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VIII. medzinárodná súfaž P. I.

čajkovského

HOROCE MOSKOVSKÉ DNI

"Prajem vám tvorivé šťastie, priatelia! " - s týmto želanlm sa prihovoril
mladým umelcom zúčastneným na otvo- ·
renl VIII. medzinárodnej sO ťaži P. I. Cajkovského v Moskve národný umelec
ZSSR, predseda organizačného výboru
riťale a
predseda Zväzu sovietskych
skladaterov T. N. Chrennlkov. Velká sála
moskovského konzervatória , svedkyňa
nie jedného úspešného štartu mladých
sovietskych umelcov, bola ll. júna t.r. vyzdobená na a kt slávnostného otvorenia
sOťaže, ktorá sa uskutočňuje každé štyri
roky v hla vnom meste ZSSR - Moskv~.
Velký portrét P. I. Ca jkovského, umlest. nený na prlečell krásnej sá ly najvýznamnejšieho kon zervatória v Sovietskom
zväze, bol centr om, na ktoré sa upierall oči nielen host! tohto ceremoniálu,
ale aj následných dn! 1.-3. kola jedneJ
z najväčšlch a n ajnáročnejšlch hudobných sú ťaži na svete. Moskovská stlťaž
sl od r. 1958 vydobyla mimoriadnu pozornosť mladých adeptov koncertného
umenia. Ak na l. roč nlku bolo vyše
80 sO ť ažlaclch, v stlčasnostl prišlo do
Mos kvy 440 prlhlálok od mladých Interpretov zo 48 krajin sveta. Už oproti
predchádzajOcemu ročnlku r. 1982 je to
stopercentný vzrast záu jemcovi Medzi
zah ra ničnými delegáciami
boli nielen
tradičné krajiny Európy, Ameriky a Ázie
(najväčšiu delegáciu mali v tomto roku USA - 102 'účastnikov a japonsko 48 tlčastn!kov, za nimi bola hostltels ká
kraj ina , ZSSR - 31 účastnikov), ale l
debutanti na tejto velkolepo zorganizovanej akcii - Argentina, Liba non, NIger, Peru. Mala som šťas tie zúčast
ni( sn časti moskovskej sO taže už po
štvrtý raz. Akoby to bolo včera , prlpomlnam sl c hvlle na V. ročnlku r. 1974,
kedy Peter Dvorský zaujal miesto medzi
laureátmi spevác kej sútaže, alebo nn
predchádzajOcl VII. roč nlk, kedy náš basista Peter Mlkulél potvrdil svoje kvality dalšlm lau reáts kym diplomom pre
slovenské vokálne umenie. Trochu ml
aj bolo smutno, ked jeden z fanúšikov
najpopulárnejšej speváckej ka tegórie na
moskovskej súťaži sa na mňa obrá til
s otázkou: ,.Prečo tu nemá Ceskoslovensko viacero spevá kov?" (Pozn. autorky:
na tohtoročnom speváckom konkurze
CSSR reprezentovala Jitka Zerha uová,
ktorO delegovalo MK CSR ). Nuž, talenty
sa nerodia každý rok rovnakou mleroul

Uja Kaler (ZSSR) ,

-.lťaz

huarovej s6.ťale .
Snlmka: APN

'Možno o dalšie štyri roky - uvldlme ...
Naša vlast je napokon maličká, nemožno
ju porovná vať so zástupcami ZSSR, USA,
Japonska , Clny, alebo Iných krajin, ktoré
mali možnost výberu z reprezent atlvnej
vzorky, alebo . sl jednoducho Očast na
sOfažl za bezpečlll individuá lne_ To bol
prlpad mnohých západných účast nik ov,
najmä z USA, Velkej Británie, Kanady,
čl Japonska , kde neexistujú špeciálne
výberové komisie (ako u nás). ktoré
rozhodu jú .o dôstojnej reprezentácii roho-ktorého jedinca na s(J(ažl, alebo národ né sútaže (bežné v ZSSR a v mnohých socialistických krajinách), kde po-

dobný výber je nutný l kvôli množstvu
záujemcov z mnohých národných republik. Tak čl onak, do Moskvy sa väč ši nou
zišla skutočne reprezentatlvna vzorka
mladých adeptov koncertného umenia z
celého sveta - až na pár výnimiek, kto·
ré sl zaplatili pobyt v Moskve preto,
aby do svojho umeleckého životopisu
aspoň nap!sall: ..... v roku tom a tom
sa zúčastnil na Medzinárodnej súťaži
P. l. Cajkovského v Moskve". (Ale to je
pr!pad aj Iných svetových konkurzov,
ba sú aj stHažlacl, ktor! sa na mnohé
súťaže vracajú rok čo rok, ročn!k čo
ročnlk ako sťahovav!
vtáci, skOšajúc
šťastenu a možno aj trpezlivosť poroty a poslucháčov.)
Horúca, rozpálená Moskva prezentujOca pravé vnotrozemské lero, hostila súťažiacich, delegátov, novinárov, oficiálnych i neoficiálnych hosti a záujemcov,
sústreďovala svoj záujem o Cajkovského
sú ťaž prostrednlctvom každodenného teJev!zneho vysielania záberov zo sú ť aže
klaviristov ( zač!nall a ko prv!). huslistov,
·violončeli st ov a napokon spevákov. Jedno tlivé kolá sa kona li v rozpálených
sálach, kde - bez ohladu na letné
ovzdušie - sa tiesnili stovky naj mä mladých záujemcov o Interpretov z celého
sveta. Konzervatoristi, ale aj ~t udentl
Iných odborov, nie zriedka dôchodcovia,
dojemnl svojim záujmom o hudobnú mladosť,
kolegovia - súťažiaci,
robotnici aj
pracujtlca Inteligencia - medzi divákml bolo možné vidieť skutoč n e rôznorodých mllovnl kov umenia. Hudba, na jmä Cajkovského hudba, je v ~ov le ts kom
zväze rovnako posvätná a ko Pušklnov o
básnické umenie. Priťahuje však nielen
dielo klasika ruskej hudby 19. storočia,
ale všetko, čo dýcha opravdivým kompozičným
a I nt erpretač ný m majstrovstvom. Bolo to cltlť v nadšen! l aplauzoch srdečného a neformálneho publika, ktoré - pri všet kej úcte k stredoeurópskemu vyclbrenétnu poslucháčstvu
- nestra tilo pravú žičlivosť a bezprostred nosť. V Moskve sa netlleska lo lbd
svojim (aj ked, priznajme, Im o ni ečo
vla cl), ale rovnako citlivo a zaangažova ne na umeleckom výkone sa auditórium ozývalo po každom kvalitnom vystúpeni adeptov. Medzi posl uch áčmi sme
vldéll 1 známe osobnosti sovietskeho
koncertného umenia , významných pedagógov, ktor! - aj ked nesedeli v medzinárod nej porote - boli zvedavl nielen na svojich čl kolegových žia kov, 11 le
aj na zahraničných. Moskovská súťaž jD
totiž velkou školou Interpretačného maj strovstva. je to a kési postgraduálne štúdium , počas ktorého pozorovatel sleduJe rôzne Individuality, pedagogické školy, vplyv tradlcle na rozvoj osobnosti,
ale aj n eča k a né prekvapenia, kedy napriklad klavirista zo Sýrie hrá diela
Bacha a Mozarta lepšie a ko rodený Nemec. Mala som prll ežltosť sledova ť l. koJo najmä v hre na klavlrl, a tak sl ove·
rl( skutoč n osť, že dnes treba čoraz pozornejšie vnlmat prudk ú expanziu vztlelaných mladých hudobnlkov z tzv. rozvojových a ázijských krajin. je pravda, že mnoh! sú školeni v Euróoe a
USA, ale lnl vyrástli na domácich hudobných učilištiach a pritom splľ\ajú vysoké In t erpretačné kritériá. Povedať lbd
výsledky a uspokoji( sa s tými na j)epšlml, je asi málo. Dnes - a o tom presvedčila aj moskovská s(Jťaž sú desiatky vynikajúcich koncertných umelcov, ktor! sa hlásia o slovo a splňajú
vysoké technické parametre. Pravda,
priniesť v hre a v speve aj čosi osobité
a pritom nevymykajúce sa zákonitostiam hudby, autorským požia da vkám, vyžaduje tvorivú, kreatlvnu osobnost. Po
tejto stránke býva práve l. kolo najzaujlmavejšle. Tu sa ozaj triedi úkol od
· zrna, ale možno aj zrno od zrna .. .
Mali sme radost z osobitého, a koby
do poetického vnútorného sveta zahladaného brnenského kla viristu Igora Ardaleva, ktorý sa napokon s ta l la ureátom súťaže. Ale aj z vlolončellstky Michaely Fakai!ovej, taktiež laureátky toht oročnej sO(aže v Moskve (Ardašev bol

platy, Fukačová štvrtá). Nemožno však
zabudnúC na čestne bojujOclch klavlrLstov - Ja na Simona z Prahy, ktorý upútal preclznou, technic ky perfektnou a

cl muzikan t, ktorému nechýba s kromn osť , skOr väč šia suverenita vq vystupovanl, ta ktiež postOpll do 2. kola.
Na t ohtoročnej Cajkovského súťaži,
tradične kvalitne zorganizovanej od
presunov účinkujúcich a poroty zvláštnymi autobusmi do Velkej sály moskovského konzervatória, Cajkovského sály
na Majakovského ulici , a Stlpovej sály
Domu odborov, cez prácu komisii; medzinárodných porôt, až po tlačové centrum , ktoré vyšlo každému akreditova né-·

Mladé huslistka Joan Peters0'9é z AustráUe (3. cena) sa stala mllái!kom moskovského publika.
Snlmka: APt'
muzikálne živou hrou, Petra Métého,
Slováka, žijúceho a študujllceho v Prahe
Lna AMU), ktorý bol obdivuhodne pripravený po stránke virtuózno-technickej ,
chýbala mu však uvolnenost v hre,
možno spôsobená psychickou s tránkou
ná ročného l. kola, alebo Norberta Hellera , hrajúceho v zdravotnej lndlspoz!cll. (Pre zauj!mavosť: všetci llčastnlcl
klavlrnej sotaže mali k dispozicii na
pódiu pripravené a dokonale naladené
dve koncertné kr!dl!J. zn. Stelnway a
jeden zvukovo mäkkš! klavlr zn. Yamaha.) Pre našich hráčov je Istým handicapom aj nedostatok kvalitných nás trojov (l J. na ktorých by sa mohli doma
pripravovať, a
tak zvukovo odhadnúť
Isté dynamické parametre takých vynikajúcic h nástrojov, aké boli k dispozicii na súťaži v hre na klavlrl.
Ak sme mali v speváckej súťaži IlJa
Jitku Zerhauov6 , ktorá postOplla do 2.

Barry Douglas (Anglicko),
nej a6.ťale

vlťaz

klavlr-

kola po koncentrovanom a umelecky
vtkone, v hre na violončelo sOťažll! plati česk! a slovensk! Interpreti: náš Ľudovlt Kanta, poslucháč
AMU Vladan Koll, Marcela Platenková
(taktiež z AMU). David Reichrt, absolvent Konzervatória v Prahe a už spomfnaná Michaela Fukai!ová, Brnianka,
ale absolventka AMU v triede A. Večto
mova. V huslovej súťaži nás reprezentoval Jlfl Hurnlk z Ostravy, Leol Cepickf (laureát súťaže j. Kocla na, ale aj
záhrebskej medzinárodnej sútaže)
a
FrantJiek Novotaý, poslucháč JAMU v
Brne. Tento sympatický, štýlovo hrajúpresvedčlvom

mu hosťovi v ústrety pri zabezpečovan!
jeho požiadaviek - sme mali svoje dôstojné zastOpenle aj v jednotlivých jury.
V jury klavlrnej sú ť·aže, ktorej predsedal
sk ladatel a výborný klavirista Andrej
Elpaj, nás zastupoval Peter Toperczer.
Svojim! jazykovými znalosťami, chovanim a maximálne zodpovedným hodnotenlm s l zlskal čoskoro vážnosť a úctu
kolegov z celého sveta. Je to tiež reprezentácia našej socialistickej vlasti a nás
teši, že medzi osobnosťami tejto jury
sme sledova li l prácu -sólistu SF, popredného s lovenské ho klaviristu. v jury vokálnej súťaže, ktor€] predsedala
svetozná ma mezzosopranistka Irina Arc hlpovové , malo Ceskoslovensko dvoch
zástupcov - klaviristu Ľudovfta Marcingere, ktorý je docentom VSMU a stálym
umeleckým partnerom (za kl avlrom )
nášho Petra Dvorského (ale aj ďalšieh.
popredných slovenských spevákov) a
Pl'emysla Koi!lho, via cnásobného účast
nika speváckej poroty. Treba povedať ,
že SSR sl zaslúžila svoju účasť v práci
tejto jury výbornými výkonmi P. Dvorského a P. Mikuláša na minulých re čni
koch Cajkovského sútaže. I to svedči
o vážnosti, ktorO má slovens ké a české
hudobné umenie na takom fóre, akým
moskovská súťaž nepochybne je. Jury
huslovej slltaže predsedal Vik tor Tretjakov, sám bývalý laureát 111. konkurzu,
dnes zrelý huslista a umelecká osobnost.
Z CS§R sme tu mali zást upcu vo Václavovi Snltilovt. Snáď k najskromnejšlm a
najpokojnejšlm porotám patrila vlolončelová na jej čele bol Introvertný a
elegantný Danlil Safran. Nás tu zastupoval Alexander Vei!tomov, nielen vynik ajúci pedagóg pražskej AMU, ktorý na
súťaž .doviedol mnoh ých žiakov, ale aj
láskavý a jemný človek .
Prvé kolo bolo mlmortadne náročné
svojim lrvanlm (30, ale l viac minút),
no niekedy sa zda lo, že " karty sO odhalené" už po prvej skladbe. Ale 1 tak
štatú t súťaže vyžaduje zahra( diela ba roka, klasicizmu, romantizmu a, samozrejme, Cajkovského. Presné dl spozfcle,
pravda, upravujú podmienky pre každ9
odbor. Zdá sa, že najväč š lm lnterpre·
tačným probl émom bol Beethoven, hoci
h o takmer každý zaradil do repertoáru
(namiesto overa jasnejšieho o prlstupnejšleho Mozarta). najtvrdšfm orieškom
te Bach a najrozmanitejšie va riácie podania poskytuje rom a ntik a, vrátane povinných skladieb Caj kovs kého. Tu, napriek fantazij nému vkladu jedincov, su
však tiež dala pomerne rýchlo vybad3(
štýlová hranica, ktorá delila schválnosti
od jemnocitu a výstižnosti v dávkovunl
(Pokračovanie na 3. str.)

STACCATO ·
• STRETNUTIE S HUDBOU. Po vzore predcbádzajCicicb rokov pripravil hlavný usporiadater Bratislavských hudobných
s lávn~tl i!s. umelecká ·agent6ra Slovkoncert v spolupráci
so Slovenskou filharmóniou, MDKO a pod zálltitou SOV SZM
dva predfestival.Ové koncerty pod <11ázvom Stretnutie s hudbou.
Prvý z nich sa uskutočn{ 9. septe mbra o 19. hodine v Koncertnej sieni SF a je venovaný 75. narodeninám zasltílilého
umelca prof. dr. Jura ja Ha luzické ho , dlhoročného predsedu
•·cslivalového výboru BHS, Diela z tvorby výlučne českých
a slovenských skladatelov budú Interpretovať spevácke zbory
s dirigentmi, na umeleckej práci ktorých má značný pedagogick ý podiel práve prof. Haluzický. Bratislavský detský
zbor sa predstavi pod vede nlm Eleny Sarayuvej, Slove nský
filharmonický zbor bude dirigovať Pavol Procházka a Spevácky zbor slovenských ui!itelov, s ktorým je späté najdlhllle
a najvýznamneji ie obdobie umeleckej činnosti jubilanta, vystúpi s dirigentom Petrom Hrndllom.
Druhé stretnutie s hudbou', u rčené hlavne bratislavskej lltuduj 6cej a učňovskej mládeži, sa bude k o nať ll. septembra
o 1!1. bodine, opäť v Konce rtne j sieni SF. Sloven11ká filharmónia pod taktovkou ié[dirigenta Státne j filharmónie Kolllce
Richar da Zimmera s huslistom Ewaldom Danelom a sólistom
opery SND basistom Rastislavom Uhlárom bud6 interp retova ť
skladby Petra MartJni!eka, J. S. 1Bacha a A. Dvol'áka.
(-ZK-)
• EXKURZIA KU'LTÚRNYCH FONDOV. Minulý rok sa hudobní skladatelia zúčastnili na akcii, ktol1í spoločne zorganizovali kultCirne fondy a ktorá prlbllllla umelcom rôznych odborov vodné dielo v GalH!fkove. Návllteva tejto Impozantnej
stav by lnilplrovala národné ho umelca Andreja Oi!enála k vytvoreniu symfonického finále " Nové brehy s dCihou nad Du·
najom" , op. 58. Na prvú stranu partitúry, nedávno dokončenej
a predlolene j v Slovenskom hudobnom fonde, autor vplsal:
Z úcty budovatelom vodného diela na Dunaji - Gabi!lkovol
Tohto roku sa lle~ ti nalll skladatelia (zasl. umelec I. Zeljenka,
1'. Salva, J. Hatrlk, V. Bokes, V. Kubička, I. Szeghyová) spolu
s literátmi a výtvarnlkmi vybrali na dvojdňová ezkurzlu.
V dňoch 23. a 24. j6na navlltlvlll Výskumný Cistav mecballizácie a automatizácie v Novom Meste nad Váhom a preilerpávaclu vodnú elektMreň Ciemy Váb. Na obidvoch miestach poskytli vedúci pracovnlci umelcom podrobný výklad
a umolnlll Im celkom zbllzka al pre&riet objekty. Skutočným
zUitkom, kvôli ktorému samotnému nikto cestu nelutoval,
bol výstup na plolllnu hornej nádrle elektrárne Cierny Váh,
kde priam dych vyraz l kolosálna betónová vaňa, al& tlel uchváti nádherná pa noráma okolitých hôr od Choča al k tatran·
ským končiarom . Molno pr.ive leb hrdý veniec bude niektorého z prltomných umelcov lnllplrovať - a ak nie, ezkarzla
aj tak splnila svoje poslanie: sbllllť umelcov z jednotlivých
často celkom Izolovaných oblasti a sprostredkovať im apoznanie lpli!kového technického Cistavu l moderného vodného diela
"naživo". Slovenský hudobný fond bude aj v budCicnoatl participovať na týchto akciách a aj mimo nich mieni novými for - ·
mami pri aplevať k stmeleniu tvorivých osobnosti z rozlli!ných
umeleckých sfér , rovnako ako napomáhať llreniu Dalej seii!asnej hudobnej tvorby aj týmto smerom.
(-JP-)
• PÄt ROKOV CINNOSTI KLUBU FERENCA LISZTA V BRATISLAVE. Bratislavský Klub Ferenca Liszta pri Csemadoku
oslavoval v tomto roku 5. výročie svojho nepretrlltébo trvania. Podobne ako v predolllýcb rokoch aj v uplynulej sezóne
1985·88 členovia Klubu vyvljaU tradU!nt osvetovt i!lnn011ť a
pripomenuli al ra~ okrCihlych výroi!l významných domácich
1 svetových hudobných skladatelov (Béla Bartók, Alezander
Albrecht, Arnold Fll!gl, Desz6 Antalffy·Zslroa, Nikolaj Rublnltejn, Henryk Wlenlawskl, Camille Salnt-Sal!u, Ferenc Erkel,
Domenlco Scarlatti) .
Na koncertnom matiné v Zrkadlovej sieni Primaciálneho
paláca dňa 22. júna 1986 sl členovia Klubu pripomenuli
100. výročie smrti a 175. výrofle narodenia velkého madarského akladatela a klavlrneho virtuóza Ferenca Lluta, na
ktorom od:m ell jeho najslávnejlle klavlrne skladby, ako napr.
104 a 123. Petrarcov sonet, La campaneUa, 10. transcendentál·
na ·etuda, II. Mafistov vali!lk, Koncertná etuda Un sosplro,
11. legenda (Svätý Frantilek z Pauly prechádza po vlnách)
v podani Tomála Ga6la, Vladimlra Cllika a Alberta Sebestyéna. Spevokol MLAD~ SRDCIA predniesol dve Llsztove zborové
skladby ( Sl6vnostná pleseň a O aalutarla hostia l pod vedenim Kolomana Kovácsa. Pri tejto prflelitosU odzneli aj slávnostné prednálky a členovia Klubu polollll kyticu kvetov k
buste F. Liszta na Rudnayovom n6mestl (pri Dóme sv. Martina) v Bratisla ve.
V priebehu sezóny na pravidelných mesačných podujatiach
predniesli domáci l zahranii!nl muzlkológovla rad zaujlmavýcb
a cenných prednálok ( Llszt a Bach, Llszt a Erkel, Llszt a
P. Hennlg, Liszt a Anton Augusz, Llszt a Kalocsa, Llszt a
Szekszárd, Posledné lelanie Liszta, Neocenit~tlDý odkaz Ferenca Liszta, In memoriam Orm6ndy Jen6, Storočnica operných
budov v Prahe, Budapellti a Bratislave).
Oalej členovia Klubu si vypočuli Lisztove klavlrne a orga·
nové diela v podani dr. Vladimlra Clllka v priestoroch Slovenského národného m6zea na Vajanského n6brell, Petra
Mátého v Mirbachovom paláci, Imricha Szabóa v Koncertnej
111enl Slovenskej filharmónie, navlltlvlll orchestrálny koncert,
na· ktorom zaslúlllý umelec dr. Ľudovlt Rajter predviedol so
Slovenskou filharmóniou Llsztovu OstribomskCi oml u a jedno
ned elňaj lle koncertné matiné pre členov Kruhu priatelov Slovenskej filharmónie.
Vo Filmovom klube sl pozreli krátkome trálne farebné doku·
mentárne filmy Maďars ký Orpheus, Joseph Haydn, J. N. Hummel a Kreutzerova sonáta.
. Clenovla Klubu sa stretli aj s čestným predsedom Klubu
zaslúlllým umelcom dr. Ľ . Rajterom pri prilelltosti jeho 80, narodenln. Na priatelskej besede hovoril jubilant o svojej umo·
teckej minulosti, o stretnutiach so zaujlmavýml ludml , umelcami, sktadatelmi, dirigentmi atd.
Na pozvanie burgenlandskej vlády v RakCisku zúčastnili· sa
dvaja i!lonovla výboru Klubu (dr. Ľ. Rajter, L. Schlelcher) na
tohtoročnom slávnostnom otvoren! osláv Llsztovho centenárla
v jeho rodisku, Raldlngu (v býv. Doborjáne) . Prltomnl boli aj
pri kladenl vencov k jeho soche pri rodnom dome a zCii!astnlli sa tiel na tamojl om klavlrnom koncerte nállho umelca
Mariána Lapllanského a na koncerte Filharmonického orchestra z Gy6ru, ktorý sa konal na volnom priestranstve. V Ich
podani zazneli výlučne diela F. Liszta.
l L. Sch. l
• 21. MEDZINARODNf HUDOBNf FESTIVAL BRNO sa tohto
roku uskutočni v dňoch 2.-12, októbra 1986 a bude venovaný
téme Hudba a svet drámy. SCii!asťou brnenského festivalu je
l. bienále súčasnej hudby a rad prldrulenýcb podujaH: medzlnárdné muzikologlcké kolokvium· "Hudba v premenách
estetických kategórii" (6.-8.) , medzinárodné rozhlasové seiťal Prlz musica! de Radlo Brno (29. 9. 3. 10.), beseda s
prehr6vkou kompaktných gramoplatnl hudobného vydavatelstva Supl'llphon (ll. 10.) atd.

Absolventské koncerty Konzervatória vBratis ave
Kon7erv.atór!um v Bratislave kažkončia absolventi, ktor!
prezentujú výsledky svojho š túdia
n.a absolventskom koncerte. Po
šes ťročnej clefavedomej práci na
rozvoji hudobného talentu pristupujú žiaci školy vo februári k absolventským prehrávka m, na ktorých komisia, ktorej predsedá rlat,ltcf š koly a je j členmi sú vedúci
odbo ru a vyučujúci pedagógovia
hlavného predmetu, rozhodne o
absolve nts kom v9kone. Vo februá ri 1986 pristup ova la komisia k svoje j zodpovedn ej úlohe s náročnos
ťou a s cte rom zv9šlt kv a litu ve•·ej ných a bsclvents kých v9konov.
p,r e to sa rozhodla rozli šovať v spô·
sobe abso lvent ~ ké ho v9konu 111
stupn e: absolvovanie pred komi siou, a bsolvova nie int erným kor> ccrtom,
absolvovanie ve rejným
koncertcm.
Verejné koncerty Konzerva tória
v Bratislave sa u s.kut oč nill v apr l11 a v máJI. Koncertné siene Pri·
maclálneho pal áca , Slovenskej fll ·
h.a rmónie a bratislavs kého konzervatória boJI preplnené pedagógml, rodičmi, žiakmi a hudobnou
verej nosťou . Všetci so záujmom oča k ávali a kO úroveň Interpretácie
prejavia absolventi.
Hru na klavlri absolvovala zuzana Hrulková z triedy prof. Márie Palugyaovej prednesom 32 variácii c mol Ludwiga van Beethovena. Prejavila sa ako technicky
dobre pripravená , s muzikálnym
preja vom a v9raznou kultúrou tónu. Hrala emocionálne, suverénne
a vystihla beethovenovsk9 štýl.
Olga Sťukovská z triedy prof. Má·
rle Palugyayovej absolvovala čas 
ta m! Pa gody, Večer v Granade a
Záhrady v daždi z cyklu Rytiny
Clauda Debussyho. S umeleck9m
nad hfadom vystihla programov9
charakter skladieb a prejavila osobitn9 zmysel pre lmpresiQ1llstlckl1
farebnosť tónu . Lucian Bezák z
triedy prof. Evy Pappovej zahral
V<~~ rlácle b mol Karola Szymanows kého. Zaujlmavo odllšll charakter
jednotlivých va riácii. Preukázal
zmysel pre zvukovO nosnosť v gradačnýc·h celkoch a
kantab llnos ť
pomalých 11sekov. Dokonalú ·technlckťí s tránku
predvedenia plne
pod ria dil
umeleckému
v ~razu .
Edita Ménaroaová-Plankov6 z trie·
dy prof. Brigity Starostovej hrala
v9ber z Lesn9ch scén Roberta
Schumanna a Ostrov radosti Clauda Debussyho. VIac sa jej daTilo
v druhej skladbe. kde na úrovni
zvládla jej charakter a náladu a
dobre vystihla jem!}é odtiene Im·
preslonistlckej hudby. Pôsobivo s
št9lovo čisto Interpretovala Zuzana Zu6kov6 z triedy Katarlny Dl·
bákovej náročné Dve rapsódie, op.
79 Johannesa BT&hmsa. Zaujala širokou dyna mickou škálou, technickou Istotou, presvedčila o svojich muzikantských kvalitách. Jedna zo šplčkov 9ch absolventiek
konzervatória Obana Hrlc6kov6
uviedla náročn~ pol orecltál z diel
romantikov. Vysok ťí profesionalitu
a citlivé narábanie s tónom uplatnila pri poetickom stvárnenl celého
kaleidoskopu rozmanitých
ná lad v Schumannovom klavlrnom
cykle Tance Davldovýc.h spojencov, ako l v h,lboko emotlvne pôsobivej výsta vbe Choplnovej Balady f mol. Oksana Hrlcákové z
triedy prof. Idy Cerneckej je výborne pripravená absolventka a určite sa jej podari zv~šlt umelecké majstrovstvo Interpretácie v
ďalšom
šttldl u na Moskovskom
konzervatóriu P. l. Cajkovského.
Róbert KohCitek z triedy prof. Juraja Mašindu absolv oval náročn9m
recltálovým programom a doká·
za!, že Je najlepšlm klaviristom v
VI. ročnlku. Prejavil vyspelú techniku, šlrok\1 dynamlck\1 šká lu , bohatO tónovO diferenciáciu, zmysel
pre formovO v9stavbu a mužne lyrlck9 preja v. Zahral z Temperovaného kla vlra johanna Sebastiana
Bacha Prellldlum a fúg u O dur,
Sonátu Es dur, op. 27 Ludwiga
van Beethovena, Etudy els mol, op.
10: h mol , op. 25 ; a mol , op. 25
a Scherzo els mol, op. 39 Frydcryka Ch opina a Sonátu a mol, č. 3
Sergeja Prokofieva.
V hre na organe absolvovala Jei·
lia Kaszasov6, žiačka prof. Irmy
Skuhrovej. ]ej v9kon potvrdil špič 
kové kvality žiakov z triedy prof.
Skuhrovej. Absolventský recitál
mala zostavený prevažne z ná ročdoročne

nýoh kompa ktn9ch diel johanna
Seba silana Bacha; Prelúdium a
fúga c mol, BWV 546 ; Sonáta č . 4
e mol, BWV 528 ; Prelúdium a fú·
g.a e mol , BWV 548. V druhej čas
ti recitálu zaznel Chorál E dur
Césara Francka a Le jardin suspendu a Llt a nles ]eha na Alaina.
]Olla Kas zasová ukázala ve fkú
technickO vypracovanosť, zmysel
pre citlivo hra nú polyfónlu, plastičnost,
zmysel pre ka ntabllné
stvárnenie hlasov a zr elé harm o·
nické cltenle. Zvlád nutie v ~stJa v by
di el a pochopenie ich obsah u potvrdll'l jej um eleckO zrelos(
V speváckom odbore absolvovalo 8 speváčok . Z nich pozoruhod'1 9 v~k on poda la Andrea Dud6iiová z triedy prof. Ruženy Illenber·
uerovej, ktoré n a verejnom s lávnostnom koncerte v Zr ka dlove j
sieni Primaclálnllho palá ca zaspievala ples ne s vert< ou mie rou clto·
vej za a ngažovanost i. Svo ju muzika litu a technickú zdatno s ť prejnvna a 1 na záverečných skú škac h,
i<de s mimoriadnou vrúcno s ťou zasplevala dve ná r očné árie: áriu
Amélle z Verdiho opery Maš karn9
bál a áriu Libuše z rovnomenne j
opery B edťlcha Smetanu. V&rej·
koncertom
n9m absolventsk9m
zavtšlla štúdium
aj
Henrieta
Scberkov6-Lednárová - predniesla áriu Ma rgaréty z opery Faust
a Margaréta od Charlesa Gounoda a áriu Marenky z opery Pre·
daná nevesta od Bedťlcha Smetanu. P.r of. Jana Blllová priviedla
svoju žiačku na vy so k~ s tup eň muzi ka ntského prejavu, jej hlas pusobU najmä farebn osťou , dynamickou plastlčnosťou. Daniela Magálová, ·taktiež z triedy prof. ]any
Blllovej, absolvovala piesňov9m
cyklom
Modesta
Musorgského
Z detskej Izbičky , v ktorom zaujala velkou dávkou prednesov9ch
schopnosti a hereck9m prekreslenlm výrazu.

Zo študentov odde lenia strunových nástrojov mal v tomto školskom roku najširšiu mož nosť absolventskej prezentácie huslisti!
Peter Splhký, žiak prof. Márie
Karllkovej , ktor9 v šk. roku 1985·
86 kontra.hoval 5. a 6. ročnlk.
Pre dstavil sa ako sólista so Symfonlck~m orchestrom Konzervatória, ktorý dirigoval prof. Zdenl!k
Bllek a za hral Koncert e mol pre
husle a orchester Fellm Mendelssohna- Bartholdy·ho, op. 64. Na
recltálovom
vystQpenl
svo jom
predniesol Sonátu G dur, op. 30,
č. 3 Ludwiga van Beethovena. Etudu č. 7 z Modernej školy Henryka
Wlenlawského, Cigánske melódie,
op. 20 Pa bla Sarasateho, Adagio
a fúgu z I. soná ty pre husle sólo
g mol Johanna Sebastlana Bacha a
Balladu alla una Fan.tasla z Poetickej suity, op. 35 národného umelca Alexandra Moyzesa. Na záver absolventského recitálu sa Peter Spišský predstavil a ko prlmárl us sláčikového kvarteta. Spolu s
Ingrid Ske nderovou, Milanom Radičom a Jurajom Kováčom zahrali
tri časti zo Sláčikového kvarteta
Mauri ca Ra v ela (I. časť Allegro
moderato - Tres doux, Il. časť
Assez vlf - Tres rythmé a IV.
oost Vlf et agltá). Vo všetk9ch
št9looh a žánrových oblastiach dokumentoval Peter Splšsk9 dOkladné chápa nie problematiky a dobrO nástrojovl1 pripravenost.
Zvyšujúcu sa 11roveň lnt erpres lobody a schopnosti tvorivo sa p reja viť dokumentoval Vladimir Berenlk z triedy prof. Albl na Vrtela v Husrovom koncerte
g mol Maxa Brucha a Margita
Schultaová z triedy prof. Márie
Karllkovej v I. časti ll. hus lového
koncertu Bohuslava Ma rtinO. V absolventskom v9kone v lo lončellstky
Ingrid Vlacbynskej, z t r iedy prof.
Ma rka Nováka , sa prejavilo skOr
Jej prirodzené nad ania než schopnost hlbokého a detallnéh!l štúdi a.
Absolvovala Koncertom h mol Ca·
milla Salnt-Sal:!nsa. Huslist a Mllol
Betko, žiak prof. Márie Karllkovej , sa bude v budúcnosti v enovať
a ko študent VSMU kompozlcll, s
čim stlvlsl jeho záujem o sl1časml
hudbu. Potvrdil ho plnokrvným
predvedenlm huslového koncertu
Vladlmlra Sommera. Predpokl ady
pre profesionálne hráč s k e uplatne nie demonštl'oval gitarista Ivan
Wagner v dielach Fernanda Sara
Variácie na Mozartovu tému a Stepána Rak a Variácie na tému ]aromira Klemplfe. Skladbou Joaqlma
t .Jč nej

Tu1·1na Hommage a Francisco Turrega sa predstavil gitarista Henrich Tótb. Obidvaja gitaristi ~ tu·
dovoli v triede prof_ jozefa Zsapku. Adriana Antalová z triedy
prof. Ľudmily Sawtczovej zahrala
Suitu pre harfu Benjamina Britlena a prejavila dokonalú pripravenost v harfovej technike a de·
monštrova la
pôsobiv9 hudobný
prejav.
Mimori adnu pozornos! sl zaslu·
hu je Interpretácia scény Lldunky
a Voruny z opery V studni od VIlém& Blodka. Scénu naštud ovala
proľ. ]ana Blllová so svojimi abso lventkami Danielou Magá lovou u
Henrietou Scherkovou·Lednárovou.
Mimor iadne
kva litné v9kony
podall absolve nti v hre na viole z
tried y prof. Tibora KovA csa. Eugen Lakatoll a bsolvoval polorecltál om, v ktorom zahral Fn ntá7.1U
pre violu a klavlr johanna Nepo·
muka Hummela, tri časti zo Soná
ty pre violu sólo Pa ula Hlndemltho
(I., Il. .a v. čas() a Sonátu pre v io·
lu a kla vlr Yorka Bowena. Milan
Radil! prekvapil vysokou Interpret ač nou úrovi\ou v Koncerte pre
violu a orchester Bélu Bar tók a,
ktor9 predniesol so Symfonickým
orch estrom Konzevatória pod ve·
denlm dirigenta Zdenka Bllka v
sieni Slovenskej filha rmónie. Ve·
reJn9m orchestrálnym koncertom
absolvovala aj Ivona Velecká·Slváková z triedy prof. Marty Braun·
steinerovej. Zahrala Koncert O dur
pre flautu a orchester Carla Re.·
neckeho. Absolventka zaujala Jah·
kastou a jemnosť ou technického
zv lád nu tia partu. DvojkQ1lcertom
Es dur Fra nti ška Kramára pre
B klarinety ukončili štúdium žiacl Igor Treni!anský z triedy prof.
Edmunda Bombaru a Zdeno Piala
z triedy prof. Františka Grigláka.
Obaja absolventi podali v rovnocenn9ch sólových pa rtoch dobré
v9kony. Michaela Nováková z trie·
dy prof. Viktora Vavru premiérava la v absolventskom výkone Parafrázy pre flautu , sláčikový orchester a harfu od zaslúžilého umelca Milana Nováka. Sprevádzal
ju Komorn9 orchester konzerva tó·
ria, ktorý dirigoval prof. ]án Pra·
gan t. ]ej lnterp'retáclu charakter~
zovall primárna muzikálnost a čis
tota štýlu. Fagotlsta Juraj Korec
z tri e dy prof. Petra Ha nzela (niekolka rokov bol žiakom prof. Sawlcza) , hra l št9lovo vzorove Koncert pre fagot C dur Antonia VIvaldiho. Sólistu sprevádza l komorn9 sl1bor pod vedenlm žiaka školy
Antona Popoviča (pedagogická priprava prof. Michal Galovec). Tento komorn9 sl1bor sprevádzal aj
Frantllka Kovácsa z triedy prof.
Stefana Vagovtcsa, ktor9 absolvo·
val Koncertom pre altovú pozaunu a komorn9 orchester od joh anna Georga Albrechtsbergera,
Med itáciou pre basovú pozaunu H.
Frtgyesa a Sonátou pre dve pozauny Františka TO mu (spolu s
pozaunlstom Ľubomlrom Horá kom ,
vla ň ajšlm absolventom Konzervatória v Bratis lave ). Absolvent
František Kovács sa predstavil na
vysokej umeleckej úrovni, zodpo\'edajOcej požiada vkám medzinárodných lnt erpretačn9c h kritéri!.
Vyni ká technickou zrelosťou a tv orivou Invenciou. Flautista Pavel
Nalezlnek z triedy VIktora Vavru
hral Suitu pre flautu a džezový
kla vlr Clauda Bol !Inga ; na k la vlrl hral Kristián Seldman, žiak
V. ročnlka, na blclch ná sťroj,och
Emil Frátrik, žiak IV. ročnlka a
na kontrabas Peter Važan, žiak
V. ročnlka . Svieža džezová s klad ·
ba zapôsobila svojou štýlovou
zvláštnosťou a dokumentovala, že
žiaci konzervatória sO pripraven!
skvallt n lt aj oblast populárnej
hudby.
žia kov
Absolventské
výkony
Konzervatória v Bratisla ve su vyznačovali vys okou Interpretačnou
11rovi'\ou vo vše tk 9ch nástrojových
ob lastiach š túdia. Celkove doku mentujú technic ký a muzi kantský
rozvoj ta lentov počas šesť ročn ej
v9uky l clelavedomO prácu všetk9ch pedagógov školy a osobitne
vyučujúcich hlavné pred mety . Na
absolventských koncertoch sa sOčas ne predstavili profesori
konce nno- korepetičného odboru, ktorl vynikajúco Interpretovali klavlrne sprievody koncertov . Hodnotné klavlrne v9 kony podal i
prof. Mária Blesá ková , Stefana Kovačev a, Gabriela Hamarová, Pav ol
Virág , Marián Varlnsky a Marto
- UR Magya rov á.

životnému jubileu zaslúžilej um Ikyne

ZUltiUa . . .lkyla O. Baúkm6 ako
KIJ1aiaaaetra v S&ra.-ont opere Elektra (SND lHO)
SR'lmka: J. Vavro

Cbar.akterlzovat takmer štyri desiatky
rokov umeleckej činnosti jubllujtlcej Ol·
gy Hanákovej je vdafná tíloha. Hanákavá Je toll! umeleckou osobnosťou ne·
.obyčajne vyhranenou a zasltlžllou umel·
kyňou nie je len titulom, ale predovšet·
k9m zhluhaml na poll operneJ Interpretácie. Koncertné pódium ju nijako
zvlášť nelákallo, zato javisko divadla jeJ
priam učarov.alo. A bolo to javisko jedlné - javisko opery SND, n a ktorého
doskách sa pohybuje od roku 1947, ke·
dy ukončila !lttldlium spevu na bratislav·
skom konzervatóriu. Na scéne nikdy ne·

Dokončenie z 1. strany
toho svojho, osobitého - a da·
ného, nemenného. Teši ma, !e
som vo svojich stlkromn9ch po·
známkach vystihla u! po prvom
kole troch kandidátov na Jaureátske tituly - vynikajtlceho
klaviristu z Anglicka Barry
Dou ...aa, lenlngradsktl klavl·

Mária Muradianov6·Guleglnov6
(ZSSR) - 3. miesto ., ape'féc·
kej adťatt lien
rlstku európskej kultúry Nataliu Trullovd a fra ncúzskeho
osobitéh o a extravagantného
hr áča Rogera Murrara. Zo 112
klaviristov , prlhlásen9ch do l.
kola, to nebolo jednoduché ...
v kategórii hus i! začalo stlta!lt
91 Qčastnlkov. Bola to druhá
n ajpočetnejšie skupina
Inter·
pretov a porota mala čo roblf,
aby Ich vypočula v dňoch 13.
Júna a! l. júla v dennom ma·
ratóne 6- 7 hodin! (To bolo na·
pokon denné penzum v každom
odbore.) Aj tu som mala štas·
tle zastihnú( neskoršieho vita·
za - ľenomená lneho Ilju Kale•
ra , ktor9 je už vltazom Paga·
nlnlho s útaže a Sibellovej sú·
taže. Rovnako slln9m zážitkom
bolo pre mňa súťažné vysttlpe·
nie nosltela 2. ceny tohtoroč ·
nej sú taže Maxima Fedotova.
Sovie ti sa p r ič i nili o väčši nu
cien, n nie je to náhodn9 úkaz,
alebo priazeň poroty: na súfaž·
né pódium priviedli sk ut očne
to naj lepšie, najpreverenejšle,
čo momentálne majú. Najmenej
som mohl a sledova( vlolonče ·
lov CI sú ť až ( prekr9vala sa s
klavlrnou), kde bolo 87 adep·
tav na postup do 2. kola.
Aspo ň jeden deň ml bolo do·
žlčené p o čúvať ukážku z 94
prlhlásen9ch (a 78 zúčastne ·
n9chl) spevákov. Asi Iba ť ažko
zabudnem na vokálne umenie
a farebn9, tmav9 dramatlck9
soprán Märle Muradianovej-Guleglnovet a krlštálovo čistú koloratú r u americkej sopra nistky
Barbary Klldafovel. Obe vzác·
ne vo svojom odbore. Reprezentan tka USA bola napokon

mterpretovala spevácke party, ale v!dy
vytvárala dramatické postavy. Nie však
ako z ntldze cnosť pre h'l asové podllnosti - ved ako spevtčka dlho nepoznala technické problémy - ale vedome ako vlastné umelecké krédo. Tón jej
mezzosopránu sa vyznačoval s9tostou,
prirodzenou vibráciou a dramatickou ob·
sdnostou, vo vyššlch polohác).l nemal
daleko k farbe dramatického sopránu,
ba začiatkom šesťdesiatych rokov sa
zdalo, !e umelkyňa uva!uje o prechode
k vysokodramatlckému sopránu.
Pri pokuse dajako rozčlenlt doterajšiu
umeleckO. činnost O. Hanákovej, našli
by sme v jej umeleckej dráhe tri v9razné časové obdobia. Prvé, rámcované jej
prlchodom do SND a sezónou 1956·57,
zahtňa desať sezón a zhruba tri desiat·
ky postáv. Boli medzi nimi aj velké,
neobyčajne exponované tllohy ako napr.
Individuálne doštudovaná Azucena z TrubadQra, dalej Carmen, Veruna z Blodkovej komickej opery V studni a Kača z
Dvofákovej rozprávkovej opery Cert a
Kača . Zhodou okolnosti to však neboli
lllohy prlvelml typické pre jej celkov9
umeleck9 profil, čo plati najmll o prv9ch
dvoch, k9m obe tllohy z českej klasiky
majQ v9znam aspoň v tom, !e v prevahe trag.lckO>-dramatlck9ch postáv sa ra·
dia ku skuplrne komlck9ch kreácii, v kto·
r9ch speváčka mohla U'Platnlt spontánne komedlanstvo a javiskové cltenle, v
romto obdobi vrchovatou mierou uplat·
nené ešte v rozšantenej Pamela z Au·
berovho Fra DJavola. V zmysle mezzo·
sopránového "tldeluM boli však u! vte·
dy pre ňu najtypickejšie rozsahom nevelké Qlohy, vllč š lnou postavy staršlch
!len, matiek a tetiek, ako boli Martin·
ka z Hublčky , Ľudmila z Preda nej neves·
ty, Marta z Fausta, Fll1plevna z Eugena
Onegina, Ježibaba z Rusalky, krčmárka
z Borisa Godunova, Mara z Jura Jánošika, ktoré Interpretovala vl as tne po·

druhá medzi ženami, sovietska
za!larlla ako pravá
nositelka ca llasovskeJ tradlcle
drama tického, vn0torn9m dy·
namlzmom
prežitého spevu.
Snád n ikdy nezabudnem na
hlas tejto velkej umelkyne a vôbec nezálefl na tom, že
nezlskala l . cenu - je to ur·
člte
jeden z na jskvtlcejšich
dramatlck9ch sopránov mlac;Jej
generácie l
Na Cajkovského s Qtažl v
Moskve máme optimálne podmienky pre Ospešnt1 reprezen·
táclu l v budllcnostl: Je nám
bllzky št91 diel, ktoré st1 v pod·
mienkach sútaže (na rozdiel
od mnoh9ch ázljsk9ch repre·
zentantov), je tu žičlivé a nám
prajné obecenstvo, naše dOstojné zastúpenie v porotách [čo
neb9va na zahranlčn9ch sOtažlach pravidlom) , v podstate
s tablln9 r epertoár, ktor9 sl
možno pripravovať štyri roky
dopredu. Hádam by sme mail
"zab odovať" už na
budúcom
ročnlku opäť laureáts ky a ta k dokázať , !e pri hodno·
teni umenia nezáležl na počte
účas tnikov a velkosti kr ajiny,
ale na s kut oč n e j kvalite odo·
vzdávane j miery talentu.
TER2ZIA URSINYOVA
s peváčka

čas

celeJ doterajšej aktlvnej činnosti.
Vrcholné obdobie Hanákovej činnosti
v SND datujeme od sezóny 1957·58 do
konca šesťdesiatych rokov. V každej
ro sezón tohto obdobia Hanákov~ trlum·
fovala prinajmenšom v jednej velkej
postave, ba boli sezóny (1960· 61: a 1965·
66), kedy sa uplatnila a! v troch n4roč 
n9ch Cllohácb. Nástup do čela mezzo-odboru sa pre Au začal Straussov9m Octavlánom ( skelškou naň bol tlef nohav1č
kov9 Cherub!n) a v ďalšej sezóne pokračoval postavou Amneris, vari najlepšou
z jej verdlovsk9ch kreácU, v ktorej jej
v9kon kulminoval v duete s Radamesom
a v scéne stldu. úplne Iné !lt9lové nároky postavlla pred ňu Rosina z 8arb1eu
zo Sevilly (neskfAr aj Izabella z Tallanky v Alžhi) a hoci teoreticky jej ne·
mala prlllš "sedle(", speváčka jej doda·
Ja dalšlu nevyhnutnO rosslnlovskll vlast·
nost - farebnosť tónu a v herectve primeranO dávku šibalstva a koketérie. V
tej Istej sezóne sa Hanáková stretla s
postavou Blagoty, ktorO potom lnterpre·
tovala vo všetk9oh ďalšieh Inscenáciách
Svlltopluka v SND (1970, 1972 a 1985).
Strhujllclm hereck9m koncertom v Clio·
he Boženy z Holoubkovej Rodiny vsttl·
pila umelkyňa do šesťdesiatych rokov a
vzápätl sa odhodlala k prv9m velk9m
sopránov9m Qlohám - expreslvneJ Mas·
cagnlho Santuzze a vm1torne rozorvanej
Krasave z Libuše. Jej sopránové obdobie
potom pokračovalo Mozartovou Donnou
Annou a Offenbachovou Glullettou, k9m ·
Wagner ova Venuša z Tannhäusera u!
slgnalovala návrat k dramatickému
mezzosopránu. V nasledujelclcb dvoch
kontr.a stn9ch verdlovsk9ch postavách Ulrike a Prezlosllle, z ktor9ch prvá zabieha k démonlck9m a a! altov9m polo·
hám a druhá je charakterovo na rozhranl tajomnosti a bezstarostnosti a vokálne
lnkllnuje k mezzosopránovej koloratelre,
názorne demonštrovala ako sl vie para·

sQta!laclch z predchádzajúcich
kOl, nemá možnosť porovnávať
a počuje Jen v9kony s orches·
trom. Najzaujlmavejšle b9vaJI1
na s(ltaflach druhé kolá, pretože v Ich dramaturgii sa obja·
vujQ najzávažnejšie diela z ll·
terattlry pre ten·ktor9 nástro j.
Práve v Ich podani sa najlep~le prejavi umelecká osobnost
Interpreta.
Umelecká osobnost, to osobité, mimoriadne, čo nadch9ňa ,
podnecuje, vzrušuje, dráždi sa kedys i nie velmi na stlťa ·
žlach uplatnilo. Cesto sa takéto
typy "odkladali" už v prvom
kole a najlepšie sa uplatnlll ti,
ktor! dokázali zahrať "v prav9 čas, na pravom mieste, pra·
vo u s ll ou ".
Posudzujllc flnallstov - sie·
dovala som huslistov, klavlrls·
tav a čiastoč ne čeliS'Iov - na·
dobudla som presvedčenie, že
na tejto s úťaži bola porotaJ!11 ce·
nená hlavne osobitos ť pr!stupu

Finále
Caikovského
s úfaže
Byt svedkom takej velkej a
v celom svete uznávanej In ter·
pretačnej sútaže ako je Ca j·
kovs kého sú ť a! v Moskve, je
veľk9 a neza budnuteln9 zážl·
tok. Napli\a pozorovatera úfa·
som nad sk ut oč n osťou, ako sa
v priebehu nlekolk9ch desiatok
rokov zv9šlla úroveň lnterpre·
lačného um eni a, ale súčas ne aj
smút kom nad t9m , !e sa nezvy·
šuje kultúrna úrovel'\ ludstva
a poče t t9c h, ktor! by z hudby
ma li radost.
V Mos kve vša k tento sm(ltok
nebolo cltlt, pretože záujem o
v9 kony bol obrovsk9; ko ncert·
né siene kapacit ou nestači li a
napriek skutoč n osti, že celt1 sú·
(až v denn9ch l no čn9ch h odi·
ná ch vysielala televlzla (l), ča·
kali davy rudi pred koncert·
n9m1 sieňami v náde ji, že da·
komu zv9šlla vs tup enka.
Mat možnost byt prltomnou
až na fi ná le ta kejto v9,znamnej s úťaže - ako sa to prlho·
dllo mne - má viac nev9.hod
ako v9h od. Hádam Jedinou v9·
hadou je, že pozorovate r poču ·
je to na jlepšie z najlepš ieho,
v9ber z v9beru. Nepozná vša k
v9 kony f l n o ll~tov a ostntn9ch

OĽGY

Michaela Fukačová (CSSR) 4. miesto vo violončelovej ad·
ťali

k In terpretácii
jednotllv9ch
diel , osobnostn9 pr!stup k Ich
dotváraniu , teda to, čo mu ho·
varime tvorivá Interpretácia.
Bez ohradu na konečné u mies tnenie ma up(ltall z vlolon·
če ll stov
Suren
Bagratunl
(ZSS R) , Sara Sant'Ambroglová
(USA) .,.ale l naša Michaela Fukačovli, ktorá podala zrel9, po·
kojn9. tónovo krásny a obsahovo bohat9 v9 kon. Cellstl sa
ml zdall byt poškodeni, a to v
tom smere, !e vo fi nále mal!
dve povinné skladby a teda sa
nemohli pre zentova ť t9m , fo
Im najlepšie vyhovuje. O tom,
že napriek tomuto handica pu
!Jola úroveň čelistov vyrovnaná,
sve d č i s kutoč nos t , !e prvé šty·
rl ceny porota rozdeli la.
Z huslistov najsilneJšie zapô·
sobll nielen na mňa, ale na celé publl kum, a zrejme l na po·
rotu , Franc(lz Rafael Oleg Sl·
ma no [ziska l prvú cenu ex aequ o ). Jeh o hra bola plná vril c-

NAKOV

dlt s rozdielnymi po!ladavkaml hereck9m1 l hlasov9ml. AbsolQtny vrchol tohto obdobia tvoria však tri Ind kreácie:
kostolnlčka z Jej pastorkyne, Adrlano z
Inscenácie ranej Wagnerovej opery Rienzi, ktorej by aj vďaka jej v9konu (podla
jedného z vtedajšlch recenzentov) lepšie
pristal názov ňou Interpretovanej poste•
vy a tlloha Magdy Sorel1ovej z MenotUho Konzula. Tu Hanáková najdOslednej!le poprela členenie kreácie na spevácky a hereck9 v9kon a strhujOclm
spôsobom stvárnila tragicky sk0šan11
postavu sO.ča!!nej ženy, márne bojujtlcej
proti obludnej mašinérii. ZavtšenJm tohto obdobia umeleckej zrelosti bola opil(
charakterové, 'h lboko ludsk6 §ttldla Katar1ny z Gréckych pašU B. MartinO.
Začiatkom sedemdesiatych rokov zač(
na dallle tvorivé obdobie, v ktorom. sa
Ha!l~ková zdanHvo vracia k väčšine tl·
!oh zo svojich začiatkov. Tentoraz stl v9razovo e!lte prepracovanejšie ~ oboha·
tené o jej ludské a umelecké skťíse
nostl. K najvllčšlm umeleck9m prlležltostlam t9chto rokov, bez zvyšku z11žltkOvan9m, patria jej postavy morbldnych
vladárok zo Straussov9ch opier Sa·Jome
(Herodlas) a Elektra (Klytalmnestra),
zlovestná a tvrdá Kabanlcha z Janáčka·
vej Káti Kabanovovej a pani Flóra z dalšej Menottlho opery Médium.
Pri všetkej vyhranen~stl umeleckej
osobnosti Olgy Hanákovej sa ukazuje, !e
ňou lnterp.retované party a postavy vždY.
vychádzali z tvorivého Osllla rešpektova ť Ich vokálno-št9lové l charakterové
danosti, pretavené cez prizmu vlastnej
osobnosti. Vedela obdivuhodne zostať
vždy sama sebou, pričom v jednote 1
vlacvrstevnatostl prlstupov a v9razov9ch prostriedkov dokázať byt mnoho•
rakou a mnohotváTnou, vidy umelecky.
poctivou a emocionálne zaujatou, a to
tak v klasike ako l v moderne, vo verS. ALTAN
k9ch l mal9ch Qlohách.

Igor Ardalet" ( CSSR l - 5. miea·
to ., klnlrnef a6ťaiJ
nosti, disciplinovanej emoclo·
na llty a hudobnej Inteligencie.
Svojou s uverenitou a uvedome·
lou koncepciou Slbellovho kon·
certu dokázal svoju umeleckO
zrelosť.

Nazdávam sa, !e najťaž šiu ll·
lohu mala klav!rna porota. Kle·
vlrlstov prišlo na sQ(a! 112 a
do finále posttlpllo 12 adeptov.
Z nástrojového hladiska boli
takmer všetci Clplne dokonalf,
rozdiely boli Jen nepatrné. Tu
skutoč ne mohol rozh<l<tnllt Jen
osobnos tn9 prlstup Interpreta k
dielu. A pri hodnoteni tohto
parametra je (ažko nájs( ob·
jektlvne krité riá. I tak bolo
jasné, že prvens tvo bude pa trlt
britskému klavlrlstovl · lrskeho
pôvodu Barry Douglasovl, kto·
rému obecenstvo po finálovom
v9kone prlpravllo manifestačné
ovácie.
Hral
predovšetk9m
prosto, pokojne a vyrovnane.
Jeho Cajkovsklj mal vcelku tradičnú koncepciu, a le neprehá·
ň a l tempá , nebál sa r-omaQ.tiC·
kej štrky v lyrlck9ch ťlse koch ,
no "n erozpl9val" sa. V Brahm·
sovom l. klavlrnom koncerte
d mol podal velk9, zrel9 v9kon
s pochopen!m hlbky myšlienok
a fllozofle tohto typicky ne·
meckého autora. Bol to - nie·
len s prihliadnutim na jeho 26
!"okov, ale vôbec - o bdlvuhodn9 v9kon l
Sll n9m doJmom na mňa zapO·
sobll Francúz Roger Murraro
predovšetk9m dok()na lou a pro·
žitou Interpretáciou Ra velovho
Koncertu pre ravú r uku D dur.
Velká um elec ká kariéra ča·
ká Irinu Plotnlkovovd a Nataliu Trnllov6. Druhá z n ich
je vyslovene virtuózny typ, hrá
mužsk9m spôsobom, "sed!" jej
Prokofiev, s kt or9m zožala verk9 ús pech u poroty l obecen·
s tva. Plotnlkovová Je citliveJ·
šla, Introvertnejšia, dokázala
to predovšet kým Interpretáciou
Llsztovh o 2. klavlrneho koncertu A dur.
Naprie k nfzkemu ocenen iu
porotou ma zau jal Američa n
Wlllam Wolfram osoblt9m podanlm Cajkovského, no najmä
zvukovou kult ťlrou v Chopina-

vom Koncerte f mol, ~e obdivuhodne podal obávan9 recltatlv.
Naša reprezentácia bola dob·
rá. Z trinástich tlčastnlkov sa
do druhého kola- dostali plati
a do finále dvaja: už spomlna·
ná Michaela Fakaood, ktorá
obsadlla 4. miesto a najmladšJ
finalista Isor Anlaln, ktor9 v
sllnej klavlrnej konkurencii
skončil na 5. mieste. U! teraz,
vo svojich devätnástich rokoch,
je to v~razná osobnosť, ktoré.
- i ked miestami nemuslte
v!dy stlhlaslt s Jeho "nápadmtM
- vzbudzuje re!lpekt. Zálež! na
tom, ak9 bude Jeho d.alšl v9·
voj , lebo tieto v9nlmočné zje·
vy sa často dostávajtl do "sie·
pej uličky" . A to by bola ško· ·
da .
ANNA KOVAIOV.l

Laureáti súťaže
P. l. Calkovského
SOLOvt SPEV -

mail

1. cena:

Alezander MoroiiO'f,
baa (ZSSR)
Grigorij Gricluk,
baryt6n
(ZSSR)
2, cena: Baraeg Tumanlan, te·
nor (ZSSR)
3. cena : Sergét Martyno'f, bas
(ZSSR)

SOLOvt SPEV

Ieny

1. cena:

Natalia Jeraeovov,,
soprán (ZSSR)
2. cena:
Barbara Kildafo'f6,
aopr6n (USA)
Anna-Felicia Flllpová, soprán
( RnmuiUiko l
3. cena: MAria Muradlano•6-Guleglnov6, sopr6n · (ZSSR),
KLAVIR

1. cena: Barry

Dougla. (An·
gUcko)
2. cena: Natalia TruUov6
(ZSSR)
3. cena: Irina Plotnlko•o•6
(ZSSR)
HUSLE

1. cena: Uja Kaler (ZSSR)

Rafael Oleg Sima no ( Franc6nko)
2. cena: Maxim Fedotov (ZSSR)
Sue Wej (Cina)
3. cena: Joan Petenov6 (Anstrilia)
VIOLONCELO
1. cena: Klrll Rodin (ZSSR)
Mario Brunello (Taliansko)
2. cena: Suren Bagratnnl
(ZSSR)
Martti Roual ( Flnako)
3. cena: Sara Sant' Ambrogio•6
(USA)
Bon Ju·Tin Tung (USA)

RECENZUJEME
MIKULÁŠ KRESAl<: HUSLIARSKE
UMENIE NA SLOVENSKU. Tatran
Bratislava, 1985.
Nená-padne, a le za to o to dôkladnejšie,
osvojuje sl slovens ká muzi kológia v posledných desaťročiach novQ tema tickú oblast l metodologickú proolematlku - l•
jej najcennejšlm prlnosom Ul toto obdobie patria práve práce organologlckého chara kteru a zamerania. Po etnoorganologlckej problematike, aktualizovanej bohatstvom a originalitou nášho Judového Inštrumentára (Oskár Elschok,
Lad isla v Leng, Ivan M ačá k) zmocnOI sa
n ároč ne'j a rozsiahl ej témy našich historických orgunov ooetavl pracovnlcl Karol Wurm a Otmar Gergely. Novú kapitolu organologlckej problematiky svojimi dvoma závažnými publlkéclaml n
p očetnými časoplsec k ýml s ta fnm l, otvo·rll Mikuláš Kresák. To, čo dlhoročnému
aktlvnemu huslistovi, členov! Slovenskej
filharmónie sprvu bolo k o nlčkom , stáva
sa vyvrcholenlm jeho životného diela
pre rozvoj slovens kej hudobne j kultúr y.
Kresá k začal Jn tenzlvne praco va ť v
oblasti výs kumu najmä s l áčikových nástrojov v súvislosti s budova nlm zbierkového fondu Hudobného oddelenia Slovens kého národného múzea v Bratislave, ktorého reprezentatlvne ukážky po
vyše desať r okov sp rls tupňov a l n verejnosti s tála expozlcla v budove Slovenského národného múzea. Táto dlhor očná
činnost pomohla nlelen zachrániť vzácne ultážky husllars keho umenia na Slovensku, .ale a j po prvý raz sťlstavnejšte
zmapov a ť a vedecky a nalyzovat tllto t>O·
zoruhodnll sféru našej hudobnej kultúry. Popri už dévnejšle znémych a aj medzinérodne uznáva ných husliaroch, akýml boli napr. bratislavské rody Thlrovcov a Leebovcov, objavU Kresák ra d dalšfch zau jlmavých nástrojárov, z ktorých
niektor! napriek tomu, že Išlo o .amntO·
rov, dosahovall pozoruhodnú (!roveň.
Prvou Kresákovou prácou základného
významu stala sa však monografia o najvýznamnejšom z novodobých husliarov,
pôsobiacich na Slovensku, Oswaldovl
W1llmannovi (OPUS Bratislava, 1983).
Skósenostl, zlskané v tejto práci, bohato zúročil v ďalšej knihe, vyda nej už
po dvoch •r okoch reprezentatlvnym spOsobom v nakladatelstve Tatran. Pod názvom Husllnrs ke umenie na Slovensku
pojednnl Kresák o komplexe tejto problematiky s dOrazom nn podrobnll dokumentáciu všetkých znémych l nim objavených majs trov-husliarov. Po struč nom
a, žlal, miestami medzerovltom prehlade historic keJ dimenzie husllnrstva nu
Slovensku sústredil sa autor na chal'akterlstlku bratislavskeJ ..husUarskej školy
18. a 19. storočia, mimobratislavské husllarstvo toho Istého obdobia, aby sa potom venova'! podrobnej charakteristike
husllnrstva na Slovensku v 20. storoči
a spracovaniu životopisov jednotlivých
husliarov fo r mou s lovnlkových hesle!.
Velmi obsiahlu a obsažn(l časf knlhy tvoria odborne oplsané a vzorne reprodu·
kované ukážky vybraných nástro!ov.
Kresákov.a monogMfla o husllarstve
na Slovensku, o téme, ktorá už dávnejšie zaujala aj zahra ni čných , najmä ma darských bádntelov, je prácou základného významu. Bohatstvom nových Informácii, kritickým prehodnotenlm tradovaných poznat kov l metodologlckou
úrovňou dosahuje úroveň na jlepšieh zahra ničný ch prác o problematike husllarstva, a j ked, prirodzene, samotná téma
je ohraničená. Okrem špeclallstov Iste
po nej siahnu aj mllovnlcl krásnych
knih, lebo k nim nepochybne p.atrl, ale
aj amatérski husliari, a kých an! v sGčasnosti nle je tak málo.
Za základ ný prlnos Kresákovej knihy
však považujem to, čo vlastne je na
prvý pohlad len sekundárnym dôsledkom. Mám na mysli apelatlvny poukaz
na stav husllarstva v súčasnej slovenskej umeleckej a pedagogickej prax!. Ten
sotva možno charak terizovať Iným prlvlastkom ako žalostný. Prudký rast vyspelých orchertrálnych kolektlvov po
osloboden! a nástup celej plejády kv-alitných huslistov-sólistov (ale a j umelcov
na os tatné s l áčikové nástroje, naps. če
listov) nesprevádzal prJmeraný rozvoj
husllarstva - tvorby nových nás trojov
i Qdržby a opráv existu júceho fondu.
SkOr treba hovorlt o nezad ržatelnom
úpadku tejto ta k potrebnej a náročnej
profesie. Nazdávam sa preto, že by sme
Kresá kovu knihu mali pochop!t nielen
ako závažný vedecký prlnos, ale aj ako
burcuj(lcu výzvu čo najskôr zvrAtU súčas n ý nepriaznivý stav, a to od g runtu,
od výchovy kvalifikovaných mladých nástrojárov-lldržbárov, medzi ktorými sn
určite po čase nájdu aj tvorcovLa nových kvalitných nástrojov. Mali by sme
pritom využit sk ut oč no st, že s(lčasné
české husllarstvo p"ľežlva ozajstnú, ale
nijako nie náhodnú renesanciu s obla·
som v celom svete. Tak, ako sa naš a
hudobná kultOra učil a od českej v Iných
oblastiach, mail by sme postupovať a j
p~l výchove husliarov a d alštch nás h·ojárov (situácia s klavlrnikml je totiž
rovnako žalostná) - tým viac, že nie je
nemožné využlvať aj skQsenostl ďa lšieh
vyspelých cen tier, napr. v obo-ch nemeckých štátoch č l Talians ku.
LADISLAV MOKRf

Zaslúžilý umelec Juraj ·Haluzický sa dožíva 75 rokov

oz rav ·ub Ulú e

Som rád, že pri tejto vzácnej prlležltostl práve ja Ul všetkých zborových dirigentov, ktorých vychoval zaslllžllý
umelec prof. dr. Juraj Haluzlcký, mOžem vyslovlf túto zdravicu venov-anú jubile jným 75. narodeninám pána profesora.
O mnoh!]S trannej dlhoročnej činnosti
profesora Ha•luzlckého, čl už v oblasti
umeleckej, pedagogic kej , organizátorskej
alebo publicistickej sa vela poplsalo.
Našej kultOrnej verejnosti sil známe je·
ho velké, mnohokrát ocenené zásluhy na
poll hudobného života Bratislavy, ba
celého Slovenska, 1 to, že pán profesor
bol dlhé roky vynlkajOcl pedagóg a vysoký a kademlck~ funkcionár na. VSMU_
Ja si dovollm pozastavU sa a vrátlf
k spomienkam da čias, ked som stál na
opačnom konci katedry ako j8ho študent v odboré zborového dirigovania.
Dnes sl v duchu hovorlm - ako Iste
mnoh! študenti vždy nových .a nových
generácii, zaplavenl množstvom povln-

p fs o

nosti, záujmov a ešte mladlckej nevyváženosti - že som mal hádam ešte viac
využiť takmer každodenný kontakt s takou vzácnou osobn osťou akou bol a je
náš profesor. Tu chcem hned porad1ť
dnešnej mladej generácii, ktorej životné tempo sa podstatne zrýchlilo a apelovať na ňu , aby sa usilovala t:o najviac
v st rebáv a ť vedomosti a · s kúsenosti takýchto výrazných osobnosti a s kromne
a trpezlivo prljlmat a preberať všetko,
čo Im onl mOžu poskytnút. Je to spolJhllvá báza, na kto-rej maj(l stavaf ako pokr ačovatelia. Ja s vďakou a pokorou dnes
spomlnam na tle hodiny a rozh ovory se
svoJim profesorom, ktoré v matej osobnosti zanechali trvalé stopy.
Siroký záber jeho pôsobenia v rôznych
už spomenutých oblastiach, všade, kde
sa uplatnila bohatá všestranné osobnost
dr. JuNlja Haluzlckého, ball prameňom,
z ktorých štedro obdarťival nás - svojich žiakov. Vera dokázal prenášať zo
svojho oohatstva člo v eka s nevyčerpatel
nou zásobou vedomosti, skúsenosti a
umeleckej praxe. Výrazne sme cHili je·
ho vnútorn(l Istotu vyplývajOcu z jeho
znalos ti 1 hlbokého vzťahu a zanietenia
k prác!, ktorú vykonával. Preb(ldzal v
nás záujem o všetky druhy umenia, čas
to nám zdôrazňoval, že dobrý umelec
must byť všestranne vzdelanou, spoločensky a politicky u angažovanou osobnosťou. V našom malom národe vyniklo
v oblasti hudby vera umelcov a k tejto
dokonalosti a ťicte k našim predchodcom nás pán profesor vždy dôsledne
viedol. Bol nekompromisný vo svojich
poži-adavkách na presnosť a dokonalll
prtpravu na hodiny. Donekonečna nám
pripomlnal, aby sme stále študovaU, čl
tnU, učili sa cudz(m jazykom, aby sme
sa dôkladnejšie mohll oboznam o vať so
všetkým, čo vo svete v oblasti umenia
vzniklo 1 reprezentovať a propagovať
nMu národnll kultOru. On sám dodnes
neprestal študovať a prljlmaf nové Informácie. Až skúsenosťami a poučený
praxou som doceňoval jeho vzácne rady
a ponaučenia.

Ma l s om to štastie, že som mohol v
(lzkom kontakte s nim sl edova ť aj jeho
činnost vo ! unkcll predsedu festivalového výboru Bratislavských hudobných
slávnosti. Pripravil 13 ročnlk ov tohto
dnes už svetoznámeho podu jatiu. Bola to
výborná skOsenost. AJ táto práca, ako
všetka činnost v jeho plodnom živote,
sa vy značo v ala prectznos fou, presnosťou , dô slednos ťou a vysokou kvalitou vo
všetkých parametroch. Do p rax!! nás vyzbrojoval vetou: .,Nič nen echať na náhodu, dôver u j, ale overuj!"
Ľudský prlstup, porozumenie a ochota v~dy pomOcť , boli a sú neodmyslltelnou sťlčasfou jeho osobnosti. Za 30 rokov v~_choval do 30 zoorových dirigentov, z ktorých väč ši n a stoji na čele vý·
znamných· profesionálnych telies. Ostatn! pracujú v speváckych zboroch záujmovej umeleckej činnosti, pôsobia ako
pedagógovia l org.anlzátorl nášho hudobného života 1 ako vysokt a kademlckl
funkcionári. O všetkých z nich prejavuje
pán profesor stále živý záujem a pre
dobr(! radu 1 povzbudenie nikdy nemáme
k nemu daleko.
Som hrdý na to, že sa ml dostalo tej
eu nadviazať na prácu a bohaté skQsenostl svojho profesora a byt pokračovatelom jeho pedagogickej činnosti na
katedre skladby a dirigovania Hudobnej
fakulty Vysokej školy mdzlckýc!J umeni.
Zároveň
som mal to š tastie prevz ia ť dlrigentskO taktovku profesora Haluzlckého v takom významnom telese s
dlhor!X)nou tradlclou, akým je Spevácky zbor slovenských učltelov. Zbor, ktorému sa on s tolkou láskou a velkým
zaujatlm venoval, dosiahol za jeho takmer 25-ročného pOsobenJa vynikajOce
tlspechy doma l v zah ranlčL
Vďa ka V6m, pán profesor, za všetko
dobré a vzácne, čo sme od Vás zlskall
ml, Va!ll odchovanci. Svorne sl želáme,
aby ste v dobrom zdravi, pre Vás tak
charakteristickom optimizme, spokojne a
šťastne prežili ette Yela rokov ďa l šieho
aktlvneho llvota.
PETER HRADIL

K päťdesiatin · IV
Polstoročie
časový

Judského života predstaúsek, na konci ktorého sa
človek zvyča.jne na chvllu zastav( a akosl dlhšie než Inokedy rozoberá v mysU
vlastntl minulost. Vek, v sQvlslosu s ktorým sa hovori o osobnostnej zrelosti, spoločenskom uznani a zároveň nádejných
~anciach tíspešného života v nasledujtíclch rokoch. Medznlk, kedy sa už nezačlna bez ničoho, odznova .. .
~ - predsa to nie je 50. výročie naroden j·a, ale samotný človek, ktorého osobnost, práca 1 celý spôsob života vyvolávaj(! v nás tlctu .a obdiv. tlvotné jubileum je len prlležltosfou, kedy je spoločensky "dovolené" vyslovlf to nahlas.
Teraz, ked mám taktlto možnost ja, cltlm zrazu rozpaky nad zmocn~m sa
nelahkej tllohy ako na nlekolkych riadkoch načrtntlt - čo vloastne - char-akteristiku osobnosti, žlvotnll cestu, prAcu, dosiahnuté Qspechy? Môžem sa viac·
menej len poktlslf o zachytenie niektorých čtt tak dynamickej a mnohostrannej osobnosti, akou je Ivan Parlk skladatel, pedagóg, organizátor, ale 1
manžel, otec, printer.
Poznala som ho ako pedagóga na katedre hudobnej teórie Vysokej školy mOzl,ekých umeni, na ktorej sa o pár rokov neskôr stal vedOclm. Už vtedy mu
problémy katedry ležali na srde! ako
jeho vlastné. Bol a naďalej zostal bllzkym tým, ktor! ho potrebovali, rovnako š tudentom ako aj kolegom. Vyžadoval poriadok, dlsclpllnu a hlavne vedomosti, ktoré rád videl spojené s nadšenlm, a v tom smere nám šiel prl!<ladom. Poznal tajomstvo odkrývania
krásy hudby, a pomáhal nám flo nachádzať. Vedel, že o hudbe nemožno
hovorH čl plsat, poklal čloyek do nej
sám neprenlkne prostrednlctvom počOva
nla, aktlvnej hry l dôkla dnej šieho štOdia partltťir . Jeho JudskA stránka nestála bokom od teJ umeleckej 1 pedago·
glckej. Vždy mal porozumenie pre mladých ludl, nezniesol však lahostajnosf,
nezalnteresovanosf pre "vec". Ivan Parlk, ktorý rástol pod vplyvom velkých
osobnosti nášho kultQrneho a spo ločen
ského života, pochoptl, že velkosf spočlva v schopnost! zostať celý život otvorený novým podnetom a myšllenkam,
zotrvávajOc v neustálom kontakte so životom. K tým, ktorl mu boU najbllžšl
a najviac sa podlellllll na formovanl jeho Judského l umeleckého ja, patril Alexander Albreoht. Ešte počas Parlkových
mládeneckých rokov prebúdzal u neho
vzťah k 'hudbe, ktorý postupne prerástol
v nadšenle. NeskOr to bol jeho syn Ján
a celá atmosféra a lbrechtovs kého domu. kde so schéd zoll mnohf mllovnlci
vuje

hudby. V rokoch šttldll na Vysokej ško- vývojových fáz, rozšlruj(lc svoj záujem
le mQzlckých umeni sa skladatelsky roz- ·aj o menej uznávaných autorov ), daleJ
vljal pod vedenlm Jednej z našich naj- ·klasikov 20. storoč.!a (z nlch ho zaujali
najmä Stravinského názory, farebnosť
väčšieh pedagogických osobnosti v oblasu kompozlcle Alexandra Moyzesa. a senzuaUzmus trancťlzskych impreslonlstov, Regerov a Hlndemlthov kontraVďač! mu najmä za vypestovanle kritického postoja voči vlastnej práci, nekom- punkt, expreslvnosť Bartókove j hudby,
promlsnostl v hJadanl možnosti dokona·. racionálnosť a konclznosf diel a utorov
2. vled.enskej školy atd.), ale sleduje aj
l_é ho zvládnutll8 hudobnej matérie. V neposlednom rade to bol profesor Oto Fe- najnovšie kompozičné techniky. Pomerrenczy, ktorý mu spočiatku na škole, ne skoro sl vytvár-a osobitý kompozičný
prejav, ktor9 sa vo vzácnej štýlovej jednes kOr ako kolega na katedre hudobnej
note kontinuitne rozvlja .až podnes. Oná
teórie (kde bol viac .ako tridsa t rokov
parlkovská precnená reč tónov, Introvertvedllclm) doslov-a "otváral oči" na poll
nosť až 1ntlmlta výpovede, pastorálny 1
umenia, vedy 1 filozofie.
nokturnový vtraz, hudba sline ovplyvnená autorovou vntmavosfou n zmyslom
pre poéziu l vftvarné umenie. To všetko
možno odhaliť v Jeho komornej, orchestrálnej 1 elektroakustickeJ tvorbe, v
skladbách Inštrumentálnych 1 so splevaným alebo recltovaným slovom, v dielach Inšpirov-aných hudoou mlml'Jostl, či
konkrétnym výtvarným artef-aktom. A stl
to nielen závažné domáce ocen8J11a a
uznania, ktoré svedčia o popularite Jeho
skladieb, ale predovšetkým živé predvádzanie na domácich 1 zah ranlčných
pódiách, tvoriac sOčasf repertoáru viacerých koncertných umelcov.
S osobnosťou Iv-ana Parlka sa spáJalO
aj viaceré da1šle aktivity vo sfére kulttlrno -s poločenského dlanla. Jeho organizačné schopnosti a Intelek tuálne zázemie našli uplatnenie už v mladšlch
rokoch, kedy o. l. pôsobil ako dramaturg
hudobného vysielania v Ceskoslovenskej
telev!zll v BratiSl-ave, tiež ako člen redakčnej rady v časopise Slovenská hudba. V sedemdesiatych rokoch spolubuduje organizáciu Hudobná mládež, ktorá
Nemožno oblsf celkovú spoločensktl
predstavuje jednu z najdOležltejš!ch !o·
situáciu a stav hudobnej kultOry u nás, riem podnecovania záujmu o hudbu zo
kedy sa Ivan Parlk a jeho s_k ladatelská strany mladých. Ako Jel nleko lkoročný
generácia vyvljala. Prlllv nových Infor- predseda má nemálo zásluh na zvyšomácii, extenzlvny rozvoj hudobných vani tlrovne akcii tejto organizácie a
vzť-ahov domácich 1 zakranlčných , temer
rastúcom ohlase u mládeže.
vybudovaná lnštltucloná<lna siet, dosiahAk som kdesi na začiatku spomenuté Ospechy v oblast! slovenskej národ- nula svoj vzťah k Ivanovi Parlkovl ako
nej hudby, volnosf v nachádunl nových pedagógov!, nemôžem zatajlt tie s tránriešeni v kompozičnej práci - to všet- ky jeho osobnosti, ktoré ml boli dopriako zohralo dOležlttl (llohu. A napriek
te odhalovaf neskOr, cez poznávanie jepocitu generačnej spolupatričnosti l
ho hudby, ale .aj jeho s amého, ako člo
vznlkajllclch medzigeneračný~ rozpo- veka-prlatela. Oprlmnosf, nezištná porov, k.afdý · jednotlivý skladatel hladá
moc , záujem o všetko progresfvne a s
svojsktl pes tu umeleckého sebavy.Jadrenla.
tým s úvisiaca viera v pokrok - to sd
Iva n Parlk nev y kročll u_o tej, ktorá, a ko len niektoré jeho osobnostné črty . Ale
sa v súvislosti s týmto obdoblm zvykne
človeka nemožno predsa oplsaf a u rahovortt, viedl a k prerušeniu kontinuity
dlf do nejakého ,.prlečlnku" . Možno len
s tr.odlclou (aj ked až na malé výnlm- niečo tušiť - to, čo v ňom je a da lej
ky je to č l ra legenda). Dôkladne študu- rastie, to, kvôli čomu sa potrebujeme
je hudbu minulosti (od velk9ch majstrov
k nemu znovu vraca ť . . . a nielen v ča
Bacha, Beethovena, Schumanno, Bra·hm- se jeho životných jubllel.
sa a Iných, až ku skladatelom staršlch
ZUZANA MARTINA.KOVA

Reminiscencia na

tohtoročný

televízny festival Zlatá Praha
...

Neodmyslltelnou stlčasfou nášho kultlírneho života sa
stal Medzinárodn~ televfzny festival Zlatá Praha, ktor~
je ako renomovaná prehliadka televfznej dramatickej
a hudobnej tvorby uznávan~ a cenen~ nielen u nás,
ale aj v zahranič[. Každoročná vysoká tlčasf svetov~ch
televfmych spoločnosti dáva možnost porovnávania rôznych trendov, kvalltatfvnych ukazovatelov 1 tvorlv~ch
dramaturglck~ch

člnov.

Podobne ako v minulosti aj tohto roku bol predsedom
medzinárodnej jury pre hudobnú kategóriu šéfredaktor
HRHV Ceskoslovenskej televfzle v Prahe dr. Lubomlr
C!žek, ktor~ na margo tohtoročnej prehliadky o. l. poznamenal: "Po ére, ktorá zďalleka nevyužlvala prednosti
televfznej technológie a zotrvávala na tradfcil prevzateJ
z filmového alebo dlvadelné.ho nazerania na rôzne hu·
dobné žánre, prišlo obdobie, v ktorom chceli tvorcovia
dokázať , že špecifiku televfzneho spracovania ovládajú - a p!"eto niekedy prišli s obdlvuhodn~m obrazov~m
čarovanfm, žlal, často na Okor znejtlcej hudby. V poslednom obdobi sl však už mnoh! uvedomujtl, že našim
cielom je tvorba tak~ch hudobn ~ch programov, v ktor~ch obrazové stvárnenie má byt adekvátne zmyslu a
v9znamu hudobného diela. Preto tvorcovia uptlšfajtl od
svojského čarovania a usUujú sa o jednotu audiovizuálneho spracovania hudby. Toto smerovanie ku klasickeJ
rovnováhe pocutého a videného považujem za najväčši
prlnos . .. "
Práca tohtoročn~ch porOt nebola jednoduchá, pretože
hudobná kategória po určitej stagnác11 v posledn~ch rokoch sa opäť vo svojom priemere vyznačovala vyššou
kvalitou. Toto konštatovanie plati predovšetk~m o .prlspevkoch r enomovan~ch televlznych spoločnost!, ktor~m
v minulom obdobi akoby ch~ba l a Ich tradičná Invencia.
Najvyššie ocenenie - ZlatO Prahu - zlskal sovietsky
prlspevok Malkar6da - baletná kreácia na Chačaturla
novu hudbu k rovnomennej Lermontovovej dramatickej
predlohe. Scenárista N. Ryjenko a režisér F. Slldovker
cel~ deJ umiestnlll do monumentálne pôsobiaceho ruského Interiéru, čo vceDku zodpovedalo klasickej choreografii. Aj balet nl protagonisti ( N. Dolgušln, S. Popovová a In!) sa predstavili v sympatickej formácH svojho tanečného umenia. Pozoruhodné choreografické a
režijné stvárnenie dostupn~ml televlznyml prostriedkami tvorUo stllad s požiadavkami baletu, takže hlavná
cena putovala do ZSSR oprávnene.
V oblasti hudobno-dramatickej produkcie zlskal prémiu dánsky prlspevok Elektril!ka do stanice TUba. Toto
baletné stvárnenie hry T. Williamsa v predvedenl Tanečného divadla v Harleme zaujalo predovšetk9m podnetnou choreografiou V. Bettlsovej, menej už hudbou
A. Northa ; žial, po stránke televlzneho spracovania pripomfnalo viac reportážny záznam než vlastné televlzne
dielo. Hudba uptltala Iba vo vydarenejšfch partiách s
d!ezov~mi prvkami, miestami bola zbytočne mnohovravná a poplatná filmovej hudbe; Iba zaujlmavá Inštrumentácia svedčlla o profesionálnej zruč n osti jej autora. Na vcelku jednoduchej a trocha štylizovanej scéne
sa v civUn~ch kost~moch predstavili jednotliv! baletnl
prominenti v kvalltn~ch a sugestfvne preclten~ch v~ko
noch hodn9ch ocenenia. Svoj podiel na 6spechu mala
aj osobitá choreografia, komb1nuj6ca prvky klasického
l moderného baletu. Keby režisér telev~neho záznamu
pridal aj dačo z typick~ch televlznych efektov, Iste by
t~m záznam len zlskal . . .
Oalšla cena za najlepšie televlzne stvárnenie koncertného diela bola udelená prlspevku lrskej telev!Z'Ie (Dublin) za scénické predvedenie známeho oratória G. F.
Händla MNI61. Ziel, ani dobré hlasové v~kony nenahradili trochu statické, z hl adiska diváckeho dosahu
obmedzené obrazové sekvencie. Dobrá myšlienka a kvalitná reprodukcia nemoM! celok pozdvlhntlf na všestranne vyrovnantl Qroveň so všetk9ml svojimi atrl·
btltaml.
Ist~ tieň padá aj na Cenu za najlepšie televlzne dielo
s hudobnou tematikou: špa nielsko-českoslo v ensk~ k.oprodukčn~ medailón Dlakrétn,. Fl6m o živote a tvorbe
flámskeho hudobnlka a skladatela Phlllppa de Monte,
žljtlceho aj na pra!skom dvore cisára Rudolfa ll., sa venoval viac žlvotn~m udalostiam tohto "kumšt9ra" než
Jeho hudbe. Scenár J. G. de Duenasa preferoval skOr
biografické nuansy (s Istou dávkou literárnej licencie l
než všeobecn~ pohfad - čo naproti tomu velmi pekne
vystihli tvorcovia medailónu o H. SchUtzovl (NDR l.
Iste nie je bez zaujlmavostl, že španlelsko · českosloven
sk~ film sa námetovo zrodil na vlaňajšom rocnlku festivalu Zlatá Praha.
Overa Qspešnejšl boli tvorcovia maďarského Prfbehu
o Lotovl, vlastne jedinej opernej zaujlmavostl, a to počlnajtlc skladatefom l. Madarászom, llbretlstkou A. Romhánylovou a režisérom G. Maárom až k opern~m spevákom, z ktor~ch hlavn~ predstavltel L. Miller pln~m
právom zfskal vďaka svojmu perfektnému v~konu Cenu
za vynlkajtlcu Interpretáciu.
Našej televlzll udelili Cenu Intervfzle za baletn9 program Spev l!loveka. Autor hudby k tejto ta nečnej fantázii L. Kublk sa lnšplrova>l osDbnosfou básnika J. Wolkera
a spriaznené duše našiel v režisérke E. M. Bergerovej
a choreografovi P. Smokovl. Plastlčnosf programu ako
celku pripomenula vysokO Orove ň našich hudobn~ch
programov, s ktorou sa stretávame na našich obrazovkách bežne.
Zvláštne uznanie zlskal kubánsky program Spomienke na Ernesta Lecuonu. Doposlaf sme z kubánskej pro-

VlatraDDf umelec Hermau van Veen v dpadonemeckom programe pre deti lúri!81.' Kvak

dukcle na MTF nevideli program takej kvalitnej tlrovne
ako tohto roku, ktor~m tvorcovia vzdali hold tejto v~·
znamnej skladatelskej osobnosti.
Vysokou tírovňou spracovania sa vyznačovali aj niektoré neocenené festivalové prlspevky.
Tohto roku tvoriU takmer tretinu prlspevkov baletné
kreácie, z ktor~ch tri dostali ceny. Medzi najväčšlch favoritov právom patril aj polsk~ pantomlmlck9 balet
Malf princ, ktocy poukázaj na humanistické ttlžby člo
veka nášho veku. Hudba M. Blllflského prechádzala
od elektronickej a konkré tnej hudby až k ,dlsko"-prejavom, ale táto koláž bola clelavedome podriadená &triedaniu obrazov~ch vnemov. Sčasti surrealistické spracovanie azda mnoh9ch divákov prekvapilo (vrátane daktor~ch recenzentov), no treba povedať, že tento program mal svoj osobit~ v~raz, ktocy nebol poplatn~ Iba
hfadačsk~m trendom ; svojim vonkajšlm 1 vnOtorn~m
usporladanfm patril k natprogresfvnejšlm prlspevkom a,
prirodzene, o t~ch sa vždy najviac diskutuje ...
Omnoho problematickejšla bola expertment4lna met!óda juhoslo v ansk~ch tvorcov v rozprávkovej pantomlme
Verl6cle pre Popolul ku: TI~ švédsky snlmok na tému
muž a žena s názvom TriYa sice zaujal, ale za svoj celkov9. len priemern~ umeleck~ v~sledDk nemohol docieliť viac. Skoda, že medzi tieto menej dokonalé prlspevky
patril aj bulharsk~ program BesUAmle, ktor9 10. symfóniu D. Sostakoviča vytrhol z oso!jltostl hudobného prejavu a miestami až g9čovit~ml manierami zastrel kom·
pozlčné ma jstrovstvo skladatela.
Záujem festivalovej verejnosti ešte ·p red vlastnou pro·
jekclou vzbudila detská komorná opera Krajina d.IYokfch anov. Aké však bolo sklamanie, ked po nlekolk~ch mlnMach drvivá časť dospelého publika spoznala,
že Ide o prosttl kamufláž, ktorO psychika detského diváka nemOže pocooptf. Na jednej strane zdanlivá hudobná náročnosť, na druhe j strane naivnost predvedenia, absencia vtipu a v9razná statickosť; to všetko bolo
nudné aj pre dospelé.ho diváka - anglická BBC tak te~
toraz nemoh la uspieť v silnej konkurencii.
Sympaticky a ozaj opačn~m dojmom pôsobila rozmarná veselá hudobná rozprávka o Kal!eroYi KvakoY.l, na
ktorej sa všestrann9 umelec H. van Veen podlelal ako

Z6ber z tanefnej fan*ie Spey l!lonka ( tSSR)
spevák, herec, mim, ba aj a ko Inštrumentalista. Dokonalé profesionálne spojenie všetk9ch umeleck~ch komponentov vtipne pobavilo nielen dospel9ch - a ak by
sme ma.U vyberať z tohtorocnej produkcie pre našich
divákov, veru by dramaturgia nemala tento program
vynecha tl Lebo ako sme s pocitom vďaky kedysi prijali
Proko!ievovho Petra a vlka čl Brlttenovho Sprievodcu mladého človeka orchestrom, tak aj Kačer Kvak vhodne ko·
rešponduje s náročn~ml požiadavkam! najmladšlch mllovnlkov dobrej hudby a dobrého umenia vObec. Rozprávku uviedlo mohučské televlzne šttldlo ( N~R).
K ukážkam serióznej televlznej prlpravy sa priradil
už spomenut ~ prlspevok NDR k 400. v9ročlu narodenia
H. SchUlza Som hlas volaj6ceho. Tu je treba poznamenať, že aj napriek nedostupnosti dobov~ch archlválll
autori scenára predložili bohatú plejádu obrazov~c h dokladov, ktor~ml obohatlil hudobn9 snlmok, spolu s prlmeran9m a funkčn~m komentárom, vhodn~m spôsobom.
V oblasti dokumentárnych programov zaujal tiež medailón preslávené-ho argentlnskeho básnika, speváka
a Inštrumen talistu Atahualpu Yupanqulho, uveden9 pod
titulom Rieka, ktoré, nikdy neprestane spievať. Okrem
názorDv na vlastnO tvorbu a jej vznik sa umelec prezentoval l osoblt~1J1I fllozoflck~ml úvahami, ktoré obohacovali pr!spevok o siln9 humanisticko-fllozofick9 podtext.
Tradič ne dokonalé prlspevky kanadskej proveniencie
tohto roku rozšlril Montre alsk~ symfonlck~ orche~tter
s dirigentom Charlesom Dutoltom, a to predvedenfm
Ravelovho Bolera. NezY"X.čaJná zvuková kulttlra, ktorO
dosahoval dirigent svojimi noblesn~m l, no velmi sugestlvnyml dlirlgentsk~ml gestami, mala svoj proťajšok
v televlzne dokonale prepracovanej, miestami až fasclnujOcej technike stvárnenia. Technicky citlivo zvládnuté
nájazdy kamery ctvorlll spolu s kameramansk~ml prlehladml cez Inštrumenty a ln~ml obrazov~ml finesami
ozajstntl školu, ako by sa malo v tejto oblasti pracova(
tak, aby v~sle dn9 vnem bol čo najtlčlnnejš!.
Dvadsaťdeväť snfmkov je dostll'točné množstvo,
aby
sme sl mo'hll utvori( spolahllvtl predstavu o stlčasnom
stave hudobn~ch programov vo svete. Pražsk~ medzinárod n~ televlzny festival ponúka k aždoročne bahatO paletu programov rôzneho zamerania, rôznej kvality, ako
l odllšn9ch námetov~ch okruhov. Nie v každom prlspevku sa podari divákovi sprootredkovaf umelecké hodnoty na adekvátnej tlrovni, avšak aj tohtoročná Zlatá
Praha sa snažila vytvori( dostatočne šlroktl platformu,
ktorá posky tla vera zaujlmavého, podnetného a využltelného aj pre dalšie snaženia televlznych tvorcov.
TOMAS HEJZLAR

GRAMORECENZIE

DMITRIJ SOSTAKOVIt: Swta pre bu a orchester na búne Michelaclgelá Buonarrotiho, op. 145/a.
Sorgej KoJM!6k - bu. Slovenak6 fllharm6nJa
dírlgent Libor Peiek.
OPUS Stereo 9112 1570 Oiglt61na nahrávka.
Tvorba Dmitrija Sostakovlča sa v edlčn~ch
plánoch našich hudobn~ch vydavatefstlev objavuje skOr sporadicky a viac-menej náhodne. Vo vydávani jednotliv~ch titulov ch~ba Istá systematič
nosť, ktorá by bežnému dlskografovl umožnila
hlbšl prienik k odhaleniu svojráznej poetiky klasika 20. storočia. Stále napriklad čakáme na skompletizovanie pätnástich symfónii autora považovaného 'za jedného z posledn~ch tvorcov rozmern9ch symfonlck~ch projektov.
Ešte horšie je to však so Sostakovlčov~ml sláčl
kov~ml kvartetami, ktoré sO pre slovenského dlskografa velkou neznámou. Prlčln je, pochopltelne, viacero a nespadajtl v~lučne na vrub pracovnikov vydavatelstlev; avšak táto situácia vari
stoji za povšimnutie a za Ovahu. Nová nahrávka
Suity pre bas a orchester je Ospešn~m krokom
k určitej náprave a čiastočne spláca náš dlh voči
pozoruhodnému tvorivému odkazu D. Sostakovlča.
Pri jej realizácii sa stretli umelci, ktor! už neraz
brilantne dokumentovali svoje kvality v podmienkach živej hudobnej produkcie v koncertnej sieni
alebo na scéne divadla, no takisto na gramoplatnl. Zasltlžllého umelca Sergeja Kopčáka netreba
obzvlášt predstavovať; je dostatočne známy ako
spolahllv9 Interpret šiTokého dlapozónu scénlck~ch a koncertantn~ch diel, pričom svojimi hlasov~ml dlspozlclaml, spôsobom tvorenia tónu a
charakterom hlasu j edinečne korešponduje s tvorbou autorov slovanskej proveniencie. Prlamym dOkazom tohto tvrdenia te práve jeho v9kon v Sostakovičovom vrcholnom opuse. V plne\ miere vystihol črtu, ktorá vytv6ra väzbu medzi tv!>ľbou
renesač ného génia a symfonlkovou tvorbou tltans k~ pátos a heroizmus umeleckej v9povede.
V rámci takto koncipovanej v9razovej jednoty
však Kopčák v dokonalej stlčlnnostl s dlt:lgentom
L!borom Peškom diferencuje atmooféru jednotllv~ch časti Suity; dialektike vztahu časti k celku je tu teda profllovan6 s maximálnou stlstrede·
nosfou a citlivosťou. Vari len v času nazvanej
Tvorba by som prlvltal zo strany speváka väčšiu
tldernosf a nekompromisnosť v~razu. V~kon dirigenta Llbora Pe§ka je oplf konštantou vyjadrujt1·
cou mimoriadne kvality tohto umelca. Za v~ko
nom orchestra Slovenskej filharmónie cltlf jeho
perfektnO pripravenost, lnterpretačntl Istotu a suverenitu. Stači sl vypoč ut vstupné falllfáry chápané Peškom práve v zmysle spomlnanej v1razove1
dialektiky Sostakovlčovej partlttlry. 1'a!ko sl d.oká!em predstaviť dok.onalejšle .p repojenie heroizmu a subtllnoau, tak prlzn ačné pre celkovtl Peškovu koncepciu. Ak ku v!latk9m spomlna n ~m prednostiam nahrávky prlr6tam preclznu prácu reallaa(!D6ho tlmu OPUS·u (hudobná réžia Peter Breiner, zvukov• rélla Peter Smollnsk~), mOžem recenzovan1 titul smelo odportlčaf do rtlk ka!d6ho
dlskografa.

lliCILUD WAONU: Pif Jil•Df pn --.art hl• a
klayfr aa NaDe NatbUdJ W. .DdODckonj (ID·
ltrDJDeat6cla f . NotU a ll. Waper). RICHARD
STL\USS: Styri poeiND6 ".... pre aoprb a orcbat.er.
Maadal6Da Haj6aeyo•• - 10pr6D, Slonnald fU.
barm6Dia - dlriaeat Libor Pelek.
OPUS Stereo 111Z 1!111.
Profilové platna zaslQfilej umelkyne Magdalény
Hajóssyovej zaujme v prvom rade dramaturgickou vyválenostou lnterpretovan9ch kompozlcll.
U melkyňa načrela do klenotnice postromanttcket
tvorby symfonickej plesne a rozhodla sa pre sku·
tocne raprezentatlvnu kon!lteláclu. Navyše, vokálny prejav M. HajOssyovej Ide jednoznačne v tl.s troty poetike romantický-ch autorov germánskeho
okruhu. Obidva plesňové cykly majtl v kontexte
tvorby skladatelDv zvláštne postavenie. Plesne RIcharda Wagnera dokumentu j(l (nech to znie akokolvek paradoxne), že Ich tvorca nepotrebuje
bezpodmienečne štyrikrát po pat hodin javiskovej
tetralógle k tomu, aby prezentoval svoje umelecké tímysly. Wesendonckovské plesne do určltej
miery predstavujO substanciu hudobného myslenia R. Wagnera v obdobi komponovania Trlstana
a pleseň Im Trelbhaus považujem za jednu z naj!lfastnejšlch Wagnerov9ch Inšpirácii. M. Hajós·
syová vystihla náladov~ svet cyklu a citlivo diferencuje jednotlivé v~razové roviny od pochmúrnej meditácie (Im Trelbhaus) až k presvetlenému
lyrlzmu (Stehe s till ). V plesni Schmerzen by sa
vari !iadalo väč~ml re!lpektovaf typické postromantlcké "brelt".
Určité Interpretačné otázniky sa vynáraj6 v
Straussovej labutej plesni. Vypl~vajQ v podstate
zo spOsobu tvorby tónu u M. Hajóssyovej. V najvllčšej miere útrpela prvá pleseň cyklu FrUhllng,
v ktorej ma rušila nevyrovnanosť hlasov~ch polOh
- nev~razné hlbky a prlllš hrdelne forslrova né
vysDké tóny. lnter.pret6cll extrémnych polOh ch~
ba pokoj, mezza voce, bocl Intonačne sll bezpeč
né. Zaujlmavé je, že v ostatn~ch troch piesňach
nevystupujQ spomlnané problémy až natolko markantne do popredia, naopak, prejav M. Hajóssyovej nadobtlda vllčšl u Istotu a v~razovtl vyrovnanDSf. Velmi pekne je Interpretovaná druhá pleseii September, po speváckej stránke najvydarenejšla časf cyklu. Uvedené pripomienky vypl~vajú •
viac-menej z osobitosti Individuálnych estetlck~ch
prlnclpov, nespochybňujtí teda umelecké kvality
speváčky typu M. Hajóssyovej. Tie sO nesporne
vysoké a profilové platita je toho priamym dOkazom. Na adresu dirigenta Llbora Paška stači
povedať, že je, ako vždy , vynlkaj(lcl, maximálne
korektn9 a preclzny.
IGOR JAVORSKt

ážďanské

hudobné slávnosti '86

Ov odom azda trošku štatistiky, ktorá
by mala podať všeobecný obraz o hudobnom festivale čoraz viac pr ltahujtlcom h oslr z domova l zahraničia, o ·resUvale, ktor ý už na oza j vyrástol zo svojich de tských topán ok a s tal sa v hudobnom svete pojmom. Celkom 16 festivalových dnr zaplnilo viac než 100 hudobných podujati, n avš tlvllo Ich vyše
100 000 pos lu c há č ov , Očlnk ovalo na nich
vyše 2000 umelcov z 21 kra j[n a Západn ého BerHna. Dráž ď a ns k ý fes tival, pokrač u júci vo svojej započa tej Un11 operného, resp. hudobnodra matického festiva lu, sa tohto roku niesol pod leltmc>tlvom ,.Carl Ma ria von Weber a myšlienka národne j opery" ; jemu zodpove- ·
da la dramaturgia hudobných podujatr a
tej to téme bola ve nova ná l medzinárodná muztkologlcká konferencia patriaca už tra dične k festivalu. Kedže Ide
o fes tival s dOrazom na hudobné divadlo, bude aj v budOcnostl očakáva nie
kla sických a overených operných diel
samozr e jmosťou . Pre to nechýbali v progra me Ca rostrelec, Majstri speváci norlmberskr, Don Giova nni , Orfeus a Eurydlka, premiéra Otelia v tali a nčine , . FIgarova svadba čl Eugen Onegln. Za hraničné h,os ťujllc.e operné scény prlradlll
k rum da lšie inscenácie . . opier, ktoré
pa tr ia k základným diela m svetovej 1
národnej opery. Brnens ká opera predstavila s voju rozprávkovo Inscenáciu Rus alky ( Dvol'ák ). w rocla vs ká opera svoju
Ha lku, waršavs ká opera Zlatého kohOtl'k a , opera z ZUric hu prišla s jedinečnou
Inscenáciou Carmen v réžii Jeana Pierra Ponnella. Táto Carmen stoj! za pristaveni e, pretože na javisku sa odohralo nevšedné divadlo, živé a žljOce vo
všetkých detailoch , budujOce na sólls·
toch , zbore l kom parze. lnscena čne koncipované tradične, bez v s Oč asnostl módnych experiment-ov, ale ťa žiace z ovlá'd a nla hudby a libre ta. Ponnelle n epotrebu je technické finesy sllčasného javiska , pracu je ta kmer na rampe, dej sa
od ohráva smerom k publiku. Jeho Inscenácia je sOborom mnohých drobných
štOd U vytls fujOclch do gra ndiózneho celku . ·
·
Hudobné divadlo vša k nepozostáva Iba
z klasického ope rného repertoáru, ale
1 z novej tvorby. Tu ma la dramaturgia
n eobvykle š ťastnú ruku čo sa t9ka kvality novinie k, ale sllčasne 1 Ich s tvárnenia. Divadlo z Eisenachu preds tavilo
komornú operu Biela ruža Uda Zimmerma nna, ktorej pr otlvo jnová tema tika Interp retova ná dvoma sólistami a 15 Inštrumentalistami dosl·o va prlklincuje poslucháča k s edadlu, domáca opera uvled-

la premiéru operne j fantázie Hot od
Friedricha Goldma nn.a, Sva j č la rl predstavili svojho s Očasnlka Rudolfa Kellerberna sp racovanrm Cechovovho Višňové
ho
s adu. Nezabudnutelným ostane
hostovanle Komorného hudobného divadla z Moskvy, po z na čené ruk opisom
Pokrovs kého. Alexa nd er Cholmlnov siahol
tiež k Cechovovl, k jeho Vankovl a
Sva dbe. Na jednej s trane bOJ a s ny, na
strane druhej doslovné gaudll Cholmlnov
a r ežisér obs luhuj(! scénu doslova prikladne, kompozične l lns cena č n e vytvára jú n ový typ hudobného divadla, ktoré
s ku toč ne treba vidief!
A tu sme s ná ď
pri probléme každého z velkých hudobných festivalov. Na k-a ždom z nich sú
pr!tomné hviezdy stlč as ného Inte rpreta čného umenia velkl klaviristi, speváci, dirigenti. Ich umenie je však zvUč
ša zaznamenané na gramafónových platnia ch a napriek tomu podnikáme priam
nemožné veci kvôli z(s kanlu vstupeniek.
· SOč.asná hudobná kultOra ponOka však
1 mnol)o z toho, čo je možné za!U Iba
raz, čo žiaden záznam nikdy nepr lbU!I,
nezachytr. Nejde teda o určitý hlas IH
dokona,l osf nástrojovej Interpretácie, Ide
o jedinečnost Inscenačného čl dNlmaturgtckého člnu. Pravda, l Drážďanské
hudobné slávnosti mail svoje hrozienka
typu Dietrich Flscher-Dieskau, Peter
Schreler, Dubra vka Tom šlčová, čl Krysztof Jablonskl. Pravdaže to bgll večery
n a plnené tým najvyššlm majstrovstvom
a trvalými zážitkami, ku ktorým sa vždy
znova radi vrátime. Ozdobou festivalu
bol aj velikán Pendereckl v osobe s kladotera (Te Deum a VIolončelový koncert l l dirigenta (dirigova l svoj koncert a Sos takovlčovu 6. symfóniu) a ce·
Iý ra d ďal šlch domácich l zahraničných
d!rlgent·ov, sólistov a sllborov, venujOclch pozornosť výročiu Webera, Liszta
čl dielam Iných skladateJov minulosti.
Takmer bez výnimky Išlo o zl\uj!mavé
Interpretácie, pohJady. stvárnenia.
Počas drá!danského festivalu sa však
uskutočnili aj podujatia, ktoré nezapadajll ao základnej koncepcie slávnostnosti, ale napriek tomu stl pr!značné
pre toto mesto. Tento festival chce by(
otvorený stlčawému dianiu, chce tie!
prinášať
kompozičné
bonbóniky. Ak
označlme uvedenie SchOnbergových Plesnr z Gurre za bonbónik, je to azda nemiestne, ale rozhodne to bol kJllčový
večer festivalu. Málokto z prrtomných
5000 poslucháčov toto dielo doteraz počul, mnoho z pr!tomných pricestovalo
do Drážcfa n Iba kvôli te jto uda losti. Za
posledných 50 rokov toto dielo v NDR
neodznelo a kvôli svojej Interpretačnej

Pohradnica z akutsk
Prastará legenda obyvateJov Ja)tutska
hovorr o stvore nr sveta, o 'tom, ako sa
StvorlteJ dlho rozhodoval, kam uloži pre
Juds tvo poklady : zlato, striebro a diamanty . . . Toto · boha tstvo niesol v náru či, n o r azom mu od velkej zimy stuhli
ruky a celý p oklad padol na zem .. .
Bolo to práve nad Jakuts kom . . . Táto
legend a nachádza boha tý odraz vo výtvarnej , literárnej. ale l hudobnej tvorbe umelcov Ja kutska, l v jednotlivých etnikách tejto krajiny, rozmermi obrovs kej
( trojnásobo k rozlohy Fra nctlzska ), poč
tom obyvate rov vša k neveJke j (jeden a
pol milióna obyvatelov ). Obyvatelstvo
kra jiny sa pritom drob! na jednotlivé
národnosti (Ja ku ti, Evenkovla, Evenct,
Cuk-še, a ko a j · prlslušnrct národnos ti
celéh o Sovietskeho zvllzu, ktorl sa prisťa h ova li do tejto krásnej a za ujlmave j
krajiny Oa !e ké ho východu). Ich au.ten·
tlcký fo lklór je velkým zdrojom In špirácie pre s Oč asný ch tvorcov. M a l ~so m to
štas tie byt v dň oc h 17.-25. jllna t. r.
Očas tnr k o m Dnr čes kos l o vens kej hudby v
Ja kuts ku a ko pozorova teJ (spolu s dr. ).
Dlouhým, hudobným s kladateJom a ta ·
jomnlkom brnenske j od bočky SCSKU),
ale napokon zhodou okolnosti bol som
nielen pozorova teJom, ale 1 - Interpretom . ..
Ak na jednej s tra ne možno konšta tov a ť , že naša ces ta l pobyt boH zo s tran y nnšlch l sov ietskych partnerov perfek tne pripr ave né, tak je 1 pravdou, že
IQ bolo poduj atie nesmierne n a máhavé.
Pra ktic ky sme boli v ,. činnosti " až 14
a2 16 h odin denne, čo pri Istých aklimatizač n ýc h' problémoch (osemhodinová diferencia proti s tredoeurópskemu času)
bolo s kutočne v y čerpáva j1í c e . Avšak skutočn os t, že sme s a ma li možnost aboznámU so s úča snou hudobnou kultllrou
)a kuts ka, s celkovou budovateJskou atmosfér ou, ktorá je predchnutá veJkým
elán om Judl a d oslova novým duchom
mysle nia , spoznávali sme tlctu Judl k
tradlclám, vzá jomné por ozumenie v medziJ!ldských vzťahoc h , ale aj Judsk1í hrdos ť .pa svoju krajinu 1 soclaJ.Istick1í spoločnďsf; to všetko patrilo spolu s po·
znávanrm prekrásnych prlrodntc h scenér ii, ta jgou a riekou Lenou k zážit kom,
na ktoré sa nikdy ncza b1ída .

Napriek tomu, fe v podsta te Išlo o
,.muzikantský" pobyt, uvediem niektoré
skutočnosti, ktoré sO nesporne pozoruhodné •pre poznanie !Ivota v )akutsku.
Stl tu obrovské teplotné diferencie: tri
mesJ.ace v roku (JOn, jOl, august) sO tu
priamo tropické hortlčavy, 30-38 •c,
osta tné mesiace sO uf vlastne mesiacmi
zimy a ked táto kulminuje, teplota klesá až na - 70 •c. Pritom detváky chodia do školy až do -55 •c, pri nlžšlch
teplotách maj1í voJno. Podla r ozpr áva nia
domácich, deti sa na tieto zimy velmi
tešla, lebo volno využlvajO na - korču
Jovanle . . . Zima je tu suchá a panu je
ta kmer Oplné bezvetrie. Polnohos podár l
však musia za krátke obdobie ,.leta" za slať , obrobiť pôdu 1 zobrať 1írodul A pritom )a kuts ko je z hladiska poJnohospodárskej produkcie Oplne seb es t ač n é !
Ťažba zlata , strie bra, olova a diamantov pa tr( k na jvýznamnejšlm v celosve,
tovom meradle, a tam kdesi je l čes k o
slovenská šanca. V hlavnom meste )akuts kej autonómnej sovietskej republlky,
meste )a kutsk (300 tisic obyvateJov) sa
s tavia obrovský závod na opra vy a rekonštrukciu
nákladných automobilov
LIAZ - potrebujO Ich nlekoJko tisrc na
prepravu rudy a pre potrebv spracovateJs kého priemyslu. Celá doprava je tu
totiž riešená len po rieke Lene (dosahuje šlrku maďarského jazera Bala ton) . Letec ky je Jakutstko s pojené s osta tnými
centrami S!blrl a s hla vným mestom So·
vletskeho zvllzu - Moskvou. Zeleznlčná
traf (BAM) bude do budova ná až koncom ti si c ročia ...
A v tejto za ujlmavej a krásne j krajine ·S prlateJskýml Judml sme prefiH a j
dni plné hudby , vzorove j Interpretácie
a vzájomného Judského pochopenia . Už
tla čová konferencia hned po našom pric hode, uskutočnená v prekrásnom mozeu
A. S. Puškina, bola pre nás mimoriadnym zážitkom. Zllčastnllo sa jej do trids a ť skla dateJov, muzlkológov a novinárov a viedol ju minister kulttlry )ASR
s. Iva n Cerov. Na pokon z ..·tlačovky " sa
vyvJnula nlekolk ohodlnová beseda , kde
našl hostitelia prej avili nesmie rny záujem o pozna nie všetkého, čo sa v hudobnej kultOre u ná s deje. Stre tnutie so
skla ctatc rrn t. čl en mi Zvllzu s kla dateJov

ZAber a afiriiskej iuceúcie Carmea.
ná ročnosti zaznieva skutočne vôbec veJml zriedka. Bila ncia drážďanského uvedenia registrovala mnoho neoča káv ané 
ho. Schônberg sa tu odvljal od krehkosti, cez sladkosť , ktorej kvapky ta km er padali k zemi, až po č is totu a vitalitu, ktorá nebola prlznačná pre obdobie vzniku diela. Celkom 8 3 s lá č ikov ,
4 harfy, šesf- a! deväťnásobné obsadenie
plechových nástrojov, obrovský apa rát
blclch nástrojov, tri mužské a jeden miešaný zbor (tu spoluOčlnkoval Košiarov
Pražský mužský zbor) prlpom!najO snáď
Wagnerove lrompozlcle, ale SchOnberg
nemá s týmto skladateJom takmer !ladne styčné body, jeho vnOtorná čistota
je azda prlrovnatelná Iba k Mahlerovl.
Toto mamutie dielo zvládla Drá!danská
tuharmOnla s dirigentom Herbertom Kegalom bez zvyšku a uvedenie Plesni z
Gurre prlradHa k s vo jim minuloročným
vrc holom, kedy v jej podani zaznela napriklad Mahlerova 8. symfónia, koncertné uvedenie Wagnerovho Parslfala čl
Gershwlnovej opery Pergy a Bess. K zaujlmavostiam festivalu patril nepochybne 1 večer scénických kolá~! zo spisov
Charlesa Ivesa, skladatera, ktor? je ~te
stále akýmsi tajoms tvom 'Pre znalcov 1
mUovnH~ov hudby, známej 1 n eznámej.
'Ľu zazneli jeho diela Tone road l , The
unanswered question, Marsch ll, SaloonSong, pre§plkované kontrastnými kombináciami textov a scénických !der. Podobne Inscenovaným bol a j večer kontrastov moderného baletu 11 elektronickej Improvizovanej hudby, ktorej autorstvo treba prlplsaf choreografovi Haraldovl Wandkemu a sklladatelovl Frledbertovl Wlssmannovl. Aj večer exp~rl:
mentálnej ele ktronickeJ hudby ( us k utoč 
nen? v divadle, teda scénicky) patril k
ttm podujatiam, ktoré !dO s duchom do-

by, kde umenie a vedecko techrucký pok rok nachádza nové typy umeleckých
konfron tácU a n ové konta kty s publlkom,
Publikum - to je dôležitý prvok prl
kon cepcii celých slávnosti. Nle stl mu
ven ova né tba podu jatia, na ktoré sa chodl v dlhých večernýc h ša tách a vo frakoch, ale na pr ikla d 1 jedn o z ďa lšieh,
s to jacich za spomenutie - Kla nghaus.
Tu je možné v rpTiebehu ta kmer štyroch
hodin s tretmH sa s mo!nosfaml sllčas 
n e j hudby na javis ku, pódiu, vo foyeri
čl vo výs ta vných ha lách paláca kult1íry.
Tohto r oku sl došlo na svoje vyše 1000
vandru jOclch zveda vcov, ma jtlclch možnos t vidief tie n a jrozlič nejšie formy Interpre tácie !omorne j a scénlckel hudby
NDR a zah raničia. Nechýbali a ni mo!né rozhovory so skladateJml, In terpretml, inscenátorml, drama turgaml. V tom-.
to pestrom zvukovom la byrinte zazneli
diela P. H. Dlttricha, R. Hoyera, R.
Bredemeyera, M. Slavlckého, E. Satleh o,
G. Cagea, G. Katzera , E. Browna, A. Logothetlsa a · mnoh9ch ďalšie h . Toto podujatie, otvorené pr e záujemcov bez
ohraničenia veku
( klubov.é miestnosti
boli vyhradené hudobným h rám pre deti). sl nachádza z roka na rok InO ·tvá r ,
ale vždy s prltomnou myšlienkou - po·
s kytnOť možnos ti novému umeniu a umožnlf stretnOf sa s nrm v tej na jn evnucu jtlcejšej sa podobe širokému publiku.
Ak by sa z týchto pá r rtadkov dalo vyčlta f , že D rážďa n s k é hudobné slá vnosti
s počlv aj O v rukách tvorivých a organiz ačne talentovaných Judl, bolo by to
s kutočn e na mieste. Invencia a tradlcla
robi tento festival n eustále pozoruhodným a má všetky šance ďal šie h o gradovanla.
AGATA SCIDNDLEROVl

Jakutska a následný koncert z Ich diel
v Interpretácii vynlkajOclch spevákov,
huslistov 1 klav.lrJstov, nám dal možnost
nazrlef do s1íčasn ej ,.kuchyne" 1<6h tvorivých záme rov. Pozoruhodné diela N. Berestova (predseda zvllzu ). v. Kaca, V.
Ksenofontova a z. Stepa nova majll vysokO profesionálnu Or ov eň. Skladatelia
vyu!lvajO vo svojej tvorbe všetky sOč as
né dostupné k om poz ič né techniky, no

matlkou. PrlsJúblll s me 1m z asl a ť partltOru diela zasltlžllého umelca Milana
Nováka Opera mafio zo, k torá podla nášho názoru mOže v tamojšom divadle
óostaf adekvátnu l nsce načnO podobu a
zlskaf dobr9 oh las u tamojšieho nároč 
ného, ale vďačnéh o obecenstva.
Náv!teva )akutskej Jurty s prekrásne
Inscenovaným folklórnym programom,
výlet loďou po r ieke Leae, návšteva •
závodoch, mtlzeách, výstavntch sieňach
l v ta juplnej ta jge, to bolo v!etko a k9msl predelom samotnej akcie - onr če s
koslovenskej hudby.
Kom orný koncert vo výtva rnom mOzeu
bol nielen pozo rnos ť ou vo č i i!eskoslovenskel tvorbe, ale l dokum entom vyn lkajtlce j I nterpretačnej tlrovne ja kuts kých koncertných umelcov. Na tomto
pod uja ti odzneli diela B. Smetanu, A.
DvoM ka, V. Nováka, Z. Fibicha, L. Sluku, V. Lledla, D. Kardoša, J. Zimm era a
P. Bagina.
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j e dnoznač ne ic h pod r la ďuj ll boha tej obsahove j a zmysluplnej náplni.
Premié r a ope ry T. N. Chrennlkova Oorotea v novom, a r chitektonic ky vynikajúco riešenom Státnom hudobnó"'!i divadle , nám poskytla možnosť pozna ť trojicu mladých, talentovan 9ch inscenátorov (dirigent, režisér a scénická výtvarnlčka ). a bsolventov le ningrads kéh o konze rva tória, ale l rad talentova ných spevákov, vynlkajtlcl zbor a dobrý orchester. Inscenácia, posunutá k hraniciam
komédie dell'arte, bola svieža, zaujlmavo a mod erne koncipovaná . Boli s me
úprimne rodi, že veden ie divadla pre javilo záu jem o uvedenie nášho s tlčasné
h o spevoh e rného diela ~o -;OI'a snou re

Pre mňa osobne vša k bol najvzruJujtlcejšl slávnostný koncert v Státnom
hudobn om divadle. V prveJ časti odzneli
komorné diela z tvorby B. Smetanu, L.
Sluku, A. Dvofá ka, O. Ka rdoš a a P. iagtna, v druhej časti symfonické diela
B. Smetanu, A. Dvol'á ka a ). Dlouhé ho.
Mal som t1í č esť , na požiadan ie hostltelov, dlrlgovaf symtonlckO báseň B.
Smetanu Vltava. SkC.šky na toto dielo
boli neobyč aj ný m zážitkom ochota
č leno v orch estra vypracov a ť dielo do
najmenšlch deta ilov bola s k utoč n e obdivuhodná. Státny symfonic ký orch ester r ozhlasu a televrzle JASR je dobré
teles o, s vynlka jtlclml sláč i kov ý m i nás trojmi. Jeh o sC.ča s no llrove ň by som
sl dovolil p riro vn a ť k Státne j fil harmónii v Košiciach.
A posledný d eň ? Opllt kon cert v meste Na mcy na všešportovom šlladlóne, za
C.častt vyše š esftlslc n áv!tevrukovl Priznám sa, že som za svojho dirigen tského
pôsobenia neraz vystupova l pred velk ým
množstvom Judl , a le ta kýto zážitok som
eš te nikdy nezažil . . .
Ja kutsko je krajina vzdialená, ale myc:·
len lm Judr, láskou k umeniu a Judskou
dobrotou je n á m bUzka. Spomienky na
pobyt v te jto krajine osta nú pre nás ,
ú č as tnikov Dnr českos lovens k ej hudby v
)a kutsku n ielen neza budnuteJné, ale a l
nesmierne lnšplru jťíce .. .
PAVOL BAGIN

Festival komorných orchestrov v žiline
V dCoch 7.-28. mája 1986 sa uskutočnil v !Iline IX. ročnlk Festiva lu komorných
orchestrov, k tor~ organizá tori venovali 65. v~ročlu založenia KSC. Toto podujatie
je pre obyvatel ov mesta už t radičnou hudobnou uda l osťou roka. Festival sa vžil
ako trvalá sCičast žilinské ho hudobného života a je nesporne jednou z najzávažnej·
šlch kultúrnych akcii mesta.
Predchádzajúce ročnfky určili tomuto podujatiu relat!vne ustálen~ model, ale
tohtor o čn~ priniesol v dramaturgii dnes už možno povedať - velmi úspešné
novinky. Ve dra Inštrumentálnych orchestrov so sólistami vys túpili l vokálno·lnštru·
mentálne súbory so s tarou hudbou. Z tradičného zamerania sa najviac vymy kal zá·
verečn~ program, ktor~ spájal džez s vážnou hudbou ~ pôvodn~ch skladbách.
Po slávnostn~ch fanfárac h P. Kriku otvoril festival hosti tersk9 SKO !ilina (7. V. l .
Na úvod zaznelo Ru ruli a slovaca, op. 19 od A. Očenáša, ktorá patr! medzi stále
repertoárové čl sla telesa. Skladba bola technic ky detailne vypracova ná (junáci l .
dynamicky prec!tená (Spev hrdinu ) a predvedené sústredene a zodpovedne. No
nujprlta žllvejšfm uodom vcče1·a bolo vystúpenie Václava Hudečka v Koncerte A dur
pre hus le a orchester W. A. Mozarta, KV 219, ktor9 ani tentoraz svojich pos lucháČ{)Y nesklamal Mozar ta hra l citlivo s náležitou technickou bravúrou, a r ti ku lač n ou
presnosťou a ~irtuóznym dotvoreni~. Orchester však pl ne nezvládol svoju úlohu:
ch9bala mu pružnos ť prispôsobe nia [nástup sólis tu). čistota v intonácii (Adagio l
o dopus til sa ~ ďal š ieh ch~b. Osobnost sólistu však zatienila všetky nedostatky.
Druhú čast programu mala vyplnif 14. symfónia D. Sostakovlča s bulharsk9ml sólistami. Miesto nej zaznela Ceská suita, op. 39 Antonfna Dvofáka. Pllt časti suity
bolo ,.vecou srdca" dirigenta koncertu J. Va ltu l hráčov SKO. Skladba vyznela tak,
že na koniec aj u p oslucháči, ktor! sa tešili na Sosta.kovlča, uznali, že menej znamenalo tentoraz viac ...
Na dr.uhom koncerte festivalu (12. V.) vystúpili Moskovskl virtu6ai s umeleck ~ m
vedCiclm Vladimlrom Spivakovom. Tento sCibor priam Ideálne naplňa svoje pomenovanie: 19 Inštrumentál nych virtuózov prezentuje svoje všestranné technické a muzikantské kvality, vrátane hráčs k ej dravosti, ale l dlsclpllny. S t9mito vysok~ml lnterpret ačn9ml parametrami predniesli Bach ov Koncert pre 3 husH a orchester a Symfón iu G dur, W. A. Mozarta, KV 124, ktorá opä ť nahradzovala Sostakoviča [Koncert pre klavlr, trúb ku a sláČikov~ orchester ]. V druhej časti koncertu zaznela
najprv Hudba pre mesto KHth en R. Sčedrl na, prednesená s d yna m lc k ~ m nábo jom
n a podklade citového obsahu ( rus ké ludové prvky). S kut oč n é vyvrcholenie priniesla Malá noč n á hud ba W. A. Mozarta, KV 525. Nesmierne jemn9 tón, bohato dlterencovaná dy nami ka, celková kultúra zvuku a vkus - to všetko n a§lo v tom to klasicistickom s kvoste svoje up latnenie.
Komorn~ súbor Ceskej filh armónie - Pralakl madl'igaUaU sa predstavili (13. V. )
programom nazvan~m Vita feUce - Sťastný llvot talian.akej renesancie. Svoj program rozčlenili na 3 časti: benátske frotoly, canzony per sonar a spol očens ké
plesne žiakov a pánov li terátov. Ťažisko Interpretácie bolo v mierne vyk l e nut~c h
frázach a Ich dynamickom vypracova n!. Vokallstov (4 ženské a 4 mužské hlasy)
sprevádzalo 6 striedajúcich Inštrumen tov (staré violy, p!štaly, čembalo a organ ).
v úlohe lntrád, medzihier, sól 1 sprievodu. Najprirodzenejšia pOsoblll sk ladby tan eč
no· rytmlcké (G. B. Grillo, jan z Lublina a tď,) . Citlivo zostavená dramaturgia priam
n úkala pohlad na v~ v ojo v é hladiska viachlasnej hudby od r. 1500 až po C. Mon teverdiho a S. Caprlcorna.
Vystúpeni e Sloven.akého komorného orchestra ( 18. V.) možno označ it za udalost
mimoriadneho v~znamu . Veď kvalitami Interp r etač n ého vkla du tohto telesa posudzujeme v~kony ln9ch orchestrov. A aj k eď mal SKO na toht oroč nom festi va le vá žneho konkurenta v Moskov sk~ch virt uózoch, p r edčl•l 'l~chto ušlach tllostou pre javu
a homogénnos ťo u zvuku. AJ tento súbor zmenil program a v prvej časti da l prednost hudbe 17. storočia ( B. Galuppl: Concerto a qautro, F. Manfr ed lnl: Slnfonla
č. 10, A. Vlvaldl : Concerto grossa a mol pre 2 husi! a orchester 3/8 ), ktorá sa stala
oslavou baro k ov~ch majstr ov. Cl:Jarakterlstick9ml čr tami Interpretáci& bola presná
Intonácia, jasná artikulácia, dodržanie ·tempového a dynamic kého rozvrhu , Tieto
In terpretačné kvality boli prltomné aj pri prednese Mlnla túr C. Kohoutka a Sexte ta
pre sláči k y B. Martlnl1, ktoré zazneli miesto suity z baletu Apo llon Musagéte
1. Stravinského. Najmä Sexte to v podan! SKO Imponovalo brilantnou nástro]ovou
techni ko u 1 c itovo vrúcnym ka ntllénov9m prejavom prepojen9m absohltnou súhrou.
Opätovne sa na pOde festivalu t redstavll Východočeský l tátny komornt orchester
Pardubice (21. V.) . Pre úvod svojho vystúpenia zvolili Symfťm l u C dur J. Mysll v eč ka
predvedeml so striedmym vkusom, v rovine ušrach tlle] zvukovosti a p r lez račn ostl
( Pres to l. Za úvodnou symfóniou zaostala Koncertantná symfónia Es dur pre husle,
violu a orchester W. A. Mozarta, KV 364 v podan! B. Matoul ka a J, P6rul ku. Skla dba
stratila čistú a prehlad nO formu, agoglcké v9kyvy narušovali pravideln~ pulz.
Drobné I nt e rp re tač né zukoHsanla sólistov boli zre jme dôs ledkom nedokonalej kon-

PROGRESÍVNA SYNTÉZA
Za jeden z vrcholov u'plynulej divad.el ·
nej sezóny možno považovať premiérové
predstavenie skupiny pohybovej syntézy
ZO SZM pri SND, .,Co ml rozpráva človek
- čo ti hovori láska". Režisérsky tandem pozostávajúci z choreografa tibora
Vacullka a v~tvarn!ka akademického maliara J02efa Bubáka sa obklopil s kupinou
ta l entovan~ch mlad9ch lud!, čle nov baletn ého súboru SND, aby 17. júna t. r.
pred prepl n en~m hladlskom spoloč ne
dokumentovali, čo dokáže húžev n atosť,
cie laved omos t, entuziazmus a od hodlanie, a k sa vyn aložia v záu jme umeleckej
tvorby. V~sledkom Ich tvrdej práce, zápalu pre vec, je verkolepo pôsobiaci scénlck9 útvar v plnej miere zodpovedajCicl požiadavkám kladen~m na súčasné
ta nečné umenie. Spontánna, nanajv~š Invenčná a plod ná spolupráca dvojice Vacul!k - Bubák so súborom posúva cel~
progrem do polOh choreograflcko-v9tvarnej sy·ntézy, podlelajCicej sa na postupn ej myšlienkovej evolúcii a permanen tnej gradácii scénickej akcie. Od
nekompromlsnéh o optimizmu úvodnej
ii:reácle V ako Vivaldl, cez meditáciu na
tému Co tt hovm1 láska a pôvab tretej
časti Kval'lteto, všet ko smeru je
k vzo·
päté mu fi n ále štvrtej časti Co mi roapriva človek. Pr!stup L. Vacul!ka a J. Bu·
b4ka ml da l za budnťi t na u rčltťi dávku
ske psy a nedOvery YIOČI cho reografl ck ~m
p replsom tzv. a bsolťitnych foriem, r esp.
n etanečn9c h hud o bn~oh diel : st rhol ma
muzlkalltou, citlivou a maximálnou korektn os ť ou voči hudobnej predlohe.
V a k.o Vlva ldl
vltazný program
l. celoštátnej choreogra flckej sútaže porladaneJ v rámci BHS '85 - originálnym
spôsobom vystihuje ·radostnd " atmosfél'u
majstrovho cyklu Styri ročné obdobia
(hudobnú predlohu vytvára koláž zo spomenutého diela). Dokonca je možné zaevi d ov a ť tu akési .,antlmanlerlstlcké"
postupy i v slávnom Largu koncer tu .,Zima" Vacul!k jed noznač ne op ťiš ta sentimentálnu rovi nu a scénlckťí a kciu koncipuje graciózne, pričom nevá ha uplatnit dávku grotes ky v .,milostnom dialógu" protagonistov V. l blovej a J. Slšku. V ako Vlvaldl znamená t riom! pOvabu a nákazlivej radosti z pohybu.
Co ti hovori láska na hudbu G. Mahlera (Adagietto z 5. symfónie els mol l
prichádza s v ~ r aznou náladovou modifikáciou, podmienenou , pochopltelne, char akterom hudobnej pred lohy. Ak~ m k o l
vek spôsobom prebásnlt svet ma hler ovsk9ch Ide! - ~o je nesmlernl} n ároč ná
a zodpovedná úloha. Dvojica Vacul! k Bubák sa v plnej mier e s ťístredu je na
plasticky profllovan9 etic k ~ zámer tanečného obrazu meditáciou d os p ie ť
k plnému doceneniu hodnoty medzlludských vzťahov . T~m v podstate anticipujú myšlienkovú evolúciu záverečného
obrazu Co ml rozpráva človek, 2íiltlal
však len na báze erotického vztahu muža a ženy.
V tretej časti programu ešte raz
prichádza k slovu svet pôvabu a šarmu.
Je nazvaná Kvarteto a hudobne využ!va
l. klav!rne kvarteto B. Marti nO. Choreog rafické ~ nv e n c l a Llbora Vacul!ka tu
k ráča jed noznač n e v Intenciách kompozlčné h o št~lu s kladatela a brilantne vy-

stlhu je llnearttu hudobného procesu. v ~ 
sledn9 efekt vyznieva ako kvázi pohybov~ kontrapunkt šty roch Interpretov štyroch hudobn~ch nástrojov. Bez povšimnutia nezostávajú ani v~ra zov é premeny hudobnej pred lohy, takže Ide sku·
točne o choreografický prepis pa r tl tu·
ry. Kvarteto je pozoruh·o dné a t z hla
diska fu nkčnosti v~tv a rného riešenia. V
kontexte celého programu vytvára ďa l ~!
stuplenOtk v postupnej choreograflck o·
v9tvarnej gradácii, keď j. Bubák prvý
raz oživuje priestor rekvizitami, ktoré
ml mlmovofne evokovali atmosféru ne
m9ch filmov (bie le plá tnú, reflektory,
blelo · člern e k·os t9my l .
Predstavenie ku lminuje po každe j
stránke v záve rečnom nozsla h lom obra
ze Co ml rozpráva človek chápanom ako
apoteóza človeka , jeho duchovných hodnôt a schopnosti pov~ šlť vlastné vnú
torné protireče n ia na prlnc!p dos ia hnu
tla harmónie vo vztahu k sebe s a mému
a t~m aj k svojmu okoliu. Stvrtá a šles
ta čast 3. symfónie d mol G. MaJllera
vytvárajú platformu, na ktorej L. Va c u
Hk a J. Bubák vzdali hold člo v eku a postavili mu majestátny monument. Dia·
lektlck9 proti klad ,.ega" a .. alter ega"
mahlerovskéh o člov e k a-tita na sa v závere Inscenácie pretav! v zrod renesačn e
ideálneho č l ovek a. Pred očam i divá ka sa odohráva fikcia plná symbolov a
fllozofuj ťiclch reflexii, kolosá lna svo jim
humanlstlck9m vyznenlm a majstrovská
s vojou chor eograflc kou, réžljnou, v9tvar·
nou a v neposlednom rade Interpretač 
nou úrovňou (vynikajúce v ~ k onv L. Vacul!ka, Igora Holováča, Veroniky lblo·
vej a Nory Martln kovej). Choreograflck9 obraz Co ml rozpráva člov e k s vojim
zá merom 1 po u žlt~ml prost ried kami vyznieva a ko prejav nefalšovan ej ludsket .
a ngažovanosti.
P ozasta~ov a ť sa v súvlslosu s výkon·
ml pr i otázkach technic kého rázu po·
va!u jem ~a bezpredmetné. Možno účin
kujúcim nevyšlo všetko tak , ako by sl to
sami predstavovali i to je však z hla ·
diska všetkého toho pozlt!vneho, s č!m
prišli a čo predviedli, cel kom Irelevan tné. Všetci úči nk ujúci a zai nteresovan!
majú rovnakú zásluhu na sprostredko·
van ! nevšedného zážit ku, všetci sa svo·
j!m ma jstrovstvom podlelajú na tom, že
vari ka !déh o návštevn!ka sa v ten več er a spoň letmo dotkla láska, že sa ho
dotkol č lov ek .

Program Co ml rozpráva človek - čo
láska je sk v el~m pr!slubom
do b u~úcnostl a ver!m, že s č l enmi sku·
plny pohybovej syntézy ZO SZM pri SND
sme sa nestretli posledn9 raz, že Im
bude neustále poskytovaná pr!ležitost
ta k ~mto krásnym a .hodn otn~m spôso·
bom zCiročit drin ou naplnené t~ždne a
mesiace. Na záver vari ešte to najdôlefltejšle - mená t~ch , ktor~m patri ob ·
dlv a vďaka, ktor~m patrili zaslúžené
ovácie nadšeného publika:
Bartková,
Slováková, Z. Stará, I. Holo váč, M. Klbik,
D. Gáliková, V. lblová, N. Martinková, P.
O. Poapllil, J, Silka, J. Soltéa, L. Vacullk
a J. Bubák.
IGOR JAVORSKf
t1 hovor!

z.

KONKURZY

Z vys túpenia Mos kovských virtu6aov v ZiUne.

Snlmka : A. Ourlnová

centrácle. No tento dojem sólisti napravili v pr!davku, ktor~m boli Variácie na
tému G. F. Händla od J. Mathesona pre sólové husle a violu. Táto vl!'tuózna skladba
predstavila sólistov ako vynlkajú_clch hráčov. Záverečnú Symfóniu A dur, č. 4 ..Taliansku" F. Mendelssohna -Bartholdyho predniesol v~chodočesk~ orch ester pod ta k·
tov kou Llbora Hlavá čka opäť s Istotou a presvedčivo. Orchestrálny zvuk bol opre·
t~ o homogénne sláčiky , s k tot·~ml sl v~borne rozumeli dychové nástroje.
s tlesmlerne náročn~m programom sa predstavil súbor Das Ulaamer Collegium
z NSR (24. V.). Pätica Inš trumentalistov a zárove1~ l vo kalistov predviedla skladby
14.-17. sto-r. s mnoh~ml hlstorlck9ml nástrojmi ( hráči su pri hre na nástrojoch
striedali a súčasne hrali 1 spievali). s ktor9ml sa poslucháči nemôžu b~ne st retnút.
V9sledkom bol št~ lovo dobový prednes zvu kovo zauj ! ma v ~ch tancov a plesni, prednesen9ch s miernym vtbratom, zv~raznenou rytmikou a dynamickou prlllehavosiou.
Závereč n ~ koncert festiva lu bol najväčš!m magnetom podujatia, pretože spojil viacero rôznych druhov ansámblov a sólistov do jediného celku. Názornou ukážkou
bola otváracia skladba večera : Aproximácia ll , pre Barok jazz quintet a komornf
orchester (SKO Zilina 1 od E. Spáčlla . Ostr~ protiklad oboc'h orchestrov v l. časti
sa postupne prekonal a záver plynul v jednoliatom zbl!ženl. V Trojkoncertlne pre
hoboj, klarinet , fagot, 2 blclch nástrojov a sláčiky od A. Frleda sa orchester znač
ne zbavil strnu losti, ktorá charakterizovala pred nes úvodnej skladby. Sólisti Jlfl
Ka n la k [hoboj) . Jlf! Hlaváč ( kllarlnet) a Svatopluk Cech (fagot) - členovia Čes
kého dychového tria - prezentova li svoju vlrtuozlt\l uvo r nen~ml, suverénnymi
vstupmi. Po trochu rozpačitom prvom bloku nastCiplla muzikalita a originalita flau·
tlstu J. Stlvlna. v Koncerte pre aobcovú flautu a orchester od A. Vivaldi ho, RV 443,
preukázal svoje vynikajúce technické kvality hry na fla u tu - pohyblivosť , či st otu ,
• dynamickú škálu a vrúcnu spevnosť (Largo) . Vo vlastnej skladbe Premeny času
pre flautu a slá či kový orchester využil a do kraj nosti predstavU všetky možné
v~razové prostriedky hry (napr. ku l minačné fortlsstmo). V pridanej skladbe na moUvy Debuu yho Syrinx rozš!rll svoje kvality o Impro v izač né majstrovstvo. A ta k
sa publikum ťažko lúč il o s t~m t o všest ra nn9m mťlzlka nt om. Drama turgia koncer tu
vyvrch olila Kuchynskou revue od B. Martinu. Moderné ta n eč né prv•ky zasadené do
roztopašného diverti menta str hli hrá čov [husle, violo nčelo , 't r ťíbk a, klarinet, fagot
a klav!r 1 k presvedč i vému v9konu [ Charleston). Punc úspechu dal tomuto expe•·tme ntá lnemu podujati u dirigent P. Stbllev, ktor9 má k džezovej hudbe bl!zko
a pristupoval k nej s maximálnou ná roč nosťou a vkusom.
Na záver IX. ročn1ka žilinského festivalu komorn9ch orchestrov treba ešte doda ť,
že každ9 zo siedmich večerov prispel n leči m zvláštnym a neopakovateln~m k jeho
úspechu a už dnes môžeme sl byt Ist!, že jubilejný X. ročnlk bude zno vu sviatkom
K. CENKOVA
hudby v Zlline.

Rladtter Slovenského národné ho divadla v Bratislave vypisuje konkurz na obsadenie vor!Uiho ml•ta koncertné ho majstra l. husll do orchestra SND.
Podmienkou prijatia je absolutórium VSMU , AMU , JAMU alebo konaenat6ria. Ve·
ková hranica je 35 rokov. Konkurz sa konA dňa 14. 10. 1981 o 12,00 h v budove
opery SND, Gorké ho č . 2. Plaomné lladostt s krátkym l ivotopiaom a poptaom praxe
posielajte najneakGr do 1. 10. 1981 na vedenie opery SND Bratislava, Gorkého č . 2,
PSC 815 86. Podmienky konkurzu bud6. uchádzačom oanámené plaomne. Cestovné
sa hrad( len prijatfm uchtdaačom . V prfpade potreby bude po.kytnutt byt
Riadlter Sloven.akého n6rodného divadla v Bratislave vypisuje konkurz na obsadenie vorných miest v orchestri SND:
- hráčov na husle,
- hráča na kontrabaa,
- hráča na I. lesný roh,
- hrái!.a na lesný roh,
- hráča na poxaunu,
- hráča na harfu.
Podmienkou prijatia je abeolut6rlum VSMU, AMU, JAMU alebo kon.xenat6ria. Veková hranica je 35 rokov. Konkura sa konA dňa 14. 10. 1981 o 12,00 h v budove
opery SND, Gorkého č . 2. Plaomné liado.ti 1 krátkym llvotoplaom a popisom praxe
posielajte najneakGr do 1. 10. 1986 na: Vedenie opery SND Bratislava, Gorkého č. 2 ,
PSC 815 81. Ceetovné sa hradl len prijatým uch6daačom. Podmienky konkursu bud6
ach6daačom ozúmené plaomne.
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22. BRATISLAVSKÉ
HUDOBNÉ
SLÁVNOS
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_,

člen Európskej asoc1ac1e hudob.ný~h festiv•lov (AEFM)

25. 9. -

9~10.

1986

Hlavný usporiadateľ: Čs. umelecká agentúra Slovkoncert
Stvrtok -

25. 9.

17,00 - Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
Slávnostné otvorenie 22. BHS
MOYZESOVO KVARTETO
Moyzes, Sostakovlč
19,00 - Slovenské národné divadlo
Opera SND
Sostakovlč: KATARINA IZMAJLOVOVA
20,00 - Koncertná sieň Slovenskej fllharm6'nte
SLOVENSKA FILHARMúN.IA
dLrlgent - LEOPOLD HAGER (Rakt\sko)
os6Jlsta - HOME RO FRANCESCH, klavlr (UruguaJ)
Weber, Rachmanlnov, Sostakovll!

Piatok

-

Zl. ll.

17,00 - Koncertné štťídlo Cs. rozhlasu
AMSTERDAMSKt BAROKOVt ORCHESTER (Holands ko)
umelecký vedťícl - TON KOOPMAN
sóllsťa WILBERT HAZELZET, flauta
C. Ph. E. Bach, J. S. Bach
19,00 - Slovenské národné divadlo
OPERA STATNEHO DIVADLA KOSICE
M. N<>vák: PRESTÁVKA
Pucclni: GIANNI SCHICCHI
20,00 - Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
VEI:K~ ROZHLASOVt ORCHESTER LIPSKO (NDR)
SLOVENSKt FJLHARMONICKt ZBOR
SPEVÁCKY ZBOR MESTA BRATISLAVY
dirigent - HORST NEUMANN (NDR)
zbormajstri - PAVOL PROCHÁZKA
LADISLAV HOLÁSEK
sóllstl - MARIAN LAPSANSK'2', klavlr
PETER TOPERCZER, klavlr
Slbellus, Kvam, Poulenc, Strauss

Sobota -

27. 9.

10,30 - Hudobné štt\dlo Cs. rozhlasu
Koncert z tvorby arméJ\.skych skladatelov
CAPELLA ISTROPOLITANA
dirigent - ROBERT STANKOVSKt
sólista - ALEXANDER JABLOKOV, hu9le
Arutuňan , Ohaneslan, Mirzojan
17,00 - Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
STAMICOVO KVARTETO
Mozart, Weber, MartinO
19,00 - Dom ROH
POZDRAV Z VfCHODNEJ
folklórne sťíbory Tecqnlk, Marina a Sarlšan
19,00 - Slovenské národné divadlo
Opera SND
Cikker: OBLIEHANIE BYSTRICE
20,00 - Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
SYMFONICK'2' ORCHESTER CS. ROZHLASU V BRATI·
SLAVE
dirigent - I:UDOVIT RAJTER
sólistka - ANDREA SESTAKOVA, husle
De bussy, Moyzes, Beethoven
Nedala -

19,00 - Slovenské národné divadlo
Balet SND
Suchoň: METAMORFÚZY
Cikker: VOJAK A MATKA
20,00 - Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
STUTTGARTSKE: DYCHOVE: KVINTETO (NSR)
BRATISLAVSK~:': DYCHOVE: KVINTE'l'O
Tanejev, Llgeti, Blnns, Hlndemlth, Francalx, Klughardt .
MEDZINARODNf DER HUDBY

Streda -

1'(,00 - Estrádne štťídlo Cs. rozhlasu
FILHARMONICKE: KVARTETO
IVAN KLANSKY, klavlr
Haydn, Cikker, Brahms
17,00 - Hudobné štiídlo Cs. rozhlasu
Sťíbor AQUARIUS (Svédsko)
Morthenson, Naumann, Mellnäs, Edlund, Blbalo, Kublk
19,00 .. - Dom ROH
'
Spevoherný s1ibor NOVEJ SCE:NY
Porter: KANKAN
19,00 - Slovenské národné divadlo
Opera SND
Berg: W.OZZECK
20,00 - Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
SYMFONICKÝ ORCHESTER HL. MESTA PRAHY FOK
dirigent - JIIU Bf:LOHLAVEK
sólisti - B-RIGITA SULCOVA, soprán
VACLAV RABAS, organ
JANA JONASOVA, soprán
recitátor - OTAKAR BROUSEK
K. Slavlcký, Mahler

Piatok -

29. 9.

17,00 - Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
DANIELA RUSÚ, klilvlr
Beethoven, Chopin, Očená š , Llszt
19,00 - Slovenské národné divadlo'
Opera SND
S uchoň : SVATOPLUK
20,00 - Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
NlEDEROSTERREICHISCHES 'l'ONKONSTLEORCHESTER (Rakt\sko)
SLOVENSK'2' FILHARMONICKt ZBOR
dirigent - UWE MUND (Rakt\sko)
zbormajs ter - PAVOL PROCHÁZKA
sólisti - VAGRAM SARADZIAN, violončelo (ZSSRľ
ĽUBICA RYBÁRSKA, soprán
GRACIELA ALPER'2'NOVA, a11t . (Argent!Lna)
KURT WESTI, tenor (Dánsko)
ľETER MIKULAS, bas
.
Einem, K. Chačatarlan, Llszt

30. 9.

17,00 - Zrkadlová ~leň Primaciálneho ' paláca
VIEDENSKE: SCHUBERTOVO TRIO ( RaktlskQ)
Sos takov tč , Dvol'ák, Schubert

3. 10.

17,00 - Koncertné št1idlo Cs. rozhlasu
INTERPÚDIUM
STATNY KOMORN'2' ORCHESTER ZILINA
dirigent - WOJCIECH CZEPIEL (Pľ.R)
sólisti - LEOS SVAROVSKÝ, flauta
MIGUEL BONACHEA, gitara (Kuba)
GABRIEL CROITORU, husle (RSR )
Mozart, Giuliani, Paganini
19,00 - Slovenské národné divadlo
Opera SND
Verdi: MASKARN'2' BAL
20,00 - Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
ľ!ÍITERPÚDIUM
.
SYMFONICK'2' ORCHESTER HL. MESTA PRAHY FOK
dirigent - BOHUMIL KULINSKY
sólisti - ZUZANA PAÚLECHOVA, klavlr
OTTÚ KERTe)SZ, viol-ončelo ( Mľ.R)
Cajkovsklj, Dvol'ák

Sobota -

Utorok -

2. 10.

28. 9.

10,30 - Koncertné štťídlo Cs. .rozhlasu
HANS FAGIUS, organ (Svédsko)
J. S. Bach, Olsson, Skt!ld, Očenáš, Wldor
17,00 - Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
STEFAN MARGITA, tenor
Katarlna Bachmanová, klavlr
Mozart, Barber, Holoubek, Hlobll , Messlaen
ELENA HOLICKOV A, soprán
L'udovlt Marclnger, klavlr
Mlloš Jt!rkovi č, flauta
......
Dalibor Machek, biele
.•
Llszt, Ro ussel , Zeljenka (premiéra)
19,00 - Slovenské národné divadlo
LATERNA MAGIKA PRAHA
Orbis pictus - kompozlcia na hudbu
A. Snitkeho a V. Godára
20,00 - Koncertné štťídlo Cs. rozhlasu
THE STAR-SCAPE SINGERS (Kanada)
dirigent - KENNETH G. MILLS
zborové s kladby
Pondelok -

1. 10.

17,00 - Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
Koncert z tvorby slovenských jubllujdclch skladatel ov
Jozef Spaček, bas
Darina Lacková, klavlr
Viktor Simčlsko, husle
Helena Gáfforová, klavlr
Ján Zimmer, kil avlr
Mikula, Ferenczy, Zimmer
19,00 - PKO
Koncert venovaný Medzinárodnému roku mieru·
Václav Patejdl, Peter Lipa, Peter Breiner, Pavol Hammel so skupinou, Marian Varga, skupina Prešporok,
Detský spevácky zbor Cs. rozhlasu v Bratislave
19,00 - Slovenské národné divadlo
Opera SND
Puccinl: BOHE:MA
Krzysztof Moleda a . h. ( PI:R)
20,00 - Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
SLOVENSKA FILHARMÚNIA
SLOVENSK'2' FILHARMONICK'2' ZBOR
dirigent - HUBERT SOUDANT (Holandsko)
zbormajster - PAVOL PROCHÁZKA
sóllsta - TSUYOSHI TSUTSUMI, violončelo ( Japonsko)
Eber; Boccherlnl, Ma tt hus (premiéra)

Stvrtok -

17,00 a 20,00 - Stt\dlo S
Malé plsni! do tmy
Marek, Kry§tof a David Ebenovcl
20,00 - Koncertná sieň Slovenskej fllharmónle
INTER<PODIUM
STATNA FILHARMÚNIA KOSICE
dirigent - RICHARD ZIMMER
sólisti - HO NAMIL, lesný roh (KI:DR)
GORAN LISTES, gitara (SFRJ)
MICO DIMITROV, husle (BCR)
Rosettl, Rodriga, Beethoven

4. 10.

10,30 - Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
LONDON BAROQUE (Velká Británia)
A. Corelll, Purcell, Händel,. Ersklne, Haydn
17,00 - KQncertné št1idio Cs. rozhlasu
INTERip0DIUM
SLOVENSKA FILHARMÚNIA
dirigent - OLIVER DOHNANYľ
sólisti - VLADIMIR OVCINNIKOV, klavfr (ZSSR)
SUSANINE GR0TZMANNOVA, klavlr (NDR)
Očenáš, Prokofiev, Beethoven
20,00 - Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
LOND'2'NSKY FILHARMONICKÝ ORCHESTER (VelkÁ
Británia)
dirigent - GIUSEPPE SINOPOLI (Taliansko)
Schubert, Bruckner
Nedala ....:.. 5. 10.

10,30 - Koncertné št1idlo Cs. rozhlasu
GASTON LITAIZE, -organ (Franctlzsko)
J. S. Bach, Couperln, Franck, Vlerne, Alain, Lltalze
17,00 - Koncertná sieň Slovensk&') fllharmónle
PETER SOHREIER, tenor (NDR)
KONRAD RAGOSSNIG, gitara a •lutna (Raktlsko)
SchUtz, J. S. Bach, Schubert, Weber, Mlttergradnegger, Brahms

Pondelok -

~~·

l. 11.

17,00 - Hudobné šttldla Cs. rozhlasu
TRIO PRE SOCASNO HUDtBU SOFIA (B&R)
Ikonomov, Denisov, P. Eben, 8. Hummel , Ptronkov,
L. Burla9
17,00 a 20,00 - Stddlo S
Lenka Flllpová so skupinou Domino
20,00 - Koncertné šttldlo Cs. rozhlasu
SYMFONICKt ORCHESTER CS. ROZHLASU
V BRATISLAVE
dirigent - ONDREJ LENARD
sólista - EUGENE INDJIC, klavlr (USA)
Strauss, Chopin, Cikker

Utorok -

7. 10.

17,00 - Koncertná sieň Slovenskej fllharm6nie
SUKOV KOMORNÝ ORCHESTER
dirigent
sólista - IGOR OISTRACH, husle (ZSSRf
sólista - VALERIJ OISTRACH, husle (ZSSR)
Haydl\" J. S. Bach, Mozart
19,00 - Slovenské národné divadlo
Opera SND
Verdi: DON CARLOS
Ivan Velčev a. h. ( BĽR)
Christina Chad!ljevová a . h. ( BI:R)
Peter Petrov a. h. ( BĽR)
20,00 - Koncertná sieň Slovenskej fllharmónle
FILHi\RMONICKf ORCHESTER OSA{(A ( JaponskQ)
dirigent - TAKASHI ASAHINA (Japónsko )
sólista - FERDINAND KLINDA, organ
Berlloz, Haydn, Beet·hoven

a

Streda -

IS. 10.

17,00 - Hudobná sieň Bratislavského hradu
Hudba .starej Bratislavy
Vladimir Rusó, organ
· Eva Siahová, soprán
Miloslav Starosta, klavlr
Trávnfčkovo kvarteto
J. L. Bella
17,00 - Hudobné šttldlo Cs. rozhlasu
švédska elektroakustická hudba
19,00 Dom ROH
TOKYO BALLET COMPANY (Japonsko)
Mayuzuml: KabU!kl
•
choreogr.a fla - Maurice Béjart
19,00 - Zrkadlová sála ZK ROH Vernosť
IGOR OISTRACH, husle (ZSSR)
VALERIJ OISTRACH, husle (ZSSR)
LEONID BLOCH, kílavlr a čembalo (ZSSR)
J. s. Bach, Brahms, Prokofiev, Ysayae, Sarasate
2~,00

-

Kancertná

sieň

Slovenskej filharmónie

STATNt AKADEMICK'2' SYMFONoiCKt ORCHESTER
USSR KYJEV (ZSSR)
dirigent - FIODOR HLUSCENKO (ZSSR)
sólista - DEZSú RANKI, klavlr (Ml:R)
Cikker, Llszt, Soostakovič
Šbrtok -

9. 10.

17,00 - Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
KLAVIRNE TRIO DARTINGTON (Velká Británia)
Zeljenka, Powers, Hanson, Brahms, Schumann
19,00 - Dom ROH
TOKYO .BALLET COMPANY (Japonsko)
baletný večer
·
19,00 - Slovenské národné dlvadlo
Opera SiND
Janáček : JEJ PASTORKoYŇA
(premiéra!•
20,00 - Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
SLOVENSKA FILHARMONIA
SLOVENSKÝ FILHARMONICKt ZBOR
dirigent - BYSTRIK REZUCHA
zbormajster - PAVOL PROCHÁZKA
sólisti - IGOR OISTRACli, husle (ZSSR)
VALERIJ OISTRACH, husle (Z·S SR)
VIKTÚRIA STRACENSKA, mezzosoprán
PETER MIKULAS, bas
recitácia - IDA: RAPAI.COVA
Llszt, J. S. Bach, Hrušovský (premiéra J.
Koncerty pridružené k BHS sa konajťí i v dal§lcli
slovenskýC'h mestách: Banská Bystrica, Bardejovské
Ktlpele, Dubnica nad Váhom, Humenné , Komárno,
Košice , Liptovský Hrádok, Michalovce, Nitra, Nové
Zámky, Piešťany, Poprad, Považská Bystrica, Rufemberok, Sabinov, Trnava, Vranov nad Taplou, Zvolen,
Ztllna.
Zmena progr.a mu lilíč lnkujtlci ch vyhradená!
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