
• 

KE HUD 

Ak na O. vodnom večernom koncerte Bratislavských hu
dobných s lávnosti ( 24. septembra) zaznelo dielo sloven
ského autora v Interpretácii SlovenakeJ fllharm6Die a 
zahraničného dirigenta, svedč( to 1 o starostltvej dra
maturgickej práci. Aldo Ceccato tak ukázal svoje diri
gentské kvaltty n ielen v dielach klasického repertoáru 
(P. I. CaJkonklJ: Koncert pre huale a orcheater D dur, 
op. 35 ; J. Brahma: Symf6nla č. 4 e mol, op. 98) , ale pre
dostrel svoju koncepciu l v diele sO.časného slovenského 
skladatera, člm predovšetkým demonštroval svoj vzťah 
ku krajine, kde sa r'ád vracia. Ivan Hruionkf, tohtoroč
ný jubilant, mal mo! no1f počuť noJu Mulicu nocturnu 
pre velkf orcheater v podant tallan1keho dirigenta ul 
na PrabkeJ Jari a opiitovne na BHS. Ceccato sa plne 
sO.stredll na lntlmny charakter výpovede diela: celé ho 
zahalil do rO.ška planlsslmovej dynamickej roviny s vy
bočeniami najviac do mezzoforte, no jeho Interpretácia 
nebola šedá. Dokázal vypátrať podstatu tvarovej stránky 
diela, jeho ťah v jemne vystupňovanej gradácii, avšak 
bez toho, aby opustil nokturnový charakter a atmo
sféru kompozlcle. 

Ceccatovo dramatické cltenle sa plne dostalo k slovu 
v Brahmsovej 4. ~ ymfónll. Orchester vynlkajO.co spolu
pracoval s ma jstrom v nasadenl, v hutnosti zvuku, ale 
natmÍI v konclznostl prejavu, v tvarovanl hudobnej tema 
tiky v prospech gradácie. Ceccatov Brahms strhol silou 
vnO.tornej krásy, vysplevanostl, ktoré asl bude na veky 
základom každej dobrej hudby, nech ju hlodáme v tvare 
čl rytme jej dychu. V Brahmsovl sa naplnil každý de
tal!, každý tón, a pritom nešlo o Interpretáciu, ktorá 
by sa vyznačovala nlečlm odlišným, ako sO. tradičné a 
dobre známe Interpretácie klasického svetového reper
toáru. 

Na sólistický výl·on sa v rámci koncertu čaká s na -
pätlm, '111 ak t.1e o hosťovanie sovietskeho umelca. 
Grlgo ,un Je vfbornfm lni trumentall1tom. Predvie-
dol l, ... vojho l•menla, utrpel však nedobrou sO.hrou 
s arche-. .-om Slov~>n!lkej [!)harmónie. Ak aj sólistov v~
kon zaujme cltllv 1 prežltlm, technickou disponovanos
ťou a dobrou výs tbou Interpretačného oblO.ka, výsled
ný dojem nemôž: zpdpovedat Iba tomuto zážitku, or
chester dielo do', , ·a, ba v mnohom je určujO.clm a do
mlnujO.clm. Nesú .1 mOžu oslabovať menšie detaily, 
ale ona nesmie v, 1Jývat z vnO.torného nepochopenia sa 
partnerov. Obávam sa, že v tomto prlpade Išlo o umelec
ky rôzne pohlady sólistu a dirigenta na Cajkovského 
velkolépý opus. VIERA POLAKOVICOVA 

Druhý festivalov i deň (25. september) sa bratislav
skému publiku predstavil - nle po prvýkrát - š tátny 
akademický symfonlckf orcheater ZSSR pod taktovkou 
národného umelca ZSSR Marka Ermlera. Vyshlpenle te
lesa v •' t1slove a deň predtým v Piešťanoch bolo sO.
častou ( ~J'fuesačn6ho koncertného turné po európskych 
krajlnl! .:' (a nieslo sa v znamen{ pätdeslatročnlce or
chestra, ktorý bol založený v roku 1936. Hostovanlu 
tohto popredného rymfontckého telesa predchádzal dob
rý chýr a tiež fakt, že v orchestri sO. angažovanl mnohl 
zaslďžiU a národn( umelci l viacer! nositelia vysokých 
štátnych vyznamenanl, vzbudzoval zaslO.žend tvedavost. 
Dramaturgiu bratislavského vystO.penla objasnlll pred
stavitelia sťíboru na tlačovej besede v Klube skladate
rov: 1. koncert pre klavtr a orche1ter b mol od Plotra 
lljli!a CaJkovského je "povinnou daňou", aby na druhej 
strane mohll uvédz.lf na domáce l zahraničné pOdlá die
la menej známycl ruských skladaterov, resp. menej 
známe diela klaslk•)V ruskej hudby. Preto sme sa mohli 
zoznámiť •:o Symf6~.tlou č. 2 d mol MlllJa AlexeJeviča Ba
laklreva. 

Zhodnotlt výkon dirigenta , orchestra ako 1 sólistky 
Ľubov TlmofeJevoveJ nie je jednoduché. Cajkovského 
klavfrny koncert je natolko známy, že by sa dalo po
rovnať, vyzdvlhnťít ,čl kritizovať ; problém je však v tom, 
že čo do koncepcie, výstavby čl technického zvládnutia 
sólistkou ťažko niečo vyč!tat, kým celkové vyznenie 
nebolo práve strhujO.ce. Ako u orchestra, tak l u sóltst
ky sme pociťovali prevahu rutiny, v orchestrálnom sprie
vode navyše odosobnenost a v nejednom prlpade ne
presnosť sO.hry. Prl takejto tnterpretácU o niečo lepšte 
pôsobila Balaktrevova symfónia, ktorá mala výhodnejšiu 
pozlclu najmä preto, že ju nik predtým nepočul. Sklad
ba zaujala pôsobivými melódiami a Ich nekonvenčným 
rarebno-lnštrumentačným spracovanlm. 

EVA CUNDERLIKOVA 

Jesenný hudobný festival v Bratislave jo prlložltostou 
aj pre domácich umelcov - sólistov čl sO.bory - pred
stavU sa publiku v čo najlepšom svetle. Tťíto prlležltost 
využila aj Štátna fllharm6nla Kolilce pod vedenfm RI
charda Zimmera, ktorá za 1polu6čast1 Speváckeho zbo-

ru me1ta Brat11lavy a 16li1tov predviedla 29. 1eptembre 
n6ročnf progra m, zoltavenf z OrganoveJ 1ymf6nle Jo
zefa Grei6ka a Rekviem d mol, K &21, Wolfganga Ama
dea Mozarta. 

Stvrtá symfónia J. Grešáka je Interpretačne mimoriad
ne náročným dielom. Organ tu nle je koncertontným 
nástrojom, kontrastným k orchestru, ale má vysoký po
dleJ na výstavbe diela a je organicky vrastený do zvu
kového celku. Nlm pridané Interpretačné možnosti (fa
rebná škála a výrazovosť) odllšujO. skladbu od Iných 
symCOnU a dáva jO. jej právom označenie .,organov á" . 
Trojčasťová kompozlcla čerpá tematicky z jedného žried
la, z prazákladu, z ktorého sa vyvíja celá mozalkovltä 
štruktO.ra. Na pozad( neťínavného .,tepu", pulzáclo, sa 
uskutočňujO. náhle zmeny v melódii, rytme, metrike, 
faktO.re, strledajt1 sa farebné plochy a menl sa cha
rakter pohybu. Táto rôznorodos t vynikne len vtedy, ked 
je sklbená v zrozumltelný celok dokonalou Interpre
táciou, presnými nástupml jednotlivých nástrojov a ná-

V popredi zlava Vladimir Poňkln a zaslúžilf umelec 
SergeJ Kopč6k. Snlmka: S. KOnôzsl 

strojových skupln. Organista Ivan Sokol sl dokázal nájsť 
miesto v orches tri tak , aby z neho .,ne trčal" ako sólista, 
ale zároveň aby nepotláčal význam a funkciu svojho 
nástroja v š truktO.re symfónie. Richard Zimmer sa uká
zal ako sebavedomý dirigent, ktorý bezpečne viedol or
chester cez ťískalla mohutnej, ale krehkej kompozlcle, 
hroziacej sa rozsypať prl jedinom chybnom kroku. 

Aj v predvedenl Mozartovho Rekviem sa prejavila tvo
rivosť dlrlgentovho prlstupu k zložitému dielu. Už na 
začiatku nasadil tempo, ktoré strhlo sólistov, zbor l or
chester a pomohlo Im splynťít v pevnťí jednotu. Prekva
pili zriedkavo vhodne volené proporcie medzi sóllstlc
kýml vstupmi a plénom orchestra. Prvá garnltťíra nášho 
speváckeho umenia - Magdaléna HaJóssyová (soprán) , 
Hana štolfov6 (alt) , Peter Mlkul6š (bas) spolu s ho
landským tenorlstom Helnom Meensom (ktorý zastO.pll 
pOvodne ohláseného Stefana Marg\tu) nemuseli prekri
kovať orchester o mail tak možnost plne sa venovať 
výrazovej stránke Interpretácie. Spevácky zbor mesta 
Bratislavy pripravený zbormajstrom Ladislavom Holb
kom spolu so SF Košice svojlm citlivým pdstupom vy
zdvihli velkoleposť a tragiku posledného Mozartovho 
diela. KATARINA LAKOTOVA 

K nojlepl tm symfonickým koncertom tohtoročného 
featlvalu patrilo vystlipenle ŠUitneJ fllharm6nle Brno 
s dirigentom Vladlmlrom Poňklnom zo ZSSR a sloven
skými a6llstami - Petrom Toperczerom a SergeJom Kop
č6kom ( 30. septembra l . 

Na dvod zaznela Slávnostná predohra B dur B. Sme
tanu, v ktorej mladý dirigent ukázal všetko svoje ume
nie, muzikalitu, prácu s velkým telesom a porozumenie 
pre českťí spevnos t. Predohru molu sýty zvuk, pekne 
vyzneli jednotlivé spevné partie, sO.vls lý jednotiaci oblťík 
su klenul od prvej až po poslednťí notu. Orchester bol 
počas celého koncertu spolnhllvým partnerom dirigenta 
1 sólis tov. Vcelku tradičný program večera bez drama 
turglck~ch objavov spočúrol v uveden( predoherného 
diela diela koncertantného a zborom ozvláštneného 
kantátového opus4. Na priek tomu sme zaznamenali 

, zvláštnosť večera - tvoril a ju jedinečné umelecké sú
hra, prinállo jťícn intenzlvny hudobný zážitok. 
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Ivan Hruiovaký d'akuJe dlrlgeutovl Cloudlovl Abbadovl 
po uvedeni Jeho diela Musica nocturno. 

Snlmka : O. Jakubcová 

Peter Toperczer má Koncert pre klavlr a orchester 
č. 5 Es dur, op. 73 L. van Beethovena v repertoári už 
dlhšie a v jeho podan( odznel a j na pódiu Slovenskej 
filha rmónie. Prejav umelca akoby neustále dozrieval, 
stá val sa výraznejš lm a poetlckej~lm. Dobre sformova
ný tón, práca s jednotlivými frázami v rámci tuhu cel
ku, poézia klavlrneho zvuku - to sťí u Topcrczera sa
mozrejmosti, ktoré však nanovo kreuje pri každom vy
sh1penl. Jasnosť koncepcie je ťízko spätá s prlezračnos
tou jeho hry, a to nielen v technickom slova zmysle ; 
o čo cennejšl je čistý výraz, vnťítorne za pálený, silný. 
Toperczer je natolko silná osobnost, že strhol 1 partne
ra - dirigenta k vynlkajO.cemu vedeniu orchestra, čo v 
prlpadne Beethovenovho Cisárskeho koncertu podporilo 
celkové vyznenie. 

Dramaturgicky zaujfmoveJila druhá polovica koncertu 
sa oprela o hosťovanie Zboru MoldavskeJ SSR DOINA, 
ktorého umeleckou ·vedO.cou je Veronika Garlta. Za só
listického spoluťl.člnkovanla basistu Sergeja Kopčáka 
uviedol orchester Státnej filharmónie Brno spolu s hos
ťujO.clm sovietskym zborom dielo D. šostakoviča Poprava 
Stenku Rezina, ktoré vzniklo na predlohu Jevtušenkovej 
revolučnej a sline humanistickej básne. Hutný zvuk vo· 
kálno-lnštrumentálnej kantáty bol podla dejovej Unie 
poetickej predlohy dramaticky zvrásnený. Zemitý Kop
čákov prejav mimoriadne náročného sólového partu bol 
v stredo pozornosti a dodával dielu nielen zvukovo 
krásnu podobu, ale predovšetkým podnecoval vyhrote
nie gradácie a kontrastov diela. To, čo z Kopčáka spra· 
vilo umelca par excellence, nle je Iba jeho hlasový 
predpoklad; je to predovšetkým záber ducha, sprltom
nenle výrazovej hlbky, hudobná Inteligencia a zvláštna 
lntulcla, ktorá sa prejavuje najmä vo vnO.tornom sto
tožnenl sa s čarom diel ruských a sovietskych autorov. 

VIERA POLAKOVICOV A ... 
Koncert Slovenskej fllharm6nie v Medzinárodný deň 

hudby (l. októbra ) zanechal v návštevnlkoch vlaéero 
rozporných dojmov. V prvom rade sa týka li dirigenta 
večera Huberta Soudanta z Holandska a jeho nevyvá· 
žených výsledkov spolupráce s orchestrom, ďalej rozpa
čitého prijatia rakťískeho klaviristu Alexandra Jennera v 
Hummelovom Klavfrnom koncerte E dur op. 110 (Les 
Adleux); na druhej strane zasa vynlkll : sovietsky v lo· 
lončellsta Klril Rodin, ktorý s vefkým zanletenlm uv le· 
dol premiéru Violončelového koncertu Milana Novéka, 
dalej kvalltatfvne vyvá!ené kvarteto vokálnych s6Usto• 
- sopranlska Tiziana Tramontlov6 z Talianska, naia al
tistka Jaroslava Horské, holandský tenorista Heln Means 
a náli basista Peter Mikuláš (Očlnkovall v kombináciách 
soprán - a lt - tenor, resp. soprán - (enor - bas ) 
v dvoch kantátach Maurlcea Raveln. K celkovému roz· 
pornému dojmu z koncertu prispel takisto nevyvážený 
prejav orchestra SF, čo bolo naoza j prekva pujO.ce po 
jeho dobrom výkone na koncerte so sólistami MTMI 
len o nlekolko dnl skOr . .. 

Hummelov koncert nevybočuje z typu diel, v ktorých 
a utor pripravil sólistom šance "blysnťí( sa" predovšet 
kým technickou brllanclou. V spomlnaný večer sme 
však okrem častej nesťíhry s orchestrom evidovali af 
techntclté prehrešky sólistu. A tak za radenie Humme
lovho diela na festival, ktoré mohlo byt dobrou prlle· 
žltosťou na pripomenutie tvorby bratislavského rodáko 
pri 150-ročnlcl jeho ťímrtla, splnilo Iba čiast očne svojo 
poslanie. 

Pri počťíva nf ďa l šieho koncertantného opusu sme sl 
uvedomili, čo vše tko závisl od Interpreta, poklal Ide 

( Pokračovanie na 2. s tr.) 



,. ( Dokončenie z l. s tr.) 
o predstatenle diela verejnosti. Ak sa dá na jednej 
s trane rezervami v technickom prejave odptitať pozor
nosť od diela ako celku - na druhej s trane, ak je 
technika samozrejmou zložkou tnterpretov~Ch kvaUt, s tá
va sa základňou pri kreovanf hudby a často ju odde
lene ako takú ani nevnfmame. To bol prfpad Klrlla 
Rodina v Novákovom novom vlolončelovom koncerte. 
Umelec je popr i svojej mlados ti, s ktorou sdvlsf a j Is tá 
muzlkántská bezprost rednosť, zároveň Interpretom, kto
r~ sleduje myšllenkov~ náboľ diela a nfm sa vo svojej 
koncepcii orientuje. Jeho v~bornd techniku nevnfmame 
teda ako samotlčelntl , ale ako samozrejm~ prostriedok 
na vystihnutie a na plnenie kompozlčného zámeru. Milan 
Novák koncipoval svoj nov~ vlolončelov~ koncer t so zá
merom ·komunlkaUvnosti, a tak popri virtuózne vďač
ných prlležltos tlach pre dobrého sólistu našli sme v 
ňom nie málo miest s dominantnou melodickou Unlou, 
patrične Interpretačne zv~raznenou. Uvedenie a vyzne
nie tohto koncer tu patrilo k svetlým stránkam večera. 

K t~m dalš{m prlaznlv~m zážitkom mohli patri( 1 obe 
dopóslal neznáme kantáty Maurlcea Ravela z rokov 1902 
a 1903 - Alcyone, Alyssa. No zatial čo v oboch bolo 
trlo sólistov na vysokej tlrovnl, Alcyone, kompozične 
oscllujtlcu medzi romantickou výrazovosťou a prvkami 
Impresionistickej far ebnosti, dirigent nepodal jednoznač
ne. Jeho Istotu (a aj kvalltaUvne lepšf zástoj or chestra l 
sme konš tatovali až v Alysse, taktiež epicky koncipo
vanej, no kompozične jednoznačnejšie smer ujdcej k 
Impresionizmu (vo vlacer~ch zložkách) . Zdá sa, že tento 
hudobný štýl je oblasťou, ktorá konvenuje dlrlgentovmu 
naturelu. V nej sa - stidlac podla uvedených diel -
orientuje suverénnejšie, s jasnejšou koncepciou a schop
nosťou naplnlf ju. 

VIERA RE!UCHOVA 

Klavfrne duo GUher a Sllher Peklaelov6 

Legenda sestier Peklnelovfch sa u nb traduJe ul de
sať rokov, ked v roku 1977 zfskall Iaureátstvo na MTMI. 
Zhodou okol nosU (čl schválne?) predviedli aJ na tohto
ročnom festlva lovom vysttlpenf ( 2. októbra l ten latf Mo
zartov Klnvfrny koncert Es dur, K 3115, ako kedysi. 
Vtedy ho však hrali Ina k: hrave jšie, s pôvabom mla
dos ti, korešpondujtlc s mtadfckym duchom Mozartovej 
hudby. V stičasnostl svoju koncepciu prepracovali sme
r om k virtuozite, efektnej páčlvosti , údernej a prfsnej 
tónovej 1 rytmickej rovnová he. Ich Interpretácia evoko
vala skôr staršf, s trledmejšf š týl disciplinovaného bar o
ko - najmll Scar lat tlho až Hllndla. Na druhej strane 
ale podriaďovali tempo, frázovania 1 výraz neobmedze
nej tvorivej fantázii Interpretov-spolutvorcov diela , 
nedba júc na es tetický Ideál klasicizmu. GUher a SUher 
Peklnetové zožlnajú ftspechy na pódiách sveta . ú spe
chy podporené technicky jedinečným základom, ktorý 
spoločne s atraktfvnym vys tupovanfm oboch umelkýň je 
pre poslucháčov magnetom. V takomto duchu sa nie
sol a j prldavok - úprava Paganlnlho capriccia pre dva 
klavt ry od W. Lutoslawakého. Bola to r iava tempera
mentu, pulzujftceho dynamizmu, exaltovaného výrazu, 
evokujúca hudbu Stravinského čl Prokofieva, kde len 
málokto mohol rozohra ť v Ich .,tlprave" noblesnti vir 
tuozitu 19. storočia. Ona sa stala Iba prostr iedkom k 
expresfvnej ddernosti názoru z konca 20. storočia. Inter 
pretačné umenie sestier Peklnelových má š irokospektrál
ne dimenzie ; no Ich pOvodne citliv~ muzikantský zápal 
prerástol dnes v sebatst~. efektný postoj chladného 
umenia. 

Istanbulský l t6tny symfonický orchester, ktor ý obe só
listky sprevádzal, nebol zvlášť lnšplraUvnym 1 umelecky 
rovnocenn~m partnerom. Nevelká tradfcla vážnej hudby 
v Turecku vlastne Iba formuje umelecké povedomie vyš
šfch vrstiev obyvatelstva. I ked väčšina hráčov telesa 
pochádza z Iných krajin, vrátane rumunského dirigenta 
Ila rlona lonescu Galatlho, charakter zvukového obrazu 
orchestra predsa Jen evokuje domáce tradlcle ludových 
kapiel - s orientálnym nádychom. Prvým dotykom s do
mácou kompozičnou tvorbou boli lnl plrácle od Ferlta 
TUzUna. Vyškolený na európskej hudobnej kult(lre, sna
žil sa syntetizovať prvky nár odné ,s vymoženosťami hud
by 20. storočia. V kompozfcll sa však vrstvia na jrôznej
šie žánre - domáce 1 svetové. Orchester, zameraný 
viac na technick(! precfznosf, ponfma a j európsku hudbu 
cez pr izmu domáceho hudobného cftenla. Tento pr fstup 
sa odzrkad lil 1 v Interpretácii FantastickeJ aymf6nle 
H. Berlioza. Pre Európana to bol velmi or.lglnálny názor 
l zvuk, ne korešpondujticl s klasickým poňatlm franc(lz
skej noblesy a exaltovanosti skladate la. 

ETELA CARSKA 

V~borným organizačným .,ťahom" BHS bolo usporia
danie celove!!erného gálakoncertu Petra Dvorského v 
iiportovej hale na Pasienkoch (3. októbra) . Tým mohol 
národn~ umelec splniť želanie velke j väčšiny brati
slavských lnštltftclf, ktoré ho oslovlll ťlčlnkovať v reci
tá li z opernej a koncertnej lltera t(lry ; bola tu 1 da lšia 
výhoda: umožn!( tlčasť širšiemu okruhu publika, ako to 
dovolu je kapacita našich koncertných sál. Sportová ha
la prijala 5000 poslucháčov a všetka česť hla vnému 
usporla da telovi - Slovkoncertu - za perfektne prlpra-

N6rodnf umelec Peter Dvonkf 

ventí koncertntí sieň, počnťlc v~zdobou, vytvoren~m 
priestorom pre Symfonlck~ orchester Cs. rozhlasu v Br a
tislave a končiac vstupom Cs. televfzle a Iných orga nl
záclf. Gálakoncert 18 tak mohol uskutočniť v podmien
kach, ktoré stí dllatojaé medzinárodnému festivalu a vf
znamo osobnosti Petra Dvorského. 

Program vysttípenla nesklzol do revuálnej polohy, ale 
obsiahol práve tolko člsiel, kol ko by znies la tradičná 
koncertná sieň. Prlstup P. Dvorského k recitálu bol mi
moria dne seriózny: bol to koncert, ktorý mal premys
lentl dramaturgiu, odvlja jtícu sa od na jžladanejšfch te
norových árU svetových opier až k talianskym a španiel
skym plesľ\am, pričom pries tor, shlžlacl umelcovi na vý
dych, nezostal hluchý ani preklenut~ formálnym slovom 
televfznej hlása telky, ale patril prvotriedne j hudbe. 
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zaskveli vynlkaJticlm vf konom v predohr6ch a medzi· 
hr6ch opernfch diel. Orches trálna podpora bola naozaj 
v rukách umeleckej osobnosti dirigenta a taktiež jej 
zásluhou odznel program tej na jvyšše j úrovne. 

Dvorakf podal v tento večer jeden zo svoJich na jlep
l lch vfkonov. Hlas, smerujtlcl k drama ticky vyhrane
nému pre javu, nabral za posledné roky na zaoblenosti, 
fa rba na sýtosti, tvarovanie jednotllv~ch ! ráz a pr áca 
s dychom s(! kludnejšle, spolahllvejšle. Enormné zaťa
ženie v rámci celovečerného koncer tu sa nepre javilo 
ani na záver, a to už zazneli árie Dona Josého, Vojvodu, 
Ra damesa, Werthera, Ca varadossiho a Ka lafa a j všetky 
talia nske a španielske plesne, ako šité na mieru nášho 
tenoristu. Obdivovali sme ťlžasný zmysel pre spev v ro
mánskych jazykoch, vrdcnosť v~razu, ale na jmä ume
nie oblúkov a lahkosť, s akou .,vypálil" vrcholné tóny. 
Keby sme označili tento večer za dokona td show, malo 
by to náznak pejoratfvneho sťldu, a to v žiadnom prf
pade nechceme, nehovoria c už o tom, že recitál v sebe 
skr~val hlboké a krásne momenty. Bolo to zaiste t ume
lecké a !udské vyznanie P. Dvorského, ved a ko Inak 
sl možno vysvetllf prldavok, ktor~ odznel po nlekol
k~ch vytlleskan~ch talianskych piesňach, vtedy, ked sa 
poma ly publikum zmierovalo s myšlienkou, že je po kon
certe. Pleseň o rodnej zemi z Hrnčiarskeho bálu Gejzu 
Dusfka v jeho podanr znamenala prizna nie sa k slo
venčine, svojmu národu a spätosti s nim. Po perfektne 
In terpretovaných operných áriách a prffažllvých pies
ňach južných Európanov mohol mať každ~ domáci i cu
dzinec dojem, že na pódiu v športovej hale stojf nejaká 
svetová hviezda; po takomto závere však nikto neostal 
na pochybách, že korene tohto umelca sťl na Slovensku. 

VIERA POLAKOVICOVA 

Pre nás neznáme Impozantné teleso štokholmského 
filharmonického orchestra uviedlo na BHS ( 4. októbra l 
koncert pod ta ktovkou flnskeho dirigenta Paavo Berg
lunda. Pr ed t~mto nenápadne pôsobiacim, no výborným 
dirigentom p0sob111 v telese o. 1. Václav Tallch (ktorý 
počas lO-ročnej činnosti clelavedome r ozširoval drama 
turgiu a zvýšil technlckťl tlroveň orchestra). Fritz Busch , 
Carl Ga raguly čl Antal Dorati, resp. GennadiJ Roždest
vensiflj a Jurij Aronovlč. Paavo Berglund je šéfdirigen
tom vlastne Jen 1. sezónu. Zdedil or chester s velkou 
tradfclou, vysokou profesionálnou dro.,.ňou a osobit9m. 
v mnohom charakteris tickým zvukom. Celkove by sa štýl 
Stokholmsk'ých filharmonikov dal označlt s lovami triez
vy, precfzny, krištallzujťlcl , pr iehJadný, ale a j ele
gantný a trochu racionálny. Tieto znaky ma lo na pr i
klad Debussyho prelťldlum pre orches ter Faunovo popo
ludnie. Francťlzska é terickosť Debussyho hudby tu dosta 
la presne jšie konttiry, nepochybne poznačené r ozvahou 
dirigenta a jemu zveren~ch hudobnlkov. Ani v podani 
Svédov sa však nestra tila mnohotvárnosť tejto krásnej 
hudby, ktorá vyvoláva v preds tavách poslucháča množ
s tvo obrazov - vždy v Inom nasvletenf a v~zname. 
Bez predsudkov ku nám pomerne neznámej hudobnej 
kulttlre (ktorá v poslednom čase sa ku nám predsa len 
častejšie dos táva vďaka rozvfja jtlclm sa vzťahom sloven
ských a švédskych sklada tel ov) sme sa započ(lvall do 

· Koncerta ntnej aymf6nle pre violončelo a orchester od 
Gllata Nyatroema (1890- 1966). Tento švédsky sklada teJ, 
publicis ta a ma lia r rozpťltal pred nami hudobné obra
zy švédske j kra jiny, jej monumenta litu a tušenťl vzne
šenosť, chlad 1 dynamickosť. More, ako hlavn~ Inšpirá
tor skladby, však viedlo lfnlu nielen prudkostl a zvu
kovej útočnosti, ale a j elegickos ti. Tieto dve základné 
nálady v rozsiahlej skladbe pomáhal vytvorit rovnako 
orches trálny aparát, a ko a j vlolončelov~ part. Vynlka
jtl'clm spôsobom ho s tvárnil Torlelf Thedeén, ktorého 
sl pamätáme ako laureáta MTMI UNESCO z r . 1985. 
Ušlachtllý zvuk jeho violončela, vysoká kultftra hry, 
pozoruhodné technické predpoklady, vrticnosť hry -
to sd zna ky tohto nositela mnohých oceneni na sťlfa
žla ch a seminároch Európy 1 Severnej Ameriky. Druhti 
polovicu koncertu tvorila Brahmaova Symf6nla č. 2 
O dur, op. 37. Tu sa zvlášť zaskvela dirigentská koncep
cla Paava Berglunda, spočlvajftca v stavanl ve lkých ob
lťlkov, v pokojnom a Introvertnom prdde hudby, plsane j 
Bra hmsom v akejsi hre jive j, krásou ,...prfrody qčarenej 
atmosfére. Bol to v~kon, ktor~ prináša človeku dneš
n~ch čias optimis tický, r adostný pocit. Tak na pokon 
vyznel aj dojem z profilu celého telesa, ktoré ku nám 
zavlta lo zo Svédska a ko 11eprezentant mnohotvárnej eu
rópskej hudobnej kultťlry. 

TER2ZIA URSINYOVA ... 
Záslužným !!inom - pri prflefltoatl nedol ltef osemde

s iatky Jozefa Greiláka - bolo koncertné predvedenie 
jeho životného diela, opery v troch deJstvách Nepre
budeny. Prvá verzia diela vznikla v rokoch 1951-1952, 

na druhej pracoval sklada ter od začiatku sedemdesia
tych rokov. libreto sl napfsal sám podla rovnomennej 
novely Martina Kukučina. Zachoval jej rus tikálne ovzdu
šie, ba ho ner az aj umocnil vloženfm textov ludových 
plesnf. Dramaturgicky je najlepšie zvládnuté .,svadobné" 
3. dejstvo, plné lyriky 1 drama tlzmu - s tlčlnn~m vy
vrcholenlm vo finále (požiar, smrť hla vného hrdinu 
Ondráša ). AJ hudobne je toto dejs tvo najprffažllvejšle: 
Gr ešá kova lntfmna znalosť v~chodoslovenského folklóru 
(mal ho doslova v krvi) sa v ňom mohla najlepšie 
prejaviť a rozvlntit v ponáškach na ludové texty v ly
r lckých 1 obradn~ch nápevoch a vôbec vo vystihnutf 
zvlá štnej dejovej atmosféry - najprv la tentne, neskôr 
naplno tragickej. Rovna ko v prv~ch dvoch dejstvách je 
na jpôsobivejšie to, čo vychádza z ludového základu: 
spevy Ondráša a žencov v l. dejstve a svadobn~ spev 
za scénou v 2. dejstve. 

Problémom Grešákovho Neprebudeného je prlvelké 
množs tvo monológov a dialógov, a ko a j Ich hudobné 
kreovanie. Ide o va rlovanle nle kolkých základných ná
pevov~ch jadier východoslovenskej folklórnej provenien
cie - srce pôsobivých, ale častým opakovanfm vyznle
va jtíclch napokon dosť jednotvárne (l ked Ich občas 
oživujú samostatné mellcké fragmenty v or chestri ). Po
zoruhodná je však dobrá Inštrumentácia diela. Opera 
má zvláš tnu atmosféru rus tlkálnosU, ale 1 určitého me
lodického schema tizmu. Janáčkovská lnšplratfvnosť -
menovite Je j pastorkyne - je v nej nepoplera telná. 

Predvedenie opery sa uskutočnilo z lnlclatlvy a pod 
vedenfm šéfdirigenta Slovenskej filharmónie Byst rfka 
Reluchu 8. októbra v Koncertnom štúdiu Cs. rozhlasu. 
Spolupracovali na ňom: Symfonický orchester Ca. rol
hlasu, Slovenakf filharmonický zbor (zbormajster Pa
vol Procházka) , organis ta Ivan Sokol a sólisti Peter 
Bbd (Ondráš ). Al! beta Mrázová (Zuzka Bežanovle ), 
Marta Beňai!ková (s tarenka ), Gita Abra hálllová-Hagaro
vá (totka ). Peter Oswald (Ján Dtlbrava). Dagmar Pec· 
kov6 ( Bežanka). Anton Kúrňava ( Bežan). Jozef Konder 
( Zvá'l!). Ladislav Nea hy ba ( storšf družba). Mária Ellálo
vá , Jitka Zerhauov6 a Beáta L1111p6rov6 (ženy). Naštudo
vanie poskytlo ucelen~ obraz o dlele - 1 ked bolo 
nutné siahnuť k menšlm škr tom. Vyznačovalo sa precfz
nosfou, ktorá plynula z počutelne zodpovedne j prfpravy 
všetkých ťlčlnku jtíclch. Miestami by sa však bolo žia
dalo viac expresfvnosti - zvlášť v Inštrumentálnej zlož· 
ke. Skoda, že sólisti boli umiestneni zo orchestrom -
to ubralo z nosnosti a zrozumltelnostl Ich pre javu, naj
mä dikcie. Tak sa potlačila dôležitá črta partltll ry Ne
prebudeného: rešpektovanie priority speváckych hlasov. 

IGOR VAJDA 

Dňa 8. októbra odznel v Kocer tne j sieni SF pod pat
ronátom Európskej asociácie hudobných fes tivalov zá
verečný koncert BHS. Slovenská filharmónia na čele 1 
vynlkaJticlm čeakfch dirigentom nár. um. Zdeňkom Kol
Jerom podala Jeden 10 svojich leplfch festivalových vf 
konov. Opätovne sme sa presvedčili , kolko dokáže vy
ťažiť z orches tra s ila v~povede dlrlgentovej osobnosti. 
Jeho ges tá a prfstup k dielam plnlll funkciu a kéhosi ne
vldltelného, stístavne pocHovaného čarovného prtitlka, 
ktorého poš lbáva nlm akoby mizla únava telesa, tolko 
skťlšaného festlvalov~m kolotočom. Pravda, osvležujťlcl 
(!člnok Košlerovej taktovky nepr ichádzal hned od za
čiatku ťlvodnej Beethovenovej predohry Egmont. Postup
ne sa vša k koncentrácia hráčov zlntenzfvňovala a každ~ 
ďalšf nástup motfvov bol dokonalejšl, plasUckejš! 1 vý
razovo obsažnejšl. 

Národný umelec Zdeniik Koiíler . 
Všetky snfmky: S. KOnOzsl 

Aj populárna CaJkovak'ého Symfónia č. & h mol, Pa
tetická, op. 74, sa stala Košlerovl pr!ležltosťou, pri kto
rej sme na známych - a najmä v posledných časoch 
tolkokrá t zaznlevajtíclch - taktoch mohli sledovať po
stup od formovania drobn~ch stavebných dielcov - hu
dobn~ch fráz, motlvov, k presvedčivej celkovej koncep
cii. Súčasne vystupova la do popredia tendencia formovat 
väčšie plochy hudby, Ich obsahovú nosnosť s Istým cl
tov~m odstupom. Tento prlstup bol tiež zá rukou, ako sa 
tlspešne vyhnťlf tlskallu nebezpečia zmäkčllostl, bolest!n
stva čl (v pr lpade Scherza - Allegro molto vivace ) 
preexponovanla dravosti. V celom diele dominovala pri
rodzená, zámerne odpatetizovaná sila kreatlvnej výpo
vede. Napriklad vzdorujťlce Scherzo bolo velmi účinne 
zvládnuté z hladiska dynamickej formy l jej stupňova
nia, až po záverečné, priam prušlacky s trohé pochodové 
tempo. Finálne Adagio lamentoso sa s ta lo pod Košlero
v~ml gestami účlnn~m vystlhnutlm rezignácie a odo
vzdania sa do vOle osudu. Sugestfvnosf tejto populárne j 
skladby vyvolala u publika zaslftžené ovácie tak dirigen
tovi ako nadšene hrajúcemu orchestru. 

Sovietsky host NikolaJ Petrov suverénnou hrou pre· 
zentoval svoje mnohostranné klovlrne majstrovstvo no 
ploc11ách rozsiahle ho Koncertu pre klavrr a orchester 
č. 2 g mol, op. 16 S. Prokofieva. Predstavil sa ako ume
lec s bohat~m arzenálom v~razových, tldern~ch i dy
namických danostf. Podal znamenitý n vo všetk~ch pa
rametroch klavfrneho umenia jedinečn~ výkon, k torý 
prostrednfctvom televfzle (priamym prenosom odznela 
prvá j>Olovlca. koncertu, ale snlmal sa a j Cajkovsklj l 
prenlf<ol vďaka lntervfznemu prenosu l daleko za hra 
nice nášho štátu. VLADIMIR ClžiK 



K MORNÉ 
RCHESTRE 

Ceskoslovensko je v komornej hudbe velmocou. A dnes 
už nielen vo svojej západne j času. Slovensko sa s čes
kými kra jmi vyrovnáva, l ked n le čo do množstva ko· 
morných súborov, a le urč ite čo do umeleckej úrovne. Je 
to predovšetkým zás luhou SKO, ktor ý je Inšpiráciou 
a mierou kvallty. Preto zahraničné komorné súbory 
to u nás nemajtí la hké a nle vždy sl zlskajtí priazeň 
publlka. 

Komornému orchestru Ferenca Lluta s Budapei tl 
( 25. septembra 1 na čele s vynlkajtíclm prvým hus listom 
J6nosom Ronom, umeleckým vedllclm sllboru, sa to po· 
dar llo. A právom. Ide o s6bor vfbornfch hudobnlkov, 
pre ktorfch je prfznai!n6 nielen nbtrojov6 virtuozita, 
ale predo.vi etkfm hlbok6 umelecké prdltle hranfch 
diel. Nemožno zvlášť nespomenClť znamenitCl čemballstku 
( Händel. C. Ph. E. Bach) čl vynlka jClceho prvého vl o· 

Carole Dawn Reiohartov6 

Komornf orchester Ferenca Liszta 
Obe snlmky: archlv BHS 

Ust u ( Bartók) a lebo vedtíceho skupiny 2. hus U, ale l 
ďalšieh. Výborná sClhra orches tra udivuje perfekclou l v 
tých na jzávratnejšlch tempách (Pres ta v Bachov ll), pri· 
tom nepôsobl "stro jovo". Súbor dlsclpllnovane rešpek
tuje štýlové požiadavky hra ných diel, jeho prejav však 
nie je akademicky chladný. Vrúcnosť prejavu nikdy ne
presia hne mieru vkusu. 

Dramaturgia koncertu nebola sice prUlš objavná, ale 
bola zaujlmavá (C. Ph. E. Bach) . Atra kciou bolo vy
stClpenle americkej trtlbkárky Carole Dawn Relnharto· 
vej. Zena so sólovou trllbkou nle je častým zjavom 
a ak je to navyše mladá a pôva bná žena - Clspech 
je zaručený. Sólis tka ovládala svoj nás troj dokonale, jej 
tón bol ušla chtllý, rovný a čistý. V Hummelovom Kon
cer te Es dur očarlla najmä v 3. časti , v ktorej doml· 
novaJa hravosť, lahkost, virtuozita a dynamické jem· 
nosti. Prekrásnu Torelllho Sonátu a cinque D dur hrala 
na c la rlne, obecne zvanom " bachovka"; bol to nástr{)j 
na hranie nelahký, čo však v jej Interpretácii vôbec ne
bolo bada t. Obe diela hrala spa mäti, čo u dychárov 
nebýva vždy samozrejmosťou. ú spech bol teda zasJ(I. 
žen ý. 

Vyvrcholenfm koncer tu sa sta lo známe Divertimento 
pre slái!ikovf orchester B. Bartóka. Je len prirodzené, 
že maďarským umelcom je tento sklada ter na jbllžšl a 
Ich podanie možno považovať za auten tické. V Interpre
tácii s (lbor u plne vynikli hudobné krásy Bartókovho 
umenia; sugestlvne pôsoblla na jmä 2. čast Molto adagio, 
dynamicky boha te prepra covaná a zvukovo rafinovane 
nežná, takže sa zda lo, že obecenstvo ani nedýcha. Bol 
to koncert v pravom s lova zmysle festiva lový. 

ANNA KOVÄitOVÄ 

Koncer tné pódium sveta poskytuje čoraz viac mož
nost! na konfrontáciu s hudbou dôb minulých, je tiež 
zjavná snaha estetický Ideá l tých čias prlbUžlt sftčas · 
nos ti a nanovo sformovať. Názory a postoje sa rôznia, 
vychádzajllc zo samotnej his tor ickej objektivity, ale l z 
módnych trendov dneška . I ked a j váženl teoretici pri· 
púš ta jú aktua lizáciu dobou, zásadné es tetické, muzlko· 
logické l Interpretačné kr itériá musia byt zachované. 

PrečftajCl c s l notlcku o Neues Bachischos Collegium 
Musicum Lipska (27. septembra ), zlskala som dôveru v 
s(lbor "čo pokračuje v Bachovej tradlcll na základe na j
novšlch muzlkologlckých výskumov". Bach a Lipsko -
to samo osebe v podvedoml akosi pa tri k sebe. Taktiež 
osobnost dr. Maxa Pommera je zárukou kvali ty, čoho 
dokladom s(l viaceré nahrávky. Rea lita na pód(u bola 
však Iná. Ak by sme ma il charakterizova ť celkový Inter-

pre lačný prfstup Collegla, vhodné by bolo asi označenie 
"experlmentujtlcl ansámbel", ktorý s(lťažll s poslucháč· 
ml v zmysle - kto vydrž( vlne. V čom je súbor nový, 
čim obohacuje his tóriu, v čom podáva záruku umelec
kej presvedčlvostt? Ako sa teda hrá Bach na sklonku 
20. storočia? Na základe toho, čo sme čftall a počuli 
vznikol chaos, dezor ien tácia - alebo možno práve 
orientovanosť a presvedčenie, že týc,h, čo sme na pó
diu počuli , nemôžu byt Pommerovým sClborom, pretože 
sl pro tlrečlll vzájomne medzi sebou, napriklad šlo o ne· 
vyrovnanú techniku jednotlivcov - najmarkantne jšie 
I!Očutl!ln(l u sóllstov Bachovho Dvojkoncertu - l o to, 
že hra ť starým štý lom na sClčasných nástrojoch vylu· 
čuje výsledný efekt, smerujllcl k módnym trendom, o 
ktorý sa pokClšall ... Akoby tu chýbali jasné predstavy 
a spoločný názor , podla ktorého sa rladl a hrá kažďý 
člen stlboru. Napriklad ftvod ná Ouvertura č. l C dur. 
BWV 1066, prekvapila mnohými disproporciami v poňaU 
charakteru a diferencovanos ti jednotlivých časU, a le 
aj koUzlaml v čistote tónu, Unlách ... Tento nepr iazni· 
vý dojem sftbor ešte prehlbll uvedenlm obohraného, 
známeho Koncertu d mol pre dvoje hus i! a sláč iky, 
BWV 1043. Sólls tl Gunnar Kaltofer a Roald Reinecke -
Inak členovia súbor u - zahrali tClto "hud bu sfér " bez 
profesioná lnej Iskry, nehovoriac už o spomfnanom "štý
le ", ktorému sa vymykala celá koncepcia. Po prestáv
ke sa Collegium Musicum čiastočne skonsolldovalo, čo 
sa odrazilo na priaznivom výkone Brandenburského kon
certu č. 3 G dur, BWV 1048, h ranom v origináli (po 
troch- + čembalo), s čembalovou rozš!renou ka denciou 
a pevným tempom vyrovnaných trojlc. Podobne l Kan
tá ta jauchze t Gott In allen Landen, BWV 51, dokumen
tovala umiernene jšie ex perimentovanie. Skromný hla
sový fond Dagmar Schellenbergerovej, splevajClcej v zá
skoku, vyznel v priaznivej , š týlovo us tráženej vyrovna· 
nej llnll, ale s prehreškami sprevildzajtlceho ansámblu. 
Mlad1 dir igent Jlirg-Peter Weigle - l ked os tr lelaný 
v šlrke dirigentského reper toáru - Bachovej hudbe 
zos tal v Bratislave vera dlžen. Popri už uvedených ne· 
dos tatkoch rozptyloval sa bravtlrou, efektom, chýbala 
mu precfznosf - nezaškodlla by l väčšia kultúra a zvu
ková vyrovnanosť . . . ETELA CARSKA 

Vys tClpenle Juhočeského i t,tneho orchestra z Ceských 
Budiijovfc (30. septembra) pod vcdenlm Jaroslava Vod· 
ňanského zaujalo predovšetkým nápaditou dramaturgiou. 
ktorá na jednej s trane vychádzala z uvedomenia sl reál
nych možnost! a j kvalit stl boru a zárove1'\ - na s trane 
druhej - dostatočne odkryla pomerne široký repertoá
r ový záber telesa (od hudby 18. stor. po hudbu stlčas
n(l), pre k torý, zdá sa, je charakteris tická snaha obja
vova ť nezná me alebo zabudnuté diela. To je, pravda, 
vefml sympatický r ys. Okrem toho sa v repertoári ne
nás ilným spOsobom acentovall tle hudobné diela, ktoré 
sa nejakým - hoci a j vzdialenejš!m - spôsobom viažu 
k juhočeskému regiónu. Tak dve z kompozlcU boli od 
juhočeských rodákov (J!rovec, Terni ) a dalšia skladba 
(hudba k baletu Achilles od Glucka ) sa nedávno našla 
v Státnom a rchive v Ceskom Krumlove (Ide o jediný 
zachovaný dobový odpis ). 

úvodná Jfrovcova Semlramis ( dovolujem sl na tomto 
mieste doplnlt tlačený program koncer tu - Išlo o pre
dohru [l) k opere z roku 1792 ) zaznela v dôstojnom 
poda n!, a j ked väčšia l ahkosf a klaslcls tlcké brio by 
zážitok z diela a kiste umocnili. 

UYedenle Koncertu pre klavfr a orchester i!. 1, Es dur 
lrskeho autora Johna Fielda hodnotlm nanajvýš pozltrv
ne. Fle ldova preromantlcká hudobná orientácia má svo
je paralely aj u nás (J. L. Duslk, V. J. Tomášek, V. J. H. 
Voflšek) . Ztal, Fleld je v našej koncertnej praxi au to
rom takmer neznámym. V lnterpretácll lrskeho klaviris
tu Johna O'Conora bolo zretefne badať, že Fleld je mu 
autorom bllzkym a dobre známym. O'Conor predviedol 
koncert s jedinečnou brllanciou založenou na minucióz
nej prs tove j technike. Dobre vys tihol základný charakter 
Fleldove j hudobnej reči, pre ktorll je prlznačné určité 
kollsanle medzi klas icis tickým a ranoroma ntlckým zvu
kovým Ideálom. 

Pocta Händlovl stlčasného českého tvorcu Jif lho Temla 
vynika la lnvenčnostou, !ormovou jednoduchosťou , a ko 
a j hutnosťou výpovede. Dir igent J. Vodňanský dielo 
kreoval so zmyslom pre pevné kontúry a jednotný gra· 
dačný oblftk. 

Záverečnou skla dbou večera bola hudba k baletu 
Achilles od Ch. W. Glucko. Novo objavené dielo uká
za lo Gluckovo hudobné myslenie v štádiu - dalo by sa 
poveda ť - tesne pred opernou re formou. Bolo jasné, že 
orchester má kompozlclu už neraz "odskúša n(l", takže 
Interpretácia spl ňala pomerne vysoké para metre. Diri
gent Vod1'\anský dal Gluckovl vhodné tempá, pot rebn6 
Iskru, dynamiku, formovtl ucelenosť. Opäť jedna korek· 
cla textu v bulletine: Ct Gluck š tudoval v Pra he u Cer· 
ne horského, ešte nikto nedokázal. 

Na záver stručná poznámka: Juhočeský komorný or · 
chester som nehodnotil na základe krltérU odvodených 
z výkonov popredných svetových a nsámblov komornej· 
šleho typu. SClbor je regioná lnym orchestrom, avšak v 
na jdOstojnejšom zmysle tohto s lova. 

MILOSLAV BLAHYNKA 

Za málo rokov svojej existencie sl s(lbor Cappella 
Istropolitana z!skal mnohých priaznivcov a vyslúžil 
uznanie kritikov, ako a j umelcov, ktorl s nim spolu· 
pracovali. Dirigent Andrew Parrott neviedol tftto sku 
plnu muzikantov prvýkrát. To, že sa k nlm vrátli, svedč! 
o jeho sympa tiách k vynlka jClclm Interpretom zoskupe
ným v Cappella Jstropollta ne. Vz ťah k starej hudbe až 
po klasicizmus sa u dirigen ta rovnako ako u komorného 
orches tra prelťna so záujmom o diela stlčasných a utorov 
a nebývalým spôsobom ovplyvňuje Interpretáciu. 

Zdanllvá dvojpólovos t sa obja vila aj na koncerte 6. ok· 
tóbra v progra me, ktorý uvádzal diela johanna Nepomu
ka Hummela, Františka Kramá i'a-Krommera a predsta
vitela mladej s lovenskej skladntelsk~j generácie Vla
dlmlra Godára. Zdanllvá - pretože vntl torne majtl všet
lty trt diela spol očn(! ls t6 a isclpllnu a pr!snu log ickú 
výstavbu .. 

Polymelos pre sóla, zbor a orchester, op. 82 J. N. 
Hummela na texty a nápev ruských národných ptesnf 
prezrádza autora v odlišnom svetle, a ko ho poznáme 
z množstva klavlrnych opusov. Použitý materiá l nazna
čuje už romantlck(l rtlozortu, no jeho spra cova nie nás 
ubezpečuje o pevnom zakotven! v klaslclstlckých for 
mách. Eva Antoličov6-Jenisová vynik la medzi ostatný 
mi sólistami (Jaroslava Horská, Peter Oswald a RasU· 
slav Uhlb) zvonivým prlerazným sopránom a kultlvova · 
ným prejavom. Zborových pa rtov sa ujal Slovenskf fll· 
harmonlckf zbor. Hummelov súčasn!k F. Kramáf-Krom· 
mer naplsa l n lekofko koncertantných diel pre dychové 
nástro je, ku ktorým patr! a j Koncert Es dur pre klarl· 
net a orchester, op. 36. Sólový nástroj patril kubán· 
skemu klar lnetlstovl Alfredovi Valdésovl Britovi. V jeho 
Interpretácii na jmä vďaka vynlkaj(!ccmu frázovanlu zne· 
ll kan tilény vzdušne a l ahko. 

Godá rovo Concerto grosso pre sláčiky a čembalo 
vzbudilo znslClžentl pozornosť už na premiére vo feb
ruá ri t. r . Ak sa a utor (podla slov v bulle tine l snaž( 
zdôrazňovať dt·nma tlzmus hudby, mus! preferova ť pre
dovšetkým kontrastujúce momenty v rámci vymedzeného 
časopriestoru. Taká to snaha môže však mat za náslo· 
dok rozdrobenie die la alebo otupenie pozornosti pasiu 
cháča, ktorý nle je schopný vnlmat stále nov(! lnfor
mliclu. Správne dávkovanie kontrastu znamená predo
všetkým rovnováhu nového so sta rým, návrat v ďalšom 
pos tupe . Godárovo Concerto grossa jo práve dielo, balan
sujúca medzi sta tikou a výnimočným dramatlzmom. V 
diele nájdeme vztahy rôznorodých, proll sebe stojacich 
pólov - napätie a uvolnenie, č isté Unie barokového 
názvuku oproti cha otickému hfadantu v clustroch sláči
kov, sta tický moment a pohybový prvok, vážne sa tvá
r lacu citáciu v basoch vyltlpnut(l z celkového chaosu 
a je j ná~edný výsmech vo Uažole toch huslť . Concerto 
grossa je jednotou protikladov, hfadanla a nachádza
nia prešlapovanla na mieste na ceste dopred u. 

' KATARINA LAKOTOV! 

Na festivalové pódium nasttlpll Inovovaný Slovenskt 
komorný orchester s umeleckým vedtíclm Bobdanom 
Warchalom. Pods tatné štruk turálne l personálne zmeny 
v sftbore vzbudzovali zvedavosť. Prvá pódiová premiéra 
SKO v rámci MTMI nebola úplne presvedčivé (najmll 
v Corellim l , samostatný recitál orchestra ( 6. októbra l 
ten to pocit preklenul. Orches ter bol pripravený, zvuko· 
vo jé'dnollaty, diela detailne vypracované. Warchal opiť 
dosiahol v interpretočnef reallz6cll optlm,lny tvar. Pro· 
gramová zostava koncertu sa opierala o starite nai tu· 
dovaný repertoár, n ta k - možno povedať - zbllfova· 
nie pOvodnfch a novfch členov sClboru postupovalo a 
gradujClcou dramatu rgiou. Najviac sa prejavilo v (!vod
nom Concertine G. B. Pergoleslho, pričom záverečné. 
Sukova Serenáda Es dur pre sláčikový orchester op. l 
mnla.už znaky uvorneného muzlkantského prejavu. Gra
ciózna hudba Sukovej mladosti korešpondovala s War· 
chatovou muzikálnou fa ntáziou. 

Národný umelec josef Suk 

fnuvuvaný Slovenský k01norný orchester 
Obe snlmky: S. Kônl!zsl 

V sólistickej spolupráci Bohdana Warchala s Josefom 
Sukom zaznel Koncert pre dvoje huslf a sláčiky d mol 
od J. S. Bacha. Ten Istý, ktorý pred týždňom na fes
tivale hrall sólisti st1boru Neues Bachlsches Collegium 
Musicum Lipsko. Konfrontácia bola zau jlmavá, pre pub· 
llkum však dramaturgia festivalu mohla vybra t niektoré 
dalšie die lo z boha tej Bachove j tvorby, pretože najmD 
Nemci majCl naštudované celé sklada telovo dielo. Josef 
Suk je odchovaný predovšetkým na velkých romantic
kých koncertantných dielach, na ve lkolepých llntách 
Beethovenovej hudby, ale neobchádza ani barok. Pred· 
pokladom na Interpre táciu Bachovej hudby je dlsclplt· 
na, rovne jšl tón. Suk hrá s ice Bacha čast o , ale tstý ro· 

( Pokračovanie na 4. str.) 



(Dokončenie z 3. str.) 
matlzuj1ícl tón neraz zos táva. Tento rozpor cltelnejšle 
upozornil na seba v dia lógu sólis tov dvojkoncertu: plno
zvučný, dramatlzuj1ícl tón J. Suka napriklad v 1. času 
bol natolko výrazný, a! vznikla Istá zvuková koUzla me
dzi oboma sólistami. V da lšlch častiach oba ja umelci 
tQto diferencovanosť preklenult a svoj kredit obhájUl 
opakovanlm l. časti v prldavku, kde Ich sdzvučnost 
znela vyrovna ne, Isto. V druheJ polovici večera sa J. Suk 
uviedol a ko sólista violového partu HlademlthonJ Smd
točlieJ hudby. V nej uplatnil šlrok1í paletu svojej hu
dobne j lmaglnatlvnostl l muzlka ltty, prehlbenosťou vý
razu prenikol k podsta te Hlndemtthovej kompozlcle. 

Start IDOYOUDého SloYeaakého ko•oroého orchutra 
•• Yydarll. El6o a eotu1la1mua umeleckého Yeddceho 
aCi aacfalaJ tou lalplratiYnou l dpalnou lakrou pre Ylet
kfch, ktorf • afm oa p6dlu mu•lcfruJCi. 

ETELA CARSKA 

Weatdautache Slofoala so sldlom v Leverkusene (NSR) 
je - a ko sme sa dočltall v bulletine - mladý orches
ter, zložený z popredných hráčov Osmich západonemec
kých symfonických telies. Taktie! sme vyrozumeli, !e or
ches ter bol na BHS vlastne na prvom zahraničnom vy
st11penl. U! dopredu lákala skutočnosť, ! e dirigent Dirk 
)oera ( 40-ročný) je sd časne klaviristom, ktorý sa mal 
preze'ntovat v dvoch koncertantných dielach aj ako só
Usta. Westdeutsche Slnfonla sl vybrala na náš fes tival 
špeclflkovand drama turgiu z diela ). Haydaa a W. A. 
Mo1arta. Koncert v Redute (7. októbra ) preds tavil Hayd
aoYu Symf6alu č. 47 G dur, Hob. 1/47 a od toho Istého 
autora Koncert D dur pre klnfr a orchaater, Hob. 18/11. 
V druhej polovici zaznelo ~o1arto•o Koacartaata6 roa
do A dur pra klnfr a orchaatar, K 381 a Symf6Dla e. 33 
B dur, K 319. Dirk Joers Inklinoval a ko 'dirigent l só
lls ta k ta kému výkladu klasicistických diel, ktorý sa 
neprldržlava s triktných štýlových po!la davtek. Koncepč
ne mu Išlo o výraz !!vej hudby, ktorá osvle!l ducha, 
prebudi city a zaujme melodlcko-lnvenčnou sviežosťou 
oboch autorov. Pravda, to je prfstup sympa tický, poklal 
sa neprekročia Isté hranice vn11tornej pulzácle, takej dO
le!tte j pre t11to hudbu. MysUm konkrétne na prfllš po
ma lé tempá v adagiových častiach oboch haydnovských 
opusov - a opačne: postrehnutelné zrýchlenia v kla
vlrnom parte Mozartovho klavlrneho ronda. Je mo!né, 
že v koncerta ntných dielach podobné menšie výkyvy 
tempo-rytmickej precfznostl spôsobila a j dvoJJediná 
funkcia Dirka Joersa, udáva j11ceho od klavfra jemné 
pokyny svojmu orchestrálnemu telesu. Tá nesie zna ky 
jeho temperamentnej osobnosti, ktorá - hudobne - je 
velmi má lo ovplyvnená nemeckým a ka demlzmom: skOr 
pOsobf vr1ícne, ba nadmieru temperamentne. Tým ne
pochybne zaujal poslucháčov, ktor( sl vyndtllt zopako
vanie Flnale zo "salzburskej" Mozartovej Symfónie 
B dur. Al kecf Waatdeuteche Slafoala bude mualať alte 
utnd1ouť noJ profil preclloYaalm hry Jedaotllyfch 
akupla - ucr Je telesom •ladfm a perspektfYnym -
ul dne• 1aujala oa o6ročnom featluloYom p6dlu. Jej 
umelecký šéf, dirigent a sdčasne brilantný klavirista 
(možno eš te zaujfmavejšf plantstlckýml dlspozlclaml než 
dirigentským predurčenfm .. . ) Dirk Joers vniesol do 
dlskuslf o štýlovej Interpretácii klasicizmu zasa trochu 
vzruchu a otázok. 

TERIZIA URSINYOVA 

Zaujfmavou dramaturgiou sa vyznačovalo vyst11penle 
vynlkaj11ceho a merického kvarteta Pro Arte ( 2. októb
ra ). Náročný program pozostával z diel Ludwlsa na 
Baethonna, TadaUa SalYu a Karola S1ymaoowakého. 
Už v Beethovenovom Sláčikovom kvartete č. 12 Es dur, 
op. 127 sa sObor predstavil v tom na jlepšom svetle, I 
ked nie každý prijal Ich svojráznu, skOr romantlcko-ly
rlck11 ako hlbavo koncepciu tohto geniálneho diela. Per
fekta6 techalck6 prlprnenoať, dokoaal6 aeihra a Jedoo
llatoať celku charakterlloYall 'fiatky loterpretouoé die
la oa tomto koncerte, na ktorom od1aela l premiéra 
Varl6cU na tému J. S. Bacha pre flautu, huale, Ylo
loačelo a klnfr od Tade61a Saln. Dlhoročné prla telské 
s tyky skla datela s prlmárlom kvarteta Pro Arte Norma
aom Paulu vyOs tlll vo vznik diela , na ktorého lnterpre· 

CtenoYla kvarteta Pro Arte 

tácll sa podlela so svojou dcérou, flautls tkou Laurou 
Elien PauluoYou. V spolupráci s Petrom Toperc1erom 
zaznelo dielo, na ktorom sme obdlvovall jemn11, d0-
myseln11 prácu s motlvom, vo svojej pods tate jednodu
chým, ktorý skladatelovou zásluhou nadób11dal neustále 
nové dimenzie tvarové, harmonické l charakterové. Ne
pochybne vrcholom koncertu bolo predvede.nle Sléelko
'fého knrteta e. 3/b 1 pera to~o Istého autora. Toto 

dielo má sdbor v repertoári už od roku 1976, kedy ho 
premiérovo uviedol na festiva le ISCM (Medzinárodnej 
spoločnosti pre s11časn11 hudbu) v Bostone. Odvtedy ho 
s 11spechom uvádza na koncertných pódiách po celom 
svete a - ako sa ukáza lo - l po rokoch pOsobf dosia· 
va strhujdco. Tu sa k dokonalosti predvedenia prlpojllo 
1 dokonalé pochopenie, z!ltost s hudbou sprevádzané 
hráčskou disciplinou a citom. Poslednou skladbou večera 
bolo l. sláčikové kvarteto výraznej osobnosti polskej 
hudby Ka rola Szymanowského, dielo, pochádzajOce z ro
ku 1917 a na koncertných pódiách pomerne málo frek
ventova né. Vo vývoji polskej hudby, a ko l vo vývoji 
sklada telovej hudobnej reči zohralo zaiste významn11 
11lohu, no z dnešného hladiska, ked poznáme boha tO. 
neskorš iu tvorbu tohto skladatela, nedokázalo presved
čiť o neobyčajnom talente a osobitom umeleckom maj
strovs tve svojho tvorcu. Prevažova lo tu hladanle vlast
nej tváre, Impresionis tické "nahodente" fa rieb a nálad 
na 1íkor celistvosti. EVA CUNDERLIKOVA 

V lfnll dobrej 1írovne mladého umenia (máme na 
mysli š tart mla dých na začiatku festivalu v rámci MTMI) 
pokračovalo svojfm vyst1ípenfm Haseuoyp kvarteto z Ra· 
k11ska ( 8. októbra ). SOrodenct Hagenovcl s Anette BI· 
kovou (2. husle ) sa preds tavlll v Mo1artovom Sláelko· 
YODl kvartete e. ll Ba dur, K 428, Talianskej serenáde 
G dur Husa Wolfa a 7. knrtete F dur, pnom 1 op. 59 -
1 cyklu Raluaaovakfch kvartet Ludwiga Yan Beethove
aa, 
Mladosť te jto sympaticke j štvorice bola zjavná nielen 

vizuálne, ale a j hudobným prejavom, ktorý - popri 
profesioná lnom prieniku do "tajov" komornej hry (zo· 
hra tost , spoločné modelovanie hudobných myšlienok, 
kultOra prejavu, štýlovosť) - bol predovše tkým mlado 
bezprostredný s výrazným akcentova nfm kantablllty 
pred hladanfm dalšfch, hlbavejšfch dlmenzlf In terpreta· 
vaných diel. Ich Mozar t bol až haydnovsky bezprostred
ne rozohraný čl rozihraný, Beethoven zapôsobil l silou 
dramatického napä tia, no lahôdkou sa stala Wolfovu 
Talianska serenáda v tempe "Molto vlvo". Toto málo 
hrávané dielko vyznelo nielen ako dramaturgické osvle· 
žente, a le a j ako dobrý odraz zdravej chuti Interpretov 
muztclrova t , navyše doplnený sOladom koncepcie a jej 
naplnenia. V tomto zmysle ešte "nevyšlo" všetko v Mo
za rtov! (udržanie zmysluplnosti pomalých časU ), v Bee
thovenovl zasa sOlad rýchlych temp (posledná čast) nie 
len čo do technického zvládnutia , ale udržania logiky 
hudby. . . Ale to s1í už otázky, ktoré sOvlsla s vekom 
Interpretov: ved Isteže so poňatie skladieb, teda aj 
Ich Interpretačné akcenty menia s prlbOdanfm veku -
smerom k hlbavejšlemu prieniku. No Hagenovct zane
chali vo svojej sOčasnej, mladej e tape svojej komor
nej spolupráce priaznivý dojem. 

VIERA RE!UCHOVA 

Popoludňaj šf Koacart 1. októbra mal slbaostaf rb. 
Predovšetkým aa konal • del, Yyhl6aeaf UNESCO •• 
Medlln6rodaf del hudby. Jeho význam podčiarkol v 
s lávnostnom prejave predseda ZSSKU doc. PhDr. La
dis lav Burlas, DrSc., ktorý odovzdal a j výročné ceny 
zväzu za r ok 1986. Ceny SHF odovzdal r iaditel SHF 
PhDr. Milan Ješko a pamätné plakety BHS riaditel Slov
koncertu Ing. Ladis lav Ondriš. (K tejto udalosti sa vra 
ciame na Inom mieste.) 

V ta kejto slávnostnej atmosfére odznel koncert z tvor
by troch tohtoročných jubilantov: Siaaoaa Juronkého, 
Tibora Aadralovana a JCilluaa Kowalakého. Napriek sku
točnosti, že Ide o jednu generáciu, každá z troch uve· 
dených skladieb niesla znaky Individuality autora , oso
bitého prfstupu k zvolenej téme, a ko l spôsobu vyjadre
nia myšlienkovej náplne. Všetkým trom die lam bola 
však spoločná kompozičné profeslonallta . 

Variácie na slovenskO ludovO pleseň pre dychové 
kvinteto S. Jurovského nesú. pečat doby vzniku (r. 1945) ; 
oplýva jO národnou melodikou, ludovým koloritom, opti
mizmom, komunlkatfvnostou. Pre svoju sviežosť, Invenč
nosť a radost z hudby dtelo l dnes prfjemne pOsobf na 
poslucháča a je vďačným čfslom v koncertnom progra
me dychového sO.boru. Zaznelo v Interpretácii Banako
bystrlck6ho dychoYého kYlateta ( B. Sedl6ček, flauta; 
J. Oradulk, hoboj ; S. Bori, klarinet ; M. Maúr, fagot ; 
B. Smutaf, lesný roh ). je velmi potešltelné, že l mimo 
Bratislavy vznlkaj11 perspektfvne komorné s (tbory. 

Baaskobyatrlcki§ dychoYé kYiateto 
Obe snfmky: S. K6n6zsl 

Cyklus plesni na básne La ca Novomeského Motýl nad 
lampou je dôkazom skladatel skej mnohostrannostl 
T. Andrašovana. VnOtorná atmosféra jednotlivých · básni 
je hudobne adekvátne vyjadrená a bohate rozpracovaná 
v klavfrnom parte (pOvodne orchester ), k torý podstat
ne dotvára myšlienkové jadro jednotllvých plesni. Zna
menite ho Interpretačne stvárnila Eva Flscherod-Mart· 
volov'. Sopránový part predniesla M6rla Aadral onao
'96, ktorá vynlkajOco podala druhO a štvr tO pleseň (Pre
chádzka, Motýl nad lampou ), kým prvá a tretia pleseň 
(Večer, Slovo) by hádam mohlt byť Interpretované dy
namicky 1 fa rebne boha tšie. Cyklus je prejavom Andra
šovanovej Judskej a umeleckej zrelosti. 

M6rla AadraiO'f8DO'f6 Snfmka: a rchfv BHS 

V boha tom tvorivom snaženi J. Kowalského za ujfma 
významné mies to kvartetová Uterat(tra , nielen čo do 
množstva, ale predovšetkým čo do myšlienkovej zával
nosti. PrekvapujOco pOsobf progresfvnost a novátorstvo 
Kvarteta č. 3, najmä pre zvukovO a farebnO. vynachádza
vosť s prih liadnutim na r ok vzniku diela - 19561 Nejde 
tu· o špekulatfvnosf, všetko s l11žl hudbe - Kowalskl svo
je Jadrné muzlkants tvo nikdy nezaprie. Dielo výborne 
Interpretovalo Kocoroyo kYBrteto z NDR (K.-H. Starka 
a D. Hala, husle; Ch. Zolaar, viola a H. Ulaaaaa, violon
čelo). Je to ttež dO kaz, že slovenská hudba preniká l do 
povedomia zahraničných Interpretov. Na tohtoročných· 
BHS to nebol ojedinelý pr fpad. 

ANNA KOVAlOVA . .. 
V programe tohtoročných Bra tislavských hudobných 

slávnosti bola viac ako po minulé roky za~tO.pená slo
venská tvor ba. K pomerne bohatej ponuke diel sloven· 
ských autorov, ktor é boli zaradené do festivalových 
koncertov v Interpretácii našich l zahraničných sólis
tov a telies, prispel samostatným koncer tom Zväz slo
venských skladatelov a koncer tných umelcov (2. októb
ra ). Ztal , nle ve lmi vhodné zaradenie tohto, z hl adiska 
sna hy o prenikanie s(tčasnej tvorby na koncertné pódiá 
chvályhodného člnu na 22. hodinu oslabilo jeho 11člnok 
- prišli Iba "ska lnf", teda U, ktorf tvorbu našich po· 
predných a utorov poznaj (l; pôvodný zámer , prlblfflť vý
ber z overených hodnOt domácej pro,dukcle festivalové
mu obecenstvu teda nevyšiel. Je to škoda. Draaaaturgla 
koncertu bola IOstaYBD6 nlml d6myaelae a popri kYB· 
lltafch dielach sa predstBYlll l aall YyalkaJ6cl Inter
preti. Ako prvý vystOpll talentovaný študent VSMU kla
virista Daniel Buraaonkf, ktorý s neobyčajnou Is totou, 
s muzlkantskou Iskrou a brllanctou predniesol Doman· 
akého Dlthyramby. Soaatfnu pre husle s6lo od Ladlalan 
Burlasa sme sl vypočuli v Interpretácii Andrey Seat6ko
Yej, ktorá opllt dokázala, že patrf k špičke nášho Inter
pretačného umenia. Citlivé stvárnenie skladby, diferen
covanosť plOch, Istota, ale na jmä dlsclplfna, ktorá hus
listka v poslednom obdobi trochu chýbala, charakterizo
vali je j hru. Po prvýkrát sme m'a ll v Bratislave mož
nosť počuť nové dielo Illu ZelJeakú Hudba pre Yloloa
čelo a kla•lr. Autor tu znova dokázal, že l mnohokrát 
použité a overené kompozlť'né postupy mOžu pOsoblt 
novo a svtežo, ak sO novo a sviežo uchopené. 'K celko· 
vému vyznenlu diela prispeli nemalou mierou Interpre
ti - }o1ef Podhoranskf a Marl6a Laplauakf. 

Po viacerých rokoch sme mail možnost počuť na kon
certnom pódiu opä ť Soa6tu e. 3 pre klavlr la memoriam 
Frico Kalenda od Romana Bergera. Považujem to za 
mimoriadne záslužný čln, pretože Ide o silné dielo, ma j
strovsky vystavané a sklbené. Technicky dokonalá , mu
zikálna Interpretácia Evy FlacheroveJ-MartvoňonJ ten
tokrát odhalila nové, lyr lcké možnosti s tvárnenia sonáty. 
vo svojej podstate prfsnej a dramatickej. Záver koncer
tu patr il Ivanovi Hrulovskému, ktorého Sl6člko•é kYBr· 
tato • podaal Tr6Ynli!kovho knrteta op!!t potvrdilo skla
datelove kvality, ako l skutočnos t , že oza jstné ume
lecké dielo pretrvá. EVA CUNDERLIKOVA. 

Organová hudba sl našla v drama turgii BHS stabilné 
miesto - a medzi poslucháčmi nadšených priaznivcov. 
Na prvom (27. septembra ) z dvoch organových matiné 
sa predstavil český organista Milan Slechta, umelec, 
reprezentuj(tct klas ický typ českej organovej školy, kto
rO charakterizuje pevná technická báza, nástrojové vy
váženosť, profesionálna ďóslednost. 

Rukopis Milana Slechtu má základ predovše tkým v mi
moriadnej technickej zručnosti. Ona mu je hnacfm mo
torom, perspektrvou a podmienkou k vlas tnej tvorivej 
predstave, spočfvajOce j v s triedmom výrazovom pradtve 
prirodzenej prostoty hudby. Takéto prosté Interpretačné 
poňa tie ume lec uplatnil na jmä u J. S. Bacha (Chor6lov6 
predohra BWV 740, Prelddlum a f6ga f mol a C dur, 
BWV 534, 531). Vkus dnešného poslucháča sl žiada viac 
vlastného tvorivého umocnenie a zohJadnente určitých 
s(tčasných Interpretačných požiadaviek. Slech tov názor 
zostal nedotknutý módnymi tendenciami doby, fixoval sa 
skOr v tradfcll. Aj v skladbe C. Francka (Faattzla A dur) 
potvrdil spomfnaný Interpretačný n ázor. V dielach sd· 
časných 1 bllžšle k sO.časnostl začala ožfvaf aj Interpre
tova tvorivá fantázia. Dve časti (Caotlleae a Final) 10 

( Pokračovanie na 5. str. ) 
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(Dokončenie zo 4. str.) 
Symf6ale 1!. 3 L. Vleraebo l Symi6Dia 1!. 2 cla IDOl 
op. 21 M. Oaprtbo, obe technicky obťatné, ronlltroyaU 
lmaslaaU•aa pndltnl'foať a•alca k pregnantnému in· 
terpretačnému dotvoreniu predlohy. 

Zvláštnu kapitolu v recitáli Milana Stechtu tvor111 pi· 
'fodaé akladby htra Fiala a Mllola Sokolu. V oboch 
dielach sa spája sonorlzmus a zvukovosť s kontrast· 
nou nástrojovou štyllzáclou. Poklal Fialova Toccata dra· 
matlca - ako ut názoy napovedá - vyrastá z pôsobi· 
vého zvukovo-farebného a rytmického premostenia, So· 
kolova Passacaglla quasl tocca ta na tému B·A·C·H po
skytuje pre Interpreta väčšie motnostl vlastného zdôvod· 
nenta. Stechtova koncepcia nevyplývala z toccatove} 
predstavy, skOr z passacaglle - klenutej do jednotiace· 
ho obltlka. V ostlnátnych r ytmických akcentoch pedálu 
niesol sa cantus tlrmus diela v podobe kryptogramu 
B-A-C-H. Sokolovu hudbu, známu z viacerých lnterpre· 
tácll (hral ju a j ná§ Imrich Szabó), matno v podan( 
Milana Slechtu povatovat za osobitý názorový stimul, 
priaznivo prijatý l publikom. ETELA CARSKA 

TI, čo počdvaJtl hudbu Johanna Sebasttana Bacha, ne· 
mohli oblsf na hrávky Weraera Jacoba na SUbermanno· 
vom organe vo Frelburgu. Z postu organistu tejto ka· 
tedrály, ale najmä znalca jedného z najväčšlch zachova
ných Sllberma nnových organov vytvára sl vlastný pri· 
stup k lnterpretácU hudby tejto doby a špeciálne tvorby 
J. s. Bacha na základe stlvekých krttérll a estetických 
pottadavtek. V dielach J. S. Bacha, zvlášť v Jeho chorá
lových predohrách, sa priam stototňuje so Schweltze
rovou pokorou a pokojom. V podstate l jaho matJaé aa 
BHS ( 4. októbra) bolo 'tfaoatae praalkaaté Bacho'fou 
hudbou, ktorej 'f8DO'fal poloylcu prosramu. Konkrétne 
zazneli diela z wetmarského obdobia, v ktorých Bach 
pretavll kompozičné a Inšpiračné podnety severonemec· 
kej organovej školy s Iskrivou podmantvostou sláčikov 
talla nskych majstrov - Legrenzlho, CorelUho, VIvaldiho. 
Bachova Inštrumentálna, ale najmä organové hudba od· 
rále. pozna tky io šttldla týchto diel, ktoré prispeli 
k rozvinutiu Jeho umeleckého horizontu. J. N. Forkel 
naplsal, te syntézou týchto dvoch rôznorodých štýlov -
nemeckého a tallanskeho - Bach prekonal skladatelov 
v!letkých čias. Koacert a mol, BWV 593, transkrlbovaný 
z VIvaldiho Dvojkoncertu pre husle, vniesol do organa· 
vej faktdry lesk sláčikov, čo umocnil aj Werner Jacob 
lahkostou· a drobnokresbou non legato. Naproti tomu 
Pa118caslla c mol, BWV 512, ln!lplrovantl franctlzskou 
hudbou, Interpret ponechal v striedmom, at chladnom 
výrazovom .,unisone". Fantazijnosťou prentknuté časti 
nespevňpvall celok, skOr nardšall jeho konclznost. Ja· 
cob však svoJim zmyslom pre mieru a kultivovanosťou 
organistu podriadeného ;,štýlu" autora (najmä u Bacha) 
preniesol l osobité postoje do umeleckeJ kategórie ver· 
nosil originálu, v čom tkvela podstata logického zdôvod· 
nenla jeho Interpretačnej koncepcie . Pral6dlum a 16sa 
O dur, BWV 532, prezentovall tak pohotového profesio
nála s vkusne dávkovaným výrazom, prostou reglstrá· 
ctou, to však akoby ešte výraznejšie nechalo vynlkndť 
ttvotnost tejto skladby. 

Hoci W. Jacob podal dôkaz profestálnej zručnosti na 
pohybllvejšlch skladbách J. S. Bacha, vzácnu esenciu 
z jeho hudby vytatll v chor6lo•fch predohr6ch BWV 740 
a 154. K Bachovmu géniovi sa prlblltll práve dctou, pq· 
kojnou vyrovnanosťou v sdlade s hudbou a jej obsahom. 
Cltllvé registrovanie ešte umocnilo tento zámer. 

Druhd čast polorecttálu W. Jacob koncipoval v zmysle 
strledmejšlch medttatlvne jšlch polOh Brahmao'tfch cbo· 
rilo•fch predohler a Resero'fej Faatble a 1681 d mol. 
Obe diela plsall autori v posledných fázach ! Ivota, stl 
teda očistnou spoveďou s presvetlenou faktdrou, plnos· 
f<lu loglcko-fllozotlckého stlšenta. Jacob priam zviazal 
obe diela do cellstveJ prehlbenej výpovede. l prvá čast 
•laataej kompo1lcla Tri metamorl61y aa tému M. Resera 
podporila tdto a tmosféru. Vznikla ako Improvizácia na 
Regerovu Fantáziu. Jacob JeJ tematlckd floskulu rozvlb· 
rova! v ďalšieh častiach do sonorlsttcky a kcentova ného 
zvuku organa a vygradoval fllozoflckou pointou v stlše· 
nom távere. 

Wer,er Jacob je orsaalatom, ktort •16dae a6atrojom, 
ale aedbce 'fl6dauť aad hudbou, ktor6 laterpretuje. Sua· 
ll sa akllr podeliť o Jel plaoať a hlbkll. 

ETELA CARSKA 

MIL 
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Koncert slovenského flautistu 1aal. umelca Mlloia Jur· 
kot11!a, ktorý sl na svoje vystdpenle (29. septembra) 
prizval nlekolko umeleckých hosti, bol nepochybne poc
tou jubilantovi-päťdesiatnikovi, ktorý počas 30 rokov 
Interpretačného pôsobenia vykonal velký kus umelec· 
kej práce ( k\1 ktorej sa pripáJa pôsobenie pedagogické 
a organlzačqé, čo je, pravda, ut Iná ka pitola). A tak 
sme v diele J. S. Bacha ( Soa6ta pre flautu, husle a coa· 
tlauo 1 Hudobaej obete) počuli aj B. Warchala, J. Ale· 
xaadra a O. Rul6o'f6. Do stále' svletej Moy1e1o'f8j Soaa· 
tlay pre nautu a sltaru, op. 75 st za partnera Miloš 
jurkovič zasa prizval svojho viacročného spoluhráča 
v duu - gltarlatu Joxela Zaapku. Po tejto, technic
kými finesami sýtenej , dellkátnostamt nautovej hry 
ozvlá!ltnenej skladbe zaznela Soa6ta pre flautu a kla'flr 
od Bohualna Martla6. Klavlrny part tu hrala taktie! dl
horočná Jurkovtčova umelecká partnerka, ktord st ne
obyčajne vátl, klavir istka Heleaa Gállorod. MartinO tu 
naplsal hudbu radostná, ale 1 ovtatu duchom objektivlz· 
mu, ktorý je typický pre čast jeho tvorivého ds111a. 
Dobre vystavané a premyslené dielo dalo obom spolu· 
dčlnkujťtclm podnety v oblasti rozvrhu a vo výstavbe, 
resp. proporčnostl celku. Zvládlt Ich vysoko profesia· 
nálne. V závere koncertu zaznelo Coacerto la Re od Jo· 
haaaa Chrlatlaaa Bacha, v ktorom spoludčlnkoval SKO 
1 B. Warchalom. Ranoklastcká partltťtra, svtettaca svo
jou prehJadnostou, nič nezakrývajťtca z technických 

V popredi alan 1aal61llf umelec Mllol Jurko'fll! a 116· 
rodat umalac Bohdaa Warchal 

dlspozlcU s6Ustu-flautistu bola skutočnou previerkou 
MUoša Jurkoviča. Evidentný "drive" jeho a Warchala· 
vej hry (resp. hry celého SKO) sdznel v plnom pacho· 
peni temperamentu všetkých ztlčastnených partnerov. 
Ak uvatujem o najväčšlch devlzach hry Mllo!la Jurkovl· 
ča - nielen na tomto koncerte, a le vôbec - je to ne
pochybne domlauj6ca muxlkaatak6. lakrl•osť, aeomyla' 
tyclteille potrebael l tflo'fej "prlchute", ktor6 ho 'tlak 
aencfaluje abytoi!aa od daelka. To je typická črta jeho 
Interpretačného prortlu, ktorý sa prehlbuje ludsky, aj 
ked matno, pod mnots tvom Iných, spoločensky závat
ných tlloh, ut ntet tolko času pllova t detally (napr. 
v závere Allegra con brio v spomlnanom diele J. Ch. 
Bacha ). Napriek tomu sme spolu s Mllošom Jurkovtčom 
pret111 radostné popoludnie, plné pohody z hudobného 
prlatels tva a vysokoprofestonálneho majstrovstva. Zdan
llvo nesťtrodým prvkom v dramaturgU n auttstu-jubllan
ta bolo zaradenie monodrámy Juraja Hatrlka Oeaalk 
T6ae Sl'fll!e•o•eJ. Na druhej strane práve tento opus 
nás ozvláštnll Ideou nielen vnťttornej hudobnej angato
vanostt, ale doslova otriasol · vndtrom poslucháčov aj 
po stránke svojho humánneho posols tva. Skladba z 
r. 1976 zaznela v podan! Bratlalankého dychoYého k'flll· 
tata a japonskej sopranistky Chlhoko Nakatao'fej. Ak 
pôvodná interpretka Brigita Sulcová dodala vydarené
mu opusu punc Istej autentickej neopakovatelnosti a 
tragickej drásavostl, krehká Japonka - ut ustrojenlm 
svojho hlasu a vndtra - zjemnila kontdry ttalneho den· 
nika leningradskej školáčky, čo zomrela s celou rodi· 
nou počas blokády Leningradu. Je vskutku významné, te 
jedno zo slovenských diel sa dostáva postupne do sve
ta, te je tu pr!slub na uvedenie Dennlka v Hirošime 
a v ďalšieh európskych 1 Japonských mestách. Poetic
kosť Interpretácie ml nevdojak pripomenula ptchnucu 
krásu žltej chryzantémy. Skoda len, te tejto nálade ln
dtvtduálnostt sa nie vidy prtspôsobllo aj Bratislavské 
dychové kvinteto. Ak hovorime o koncerte Miloša Jur· 
kovtča a jeho hosti, mysUm, te dielo takmer generač· 
ného vrstovn!ka J. Hatrlka sem pa trllo celkom právom. 

TERIZIA URSINYOVA 

Dôkazom ťtcty k hodnotám, ktorými prispel do rozvoja 
našej hudobnej kultťtry zasldtllý umelec Gejza Oualk, 
bolo poduJatie, nesdce názov Koacert 1 melódii Gejxu 
Oualka ( 4. októbra) . Tento, z hladiska dramaturgie fes
tivalu, nekonvenčný počin bol v sdlade s jedným z fes
tivalových akcentov: vzdať hold našim jubllujdctm skla
da telom. Zasld!Uý umelec Gejza Duslk, za kladatel sla· 
venskej operety, osobnost, ktorá sa vyše polstoročia roz· 
hodujťtcou mier ou podlelala na vytvárani profllu našej 
zábavnej hudby, oslávil v aprlll t. r . svoje 80. naroden!· 
ny. Dôstojných osláv tohto sklada telovho vzácneho 11· 
votného jubllea sa zhostu Spevoherat s6bor No'fej acéay 
., Bratlalne pod veden!m dirigenta zaal. umelca Zdeňka 
Machieka v ré!U Petra J. Oruca. Osobná prltomnost 
samotného skladatela, interpretačné "hosťovanie" a6· 
rodaej umelkyae Eleay Klttnarovej (v závere koncertu 
predniesla Pleseň o rodnej zemi z Hrnčiarskeho bálu), 
odlahčené sprievodné texty Blaleay Hoai!arlvo'f8j (v ln
terpretácU Eleay Galaao'f8j ) a j skutočnost, te sa kon
cert uskutočnll v reprezentačnom pries tore - v Kon· 
certnej stent Slovenskej rtlharmOnte, dodall poduja tiu 
charakter milej, spomienkovej slávnosti. 

Pri konctpovanl programu koncertu sa jeho tvorcovia 
pravdepodobne opterall o Ideové východisko spred pla· 
Uch rokov (podobný koncert - "Kyticu rut( ... " uvte· 
dol Spevoherný sdbor NS pri ma jstrových 75. naroden!· 
nách) . Dramaturgické t attsko koncertu spoč!valo na 
!Anri, ťtčlnkujťtclm Interpretom najbllžšom - na opere
te. Okrem jedného bloku, zostaveného ako vokálno-In· 
štrumentálna montát z najznámejšlch Duslkových ptesnf, 
sme počull výber z jeho š iestich operiet: Ked rozkvitne 
máj, Pod cudzou vla jkou, Turecký tabak, Osudný valč!k. 
Modrá ruta a Hrnčiarsky bál. Dva posledne menované 
tituly boU rozsahovo najväčšmi zastťtpené z pochopitel
ného dOvodu - oba patria ku kvalttatlvnym dominantám 
majstrovej operetnej tvorby. 

Je potrebné povedať, že ako orchester (posilnený nte
kolkýml vypomáhajťtclmJ spoluhráčmi z Iných telte s) , 
tak aJ všetci tlčlnkujťtct sOUstt spevoherného sťtboru bo
ll velmi dobre pripraven! a odviedli kva lltný profesio
nálny výkon po stránke technického, výrazovélto 1 š tý· 
lového vypracovania. Zloženie ťtčtnkujdctch sa, prlro· 
dzene, opieralo o stabllnťt s011stlck11 základňu stlboru 
(zasl. umelec J. Kuch6r, G. Svercelov6, M. Schwelsh'o· 
ferov6, zasl. umelkyňa B. Pol6nylov6, L. Mllkovli!, J. Kon· 
staaty, M. Aadrai ovaaot6), ale poskytlo priestor aj nie· 
kolkým z najmlad!lej generácie sOUstov (A . .Gr6f, J. So-

aoi lo'f6, S. Vlr6god, F. Malatlnec). Skoda, že z objek· 
tlvnych dôvodov sme zaznamena ll absenciu zas l. umelca 
J. Benedtka a D. Jarjabka. Jiu Koaataaty, ktorý mal v. 
progra me najväčši priestor, výborne prezentoval na 
koncertnom pódiu svoje Interpretačné kva lity. 

EVA ·HOLUBÄNSKA 

VO KAL 
ONCE 

E 
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Nestáva sa často, aby predstavttel svetovej vokálnej 
!lptčky zavlta l do nášho mesta, no ked pride dčlnkova( 
na náš hudobný fes tiva l, je jeho vystdpente určite Jed· 
ným z vrcholných fes tivalových podujati. Ctltella a 
znalci speváckeho umenia st prišil na svoje na koncerte 
svetoznámeho teporlstu Nlcolala Geddu a Slovlaakého 
okteta ( 5. októbra). Program večera bol nezvyčajný: 
predata•o•ala ho •fhradae praYoalhaa chr6mo•6 hudba 
a 19.-20. storoi!Ja od prnalae ruakfch, ao aj arbskfcb, 
maced6aakycb a bulharakfch akladatefov. Pravoslávna 
hudba je oddávna čisto vokálna (ll cappella ), a preto 
ani tenoris tu N. Geddu nesprevádzaU tnštrumentallstl, 
ale okteto mutských hlasov, na bedrách ktorého spočl· 
vala ťarcha celého progra mu. Je obdltuhodaé, akfm Ja· 
sBYfm nukom dokbala tito hfatka apedko• aaplalf 
haecr pri pnfch taktoch telk6 aleii a ako 'fedela xauja( 
a uchdtlf obeceaat•o plaatlckoaťou nojho predaeau. 
Istota a precrznost tch vokálneho p rejavu napokon sved· 
čl o boha tej koncertnej skťtsenostl (okteto vzniklo 
r. 1951). 

Nlcolal Gadda Obe snlmky: S. KOnHzsi 

Chrámová hudba je v podsta te vždy konzervatlvna, no 
o pravoslávnej to plati dvojnásobne. Pr!čtnou je nielen 
Jej kultové poslanie, ale aj povaha Judského hlasu ako 
samostatného nástroja. Je známe, te práve z chrámo
vých zborov vyšlo vera významných vokálnych umel
cov. Márne by sme tu hl adaU nejaký nápadný rozdiel 
medzi skladbami z obdobia klasicizmu lD. S. Bortňan· 
sklJI.. a tvorbou z 20. storočia (P. G. Cesnakov alebo 
A. Dubensklj). Ich nadčasovosť a neosobnost nám otvára 
celkom Iný svet. Ani v dielach P. l. Cajkovského -
čl ut v deklamačne koncipovanom "Otče náš" alebo v 
mellzma ttckom "Prtdtte, poklontmsa" - nenájdeme toho 
Cajkovského, akého poznáme z jeho svetských opusov. 
Archatzujdce tendencie sd zjavné v skladbe MacedOn· 
čana V. Mladenova (19. stor.) , prlpomlnajťtcej použitim 
prázdnych kv!nt stredoveké organum, alebo u Rusov 
P. G. Cesnakov a a A. Dubenského (oba ja z l. pol. 20. 
stor.), z ktorých jeden uplatnll kánontckd techniku a 
responzorlálny prlnclp a druhý vyzdobll melódiu diskan
tom. 

Hlas N. Geddu poznáme z na hrávok a televlznych pre· 
nosov ako dokonalý vokálny "nástroj" s neobmedzený
ml motnostamt. V IexikOne sa môteme dočfta ť, že svoju 
profes ionálnu dráhu začal už r. 1951 š tokholmským de· 
butom v Adamovom "Pos till1onov1 z Lonjumeau" (v ťtlo· 
he s vysokým .,d" ) .. . Teraz sme sa presvedč 111, te aj po 
36-ročnej tntenzlvnej profes ionálnej činnosti je umelec 
ešte stále v optimá lnej speváckej kondlcil. jeho mäkký, 
suverénne ovládaný lyrický tenor má vyslovene ruské 
zafarbenie, zrejme zdedené po predkoch z otcovej stra
ny. Ohromujťtca je na jmä dynamická škála, ktorou tento 
umelec vládne. Pozná techniku umeleckého využitia fal
zetu a vie nebadane prechádza ť z falzetového ptanlssl· 
ma cez mezza voce do plného tOnu - a naopak, čo je 
znakom najvyššieho vokálno-technického majstrovs tva. 
Tento pros triedok v spojen! s dokonalou dychovou 
technikou mu umotňuje vytvárať bra vdrne vzos tupné 
gradácie, aké sme počull v skladbách P. G. Cesnokova 
a lebo D. Chrtstova. Najmä Chrtstovova náročná skladba 
.,Vo carstvtjl tvojem" bola pravým koncertom - nielen 
pre sOllstu, ale a j pre okteto, ktoré sa tu tlspešne vy· 
rovnalo s pomerne vysokou tesstturou. Zvlášť oslnivo 
zattarllo Geddovo tenorové sOlo po basovom ťtvode ok· 
teta v skladbe A. Fa tejeva, zakončenej jasavým "alle· 
tuja". V jej závere dosiahlo okteto priam organový 
zvuk, ktorý by oza jstná chrámová akustika eš te znáso· 
blla ... Poslednťt skladbu musell ťtčtnkujťtcl sčasti opa
kovať a na dôvažok pridalo okteto eš te moravskťt pleseň 
"Ej hora, hora" od O. Ha lmu. 

s programom tohto koncerte vystupova ll umelci už 
nielen v JuhoslávU, ale aj v Tallansku, Rakdsku a Pol· 
sku. Samotné okteto je v CSSR ut tret! raz. 

LJUBA MAKOVICKA 

Recitál zaal. umelca Petra Mlkul6ia, sOllstu opery 
SND, patril - v spolupráci so 1aal. umelcom doc. Ľudo
vltom Marclaserom - k vrcholným zátltkom tohtoroč· 
ných BHS. Neoslľioval vonkajšou pompéznos tou, ba ani 
návš teva na ňom nebola stopercentná, ale pritom Moy· 
zesova sieň SF dýchala v uno popoludnie (7. októbra ) 
a tmosférou obdivu k umeniu komorného spevu. Basista 
Peter Mikuláš patril 1 v tomto ročnlku festivalu k naj-

( Pokračovanie na 6. s tr.) 



VO KALNE 
KONCERTY 

(Dokončenie z 5. str.) 
obsadzovanejš!m spevákom v operných 1 koncertných 
produkciách. Zvládol to s obdivuhodnou disciplinovanos
ťou a rozvrhom sn. Jeho spevácky koncert bol, pravda, 
v tomto reťazci povinnosti a šanci predsa len výnimoč
ný. Spevák tu stál sám, Iba v partnerskej spolupráci 
s citlivým klaviristom. Peter Mikuláš sl nečakane vy
bral do l. polovice koncertu samé Cajkonkliho romance. 
Bolo Ich ll, zostavených do troch blokov, prlbllžne te
maticky st1zvučlaclch: prvé štyri navodlll náladu Intimi
ty čl velebnosti (Blagoslavlaju vas, lesa ), ďalšie tri 
boll rôznorodej obsahovej náplne - od humorne j (Ka k 
nalad111 "Durak"), cez pomerne málo uvádzané lyr lcké 
vyznan ia (Za a knom v tent me lkajet, O, jestli b'ty mag
la) a posledné štyri st1 z rodu najsplevanejšlch Cajkov
ské ho plesni ( Sleza dražlt, Sred šumnovo bala, Ka k nad 
gorjačeju zaloj a Serenda Don-Zuana ). Aby vyvážll vlnu 
Ca jkovského, v prldavkoch na záver koncertu pont1kol 
P. Miku láš aj ukážku z európskej romantiky: Schuber
loYU známu pleseň Ty mOJ klud a Wolfo't' Sonet č. l 
na Michelangelove verše. V podstate však - v jednom 
1 druhom výbere - preukázal basista rovnako vzácny 
prlstup k llterati1re krehkej, lntlmnej, podobnej vni1tor
nej !!.POVed!, lnkllnujt1cej najmä k lúbostnej tematike. 
Využfval rôznorodé spevácke prostriedky, aby podčiar
kol v_yznenle hudobno-slovnej obsahovostl: neboli však 
z roau velkooperného pátosu a tónu. Väčšinu plesni 
kreoval sólista v mezza voce, resp. v oblOku od najjem
nejšleho pianissima cez rozvinutie dyna mického vejára. 
P. Mikuláš vedome využlva m!lkké zafarbenie svojho 
basu, ba neutrallzáclou slablk mu dáva ešte znmatovej
!lle odtiene, aj keď to niekedy neslt1žl zasa zretelnej 
nrtlkulácll . Nezabudnuternou je napr. Interpretácia ve
lebnej r omance Blagoslavlaju vas, lesa, kde spevák 
priam otvoril poslucháčovi svoju cltovd náruč a suges
tlvne vyspieval náročné hlboké tóny. Intlmnu spoveď 
zasa prlpomlna la romanca Sleza dražlt, nesená v pla
nlsslmovom vinen! - a lebo (naopak ) s velkým nasade
nfm tónu 1 expreslvneho prežitia In terpretovaná Serena
da Don-Zuana. Druhá polovica recitálu bola venovaná 
st1časnej slovenskej tvorbe: Ferenczyho cyklu Tri sone
ty zo Shakespeara pre barytón a klufr (poznáme Ich 
napr. z Interpretácie zas!. um. J. Martvoňa l a Suchofto
•fm Trom plesftam pre bas a klufr (odzneli v orches
trálnej verzll a lnterpretácll S. Kopčáka r . 1985 na 
BHS) . Vnt1tornou dynamikou zvrásnené Ferenczyho 
plesne, spievané v anglickej jazykove j verzll Shakespea
rových sonetov, boli na niektorých miestach (napr. 

Zaslíalllý umelec Peter MlkulU 
Snlmlia: ar chlv BHS 

v 2. sonete) trochu privysoké pre Mikulášov hlas. I tak 
však dokázal z nlch vytažlt obsahovd adekvátnosť, hoci 
Ferenczyho možnt1 hudobnt1 lyriku nemožno nijako po
rovnávať s prejemnelos tou romantikov. Užšie výšky sme 
postrehli aj v l . plesni (Mallnconta) Suchoňovho cyklu. 
Bol to však Iba detail (mysl!m sl však, že kvOll ďal
šiemu vývoju speváka ho netreba zatajovať), ktorý sa 
stratil v zmys lovom a myšlienkovom vtbrovanl prekrás
neho opusu. Mikuláš je Ideálnym Interpretom t-ohto die
la : dokáže vyja drlt jeho melanchóliu vo válkovských 
veršoch čl v hudbe Suchoňa, ktorý tu "metamorfózuje" 
svoje hudobné obzretta, je dramaticky t1točný, ako aj ly
rlcko-medltatlvny v plesni na báseň Petra Sttllchu (Nuo
va speranza), ale a j dravý, veselý, Ihravý v optimis tic
kej Glocondlte. Treba povedať, že poslucháčsky je adek
vátnejšia komorná než vokálno-or cestrálna verzia diela, 
ktorá dáva do rovnovhy posolstvo hudobné s obsahom 
slov. Ak na záver recitálu odzneli eš te tri pr!davky (nako
niec ária z Verdiho Boccanegru ), je to svedectvom 
t1spechu a ohlasu u obecenstva. Peter Mikuláš našiel 
ocenenie u toho festivalového publika, ktoré dáva pred
nost overenej kvalite pred často klamlivými zahranič
nými reklamami. Je to spev6k s hlbkaml introverta. 
C. Marclnger, klorf sprev6dza rôznorodo tvarované a 
temperamenta6 vok4Ine talenty, plne podporil spomfna
n6 i!rty Mlkul6i ovho umenla, pričom mu naJ•lac lilo 
o ullaohtilosf a kultivovanosť muzlkantského dlal6gu 
so aped.kom-baslslom. 

'l'ERt ZIA URSINYOVÄ 

OPERA SND 
NA BHS 1987 

------------------------------------------------------------
Premiér Borodino ho diela Kn1 ža Igor 

Jedným z pomocných kritéri! pri 
tvorbe repertoáru operných súbo
rov sú jubileá operných skladate
l ov. Storočnica Borodlnovej smrti 
nai la preto loglckía odozvu v pre
miére jeho jedlaliho operného die· 
la počas BHS. Takže odteraz v 
SND zastupuje ruskú operu popri 
prevádzkou už pomerne "ošúcha· 
ných" Inscenáciách Borisa Godu
nova a Eugena Onegina aj Knlela 
Igor. 

prvý polovecký obraz ( poetlckllj
šou scénou, čarovnnfm so svetlom 
a atmosférou 1 väčšou diferenco
vanosťou zvuku orchestra smerom 
k lyrlckým a poetickým pólom) . 
Situáciu takto zachraňovali aspoň 
choreogra ficky vydarené polovec
ké tance (choreograf K. Tóth ), a! 
na finále, prlpomfnajt1ce masovky 
z mustc-halov. 
Oroveň speváckeho naštudova

nia je vyrovnaná a dobrá. Igor 
F. Cabana je taký, aký má byt. 
Bohatier z rozprávky, sptevatl1cl 
bez problémov 1íderným tónom a 
ak nás prfllš nedojfma, je to danli 

sa miešali tóny z odboru "legge· 
. ro" a "lirico". Kedže tých druhfcb 
bolo predsa len viac o doplnil leb 
vzornou legotovou kultOrou, vylla 
z toho úspešná kreácia. Ak sl od· 
mys lime nepružnosť hlasu pri naj· 
vyššfch tónoch, potom bol dobrou 
kreáciou aj Vladimir J. Abela, b• 
recky vari bezprostrednejšl nd 
Vladimir Kundlákov. Zásluhou M. 
Blahuilako't'l j je, že do tézoviteJ 
postavy Jaroslavny vniesla predsa 
čosi z Judského tepla a drámy 
opustenej ženy. Z rýdzo vokálneho 
hladiska bolo v jej kreácii trocha 
prlvera z verlstlckého štýlu a IX· 
preslvlty, hoci zjavne svoj preJav 
krotila. Vo výraze chladnejšia t. 
Rybárska sn prldržlnvala tradičneJ, 
slovensky h1bozvučnej Interpreta· 
cle s jasným, vyrovnan9m tónom 
a kvalitným výkonom vrchollaclm 
v treťom obraze. Hlas J. Zef. 
hauo't'ej ( Končakovno) znel krásne 

Premiérované dielo je v mnohom 
priam esenciou všetkých základ
ných charakteristik r uskej národ
nej opery. Má melodiku napájant1 
z národných a ludových trad!cl!, 
libreto vychádzajdce z národných 
dejín (ktoré st1 popri rozprávke 
jediným žriedlom námetov . pra 
ruskt1 operu), vo výstavbe diela 
prevahu lyrlckých a epických prv
kov nad prvkami dramatickými. 
Ale má tiež tradične výrazný zá
stoj zborových scén (volajt1cl po 
sociologickej Interpretácii) a zá
roveň hlboký ponor do psychiky 
postáv, vyjadrený nadmlerou citov 
a výrazovosti v speváckych par 
toch. Citov, ktoré sa vymykajd 
opernému klišé, pretože okrem 
osobných problémov odrážajt1 aj 
nadosobné Idey. S touto posled
nou vlastnosťou súvis! aj potreba 
velkých, krásnych a výrazovo bo
hatých hlasov, ktoré dnes, ked sa 
volá po zdtvade lnen! oper y, mOžu 
var! najviac zabezpeč!( dielu pria
zeň publika. Pretože Knieža Igor 
je takmer nerlešltelným problé
mom pre r ežiséra, ktorý musi ak
ceptovať rozvláčnu epickosť diela, 
pokt1stt sa zladiť prvky monumen
tá lno-historické s lyricko-osob
nostnými a h ladat dajakú optiku 
na hlavného hrdinu, ktorý nle je 
velký a ko vojvodca, ale ako po 
vlasti a žene túžiaci človek . Je 
paradoxom diela, že dve Ideovo 
nosné postavy Igora a Jaroslavny 
sú životne menej presvedčivé, nie 
st1 to bytosti z mäsa a krvi, a le 
zhmotnené Idey (vlastenectva a 
vernosti), bl!zke sklada tel ov! a je
ho generácii. Narušiť lstt1 tézovi
tosť a Idealizáciu týchto cha rak
terov l diela ako celku moder
nou režijnou optikou (napr. per 
traktovan!m Igora ako tragického, 
a nie Ideálneho hrdinu) by asi 
bolo ťažko možné bez popretia die
la ako takého. Inscenátori - J. 
Gyermek (réžia ), V. Such6nek 
(scéna) a O. Dohn6nyl (dirigent) 
bez výhrad prijali skladatelovo 
stanovisko a dielo preniesli na ja
visko v jeho oslavnom, národno
budltelskom chápan!. Inscenácia 
má potom podobu historickej fres 
ky, v ktorej sa akcentuje to pod
statné a prlvelml nezáležl na de
talloch a nuansovan!. Skoda však, 
že sa aspoň nevyužlll možnost!, 
ktoré k zmene nálady poskytuje 

Pat,r MlkulU ako IConfak a FranUiek Caban ako ICDieJa Isor 

z h . ~ -n n h 
Do viacerých lnscenácl! opery 

SND vstt1plll v rámci BHS zahra
ničn! sólisti. Pripomeňme sl, čo 
nám ukázal!. 

28. 9. Tosca - Sll't'la Sauo•6 
(MĽR). Pre tých, ktor! speváčku 
poznajt1 z jej početných gramore
cltálov čl z koncertných vystúpeni 
na BHS v 70-tych rokoch, možno 
bol jej javiskový bra tislavský de
but miernym sklamanfm. Na jmä 
tým, že hoci je Sassová známa In
terpretáciou mnohých dramatic
kých partov, jej farebne tmavý, no 
nijako zvláš! prlerazný hlas l!! v 
podstate lyrlckým sopránom. Kult 
velkých h lasov však vo svete na
tolko neplat! ako u nás, rozho
dujt1ce je ovládanie hlasového or
gánu, vystihnutie štýlových požia
daviek a umelecké kreovanie pros
triedkami vokálnymi l hereckými. 
A v tom Sassová presvedčlla. He
recky bola viac povahovo nevy
spytatelnou "divou" s okázalým 
gestom, vyhrávajúcou detally raz 
verne realisticky, raz viac štylizo
vane. Z hladiska vokálneho to bo
la Tosca výsos tne lyrická a Intro
vertná, v dejstve prvom vokálne 
hravá, v druhom od začiatku skOr 
zlomertá ne~ bojujt1ca, v tretom 
poznačená t ragédiou. Predovšet-

skÓr dlohou než vlnou Interpreta. 
Bezprostrednejšie pOsobf pos tava 
Gallckého, v ktore j J. Galia viac 
a kcentuje mužnt1 drsnosť, u J. 
Spef ka sa objavujt1 rezlduá jeho 
komických flgt1r, takže vlac prl
pomlna požtvačného kupca než 
spustlého aristokrata. Hlasovo 
obaja čarujt1 s výrazom (prvý 
efektnejšie), pre oboch je však 
part plsaný trocha privysoko. Ho
cl sa O. Malachovskt vo velkej 
árU nevyhol kolfzll s orchestrom, 
je to povahou hlasu s tále Ideálny 
Končak, výrazovo drsnt, a le 1 velo 
kodušný a chápa jt1ct (najmä v he
r eckej zložke) a Impozantným hla
sovým fondom prenlkajúcl ponad 
sýty zvuk orchestra. Pre alternu
jdceho P. MlkulOa je opäť typic
ké výrazovo detailné a premysle
né vypracovanie partu, najm!l v 
nlžšfch polohách mal však prob
lémy s nosnosťou a farebnosťou 

hlasu. U Vladlmlra J. Kundl6ka 

kým však poňatá ako vokálno-vý
razová š tt1dla. Napr. v scéne so 
Scar plom frázu, v ktorej vyjadru· 
je rozhodnutie opustiť Rim, spieva 
krásnym, farebným tónom. Až vzá
p!ltf akoby s l uvedomila hrOzu 
svojho st1hlasu so Scarptovým ná
vrhom a nasledujdce dve repliky 
("la pltl breve . . . sf" ) odspieva 
neprirodzeným, strachom prtškrte
ným hlasom. Podobného čarovania 
s vokálnym výrazom bolo v kreá
cll net1rekom, ba až prlvela (napr. 
v modlitbe). Pr l všetkej de te k jej 
v mnohom lnšplratrvnemu výkonu 
predsa Ideálom je asi Tosca jedno
duchšia, menej prešpekulované, 
spontánnejšia, viac sa opierajúca 
o primárny vokálny t1člnok krásy 
hlasu a lfnle. 

29. 9. Kráfovn6 noci - Vera 
Nentwlchov6 (Rakdsko). Neznáma 
speváčka, ktorá sice nle je osob
nosťou, ale náročný part zvládla 
suverénne. Po rozpačitom úvode 
ukázala pevný a nosný tón v ná
ročných kolora tdrach prvej a eš te 
viac druhej árie, a ta k sa aj vo
kálne prlblfžlla k zlovestnej podo
be královnej zla, čo typy rahšlch, 
lyrlckých koloratdrok nedokážu. 

7. 10. Mimi - Malgorzata Mar-

Snfmka: J. Vavro 

v celom rozsahu, najmä však ' 
nlzkej polohe, chýbalo vSaK v ňom 
vyjadrenie citovej roztl1ženosll a 
vzruchu. Z predstavttelov eplzM· 
nych 1íloh najviac zaujal! rutino
vaný komik P. Gábor ako ferona 
a J. Horské ako polovecké dievča. 

V početných zborových scénach sa 
prejavlla dôsledná práca L. Jlo. 
lú ka, trocha prekvapilo umel6 
ozvučovanle zboru v scéne polo
veckých tancov. 

Celkove prl jatelný, no predsa 
len akýsi monotónny dojem, danf 
niektorými· vlastnosťam! diela 1 

posllnený akcentovanfm patellc· 
kých strdn hudobného naštudova· 
nla, a ntlromantlckých tendencU • 
scénickom riešeni l strohosťou rt
žie, nart1šu pestrá paleta poul!· 
tých kostýmov (podla Ľ. Purkyb 
ve j), v niektorých detailoch polo
veckého obrazu však obsahuJQca 
sporné prvky. S. ALT&N 

czewska, Rudolf - Darlua& WaJII. 
dowskl. Neočarlť v úlohe Pucclnl· 
ho Mtml je priam nemožné. Poda· 
rllo sa to však hosťujQcej polsktl 
sopranistke, ktorá tu nekráčala • 
š lapajách úspešných predstaviii
Uek Mlml z MĽR čl BĽR. )ej blas 
chvllaml preukazoval prfznaky 
t1navy a opotrebovanosti, chvllalll 
zasa elementárne) neznalosti spt· 
váckeho remesla, takže z celej ml· 
mortadne neucelenej kreácie zos· 
talo len nlckolko dramatlckejšfcb 
tónov, ktorými naznačila, 2e Mill! 
by sa hádam dala splevat aj IllU 
ako jednostrunne lyricky. To všal 
bolo všetko. Výkon tenoristu tak· 
ttež nepôsobil vyrovnane, no pred· 
sa mu vyš li aspoň niektoré vačlll 
celky, v ktorých naznačil, že tull. 
ako by sa ma la tíloha Rudolla ao
tentlcky odspievať. Jeho sublllntjl 
lyrický tenor sa vo vyššej polobt 
rQzozvuča l , aj keď občas za ceDil 
prlvelmt otvorených, a teda 1111-
nej esteticky pOsoblaclch tOnov. V 
nepresnosti nástupov a kollzt6cli 
s orchestrom bolo predstavenll 
zlým prfkladom. 

Po minulé roky (s výnimkou~ 
ku 1985) zahraničn! speváci YJ· 
stupujt1cl v SND mimo BHS ZVJ· 
čajne drovi'lou prevyšovali kvali
ty festivalových opern9ch b0511 
Zdá su, že tomu tak bude aJ aa
dalej. V. NOROVSif 



ická konferencia 

Prvý október, vyhlásený Medzinárodnou hudobnou ra
dou UNESCO za Medzinárodný deň hudby, má aj v relá
ciách festivalu Bratislavské hudobné slávnosti osobité 
postavenie. Už po nlekolko rokov sa v rámci popolud
ňajšieho koncertu - okrem umeleckého programu -
udelujd ocenenia tým skladatelom, Interpretom a muzl
kológom, ktor! sa osobitými tvorivými člnmi zaplsall do 
pamätnlce slovenskej hudobnej kultdry za uplynulý rok. 
Význam Medzinárodného dňa hudby v európskom, resp. 
svetovom a domácom kontexte pripomenul v slávnost
nom prejave zasldžllý umelec doc. PhDr. Ladislav Dur
las, DrSc. (na snlmke S. KHnHzslho), ktorý v obsažnom 
prlhovore neza budol zdOraznlf postavenie a význam hu
dobného umenia ako Istého nástroja porozumenia medzi 
národmi. Potom zástupcovia zvazu slovenských sklada
telov a koncertných umelcov, Slovenského hudobného 
fondu a čs. umeleckej agentOry Slovkoncert odovzdali 
ceny lnštltt1cH za rok 1986. 

23. ročnlk BHS poskytol prlstrešle v poradi uf 
XVI. muzikologickeJ konferencU na t6•a Oblaa aloven
sk6ho hudobn6bo umenia w ubrallli!l po roku 1945. 
Konferencia (uskutočnila sa 7. 10. 1987) organizovaná 
a pripravovaná PhDr. Z. Nováčkom sa po prvý raz ko
nala bez neho. Všetci prrtomnl sl prlpomenull jeho ne
malé zásluhy pri rozvoji tejto tradlcle na pOde festivalu. 
Z prvotného zámeru skOmať hudobné tradlcle Bratislavy 
sa rokmi vykryštallzovala potreba šlršleho tema tického 
záberu. Azda preto sa koncepcia nleJsolkých konferenci( 
odklonila od Ozkoprofllovaných m)lzlkologtckých tém. 
AJ na 16. stretnut( muzlkológov dominovala téma, ktorá 
sa svojou živelnou povahou zatial vzpiera prlsnemu ve
deck~-~Du skllmanlu. Preto pokladám označenie muzlkolo
glcká konferencia skOr za konvenčnt1 dohodu. PresneJ
šle označenie by azda bolo pracovný seminár. Tým ne
chcem znižovať hodnotu prednesených referátov, o všet
kých však plaU, fe vskutku dôkladne lnformovall o spO
soboch a sOčasných pra ktikách šlrenla slovenskej hudby 
v zahranič[. Profesionálna zasvätenosť vyplynula z pro
fesijnej pr!slušnostl k jednotlivým hudobným lnštltll
clám. V kocke zhrniem: zišli sa tu zástupcovia z MK 
SSR, 'ZSSKU, SHF, SF a jej zložiek, opery SNI5, Slovkon
certu, Cs. rozhlasu a telev!zle, OPUS-u. Každý referujt1cl 
okrem vyzdvihnutia pozlttvnych Ospechov a skt1senostt 
z š!renta našej hudby do cudziny upozorňoval a j na tie
nisté stránky tejto zodpovednej Olohy a mnoh! predložlll 
celý rad návrhov na riešenie. Vzhladom na vymedzený 
priestor a početnosť referátov nepokladám za potrebné 
referovať kto o čom a a ko. SkOr chcem upozorniť na 
zvazok tých problémov, ktoré vypuklo trčali z každého 
pr!spevku, lebo sil na jcltllvejšlml ohnlvkaml v procese 
zvanom šlrenle kultOrnych hodnOt.~ 

Na zložitosť a vlacvrstevnosť Ostrednej témy upozor
nil už v Ovode doc. PhDr. L. Burlaa, DrSc., novozvolený 
vedecký tajqmnfk konferencie. Jeho krátky historický 
exkurz upozornil na to, že pred tllto, neváham povedať, 
zodpovednll kultOrno-polltlckd Olohu je postavená každá 
generácia nanovo a mala by ju riešiť čo najpr!kladnej
šle. Ztar, nie vždy sa môžeme poučlt z minulosti. L. Dur
las pripomenul, že sdčasný ohlas na našu hudbu v za
hranič! nie je adekvátny jej nesporným umeleckým hod
notám. ZdOraznil, že ,.stratégia kontaktov mus! byť dy
namickejšia", aby sme nes tra tlll už raz dosiahnuté po
zlcle, ako sa to s talo už neraz. V podstate od začiatku 
až po posledné slovo sa ako červená niť tiahol t1stredný 
problém - ako dosiahnuť zvýšenie záujmu o tvorbu 
slovenských skladatelov v zahranič!, aby s lovenské kon
certné umenie, ktoré zatial slávi nema lé dspechy v cu
dzine, nebolo na pódiách osamotené. To sO však prob
lémy nielen našej hudobnej kultOry. Interpretačné ume
nie sa omnoho rahšle ,.exportuje4 a ko domáca tvorba. 
MK SSR v spolupráci s ostatnými hudobnými lnštltOcla
ml vyvlja nemalé Osllle pri šlren! nášho hudobného ume
nia. Rozllčné formy výmeny kultt1rnych hodnOt prostred
nlctvom vzájomných kultOrnych dohOd sil v nasledujO
com pomere: so socialistickými krajinami máme uzat
vorených 70 perc. a s nesoclallstlckýml 30 perc. Náš 
záujem sa otvára a j smerom k rozvojovým krajinám. 
Lenže - a na to upozornil nielen PhDr. V. Gráf, ria
ditel odboru pre kultOrne styky so zahranlčlm MK SSR, 
nemôžeme byť vObec spokojn! s 'drovňou a pr!nosom 

ani nevraviac. Upozorňovala na to a j PhDr. A. Rajterov4 
po niektorých skOsenostlach Slovenskej fllharmónle na 
zájazdoch. Pravdepodobne je na jvyšši čas Inovovať for
my kultt1rnych konta ktov, hudobné nevyn!majOc, lebo 
formAinosť a rutina v pBťročných plánoch kultdrnycli 
výmien je Iba na škodu veci. Nezáujem a lahostajnosf 
cudzieho publlka má však svoje prlčlny. Mnoh( refe
rujt1cl videU velké rezervy v nedostatočnej propagácU 
a málo atrakUvnej "reklame" (a bez nej to, žlal, nej· 
de), ale l v nepružných ngentážnych postupoch. Je ve
rejným tajomstvom, že máme trvalý nedostatok propa
gačných materiálov (nielen hudobn!cl), je málo profilov 
skladatelov a Interpretov, ako l katalógov najrozličnej
šieho zamerania na vysokej polygra flckej Orovnt. To 
všetko sd 'dčlnné pomOcky pri prvom kontakte so zahra
ničným partnerom, ak Ich niet, konta kt je ohrozený. 
Slovkoncert mal napr. v minulom roku zo svojej obchod
no-agentážnej činnosti (vystllpenla našich umeleckých 
telies a sólistov) zisk vyše 70 mU. dev!zových korlln. 
Je to málo, je to vera? V každom pr!pade lnvesUcle do 
llčlnn.ej propagácie našej hudby (nielen koncertného 
umenia ) nie st1 st ratové. Z mnohých Ost sme počull, že 
slušné pozlcle na zahraničných operných scénach sme 
prepustili Iným, naše opery tam znejd čoraz menej, 
z nepochopltelných dôvodov absentujeme na mnohých 
medzinárodných festivaloch sOčasnej hudby, nepresa
dzujeme sa na Orovnt modernej, vyspelej kultdry. Ne· 
čudo, že zahraničn( partneri volia zhovievavý PO;Stoj 
k našim telesám a miesto toho, a by rlskova lt so sklad
bami neznámych autorov, požaduJO bežný komerčný re
pertoár. Pre nich je ekonomické hladtsko pr!llš silný 
pán, lenže ukazuje sa, že trvalé zanedbávanie ekonomlc· 
kých zreterov má nedozierne následky. Problémov, o 
k.torých sa ďaleJ hovorllo, bolo overa viac. Kuriózny je 
napr. fakt, že Slovkoncert exportuje vážny žáner v men
šine (32 perc.), zvyšok tvori tzv. zábava, kým napr. 
Slovenská telev!zla má najväčšie Ospechy s programami 
vážnej hudby, o náš populár je mizivý záujem. Rozhlas 
má zasa výborné skt1senostl s ponOkanlm našej hudob
nej tvorby v podstate zadarmo, vyžaduje tba splnenie 
autorských honorárov. SHF pravidelne zasiela partltOry, 
mg. nahrávky, usporadOva prehrávky pre zahraničných 
dramaturgov a redaktorov. OPUS sa prezentuje v za
hranič! prostredn!ctvom hotovej produkcie 1 nehmot
nému vývozu llcencl! a koprodukcU. Vynlkajdcu službu 
nášmu umeniu robia všetci koncertn! umelci a speváci, 
ktor! dlhodobo čl Inak reprezentuj(! našu krajinu. 

CENY ZVÄZU SLOVENSK?CH SKLADATEĽOV A KON
CERTN?CH UMELCOV zlskall: 

v oblasti skladatelskej tvorby 
IVAN HRUSOVSKf za dielo Cantlcum pro pace 

- v oblasti lntepretačných výkonov 
DANIELA RUSO za OčlnnO propagáciu sOčasnej slo

venskej hudby 
- v oblasti hudobneJ vedy, kritiky a publlclstlky 

VLADIMIR CI!IK za prácu Slovensk( dirigenti a zbor
majstri 
- v oblasti zábavnej hudby 

IGOR WASSERBE~GER za autorský a editorský prfnos 
v publikácii Encyklopédia džezu a modernej populárnej 
hudby. 

CENY SLOVENSKE:HO HUDOBNE:HO FONDU zfskall: 
- Cenu Jána Levosla va BeHu 

VLADIMIR GODAit za Concerto grosso par archl e 
cembalo 
- Cenu Frica Kafendu 

MÔYZESOVO KVARTETO za vysokOinterpretačnO kva
Utu a sOstavnd propagáciu s lovenskej hudobnej tvorby. 

CESKOSLOVENSKA UMELECKÁ AGENTORA SLOVKON
CERT ocenila: 

Kedže v htadlsku sedeli 1ástupcovta všetkých zaln• 
teresova ných ustanovizn!, môžeme dOfať, že pr aktický 
prlnos XVI. muzikologickej konferencie bude zavtšený 
vytvorenim koordinačnej komisie pre zahranlčnd pro
pagáciu slovenskej hudby - tak a ko to v závere na
vrhol vedecký tajomník doc. L. Burlns. Podla počtu od
referovaných s trán odhadol L. Burlas slovnd kapacitu 
konferencie na asi 35 tls!c slov. Bude stačiť oných 35 000 
slov na to, aby sa táto alarmujOca situácia zmenlla? 

To všetko sa dozvedeli Iba U, ktor! vydržalt spolu 
s prednáša]Oclml do konca. Dvojetapový odliv (po káve 
a po obede) poslucháčov 1 odborn!kov bol smutným 
obrazom vlažného nezáujmu členov zv!lzu o problema
tiku, ktorá sa predovšetkým Ich bytostne dotýka. O plod
nej a živej diskusii odišli referujt1cl snlvať dompv. 

- zaslt1žllého umelca dr. Ladlala.a BURLASA, DrSc., 
predsedu Zväzu slovenských skladatelov a koncertných 
umelcov za dlhoročný aktfvny podiel na profllovanf BHS 
a za významný skladatelský prlnos k programom festi
valu, 
- zas!Ožllého umelca prof. MILOSA JUUOVICA, rek
tora Vysokej školy mOzlckých umeni v Bratislave, za 
významný prlnos k prezentácii slovenského koncertného 
umenia v rámci BHS. - Red. -

mnohých podujat! typu Dni kultOry, pretože častokrát, 
aj napriek dramaturgickej pripravenosti, st1 partnerskou 
krajinou prljlmané dosť formálne, o zlej návštevnosti 

P. S.: . ,, .. 
Konferencia okrem Iného kolidova la s podobným po

dujŠt!m v rámci brnenského festivalu. 
MELANIA PUSKASovA 

Po desiatich rokoch ma li slovensk( 
skladatelia dňa 25. októbra t. r. opať 
možnosť prezentovať svoje tvorivé vý
sledky v oblasti elektroakustickeJ hudby 
v rámci medzinárodného festivalu -
Bra tislavské hudobné slávnosti. Drama
turgická koncepcia koncertu, ktorý sa 
uskutočnll na pOde Cs. rozhlasu v Bra
tislave, vychádzala preto zo snahy prl
bl!žU hudobnej verejnosti slovenskt1 
elektroakustlckll kompozlclu z aspektu 
rôznych kompozlčno-estetlckých postojov 
a umeleckých pr!stupov skladaterov k 
fenoménu elektroakusticke j hudby. Kom
pozlcle, ktoré na koncerte odzneli, vznik
ll v Elektroakustickom š tlldlu Cs. rozhla
su v Bratisla ve v umeleckeJ realizácii 
zvukových majstrov Ing. Petra Janíka, Já
na Backstubera a Ing. Jura ja Ourlša. 

Ovodnou skladbou večera bola elek
troa kus tická prvotina Petra MarUni!eka 
"Na tura I". VychádznjOc z transformá
cii ludského hlasu a zvuku violy v sd
zneni s elektroakustickým zvukom sa 
autor snažll vytvoriť poeticko-fantastic
ký obraz pr!rody, v ktorom domlnovall 
Uustrat!vne momenty. 

Martin Burlas sa na koncerte pred
stavU kompoz!clou "Oáza", v ktoreJ sa 
zamýšta nad postavenlm človeka v st1-
časnej pretechnizovanej spoločnosti. Jeho 
Individuálny rukopis v tomto diele cha
rakterizuje na jednej strane drsnosť, 
hutnosť a dynamika obsahu demonštro
vaná llustračno-naturálnyml zvukovými 
prvkami, na s trane druheJ až atakujt1-
ca poetlzácla výpovede, vyrastajt1ca z 
folklórneho materiálu. 

V pozadí hudobného diela Vltazoalava 
ICubli!ku " ... a plakal by aj kameň", kto
ré sa v roku 1986 prebojovalo do fi
nále medzinárodnej st1ťaže elektroakus
tickeJ hudby v Bourghes, sa rysujd pro
tlvojnové angažované postoje. Z hetero
génneho zvukového pozadia vystupuje 
len striedmo denaturovaný zvuk vtoton
l!ela, prlnášaJilcl expresrvnu medttaUvno
lyrlckO melodlckl1 krivku a tlmočiac! 

lístrednO Ideu skladby. 

Bohatt1 elektroakus tlckt1 hudobnd tvor-

bu Jozefa Malovca na koncerte prezento
vala "Theoréma", ktorá svoj!m námetom 
- filozofické Ovahy nad Judskou exis
tenciou - nadväzuje na predchádzaJdce 
autorove diela Tmel a Tabu. Neočakáva
né kontakty elektroakustického a reál
neho zvuku, väzby medzi náhodným a 
stálym determlnovau kompoztčnO tech
niku skladby - prlnc!p zvukove j kolá
že. 

Spektrálne transformácie rytmického 
moUvu blclch nástrojov objavuje vo svo
je j kompoz!cll ,.Suita ad modum tym
panorum." JuraJ Poapfill. Stvorčasťový 
cyklus - s časťami Allegro, Adagio, 
Scherzo a Flnale - budovaný na demon
štrácii nlekolko málo zvukových prv
kov tra nsformovaného mot!vu, zauJme 
poslucháča prácou s detailom, koncen
trovanosťou výpovede 1 jemnou diferen
ciáciou výrazu. 

Dielo Romana Bergera "Elégia In me
moriam Ján ROč ka", dedlkované Jedné
mu z nadšencov a prlekopn!kov elektro
akustickeJ hudby na Slovensku, vychá
dza z tvarovania Inštrumentálneho zvu
ku. Procesovosť, postupné zhusťovanie 
faktOry, pestrá a hutná štruktllra hudob
ného toku kládli vysoké nároky na per 
cepciu poslucháča. 

Koncert elektroakus tickeJ hudby uzat
vorlla rozhlasová verzia koncertantne j 
skladby Ivana Parfka "Hudba k verni
sáži ll pre flautu a mg. pásku", ktorá 
dokumentuje citlivý vzťah autora k vý
tvarnému umeniu. Kompoz!cla je posta
vená na vzájomnom dialógu koncertant
ne komponovaného pásma fla uty s jeho 
zvukovými transformáciami, ktoré za
znievaj(! v podkrese hlavnej melodicke j 
Unie. Sólový part flauty nahral a pointu 
diela na mg. páske presvedčivo tlmočil 
Miloš Jurkovič. 

Na záver by som chcela ešte podot
kndť, že l napriek organizačným nedos
ta tkom zo s trany hlavného usporiadate
ra BHS (dezinformácie o termfne kona
nia) sa koncert elektroakustickej hudby 
vyznačoval prljemnou atmosférou za po
tešltelnej dčastl mladého poslucháčske

ho zázemia. ALENA CIERNA 

ZBOROVÝ KONCERT 
Stalo sa dobrou trad!clou festiva lu predstavovať na koncertných pódiách nielen 

špičkové domáce zborové telesá - profesionálne l amatérske, a le l kvalitné zboro
vé kolekt!vy zo zahraničia. V minulých ročnlkoch BHS sme mail možnosť stretndt 
sa s vokálnym majstrovstvom zborových te lies zo ZSSR, Polska, Kanady a ďalš!ch 
krajin. Tohto roku sa prezentovalo zborové te leso z BI:R - Spevácky zbor Swet
lana Obretenova ( 3. októbra ). Temer stočlenné teleso profesionálne školených spe
vákov pod vedenlm svojho dlhoročného dirigenta, nár. umelca BI:R Georgl Robeva 
predstllpllo pred publikum so zuuJimavou dramaturgiou zostavenou z vokálnej tvor
by ranobarokovej, romantickej l nedávnej st1časnostl. 

Zbor sa v 1. polovici koncertu uviedol výberom z madrlgatovej komédie "Festlno 
nella sera del glovedl grasso avanti cena" A. Banchlerlho, všestranne talentovaného 
hudobn!ka, Uteráta a filozofa 17. storočia. Interpretácia cyklu niesla znaky zmyslu
plného výrazu, podporeného dávkou šarmu l farebne diferencovaných ná lad. Pres
vedčivé vstupy sólis tov, zvuková homogénnosť hlasových skupin l celého zboru 
[až na nlekolko chybičiek krásy v radoch "sólujOclch" členov zboru ) a bohatá dy
namická škála (hoci miestami preforslrovaná) však plne zaujali. 

V 2. polovici podujatia vo výbere z cyklov ,.Liebesllederwalzer" op. 52 a "Neue 
Llebeslleder" op. 65 n a texty F. Daumera pre 4-ručný klavlr a zbor J. Brahmsa sme 
v lnterpretácll zboru postrehli velké dynamické oblt1ky, zvukovt1 hutnosť tmavo 
sfarbených hlasov, ktorý pod vedenlm svojho dirigenta staval ťlčlnné dramatické 
gradácie. Chýbala však určitá e legancia a švih, pr!značná pre charakter týchto 
cllel velkého majstra. 

Vyvrcholenlm - dramaturgickým l Interpretačným - koncertu sa stala Interpre
tácia starých pravoslávnych liturgických spevov v 'dpravách D. Chrlstova, S. Rach
maninova, P. t Cajkovského a N. Kedrova. Emocionálne pôsobivý svet starých ná
boženských spevov so svojou dôstojnosťou, ale l pokorou, široko klenutými melo
dickými l!nlaml, pôsobivou t1člnnosfou gradácU od m!lkkých vzdušných plán až po 
sýte, dramatlzmom naplnené forte, presvedčlll poslucháča nielen o hlbke a výra
zovej sile teJto hudby, a le l o kvalitách tnterpretujt1ceho telesa (predovšetkým 
v skladbách Vellkoj jektenljl, Tebe pojom, Cheruvlmska D. Chrlstova). VrOcnosf 
a dprlmnost výrazu, spoJená s atrlbt1tml zrete rnej artikulácie a premysleného frá
zovania sálala z predvedenia skladieb S. Rachmaninova (2 skladby z cyklu Vse· 
noščnoje bdenlje ), ale l zo stvárnenia ve!koryso te~tonlcky a dynamicky koncipova
ných skladieb P. I. Cajkovského (Veruju) až po záverečný Otče náš (v Oprave 
N. Kedrova). ktorý zaujal citlivo nuansovanou dynamikou, mäkkosťou a tvár
noslou zvuku hosťujt1ceho zboru. ELEONORA K•SELOVA 
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redakcia: PhDr. Juraj D 6 i a , technická redaktorka: Eva Ze má ll k o v á . 
Redakčná rada: zasl. umelec Pavol Bagin, PhDr. Jaroalav Blaho, 'PhDr. Vla
dimir Cižlk, Ladislav D61a, PhDr. Alojz Luknár, Jaroalaw Meler, zaal. umelec 
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V rámci BHS '87 v porad{ 9. ročnfk 

blenálne j Medzln6rodnej trlb1íny mladfch 
interpretov UNESCO (dalej MTMI) s t1s 
tredll do 6 koncertov prezentáciu troch 
komorných ansámblov (sláčikových kvar
te! 1 a 9 sólistov. 

V Ovodných dvoch podujatiach (ma
tiné a popoludňa jšf koncert 26. sep
tembra) došlo ku konfrontácll domácich 
sl1 borov slovenského Moyzeaovho 
kvarteta o českého Kvarteta 8 . Martind 
- s Aurynovtm kvartetom (Matthias 
Llngenfelder, Jena Opermann, Steuart 
Ea ton, Andreas Arndt) z NSR. Laureát
sky titul sl opr ávnene vydobyl najvy
spelejšl - nemecký ansámbel. Očarll 
najm!l Interpretáciou Debussyho, ktoré
ho ·Kvarteto odznelo v Ideá lnom zvuko
vo-technickom vypracovan!. Harmónie sa 
vinuli jednotne, m!lkko, pasáže boll vzác
ne vyrovna né, okr(lhle frázy pr užné. 
Mende lssohn-Bartholdy (Kva rteto č. l , 
D dur, op. 44 l z hradiska obsa
hove j závažnos ti znamena l s ice krok do
lu, no v Interpretácii dával s(lboru pr!
ležltos( demonštrova ť hudbu s perom 
osobitej mladis tvej sviežosti, zdravého 
m uzlkantského elánu. 

Moyzesovo kvarteto sa poktí.šalo de
monštrova ( dva póly svojich prls tupov, 
medzi ktorými do Is tej miery tápa. O 
niečo viac zaujal ten muzikantsky tvo
rlvejšf prls tup - v janáčkovom Kvar
tete e. 1 a na jm!! v Dvorákovom Klavlr 
nom kvintete A dur, op. 61 (za spolu
práce M. Lapl an1k6ho ). Druhý - ten 
s trohejšl - pól sa uplatnil v Bartóko
vom Kvartete č. 6. Stí.bor preukázal štá
dium svojho vývoja, v ktorom hlavnO. re
zervu predstavuje \1sllle a ko zosOia dlt 
techniku l stlhru a preniknúť pritom do 
fll ozortcke j podstaty hudby. Najviac sa 
to pre javilo v Bar tókovom diele. V Ja
náčkovi prlllš tlmili svoj temperament, 
zatia l čo v Dvorá kovl naopa k pr lvermt 
preexponováva ll zvukovt1 rovinu 1 tem
pá. 

Ceský sllbor prezentoval svoje mož
nos ti v Kvar tete 1!. 3 B. Marttnll. Tech
nické vypracovanie nerobllo stí.boru pod
sta tnejšie problémy, l ked v oblast! dy
namiky nepreukázali kvar tetlstl také bo
ha té spektrum ako ansámbel nemecký. 
Ako jediné z troch kva rte t sl trúfli na 
viedenského klasika Beethovena 
(Kvarteto e mol, op. 59, č. 2 ). Vo vzta
hu k celkove j tektonike 1 k detailom 
sme postrehli rad nedotlahnutostr (do
konca a j v rytmickej kresbe ). Fakttí.ra 
Ich hry nebola dostatočne plastická, In· 
terpretácla vyznievala potom jednotvár
ne. 

S Janáčkovou filharm6nlou na čele 1 
dr. O. Trhllkom ( večer 26. septembra ) 
sa predstavila pôvabná franctí.zska klavi
ristka Catherine Jolyová ako sóllstka 
Symfonických variácii C. Francka. Je j 
podanie z hradiska technického zvlád
nutia , dynamického vypracovania, kul
ttí. r y tónu l budovania gradácU mohlo 
uspokojlt 1 toho najnáročnejšleho divá
ka. Chýbalo mu však ono posvätenie oso
bitosti - vystihnutie ducha Franckovej 
hudby. 

Z h7adlska Individuálneho vkladu upú· 
tola viac f!nska violončelistka Rlltta Pe· 
sola. jej podanie Haydnovho Koncertu 
C dur (Hob. VII B:l ) nieslo zna ky tak 
dtsclpllny a ko vysokej miery vmltornej 
zaa ngažovanosti. Vyzbrojená sporahllvou 
technikou l ma jstrovs tvom v tvorenl tO
nu podala klas ického majstra výraznejšie 
a presvedčivo. 

Ostra vský orches ter uviedol okrem to· 
ho ako drama turglcktí. kuriozitu 4-čaafo
vt symfonický fragment DunaJ od L. Ja
náčka, z ktor ého faktťlry sme okam
žite poznall pero verkého moravského 
sklada tera. Dielo vša k stihol osud všet · 
kých nedokončených opusov: výrazová 
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stránka práve pre jeho nedokončenie 
vnťltorne neuspokojovala, skOr položila 
pred poslucháča otáznik. V 4. častt 
l Scherzo, Allegro· moderato - podla In· 
formácie v bulletine zámerne preložené 
na záver) dostala pr lležltost (mimo rám
ca MTMI) 1 sólistka SND, sopra nistka 
J. ValUkod. Dokázala ju plne využit 
v upla tnen! tak fa rby, techniky, ako vý
razových možnost( svojho svietivého 
sopránu. Temperamentom a živelným 
r ozmachom poxnnčen9 záverečný Karne· 

Ch riatiiiD BerqYIIt 

Aurynovo kvarteto 

val, op. 92 A. Dvoráka uzatvoril vys tll· 
pente ostravských hosti. 

Sloven•k' fllharm6nla na čele 1 B. Re
luchom (27. septembra ) okrem sprevá
dzania sólistov uviedla aJ premiéru Kon· 
certantneJ hudby Mira Bázlika. Vyše ll· 
mlntí.tový opus napfsaný pre verký sym
fonický orchester s rozšlreným apar átom 
blclch nástrojov sa svojou skladate rskou 
orientáciou prlklái\a k výbojom hudby 
posledných desatročf. v popredl Báz· 
llkovho záujmu stoj! sOnlckost. Rád po
užlva techniku clus trov vytváraných jed· 
nak metódou postupného pridávania ná
s trojov, a le aj v akordlckých zhlukoch 
a sledoch. Evolučný princlp - u BázU· 
ka tak často preferovaný - sa uplat
ňuje v motivlcko-polytonlckej práci ne
raz aj v kombinácll s dynamickým nara s
tnnlm a uvorňovanlm. SkOr tu možno 
hovoriť o plochách a ko o llnlách, 1 ked 
tch podobne ako via ceré druhy techniky 
strieda a obmieňa. Iba raz sa ozve lyrlc· 
ky s tavaná tému, ktorej tvar a ráz má 
fol klórnu Inšpiráciu. Ocitla sa však na 
psychologicky vermt vhodnom a sekti a 
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svojfm uvornenrm predchádzajtí.ceho na
pätia tvorf voči obklopujllcemu hudob
nému prtí.du tičlnný výrazový protipól. 
V 2. polovici diela sklada tel spracová
va ďa lšiu tému na spOsob passacaglle 
a nevyhýba sa ani a leatorlcky vyznie· 
va júclm tisekom. Boha tá Inštrumentácia 
sa vyznačuje snahou využit na pomer
ne skromnej ploche všetky nástrojové 
skupiny s Ich širokými možnos ťami dy
namlcko-farebného spektra. Umožňuje Im 
prezentovať sn v duchu s taro-nového 
prlncrpu concertare. O srdel!nú rezonan· 

lb Hausmaaa 

V~e tky snlmky: S. Konôz:.J 

clu Koncertan tnej hudby sa zashlžll 
B. Režucha, nemálo sktisený v naštudo
vávanr noviniek slovenskej hudby. 

Pofský basbarytonls to Andrzej Dobber 
uplltnl prteraznou zvučnosťou svojho 
hlasu a nanajvýš zreternou výslovnos
ťou. Je typom "rea listicky" tvoriaceho 
vokalistu, ktorý Isté rezervy v spevác
kej technike dokázal za kry( a j vhod
ným výberom repertoáru (M. P. Musorg
skl j: cyklus Bez s lnka ), kde ukázal kva
lity nie ktorých polOh svojho hlasu, me
nej už výšok a dyna mických nuansov. 

Svédsky huslista Chrl1tlan Berqviat, 
dalšl tohtoročný laureát MTMI, odvie
dol špičkový výkon v Interpretácii ná
ročného 2. koncertu pre hus le a or
chester od B. Bartóka. ú ska lia diela -
s prlhliadnuUm na vek (27 rokov) -
dokázal prekle~tí.t svojou výbornou tech· 
nlkou a tým, že s tál nad nimi, l ob
divuhodne prenikol do obsahovej pod· 
s taty BnrtOkovej osobitej hudby. 

Celkove umelecky neuspokojila podu
Ja tie v Koncertnom š ttí.dlu Cs. r ozhlasu 
s dirigentom Mariénom Vachom na čele 
Symfonické ho orchestra Cs. rozhlasu ( 28. 

septembra ). Christian Tetzlaff (NSR) sl 
z hradiska svojho na turelového typu ver· 
ml vhodne zvol11 lyrický Mendelssohnov 
Koncert pre hus le č. l , e mol, op. 64. 
Podal presvedčivý l technicky dobre 
zvládnutý, nie však dostatočne osobnost· 
ne vyhranený výkon. Hodnotenie nespor· 
ne talentovaného maďarského flautistu 
Jánosa Bállnta nám natlska otázku, čl 
vp>er a zaradenie flautovej verzie Kon· 
cer tu pre husle a orchester A. l. Cha· 
čnturlana (v Opra ve J. P. Rampala) ne· 
bolo handlcnpujtí.ce ale bo čl táto - svoj· 
ho druhu - rarita mala zakryť prlpad· 
né nedostatky sólls tlckých možnosti v 
In terpretácii klasikov. Dielo vzbudilo ob· 
dlv a každý v duchu nevdojak porovné· 
val jeho nové zvukové rticho. Hoci roz
let aj výraz Imponovali, v porovnanl s 
dalšlm hráčom na dychovom nástroji z 
NDR (po7.rl nižšie) nepresahovala léto 
kreácia šta nda rd. 

Spolupr áca M. Vacha a orchestra so 
všetkými sólistami nebola bez Istého na· 
p!l tia. Nepružnosť orchestra vyst1lplla 
najm!! pri sprevádza n! náročného 3. kla· 
vlrneho koncertu d mol S. Rachmaninova 
so sólistom Juhanl Lagerapetzom z Fin· 
ska. Temperamentný sólista usporiadal 
už dávno nasledova né "preteky" so sil· 
ne znostáva jllclm orchestrom. Obdivova· 
ll sme, že v takejto sltuácll dokázal 
pam!lfovo nevypadnút. Poslucháč musel 
tfpnu(, čo sa v najbližšej chvlll stane 
o vždy sl vydýchol , ked sn občas sólis
tu 1 orches ter stret li ! Vlniť však z takej· 
to súhry len sólis tu by bolo hrubou 
nespravodlivos ťou, l keď mal na sltuá· 
eli nesporne Istý podiel vlny! 

Na 19 členov rozšfrený Slovenakf ko· 
mornf orchester uzatvor il v ten Is tý deň. 
večer v Koncertne j sieni SF sériu po
dujati MTMI. Sprevádza l len dvoch só
llstov, a ta k ťažisko celého podujatia 
spočlval o nn prezentácii samotného an
sámblu. Vysttí. penie warchalovcov pred· 
stavovalo však umelecký vrchol MTMI. 

Výborný orchester mal vynlkaj1lclch 
sólistov a nesporne Im výdatne pomohol 
k zlskantu laureá tskeho titulu. Sovie tska 
harfistka Ilona Nokelajnenová ( G. F. 
H!lndel : Konce rt B dur , op. 4, č. 6 ) l kla· 
rlnetis ta Ib Hauamann z NDR zožnll 
triumfálny tispech. U Ha usmanna uplltal 
zrelý, po všetkých s trá nkach pr fkladný 
výkon v Mozar tovom Klarlnetovom kon
certe A dur (K 622 ), ktorého lnterpretá· 
clu pokladáme za vrcholntí. tvor lvll kreá· 
clu celej toh toročnej MTMI. Vysoká mie
ro kultúry, dlsclpUny, muzikantskej tvo
rivosti, správneho nadhradu, podopretá 
fenomenálnou technikou, vyslúžili mu 
znsltí.žený laureátsky titul. l šarmantná 
mladá sovietska umelkyl\a dôkladne pre
pracovanou, dynamicky správne oddlfe
rencovanou, citom prožlarenou n živou 
Interpretáciou potvrdila vysoké méty, 
ktoré sl pred seba klnd1l a dosa hujl1 
špičky sovietskeho Interpretačného ume· 
nl a. 

Drama turgia koncertu vychádzala z 
tradičnej orientácie s tiboru na barokova 
hudbu, modernu reprezentoval ln terpr.e
tačne osobitý Hlndemlth (Pät skladieb 
pre sl áčikový orches ter, op. 44/IV) , n 
skvelé, výborne koncepčne postavené 
Bartókove Rumunské tance (v ťlprave 
pre sl áčiky od A. Will nera ). ktoré poslu· 
cháča opantávall • práve svojou tempo
vou l zvukovou zdržanlivosťou. 

I ked s lovenské a české Interpretač
né umenie na t oh toročnej MTMI neuspe· 
lo, porotu s tarostl ivo vybrala a titul 
udel1ln s'kutočne tým naj lepšlm z naj 
lepšlch. Neťlspech moyzesovcov n1lti za
myslie( sa nad výberom a O.častou bu
dúcich slovenských reprezentan tov Trl
bt1ny. Ta káto pocta by sa mala udel!( 
len ta kým typom, ktoré obsto ja v me
dzinárodnej konkurencii, a s(lčasne by 
Ich mala zaväzova ť k maximálnemu vy
pätiu sn . Stoj( tiež za uvážanle, čl je po
trebné spájať podu jatia MTMI aj so 
skladbami, vrá tane premiéry domácej 
novinky, v ktorých sa neprezentujtí. só
lis ti. VLADIMIR Cl!lk 

Fes tivalové komorné koncer ty sa tradične vyznnčujťi 
dra maturgickou a sOlis tlckou pestrosťou. Väčšinou ne· 
prekvapl, ak je ve rký záujem o významné sOlls tické 
osobnosti. O to poteštternejšla je bohatá tí.čast na ne-
3korom nočnom koncerte, ako to bolo v pr fpade Ju· 
ponky Mari Nomura a Rainera Keuachnlga z Rak1lsku 
( 3. októbra ). Obaja klavlrlatl pllaobla ako klavfrne duo 
od r. 1970 a stí. známi nielen ako sólis ti, ate predo· 
všetkým a ko zanletenl propagátori hudby 20. storočia 
pre dva klnvlry. 

nálne, progra mových barllčlek oprostené, expresionis tic
ké dielo mohlo zauja ť Iba precrznou, bohata polyfónlu 
postlhujťlcou Interpretáciou. Oproti pôvodným dielam 
pre dve klavlr y stí. takéto transkripcie v závis lom pos la· 
venl od materského diela. Poslucháč pri počtí.vanl nevdo
jak porovnáva, hradá ekvivalenty k orchestrálnym far 
bám a zhodu výr azových nuansl. Na Inter pretácii kla
vlrneho dua Nomura - Keuschnlg bolo cenné to, že 
vychádzali apriórne z klavlrneho zvuku, z možnost( ná
stro ja, spollehnjtic sa na myšlienkové bohatstvo skla
dieb. Vytqžlll tak maximum práve z klavlrne j sadzby 
diel , miestami azda až prlkomornej na zvukové mož
nos ti dvoch nástrojov. MELÄNIA PUSKASOVA 

razu, ktorti umocňuje suverénnou vir tuozitou, nikdy nte 
samotlčelnou, ale vždy sltí.žlncou vys tlhnutiu sktadate· 
love) Idey. 

úvodná Sonáta cla mol op. 27 č. 2, Mondacheln, L. van 
Beethovena sa niesla v Adagiu v k!udnej, vyrovnanej, 
zámerne nie zasnenej atmosfére. Vyznela ·lyr lcko-realls· 
lieky, mužne, spevne, s vermt jemne vymodelovaným zá· 
varom. Allegre tto ma lo spád, eleganciu, nenásilný, preg
nantný r ytmus, udržujtí.cl pravidelný tok, z k tor ého ob· 
čas prebleskova ll náh le s forza tá. Chara kter pravého 
beethovenovsky omračujťlceho brla vtlačil umelec za
verečnému Prestu agltatu. 

Výber skladieb na Ich koncer te bol zaujlmavý z dvoch 
hradlsk. Svoju pozornosť upriamili na klavlrne trans· 
krlpcle orches trálnych diel troch významných, krtí.čo · 
vých osobnost( európskej hudby 20. storočia - Debus
syho, Schllnbergn a Stravinského. Odznelo tu Faunovo 
popoludnie vo vlastneJ ó.prave Debua1yho, Webernova 
transkripcia Schllnbergových Platieb orcheatr6lnych 
lkladleb, op. l& a Stravinského verzia Svitania Jari pre 
dva klavlry. Všetky tri diela vznikli \r rozpätl šestnás· 
Uch rokov na prelome storočl. Medzi nimi je však eš te 
Iná v!lzba, možno i ba špekulatlvna, ale je. Nn premiére 
SchOnbergových Pia tich orchestrálnych skladieb v Lon
dýne [1912 ) bol prltomný aj StravinskiJ, autor Svätenia 
jari, ktoré hra l spolu s De bussym r . 1912 v Parfžl na 
dvoch klavrroch. Autor Faunovho popoludnia sa vy
jadril pochva lne o Svätenl, ktoré vyvolalo takO. bťlrllv1l 
odozvu na premiére. Koncertná popularita zmyslovo 
opojného Faunovho popoludnia a rytmicky explozlvneho 
Svätenia jari čiastočne zvýhodňova li odozvu u publika 
oproti Schllnbergovým Piatim orchestrálnym kusom. Alo· 

Na jedinom sOllstlckom klnvrrnom recitáli ( 5. októb
ra ) tohtoročných BHS sa preds tavil český Interpret zast. 
umelec Ivan Moravec. Jeho klavlrne ma jstrovs tvo je u 
nás známe, l ked frekventovanosť pohostinských vy
s ttipenf ume lca sa za posledné roky podstatne znlžilu. 
Preds ttlpll s dra ma turgiou velmi známych opusov kla 
vlr tstlckého repertoáru, čo nám umožnilo pomerne rah· 
ko nnčrtntí.t v9stižný obraz jeho Interpretačného nature· 
lu. Hru l. Moravca sa opiera o nezlyhávnjtice technické 
zázemie a jeho tvorivé tisllle smeruje ,-v prvom rade k 
poatlhnutlu celkovej výstavby - a j ked nezanedbáva ani 
formovanie detailov. U umelca s(l cit a tvorivý Intelekt 
v Ideálnej rovnováhe; st1 mu vzdia lené a kékolvek špe
kula t!vne koncepcie, jeho výda tne vyvlnut9 Inš tink t 
pre prirodzenosť, zrozumltelnost a prlehrad nost tek to
niky mu zabraňuje akýmkorvek vybočeniam, snahe o 
nesprávne pochopenťi originalitu. A pr áve v tejto kon
cepčnej prlamočlaros tl spočfvo sugestlvna sila jeho vý-

Moravcov Chopin (Sonáta b mol, op. 35, Scherzo 
b mol, op. 31, prfdavky Mazurky a mol op. 17, č. 4 a 
cis mol op. 50, č. 3) osciloval medzi dvoma výrazovými 
pólmi - dravou nallehnvosfou a krehkou, ale mužnou 
lyr ikou. Jeho osobitosť spočfvnln práve v Ich prirodzenom 
sklbenr a udržanl celkovej Unie. Moravec má zvlá štny 
da r dávkova ť rubntá: malé oneskorenia n iektorých vý
znamných tónov akoby okoreňovall, a tým aj umocňo
vali výraz (najmä v pomalých, ale a j v rýchlejš lch 
spevných tise koch) . In terpretácia je tak zrelá, r ozv Uno, 
prec!tená, ale predovšetkým objektlvne pr lsne rešpektu
je autora. Tá to tak prlznačná črta Mornvcovho naturelu 
umožľ\uje mu tispešne stvárnlt každého autora bez ohra
du na to, čl to bol Janáček (Sonáta es mol - fragment ) 
so svojou melanchollckou a pochmtlrnou dramatickosťou 
výrazu, čl hravý svet Debussyho 1ulty Detskf kó.tlk. 
Prostota, pOvab, zvuková krehkosť, elegancia pat r lll k 
závažným devrzam, ktorými dokáza l tento verký klavl· 
rls ta zau ja{ a nadchnťi f svoje publikum. 

VLADIMIR CI!IJC 


