolda Schänberga.
V prvej časti programu Berllnski filharmonici predviedli
Ba rtókove Dva portréty po prvý raz. V tomto diele, podobne
ako a j u J anáčka, nápadná bola Ich orientácia na farebnú
škálu oboch s kladieb. Zdá sa , že Berlfnski filharmonici dobre
poznajú vynikajúcu akustickú danosť sály, preto ju skvele využivajú v záujme svojho Interpreta čného ma jstrovstva 1 umeleckých hodnôt predvádzaných diel.
Dirigent Christoph von Dohnányl, od r. 1984 šéf Clevelandského orches tra, svoj vzť ah k uvádzaným dielam vyjadril tým,
že Ich dirigoval spamä ti. Tým sl vytvoril značný priestor pre

interpreta č nú moduláciu vlastnej koncepcie, ktorú v tak muzikálnom orchestri, akým sú Berllnski filharmonici, hravo pres adil a majstrovsky rea lizoval.
Po prestávke vrcholom obidvoch koncertov bolo predvedenie
mimoriadne náročného oratória Arnolda Schllnberga Jakubov
r ebr!k. Rozš!rený a druhý "vzdialený" orchester na jednom
z bo č ných balkónov vo výške as! 20 metrov, velký zbor a tlm
sólistov a sóllst!ckýCh hráčov, tvorili interpretačný aparát neobvykle mnohotvárnej zostavy. Po prvý raz s Berlfnskymi filharmonikml vystúpila Celina Lindsleyová, pochádzajúca z New
Jersey, vynikajúca sólistka s obdivuhodným hlasovým rozsahom (g-f"'l}, ktorá, mimochodom, svoj krkolomný sólistický
part (Die Seele l zaspievala so suverénnou technickou a výrazovou bravúrou, ďalej Klaus Kiinig, Helga Pllarczyková, Američanka Mary Logan Hastingsová, Oskar Hillebrand, Dietrich
Flsche-Dieskau, ktorý v jún! oslávil svoje 60. narodeniny, Wolf
Appel, Helmut Krebs a Tomislaw Neralič. účast Slovenského
filharmonického zboru z Bratislavy na predvedenf Schllnbergovho ora tória možno označiť za vrchol v jeho doterajšej koncertnej reprezentácll slovenského Int e rpretačného umenia v
zahranlčf. Recenzent koncertu v denn!ku Berliner Morgenpost
venoval nášmu zboru s!ce Iba jednu vetu, ktorej obsah má
však hodnotu reklamnej "zlatej etikety" ("Der Slowakische
Phllharmonlsche Ch or sang herrllch flexlbel"]. Popri ováciách
publika a vďaky dirigenta Chrlstopha von Dohnányiho zbor s l
nemohol viacej želať než zanechať v koncertnej sieni Karajanovho orchestra ten priaznivý dojem, ktorý konštatoval l recenzent.
Cesta Slovenského fiLharmonického zboru do Západného BerHna viedla cez stovky malých i velkých koncertných úspechov
doma i v zahra nlčf. Tento úspech však v predvečer 40. výročia
jeho existencie je korunou jeho kariéry.
JOZEF DANISOVSKt

Slovenský spevák v benátskej opere

Záber z inscenácie Mozartovej opery Zaida. Prvý zrava M. Dvorskf.
Bená tske operné divadlo La Fenice
patr! medzi trinás t štá tom dotovaných
operných divadiel. Už samotný tento
fa kt sv e d č f o tom, že patr! medz! hlavné operné scény Talianska. Podla názorov diva delných odbornlkov sa toto divadlo za r a ďuj e kva litou svojej operne j
produkcie a dramaturgickým plánom
medzi prvora dé operné scény, Ihn e ď za
slávnu milánsku La Scalu. Má svoju dlh o roč nú trad!ciu, bolo svedkom premiér
diel mnohých ma jstrov talianskej opery v minulost! l s ú časno s t i, uvádza netradič ný a zauj!mavý repertoár. Ta k napriklad v r ámci t ohtoroč ných v ýroč ! J. S.
Bacha a G. F. Händla bol! tu scénicky
predvedené Bachove Pašie podla Jána

V Moskve sa

skončila

Piata medzintíroclntí súťaž bal et ných
umelcov, ktortí sa konal a v Moskve v
l?ase od 12. júna do 26. túna, zanechal a
množstvo krtísnych dofm ov, zau;tmavých
stretnuti a umelecké výsledky, k tor é sú
rýznamné pre rozvo ; svetového báletMho divadla.
-- Mimor iadne d6l ežité sú pod ľa m11a
dva moment y, - hovori predseda por o·
ty sútaže, hlavný choreograf Veľkéh o
divadla ZSSR Juri J Gri gorovit?. - Pr vým
te v~eobecne ľudský moment: matstrt
baletného divadla, zastu pufúci dvadsatpčiť kra;tn, pracovali v porote
v e ľ mi
svorne, druž ne a ;ednomyseľ ne. Ml adi
umelci z dvadsiatich dvoch kra/fn, tancu;úci na scéne, boli t iež sv ornf: neboli súpermi , ale priat eľmi, k tor! si navzdtom úprimne držali palce, podpor ovali
sa mordlne, pomtíhall si, ako sa vrav! ,
kto ako mohol ...
Chcem vyzdvihnúť a; druhý moment,
t ýkafúci sa bezprostredne chor eogr af iekého umeni a, pokraču j e Jurij Gr igorovič. Sú ť až bol a svedectvom toho,
aký populdmy te dnes na celom svete
klasický tanec. My v~etci spolu musíme
zachova( čistotu a krtísu tohto tanca.
li.íievnat o sa o to usilutú a chcú v t e;- '
to oblasti dosaho v ať úspechy ztíst upcovia k r aj i n, ktor! takreče no e~te neddvno bolz od baletu na mlie vzdla l ent, ne maiL tradfcie klasickej ~ko l y , ako naprík l ad faponsko, Ctna, Mongolsko, Argentilla . . . Jediným, ale zato presvedčivým
prfkladom te A rgenti nčan Julio Bocca,
vo svotich osemnástich rokoch už vynika;úci umelec, ktorý ziska/ zl afú me-

a dve H!lndlove diela - Orlando a Agripplna. Z Rossiniho takzvaných vážnych
opier má na programe Otella, Ar midu
a Semlramis. Verdiho tvor bu zastupujú
men ej známe diela a ko Stlfello, Aroldo
a Attila. Dale j je na repertoári Cimaros ove Ta jné manžels tvo, Wolf-Ferrarlho
Zuzankino tajoms tvo s radom vyn~kajú
cich operných Interpretov ako sú M.
Hornová, J. Carreras, H. Prey, M. Zimmermannová, K. Rlcciar elliová, N. Martlnucci, L. Cuberllová a ď al š!.
Opernú tvor bu nášho s t o ro č ia zastupuje B. Britten, I. Stravins kij a náš L. Janáček operou Z m ŕ tve h o domu.
V dramaturgickom plán e sa n epozabudlo a ni na dielo W. A. Mozarta. Jed-

nu z jeho prvot!n, operu Zaida, vys triedajú neskoršie známejšf Titus a oblúOpera Za ida zosta la nedokončeným
dielom ešte mladého Mozarta. Ide o patná s ť hudobných č fs i el s námetom v tom
č a se módnych -h is toriek únosov mladých
dievčat do tureckých hár emov. Inscenov a ť takéto hudobné dielo bolo pre realizátorov Iste nelahké. Textovej s trá nky
sa ujal známy ta liansky spis ov a teľ Italo
Calvino. Jednotlivé hudobné čls la doplnil talianskym sp rievodným textom a
ne d okonč enú historku zveril fantázii diváka. Dal mu možnost vybra t sl zo štyroch verzit finálnej scény, ktoré mu pôsobivým prednes om na črtol činoher ec
Massimo Foschl a ktoré mu účinkujúc i
sp eváci s obmena mi podla deklamovanej situácie predviedli na scéne.
Zaujfmavým fatdom tejto ins cenácie
bolo medzinárodné obsadenie hlavných
úloh mladými spevákmi z rôzny ch krajin, medzi ktorými sa v tenorovej úlohe
Gomatza uviedol po prvý raz na za hraničnej scéne mladý s lovenský spev ák
Miro Dvorský, pos lu c háč VSMU. Zahraničný debut v kaliske bel canta a na
jedn ej z prvoradých talianskych oper:
ných scén je pre mladého speváka nielen velkou prfležitostou, ale i záv!lzkom.
Miro Dvors ký obdaril svojho hrdinu mlad!ckym zanletenfm , vyrovna nosťou a
Is totou s pevá c ~e ho pre javu a krásou
svojho hlasu, čo v radoch miestneho
publika vyvolalo zaslúžené ocenenie. V
celkove vyrovna nej medzinár odnej konku rencii mla dých kolegov presv e d č il, že
v ňo m rastie nová nádej súčas ne j slovenskej spevác kej gen erácie.
ANNA PODOLSKA, Benátky

popri

sovietskych i nterpretoch,
klasi cket ruske; baletne; !!koly, ako sú Marina Leol'ik l novd,
N i na Ana nla~viliovtí, Alexander Vetrovot, Vadim Pisarev.
predstaviteľoch

Mend lauredtov moskovske; sútaže sú
dnes zntíme milovnkom baletu. Sú to
ml adi umelci z 6smich k r a;tn. Z dvantístich sovietskych účast nikov sa jedentístt stali l auredtmi a zi ska/i zlaté, st r ieborné a bronzové medaily.
Okrem toho treba e~te vy zdvi h nú ť prinos sovietske; baletnet ~koly pri výchove zah ra n ičných umel cov. Napriklad
Julio Bocca ~tu doval at u sovietskych
pedagógov, na;mä u Ni neľ Julty jevove;,
býval e; prt mabalertny divadla oper y a
baletu v K azani [ hlav né mesto Tatdr ·
skef ASSR) . Ter az - v Mosk ve pr ebr al Julto cel ý r epertotír, s ktorým pri~iel na
súťaž, s Alexandro m Bondarenkom. A
dnes at Julty;evovtí at Bondar enko dr žali pri každom vyst úpeni svoj mu argentfnskemu žiakovi ták silne palce ako
sovietsk ym účastnlkom.
Cien poroty sút aže ;aponsk ý histori k
baletu K anzi Usu i naprikl ad povedal:
" v Japonsku ;e veľmi veľký ztíu;em o
ruskú literat úru , hudbu, divadlo, scénogra]iu a samozr etme at bal et . No a na~e kontakty v oblasti tanca sú obzvldst
plodné. Stači s pomenúť, že u nds vystupoval i tak mer v ~et ky veľké bal et né súbory zo Sovietskeho zväzu. Medzi zakla·
daterov ;aponske; bal etnet ~koly patri
sovietsky pedagóg Alexef Varlamov, na
k torého mdme tie na;lep~ i e spomienky.
Studu /eme met odik u k l asického tanca

v•

Osobitný význam v roziiirovan( Orffa·
vej met6dy malo symp6zium, ktoré 11
konalo v jtini v Salzburgu. Poprednl od·
bornici analyzovali prinos Orffa do &i·
časnej hudobnej pedagogiky. Akcia 11
stretla s velkou podporou priamych
znalcov Orffovej met6dy.
Medzinárodná huslová stiťal Carla
Flescha sa bude konať v jtili budúceho
roku v Londýne. V porote bude aj a61
vynikaj4ci huslista, národný umelec Jo··
sef Suk. Súťal kladie dôraz najmä Dl
Bachovu husrovú tvorbu. V treťom kole
si môlu adepti vybrať niektorý z Mo·
zartových koncertov pre husle a or·
chester, ale aj koncerty iných autoroy,
Predpokladá sa, le na konkurze sa ii·
častnia i početni delegáti zo socialiatic·
kých krajin.
V Koline nad Rýnom pripravujú 11
okt6ber medzinárodnú klavlrnu slíťaf.
Predpisaný repertoár sa skladá prevaJ·
ne z romantických diel V porote bude.
i náii popredný klavirista národný ume·
lee Frantiilek Rauch a rad dalilich osobnosu klavfrneho sveta. Prvá cena je do·
tovaná 15 000 DM.
V rámci budapeiitianskeho Jarného
festivalu 1986 sa uskutočni i medzlai·
rodná sút'a~ skladatelov. V podmienkach
súťale sa zdôrazňuje veková hranica 41
rokov a jej anonymnosť. Skladby prihli·
sené do súťale treba odoslať do 28. februára 1981i.
K často pertraktovanej otázke vzťa·
hu Nietzsc.heho a Wagnera sa znova
vrátil západonemecký muzikol6g Mar·
tin Vogel. Vo svojej novej práci celkowo
zjemňu!e rozpor, ktorý vznikol medi!
oboma géniami a dokladá svoje slídy
množstwom nových matetiálov.
Gramof6nová edicia Wergo vydala klavirnu tvorbu Charlesa Ivesa. Odbornfcl
koniitatuj4, le táto edicia je závalnfll
prfspevkom k správnemu výkladu Ive·
sovho historického poslania.
---:---:~~~
Lyrlcké scény Utrpenia mladého Werthera od Hansa-JUrgena Boseho budl
mať premiéru budtí.ci rok vo Schwetzll·
gene. Hudobne dielo naltuduje Ha•
Zend&r. Početné s6llstlcké obsadeDie
sťaluje naiitudovanie diela na menilc•
scénach.
Hlndemithov Cardillac naiiiel na mJI.
chovskej scéne nového tí.~peiint:ho pred·
stavitera. Úlohu naltudoval znimy Wil·
nerovský spevák Donald Mc lntyre a
podla miestnej tlače stáva sa jej !dúl·
nym pr.edstavitelom. NávJ;,!!,t tejto OJIIlJ
na svetové scény sa povduje za reDtsanciu Hindemlthovej tvorby.
V Hamburgu uviedli Nonovo scénick•
dielo Intolleranz,a. Jeho naiitudovanle 'fJ•
volalo mimoriadnu -pozornosť a kritici
hovoria o grandióznom úspechu. Dej jl
aktuálne prispôsobený súčasnej prleay·
selne j revoltí.cli a zdô;.•uzbuje trvalli t61bu človeka po s lobode.
Chua ztskall br onzové medaily. Balet·
ný vedec Peki nského choreografick~ho
i n~titút u Cu Li S'en povedal , že o rozvo; Ich baletnet §koly sa nesmiern e zcu·
Zúžil ot ec sovietske; chor eografie Piotr
Gusev. " Nlm inscenovaný balet Rybka
krdsavica sa u ntís predvtídza mnoho rokov, fragment z neho videl i divdci v
ukdžke na sú ť aži. "

5. baletná súfaž
dailu

K nedolitým deväťdesiatym narodeainám Carla Orffa organizuje Orffova apo·
lačnosť rad akcU, ktoré sa preva!ne
nujei. rozboru Orffovej met6dy, analyn·
jti jeho tvorbu a dalej roziilrujá jeho
lkolský systém.

Argentfnčan Julio Bocca, nositer l . ceny
Snfmk a : APN
a zlatej medaily.
roz l ič ných

k r ajin, predov§etkým nds
in§tinkttv nost r uského tanca. Hddam at preto sa spomedzi na~ich tanečn lko v z účast ňu ;e vždy veľkd
skupina na baletne; súťaži v Moskve."

v~ak očarúva

A že ich účast te ú spe~nd, o tom svedstriebornd medaila dvadsatročnet Juko Mor imotovej , tal entov anet taneč nice
z Japonska, s umel eckými vlohami, elegantnej a zdr ovel'i temperamentnet mladet umelkyne. Striebornú medailu zlskal
at Francú z Pabl o Savoi, k torého výrazovosť sa pre;avila tak v klasike, ako a j
v súčasnom tanci. Zau;lmavd je skutočnosť, že debutanti moskovsket sútaže
- člnski umel ci, dosiahli hneď výz namné úspechy : Can we; Tian a Cao Min
či

Nositeľkou br onzovet medaily sa sla·
l a at l yri ckd Mdria Hybe~ovd z Cesko·
sl ovenska, v ir tuózny Li Tsuň Sin z USA
a umeleck y nadaný a podmanivý Au·
strdlčan David MacA/ister. Zautimav~ te,
že Davida a feho partnerku Elizabeth
Tuhetovú, ktor tí dostal a dipl om, pripra·
voval na súťaž a doviedol do Moskvy
fef lauretít z roku '1973, vynikatľJct ta·
neč nlk Cal vin K ow, ktorého partnerkor
bola vtedy p6vabnd Marilyn Rowolld.
Calvin očaril Moskovčanov temnos(OII
tanca. Mosk ovskú súťaž pokl add za skue·
l ú ~kol u pre umel ca, ktord napomdha
r ýchlo odhaľovať tal ent y. S úctou sa
vytadr u;e o prdcl sovietskych pedag6·
gov v Austrtílii, medzi ktorými, ako vra
vl , "bol a j vdžený Asaf Messerer•.

Každtí choreograf ickd ~kola md svote
neo p akovateľ n é črty. Ai úl!ast nlci stlfafe

sa učili feden od druhého a usilovali sa
nepremešk at ani tedno z vystúpen! SilO·
jich druhov. Lóže určené osobitne pre
ú častnikov sútaže boli vždy do posled·
ného miest a zapl nené.
Mld.dež predviedl a najroz llčnet§te vlr·
tuózne novi nky , čo vôbec neprekvapufe,
pretože bez zďokonalufúcet sa techniky
sa nemožno zaobtst . Predstavitelia nat·
·llfzličnet§i ch §k6l sa v~ak zhodli v /ed·
nom: že v balete musi dominova( krdsa.

SA NIJA DAVLEKAMOVOVA. APN

·zomrel vefký husliar

JAR

Polulkávalo sa o tom ul na 1. čes·
koslovenských husliarskych stťaliach
v Hradci Králové. Majster je ťalko
chorý, o dva týldne ho budt operovať . . . Ked sme ho potom denne vf·
dali na vletkých sfíťalných akciách
staro1tlivo oblečeného a v dobrej n6lade so svojou nerozlučnou manlelkou,
nik by nebol veril, le tento čiperný
starý pán sa natell najlepliemu zdraviu, hoci má takmer 81 rokov.

rokov vstlí·
pila na divadelné javisko a dnes na
ňom oslavuje r ovné š tvrt s tqró č i e. V ča
s e divadelných prázdnin s a k pracovnému divadelnému jubileu pripojilo aj
životné.
Zač ia tk o m

š esťdesiatych

Pre Jarmllu Vašicovlí bola cesta k di·
vadlu pri amo čiara a jednoznačná. Po
abs olvovan! bra tislavského konzervatória (v triede prof. M. Smutnej-Vlkovej)
a po dv ojro čnom pôsobeni v súbore Lúč
nica prijala angažmán do spevohry Novej scény v Bratislave. Desa ť rokov bo·
lo a j jej meno spojené s umeleckým
obdoblm súboru, ktorý prež!val svoje
umelecké v!tazstvá a vstlípll do histórie repertoárovou obj a vnos ťou a vysokou ln s cena čno u lírovňou predstaven!.
Nu Novej scéne vytv orila Jarmlla Vašlcová vyše t ridsať pos táv, z toho viac
ako polovicu titulných. Pre diva delných
priaznivcov s a stala nezabudnutetnou
Adelou z Netopiera (1963). Gabrielou
z Parlžskeho života ( 1964), Sylvou z
Modre j ruže ( 1966). Denisou z Mamzelle Nl touche ( 1965). Llzou zo Zemi úsmevov ( 1969 ), čl Helenou z Potskej krvi
( 1970). V tom Istom roku nas túplla do
operného súboru Diva dla J. G. Taj ovského v Banskej Bystric!. Priviedla ju sem
túžba p opasovať sa i s náročn ý mi opernými úlohami a overlt si vlastné s pevácke sch opnost!.
Hned po svojom nástupe nadviazala
jarmlla Vašicová prvými operetnými
pos tava mi velmi úsp ešne na umelecké
úspechy z č ias pôsobenia nn Nov ej scéne. Bola to Vanda z Pols kej krvi, Sylva
Var escu z Cnrdášovej p~ i n ceznej i bans kobystrická Sylva z Modrej ruže, kto·
r ým! si dokázala po d ma ni ť divá ka. Dlho roč né skúsenos ti nadobudnuté v hu·
dobnozábavn om divadle, ako i noblesu,
elegancia l prirodzený šarm na scéne
dokáza la um e lkyňa sp oj iť v j edinečný
es tetický javiskový prejav. Svo jimi speváckymi, pohybovým! l výra zovými prostriedkami sn sta la aj v DJGT ideálnou
predsta vlteJkou operetného žánru. Herecký a rchlv sn sice v prle.behu ď a lšieh
s ezón doplnll o nové postavy operetne)
mlízy (Liza v Zem! ús mevov. Eliza v Pa·
ganlnlm, Helena v Krásnej Helene, Isa·
bella v Boccacciovl ), ale spevácke ume·
nie jarmlly Vašicove j sl razllo cestu aj
v opernom žánri. V operných dielach
bola obsadzovaná do lyrlckých sopránových pos táv, chara kterovo inklinujúcich
k subretným, ku ktorým patrlla jej Mu-

setta v Bohéme, Esmera lda v Predan ej
neveste, Des plna v Cosl fan tutte, Nedda v Komedlantoch, Luigla vo Viva la
mamma č i na posledy jouvenot v Adria·
ne Lecouvreurovej. Z ga lérie i\ou vytvorených operných postáy, pr e kto ré
sa oplatilo z ameniť Bratis lavu za Bans klí Bystricu, to bola Elvlra z Dona juana , Hanka z Hájnikovej ženy, Micaela:
z Carmen, nohavi č kov ý Ch erubln z FIgarovej svadby a Oscar z MaŠkarného
plesu, Ma rka z Krútňavy, Gréta z Majstra Pa vla č l naposledy Mllka z jura
Jánošika
D os ta točná dr a matično s ť , farba hlasu
1 divadelný inštinkt sóllstky stoj! i dnes
v popredi diváckeho záujmu. Z posledných Je1 repertoá rových postáv je to
napr. Marica z Kálmánovej Grófky Marica, kde preuka zuje nielen s kvelé herecké dispozlcie , ale i dokonale prepracova ml javis kovlí reč.
Popri divadelnej práci je pravidelnou
koncertnou spev áč kou a lnterpretkou
Judovej l umeleckej plesne. S jej nahrávkami sa stretáva me v r ozhlase či
televlzll. Zn dosiahnuté výkony z!s knla
nlekotkokrát prémiu ~väzu s lovens kých
drama tických umelcov, v roku 1984 jej
bolo udelené rezortné vyznamenanie MK
SSR Vzorný pracovnlk.
MARIA GLOCKOVA

Máme na mysli nestora českých husliarov, zaslfílilého umelca Karla Pilafa , nositefa viacerých lt6tnych vyznamenanl. Celý jeho plodnf livot bol
vyplnený netnavnou tvor_!vou a činoro
dou prácou. Husllarskemu umeniu sa
venoval 1 jemu vlastnou usilovnosťou
a skromnosťou. Po vyle desaťročnom
lttdiu u popredných českých husliarov
doma i v zahranič! , si r. 1924 otvoril
v Hradci Králová husliarsku dielňu.
Pracoval od rána do noci a jeho prvotriedne nástroje vzbudzovali obdiv u
odbornlkov i laikov. Rástli mu doslova
pod rukami, no ked dozrel čas }IYChovaf zo syna Vladimlra a dcáry Viery
husliarov, prestal zhotovovať nová nástroje a celkom sa venoval· tomuto poslaniu. Odvtedy sa zameral na reltaurátorsk4 činnolf a čoskoro sa stal v
tomto odbore najuznbanejllm maj-

Karel Pilaf

1

manlelkou -

strom nielen v Ceskoslovensku, ale aj
v zahranič!. S vefkou trpezlivosťou rozoberal a skladal aj tie najpoškodenejlie vzácne stará sláčikové nástroje a
ked ich vracal majitelom nielenlo
zneli podstatne lepšie, ale vyze rali tak ,
ako keby neboli mali nikdy !iadne
trhliny, ani iná rany.
Roky nbehll, zo syna Vladimfra sn
stal na celom svete uznávaný husliar.
Stihol sa ztčastnit aj na výchove vnuka Tomála a elte sa dolijúc jeho
triumfálnych Cispechov na bradeckých
s4faliach, o tri týldne skonal ( 28. li.
1985).
Prilli sa 1 nim rozlfíi!i ť mladli! kolegovia z celej republiky, hudobn!ci,
verejn! činitelia i stovky priateJov a
spoluobčanov za tklivého dialógu maj·
strových posledných husief (ktoré zhotovil ako 85-roi!ný) a vlťaznej violy
vnuka Tomála. Zomrel s hrdým poci
tom zakladatera v súčasno s ti nnjsiáv nejlej českej husliarskej rodiny. jeho
výnimočná povahové vlastnosti prilie·
havo odzrkadlovalo aj motto na smútočnom oznámen!: .,Hovoril s;om p rav ·
du a konal spravodlivo. Ziadna smrf
nie je zlá, ktorej predchádza l život
dobrý."
MIKULÁŠ KRESÁK

jedna z posledných fotografii.

Snímk u: a rch ív au tora

Koncerty ŠKO ŽILINA
Marcový koncert SKO Zllina ( 14. 3.) s hosťujúcim dirigentom J. VodiianskýlD
preds tavU sólistu M. Stefanovica z Juhoslávie v Koncerte f mol pre klarinet a orchester, op. 73 od C. M. Webera, ktorý predniesol svoj part s veikýml agoglc kýml kon·
trus rml. Sp rievod teda vyžadova l neustále pr is pôsobovanie su, čo narúša la plynulo s ť s kla dby. NekJud úvodnej s kladby sa preniesol a j n a Koncert A dur pre klavlr
a orchester, KV 488, od W. A. Mozarta. Sólls ta l. Gajan, ktor ý dis ponuje vysokou
tOnovou kultúrou, r ytmickou pregnantnostou a s nivou po e t ič nos t ou ukáza l sice
svoje ma jstrovstvo, ale celkovému prejavu chýbala pohoda a vy rovna nos ť. AJ Symfónia F dur č. 8, op. 93 od L. v. Beethovena pos tavila p red orch ester veJkú lílohu.
Vyrovnan ejšie a vypracovanejšie po technicke j, int o na č ne) i dynamickej s tránke
bol! s tredné časti (Allegretto sch erzando, Tempo dl Menuetto). za tial čo kra jné
č asti zosta li týmto str ánkam vera dlžné. Pr lnosom sa vša k jav! to, že symfónia sa
stala r epertoárovým č! s lom .
jublleum J. S. Bacha podnietilo a j SKO Zllina k u s kutočneniu oslavnéh o koncertu
vý lu č ne z diel t ohto majs tra (20. 4.). Suita č. 3 D dur, BWV 1068, ktorá zaznela ,
úvodom, bola poznamenaná nervozitou a tým aj lntonač n ými a rytmickými nepresnosťam i. Sna ha dirigenta P. Siblleva o zvuk ovlí vyr ovna n os ť našla odozvu až v pos ledných čas ti ach ( Boureé, Gigue ). Brandenburský koncert č. 4 G dur, BWV . 1049,
Interpre tova l orch ester už od prvých ta ktov s plným zaujat!m. Zv uč ná istota hus lei
(F. Figura) bola r ovnocenným partnerom homogénnym flautám (J. Figara ml. a
). ~rleň). ktorých podporovalo tutti v kJudnom a vyrovnanom hudobnom toku.
V dr uhej polovic! kon certu spoluúč i nk o v a l s SKO Zllina Spevácky zbor mesta
Bratislavy so zbormajs trom L. Holáskom v kantátach .,Actus tragicus", BWV 106
a ,.Wachet aul, ruft uns die Stlmme", BWV 140. Prvá kant áta - z ra ného obdobia tv orby - ma la pr'eclzne vypracovaný úv od (Sinfoniu ) s mäkkou ka ntilénou
ľlá u t, na ktorom sa spolupodiel al zbor členený na malé líseky zborové 1 sólové,
homofónne i flígova né. AJ napriek č l e ne niu dokázal dirigent udrža ť gr adač n ý oblúk
napätia až k jeh o pOsoblvému záveru. Výrazovou dominantou predvedenia bolo
dueto altu s basom (In diene Hände) v podan! H. Stolfovej a P. Mikulála. V dru·
hej kantá te dominoval homogénny zvuk zboru s rovnomerne odllšenými kontrapunktujlícimi hlasmi, lmitujúcimi organ. Vr úcnu ..Arlu" predniesol P. Mikul61
s L. Aghovou, ktorá sa z hladis ka spevácko- technického prednesu s ta la rovno ·
cennou par tner kou r enomovan ých sólis tov. Mohutný sústredený chorál zn k o nč ll
n áročný bachovs ký v e čer.
Z á ve r eč ný koncert SKO Zilina v sezón e 1984-85 ( 12. a 13. 6. ) právo m prlláknl
väč š i e množstv o záujemcov, než bola schopná prij a ť Velk á scéna DK ROH v Zili·
ne počas dvoch v ečerov . Magnetom bola nielen sa motná lá kavá drama turgia kon·
certu - Symfónia D dur, KV 504, .,Prallká" od W. A. Mozarta, Koncert pre flauta
a sláčikový orchester G dur od G. Tartiniho a Karneval zvierat C. Saint-Sainsa,
ale aj sólis tické obsadenie - P. Toperczer a M. LaplaDiký z Bra tis lavy a domáci
J. Figura ml. Návštevnlcl znovu uv!tali za dirigentským pultom zaslúžilého umelca
dr. Ľ. Rajtera, ktorý od prvého ta ktu Pražskej symfónie vybi čov a l orchester k mn·
ximá lnemu výkonu. Ukázala sa preclzna priprava , ja sná artikulácia v rýchlych
tempách , plastická dynamika - len kde-tu sa objavil! drobn é kazy, ktoré eliminovala líplná istota presne a na spa mä ť dirigovaného diela. Aj ). Figura ml. predviedol v Tartinih o koncer te jeden zo svojich vrch olných výkonov. Jeho fla uta bola
svietivá, pohyblivá a bezpeč n á . Ľa hk é trilky a štýlová dynamika (pianissimá ) robili
jeho hru s viežou a bezpros trednou. K týmto programovým l int erpre tač ným kvalitám koncer tu pridala sa ešte d alšia : a tra ktlvnost, originalita a vtip .,zoologickej
fantázie" C. Saint-Sal!nsa. Skladba bola demonštráciou vir tuozity a farieb, zvukomal by a s úh ry (sólisti M. Lapšans ký a P. Toperczer nielen hral!, ale aj cltll l v absolútne j jednote ). istoty a nadšenia. Koncert zosta ne pre poslu c h áč o v nadlho ml·
moriadnou u d alos ťou , pamä tným v ečerom v hud obnom živ ote mesta. Zostáva tedo
len d od a ť : vda ka za tento pre krásny konce r tl
KLARA CENKOV A

Dvofákova spevácka

súťaž

( D ok o nče n ie zo 4. s tr.)
Vo vlastnej súťaži 20. roč nl k a sa pred·
stavil o 33 mladých ka ndidá ťov v dvoch
kategóriách (muži a ženy do 23 rokov
a do 30 rokov). V kategór ii mladšlch
s p ev á č o k zastupovali Slovensko tri speváč ky z bra tislavskéh o konzervatória a
jedna zo žilinského, v kategórii sta ršlch
s pev áčo k
pos lucháč ka
bratislavske j
VSMU Zuzana Kasanická, objav tohtoroč n ej sú ť aže s krásnym, dobre vede·
ným hlasom, ktorá sa v silnej konkuren·
cii prebojovala na druhé mies to. Nová
smena mladých speváckych talentov sa
však v na jlepšom svetle ukázala v mimoriadn e kvalitnej, výborn e pr ipravene j
skupine kandidá tov z umeleckých š kôl
NDR. To sa, samozr ejme, premietlo do
celkovej lír ovne Dvoi'ákovej s ú ťaže a do
hodnotenia poroty, ktorej predsedal
pr of. dr. Václav Holzknecht a jej čle n ·
kam! boli ti ež ná rodná ume lky ňa prof.
Má ria Kl šoňová ·H ub ová a prof. Ida Cernecká. Mimoriadne potešiteJné bolo to.
že speváci z NDR naštudoval! všetky povin né súť ažn é sklad by v češ ti n e a venovali ich Interpretácii maximálnu pozo rnos ť. Preto vyšli z tej to sútaže a ko
absollítnl v!ťazi. Prvé ceny z oboch ženských kategórii s l odniesli študent ky

do tretieho

desaťročia

Sabine Brohmová z D rlt ž ďan n Ulrike
Azerothová z Weimaru. Okrem toho zis ka la Cornelia Vogelovti z Berlina ď a l 
šiu dr uhú cenu v kategórii s ta rš!ch. Studenti z Berlina a Dr áždan - Roman
Trekel a Manfred Reich - si odniesli
d ruhé ceny v kategórii mladš!ch i star šfch ad eptov. Prvú cenu v druhej mužs kej vekovej ka tegórii zís ka l )nromlr
Novotný z brnens ke j JA MU, vedra Zuzany Kasanickej dosia hli pekný ús pech l
posl u c h á čk y
pražského konzerva tória
Vanda Taberyová, Kris tlnn Vu loušková u
Yv ona Skvárová .
Dvadsia ty r oč nl k medzi ná rodnej speváck ej súť aže A. Dvoi'á ka v Ka r lových
Va roch sa konal za po tešiteJného záujmu širokej verejnosti , a to v priebehu
súťažnýc h kôl i na konce rtoch. Otváracl koncer t napr. navštlvilo do tisic po·
s luch áčo vl Na návrh po roty bud e toto
s tr etnutie v budúcic h r okoch oboha te·
né o dalš! komorný spevá cky konc er t
s vynika júcimi in terpret mi Dvoi'l\kových
s kla dieb. Toht oroč n ý teor etický seminá r
speváckych odbornlkov, pedagógov a
študentov potvrdil tak tiež svoju života·
schopnost a bude sa op a k o v a ť, pretože
pomáha výchove mla dých s pevákov éJ
posllížl i nášmu umeleckému škols tvu .
JUtl VITULA
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21. BRATI·SL VSKÉ HUDOBNÉ SLÁVNOSTI
člen Európskej asociácie hudobných festivalov (AEFM)

26. 9.

10. 10.

Hlavný usporiadateľ: Slovkoncert, čs. umelecká agentúra
PROGRAM UMELECKfCH PODUJATI
Stvrtok - 2&. 9.
Koncertné štúdio Cs. rozhlasu
Slávnostné otvorenie 21. BHS
Slovensk9 komorn9 orchester
dirigent - Bohdan Warchal
sólistka - Zuzana RtUičková, čembalo
Hl:lndel, J. S. Bach, Sostakovlč

17,00 -

Slovenské národné divadlo
Opera SND
Suchoň: Svätopluk
dirigent - Ondrej Lenárd

19,00 -

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
Slovenská filharmónia
Slovensk9 ftlharmontck9 zbor
dirigent - Bystrlk Režucha
zbormajster - Stefan Klimo
sólisti - Mthaela Martinová, husle (RSR)
VIktória Stracenská, mezzosoprán
Pavol Mauréry, barytón
Svlridov, Beethoven, Burlas
20,00 -

Piatok -

27. 9.

Slovenské národné divadlo
Balet Národného divadla v Prahe
Riedlbauch : Macbeth
choreografia - Daniel Wiesner
réžia - Antonin Moskalyk

19,00 -

Koncertná sieň Slovenskej fllharmOnie
Státny komorn9 orchester Z!llna
Spevác ky zbor mes ta Bratislavy
dirigent - Ernst Ml:lrzendorfer (Rakúsko)
zbormajster - Ladislav Holásek
sólisti - Magda Kálmárová, soprán (MĽR)
Tamara Takácsová, mezzosoprán (MilR)
Attila FUlllp, tenor (MĽR)
István Gát!, bas (MĽR)
Hlindel
19,00 -

Sobota -

28. 9.

Hudobná sieň Bratislavského hradu
In memoriam Alexander Moyzes
Juraj Cižmarovič, husle
Zuzana Paulechová, klavlr
Elena Holičková, sopll'án
tudovlt Marctnger, klavlr
Moyzesovo kvarteto

10,30 -

Koncertné štúdio Cs. roZhlasu
Ján Galia, bas
Ľudovlt Marcinger, klavlr
Wolf, Caj kovskij, Holoubek , Mozart, Verdi, Rossln!
19,00 - Dom ROH
17,00 -

Lúčnica

Pleseň

a práca - celosúborov9 program
Slovenské národné divadlo
Balet Státne i opery VIedeň ( Rak'Osko)
hudba - J. Strauss, L. J anáč e k, R. Strauss, J. Haydn
choreografia - Greta Wiesenthalová
Jtrl Kyltán
Rudi van Dantzlg
19,00 -

Koncertná sieň Slovens kej fllharmOnie
Slovensk9 komorn9 orchester
dirigent - Bohdan Warchal
sólista - Heinrich Schlff, violončelo (R.a kdsko)
J. S. Bach, Zeljenka (premiéra), Hl:lndel
22,00 - Stúdto S
.,Trochu Inak . .. "
Petra Jantl, spev
Zdenl!k Merta, klavlr
Leoš Svárovsk9, flauta
Kvarteto Feminlle
20,00 -

Nedela -

29. 9.

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
Iva n Sokol, organ
J. s. Bach, Liszt, Grešák (premiéra). Rager
17,00 - Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
Dámsky komorn9 orchester
Bratlslavs k9 detsk9 zbor pri MDKO
Chlapčensk9 fllharmontck9 zbor
Mlešan9 spevác ky zbor Kysuca
Slovens k9 f!lharmontck9 zbor
dirigent! - Elena Saorayová-Kováčová
Petr Fiala
Pavol Procházka
S uchoň , Fiala, Zemanovsk9, Suk, COn, Cikker, Hrušovsk9. Mikula , Kardoš
10,30 -

Slove nské národné divadlo
Baletn9 galavečer laureá tov celoštátnej prehliadky
mlad9ch choreografov
20,00 Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
New York Phllomuslca (USA)
Haydn, Bruckner, Copland, Brahms

19,00 -

Pondelok -

30. 9.

17,00 -

Zr kadlová

Pražské
Mozart,

s láčikové
Boháč, j.

sieň Plrtmaclálneho paláca
tr lo
Ch. Da vid, Beethoven
19,00 - Slovenské národné divadlo
Opera SND
S os t akovtč : Katarlna Izmajlbvová
dir igent - Tibor Frešo
20,00 - Koncertné štúdio Cs. rozhlasu
Symfonlck9 orchester Cs. rozhlasu v Bratis lave
dirigent - Ondrej Lenárd
sóllstl - Nemec ké s láčikové trlo (NSR l
Ba bušek. Stamic, Mozar t, Schubert

1. 10
·Medztnárodn9 deň hudby,
Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
Koncert k 100. v9ročiu narodenia
Alexandra Albrechta
Slovenské kvarteto
Peter Mikuláš, bas
jozef Malik, klavlr
19,00 - Slovenské národné divadlo
jelena Obrazcovová, mezzosoprán (ZSSR)
Važa Cačava, klavlr (ZSSR)
ptesňov9 recitál
20,00. - Koncertná sieň Slovenskej !UharmOnie
Slovenská filharmónia
dirigent - Alexander Rahbarl (Rakúsko)
sólista - Viktor Plkajzen, husle (ZSSR}
Martinček (premiéra). J. S. Bach, Rtmsktj-Korsakov

Utorok 17,00 -

Streda -

2. 10.

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
Angel Romero, gitara (USA}
Narvaez, D. Scarlattl, J. S. Bach, Hllndel, V1lla-Lobos,
Torroba, Rodriga, Albenlz
19,00 - Slovenské nálrodné divadlo
Opera SND
Verdi: Simon Boccanegra
dirigent - Ondrej Lenárd
20,00 - Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
Japonsk9 f1lharmonick9 orchester Tokyo
dirigent - Ak eo Watanabe (Japonsko)
sólistka - Ikuyo Kamyia, klavlr (Japonsko)
Toyama, Beéthoven, Slbellus
17,00 -

Stvrtok -

3. 10.
17,00 - Koncertné štúdio Cs rozhlasu
Státny akademický ruský zbor ZSSR
dirigent - lgQr Agafonnlkov (ZSSR)
Sachnovsklj, Sčedrln, Seballn, Solovlev-Sedoj, Ešpaj,
Svlrldov a d.
20,00 - Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
japonsk9 fllharmonlck9 orchester Tokyo
d1r1gent - Akeo Watanabe l)aponsko)
sólistka - Shlzuka Ishlkawa, husle (Japonsko J
Toyama, Brudh, Dvol'ák
Piatok - 4. 10.
17,00 - Konc~rtná sieň Slovenskej fllharmOIÍte
Thomanerchor Lipsko (NDR)
dirigent - Hans joachim Rotzsch (NDR}
s611sta - Hannes Kllstner, organ (NDR)
J. S. Bach, SchUtz, Relcbardt, Sllcher, Zuccalmagllo,
Schubert, Mendelssohn-Bartholdy, Pepplng, a d.
19,00 - Slovenské národné divadlo
Opera SND
Rossinl: Barbier zo Sev1lly
dirigent - puver Dohnányl
20,00 - Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
Rotterdamsk9 fllharmonick9 orchester (Holandsko J
dirigent - James Conlon (USA)
Stravinskij, Mahler
22,00 - Dom ROH
Vienna Art Orchestra ( Rak\lsko)
uméleck9 vedúc! - Mat'h!as RUegg (Svajčlarsko)
Satie, d!ezové Improvizácie
Sobota - 5. 10.
10,30 - Koncertné št11dlo Cs. rozhlasu
Hudba bratislavského baroka
Musica aeterna
umeleck9 vedúci - Ján Albrecht
sóllstl - Kamila Zajlčková- Vyskočllová , soprán
Dagmar Pecková, alt
Pavol Baxa, tenor
Peter Mikuláš, bas
Marica Doblášová, ~embalo
Vladimir Rusó, organ
J. S. Kusser, Caprlcornus, Santrach, Speer, Ro!lkovsk9
17,00 - Koncertná sieň Slovenskej fllh&rmOn!e
MEDZINÁRODNÁ TRIBÚNA MLAD'2'CH INTERPRETOV
UNESCO
Státny komorn9 orchester Zlllna
dirigent - Ja n Valta
sólisti - Patrick Gallols, tlauta (Franc'Ozsko)
Gregor Zublcky, hoboj (Nórsko)
Sebastian Welgle, lesný roh (NDR)
Michael Colllns, klarinet (Velká Británia}
Mozart
19,00 - Studentsk9 domov j. Hronca
Luis Antonio Barrera Perea, biele nást>roje (Kuba)
Gabriel Jonáš, klavlr
Carter, Mllhaud, Burton, Brouwer
19,00 - Slovenské národné divadlo
Qpera SND
Cikker: Obliehanie Bystrice
dirigent - Ondrej Lenárd
20,00 - Koncertná sieň Slovenskej fllha:rmOnie
MEDZINÁRODNÁ TRIBÚNA MLADfCH INTERPRETOV
UNESCO
.
Symfo nick9 orchester Cs. rozhlasu v Bratislave
dirigent - Ollver Dohnányl
sólisti - István Székely, klavfr (~Rl
Lars Anders Tomter, vlol~ (Nórsko)
Jekaterina Saranclevová, klavfr (ZSSR l
Torlelf Thedéen, violončelo (Svédsko)
Chopin, Walton, Llszt, Elgar
Nedela - l . 10.
10,30 - Koncertné štúdio Cs. ,roZhlasu
MEDZINÁRODNÁ TRIBÚNA MLAD'2'CH INTERPRETOV
UNESCO
Mlloslav Klaus, gitara ( CSSR)
Ľubov Kazarnovska ja, mezzosoprán (ZSSR l
Mz! ja Bachturldzeová, klavlr (ZSSR)
Imric h Szabó, organ (CSSR)

VIlla-Lobos, Albénlz, Gllnka, Wolf, Zeljenka, J. S.
Bach, Dupré
Slovenské národné divadlo
Balet SND
Frešo: Narodll sa chrobáčik
dirigent - Tibor Frešo

11,00 -

Dom ROH
Pozdrav z V9chodnej
folklórne sl1bory Zemplfn, Partizán, Ponitran a Dl·
mltrovec
17,00 -

Slovenské národné divadlo
Opera SND
Beneš: Hostina
dirigent - Viktor Málek

19,00 -

Koncertná sieň Slovenskej fllbarmOnle
MEDZINÁRODNÁ TRIBONA MLAD'2'CH INTERPRETOV
UNESCO
Slovenská filharmónia
Slovensk9 fllharmonlck9 zbor
dirigent - Libor Pešek
zbormajster - Pavol Procházka
sólisti - Olaf Bl:lr, barytón (NDR)
Tabea Ztmmermannová, viola (NSR)
Sergej Kopčák, bas
J. S. Bach, BartOk, Suchoň (premiéra), Ravel
20,00 -

Pondelok -

7. 10.

Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
Marica Doblášová, čembalo
Hllndel, D. Scarlattl, Rlgler, Kubička (premiéra),
Stravinskij, Martlnfl

17,00 -

Slovenské národné divadlo
Metamorfózy
Cikker: Vojak a matka
dirigent - Adolf Vykydal

19,00 -

SuchOň:

19,00 - Do-m kult11ry Ru!lnov
Teatro de Danza Espaňola (Spanielsko)
umeleck9 vedúci - Luis P. Dávilo
klasické španielske tlamenco

Koncertná sieň Slovenskej fllbarm6D1e
Mnfchovskl filharmonici (NSR}
dirigent - Sergtu Cellbldache
Ravel, Strauss, Musorgsklj

20,00 -

Utorok -

8. 10.

Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
Lamentablle consort - vokálne kvinteto ( Sv6dsko)
Tallts, Farmer, B.ennet, Arcadelt, Costeley, )BJmto
quln, Poulenc, Dlcklnson, Hlndemlth a d.
17,00 -

20,00 - Koncertná sieň Slovenskej fll'harmOnle
Státna filharmónia Karola Szymanowského Krakot
(PĽR)

dirigent - Tadeus z Strugala (PĽR)
sólls tka - Kaja Dánczowska, (hus le (PĽR)
Monluszko, Wlenlawskl, Cajkovsklj
Streda -

9. 10.

sieň Primaciálneho paláca
Zuzana Rtlžlčková , čembalo
Miloš jurkovič,. flauta
jura j Alexander, violončelo
J. S. Bach

17,00 -

Zrkadlová

20,00 - Koncer tné štúdio Cs. rozhlasu
Symfontck9 orchester Cs. rozhlasu v Bra tislave
dirigent - Petr Altrlchter
sóllstt - Milan Teleck9, viola
Ivan Drenikov, klavlr (BĽR)
VIktor Plkajzen, hus le (ZSSR)
Bratislavské dychové kvinteto
Dlbék, Minč ev, Kublk, Volkov

Stvrtok -

10. 10.
Hudobné štdd!o Cs. rozhlasu
Iluba Barlcová, mezzosoprán
Peter Mlchallca, husle
Elena Mlchallcová, klavlr
Ľudmila Kojanová Pavel Novotn9, klavlrne duo
Luis Antonio Barrera Perea, biele nás troje (Kuba)
František Rek, biele nástroje
Ra vel, Bázllk, Br einer (premiéra), BartOk
17,00 -

Slovenské národné divadlo
Opera SND
Blzet: Carmen
dirigent - Ondrej Lenárd
premiéra

19,00 -

20,00 ....:.. Koncertná sieň Slovenskej filharmónie

Slovenská fllharmOnla
Slovensk9 fllharmonlck9 zbor
dirigent - Os kar Danon (SFRJ)
zbormajster - Valentln Iljln (ZSSR)
s611stl - Josef S\lk, husle
Dagmar Pecková, mezzosoprán
Cikker, Berg, Prokofiev
Vys túpenia umelcov \lčlnkuj11c1Ch na BHS sa konaj6
1 v dalšlch slovenských mestách: Banská Bystrica.
Bardejov, Doln9 Kubln, Humenné, Ke!marok, Kom6r·
no, Llptovsk9 Mikuláš, Lévoča, Martin, Michalovce,
Nitra, Nové Zámky, Pieš ťany, Pova!ská Bystrica, Prešov, Snlna;1Trenčln , Trna va , Vra nov na<1 Toprou, Z•olen, Zlllna.
Zmena programu a

l1člnkuj11clch

vyhradená!

