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BRATISLAVSKÉ HUDOBNÉ SLÁVNOSTI1985 
Hoc! popoludnl 26. septembra 1985 na 

otváracom ceremoniáli predniesol Slo
venský komorný orchester kompletný 
program, zvykli sme považovať prvý 
symfonický večerný koncert za otvára
cl, a teda aj za slávnostný, navodzujl1c! 
atmosféru rados tného očakávania. Dra
maturgia koncertu spravidla zvýrazňuje 
hlavné Idey festivalu a zvyčajne ako In
terpreti 11č!nkujl1 SlovenskA filharmónia 
pod vedenlm hlavného dirigenta a hos
tuj11cl sólista. Bolo tomu ta k 1 tohto 
roku. 40. výročie oslobodenia pripome
nulo zaradenie skladby sovietskeho a 
slovenského autora a Medzinárodný rok 
mládeže pozva nie mladej sólistky, ktorá 
svoju karié ru začala v Ceskoslovensku 
(v roku 1972 upozornila na seba na sú
ťaži Concertino Praga a v roku 1976 na 
Interpódlu). Hoc! 11mysel dramaturgie 
svedčil o premyslenos ti s tavby progra
mu, prvá časf večera akosi nezodpove
dala očakávaniam. 

Dielo Georgija Sv!rldova Malý triptych 

Slovenská filharmónia hrala po celý 
večer vo výbornej forme. V Sv!r!dovov! 
sa prezentovala zvukovou vyrovnanosťou 
všetkých nástrojových skupin, najmll 
mäkkosťou a ušlachtllým zvukom sláči
kov. Orchester reagoval perfektne na 
jasné a elegantné gesto svojho šéfd!rl,:
genta, ktorý v druhej čast! koncertu 
suverénne ovládal velký Interpretačný 
aparát. ANNA KOVAIOVA 

Je velmi správne, že nezabl1dame ani 
na tvorbu tých slovenských skladatelov, 
ktor! už nie sl1 medzi nami; nepatrili 
sice medz! hviezdy kompozlčného ne
ba, ale zanechali diela, ktoré nemožno 
vytrhm1t z kontextu vývoja slovenskej 
hudby. Popr! tvorbe A. Albrechta, ktoré
mu bol venovaný komorný koncert, za
znelo 30. septembra na koncerte Sym
fonického orchestra Cs. rozhlasu v Bra
tisl&Ye Prel11dlum pre sláčikový orches-

SYMFONICKÉ KONCERTY 
napriek všetkej zvukovej ušlacht!lost! 
a melodickej Invencii nebolo vhodné na 
otvorenie fes tivalu pre svoj zádumčivý 
výraz a charakter. Očakával! sme, že 
známy Beethovenov Koncert pre husle 
a orches ter D dur, op. 61 prinesie oži
venie a navodl tú pravl1 festivalovl1 ná
ladu, no nestalo sa tak. Mladá rumun
ská huslistka Mlhaela Martinová sl zvo
lila nezvykll1 koncepciu, ktorou nadvia
zala na tkllvtl náladu tlvodného diela; 
okrajové časti Koncertu hra la v prll!š 
pomalých tempách, strednú časf s pre
.romantlzovaným! rubata ml, dynamická 
hladina tak nepresahovala mf, všetko 
znelo akoby za závojom. Záujem vzbu
dila Iba málo hranou kadenciou v prvej 
časti Koncertu, kde svoj prejav oživila 
a zbavila ho nostalgickej zadumanosti. 
Skutočne festiv alovo za znela preto až 

vokálna symfónia na poéziu Jána Kos
tru Stretnút človeka od Ladislava Burla
sa. Dielo na seba už upozornilo na toh
toročnom Týždni novej slovenskej hu
dobnej tvorby. Byah1k Relucha, ktorý 
skladbu premiérovo uviedol so Sloven
skou filha rmóniou, dotvoril jej Interpre
tačnú podobu. Oproti premiére rozšlrll 
dynamiku, zrýchlil niektoré tempá, čim 
dosia hol väčšiu kontrastnosť jednotli
vých časti a zvýraznenie myšlienkovej 
závažnost! textu, ktorý skladatel plne 
rešpektuje a hudobne stvárňuje v úplnej 
symbióze hudby a slova. O úspešné vy
znenie diela sa zasltlflll 1 sólisti Viktó
ria Stracenakt (mezzosoprán) a Puol 
Maur6ry (barytón), orcheater SF 1 Slo
••nakf rtlbarmonlcllf sltor (zbormajster 
Stefan KU•o) . 

ter, op. 13 Františka Babuška. Dielo je 
sice ovplyvnené českými vzormi, najmll 
jeho učltelml V. Novákom a J. Sukom, 
no dokazuje a utorovu melodickú Inven
ciu, zdravé hudobné._ myslenie a pro_fe
slonálnu kompozičnú prácu. Sláčikové 
skupiny rozhlasového orchestra pod tak
tovkou Ondreja Len6rda zahrali skladb4 
s plným pochopenlm. ZnE!jú krásne a 
mllkko v dokonalom súzvuku. Na Ich 
"bedrách" spočlvall aj dalšie skladby pr
vej čast! koncertu: Stamlcov Koncert pre 
trlo a orchester A dur a fragment Mo
zartovej Koncertantnej symfónie A dur, 
KV 320. 

Dramaturgicky nebolo celkom šťastné 
dať v ten Istý deň popoludnl reclt~l zna
menitého Pražského sláčikového tria 
[Tomášek, Simáček, Jlrovec) a večer 
ako sólistov s orchestrom Nemecké sl6-
l!iko•l! trJo [NSR), Hans Kalafusz [hus
le), Christian Hedrlch (viola) a Reiner 
Gin ze l (violončelo). Porovnanie nedo
padlo pre nemeckých hosti priaznivo 
predovšetkým preto, že nepOsobll! doj
mom zohraného komorného súboru. Naj
markantnejšie sa to prejavilo v Mozar
tov!, kde tvrdšl, suchý tón 1\uslistu ne
korešpondoval s vrúcnejšlm tónom vio
lončelistu, kým violista mal nepomerne 
nižšiu umeleckl1 11roveň. 

V plnom lesku sa ukázal SOCR a diri
gent v Schubertovej Symfónii č. 8 C dur, 
"Velkej". Lenárd v svojej koncepcii 
správne vystihol mieru Schubertovho 
klaslclzujl1ceho romantizmu, čl roman
tického klasicizmu. Znamenite vystaval 

Z••ltlllt •••Iac O•llraj L-útl. l!la•o•l• Ne•aclr6bo al6j!ikodbo tria a SOCI. 
• lro•earmo• lttlll• Ca. roablaa•. Sn.lmka : J. Luky 

N6rodnf umelec Eugen Suchoň ďakuje zaaltlllému umelcovi Sergejovi Ko1H!6· 
kovi po premiére Troch piesni pre bas a oraheater. Sn!mka: J, Uhllar!k 

prvú časť, druhl1 .načrtol s lahkosfou 
a šarmom. V beethovenovskom Scherze 
rozbl1rll orchester v prudkých kontras
toch - háda m bolo možné bohatšie na
rábať s dyna mikou. Záverečná časf -
ako u Schuberta ta kmer vždy - je sta
vebným problémom a je ťažké preko
nať percepčne pocit zdlhavosti. Lenárd 
vynaložil všetko 11sllle, aby udržal po
zornosť poslucháča do posledného ' akor
du. 

Orchester hral výborne s plnou sl1stre
denosťou a vysokou zvukovou kult11rou 
I v porovnánl so zahraničnými orches~ 
tr am! - na BHS sme l eli ' l>očull dost -
mOžeme byť na obe naše symfonické te
lesá hrdl. ANNA KOVAIOVA 

Na tohtoročných BHS sa štyrikrát 
predstavil orchester Slovenskej filhar
mónie. Radosťou nás mOže naplniť opli
tavné potvrdenie skutočnosti, že náš pr
vý orchester vždy čestne obstoj! v kon
kurencii popredných svetových telies. 
Pod ťlroveň profesionálneho výkonu ne
klesna nikdy; a ak stoji za pultom sil
ná umelecká osobnost, Ich výkon nado
bilda na presvedčlvostl a je schopný nie
len poskytntl( kvalitný umelecký zá:!l
tok , ale l doslova strhntlt publikum. 

Dirigent Alea:ander Rahbari (Rakl1sko). 
stál za pultom Slo•eukej filharm6nie 
l. októbra; čo bolo v poradi druhé účin
kovanie tohto telesa počas dvoch tý:!
dňov festivalu. Program bol zostavený 
dost netradične (dokonca vzbudzoval 1 ' 
rozpaky); odznela premiéra skladby Du· 
~ana Martlnčeka Anlmatlon pre 35 slá
čikov, Koncert pre husle a orchester 
E dur, BWV 1042 Johanna Sebastlana 
Bacha a symfonická suita Nikolaja Rlm
ského-Korsakova Seherezáda Dramatur
gia však nakoniec nepOsobll~ rušivo; v~ 
výbornom podani sme sl vypočuli tr i 
kval1tnj! diela hudobnej llterattlry. 

Nestáva sa často, aby zahraničný di
rigent premiérova! slovenské dielo s ta· 
kým pochopenlm, ako na tomto koncer
te. Dušan Martinček, ktorého doménou 
bola doteraz oblast komornej hudby, v 
poslednom obdobi hlad4 a nachádza svo
ju tvár l v tvorbe orchestrálnej. v naj
nov5om opuse sl zvolil kompozičný po
stup rozvljanta modelu spôsobom pos
tupného obmieňania , kombinova nia, po-

súva nia , dynamického a farebného 
nuansova nta - všetko v rámc! premys
lenej, presne j formove j š truktl1ry, vy
tvára jl1cej jednoliaty dynamický oblúk. 
Skladbu môžeme prija t a ko autorovu re
akciu na problémy sl1časného sveta; sve
ta, ktorý ni jako nemožno označtt za 
bezproblém~vý a jednoznačne optimis
tický (ako sa uvádza v programe) . Cez 
melanchóliu čl meditáciu však prel)lk~ 
svetlo, uspokojenie , vyrovnanosť. Spon
tánna kladná reakcia publika je zname
nlm, že cesta, ktorl1 s l autor zvolil , je 
správna a potrebná. Na margo Inter
pretácie snáď tba jednu poznámku: bo
lo by treba v budúcnosti presnejšie vy
vážiť jednotlivé nástrojové skupiny, na
kolka v zmenených akus tic kých pome
roch koncer tnej s iene SF zanlkajl1 vyso
ké sláčikové nástroje, čo nepriaznivo 
vplýva na výsledný zvukový obraz. Ten
to problém sa prejavil ešte výra znejšie 
v druhej skladbe večera, Bachovom hus· 
rovom koncerte, ktorého sólis tom bol 
vynlkajl1cl sovietsky hus lis ta Viktor Pi· 
kajsen. Perfektná technika, presnosť, 
krása tónu, plano, aké na koncertnom 
pódiu počujeme skutočne zriedkakedy. 
Avša k suverenita, s a kou pr istupoval k 
Interpretácii diela, bola na hranici únos
nosti; mala v sebe obsia hnutý prvok 
predvádzania seba samého, a nie Bacho
vej hudby. Chýbala tu pokora pred vel
kým majs trom, podriadenie sa jeho ume
niu. Preto ani nemohlo dOjsť k rovno
váhe s orchestrálnym sprievodom. Sólis
tov perfektný, dokonalý nás tro j s prle
zračným a prlerazným zvukom 1 spOsob 
Interpretácie sa nezjednotill s orches
trom [l ked voči orchestru nemožno 
mat zásadné výhra dy) . Spomenutý akus
tický problém to ešte zvýrazniL 

Dôstojným vyvrcholenlm večera sa sta
la Seherezáda. Je to dielo náročné, kto
ré odhall všetky nedostatky v orches
tri a aj dirigent má možnost dokázať, 

čo vie. V tento večer došlo k dokona· 
lej jednote dirigenta s orchestrom. Ob
divovali sme jemnťi diferencovanosť 

plOch, plastickosť, zreternosf kont11r, vy
váženosť a tónovl1 kvalitu sólových vstu
pov - prosto výkon, ktorý znesie naj
vyš~le hodnotiace kritériá. Orchestru l 
dirigentovi patri právom uznanie l vda
ka za dOstojnO oslavu Medzinárodného 
dňa hudby. EVA CUNDERLIKOVA 

( Pokračovanie na 2. s tr .) 
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SYMFONICKÉ KONCERTY 
(Pokračovanie z l. str.) 

V dňoch 2. a 3. októbra hostila Kon
·certná sieň Slovenskej filharmónie Ja
ponskt fllbarmonickt orchester Tokio s 
dirigentom Akeo Watanabem. Ako sólist
ky vys t11p111 Ikuyo Kamyia, klav!r (2. ok
tóbra) a Sbizuka Isbikawa, husle (3. 
októbra). Obidva koncerty predchádzal 
velk~ záujem obecenstva nielen pre lá
kav11 dramaturgiu, s ktorou Japonsk! 
umelci prispeli k našim hudobn~m sláv
nostiam, ale 1 pre ·zriedkav(! pr!lež!tost 
vypočut sl naživo hudobnú produkciu 
Interpretov z krajiny, v ktorej má eu
rópske hudobné umenie s!ce nie tak 
dávne, ale o to v~raznejšle zázemie. 

. Svedčia o tom nakoniec 1 úspechy na
l:ich Interpretov a skladatelov v sfivls
losti s 11člnkovan!m čl uvádzantm slo
venských kompoz!cl! práve v Japonsku. 

· Pri zostave dramaturgie vychádzali Ja
ponsk! hostia z možnosti predstaviť fes
tivalovému publiku vlastnll domácu tvor
bu i umeleckťí ťíroveň orchestra a ja
ponského sólistického Interpretačného 

Japo ... kl umelci - huslistka Sh11aka 
labikawa a dirigent Akeo Wataube. 

umenia. I ked nosn~m pilierom Ich pro
gramu boli dve diela zo svetovej sym
fonickej tvorby - J. Sibelius: Symfó
nia č. 2 D dur, op. 43 a A. Dvoták: 
Symfónia cl, 8 G dur, op. 88, dramatur
glck~m prfnosom bolo l uvedenie sym
fonickej poémy M.atiura sťíčasného ja
ponského autora Yu;:Qka Toyamu. Je p!
spná pre velk~ orchester. Kompozične 
l námetovo čerpá z Japonsk~ch národ
ných a hudobn~ch trad!cl!, ale je boha
to presiaknutá l prvkami európskeho hu
dobného myslenia. V rámci vlacvrstev· 
nosti silčasnej japonskej hudby patri 
zjavne ku skladbám, ktoré sťí synté
zou japonskej tradičnej hudby a v~do
bytkov európskeho štýlu a techniky. Za
pOsoblla ako s~ty obraz, bohat~ na far
by a rytmické prvky. POsoblvé boli naj
ma tie rytmické pasáže, v ktorých sa 
najvýraznejšie prejavU národn~ kolorit. 
K predvedenlu tohto diela v Bratislave 
snád len teiko: sQstredenejšl a presved
člvejšl výkon podal orchester na svojom 
prvom koncerte 2. októbra. 

Ikuyo Kamyla sa predstavila na fes
tivale ako sólistka Beethovenovho Kon
certu pre klavlr a orchester č. 5 Es dur, 
op. 73. Bezprostredn~ dojem z jej výko
nu bol sice velmi dobr~. ale s odstupom 
času sa poňatie japonskej klaviristky ja
vl predsa len ako výslednica zvukov~ch 
a technlck~ch pasáž! bez v~raznejšleho 
osobnostného prlnosu. Sólistiek~ part 
koncertu bol pre Interpretku viac prl
lelltostou na prezentáciu vlastn~ch tech
nlck~ch a Interpretačných parametrov 
ako Beethovenovho umeleckého odkazu. 
Vedia technickej a lntonačnej preclz
nostl jej Interpretácii chýbali najmä hlb
ka a prežitie diela a jasavejšia atmo
sféra záverečnej časti. Umelkyni však 
nemOžeme v žiadnom prlpade uprlef za
nietenosť a snahu čo najlepšie sa vyrov
nať s t~mto náročn~m Koncertom. 

DruhA Japonská sóllstka, husllstka 
Shizuka lsbikawa je v našej vlasti zná
mejšia. Na BHS '85 predviedla Koncert 
pre husle a orchester č. l g mol M. 
Brucha. Popularitu sl Koncert udržia· 
va vdaka melodickému sólovému partu, 
ktor~ umožňuje Interpretovi predstavU 
sa l vo svetle virtuóza. Sh. lshlkawa 
vyťažila z Koncertu hodne pre potvrde
nie svojich umeleckých kvalit; jej hru 
charakterizovala široko koncipovaná v~
stavba, vefkorysé frázovania a verva, s 

a kou zvládla technlckll náročnosť hus
lového partu. Má v~razn~. pekne tva
rovan~ tón. Poetika jej hry však mohla 
byt v lyrlck~ch miestach viac preh(be
nejšia. Japonsk~ fllharmonlck~ orches
ter bol v obidvoch dielach serióznym a 
spolahliv~m partnerom sólistiek. A. Wa
tanabe sa neuspokojil s paslvnou sprie· 
vodnou úlohou orches tra , ale aktlvne ho 
zapájal do hudobného diania. 

Kvality dirigentského umenia A. Wa· 
tanabeho a umeleckej úrovne japonské
ho orchestra sa v plnej miere prejavm 
v naštudova n! už dvoch spom!nan~ch 
symfonlck~ch diel ( J. Sibellus, A. Dv o· 
l'ák ). Spoč!vajú predovšetk~m v zjav· 
nej dlsclpllnova nostl členov orchestra, 
v kompaktnosti zvuku, v kvalit13 použi· 
vaných hudobných nástrojov a v dOs
Jedne j práci na štťídlu Interpretovaných 
skladieb. Orchestrálnu hru chápe A. Wa
tanabe moderne, dyna micky, pružne, 
kladie dOraz na zv~raznenle tematických 
ťísekov, s ktor~ml v rámci celku pra
cuje ako s hotov~m materiálom a spo
lahliv~m dramaturglck~m vod!tkom. 
Hudobn~ tok Sibellovej symfónie nepô

sobil strnulo, ale tvorivo odkr~val krá
su a bohatosť skladatelovej Invencie. I 
v Dvol'ákovej 8. symfónii postavU A. Wa
tanabe Interpretáciu na technickej Isto
te orchestra. llustratlvnym pr!stupom 
zvýraznil opis prlrodn~ch scenérii a nad
väznost na českll Judovú hudobnosť, kto
ré sú pre toto dielo pr!značné. I ked 
v Japonsku sa Dvotákov skladatelsk~ 
odkaz teš! velkej popularite 1 vďaka 
hosfujilcim čeekoslovensk~m orchestrál· 
nym telesám a dlrlgentsk~m osobnos
tiam, koncepcia A. Watanab.eho nebola 
Ich kópiou, netrpela na predsudky. Bo
la svojská, originálna. 

MARTA FOLDESOVA 

Jedn~m z vrcholov tohtoročného fes
tivalu bolo nesporne vystťípenle Rotter
damského fllbarmonlckého orchestra pod 
taktovkou amerického dirigenta Jamaaa 
Conlona ( 4. októbra). Pôvodn~ program, 
zostavený z diel Igora Stravinského 
(Symfónia v troch častiach) a Gustava 
Mahlera (Symfónia č: l D dur, .,Titan" ), 
bol doplnený o tanečnll suitu Hry od 
Clauda Debussyho, ktorá odznela ako 
druhá v porad! po Stravinského Symfó· 
ni!. 

Počuli sme koncert - tri diela, ktoré 
patria k špičkám hudobnej llteratfiry -
v špičkovej lnterpretácll. Cia bola naj
väčšia zásluha na predvedenom v~kone, 
ktor~ sa blfžil k dokonalosti? Orchester 
s dlhou trad!clou, s vynlkajllclml hráč
ml, obrovská skúsenos t z!skaná spolu· 
prácou s renomovan~ml svetov~ml diri
gentmi, čl v~razná osobnost mladého 
šéfdirigenta, ktorý napriek svojim trld· 
slatim piatim rokom dokázal hlboko 
prenlknllt do osobitej poetiky hudby 
Igora Stravinského a zvládnuť všetky 
úskalia jeho partitťíry, prec!tlt a do de
tailu vypracovať farblstťí, jemnll, ale s 
jasn~ml a zreteln~ml Unlaml vystavanil 
tanečnt1 suitu Clauda Debu&syho a na
koniec na neobyčajne vysokej' ťírovni 
predviesť Mahlerovu Symfóniu. Bolo by 
zbytočné oplsovaf jednotlivosti, pretože 
všetko presne slťí!llo celku, nesmierne 
citlivo koncipovanému, vyvá!enému a 
emociálne pOsoblvému. 

Zažlll sme výkon, ktorý nenechal po· 
slucháča Iba počilvaf, ale doslovne ho 
.,vtiahol" do diania; nevn!mala som de
daily ani spOsob hry ani dlrlgentovu 
prácu: všetko sa zjednotilo, spolupOsobl
lo, tvorilo. EVA CUNDBU.IXOVA 

Americkf dirigent James Coaknl. 

Prvá časf koncertu konaného 6. októb
ra bola venovaná hosfom Medzinárod
nej tribt1ny mlad~ch Interpretov ·uNESCO 
(p!šeme o nej na inom mieste ), v dru
hej časti prispela Slovenská fllharm6-
nla s dirigentom Liborom Palkom do 
programu BHS ďalšou premiérou pôvod
ného slovenského diela: Tromi piesňa
mi pre bas a ,orchester od Eugena Su
choňa. Koncert uzavreli efektné dve sui
ty z ba letu .Dafnls a Chloe pre zbor a 
orchester od M. Ravela. 

Suchoňov cyklus je vzácnym obohate· 
n!m slovenskej piesňovej llteratťíry. Zre
l~. mťídry a vyrovnaný umelec sa v ňom 
vnára do minulos ti , k svojej mladosti a 
dozrievaniu s nadhladom filozofa. Sved· 
č! o tom výber básni: nostalgická Vál
kova Malinconla, varovná Stlllchova 
Nuova Speranza a životu prlta káva jt1ca 
Smrekova Glocondlta. V hudobnom 
stvárnenl poézie sa Suchoň vracia k jed
notllv~m vývojov~m etapám svojej hu
dobnej reči. Impresionizmus, nežná, cit
livá zvuková paleta očarúva v Mallnco
nli, varovanie Svätopluka a odhalenie 
Mojm!ra počujeme z druhej plesne, k~m 
v tretej nás uchvacuje nepremožltelný 
pulz života z búrlivého svadobného ve
selia Krťítňavy. V Suchoňovom cykle niet 
smt1tku lťíčenia sa s mladosťou, ale vie· 
ra v život a pr!siub do budúcnosti. V 
diele uplatnil svoj prekrásny bas Sergej 
Kopi!6k, ktorého zrozumlteiná v~slov
nosť zvýraznila obsahové posolstvá bás
nt Hádam mohla byt prepracovanejšla 
dynamika. Obecenstvo prijalo cyklus s 
nadšen!m a pripravilo pr!tomnému au
torovi neut!cha jťíce ovácie. 

Podobne ako v Suchoňovom opuse aj 
v Ravelov! sa Interpreti - L. Pešek, 
Slovenská filharmónia a Slovensk~ fll· 
harmonlck~ zbor - prejavili v plnom 
lesku a vypli sa k v~konu vskutku fes
tivalovému. ANNA KOVAIOVA 

Malcbonk6 fllbarm6nia a jej šéfdiri
gent Sergia CeUbidacbe hosťoval na 
BHS '85 po druh~krát (7. októbra). Ked 
pred šiestimi rokmi zaznela v ich kreá
cll Brucknerova 8. symfónia - pre mno
h~ch to bol vrcholný poslucháčsky zá· 
!!tok, ktor~ tak Jahko nevymizne z pa
mäti. Tentoraz predostrel tento nekon· 
formn~ (voči lnterpretačn~m l nahrá
vaclm praktikám) a pravťí esencifl hud
by hladajťícl um~lec repertoár, ktorý 
vzbudzoval dojem 'tlrofánnostl a efekt· 
nosti. Jedinečnost poňatia, novosť, ne· 

Séfdiriseat Mnlcbonket fUbar•6Die Ser· 
li• CeUllitlacbe. Snlmky: J. Luky 

tradičnosť a originalita uchopenia kal
dej z partltťír však dali odpoved na 
akfikolvek otázku. Navyše partnerstvo 
orchestra, ak~m je Mnlchovská filhar
mónia, znásobovalo tvorlvťí symbiózu 
dvoch člnltelov, ktor! len v kongeniál· 
nej st1člnnosti mOlu vydať skvelé plody 
svojho Qsllla. 
Kompozične koncert určovala trojica 

mien: Maurice Ravel - Richard Strauss 
- Modest P. Musorgsklj. Známi autori 
rovnako známych diel, ktoré zaznlevajil 
z pódll pomerne často. Cellbldache však 
opäť ukázal, ak~ (naštastlel) nedokona
l~ mOže byt skladatelov zápis diela, ako 
Interpret dokáže odkryť utajené a mOl
byt l .,nezaznamenané" pokyny, čo po
skytuje otvorená kniha hudby. Ravelo
vu Spanlelsku rapsódiu kreoval umelec 
so svojimi symfonikml viac vláčne ako 
temperamentne, Iba záverečnil Ferlu ro
zobral do malebnej a farebne bohatej 
gradácie. Koniec-koncov tento Ravelov 
opus sl ani nežiada vllčšml zvlnený prie
beh, dOlelltá je vnťítorná pulzácla a 
mäkkosť dynamick~ch oblilkov, vytvá
rajilclch zvodn~ pOvab Iberského kolori
tu. Interpretačne filozoficky poňatá sym
fonická báseň Smrt a vykúpenie, op. 24 
mladého R. Straussa vôbec nedávala tu
šlf, že sa niekedy jej tvorcovi mohlo 
vyč!taf ka lkulovanie s prvkami naturu-

llzmu čl deskript!vnosti. Celibldache -
a k to tak môžeme povedať - pozdvi
hol dielo do vyššlch rovin, kde hudba 
tlmoč! symbol, ktor~ naznačuje názov, 
ako boj dvoch protikladov, ako večnd 
otázku Judského bytia. Musorgského or· 
chestr_álna suita Obrázky z v~stavy (v 
známej Ravelovej inštrumentácii) zavt· 
šllu monolitne zostavený program. Na
vonok by sa mohlo zdat, že novosf po· 
dania spočlvala snáď v pomalš!ch tem
pách (hoci nie vždy) ako b~va u tohto 
opusu zvykom Interpretovať ho. Skutoč· 
n~ lnterpretačn~ pr!nos však mal ko· 
rene kdesi Inde: v objavovan! nových 
kontextov ta k v rámci mikroštruktúry, 
ako aj makroš truktúry celku. Konkrét· 
ne. Svietivé tóny trt1bky 1 kompaktný 
zvuk orchestra v Promenáde zneli jasavo 
a priezračne, ale zároveň neobvykle kan· 
ta bilne a dôstojne. Alebo Bydlo, známe 
svojim priestorov~m efektom prlbllžuj6· 
ceho sa voza , udivilo korektnosťou a 
monotónnou pravidelnosťou. Brisknosf, 
ktorá by mohla odhallf pr!padné nedos· 
tatky orchestra, bola charakteristickým 
znakom Tanca nevyllahnut~ch kuriatok 
či Trhu v Llmoges. Len obraz Samuela 
Goldenberga a Schmuyleho (opakované 
vyské tóny trúbky l balansoval tak tro· 
chu na h rane tempovej ťínosnostl. Velká 
brána kyjevská, velebná a dôstojná v 
svojej hudobnej grandióznosti svietivými 
tónmi uzavrela na kontrasty bohatý, a 
predsa jedinečne sk(ben~ hudobn~ ce
lok. Mn!chovsk! filharmonici sa prezen· 
tovall ako kvalltn~ orchester európskej 
úrovne , kde čast hráčov Iste splňala 
nároky, aké sa kladú na sólistov (zjav· 
né to bolo najmä v Musorgskom ). La· 
hodili zvlášť tóny sláčikov, ktorých krá
su, šfavnatosf i farbu podporila preclz· 
na spoločná zohranosť. Bol to však opil( 
Serglu Celibidache, silná a sugest!vna 
umelecká osobnost, ktor~ celej próduk· 
eli dal pečat osobitého a dokonalého 
tvaru. JANA LENGOVA 

V kontexte symfonick~ch podujat! BHS 
z hladiska dramaturgickej zostavy pro· 
gramu vystúpenie St6tDej fllbarm6D.!t 
Karola Szymanowakého Krakov ( 8. ok
tóbra l nepatrilo práve k najatrakt!vnej· 
š!m a skOr prlpom!nalo bežný sezónny 
koncert pre závody. Nevieme posfidl( 
nakolko sa na tom podlelala· programo· 
vá komisia BHS, nakolko hostujt1cl or
chester. Plným právom sme očakával! 
aspoň jednu ukážku st1časných tenden· 
eu avantgardnej polskej kompozičnej 
školy a nemohol nás uspokojlf program 
zastaven~ v~lučne z tvorby slovansk~cb 
romantick~ch autorov. 

Samotný hosťujúci orchester updtal 
svietivou prlebojnosfou sláčikovej sku· 
plny, ktorej však chýbala výraznejšia 
zvukovo-farebná dlferencovanosf. Aj In· 
tenzlta zvuku sláčikov nekorešpondova· 
la vždy s dostatočne homogénnymi 
dychmi. Umeleck~ v~kon telesa mO!eme 
charakterizovať skOr a ko štandardn~ ne! 
vynlkajťícl. -
Umeleck~ riaditel hosťujťíceho telesa 

a sťíčasne l dirigent Národnej filharm6· 
nie vo Varšave l'adeaaz Stragala je osob
nosťou, ktorá zaujme elegantn~m dr!a· 
n!m telesa, názorn~ml gestami, Istou pri· 
rodzenou neniltenostou. Strugala je pi· 
nokrvn~m hudobnlkom a tento základ
n~ moment no vedte k dOrazu na ťíčlnok 
celku. Pri práci zrejme modeluje aj de· 
tally, no dOrazu na velkorysost koncep· 
cie obetováva Ich lntenz!vnejšle vyzdvl· 
hovanle. 

Tvorbu polsk~ch autorov reprezentovali 
dva opusy. Predohra k opere Pária od 
S. Moniuszka je typický produkt roman· 
tlckej Inšpirácie s výrazn~ml kontrastml 
spevne klenut~ch oblúkov a hutnejš!cb, 
dramaticky vypät~ch úsekov. Tieto dve 
v~razové hladiny dokázal Strugala spo· 
jlf a na Ich dialektike vybudovať pre
svedčlvll a ťíčlnnťí Interpretáciu. 

Populárna a často hrávaná Symfónia 
č. 6 h mol, op. 74, .,Patetická" P. l. Caj· 
kovského je známa z viacerých lnterpre· 
tačných pr!stupov. Strugala sa v koncep· 
eli tohtťl opusu zámerne vyh~bal zmllk
čilej melanchólii. Rovnako tragiku ukry· 
tú v hudbe, chápal svojsky, lntenz!vne, 
s hlboko emocionálnym ponorom. Zre
telné kontllry s jasne ohraničenými fr4· 
zaml trochu prekážali v 2. časti Alleg· 
ro con grazia. Dirigentov tvorivý tem
perament zažiaril v nástojčlWlm sp4de 
ilčlnne vybudovaného Scherza. Z4verae· 
né Andante lamentoso svojou bolestnoa 
hlbkou stalo sa správne výrazovfm ta· 
llskom celej symfónie. 

Popredná polská huslistka laja Du
cowska prezentovala lmponujllce vtra· 
zové 1 nemalé virtuózne schopnosti ' 

. Koncerte pre husle a orchester 1!. 2 
d mol, op. 22 H. Wleniawsk6bo. Umel· 
kyňa obdivuhodnej vitality, no l !~nskeJ 
nehy, prel!larila dielo osobitou vrficnos
fou, pričom preukázala aj zmysel prt 
celkovťí archltektontckd klenbu. Spolu· 
práca sólistky s orchestrom - vcfôa 
dobrému vedeniu dirigenta bola spollll
llvá a zvukovo vyvážená. Svlet!Yf tOo 
nástroja dominoval 1 nad plénom orcllel

'"'ra. VLADIMil etiJl 
(Pokračovanie na 3, str.) 
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KOMORNÉ KONCERTY 
Vystúpenie tenoristu Nigela Rob80na 

a lutnls tu Carla Shavitza na tohtoroč
ných BHS patr! k tomu druhu umelec
kej produkcie, ktorá nápadne ovplyvňuje 
vzťah k oblasti hudby u nás dosť málo 
frekventovanej a výrazne pozltlvne 
orientuje dosiahnutú úroveň vkusu k 
plesňovému žánru všeobecne bez ohla
du na štýlové a vývojové hladiska. Kto 
mal to šťastie, ža 27. septembra v Estrád
nom štúdiu Ceskoslovenského rozhlasu 
bol svedkom vynikajúceho Interpretač
ného výkonu a najmä jedinečne posta
veného programu oboch popredných 
britských umelcov, mohol sa zamyslieť 
nielen nad obsahovým a hudobným ča
rom predvedených piesn!, ale položiť sl 
otázku, prečo došl·o v súčasnosti k ne
pochopitelnému deleniu plesňového ume
nia - na plesne populárnej hudby a tie 
"druhé", ktoré akýmsi predurčene se
rióznym ( l) spôsobom reagujú na poe
tické ovzdušie reality. 

Nemám v úmysle zaoberať sa týmto 
rozporom, ktorý sa beztak jav! ako ne
napravltelný a mimochodom zložitejši, 
než by sa na prvý pohlad mohlo zdaf. 
Chcem len pripomenúť, že tých 19 ale
bo 20 piesn!, ktoré brltsk1 umelci v Bra
tislave p!'edVledll, nemá nutne len ume
lecké pozadie - že je tu čosi viac, re
zultát podnecujúc! k úvahe, prečo v sú; 
časnosti nie je možné obdobne a vše
obecne vytvoriť piesňový Ideál takej ú
rovne, s akým sa stretávame u angllc
kých autorov 16. a 17. storočia. Robso
no\' melodicky očarujúci a bohato aso
ciutlvny vokálny prejav, typický v sú
vislosti s týmto hudobným žánrom, po
skytoval totiž vrchol ·hudobno-poetické· 
ho zážitku, kde obsahová stránka často 
neobyčajne krásnych textov slávnych re
nesančných básnikov je bezpochyby ·rov
nocenná hudobným hodnotám jednotli
vých skladieb. Z Osmich autorov alžbe
Unskej epochy, ktorých diela odzneli, 
prečnieva fascinujúca tvorba Johna 
Dowlanda, predvedené oboma umelca
ml v presvedčivej významovej 1 štýlo
vej rovine, ťažlacej z akustickej hodno
ty priam každého slovlčka, čl harmo
nického smerovania. Skladby Prebud sa 
sladká láska alebo MOžeš mi prepáčiť 
moje chyby? vynikali jemnosťou, na
liehavosťou, prosebnou a hádam i po
loironlckou lyrikou - proste všetkými 
O•ttleňml, ktorými hýr! nielen Dowlan
dova hudobnotextová výslednica, ale l 
pOvabné diela Camplonove, Pilklngtono-

ve, Bartlettove alebo )onesove. 'T.reba 
priznať, že niektoré skladby z tohto ob
dobia nie sú a nemôžu byť známe anl 
t1zkemu kruhu mllovnlkov, ba ani odbor
nikom u nás, Tých krásnych je jedno
ducho . prU!š vera a - povedzme st to 
otvorene - málokto sa tomu u· nás z in
terpretov venuje. 

Shavitzov a Robsonov prejav však 
predsa neobišiel problém ladenia, ktorý 
je skutočne delikátny a často spôsobu
je temor katastrofu. V tomto pr!pade to
mu tak nebolo, ale oproti Robsonovej 
suverénnej a priam k speváckej žlarU
vostl podnecujúcej !nterpretácU, mal 
Shavitz miesta neisté a menej výrazné. 
Úplne bez konkurencie však ostáva šes
tica Dowlandových plesni a rovnako cyk
lus plesni autorky Ph. Tateovej - Popis 
lásky, Zvonár, Sonet lásky a Posvlltné 
užlvanle tabaku. Skladby, pozoruhodné 
z hladiska inšpiračného okruhu, kd~ sa 
nevyskytujú len alžbetlnske a jakobln
ske predlohy, ale pOvab mimoeuróp
skych kulttír a najmll prostota hudobnej 
frázy - modelový staronový "objavM hu
dobnlkov nášho veku. EGON KRB 

StAtay komornf orchester !mna a · 
Spev,cky zbor mesta Bratislavy s diri
gentom Ernstom Mirzeadorferom, so só· 
listami Masdoa K'lm,rovoa, Tamarou 
Tak,caovoa, Atlllom FillBpom a latv'· 
nom G'tl• (z MI:R) sa predstavUi ora
tóriom pre sóla, zbor a o.rchester G. F. 
Händla - Mesiáš. Mysllm sl, že je na 
tomto mieste zbytočné predstavovať vel
kolepý projekt Händlovho diela, jeho 
duchovn\1 podstatu a neopakovatefn\1 
kompozlčn\1 majestátnosť. 

Isté je, žo každé živé stretnutie s Me
siá!lom je nanovo prežlvaným zážitkom. 
A tak tomu bolo l 27. septembra 1985. 
Tentoraz sme sa stretli s overa lepšie 
pripraveným SKO 2!llna, ako v nedáv
no predvedených Matt1šových pašlách 
). s. Bacha. Dirigent E. Märzendorfer 
prizvukoval v koncepcii živosť a tmpul· 
zlvnosť podania, ba 1 v jeho geste bo
la bezprostrednosť, samozrejmosť. Spe
vácky zbor mesta Bratislavy (pod vede
nim L. Holúka) pripravil sa na ne
fahkt1 t11ohu so všetkou zodpovednos
ťou a tvorivou bázňou; bez nej vôbec 
nemožno pristupovať k tomuto dielu a 
chápa~ ho v plnej hlbke. v lnterpretácU 
prevládala atmosfér~ radosti ·z muzlcl
rovanla, sp·ojená s všlkým obdivom k sa
motnému dielu. Najvllčšou slabinou In-

SYMFONICKÉ KONCERTY 
(Dokončenie z 2. str. ) 

Spoločným menovatelom skladieb, kto
ré odzneli 9. októbra v Koncertnom štt1· 
dlu Cs. rozhlasu v podani Symfoalckéblll 
orchestra Ca. rozhlasu pod taktovkou 
českého dirigenta Petra Altrichtera, bol 
Ich koncertantný charakter. 

Sólový ru!rt ťlvodnej Fantázie pre vla
lu a orchester, op . . 21 Igora Dibáka 
stvárnil na znamenitej úrovni popredný 
predstavitef tohto nástroja na Slovensku 
Milan Teleckt. Autor Fantázie rešpektu
je výrazové danosti nástroja l mlmorlad-

rých polOh a rozširuj\\ dosah pOsobenta 
diela na diváka. Klavlr autor velmi šťast· 
ne kombinuje s pomerne výrazne expo
novaným čembalom - v dialógu 1 v sd
časnom zaznlevanl. Invenčná nápaditosť 
v oblas!!__!!Ukovo-farebnej l v logicky 
riešenom formovom pôdoryse zaručlll 
spolu s technicky suverénnym podanlm 
I. Drenlkova t1spešml rezonanciu diela 
u obecenstva. Rýchle tempá boli zasa 
previerkou pohotovosti orchestra, ale 
predovšetkým spolahllvého, kfud vyža
rujťlceho dlrlg_enta P. Altrlchtera. 

HuaUatka Kaja Daacowaka, dlriaent Tadeaaa Stru1ala a orcbnter Stitael fU· 
llarm6aie Karola SaymanowaUbo . Krakov. Snlmka: CSTK 

ne schopnosti Interpreta, ktorému die
lo venoval. Fantázia je vybudovaná na 
principe prlradovania tematického ma
teriálu. Ťažisko skladaterovej výpovede 
smeruje k fllozoflcko-meditatlvnym po
lohám. Dielo však nezapOsobllo inten
zlvnejš!m dojmom. 
Bulharskťl tvorbu .reprezentoval pozo

ruhodný Koncert pre klavir a orchestel' 
Georgl Minčeva. Dravý a technicky znač
ne exponovaný sólový part predniesol 
bulharský klavirista Ivan Drealkov. Au
torova pozornosť sa neupriamlla len na 
zvukovo prleboJný a vypätý sólový part; 
na umocnenie dojmu skladatel vyu!rva 
aj stereoreproduktory. Zvukovosť a vý
razné rytmické modely (vplyv bulhar
ského folklóru) sa prem1etajt1 do viace-

V diele Koncert - obrazy "Andrej 
RubfovM pre dychové kvinteto a symfo
nický orchester vzdal sovietsky sklada· 
tel Kirll Volkov hold umeniu velkébo 
maliara, ktorý žU na prelome 14. a 15. 
storočia. Skoda, že poslucháč nebol 
bližšie oboznámený s Inšpiračnou pred
lohou jednotlivých časU, pretože by st 
bol hlbšie osvojil autorov zámer. Dielo 
vyznieva neraz mozaikovito, archaickosť 
námetu prlpomlna použitie témy na spO
sob starého chorálu. Skladba dala pri
ležltosť preukáza t majstrovstvo hráčom 
lraU.Iavak.ho dycbodbo kvlatata [V. 
Sa•ac, flauta, J. Cejlla, hoboj. J. I.Dpt6· 
i!lk, klarinet, J. 111M, lesný rob a 'f. Ma
ebata, fagot) . 

fednoCasfový Koncert pre husle a .or-

l .... 

Ralltalty 4lirilnt Eraat Mlnaadorfer. 

terpretácle v!ak boli sólisti. Ich výko
ny nemienim nijako pranierovať; nebo
ll to však velké hlasy, ktoré by doda
li svojou ušlachtllou podobou dalšie dl· 
menzle celku. Opllť sa potvrdilo, akým 
velkým t1skallm je vokálna Interpretácia 
barokovej hudby. Zbor pekne kreoval 
najmll kresbou polyfonicky tvarovaných 
pllsle,m, expreslvne boli umocnené naj
mil sUšené polohy, mali vera napil tla, 
dramatičnosti, gradácie. V Istej latent
nej zdržanlivosti driemala sila a tt1žba 
po kulminačných vrcholoch, ktoré ne
nechali na seba dlho čakať. Pravda l v 
nich bola snaha. neukončtt celostné po
n!manle narastania architektonickej 
klenby. Hllndlov Mesiáš Interpretačne 
presvedčil, l ked prlrodzene nie všetko 
vyšlo podla predstáv a vzorov velkých 
Interpretačných projektov. Ale bolo by 
stačilo postaviť velké vokálne kvarteto, 
dotiahnuť detaily a festivalový Mesiáš 
by mohol pomýšlať na tie najvyššie 
ašpirácie. Predvedenie Mesiáša sa stalo 
nesporne vefkou udalosťou, ktorá kráš· 
ll BHS; ved Ide o jedno z najvllčš!ch 
diel, ktoré vytvoril ludský duch. 

IGOR BERGER 

Stretnutia s hudbou národného umel
ca Alexandra Moyzesa boli vždy svia
točným okamihom. Uvedomujeme sl to 

chester českého skladatera Ladislava 
Kublka odznel v strhujllcej lnterpretácll 
poprednéh...Q_ sovietskeho huslistu Viktora 
Plkajzeaa, ktorý ako jediný sólista ve
čera hral spamllti. Stoji za zamyslenie, 
nakolko prispel k presvedčivému V.Y· 
zneniu diela jedinečný Interpret a do 
akej miery kvality samotného Koncertu. 
Zjednocuj\1c1ĽI člnttelom výstavby diela 
je sféra dynamická - budovanie valko
lepo klenutej dynamickej klenby. 
Uprednostňov nie medit~_!lvneho výrazu 
vystupňovaného nenásUne do dramatic
kého vrcholu a návrat späť bol umocne
ný osobnostným zaangažovan!m sa sólis
tu, podtelajťlceho sa na kontemplatlv
nom vyznen1 diela. 

Sympaticky vyznel aj imponujúc! a 
presvedčivý výkon dirigenta P. Altrtch
tera, ktorý prinajmenšom dodával pocit 
opory tak orchestru, ako aj všetkým 
koncertujt1ctm sólistom. 

VLADIMil. Cl!llt ... 
Záverečný koncert Bratislavských hu· 

dobných slávnosti bol velkou konfron
táciou troch skladatelských osobnosti 
20. storočia : Jána Cikkera, Albana Berga. 
a Sergeja Prokofieva. Zdanlivo nlet spo
jitosti medzl Meditáciou na tému Hein
richa SchUtza, Koncertom pre husle a 
orchester a kantátou pre mezzosoprán, 
miešaný zbor a orchester, op. 78a Ale
xander Nevskij. Skuto~ne, dramaturgia 
tu vytvorUa programový trojllstok s ve
domlm taJ!ej konfrontácie, v ktorej sa 
stretáva slovenská hudobná moderna s 
2. viedenskou školou a sovietskou hud
bou prvej polovice nášho storočia. Vo 
v~etk9ch troch dielach, a to l vzhladom 
na rozdielnosti v kompozičných prlstu
poch, dom.!!luje sila hudobných tvarov. 
U Cikkera, ktorý v svojej MeditácU sla
hol po SchUtzovej motetovej téme, mož
no hovoriť o monotematickej orchestrál
nej meditácii, v ktorej sa prepletá vol
ná variačná práca s evolučnou a fan
tazijnou. Celok vyrastá zo smdtočnébo 
dojlmavého spevu. Potom nastupuJe 
rýchla, vzrušená časť, nasýtená mnoho
hlasom s mohutne rozvrásneným orches
trom; vzápllt1 pomalá smt1to~ná meditá
cia sa po svojom tklivom dopovedanl 
opllt vzopne k dramatickeJ sile. Presved
čtvá Interpretácia Oalcar o•aoa 
(SFRJ) a orebuter SlownakeJ fllbanl6-
ale - podčiarkla citovo vrt1cne rozmery 
diela. Z4ver prvej i!asU progralllu pat
ril ul spomfnanému Bergovmu dielu, kde 

najmä dnes, ked sa u! !Ivot a tvorba 
skladatera uzavreli. Vlastne a! tento 
koncert (28. septembra) - na pamät 
Alexandra Moyzesa - prostrednlctvom 
Moy1eaovbo kvarteta sprostredkoval v 
znejťlcom tvare premiéru posledného 
skladaterovho diela - Sláčikového kvar
teta č. 4. V úvodnej časti tejto komor
nej spomienky na tvorbu vefkého sym• 
fonika sme st vypočuli Poetickú suitu 
pre husle a klavlr, op. 35, v peknej In
terpretácii huslistu JuraJa Cilmarovli!a 
a klaviristky Zuzany Paulechovej. Zdá 
sa, že 1 toto dielo s pribúdajúcim ča
som ešte opeknieva, dozrieva do krásy 
- podobne ako Cesta, cyklus plesni pre 
soprán a orchester na básne L. Novo
meského, op. 19. Sopranistka Elena Ho· 
Ui!kov6 a klavirista Ľadovlt Marciager 
svojim vkladom pozdvlhll myšlienkové 
bohatstvo tohto diela a dali mu skutoč· 
ne pravé moyzesovské rozmery. Pocltlll 
sme, že po odchode A. Moyzesa z na· 
šlch radov zaznela Cesta ako sl nano· 
vo - dalo by sa povedať, že dojlmavej
šle ako v minulosti. 

Vyvrcholenlm tejto spomienky bolí 
"posledné slová" sklada tela - Sláčika· 
vé kva•rteto č. 4, dielo, ktoré on sám 
počul len vo svojej zvukovej predstave. 
A v podstate ani v tomto diele neho
voril nič Iné, ako to, čo ako skladatel 
hlásal po celý život. Možno len v dojl· 
mavom, no mužnom a odvážnom speve 
treteJ času (Len to cantablle l počujeme 
lt1čenle a bolesť z neho vyplývajllc~. 
Avšak l v ostatných častiach sa zrazu 
rozčeri hladina ' a do kompozlčného sve
ta skladatera vstťlpl ťlzkost a smt1tok. 
Celok je však prežiarený velkou život· 
nou mt1drosťou, v ktorej skladate1 od· 
haluje všetky p_erlpetle svojej duše. Dalo 
by sa povedať, !e posledné dve sklada
telove sláčikové kvartetá stoja voči se
be v prlbuzensl«>m pomere. Len to pas· 
ladné má traglckejšl podtón. Cltlt v ňom 
jednoducho to, ako čas zdoláva člove
ka, jeho silu a tt1!bu žlť. A o tomto ho· 
vor1 Moyzes v Sláčikovom kvartete č. 4, 
ktoré - odhlladnúc od mimohudobných 
okolnosti - bude patrlt rozhodne k vr
cholným dielam slovenskej kvartetovej 
llteratt1ry. Prekrásna bola l lnterpretá· 
cla, ktorá zásluhou Moyzesovho kvarteta 
vyniesla na povrch to, čo mal sklada
tel pravdepodobne na pamäti pri pisanf 
tejto rozlt1čky so svetom a vlastným ži
votom. Mali by sme sa i v budúc~ostl 
častejšie stretávať so živou tvorbou dnes 
už nežijúceho skladatera. Tak to káže 
etika pestovania duchovného dedU~stva 
každej kultúry. IGOR BERGER 

(Poluačovanle na 4. str.) 

Dlrlseat O.car Daaoa (SFI.J). 

sólový part predniesol Josef Salt. l tu 
sme sa započllvall do "lt1bezneJM hudby, 
do vášnivého prlvalu myšlienok, do spe
vu, ktorý dáva poslucháčovi zabudntlt 
na tte kompozičné prlnclpy, ktoré spre
vádzali tvorlvt1 prácu A. Berga - azda 
najvllčšleho barda 2. viedenskeJ školy. 
Istotne tu Ide o Jedno z najvllčšlch kon
certantných diel nášho storočia. A v ru
kách J. Suka bol Berg ešte vrtlcnej!U, 
e§te vášnfvejšl, ešte extatlckejš1. Ten, 
kto sa vedel zapoi!dvať do tejto hudby, 
prestal -Sl Istotne uvedomovať takzvan11 
modernosť a kompozlčnt1 zlo!ltost - po
čťlval len "v!K!ný tok spevu" a jeho 
ušlacht1l11 krásu. 

V druhej časti programu zaznelo u! 
spomenuté dielo S. Prokofieva so sólist
kou oa,.ar P.ekovoa (mezzosoprán) a 
Sloveuktm fllbaraoalckf• 1boroa 
(zbormajster Pavol ProcWéa) O. Da· 
non podčiarkol monumentálne rozmery 
kantáty Alexander NevskiJ l Jej citovO. 
vrQcnosť , ktorO prestupuJll hrozivé scé
ny známej histórie 13·. storočia. Na kon
trasty bohate obrazy vystupuJú z Pro
kofievovej hudby ako flvé dejiny. Táto 
lyricko-epická kantáta uzavrela 21. roč
nik Bratislavských hudobných slávnos
ti, ktorý bol ozdobou mesta, skutočným 
sviatkom umenia. IOOil IEI.OEK 
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KOMORNÉ KONCERTY 
(Pokračovanie z 3. str.) 

Spevácky recitál basistu Jána Gallu 
( 28. septembra) bol velkou prlležltosťou 
pre mladého 30-ročného speváka. Aj ked 
nedávne laureátstve z medzinárodnej 
speváckej súťaže v Riu de Janeiro ho 
dáva do popredia pozornosti hudobnej 
verejnosti, nesporne dramaturgia Bra
tislavských hudobn9ch slávnosti spravi
la• pekné gesto: zaradila ho medzi špič

·kové osobn\)Stl a telesá, dala mu šan
su preukázať talent na koncertnom pó
diu. Ján Galia plne využil svoju prezen
táciu pred festlvalov9m publikom. Zos
tavil sl program plesňovo-operný, v kto
rom spieval (v štyroch jazykoch): ples
ne Huga Wolfa (Plesne na Mlchelan
gela ), P. I. Cajkovského (op. 38 č. 2, 
op. 57 č. 2, op. 47 č. 5 a op. 38 č. 1), 
Holoubkových Panpulónov cyklus, 
ktor9 majú v repertoári (okrem J. Gal· : 
lu) aj L. Neshyba, J. Špaček a P. Ml· 
kuláš -, árie Mozarta, Verdiho a Ros
siniho. Atraktlvna dramaturgia, ktorá 
vyhovuje všetk9m parametrom Gallovho 
hlasu a jeho terajšieho osobnostného v9· 
voja. Na klav!ri sprevádzal speváka zas!. 
umelec Ľudoylt Marclnger: ideálne v Hu
govi Wolfovi a v opernej časti koncer
tu, s menšlm zaujatlm v Cajkovskom, 
kde ch9bala umelecká preclznost Ján 
Galia - so svojim umeleck9m partne
rom zo súťaže v Riu de Janeiro, ale aj 
z dávnejšej Cajkovského sútaže v 
Moskve - predviedol program v kon
centrácH., dobrej pohode, bez vonkajších 
efektov, zbytočného pátosu v prejave, 
povedall by sme - prosto, ale účinne. 

Jeho ušlachtllý, mlad9 zjav korešpon
duje s mužn9m, k.rásnym basom, ktorý 
za niekolko rokov spravil priam skok 
na v9vojl. Kovovolesklá farba, sugestlv· 
ne hlboké tóny, volné, nenásilné tvore
nie tónu, dobrá dychová opora , ktorá 
pomáha Gallovi tv!)rit šlrokoklenutú frá· 
zu a ukážkové crescendo (napriklad v 
árU Banqua z opery Macbeth), čl ra
zantné, no vždy kultivované nástupy 
(ária Da Silvu z opery Ernani) - to sO. 
dev!zy jeho dobrej vokálno-technickej 
prlpravy. Zostáva mu rezerva v rozvrh
nutl sil v takom rozlahlom programe, 
akým sa prezentoval na BHS (trochu 
O.navy bolo c!tit v závere Banquovej 
árie, ale aj v Basillovej árll z Barbie· 
ra zo Sevilly). Holou bk ov cyklus Pan
pulónl tvoril Galia s dôrazom na vokál
ne vypracovanie - v jeho lnterpretáctl 
(na rozdiel od spomlnan9ch dalš!ch ba
sistov) bolo menej sarkazmu, vonkajšej 
komiky, ba aj zvukovomalebných zvlášt· 
nosU (nazálny tón v druhej plesni, echo 
v 3. piesni J. Napriek tomu to bola oso
bitá Interpretácia, plná pochopenia pre 
svet válkovskej poetiky, plnej hravosti 
a irónie, či pre hudobné vyjadrenie L. 
Holoubka, ktor9 týmt.o plesňov9m cyk· 
lom vytvoril snád jedno z najfrekven
tovanejš!ch komorn9ch vokálnych diel. 
Aj ked sme v l. plesni Wolfovho cyklu 
(Piesne na Mlchelangela l cltill ešte Isté 
momenty rozosplevania sa· (trochu za
stretý hlas), v ·druhej piesni zasa nie 
vždy vyšli hlboké tóny, predsa boli tie
to romantické skvosty podané ako inter
pretačný klenot - s maximálnym po
rozumen!m pre obsah vzorovo dek~amo
vaného slova, s noblesou a cltov9m pre
žlarenlm. Prosto, bez afektu predniesol 
Galia aj štyri Cajkovského romance -
akoby s nadhladom dnešnej generácie, 
ktorá odmieta pr!llš romantické gestá. 
Svojim spôsob'om sa však ukážkou sO
časných operných amblcU a zrejme ver
kej budúcnosti Galiu-basistu stala dru
há polovica koncertu, kde sme kvlto· 
vali v9razovoplné a vskutku krásne spie
vanie tejto talentovanej mladej spevác
kej osobnostt TÉRIZIA URSINYOVA. 

••• 

Sloyeaakt koaorat orcbeater vysttípe
niaml na BHS '85 otvoril svoju jubi
lejnO. sezónu. Vstup d'* štvrťstoročia na 
pódiu zvládli umelci nanajvýš O.spešne. 
Oboma koncertmi na BHS (otváracom 
26. septembra 1 28. septembra l potvrdlll 
svoju kllalitu nielen v snahe po dokona
losti vypovedaného, ale l nevysychajl\
cou Invenciou v lnovácH lnterpretae
ných názorov, nových v9razovo-dynamlc
kých posunov, tvorivých výpovedi. Ta
lianska hudobná minulost je ich domé· 
nou, preto Hllndlove Concert! gross! i 
Bachove Inštrumentálne koncerty in!lpl
rovué touto hudbou zostali u warcha
lovcov poznačené zauj!mavou syntézou 
talianskej kantability, uvolneného mu
zlclrovania so striedmou zvukovosťou so
časnosti. Bach 1 Hllndel znejfl u war~ha
Jovcov možno osobitejšie ako je zvy
kom u komorn9ch súborov podobného 
typu, pretože Warcbal Ich chápe prt 
každom vystúpen! v novom premiéro
vom šate Invencie, formu]\lcej súbor a 
s nlm l koncepčné sprťtomnenie minu
losti. Ouverturu druhého festivalového 
vyst1penln tvorilo Vivaldiho Concerto 

grosso d mol, op. 3 č. 11, známe a pred
SR oživené novými momentmi vo zvu
kovej transpozlcU, zjemnenf výrazu, 
zmlikčen! fráz. V Händlovom Concerte 
grossa F dur, op. 6 č. 2 pokračovall 
podobným prlstupom, no predovšetkým 
nechall vyznie( kontrastný pôdorys jed
notlivých času diela. Ich nov9m mo
mentom je perfekcionalizmus v zmysle 
prirodzenej plynulosti samotnej hudby. 
Podobne u Brandenburského koncertu 
č. 5 D dur BWV 1050 - v porovnani 
s nahrávkou - bolo clttf takéto ztect
nodušenie smerujúce do vyrovnaného, 
jednollateho toku hudby čembala, flau
ty, hus!L Oprott Koncertu pre čemba
lo E dur na otváracom vystl1pen!, znač
ne ovplyvneného .romantizujO.cou kon
cepciou z. ROžičkovej, v Brandenbur
skom koncerte č. 5 zotreli pel nadsade
nosu v prospech hudobnej podstaty 

Zaaltlllt amelec Ilja Zeljenka a 
ky YioloafeUata Helaricb Scblll. 

Snfmka: J. Luky 

predlohy. Náročný čembalový part .za
hral A. Catariao a flautov9 .rart M. BraD· 
aer, ktorí výborne "zapadll do Warcha-

. !ovej koncepcie a spoločne vypointovali 
dokonal9 kontrapunktický text tejto no
vodobej komornej hudby. Najvllčš{ fes
tivalový ohlas však zlskali warchalov
cl hudbou súčasnlkov. Po neopakovatel
nom zážitku z interpretácie Sostakovičo
vej Komornej symfónie dalšou udalos
tou ich vystúpeiúa bola premiéra Roz
hovor pre violončelo sólo a komorný 
orchester od l. Zeljenku. Sólový par~ 
autor ·venoval vynikajúcemu rakúskemu 
umelcovi Helnrlcbo't'i Schiffnl. Napriek 
tomu, že máme skutočne sline zastúpenú. 
oblasť tohto nástroja, Schlff vniesol do 
hudby Zeljenku nové interpretačne-vý
razové prvky; konkrétne najmä stried· 
me zracionalizovanie slovenskej poetiky 
v skladbe značne frekventovanej (naj
ma v kantilénach l. V Schiffovej koncep· 
cH našli warchalovcl onen inšpiratlvny 
moment smerujúci k prirodzenej pul· 
zác11 dialogizujO.cich i kontrastných Ose
kov - prerastajO.cich do bohato roz· 
vinutej palety nálad a stlšen!. Práve 
tento moment je dominantným l pri kom
pozičnej predlohe, ktorl\ na rozdiel od 
p.redošlých koncertov (pre klavlr a kla
rinet) smeruje ·u Zeljenku k syntetizujú.· 
clm momentom. I ked kompozičné ustro
jenie Rozhovorov by Síl mohlo zdať na 
prvý pohlad lst9m ustrnutlm - vzhla
dom na spomlnané dva koncerty - ne
všedná Invencia a vkus autora sa stali 
korektlvmi pre vysoko hodnotné a pô
sobivé Inovovanie partltO.ry s violonče
lom. Sú to umelecké Istoty osobnostné
ho kompozičného prlnclpu Zeljenku, 
smerujúce v Rozhovoroch k zjednoduše
niu, prehladnostl a komunikatlvnemu 
splynutiu s poslucháčmi. 

- ETELA C.laSKA 

Sllbor z daJakého kontinentu so zn
ujlmav9m názvom New York Pbilomaelca 
(USA) prilákal 29. septembra do ~<Et
certnej sieni SF vera obecenstva. Pt'ifa
vý program pozostával z Brahmsovho 
Klavlrneho kvarteta č. 1, op. 25 a z dal
šfch troch diel, u nás málo hrávaných: 
]. Haydn - Divertimento XIV, č. 1; A. 
Bruckner ·- Sláčikové kvinteto F dur; 
A. Copland - Sexteto pre sláčikové 
kvarteto, klarinet a klavfr. 

Koncert však nesplnil všetky očaká 
vania a bol plný nedostatkov. ktoré ne
sp0sob1ll Iba organizátori. Predovšetkým 
sO.bor, ktorý hrá v rôznych menš!ch zo .. 
skupaniach, má mat v programovom bul · 

letlne uvedené mená všetkých členov, 
a nielen meno Roberta Johnsona, umelec: 
kého vedciceho a hráča na lesnom rohu 
v jednej osobe, ktorý vystúpil iba v 
Haydnovi. Seriózny súbor si taktiež ne
môže dovoliť zahrať Iba jedinú čast 
(Adagio l z pôvodne kompletne ~hláse
ného Brucknerovho diela. Z toho vyply
nuli zmätky s prestávkou, lebo organizá
tori ju určUI po Haydnovl a "dlhom" 
Brucknerovl (teda nevedeli, že bude hra
ná iba jedna časti) . Interpreti chceli 
mat prestávku až po Coplandovl. Reťaz 
malérov dovtšllo prasknutie struny na 
violončele v poslednej časti Brahmsa -
no za to už nik nemOže! 

To sú však len vonkajsie chyby, žiar, 
ani z umeleckého hladiska nezodpove
dalo všetko faktu, že súbor jestvuje už 
15 rokov. Nedokazovala to predovšetkým 
Interpretácia Haydna, kde boli velké 
prehrešky voči klasicistickému štýlu. Má· · 
lo kultú·ry prejavu, tvrdý zvuk, chudob
ná dynamika, v záverečnej časti pre
hnané tempo, no hlavne nedostatok ko
mornej sl1hry spôsob111 u hudobne skú· 
sených poslucháčov, zvyknut9ch na na
še komorné sl1bory, istú rozčarovanosť. 

Pät žien, hrajúcich Brucknerovo Ada
gio, prejavilo väčšiu zvukovú kultúru 
ako v Haydnovom Divertimente, ale bo
ll tu zasa časté lntonačné kazy. 

V sviežom a muzikantsky zdravom 
Copla ndovom Sextete pre sláčikové kvar
teto, klarinet a klavlr sa hostia rozo
hrall k J!_obrému výkonu najmä zásluhou 
znamenitého klarlnetistu Davida Kruka
nera. 

Koniec dobrý - všetko .dobré! Brahm
sovo Klav!rne kvarteto bolo zahrané 
skutočne brilantne a fasclnuj11co. Kla
virista Robert Le't'ID sa ukázal ako v!r· 
tuózny 11sztovsk9 hráč (rada by som ho 
počula v Usztovskom .recitálU), k tory 
v najr9chlejšom tempe zvládol bravúr
ne všetky· úskalia klavlrnej hry. Súčasne 
svojim temperamentom strhol aj ostat
ných k sugest!vnemu výkonu. Nečudo, 
že obecenstvo burácalo a poslednl1 čast 
musell Interpreti opakovať. 

Mená Jednotliv9ch hráčov ml prezradl· 
li na druh9 deň na sekretariáte BHS. 
Sami sa ich dozvedeli od vedúceho sú
boru v deň koncertu. Zdá sa, že sllbor 
nemá stálych členov, ale pracuje systé
mom "kto má čas" ... 

ANNA KOVAlOV.l 

"" ... 
Pralaké al6i!lko't'é trio sa festivalové

mu publiku predstavilo 30. septembra 
v Zrkadlovej sieni Primaciálneho palá
ca v zostave Jlf& Tom61ek - husle, Iha· 
bert Sl•6i!ek - viola, V6clav Jlro't'~ 
- violončelo. Prinieslo dramaturgicky 
zaujímavý program z tvorby dvoch ve· 
Hkánov vrcholného klasicizmu·- W. A. 
Mozarta a L. van Beethovena, ako aj die
la súčasných autorov - J. Boháča a 
T. Ch. Davida. 

Netypické dielo W. A. Mozarta . ~re
lOdlum a fúga g mol, KV 404a, ktorého 
vznik podnietil tvorivý odkaz J. S. Ba
cha, zaznelo v podan! súboru málo pre
svedčivo a Interpretačne nev9razne. 
Stvárneiúu akoby ch9bala väčšia Iskra a 
Istota. Tieto výhrady sa však nevzta
hujl1 na nasledujúcu skladbu večera, na 
Sláčikové trio sOčasného českého skla
datela Josefa Boháča. Trojčastové die· 
lo, patriace k autorovým staršlm sklad
bám, v ktor9ch sa spája tradlcla s no
vými výdobytkami kompozičného mysle
nia, zaujalo práve vdaka kvalitnému 
stvárneniu prdských komorných hrá
čov. Demonštrovalo vyspelé české inter
pretačné umenie a zaujalo jadrnosťou 
výrazu. Tieto atribl1ty uplatnUI umelci 
plne v interpretácii Sláčikového tria ra
kúskeho skladaťela Thomasa Christiana 
Davida. Autor, ktorý vo svojej tvorbe 
venuje značnú pozornosť komornej hud
be dedlkoval uvedené trio v r. 1984 
Pr~l!skému sláčikovému triu. Interpreti. 
ktorl dielo predniesli v československeJ 
premiére, sa úlohy zhostlll dobr.e. V ich 
podan! sme počuli výrazovo, charakte
rovo a dynamicky bohato nuansovaný 
svet nálad, v ktorých uplatnili svoj raz
hlad, muzikantské cftenie l zmysel pre 
súhru. 

Vyvrcholenlm koncertu bolo uvedenie 
sviežej a optimisticky ladenej Serenády 
pre sláčikové trlo D dur, op. 6 od L. van 
Beethovena, opus. ktorý v skladatelovej 
komornej tvorbe nepatr! medzi najvyhla
dávanetšie repertoárové člsla. Interpre
ti vo svojom stvárnenl 11člnne vyu!lli 
možnosti partlt11ry a uplatnill výraz
né rytmické cltenle, diferencovanosť dy· 
namlckých plOch 1 kontrastnosť myšlien
kových \\sekov. Naplno rozohrali výra· 
zovú paletu od sviežich, tanečných .ná
lad až po vážnejšie polohy. 

ELEONORA KYSELOVA 

Festivalový recitál zaslllžllého umelca 
lvaaa Sokola ( 29. septembra) bol bez
prostredne splltý s väzbou na Bachova 
)ublleum; v zahranič! viac prezentované 
vkladom umelca na pódiu, doma zasa 
zamerané na fixný záznam postupného 
kompletizovania organového diela toh'to 

barokového velikána. Sokol a Bach sa 
teda stávajú veličinami v priamo úmer
nej reakcii umelca na mnohov9znamo· 
vú nadčasovosť odkazu majstra. Bacha 
hrá od š tudentsk9ch čias; roky pre
transponováva overené istoty do zná
mych partitúr; kryštalizuje dalšlm doty
kom už zafixovan9 obraz do nov9ch fi· 
lozofick9ch transcendencil, lnterpretač
n9ch posunov. Sokol s dielom Bacha ži· 
je, dešifruje mnohov9znamovosť jeho 
hudby, aby vzápätl dospel k syntéze 
a aby čo najjednoduchším a najpriro
dzenejšlm tvarom vypovedal o tejto kom
plikovanej polyfónii kontrapunktick9ch 
hlasov · 
Mnohov9znamovosť Bachovho diela 

priam provokuje zdatn9ch umelcov k 
rôznym v9kladom. Každá interpretácia 
poznačená osobnosťou umelca môže svo
jim názorom vzbudiť dôveru. Vloženlm 
jedinečného a protirečlvého dosahuje 
viacv9znamové kvality, o pravosti a 
správnosti ktor9ch Je presvedčený neje
den interpret l poslucháč. V čom teda 
spočlva koncepcia Ivana Sokola, v čom 
predstavuje ono jedinečné, strhujúce, pi· 
novýznamov!l, v čom sa umelec stáva 
neopakovatelným. . . Odpoved mus{ zdô
razniť symbiózu jeho osobnosti; osob· 
nosu, v ktorej talent, vrodené gény sa 
vyvljali s inteligenciou hudobnlka a mu· 
zikalitou človeka. Je to väzba f1lozo!ie 
hudby, estetiky interpretácie tvorby. Je· 
ho hra a z nej plynúca hudba presvied· 
ča názorom, evokuje dalšie reflexie, 
utvrdzuje myšllenky, fixuje pocity; je 
prežlarená silou, ktorá rezonuje; preto 
jeho výpoveď vzáplltl po koncerte neza
mlka, nestráca sa v nenávratne, vo v!led· 
nosu, ale ladl silou svojej intenzity nad· 
časovo. Sokol hrá Bacha pri maxtmál· 
nom dodržiavani požiadaviek technikY. 
s úctou a pokorou k velkosti génia. Ona 
mu na druhej strane poskytuje istotu, 
podmanivú sebadôveru. Z nej sa odvlja 
celá koncepcia Interpretovanej tvorby. 
Pretavila sa na koncerte do Prelúdla 
a fúg:L. c dur, BWV 531; stala sa zdro
jom brilaŕúnej virtuozity a poetiky 
Schtlblerov9ch chorálov, BWV 645-650; 
rozvinula sa do plnovýznamovej hudob· 
nosti v Prelúdiu a fúge h mol, BWV 544. 

Bachovu striedmosť a plnost hudby 
pretransponoval Sokol v druhej časti 
programu do romantických partitúr Lis~· 
ta a Regera, no prebleskovala aj v pre· 
mlérovej kompozlc11 druhej časti Grešá· 
kovej Organovej knihy pre Ivana Soko· 
la. Tu, na drobných, minia túrnych ref
lexiách zo symfonickej tvorby a z ludo
v9ch žriediel východoslovenského folk· 

Zaaltlllf ••elec lna Sokol. 

lóru transkrlbovaných pre organ Inter· 
. pret aplikoval svoju nástrojovú lnven· 
clu, oboha tenú fantáziou umelecky cl· 
tlaceho hudobnlka a tlmočenú v pôsobi· 
vej výpovedi. 

Vyvrcholenlm dramaturgie smerom k 
poslucháčovi boll velké partitúry Pra· 
lOdia a Fantázie a fúgy na B-A-C-H od 
F. Liszta . a M, Regera. Skladby flxo· 
vané záznamom dostali po rokoch no· 
vé Interpretačné dimenzie. Sokol sa + 
nich zriekol pompéznosti 1 bravllrnos
ti novoromonatizmu a odvljal Ich v du· 
chu bachovskej filozofie, akcentujO.c hu· 
dobnú podstatu a potláčajl1c nánosy 
teatrálnosti. 1 zvukovej expresie. Je umel
com velkej estetickej sny, filozofom 
tvorby, Interpretom myllllenky. Tá sa mu 
stáva splrltus movens pre adekvátnu !i· 
vú transpozlciu. Vo svojej dokonalosti 
bol to výkon európskej llrovne, ktort 
sledovali v priamom vysielani nielen 
poslucháči doma, ale prenášali ho roz· 
hlasové a televlzne stanice 1 pre za~ra
ničie. Je to ťlspech umelca, ale l bra· 
Uflavského festivalu. ETELA CbSKA 

(Pokračovanie na 5. str.) 
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ako klasické .,prldavkové člslo", A. Ro
mera z nej vyťažil umeleckl1 podobu 
predovšetkfm disclpllnovanfm pr!stupom 
smerujúcim viac k lntrovertnosti ako 
k vonkajšlm zvukovfm efektom a zvý
razňovaniu . technlckfch parametrov. Tie 
vystl1plll na povrch v Layende l. Albé
nlza, skladbe charakteru prelúdla, zalo
ženej na perfektnom zvládnuti prstovej 
techniky. Podobne by sme mohli cha
rakterizovať i Spanlelske tance, op. 37 
E. Granad.osa ( V1llanesca, Orlentale ), 
ktoré zazneli opäť_ v podani dua. Preja· 
vlli sa v nich najm!!. temperament a 
muzikalita, ale 1 schopnost vyčariť z kaž
dého tanca charakteristickú atmosféru. 
Suita Andaluza Celedonla Romera bola 

· záverečnou skladbou gitarového koncer
tu hosti z. USA. )ej kompozičné podstata 
tkvela v 1 španielskej ludovej melodike, 
harmónii a rytmike, ale realizovanfch 
bez vyššlch umeleckfch amblcll. Zane· 
chala dojem sledu náladovfch skladbi
čiek, ktoré nekladt1 vysoké ná~oky ani 
na Interpreta ani na poslucháčov. Vedia 
vynlkajl1clch skladieb napľ. L. Brouwe
ra, v ktorfch skladatel dokázal stme
liť špecifikum zvukovfch možnost! gi
tary s požiadavkami a s estetlckfm cí
tenlm človeka 20. storočia (viackrát sme 
ich mali možnost počuť na Dňoch gita
rovej hudby), vyznela velmi priemerne 
l napriek velmi dobrej Interpretácii A. 
Romera. 

(Pokračovanie zo 4. str.) 

Koncert k 100. výročiu narodenia Ale
xandra Albrechta sa konal l. októbra -
teda na Medzinárodný deň hudby. Festi
valová atmosféra v Zrkadlovej sieni Pri
maciálneho paláca sa stala tak sved
kom skutočne dôstojného pripomenutia 
sl jubilea skladateJa, kto.rf !ll a pra
coval v Bratislave. Po l1vodnfch slovách 
nár. um. L. Slováka, ktoré boU !Ivou 
a tlprtmnou spomienkou na A. Albrechta, 
zaznela hudba: zborová skladba Pleseň 
(v lnterpretácll Spadckeho 1boru Kon
lenat6rla " Brati•laya s dirigentom Da
lanom Billom), Scherzo 1899, Triptych, 
pleseň Noc a Sláčikové kvarteto D dur, 
op. 19. POvodne organové skladby Scher
zo 1899 a Triptych uviedli vo verzll pre 
pre dva klavlry Valéria KeUyoY6-Hrdino
d a Zlatica Poalo1'6. Už prvé kontakty 
s Albrechtovou tvorbou načrtll ·mnoho
vrstevnost jeho hudobného myslenia, na
sýtenost jeho pozdnoromantlckého du
cha novými výbojmi. Konfrontáciu toho, 
čo vyrastalo z jeho vnl1tra a čo prináša
ll vývojové trendy, z ktorých sa Inšpi
roval len tým, čo sa ho tvorivo dotklo, 

· čo korešpondovalo s jeho duchovným 
obzorom. 

o vnl1tornom svete A. Albrechta vera 
povedala pleseň Noc pre stredný hlas 
a klavlr, op. 23 na slová S. Petôflho v 
prekrásnom podan! Petra Mikul61a, bas 
a )o1efa MaUka, .klavlr. Hudobná vf· 
poved Inklinovala v citovo podfarbe
nfch polohách skOr k novoromantlckfm 
východiskám - v expreslvnejšlch, dra
matickejš!ch pásmach sa dostali k slo
vu mnohoraké pcl1dy peripetii európ
skeho vfvoja. V Albrechtovom kompo
zičnom myslen! dominoval vždy akýsi 
univerzálny, "nadnárodnf duch - snád 
aj preto, že vyrastal a !ll na križovat
ke nieko1kfch kultllr. V plnom rozsa· 
hu to potvrdilo l Sláčikové kvarteto 
D dur, op. 19 v podani Slonn•kébo kvar
teta. V syntéze Albrechtovho videnia 
niet odvrhnutla starého novfm; obraz
ne povedané: 19. a 20. storočie sl v je
ho tvorbe podávajl1 ruku a v tomto 
zjednocujllcom pohlade na vfvojovú kon
tinuitu sa rodila i jeho hudba. Intel!· 
gentná, bohatá na nápady, prežlarená 
talentom a pritom plná pokory, láska· 
vostl a ušJachtllostl. Takto sme ju vnl 
mall dnes, v deň spomienky na život a 
tvorbu skladatela. 

IGOR BERGER 

Osobnost národnej umelkyne · ZSSR 
mezzosopranistky Jeleny ObraJcoYoYal 
sa k nám v ostatnfch rokoch pravidelne 
vracia - čl už na operné javisko SND 
alebo na pódium bratislavskej Reduty. 
Možno nezaškod! menšia bllancla jej . 
hostovanl v Bratislave: prvf raz sme 
speváčku videli ako PauUnu v Ptkovej 
dáme pri hosťovanl Velkého divadla z 
Moskvy na scéne SND r . 1973. Dramatur
gicky a umelecky zostáva nezabudnu· 
telnf jej recitál v Slovenskej fllharmó
nll v ·októbri 1979 ( Massenet, Falla, Pro
kofiev, Rachmanlnov). Roku 1981 sme 
ju opäť počuli v Redute, kde olu'em Caj
kovského a Rachmaninovfch romanci 
zaujala ukážkou z tvorby T. Balrda a 
opernfml áriami z diel• N. Rlmského
Korsakova, G. Bizeta a F. Cileu. Jej 
skvostná kreácia Eboll z Dona Carlosa 
triumfovala na BHS '82, Marina Mn!ško
vová zasa na BHS '84, kedy mala aj reci
tál v SF o. l. zostavenf :t romanci Caj
kovského a Rachmaninova . . Jelena Ob
razcovová je teda bratislavskému, krás
ny spev milujl1cemu publiku, dôverne 

.. známa. Medzltfm sa - prostrednlctvom 
vydavatelstva Melodija - objavilo na 
našom trhu viacero profllovfch platni 
umelkyne, ktoré doplňajl1 jej plesňo
vo-opernf profil. Milovaná poslucháčmi, 
strhujl1ca v gradácii každého svojho vy· 
sttlpenla - taká bola napokon aj na 
BHS '85. Opäť prišla s klaviristom Va
lom Cal!aYom, zashl!llfm umelcom Gru
z!nskej SSR, ktorf je jej ideálnym ~rt
nerom a neodlučitelntm tvorcom vý
sledného dojmu. Obrazcovová tentokrát 
predostrela priam náruč Oajkovského ro
manci (ll) a lyrlckých Rachmanlnovo
vfch piesni (10), z ktorfch mnohé sú 
známe a frekventované, no v jej poda
nl boU priam osvetlené z Inej stránky, 
čim sa Ich obsah akoby prehlbll. J. Ob· 
razcovová dokonale prezentovala nielen 
svoje prirodzené dispozfcle pre drama
ttcko-sopránové polohy, ale aj organové 
registre, ktorfml vie dramaticky čaro
vať v mezzosopránových, čl kontraalto
vých farbách (za mnohé priklady uve· 
dlem Rachmaninovovu pleseň ,.Ona kak 
poldeň choroša"). Zaujalo, ba priam fas
cinovalo jej ,.vn11torné spievanie", kto
ré má sice bll;ko k mezza voce, ale je 
ešte §tlšenej!Ue, Introvertnejšie, nie je 
to len vec techniky, ale celkového po
noru do plesne ( Rachmanlnov: ,.0, ne 
gru sU"}. Je majsterkou polntovanla vý
razu - od umiernenosti, až po drama
tický lmperatlv (Rachmaninov): "Ja fdu 

tebla", resp. "Otryvok lz Mjusse", Caj
kovsklj: ,.Je ll v pole da nl travuška 
by la"). )ej umenie kaskádovitej dyna
miky nemusi mat Iba široké rozpätie -
umenie čarovať i v rámci strednfch vý
razovfch polôh bolo demonštrované ho
cl v Cajkovského romanci "Snova, kak 
prežde od in". Umelkyňa, ktorá má v se
be neobyčajnf dramatickf nerv, sa ne· 
bojí vniesť do ptesňovfch útvarov ani 
velkoopernf pátos - pravda, v pravú 
chvllu ho d.okáže skrotiť do Intimity, 
takže efekt je ešte ohromujúcejšl. Krás
na kultúra mesa dl voce, o ktorej sa 
tolko plše a hovori, tu bola demonštro
vaná priam ukážkovo nielen ako 
konkrétna aplikácia v jednej plesni, ale 
aj ako dramaturglckf prlnclp vo vfstav
be večera, ktorf sme sledovali v SND 
l. októbra 1965 - práve v Medzlnárod
nf deň hudby. úvod koncertu akoby nás 
pripravoval na gradáciu, ktorá nastala 
od plesne ,.S red šum novo bala". Hoci 
tl1to Cajkovského skladbu skončila priam 
nepočutelnfm planom, všetci sme c!tlll, 
že v tomto momente začlna Invencia 
prekračovať profesionalitu velkej maj
sterky spievania. Pravda, boli aj chv!
le, kedy Jelena Obrazcovová prejavila 
menšiu únavu, no dokázala ju vzápät! 
prekonať maximálnou koncentráciou 
(posledná pleseň programu ,.Kakoje 
sčastiew od Rachmaninova L aby plati· 
ml prldavkaml vyvolala ovácie a aplauz. 
)e to vfrazuplná speváčka, ktorá má je- , 
dinečnl1 vlastnost naplniť nielen hudob
né dielo, ale aj svojho poslucháča este
tl~kfm nasftenlm. Zostáva sl Iba priať, 

Na okraj tohto koncertu sa !lada po
dotkný.ť: l ked mal recenzovanf gitara
vf koncert u publika velmi priaznlvf 
ohlas, nemožno sa uspokojiť s drama
turgiou, ktorá neprináša žiadne oboha
tenia, a tak je škoda, že na tomto kon
certe nezazneli skladby J. S. Bacha, D. 

N6rodn6 •melkyňa ZSSR Jelena ObraiCOYO'I'i. Snlmka: CSTK 

abý sme ju opäť počuli - aj ked už Scarlattlho, L. de Narvaéza, N. VUla-
možno s iným repertoárom, prípadne Lobosa či ostatných pôvodne vytypova-
na opernom javisku opery SND ako - nfcli skladatelov, ktorých diela kladl1 
napriklad - Carmen. Napokon, habané· na Interpretov vyššte ... a všestrannejšie 
ra z tohto diela bola 1 tentokrát pre nároky a umožňujú v širšieh dllllen-
poslucháča svedectvom, že Obrazcovová zlách prezentovať Ich Interpretačné maj-
sa priam pohráva so štýlom spevu - strovstvo. MARTA FOLDESOVA 
no vždy Jahl1čko, bezproblémovo, s tvo
rivou radosťou a Invenciou. 

TERlZIA URSINYOVA 

Namiesto pOvodne ohláseného sólové
ho gitarového recitálu Angela Romera 
sme sa 2. októbra započúvali v Koncert
nej sieni Slovenskej fll.harmónie do tó
nov gitarového dua Angelo a Celedonio 
RomeroYCi. Umelci, pôvodom Spaniell, 
žijúci v sťíčasnosti v USA. Vo svojom 
odbore st1 uznávan! 1 v rámci svetového 
gitarového Interpretačného umenia: Re
prezentujú gltarovťí školu, ktorej cha
rakteristickými znakmi sl1 vyspelé tech
nické majstrovstvo, lahkosť a elegan
cia, dôraz na melodickú llniu lnterpre
tovanfch diel. 

So zmenou obsadenia siívtsela l zme
na dramaturgie. Romerovcl zaradili do 
svojho programu väčšinou skladby špa
nielskej proveniencie, ktoré sa niesli v 
duchu španielskych Judovfch .melódii a 
rytmov. Takou bola 1 Suita Espaňola G. 
Sanza, španielskeho skladatela žljl1ceho 
na r.ozhran! 17. a 18. storočia. V devia
tich častiach suity, ktorá odznela v po
dan! A. Romera sa striedali charakte
ristické dobové tance v pomalšom a 
rýchlom tempe. Sólista podčiarkol ta· 
nečný charakter suity l zvfraznenlm Ju
dových prvkov. Dlabelllho Serenáda In F 
bola pr!le!ltosťou na prezentáciu gita
rového dua. Skladba vyznela v jeho po
dani v čistej interpretačnej podobe. Do
konalá sl1hra partnerov, jasne vyhrane
ná štflovosť, . bezproblémová technika 
boli charakteristické 1 pre Interpretáciu 
dalšej skladby - Koncertnej variácie 
M. Glullantho. 

DruhO čast koncertu otvoril opät A. 
Romero populárnou svetoznámou .,per
llčkouw Spomienka na Alhambru F. Tar· 
regu. Napriek tomu, že sa tAto skladba 

Po druhf raz počas svojej 14-ročnej 
činnosti účink.ovala na festivalovom pó
diu v Bratislave Ma•ica aeterna pod ve
den!m )ba Albrechta (5. októbra) . Pred 
10 rokmi sa predstavili v širšej zóne 
svojej svetovej dramaturgie; v sl1čas
nostt prezentovali seba l slovenskl1 hu
dobnú kultúru v obraze dejln minulosti 
Bratislavy. Už samotná dramaturgia sa 
stala zdrojom záujmu, ktorý prerástol 
l vdaka sympatiám súboru do preplne
nej Koncertnej siene Cs. rozhlasu. )ej 
akustické možnosti v sllvlslosti s komor
nou hudbou" f:l.resahujll dlspozlcle jej zvu· 
kovostl, no Music~ aeterna nebránili v 
uvoJnenej vfpovedl hovoriacej o kvalite 
súčasnej úrovne st1boru. O tej možno 
objektlvne prehlásiť, že dosiahla naj
vyšši stupeň doterajšieh Interpretačných 
úsili. Kvalltnf základ starej zostavy -
Zajll!ek, Gr6ner, Ko1'6c•. Madar, Dobi6-
low6 s kvartetom sólistov Zajll!ko1'6, 
Pecko1'6, Bak•a. Mikul61 - posilnili hrá
čl typu huslistu E. Danela, fagotlstu P. 
Han1ela, organistu V. l.a86a, ktor! v an
sámblových . 1 sól!sttckfch člslach po
zdvihli niveau celku. Zo starš!ch progra
movfch diel Inovovali svoj názor na 
hudbu D. G. Speera, z novšlch kvallta
tlvne vyclzelovall sólistické árie s. Cap
rlcorna a ). P. Roškovského, tance zo 
zbierky A. Szlrmayovej-Keczerovej v rea
lizácii V. Godára a dramaturgtckfm pri
nosom boli ucelené kompozičné člsla 
J. S. Kussera. Už tento moment smeroval 
k úspešnému zavtšenlu. Oň sa skutoč
ne postarali nanajvfš zaujate s prec!z
nou prlpravou a kvalltnfm výsledkom 
všetci účlnkujťícl l sólisti - speváci at 
Inštrumentalisti. Mimoriadne dobre sa 
spievalo K. Zaj!čkovej v samostatnej árii 
t s P. Mikulášom v diele s. Caprlcorna. 
P. Hanzel zaujal na tohtoročných BHl) 

muzikálnym preclten!m Speerových Trlo· 
vfch sonát; V Rusó prepracoval drobné 
fúgy Roškovského do lskrlvfch prska· 
vlek vypolntovanfch zvukovými finesa
ml nového organa a M. Doblášová so za
ujat!m zahrala vfber tancov z Uhrovskej 
zbierky y čembalovej ťíprave J. A. S_an-
trocha. , 

Doména súboru Musica aeterna tkvie 
v drobnfch, lnvenčnfch skladbičkách 
velkej slávy ntzozemskej 1 talianskej 
školy, v posledných rokoch obohatenej 
záujmom o domáce hudobné zázemie 
minulosti. Tl1to zónu na BHS rozšlrill o 
cyklické diela Kussera. Casti zo suity 1 
Ouvertúra boli teda skl1šobnfm kame
ňom Ich koncepčného myslenia, staveb
nej mnohovrstevnostl a kompozlčno:ln
terpretačnej !!nie barokovej hudby. Dob· 
rou osciláciou vfrazového diapazónu, 
citlivého prepracovania štflovfch cha
rakteristik jednotllvfch časU 1 gradač
nej umiernenosti vytvorili llnosne kle
nutú llnlu umocňuj11cu tance do skl
beného celku. MOže to byť priprava k 
dalšlm tvorlvfm vfsledkom, ktoré od 
siíčasnej sezóny sa pre Ich profesiona
lizáciu budl1 vyžadovať, 

ETELA CARSKA 

Program, ktorf predviedol ( 5. októb
ra) kubánsky umelec Lai• Antonio Bar· 
rera Perea, mladf a velmi nádejnf hráč 
na blc!ch nástrojoch, pravdepodobne 
sklamal mnohých návštevnlkov, ktor! o
čakávali čl už džez alebo lnf druh Im
provizovanej a hlučnej produkcie. s.ved
čll o tom nielen rednúc! dav publika, 
ale 1 akési rozčarovanie na mnohých 
tvárach, ktoré zostali. úplne neprávom. 
Perea je sice začlnajúctm umelcom, kto
rf sl musi osvojiť ešte mnoho návykov 
- jeden však už má: znamenit11 a poc
tivú techniku, za ktorou sa skrfva dis
ciplinovaná a vytrénovaná muzikantské 
duša. Perea nie je z tfch nafúkanfch 
šarlatánov, '1tor! tlčú a ohlupuj11 banál
nym .,vlrbelom" opakovane po v~etkých 
rozostavanfch .,blanách" a navyše či
nelách. 

Program mladého umelca z Kuby pre
svedčil, že biele nástroje sú predovšet
kfm melodické aj popri dominantnej 
funkcii rytmickej. Tri skladby pre tym
pany Elliota Cartera, zrejme nestora 
americkej dôslednej dodekafonlckej ško· 
ly, kladú vysoké nároky a s11 štlldlou, 
na ktorej sa Perea prejavil ako vynalle
zavf, pozorný a dos~atočne evolučnf mu
zikant. Mllhaudov Kon<*l't pre marlm· 
bu, vibrafón a orchester zaznel v duu; 
klavlrnu verziu orchestrálneho orlg!ná
lu hral náš Gabriel )on61. Kompozlcla 
sl vyžaduje virtuozitu nemalej úrovne, 
pretože striedajúc marlmbu a vibrafón 
hráč prakticky nep11šťa z riík štyri pa
ličky, ktorfch 11dery vytvárajú reálny 
štvorhlas. Treba poznamenať, že Perea 
zvládol Koncert s úctyhodnou dávkou 
presnosti a uvornenostl - menej lstf 
bol jonáš, avšak napriek tomu vyznel 
Koncert výborne. Azda vrcholnfm tnter
pretačnfm vfkonom mladého Kubánca 
boli Tri sólové skladby pre vibrafón Ga
ryho Burtona. Perea Ich zahral s neoby
čajnou poéziou, dokonalou kontrolou a 
perfektným citom pre doznievanie, res
pektfve miešanie zvukovfch a dynamic
kých pásiem, s prekvapujllclm zmyslom 
pre harmonlck~ reliéf. Záverečné Brou
werove Variácie pre biele nástroje dali 
vynlknťít skôr rytmlckfm formáciám. 

EGON KRAK 

V kontexte slovenského Interpretač
ného umenia je Marica DobiUo1'6 prvou 
sólistkou, ktorá sa sl1stavne venuje čem
balu. Jej recitál v rámci BHS (7. októb· 
ra) bol dokumentom súčasnej fázy jeJ 
umeleckého vfvoja, Dramaturgia vystll· 
penta pozostávala z dvoch okruhov skla· 
dleb. Z prvej skupiny diel starfch maj
strov - G. F. Händel (Suita G dur}, 
D. Scarlattl ( 3 Sonáty C dur K. 201, 
124 a 125} a F. P. Rigler (Sonáta D dur) 
- všetky vznikli v priebehu 18. storo
čia. Vyžadujú od Interpreta velkú dáv
ku dlsclplfny a koncentrovanos~l, ktor4 
by sa mala premietať do udržania rov
nomerného plynutia tempovej roviny po
pr'! zachovan! živosti lnterpret4cle. Z 
hladiska technického vypracovania a! 
na menšie prehrešky v čistote nemožno 
voči M. Doblášovej ntč namietať. Zre
tefnosť, technická vyrovnanosť a zvuko
vá priezračnosť dominovali. Niekedy v 
rfchlejšlch tempách vznikol dojem ner
vozity, čomu mohli odpomôcť jemné sos
tenutá na konci fr4z. V Händlovej Suite 
- podla nášho názoru - výstavbe va
riačnej Gavotty bolo by bfvalo prospelo 
na začiatku pomalšie nasadenie tempa, 
aby sa v dalšlch variáciách - pri za
husfovan! sadzby - nemuselo tak mar· 
kantne S,Pomalovat Snaha o rešpek· 
tovanle štflovej čistoty vy11stlla najmll 
v prvej časti Riglerovej Sonáty v met
ronomicky prehnane strohu hru. I Me· 
nuet tohto opusu by sl zaslťížll trochu 
zdržanlivejšie tempo, čim by získal na 
spevnosti a graclóznej tanečnostl. V tom
to smere· mohlo byt pre Interpretku sme· 
rodatné tempo tria, ktoré hrala o nie-

l Poktačovanle na 6. str.) 
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MEDZINÁRODNÁ TRIBÚNA LADÝCH INTERPRETOV UNESCO 
Očasť mladej Interpretačnej 

generácie na BHS, čl už na ln
terpódlu, nesúťažnej prehllad· 
ke mladých Interpretov zo so· 
clalistických a rozvojových kra
Jin a lebo na Medzinárodnej tri
bAne mladých ~nterpretov 
UNESCO, ktoré sa konajú vo 
forme bienále, má pre brati
slavský festiva l velký význam. 
Nielen preto, že festivalu do
dáva osobitú tvár vytvárajúcu 
neopakovatelnú atmosféru, ale 
najmä preto, že obecenstvo má 
možnosť spoznávať kvality a 
trendy Interpretačného umenia 
celého sveta. 

Barytonista Olaf Bär 

Tohtoročná MTMI mala vy
sok(! a vcelku vyrovnan(l úro
veň. Vyznačovala sa prevahou 
menej atraktlvnych a v minu-. 
losti na koncertných pódiách 
menej frekventovaných nástro
jov, ako sú dychové nástroje, 
gitara, viola • . . Z(lčastnlli sa 
jej iba dvaja klaviristi, jeden 
violončelista, jeden organista, 
jeden spevák a žiadny huslis· 
ta , čo je dosť zarážaj(lce. Klad
nou črtou MTMI bola aj sku
točnosť, že mladi umelci sa 
prezentovali nielen osvedčený
ml dielami svetovej hudobnej 
litera túry , ale aj menej zná· 
mou, najm!! súčasnou hudbou, 
s ktorou sa plne stotožnili 
( Bartók, Dupré, Elgar, Wall on, 
Zeljenka) . Možno bez nads~dz
ky povedať, že práve koncer
ty MTMI patrili k najzaujlma· 
vejšlm p_odujatiam vôbec. 

Porota, zložená zo zástupcov 
jednotlivých rozhlasových sta· 
nic , nemala lahkú (llohu, aby 
z dvanástich účastnikov piatim 
udelila titul laureáta. je fa1ké 
porovnávať flautu s klav lrom, 
čl gitaru s organom a ked SÍl 
rozdiely v kvalite Interpretácie 
zvoleného diela ta k nepatrné, 
ako tomu bolo v tomto roku, 
museli porotcovia vážiť na le
kárnických vážkach. 

Dramaturgicky boli koncerty 
MTMI dobre zostavené, Ibaže 
boli pridlhé a v nedýchatelnej 
atmosfére Reduty (čo sa poro
bil o s ventiláciou?) vyčerpáva
Jt1ce tak pre účinkujúcich, ako 
aJ poslucháčov. 

V programe prvého koncertu 
( 5. októbra), venovaného die
lam W. A. Mozarta, sa pred
stavili hráči na dychových ná
strojoch. Francúzsky flautista 
Patrick Gallola v Koncerte pre 
flautu a orchester G dur, KV 
313 nezaprel francúzsku školu 
a vedenie j. P. Rampala. Má 
krásny, jemný tón, podal štý· 
lovo čistý výkon, Ibaže trocha 
plachý. Státny komorný orches
ter Zlllna pod vedenlm J. Val
tu mu Istoty nepridal. 

Nórsky hobojista Gregor Zub
ricky hral Koncert pre hoboj 
a orchester C dur, KV 314 úpl· 

umelec Libor Pelek. 
Snlmka: j. Luky 

ne suverénne, neprekážala mu 
ani slabšia súHra s orches trom, 
najm!! v tretej časti. Zubrlcky 
má. zvučný tón, výbornú tech
niku dychu a prirodzený, nte 
"metronómovo" mttvy rytmus. 
Mozartova hudba tak znela ne
obyčajne Invenčne a spontán
ne. V s(llade s mozartovským 
štýlom sólista uplatnil bohatú 
dynamiku - u hoboja trocha 
neobvyklt1. Právom ziska! titul . 
laureáta. 

Koncert pre lesný roh a or· 
chester č. 4 Es dur, KV 495 In· 
terpretoval 24-ročný Sebastian 
Welgle z NDR. Má znelý, pekný 
tón, ktorý sa uplatnil najm!! v 
kadencii prvej časti a v spev
nej melódl1 časti druhej. S mo
zartovskou lahkosťou umelec 
zvládol tretiu čast. Napriek 
týmto kvalitám podal sice vý· 
kon mladlcky, no nádejný pre 
budtlcnost. 

Očarujllco zapôsobU 23-J"očný 
klarinetista Michael Collins z 
Velkej Británie svojim zrelým 
.a vyrovnaným výkonom. Vo 
všetkých polohách nástroja má 
krásny, mäkký tón, výborné 
frázovania, bohatú, štýlov(! dy· 
namlku. Známy Koncert pre 
klarinet a orchester A dur, KV ' 
622 W. A. Mozarta vyznel v je· 
ho podani bezchybne. Collins 
sa stal dalšlm laureátom. 

Všetci mladi umelci hrali 
spamäti, čo u Interpretov na 
dychových nástrojoch nie je 
vždy samozrejmé. Škoda, že 
ŠKO Zlllna nepodal výkon, na 
aký sme sl u neho zvykli. 

V ten Istý deň sme mali mož
nosť počuť za spolupráce Sym
fonického orchestra Ca. roz
hlasu v Bratislave s dirigentom 
Oliverom Dohnánylm dva 
osvedčené klavlrne koncerty , 
a ko aj koncert violový a vio
lončelový od stlčasných auto
rov. 

Koncert pre klavlr a orches
ter č. 2 f mol, op. 21 F. Chopi
na zahral 25-ročný madarský 
klavirista István Székely. 
Vzhladom na jeho predchádza
júce úspechy na svetových sú
ťažiach som očakávala viac. je
ho Chopin bol predovšetkým 
nezaujlmavý. Chýbala mu poé
zia a kontrasty. Dynamika ne
presiahla mf a celý Koncert 
zahral akoby zastretým tónom. 
V prvej časti - Maestoso -
zvolil prlllš rýchle tempo, od 
ktorého neustúpil, a tak celá 
časf vyznela uponáhlane. V tre
tej časti sme zvyknutl na ra
zantnejšl tón, ostrejšie kontúry 
fráz a pevný rytmus. lnterpre· 
tácl! akosi chýbalo vnútorné 
zanietenie. 

Naproti tomu - ked soviet
ska klaviristka Jekaterina 
Sranciovová rozohrala prvé tó· 
ny Llsztovho Koncertu pre kla
vlr a orchester Es dur č. l, 
mali sme dojem, že je to Iný 
nás troj. jeho zvuk burácal, 
spieval, zvonil, nežne sa chvel 
a vzáp!!tl vyletel nad plne zne
júci orchester. Dvadsaťtriročná 

Violistka Tabea Zimmermanno
Yé (NSR). Snlmka: J. Luky 

dievčina predniesla Llsztov 
Koncert s mužnou silou, tempe
ramentnou virtuozitou, ale aj 
so ženskou nahou a poéziou. 
Suverénna koncepcia výstavby 
diela nenechala nikoho na po
chybách, že je dobre uvážená 
a že "drži na uzde" spontán
nosť hudobného toku plného 
vášne a citu. Nazdávam sa, že 
práve táto správna miera Inte
lektu a em6cle pomohla klavi
ristka zlskať titul laureáta. 

Nórsky violista Lan Anders 
Tomler je všestranný a velmi 
usilovný umelec. Pre svoju pre· 
zentáclu st vybral nelahký, ob
sahovo náročný Koncert pre 
violu a orchester britského au-

tora W. Waltona. Tradične kom
ponovaná, dobrá hudba oboha
tila dramaturgiu festivalu. Tom
ler hral Koncert s Istotou, 
krásnym, znelým tónom a čls· 
tou Intonáciou. Plne sa stotož
nil s obsahom hudby a odda
ne ju tlmočil poslucháčom. 
V!olončelovej koncertantnej 

llterat(lry nie je prlliš vera a 
Interpreti stále opakujú nlekol
ko osvedčených diel. je pod!· 
vuhodné, prečo viac nevyužl
vajt1 krásny, nástrojovo vdač-

Violončelista Torleif Tbedéen 
(Svédako). 

ný Koncert pre violončelo a or
chester e mol, op. 85 E. Elga
ra. V lnterpretácl1 švédskeho 
violončelistu Torleifa Thedéena 
vyznel tento Koncert velkole· 
po. Dvadsaťtriročný umelec po
dal jeden z najzrelšlch a naj
sugestlvnejšlch výkonov nielen 
MTMI, ale celého festivalu. Su
verénne ovláda hru na svojom 
nástroji - o tom dnes už ne
treba an! hovorlt. Obsahovo 
náročným dielom sa prihováral 
poslucháčovi s takou nalieha
vosťou, že ho doslova donútil 
staJ sa spolutlčastným na tvo
r!vltm akte. Umelec ziska! ti· 
tul laureáta a má pred sebou 
velkú budúcnost. 

Zástupcovia mladých česko· 
slovenských umelcov vystúplll 
6. októbra v novej Koncertnej 
sieni Cs. rozhlasu - každý s 
malým polorecitálom. Hádam 
to bol do Istej miery handicap, 
lebo ešte stále sa považuje 
vystťlpenie s orchestrom za vr
chol Interpretačného umenia. 
Samozrejme - je to omyli 

Gitarista Miloslav Klaus je 
nádejným predstavltelom čes• 
kej gitarovej školy. Klaus je 
predovšetkým znamenitý muzi
kant, ktorý sa s Interpretova
ným dielom dokáže nielen do
konale stotožnlt, ale ho na pó
diu priam dotvára. jeho prejav 
je Introvertný, bez akejkolvek 
snahy po vonkajšom efekte. 
Škoda, že sl zvolil trocha jed
nostranný repertoár (VIlla-Lo
bos, Albén!z). čim sa ochudob
nil o väčšie výrazovtf možnos
ti. l tak však nenechal niko
ho na pochybách, že ide o u
melca velkých schopnosti. 

Imrich Szabó patri medzi na
šich popredných organistov, čo 
dokazuje každé jeho koncert
né vystúpenie. AJ jeho prezen· 
tácla na MTMI niesla pečať 
profesionálnej suverenity. Vy
bral sl repertoár širokého štý· 
lového a kompozlčného zábe
ru (Zeljenka, Bach, Dupré) a 
ukázal citlivý a osobitý prlstup 
ku každému dielu. Má schop
nost vystavať z každej sklad
by logický celok, ktorý plne 
uspokoJI poslucháča. jeho pre
myslená registrácia korešpon
duje s tým-ktorým štýlovým ob· 
doblm. Umelec má zmysel pre 
kultúru zvuku, čo sa prejavi· 
lo priam vzorovo v skladbe 
Evocatlon M. Duprého. Szabóov 
suverénny výkon strhol poslu
cháčov k búrlivým ováclám. 
Mnohých ud ivilo, že nezlskal 
laureátsky titul. 
Večer vystúpili posledn! dva

ja účastnlcl MTMI s orches
trom Slovenskej filharmónie 
pod taktovkou Llbora Pelka. 

Barytonista Olaf Bir z NDR 
sl zvolil rozsiahlu kantátu J. S. 
Bacha Ich w111 den Kreuzstab 
gerne tragen, BWV 56. Na je
ho suverénnom vystúpeni bolo 
badať značné pódiové skúse
nosti, ako aj zmysel pre au· 
tenticltu bachovského štýlu. Má 
kultivovaný, výborne vyškole
ný hlas a jeho velkou prednos
ťou je dokonalá zrozumltelnost 
splevaného slova. Výsledný pre
jav však pôsobi chladne. Mož
no chýbalo celkom málo k to
mu, aby sa jeho výkon stal 
umeleckým zážitkom. 

Medzi velké zážitky MTMI a 
celých BHS patril výkon naj· 
mladšej účastnlčky, 19-ročnej 
violistky z NSR, Tabey Zimmer· 
mannovej. Náročný Koncert 
pre violu a orchester č. l op. 
posth. Bélu BartOka zvládla ú
plne suverénne. No to, čo u 
tejto mladučkej umelkyne upll· 
talo, bolo pochopenie filozofie· 
kej hlbky diela. jej prekrásny 
tón, bezchybná Intonácia, jas
ný rytmus - všetko slúžilo k 
vyjadreniu hudby odchád~ajú
ceho sklada tela, hudby, hovo· 
rlacej o človeku a jeho rados
tiach 1 sm(ltkoch, nádejách l 
sklamaniach a neochvejnej vie· 
re v život a krásu. Toto všet· 
1ro mladá Interpretka tlmočila, 
sámozrejme, na maximálnej 
hranici možnosti jej devätnás· 
Uch rokov. A práve v tom bo
la jej Interpretácia vzácna. 
Umelkyňd sa stala dalšou lau· 
reátkou MTMI. 

Posledné ročnlky MTMI l ale 
1 lnterpOdla) ukazujú, že ná· 
strojová zdatnosť sama osebe 
nič neznamená. Ziada sa na
ozajstne lnterpretovat hudbu, 
objavovať jej krásy a odovzdá· 
vať ich publiku. Preto mladi 
sla.hajú aj po dielach, ktoré sd 
menej efektné, ale dávajú 'o to 
väčši umelecký zážitok. 

ANNA KOVAIDVA 

. KOMORNÉ KONCERTY 
térske zoskupenie mladých ludl nemá 
zábrany, uvolňuje hudbu z pút tradlcll 
a prispôsobuje ju muzikantskému sprl
tomnenlu. Octu k tradlcll vyjadrujt1 ži· 
vetným aktuallzovanlm. SplevaJU pre
komplikované partitt1ry Th. Talllsa, u 
nás preclzne podané v Lamentatlons of 
jeremlah. Overa lahšie Im však zneli 
madrigaly Farmerá, Benneta, Arcadelta, 
jannequlna, v ktorých prevládala hra
vosť zážitku zo spievaného textu. Na ta· 
kejto bezprostrednosti staval! všetok ru
kopis svojeJ "štýlovej" podstaty. Pre ňu 
sll charakteristické: život, radostné mu
zlclrovanle, kontakt s poslucháčom. l za 
cenu ma lých lntonačných kazov, nepres
ných formulácii fráz, artikulácie, dosf 
osobitej dynamiky, zlskall poslucháča. 
Tak na hudbe minulosti, ako 1 na ruko· 
plsoch st1časnlkov tohto storočia - Pou
·lenca, Dickinsona, Hindemltha, Samuel
sona, Marosa, Alfvéna, Soedermana -
ukázali, že umenie nespočlva len v kon· 
zervovanl originálov, ale v invenčne) 
transpozlcU do st1časnosti s rešpektova
nim kritéri! umeleckej podstaty~. 

uvedenie kompletu Sonát pre flautu, 
BWV 1030-32 a Sonát pre fla utu a contl· 
nuo, BWV 1033-35 od j. S. Bacha s po· 
prednými Interpretmi - čemballstkou 
Zauaou 161ii!koYoa, flautistom Mlloloa 
JurkoYii!om a violončelistom JIU'a)o• 
Alezaadrom ( 9. októbra). Festivalová 
udalosť sa však znásobila paraleln9m 
vydavatelským člnom OPUS-u, ked sa 
tesne pred festivalom dostali na pulty 
predajni gramoplatne s uvedenými ti· 
tulml (Stereo 91111641-42). V sClvislos
tl s touto skutočnosťou akosi nemožno 
obe akcie oddelovať, pretože navzájom 
na seba nadväzovali, konfrontovali a do
plňall sa. Prchavosť živého okamihu, 
znásobená fixným záznamom v kvalitnej 
renl!zácU umocňuje zážitok. Na druhej 
strane atmosféru priameho dotyku ne
nahradi štúdiový záznam. Vo vzájom
ných bezprostredných väzbách st1 pre 
poslucháčov klúčom k hlbšiemu prenik· 
nutiu do huc:lby tejto nie často Interpre
tovanej oblasti tvorby j. S. Bacha. Tre· 
ba tot!! poznamenať, že sólové sonáty, 
čl suity sú mimoriadne obťažné z hla
diska technickeJ l umeleckej koncepcie. 
Flautové sonáty sú napriek tomu Inter-· 
pretačne 1 hudobne velmi vďačné pre 
oboth sólistov. V prvých troch viac pre 
čemballstku, v dalšlch troch pre flau· 
tlstu. Vychádzajúc z týchto základných 
pr~pokladov Interpreti značne rešpek· 

(Pokračovanie z 5. str.) 
čo pomalšie, a preto vyznelo kantabil· 
nejšle a galantnejšle. Zlvý spád a správ
ne dávkovanie agogiky charakterizova
ll výstavbu Finále. 

Pre festivalový recitál naštudovala Do
blášová premiéru Capriccia Vltazoslava 
Kublčku. Poslucháčsky vďačná virtuóz
na "prskavka" výrazne uprednostňuje 
rytmický parameter, ťažiac! zo synk·OP 
populárnej hudby. Očar(lva náporom vir
tuozity, sviežou nápaditosťou faktt1ry, In
venčným rlešenlm trojdielnej formovej 
schémy. Spomlnané zložky umocňovala 
strhuJllca Interpretácia. 

Vtra:tné hudo.bné cltenle uplatnila 
umelkyňa aj pri predvedenl Stravinské· 
ho Les clnq dolgts. Osem krátkych ml
nlatllr cyklu limitovaných rozsahom pia
tich tOnov Je skvelým dokumentom ne
vyčerpatelnej Invencie velkého majstra, 
ktorý dokázal aj na striktne vymedze
nom priestore vytvori( majstrovské hu
dobné šperky. O tom, že Dob!ášovej tvo· 
rlvému temperamentu je bUzky svet hud
by nášho storočia, sme sa presvedčili 
aJ v Deux Impromptus od Bohuslava 
MartinO. VLADIMIR CI!JK 

Stalo sa dobrou tradlclou dramatur· 

gle festivalu, že necháva priestor 1 hud
be, ktorá sa obzvlášť teši poslucháčske· 
mu záujmu v súčasnosti. Zo žánrových 
špecifik je to predovšetkým organ a re
nesančná hudba - samozrejme pr! špič
kových sólistoch, čl telesách. Dosial sa 
tu vystriedali viaceré st1bory, zväčša 
prezentujúce umenie nlzozemskej a an- · 
gllckej školy. je to hudba u nás málo 
pestovaná a pre poslucháčov atrakUvna 
a zaujlmavá. Názov súboru Laaeatablle 
Conaort zo švédska - (vystt1pil 8. októb
ra) pod umeleckým vedenlm ba!llstu 
Olle Skälda evokoval takéto zámery. O 
to prekvapivejšia bola realita, ked p!!f 
madrlgallstov, s neabsentujt1clm kon
tra tenorom, nezostalo v zajaU prlsnych 
llnU kontrapunktického myslenia angllc
k9ch motet, čl svležejšlch madrlgalových 
plesni, ale .rozohralo svoj muzikálny tem
perament a Invenciu do širokého spek
tra klasických kantilén, moderných 
rytmov, exponovanej sonorlstlky až po 
scatový Interpretačný štýl Swlngle Sin
gers. Plati vokallsti z Lamentabile Con
sort predstavlll žlvt1, pulzujt1cu hudbu 
v celej šlrke a mnohoznačnosti štýlové
ho diapazónu splevaného repertoáru, 
transponovanú do životného obzoru sa
časného hudobného myslenia. Toto ama-

ETELA CARSKA 

V dramaturgii BHS sa nezabudlo na 
jubilantov histórie - J. s. Bacha a G. F. 
Händla. Obom boli venované koncerty 
z rôznych oblasti tvorby, u Bacha na· 
smerované viac k tvorbe komornej. K 
mimoriadne sledovanej udalosti patrilo (Dokončenie na 8. str.) 



Mi BRATISLAVSKÉ HUDOBNÉ SLÁVNOSTI Mi BRATISLAVSKÉ HUDOBNÉ SLÁVNOSTt Mi 
FESTIV ALO VA CARMEN 

Aj keď na svetových operných javis
kách badať v · posledných rokoch časté 
návraty k pôvodným zápisom význam
ných, neskOr prepracovaných opier (pla
t! to napr. o Musorgského B.orlsovl, Ver
dlho Carlosovi l o Bizetovej slávnej ope
re), v opere SND uviedli na záver BHS 
[ 10. októbra) premiérovo Carmen v tej 
Istej podobe ako v predchádzajúcich 
bratislavských Inscenáciách, teda s re
c!tatfvml, zhudobnenýml Glrandom. A 
urob111 správne. 

Už menej šťastia mali Inscenátori [re
žisér Branlslav Krllka, výtvarnlk Ladi
slav Vychodil, autorka kostýmov Ľudmi
la Beaikod a choreograf Karol T6th), 
ked volili, s akým lnscenačným záme
rom predstavia dielo publiku. Akoby vá
hall medzi rOznyml výkladmi, ktoré sa 
za viac než storočie javiskovej existen
cie diela pohybujú od akcentu na rýdzo 
španielsky kolorit a velkoopernú vý
pravnosť po zobrazenie Carmen ako drá
mu vášni čl sociálnu drámu, od piety 
k tradlcll a snahy o dobovú vernosť po 
moderné a ktualizácie decentné l násil
né. Slabinou novej bratislavskej Insce
nácie je práve jej nejednoznačnosť, ne
vyhranenosť, a to vo vnútri jednotll
vých zložiek [napr. kostýmovanie paše
rákov v prvom dejstve natolko kontras
tuje s oblečenlm ostatného ludu, že je 
až psychologicky nepravdepodobné a zá
roveň ako vypožičané z Inej Inscená
cie) 1 navonok vo vzťahu medzi nimi. 
V dOsledku toho je výsledný javiskový 
tvar pomerne málo výrazný a rozpačitý. 
Akoby sa režisér, dôverný znalec veriz
mu, zdráhal pripustiť sl, že Francúzom 
naplsaný 1 zhudobnený prlbeh Carmen 
je na rozhranl 1\ledzl španielskym 
kostumbrlzmom [krotko-realistickým po
pisom mravov rázovitého prostredia) a 
talianskym verzlmom a že takto sa dá 

Jitka Zerhauod v titulnej 6lohe Blaeto· 
Yej Carmen. Sntmka: J. Vavro 

najlahšle 1 najlepšie Inscenovať, Drob
nokresby 1 charakterokresby je na ja
visku SND mAlo, všetko je len v názna
ku a akoby s kalkuláciou, aby hosťu
júci umelci bez problémov vstúpll1 do 
Inscenácie. 

Zato kvalitné je hudobné naštudova
nie. Jeho najslabšlu zložku predstavuje 
hosťujúci Detskf spedcky abor MDKO, 
a to tak vo frázovant, kvalite zvuku l 
v rytmickej presnosti. Dirigent Ondrej 
Len,rd s neobyčajným zmyslom pre de
tail a náladu vystaval všetky štyri or
chestrálne pred oh ry. Jeho rešpektovanie 
primárnej úlohy ludského hlasu je pr!-

FOLKLÓRNE SúBORY 
Jeden z hlavných dramaturgických ak

centov tohtoročných BHS tanečné 
umenie, prezentované poprednými domá
cimi a zahraničnými baletnými súbor
ml - pravdepodobne Inšpiroval drama
turgiu festivalu zaradiť do programovej 
štruktťl.ry aj vystúpenia folklórnych sú· 
borov. 

L61!nlca sa predstavila v Dome ROH 
28. septembra v rámci samostatného ce
lovečerného programu pod názvom Ple
seň a práca. Program, ktorý na tej Istej 
scéne uviedla pred dvoma rokmi pri 
prlležltostl 35. výročia svojho založenia, 
okrem už klasických repertoárových čt· 
sei, akými sú napriklad Pozdlšovskl hrn
čiari, V kúdelnej Izbe, Pri lane a 1., pri
niesol novšie, práve pred dvoma rokmi 
prem:érované hudobno-tanečné kompozt
cle. Pre repertoár súboru sa stali sku· 

z vyst6penla folkl6rnebo stboru L6Cnl
ca. Sntmka: J. Striež 

točným obohatenlm a spestrenlm, čias
točne 1 vyjadrenlm tých Interpretač
ných možnost!, ktorými sťl.bor v sťl.čas
nostl disponuje.. Pri Ich tvorbe sl S. No
sál okrem svojho stáleho -spolupracovnl
ka S. Stračinu prizval dalštch autorov: 
l. Bázlika, J, Farkaša a J. Malovca, skla
datelov s bohatými skúsenosťami v kom
pozlčnej práci s ludovou plesňou. 

L\lčnlca uviedla v rámci BHS program 
s men~tml zmenami. Z nových čtslel bo· 
lo napr!khtd vypustené hudobno-tanečné 
.stvárnenie starého obradového zvyku zo 
Spi~& l Ulljana, autor hudby J. Malovec), 
ktoré smerovalo k náročnejšlm spraco
vaniam. Ostatný repertoár sa v porov
nani s premlérovtm uvedenlm v súbore 
Interpretačne ,.ule!ala- a dozrel. Rozv!ja 
tie vlastnosti hudobno-tanečných kom
poztcll, ktoré sú typické pre Lúčnicu · 
a tvorcov jej programu - nápaditosť 
choreografie s dOrazom na vyniknutia 
krásy pohybu pri zachovani zretelnos
tl pO~odných prvkov, výber esteticky pO-

soblvého plesňového materiálu, účinné 
využitie komorných a monumentálnych 
podôb scénického spracovania folklóru. 

K scénicky mimoriadne cltllvo spra
covaným kompoztclám pre Lúčnicu pat
rl predovšetkým Započlnka · [hudba S. 
Stračlna), obraz začiatku zábavy na Pod
polanl, symbolicky_ otvárajúca celý pro
gram. InterpretacThe stavia najmä na 
osobnosti predntka R. Puškára. Ak sa 
Lúčnica usiluje o tlmočenie jednotlivých 
regionálnych štýlov aj v hudbe, tak sa 
jej to práve v tomto prlpade skutočne 
podarilo. Kapela so svojim predn!kom, 
začlenená priamo do diania na scéne, 
suverénne reprodukuje podpoliansky In
terpretačný štýl vrchárskych muztk, pri
čom jej nechýba spontánnosť a vldltel
ná radost z hry. Zapol!lnka patri k vy
dareným lúčničlarskym programom a 
tvori komornejšie ladený protipól k star
š!m člslam súboru, ktoré sú Inšpirova
né tou Istou oblasťou. POvodná, choreo
graficky vtipne riešená dievčenská hra 
z Gemera, Mak [hudba L Bázllk}, hu
dobne vychádzajťl.ca z orchestrálnych va
rlácU na detskú ludovd pleseň, je vt
taným ožlvenlm repertoáru. Sarlšskt pa
rebel (hudba J, Farkaš ) patria v ·súčas
nosti k efektným tancom vďaka cho
reograficky mnohotvárnemu rozvinutiu 
mládeneckých, verbunkových tancov z 
východného Slovenska, a napokon aj 
vďaka sugesttvnej Interpretácii tanečnl
kov . súboru. 

Jedna z najpOsoblvejšlch hudobno-ta
nečných kompozlcU novšieho repertoáru 
Lúčnice, Horehronci (hudba S. Stračl
na), pln! funkciu celosúborového záve
ru programu. Autori v nej účinne strie
dajú komorne ladené úseky s monumen
tálnymi tak, že každá zložka súboru -
od sólistov cez spevácku skupinu až po 
orchester a tanečnú zložku - dostala 
priestor na uplatnenie. POsobtvosť tkvie 
nielen v samotnom folklórnom mate
riáli Horehronia, ktorý nakoniec má
me možnost spoznaf v autenticky prav
divejšom podan! dedinských folklórnych 
skuptn, čiastočne l amatérskych súbo
rov, ale v Lťl.čnlcl najmä vo výbere ma
teriálu a spOsobe jeho scénického spra
covania. Kompozlcla sa stala temer pre
hliadkou krojov Horehronia, piesn! šlr· 
šleho výrazového záberu, sO.časne uká!
kou choreograficky plnohodnotného zu
žitkovania tanečného materiálu, aký tá
to oblast poskytuje. 

Zo staršieho repertoáru Lúčnice sl aj 
napriek p~lrodzenej pravidelnej výmene 
členov sQboru niektoré tance, napriklad 
Pozdlšovskl hrnčiari , udržujú stabilnú 
Interpretačnú O.roveň. Samostatné vokál
ne vstupy (trávnice z Liptovských Slia
čov v podan! dievčenskej speváckej 
skupiny), čl Inštrumentálne vložky 
( Terchovskl hudci, Ovčiari) s využ!Um 
ludových hudobných nástrojov vhodne 
doplňajú tanečné bloky. Prispievajú tak 
k Istej zvukovej pestrosti programu. 

kladné, pričom sa ukázalo, že aj decent
ne hrajťl.cl orchester mOže byf nielen 
doplnkom, ale aj partnerom sólistom. 
Skvelo rozohrané so. najmä lyrlcké sjru
ny partltCiry, dramatické vrcholy sú 
miestami trocha prltlmené, resp. odpa
tetizované. Striedanie prudkých a vot
nejšlch temp má svoju logiku. Lenárd 
pôsobivo graduje napr. úvod druhého 
obrazu a v strhujúcom tempe diriguje 
známe kvinteto. 

Blla.n{;ia speváckeho obsad·enla je za
tial ne\lpl•ná. Carmen Idy Kirilovej je 
viac speváckou kreáciou než komplex
ným uchopenlm postavy. Pravda, part 
spieva na úrovni, hoci vo výrazovej ro
vlne postihuje len polohy vášnivosti, dé
montčnostl, zatial chýba poloha koketé
rie, rafinovanosti, než.nej roztúženosti. 
Z čisto speváckeho hladiska by neza
škodilo daf väčšiu nosnosf a farebnosť 
hrudnému registru a sprlsnlf kontrolu 
výšok, ktoré občas .,uletia". Alternujúca 
)ltka Zerhauod je v hereckom stvárnenl 
o čosi uvolnenejšla, no na Carmen pri
plachá. Obdobné je to v hlasovom preja
ve; viaceré miesta sú pe~ne odsplevané 
[napr. kartová ária), no len málo toho, 
č!m by mala postava žlf, sa dostáva aj 
do jej hlasu, ktorý r ovnejšlm tónom In
klinuje skOr k výrazovo umiernenej pred
romantickej opere. Robustný José Fran
tllka Llvoru v hlasovom prejave správ· 
ne strieda polohy lyrlcké, plné nehy 
(prevažujúca v prvých dvoch obrazoch) 
s výbuchmi vášne. Tam, kde je part Jo· 
sého vhodný pre typického francúzske
ho tenoristu, mu trocha chýba plynulej
št prechod medzi oboma dynamickými 
pólmi. V dalš!ch dejstvách, kde sa part 
blfžl požiadavkám verlstického štýlu, je 
táto kontrastnosť, doplnená výrazovou 
vrúcnosťou, už plne namieste. José Ml
lana Kopal!ku je hereclty bezprostred
ný, neštylizovaný; umelec spevácky udl· 
vn jemným zvládnutlm záveru kvetino
veJ árie a celkove dlferencovanejšlm 
stvárnenlm postavy než v predchádzajú-

prekračujúcej rámec tradičného orches
trálneho sprlévodu. V a kustických pod
mienkach sály Domu ROH výslednému 
zvuku orchestra LO.čnlce (dirigent M. 
Smtd) pomohla prttomnosf T. Kováča 
ako ďalšieho cimbalistu. Celému progra
mu nechýbalo potrebné napätie, pestrost 
a gradácia, prezrádzajťl.ce citlivO. ruku 
režiséra a dramaturga. ... 

K podujatiam, rozšlrujťl.clm žánrovO. 
paletu BHS, patrilo vystQpenle amatér
skych folklórnych sťl.borov v rámci Folk
lórnej scény Domu ROH. Ich výber, mo
tivovaný O.slllm predstavlf reprezenta
Uvnu vzorku z celého Slovenska, sa sú
stredil najmä na predstavltelov jednot
livých krajov a Bratislavy. Zemplln z 
Michaloviec, Partlain zo Slovenskej I:up
če, Ponltran z . Nitry a Dimltrovec z Bra
tislavy tvoria však v sťl.časnostl len zlo
mok z celého množstva kvalitných ama
térskych súborov, prlnášajúclch širokO. 
paletu prtstupov k výberu a spracova
niu folklóru. 

Styri súbory, ktoré sa predstav1116. ok
tóbra v rámci festivalu výberom zo sd
časného repertoáru, Íläznač111 základné 
smerovanie amatérskeho sQborového 
hnutia. To spočtva predovšetkým vo vý
raznom prtklone, návrate k pôvodnému 
folklórnemu materiálu. Pre väčšinu ama
térskych súborov sa dnes už stalo rue
len samozrejmosťou, ale - najmä ak 
chcťl. udržaf krok so súčasným sťl.boro
vým hnuttm - 1 nutnosťou oplerat sa v 
práci a tvorbe o vlastné terénne výsku
my, o spoluprácu s dedinskými folklór
nymi skupinami, doplnenú pripadne vy
užltlm archlvnych fondov vedeckých 
pracovisk. Potreba dOverného poznania 
prameňa, z ktorého choreograf čl upra
vovatel čerpá, spôsobila, že sa sťl.bory 
začali zameriavať, ba temer špecializo
vať na spracovávanie ruektorých vybra
ných etnografických oblasti, zväčša tých, 
v ktorých sami pOsobla. Výnimku v tom
to prtpade tvoria bratislavské sťlbory, 
využtvajťl.ce materiál z celého Slovenska, 
niektoré z nich však vo svojej tvorbe 
takisto dávajll prednost u!šl!lmu výberu 
regiónov. Tým sa narušila Istá stereo
typnosť, uniformita sťl.borov a v nedáv
nej minulosti čiastočná závislost na 

cej Inscenácii. Jeho úsilie po dramatic
kej presvedčlvostl a údernosti, ako l 
snaha. o dôslednú výslovnosť však ube
ra jú na plynulosti a kultúre vokálnej 
lfnle. Mlcaele I:ublce Rybirskej nevyšlo 
prve dejstvo, kde jej hlas znel málo 
mäkko a málo farebne, za čo nás od· 
škodnlla vo velkej árii, poňatej prav· 
da skOr na taliansky spOsob, s akcen
tovantm vášnivých a dramatickejš!ch 
polOh. Tradičnejšej podobe úlohy bola 
jemnejš!m chápanlm bližšie Llvla Agha
vé, taktiež lepšia v tretom než prvom 
dejstve, udržujúca charakter l hlas v 
polohe dievčenskej naivity, no už s ná
znakmi zauj!mavejšleho, zamatovejšieho 
tOnu. Postavu Escamllla posunul Fran
tiiek Caban do roviny civilného, moder
ného elegána, v hlasovom prejave baz!· 
rujftc na dlho držaných vysokých tó
noch a prirodzenosti prejavu. Hlasovo 
spolahlivý a herecky zemitejšl bol torea
dor Payla Mauréryho. VIac než ležérnosť 
v prlpade prvého a snaha o ludskejšl 
profil postavy u druhého Interpreta 
je podstate O.lohy l partu bližšia 'jedno
duchá agrestvnosf. Z dvojice pašerákov 
sa o poznanie lepšie darilo prvému ob
sadeniu (Joaef Abel, Vojtech Schrenkel 
- alternovali P&Yol GAbor, Peter Os
wald). V úlohe Frasquity prleraznou výš
kou viac upťl.tala Elena HoUI!kOYi (al· 
ternovala M'rla TurňoYé), v úlohe Mer
cedes sa Allbeta MlchalkoYi hlasovo 
miestami pr!llš tisla do popredia, kým 
Anna Starostovi zasa pr!llš zostávala v 
úzad!, pričom táto 'úloha mohla byf skOr 
dobrou školou pre začtnajúce mezzo
sopranistky. V O.lohách Zunlgu a Mo
ralesa odviedli štandardné výkony Ju· 
raj Hrubant (alternoval Rastlsl&Y Uhltr) , 
resp. Stefan Hudec (R6bert Sadcs), U 
prvšie menovanl s väčštm citom pre 
mieru. Spolahllvo zneli zbory v naštu
dovant Ledlsl&Ya Holiska, kým výhrady 
voči baletu sa nedotýkajťl Interpretácie 
jednotlivých čtslel, ako skOr spornej 
choreografie. VLADIMIR BLAHO 

. tvorbe Ltlčnlce čl SI:UK-u. K tomu pri
spelo l vytváranie nového autorského 
zázemia, l!asto z radov členov stlborov. 

DOverná znalost predlohy, dodr!lava-. 
nie štýlových prvkov lokality, súčasne 
minimálne scénické úpravy so. chara~te
rlstlcké pre Partizán. SO.bor sa orien
tuje na oblast Podpolanla, Horehronia 
a Gemera. Inšpiruje sa činnosťou viace
rých dedinských folklórnych skupin. Po· 
dobné zameranie má Ponitran, spracová
vajťl.cl oblasti Považského Inovca, Trt
bača, Pon!trla. Vďaka výskumom 'v teré
ne a spolupráci s jednotllvýiJll nositel· 
ml tradlcU sa dar! v tomto sťl.bore mno
hé čtsla postavlt na štýlovom tanečnom 
prejave a na štýlovo čistej lnterpret6cU 
pozoruhodnej malej sláčikovej hudby. 
Bratislavský Dimltrovec, ktorý sa sdstre
duje na spracovávanie menej známych 
prejavov západného a stredného Sloven
ska, sa predstavil najmä materiálom zo 
stredoslovenských lokaUt. Vo svojom vy
stťl.penl zaujal aj spracovantm ludovej . 
hry v rámci vianočných' a novoročných 
zvykov, v repertoári súborov menej frek
ventovaných. ZempUn ako zástupca vý· 
chodosloven:ských s(lborov priniesol hu
dobno-tanečný materiál zempUnskeho re
giónu. 

Program amatérskych súborov na BHS 
pod názvom Pozdrav z Východnej l na
priek kvalitám zúčastnených súborov 
ako celok velmi nepresvedčil. Súbory sa 
nepredstavili postupne za sebou v rámci 
väčšieh, samostatných blokov, čo by 
azda bolo vzhladom na Ich výber vhod
nejšie, ale s jednotllvýml čtslaml v dvoj
hodinovej prlvelml pestrej mozaike, v 
ktorej sa divák fažšie orientoval. Réžia 
celého programu v bulletine nebola uve
dená. Navyše nevedno, prečo celý pro
gram niesol podtitul ,.súborový program 
folklórneho festivalu Východná 1984", 
ked vlastne v tomto zložen! ani v tej-

. to podobe na spomenutom jubilejnom 
ročrúku festivalu neodznel. Azda mohlo 
ostat pri všeobecnejšom, symbolickom 
názve. 

I ked tento typ programov nepatr! k 
centrálnym podujatiam BHS, svoje pub
likum sl našiel a potvrdil stúpajťl.cu ťl.ro
veň amatérskeho folklórneho zázemia. 
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kopisy sa nevraca lú. 
lndexné čťlrlo: 492 15. ReglsÍ'Nilmé l!tslo: SOTI 6/10 



~~~~B~RA~TIS~~~SK~~ ~HU~DD~BNE~, S~L~~NO~ST~I ~~~~BM~TI~SL~SK~HUDOBN~S~VNOSTI ~ 
ZBOROVÉ KONCERTY 

V rámci BHS dostala miesto 1 naša 
zborová tvorba. V koncertnej sieni Slo· 
venskej filharmónie sa 29. septembra 
predstavil v úvodnej časti programu 
D6m1ky komorný orcbe1ter, Cblapčenlkf 
fllharmonlckt zbor (zbormajsterka M. 
Rovň6kov6) , BraU1lankf detlkf zbor pri 
MDKO (dirigentka E. §arayod-Kodčo· 
v6) . V detskom dvojzbore so sprievo
dom sláčikového orchestra na báseň J. 
Hollého (Selanka XV.) Interpreti spro
stredkovali jedno z posledn~ch diel 

tail je so všetkým tvorivým umom pre
pracovaný, za!ltý a pochopený. 

V druhej časti programu vystúpil Sla· 
ven1kt fllbarmo•lckf zbor s novtm dlrl· 
gentom Padom Procb6zkoa. Uviedll pre
miéru Hrušovského Triptychu pre mieša
ný zbor a cappella na staroslovienske 
texty a text J. Hollého. Ide o dielo ve
nované pamiatke 1100. výročia ťimrtla 
Metoda. Na 200. výročie narodenia Jána 
Hollého nb upomlna text z eposu Ciril· 
lo-Metodlada. Prfltlon k vefkým hlstorlc-

St6tny akademický ru1ký zbor ZSSR 1 dirigentom Igorom Agafonnikovom. 
Snlmka: CSTK 

tvorby E. Suc;:hoňa - Vlvolávánl jara. 
Dielo obdarené tofkou radosťou a čistou 
hudobnou krásou je priam predurčené 
deťom. Hollého poézia a Suchoňova hud· 
ba sl akosi dobre rozumejú - siahajú 
po nadčasových hodnotách. V klasicky 
priezračnej vokálno-Inštrumentálnej fak
túre počuť názvuky na elementárne slo
venské prvky, ktoré sa prepletajú s det
skými riekankami a spolu s podmanivou 
silou Suchoňovej melodiky tvoria myš· 
llenkov~ rámec celku. V peknej a sku· 
točne presvedčivej interpretácii zažla
rlla opäť podmanivá krása Suchoňova] 
hudby. 

V ďalšom bloku vystúpil Mlelanf 1pe~ 
't'ácky 1bor: Ky1uca s dirigentom Petrom 
Fialom. V !ch podan( zazneli: Zemanov
ského mlešan~ zbor Neznámy z cyklu 
Balada hrdinov na text M. Kováča, Su
kov m!ešan~ zbor Mať moja z cyklu Tri 
spevy na slovenskú fudovl1 poéziu, op. 
19 č. 2, Cónova Hora, Clkkerov zbor Za 
horami za dolami, Fialovo Capriccio a 
Hrušovského O, láska, láska. Prekrásne 
hlasy a jedinečná muzikalita Petra Fia-
lu, to sil základné pll!ere umeleck~ch 
úspechov Interpretov. Navyše, každ~ de-

kým témam 1 jazyku ;.... v tomto prlpade 
k staroslovlenskému, mOže v~räzne ino
vovať hudobmí reč skladatela. Hrušov
ský sa na jednej strane pokúsil o re
nesanciu ducha slovanského dávnoveku, 
pritom však nezabudol na seba, na vlast
n~ kompozlčn~ rukopis. A tak vznikol 
celok vo všetk~ch tvorlv~ch paramet· 
roch objavn~. v ktorom sa otvárajú nové 
cesty a nové možnosti vývoja náAho zbo
rového spevu. Škoda len, !e artikulácia 
nebola na !elatelnej úrovn!. Práve v 
tak~chto ~lpadoch je zrozum!telnosf a 
priezračné jasnosť slova nesmierne dO
ležité. · 

V ďalšieh lnterpretovan~·,: ll dielach (z. 
Mikula, D. Kardoš) potvrdll SFZ svoju 
profesionálnu úroveň. Bude len ·potreb· 
né pod vedenlm nového dirigenta tnten
zlvnejšle ako doteraz venovať sa zboro
vému spevu a cappeila, preto!e len pro
strednlctvom neho zbor vskutku rastie. 
Toto teleso dokázalo u! neraz dôstojne 
reprezentovať naše zborové umenie na 
medzlnárodn~ch koncertných pódiách. 
Treba len verlf, že pod vedenlm nového 
dirigenta zbor naďalej porastie a bude 
viac ako doteraz Inšpirovať vznik novej 
slovenskej tvorby. IGOR BERGER 

KOMORNÉ KONCERTY 
(Dokončenie zo 6. str.) 

tovall autorovo poslanie. Z. Ružičková 
koncipuje prioritu čembalov~ch sonát v 
zmysle maximálneho nástrojového odo
vzdania bohat~ch skúsenosti z jej časté
ho kontaktu s Bachov~ml part!tllram!, M. 
Jurkovič zasa v ďalšej trojici sa plne 
koncentroval na v~razovo-emoclonálnu 
povahu skladieb. I ked Schweltzer pre· 
sadzoval v Interpretácii .,neosobnosťw 
Bachovej hudobnej reči, triové sonáty sl 
priam žtadajl1 osob.ný, tvoriv~ dotyk 
umelcov. Ak by sme mal! porovnáva( 
živú realizáciu so zafixovanou, muslme 
jednoznačne konštatovať jej v~raznejš! 
vklad .do vyrovnaného tvorivého muzlc!· 
rovan!a všetk~ch troch partnerov v na
hrávkach posledn~ch sonát. Je zaujlma
vé zhodné vyjadrenie pocitov z prvej 
polovice koncertu l nahrávky; obe sú 
poznačené Istou unáhlenosťou, . v~raznej· 
šou o flaute, ktorá dodáva Bachov~m 
part!ttlram nezvyklý tep tempa moder
nejšej doby. Všetc! traja umelci zhodne 
ponlmal! už spominané skladby v dru
hej časti cyklu - s virtuóznymi okra
jov~ml a široko rozosp!evan~ml lyrlck~
ml adagiami. Koncert porovnávaný s fix· 
ným záznamom potvrd!l presne stanove
nú koncepciu, s tendenciou gradujúcej 
kompaktnej plnov~razovej Bachovej hud
by. Sólisti prejavil! zmysel pre komor
né muzlcirovanle, najmä v dialógu a 
triách pomal~ch časU. Triové sonáty 
predstavujl1 živ~ organizmus Bachovej 
hudby smerujúcej ku galantnému št~lu. 
)eho pointa prenikla l do nahrávky, naj
mil do druhej platne kompletu, kde vy
rovnajlosf a uvoinenosť prispievajú k 
dobrému v~sledku v prospech posluchá
ča a melomana. 

ETELA CARSKA 

Na poslednom komornom koncerte 
( 10. októbra 1 odznela premiéra Suity 
pre husle a klav!r Petra Breinera, repre
zentanta mladej skladatefskej generácie 
- v Interpretácii Petra MicbaUca (hus-

Lul1 Antonio Barrea Perea (Kaba). 

le) a Eleny MlchaUcovej ( klavlr). V 
Brelnerovom diele možno pr!vltaf dal!l! 
pokus o prienik do minulosti, a to cez 
prizmu využlvanta' džezov~ch prvkov. 
Vzhladom na dedikáciu (venované tri
storočnici narodenia J. S. Bacha l som 
očakával väčšie a vynallezavejšle pen
zum kontrapunktlckej práce; navyše tl· 
vodné Preludlo vyčnieva z celej suity 
ako IJrvok nanajv~š cudz(. Džezové prv
ky v Bre!nerovej kompoz!cll zdajú sa 
byt opotrebované, počuté Íl miestami l 
lacné. Poslucháčsky sú vďačné, lahko 
strávltelné u nevtteravé; v konfrontá
ciách jednotlivých časti pôsobia však 
ako clona, ako prvok, za ktorý sa mof· 
no schovať. Po prvom počutl je ťažké 
vynášať súdy. U skladatela, stojaceho na 
začiatku tvorivej !:esty, sa umeleck~ pro
fil len vytvára a rodi. Ak ťlč!nok z pr· 
vého dojmu tak trochu vyprchá, bude 
potrebné opllť sa vrátiť k tomuto dielu 

Na XXl. ročnUtu BHS sa priaznivcom 
zborového spevu predstavU! dve zahra· 
ručné spevácke telesá. Jedným z nlch 
bol hostujťici St6tay akade.tckt rukt 
zbor, popredný vÓkálny ansámbel, kto· 
rý patr( k špičkovým kolektlvom zboro
vého lnter·pretačného umenia v ZSSR. 
Pozoruhodné umelecké výsledky dosla· 
hol vdaka dlhoročnému pôsobeniu vy· 
nlkajllceho sovietskeho pedagóga a 
zbormajstra Aluaadra S. Svelalkova. Od 
roku 1980 je umeleckým vedťlclm a di
rigentom zboru Igor G. A1aroanikov. 

St4tny akademický ruský zbor sa pre
zentoval (3. októbra) tvorbou ruských 
a sovietskych skladatelov. Na ťívod za
znel! ruské ludové plesne v úprave A. 
Svešnlkova, medzi ktor~ml nech~bal ani 
pôsob!v~ Večern!j zvon. Zbor zaujal pO
sob!výml, pozoruhodne znejúcim! hlbo
kými basmi, farebn~ml žensk~ml hlas
mt, čt široko klenut~ml a velkoryso vy· 
stavan~m! melodlck~ml l!nlam!. V t~ch
to, ako aj v ďalšieh skladbách sme ob· 
dlvoval! kvalitné vstupy s61!stov. V zbo
rov~ch kompozlc!ách Jurija Sachnovské
ho (Koval, na slová l. Buntna). ale pre
dovšetk~m Rod lona Sčedr!na (Styri zbo
ry na básne A. Tvardovského a baladlc
kodramat!cká poéma Kazň Pugačeva na 
slová A. Puškina) teleso upútalo s!lou 
v~razovo prepracovanej Interpretácie, 
priam Inštrumentálnou zvukovosťou, 
zmyslom pre farebnosť. Zvlášť sugeŠtlv· 
ne vyznela v jeho podan! Interpretácia 
poémy Kazň Pugačeva, vykreslujúc& drá
mu posledných chvU života hrdinu, s 
použitim dômyselne volen~ch v~razo
v~ch prostriedkov a akcentovanlm dra
matick~ch momentov skladby. 

Velkoleposf zvukového aparátu, efekt· 
ne koncipované gradácie so zmyslom pre 
(tl:!nnú diferencovanosť dynamickej pa· 
lety poznačil! Interpretáciu troch skla· 
dleb Pušklnský vienok, ktoré patria k 
najvydarenejšlm dielam Georgija Svlrl
dova. Zá!ltkom večera bolo započťíva
nle sa do v~beru troch majstrovsk~ch 
zborov~ch kompozlcll Sergeja Rachma
ninova z cyklu Všenočnoje bdenie, kto
ré vytvorili pôsob! v~ záver koncertu so
vietskeho zborového telesa. 

ELEONORA KYSELOVÁ 

Mal! speváčkovla lipského Tbomaner· 
cboru vedeni dirigentom Han1om Joachl· 
mom Rotucbom spieval! u nás u! pred 
šiestimi rokmi na 5~ Bachovom festi
vale, preblehaj11com v rámci BHS '79. 

Typickou črtou lipskej školy je 
strledmo!!ť, preclznosf, čistá artikulácia. 
Porovnávajúc Ich s Dresdner Kreutzcho
rom, čl Wiener Sängerknaben, ktor~ch 
charakterizuje Iahkosť muz!clrovanla; 

!ch prejav vychádza z naturelu lipskej 
školy, strážlacej dokonalosť technického 
vypracovania, dlsclpl!ny, zakódovanej 
viac do strohej, št~lovo umiernene In· 
terpretujúcej podstaty hudobného textu. 
To sme postrehli l pri ostatnom účin· 
kovanl na BHS (4. októbra). Spieval! po· 
lyfon!cké skladby Bacha a SchUtza; z 
toho dve osemhlasné motetá - Slnget 
<lem Herren eln neues Lled, BWV 225 
a Der Geist hllft unser Schwachhelt auf, 
BWV 226 - J. S. Bacha mal! v repertoá
ri aj pred šiestimi rokmi, takže sa na· 
skytla mo!nosf porovnať vtedajšl a sd· 
časn~ Interpretačný názor. Iste varia· 
bll!ta detského zboru je ka!d~m rokom 
ovplyvnená doplňujúcim materiálom. V 
zhode s t~m!to predpokladmi tch tlro· 
veň z mlnulostl zanechala s!lnejšl do· 
jem. Bach bol rovnako presný, ale uvol· 
nenejšlm výkladom nadobudol tstf 
esprit opierajúci sa o farebnosť detských 
hláskov, nielen technicky !stých, ale aj 
prednesovo preclten~ch. SchUtzov~ch 
šesť motet zo zbierky Gelstllche Chormu
slk poznačených p!esi\ovou melodikou 
sa Im napriek komplikovanej sadzbe 
spievalo lahšle. Zvláš( moteto Verleth 
uns Frleden genädlgllch vyniklo vyrov
nanou liiiiOu detského vyjadrenia a 
kompaktnosťou. Pri oboch autoroch 
možno ešte upozorni( na závažnl1 úlo· 
hu akustiky pr! skladbách komponova
n~ch pre chrámové priestory s dozvu· 
kom. Koncertné siene tlmia, zužujú zvu· 
kov~ rozptyl, čim ochudo)>ňujú komplex
nosť vnlmanla. V druhej časti progra· 
mu zbor sl zvolil llpsk~ch autorov minu· 
l~ch storoči - J. F. Relcharda, A. W. 
Florentina ·von Zuccalmaglio, F. Men· 
delssohna-Bartholdyho i súčasnlka E. 
Pepp!nga, ktor~ch melodická invencia 
a harmonické myslenie Inšpiruje ma
l~ch speváčkov k oduševnenej v~pove· 
dl textu 1 jeho hudobnej formulácie. 

Sllčasfou dramaturgie Thomanerchoru 
bolo vystllpen!e dómskeho organistu 
Hannesa Kiatnera. Bachova Prellldlum 
a fúga C dur, BWV 547 a H!ndemlthovu 
Sonátu č. 3 poznačil už spomlnanou Up· 
skou zaujatosťou pre striedmosť výra· 
zu Aj v porovnani s jeho nemeckými 
kolegami hral Bacha osobito - v po· 
malšom tempe, non legato, akcentujllc 
tón, frázu, spoliehajúc sa na dozvuk 
chrámu. V koncertnej sieni vyznl!lVa je· 
ho prednes nezaujato, poslucháča ne· 
oslovi. Rovnako l v Hlndem!thovl {ktort 
v nás rezonuje z nedávnej Interpretácia 
Poliaka Nowaka s nádychom slovanskej 
mäkkosti) bolo cl tlf profesionála bez 
hlbšieho zaangažovania sa na umelec· 
kom pôdoryse diela. ETELA CARSKA 

DZEZOVÝ KONCERT 
S velkým uspokojenlm mO!eme kon

štatovať, že Bratislava sa v ostatn~ch 
rokoch stáva miestom stretnuti s vyni
kajúcimi džezov~mi umelcami. Vo v~
znamnej miere k tejto tendencii prispe
ll tohtoročné BHS džezovou pohladn!cou 
z Viedne: koncertom Vienna Art Orchel· 
tra (podla ankety čltatelov časopisu Me
dzinárodnej džezovej federácie Jazz fo· 
rum v rokoch 1982-1983 najlepšieho eu
rópskeho blgbandového zoskupenia) dňa 
4. októbra v Dome ROH. 

Trldsaftriročn~ švajčiarsky skladatel ,' 
aranfér a dirigent, absolvent klav!r
nej hry u Frltza Pauera v Grazi, Mathla1 
Rtlegg založil VAO v roku 1977 a od
vtedy ziska! jeho orchester na svojej 
vlfaznej výprave cenné medzinárodné 
ocenenia. 

V Bratlslave sa VAO predstavil v kon
certnom programe s názvom "Min!ma
l!zmus Erika Satleho", kde v hre zvu
kov, farieb a rytmov naplno vyznela 
prlznačná melodická Invencia francúz
skeho avantgardného skladatela. V 
Osmich hudobn~ch kusoch s kontrast· 
n~m uvádzanlm melodlckorytmlck~ch 
modelov v superpozlcll rôznych sólov~ch 
nástrojov, nástrojových skupin a tu tt! 
orchestra bola Imanentná pozoruhodná 
schopnos( M. RUegga nájsť rovnováhu 
a súlad medz! skomponovan~m! partml 
a lmprov!zovan~ml chórusm!. Pred tro
mi rokmi povedal Mathlas RUegg o svo
jich umeleck~ch zámeroch: "NajdOležl
tejšl je pre mňa hudobn~ obsah, nová 
výpovedw. (Jazz Pod l um, Stuttgart 1982). 

- trochu prenlkavejšle, hlbšie a mož
no 1 polemickejš!e. Po stránke interpre· 
tačnej odviedli man!ella Mlchallcovcl 
znamen!t~ výkon. 

V ďalšej časti programu sme sl vypo
čuli Tri skladby pre tympany z cyklu 
8 skladieb pre tympany od Eliota Carte· 
ra. Interpretoval Ich Lul1 Aatonlo Bar· 
rera Perea z Kuby. Carter sa sústreďuje 
na určitý dramatick~ obltik, ktor~ . vy
kresluje pomocou dynamickej a tematic
keJ variabilnosti. Vyn1kajl1ce Interpretač 
né majstrovstvo kubánskeho umelca zú
rol!llo myšlienkové bohatstvo tohto die· 
la. 

S kubánskym hosťom sme sl vypočuli 
1 Burtonove Tri sólové skladby pre vlb· 
rafón z cyklu 6 skladieb pre vibrafón. 

- o tom sme sa mohli presvedčU aj v 
druhej časti koncertu VAO s názvom 
"Volné džezové Improvizácie". Nápadité 
lnštrumentačné postupy, objavnosť har
monickej a zvukovej zložky sa tu spá
jajú s prvkami pretavujťíclml v~sledky 
doterajšieho európskeho vývoja v naj
rozmanltejšlch hudpbn~ch prejavoch a 
v~razov~ch prostriedkoch. V lntelek~uál
nom nadhlade 80-tych rokov sa stretá· 
vajl1 v novej v~znamovej rovine a no
vom homogénnom celku. V charakterovo 
rozman!t~ch skladbách vynikli výrazné 
lmpro.vlzačné schopnost! 14-členného or
chestra, ktor~ od svojho založenia pO~ 
sobi s minimálnymi personálnymi zme
nami. Vokálny prejav speváčky Laarea 
Newtonovej z Oregonu využlvan~ v zmys
le hudobného nástroja zaujal uf v Medi· 
táclách (Minlmallzmus Erika Satteho}, 
no strhujllcou ukážkou jej hlasov~ch 
možnosti sa stala skladba s názvom 
Cterne ruže. Pôsobivo vyznel! hudobné. 
Impresie západonemeckého trťibkára a 
hráča na alpskom rohu Herberta Joola 
v Sonáte pre sólové husle Bélu Bartóka, 
Improvizácie švajčiarskeho tenorsaxofo· 
n!stu Romana Schwallera, rakúskeho alt· 
saxofonistu a flautistu Wolfganga Palcb
nlga i jeho kolegu Harryho Sokala, čl 
černošského hráča na tube Johna Saua 
v skladbách Perpetuum mobile, The 
Tears of Atlanta, v skladbe Inšpirova
nej swingovou érou For One or Slx, ale
bo švajčiarskej ludovej lúbostnej ples· 
nl, ktorou VIenna Art Orchestra uzav· 
rei svoju jed!nečnl1 brat!slavskl1 exhl· 
bielu. BRANISLAV SLYSKO 

Burtonove Impresionistické v!zle stl po· 
znamenané svojskou nostalg,tou. T~m. le 
sa v rámci troch skladieb autor neod
hodlal k výraznejšlm kontrastom, stal 
sa celok po čase nezážlvn~. odvljajúcl 
sa v jednej .výrazovej polohe. 

Záver tohto komorného koncertu pat· 
rll Sonáte pre dva klavfry a biele ná· 
stroje Bélu Bartóka v podan! klavlrneho 
dua I!udalla Kojanovfi a Pavel Novotaf 
spolu s L. A. Barrerom· Pereaom a Fraa· 
dlkom Rakom na blclch nástrojoch. Zna· 
men!tá Interpretácia tohto diela podčiar
kla najmä rytmlck~ kontrapunkt BartO
kovej hudby. Jedno z najväčšlch komor
nýolf diel hudobnej literatúry 20. sto
ročia dalo bodku za komorn~ml koncert· 
ml BHS '85. IGOR BERGEJl 


