
Uznanie 
avýhfady 

Néi hudobný fest ival sa 
1končil. Bola to vefkolepá ak· 
cia, ktorá výborne dokumento
vata vyspelú hudobnú kultúru, 
prerástla do európskych roz
merov - a napokon - dobre 
reprezentovala socialistickú 
spoločnosť, ktorá vytvára také 
priaznivé podmienky pre roz
voj kultúry. Podieľa li sa na tom 
nie desiatky, ale s tovky rudi, 
najmä vllak organizlitori, ktort 
domysleli koncepciu do pos
ledných detailov. Náviltevnlk 
mal pocit, Ze sa nielen dlho a 
poctivo pripravovala umelecká 
náplň, ale l dôsledná korešpon
dencia so zahraničnými umel
cami a návlltevnlkmi, vysvetlil 
sa význam BHS mnohým závo
dom, ktoré prijali patronáty a 
- napokon - zabezpečilo sa 
tofko obecenstva, ako azda 
nikdy predtým. 

Iné parametre ukazovali, že 
náš festival sa chce vyrovnať 
t ým najväčším a najhodnotnej
iím. Ak prídu v krátkom čase 
po sebe také osobno.~ti, ako je 
Géza Anda, Debria Brownová, 
André Gertler, Zara Dolucha
novová,• Eugen 'Jochum, Leonid 
Kogan, Lovrovon Batačlč, Car
los Molina, Eric Ericson, Mi
roslav Venhoda a mnohí ďalší, 
už to je svedectvom, ie Bra
tislava priťahuje, ie sa naše 
slávnosti vysoko oceňujú a nič 
nestojí v ceste, aby patrili k 
tomu najlepšiemu, čo sa odo
hráva• v najväčších kultúrnych 
eentrách. Bežný návštevník si 
azda ani neuvedomuje, že sa 
t u vyvinul festival, ktorý pre
rastá lekálny význam, že sa 
poskytujú hodnoty, za ktorý
mi v niektorých štátoch mu
sia cestovať a draho platit. Na
vyše má tento festival Inter
pódium, prehliadku vybraných 
špičkových talentov zo socia
listických štátov (pred zrakom 
reprezentantov koncertných 
agentúr) a t ým získava trvalú 
šar1cu tvoriť vstupnú bránu 
mladým umelcom na vetké pô
did. Vracia sa tu sttudcta, ke
dy 9-ročný L iszt práve v Bra· 
Hslavve začínal svoju neskor 
šiu kariéru. Kto vie, ktorý z 
terajších "interpodistov" bude 
tým moderným Lisztom, ktoré
mu Bratislava otvorí dvere do 
1veta? Tohto roku sa o čosi 
viac realizovali i spoločenské 
stretnutia. V zoznamoc1L hostí 
z domova i zo zahraničia figu
rujú mnohé známe mená. Náv
števníci, ktorí si k nám prišli 
pre zážitky, budú iste naše 
slávnosti propagovať a pomôžu 
ďalej rozvíjat naše plány. 

HUDBA" D~CHALA 
. V BRATISLAVE 

z každej •koncertnej siene a -
v4alca pút~čom - · z mnohých 
vetkých plagátových plôch a 
výkladov obchodov. Slávnost
ný i estetický rámec dotvárali 
výstavy, v ktorých jednotliví 
organizátori z vlastnej inicia
tivy •chceli prispiet k celkovej 
atmosfére. Vlaňajší význam 
prekonali i konferencie a semt
nár na téŕntt "Franz Liszt a 
jeho bratislavsk! pri a telia'" 
ktoré sa tešili veľkej pozornos
ti domácich i zahraničných od 
bornlkov. l;'odľa vlaňajšej zá 
sady, ze spojené sily kultúr 
nych r11štitt~cií môzu doviesť 
tento festival. na maximálnu 
úroveri, pripravovala sa celá 
tohtoročná koncepcia. Na čele 
so SlovkotlCertom prispeli lc 
nej; . Slove11sf..·á filharmórlia, vy
davcrtefstvo OPUS, rozhlas, a 
televizta, opera SND, ZSS, tlie-

.. 

~toré vedecki ustavy, osvetovl 
zariadenia (naj mil MDKO ), 
umelecké a vleobecno-vzdelá
vacie školy a v značnej miere 
i politické kruhy všetkých 
stupňov, ako t Ministerstvo 
kultúry SSR, ktoré festival 
ideovo a finančne zabezpečujú. 

PRI • VŠETK?CH Kfi.AE>0CH 

zamýšľa sa bežný návštevník · 
- ale predovšetkým odbor rík . 
- nad tým, čo vylepšiť do 
budúcnosti. Zdá sa, ie najviac 
sa diskutuje o počte koncertov, 
o icl1 prekrývaní sa a v nie· 
ktorých prípadoch i o kvalite. 
Nepodarilo sa v~dy rozlf§tt 
(najmä v propagácii) koncerty 
dominantné od vedtaj§ích, ne
darilo sa vylúčif, aby v trpkej 
duplicite nestál človek v rq:z
pakoch, ktorý koncer t si - z 
ponúkaných rovnocenných al
ternat!v - vybrat. Medzi kol! · 
zlou postthnut~ podufatla dosta· 
la sa natmä premlerovand slo
venskd tvorba. V kvantite ak
to pociťovalo tam, kde kolido
vali premiéry slovenských skla
dieb. V prebohatej kvantite ak
cií poslucháč tutoval, ie na
príklad nemôže navštíviť oper
né predstavenia so skvelými 
hosťami, alebo si posedieť 1-2 
hodiny so zahraničnými a čes
kými účastníkmi, ktorl túžili 
informovať sa (viac a obšírnej
šie) nielen o festivale, inter
pretoch, ale i o našej hudbe. 
Opakovala sa vlaifafšia chyba, 
ze medzi prekrásnymi hodno
tami nezostalo času na pria
teľské stretnutia. MnoM hlbo
ké dojmy a zážitky nemohli 
doznief a už na ne vrstili ďal
iiie. 

PREKRÁSNE HISTORICKg 
PAMIATI<Y 

Brattslavy mu1.eli zostal už 
takmer celkom v ústrar1í. Tí, 
ktorých sme mohli organizova
•te sprevádzar, stáli v úžase 
pred palácmi Babety Keglevi
chove j, Haydr1ovými pamätný
mi miestamr, rodným domče
kom Hummela, korunovačným 
Dómom. Akademiou l stropoli 
tanou a pod. Skoda . . Tieto 
rtojmy a odbomé výklady sú 
pre :zahramčných i domácich 
ričastníkov rovnako závair1é 
ako koncerty. Vôbec sa uí ,nf;!· 
s tačilo predostriet mnohým 
hosťom predstavu o budúcom 
rozvoji nášho mesta i celej na
šej spoločnosti, názornejšie im 

29. X. 1973 - Roč. v .. - Cena 2.- Kč~ 

S6llsta opery SND JURAf MARTVOfJ vytvoril llstrednú postavu v Cikkerovef 
opere Hra o ldske a smrti. K feho t k ostatným kredcždm sa vrdtime hod
notlactm čldnkom. Na sldvnostnet premMre, z ktoref te at druhd sn!mka, ~a 
o. t. zl1častnll člen Predsedntctva a tafomntk OV KSC Vasil Btlak, člen Pred· 
sedntctva av KSC, predseda vlddy SSR Peter Co1otka a člen Predsednlrtva 
av KSS, predseda SNR Ondref Klokoč {v rozhovore s autorom - ndrodn_qm 
umelcom Jdnom Ctkkerom). Snfmky: CSTK 

to ukázať, poc1wálif sa a po
pýšiť! Stastie, že mnohí jed
notlivci to sami postrehli a bla
hoželali ndm k životným isto
tdm a dobrému kormidlovaniu 
celej naiiej spoločnosti. 

PO T?CHTO CERSTV~CH 
SKúSENOSTIACH 

sa prihovdram za e$te pr!s
nejšie t r iedenie koncertov -
tak, aby v budúcnosti (okre,m 
skvelého lnterpódia) zostalo 
niekofko svetových špičiek, aby 
sa niektoré koncerty viac 
primkli k tradíciám Bratislavy 
a do popredia sa dostali vý
borne pripraven~ uostavy, ak· 
cie rozhlasu a televízie, práca 
vydavatetstva OPUS, teorettckd 
konferencia a interpretačný 
seminár. Z rzajlepších zahranič
ných skúseností vieme, ie me
dzi vefkýml zážitkami sa uvor
ňujú dostatočné časové plochy 
pre stretávanie sa Cudi, pre vy 
clládrky, záujmové st retnutia 
a pod. 

NALIEHAVO SA DISKUTUJE, 

či Festival zborového spevu 
patrí do tejto veľkorysej akcie, 
kde sa ozaj mnohé výkony me
rajú najvy§šímt kritériami 
Festival vo festivale sa mt vi 
dí ako nelogičnost, hoci na 
druhej strane - samo.~tatný 
festival zborového spevu. dob
re časovo umiestnený a skve 
le odborne pripravený, pova
zujem za kultúrnu udalost pr
vého stupňa. 

Zdá sa mi, že pri tohtoroč
ných BHS treba pochváliť nie
len tlačov~ centrum, ale i pa
šu hudobnú kritiku, ktorá pra
covala pohotovo, s plným za
ujatím pre dobrú vec a s de
mokratickým zmyslom podchy
ti( najširší záujem verejnosti 
Ukázalo sa. ie viacer! z mla
dých kritikov ved ia vycftiť z 
Interpretačných výkonov to 
podstatn~ a hovoria na male.\ 
ploche závažn~ myšlienky. pri
dávajúc svoje .. ja'" na stranu 
u~ľachtilého cieľa 

BHS teda naplnill veľa z to
ho, čo sme očakávali a priniesli 
nové skúsenosti Azda budP 
dosť času, aby sme ich pre bu
duel ročník ešte hlbšie domys
leli a riadili sa pritom starým 
osvedčeným heslom, že "menej 
by bolo viac" 

ZDENKO NOVACEK: 

S kult6rno-výchovnou funkciou socialistického ltátu fe or 
ganicky spätá záujmová umelecká činnosť. Nebolo náhodné, že 
táto činnosť bola v rokoch krlzy totálne ronuilená. Ak sa fu 
podarilo znova ollvit' a zapojiť do neJ desiatky liste mladých 
rudi, Je to jeden z nesporných 1ispechov našej súčasnej kul
túrnej politiky. Táto činnosť tvori základňu pre spontánnu 
účasť mladých fudl i na velmi uliročných kultúrnych a ume· 
leckých akciách - pripomllňme len napriklad mimoriadnu 
'účast mladých umelcov na-Pražskej jari, alebo Bratislavských 
hudobných slávnostiach. 

(Zo správy Predsednlctva OV KSC · na zasadani 
OV KSC dňa 3. 1tlla 1973 l 

V. CIZlK: 

IN.TERP.ÚDIUM '73 
Jedným z ·dominantných (a 

na profile Bratislavských hu
dobných slávnosti sa rozhodu
Júcou mierou podlelajúcich l 
faktorov je účasť mladých umel· 
cov soc. krajin, ktort sa 
v Bratislave zúčastňujú lnter
p6dia. Okrem výhod, ktoré má 
táto akcia pre samotných in· 
terpretov. nesmieme zabudnúť 
na výcbovný moment, ktorý so 
sebou prlnálla. Perspektlvni, nä
dejnt mladi umelci sú silným 
magnetom najmä pre mladé 
publikum, ktoré (i ked, pocho
pitefne, nie celé) prichádza 
práve zásluhou lnterp6dla na 
chuf vážneJ hudbe. Azda at ln
terp6diu môZeme pripísať zä· 
sluhu, le na l ilbarmonlckých 
koncertoch tvoria práve mladi 
fudia už dávno nie nezanedba
telnú a neodmyslitefnú súčasť 
publika, čo najmä na!li pral
skl kolegovia-pozorovatelia BHS 
- velmi závidia. 
Tohtoročné, v poradi už IV. 

lnterp6dium nadvllzute na tra
dielu a skúsenosti z predchá· 
dzatúclcb ročnlkov: okrem vv· 
stúpenla s orchestrom. sa mali 
Inštrumentalisti možnost pre
zentovef at na polorecltáloch. 
Skoda však. že táto povinnosť 
nebola rovnako záväzná pra 
všetkých 1 maďarsk! a českoslo · 
venskt účastnfcl - s výnimkou 
barytonlstu Sándora Solyom. 
Nagya a nášho Mariána Lap
šanského - sa na polorecltály 
nedostal!, čo súčasne nevytvá 
raJo pre recenzentov, ale l pri! 
publikum dostatočný podklad 
na charakterizáciu všetkých 
umeleckých možnost!, ale l re· 
zerv týchto mladých Interpre
tov). Po skúsenostiach z vla
ňajšeJ Trlbliny dostall v tomto 

roku niekoľk! speváci l na ln
terp6dlu prlležllosť uplatni( sa 
na operneJ scéne, čo v krátkej 
histórii JP prfildstavuje nóvum, 
výdobytok, zlepšenie. v ktorom 
sa bude pokračovať, dúfame, 
aj v budOcnostt. 

Slovensko malo v tomto roč• 
ntku lP naozaj vzorných repre• 
zentantov. Výkon Mariána Lap
šanského v lii. klavtrnom kon
certe S. S. Prokofieva obsto1( 
po každej stránke 1 pred pe
rom najprfsnejšleho recenzenta. 
Naprostá technická suverenita, 
široká paleta fantázie - ::.put• 
nanel a dávkovanej s 1edlnač· 
ným Intelektuálnym nlldhľll· 
dom, krásny, svietivý klav!rny 
tón, vždy dominujúci nad or· 
chestrom, premyslená, ale mu· 
zlkantsky presvedčivo budova· 
ná koncepcia sa stretli v s kve
lej, zreleJ syntéze. s akou sa 
môže pochváltf len máloktorý 
- a1 staršf - umelec. 

Ako Lapšanský prezradil na 
tlačovej besede. študoval toto 
dielo ešte u pro[. Maxiána. kto
rý koncert uviedol v r 1938 
pod taktovkou samotného Pro· 
kofleva, čo zaručilo Lapšanské
ho lnterpretaclt prinajmenej 
silnO dávku autentičnosti. O 
naozaJ skvelé vyznenie tohto 
koncertu sa vo velkej miere 
zasldžll at Statnv symfonický 
orchester Gottwaldov pod tak
tovkou muzikálneho a pohoto
vého Zdeňka Bllku. Ako domá
ci účastnfk nemal Lapšanský 
pôvodne vystťíplť na polorecl
táloch sólistov. Nakoniec však 
,.zaskočil" za sovietsku huslist
ku L Dubrovskú. Hral sica s 
chuťou , s Istotou. preukázal ve
ra, ale rozhodne nie všetko. čo-

{Pokračovaníe na 3. str .J 
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Porada na UV KSS 
Tajomnlk OV KSS doc. dr. Ľudovlt Pezlár. CSc. a vedúci 

oddelenia k uiUiry prof. dr. Mlchol llruškovlr, CSc. infor· 
movali dňa 11. októbra 1. r . iéfredok torov kultúrnych ča
sopisov o tUohtich v súčasneJ slluócli a ďoiCom skvnlituo
vanf t urnalislick ej práce. Obaj11 vo svoj ich r eferá toch hu 
vorlli o type rozhfadného, prlncl pi6lneho a obetavého 
kultúrneho novinára. Objasňovali marx-leninské princlpy 
kultúrnej poli tiky atrany a na viacerých prlpadoch do· 
kumentovail , ok o ďalej skval itňo val prácu spomfnaných ča
sopiaov. Na tomto st retnuti sa hovorilo o pokrokových pred
stniteloch naloJ kultúry, o dielach, ktorých pozlcia Je 
trvalá, 1 o hodnotách, ktoré v:t:ni kojú , alebo onedlho pozná 
naia spoločnost. Podrobne sa analyzovali obsahy nedévnych 
plén oboch ústredných výborov a r ozmý falo sa o nových 

formách, ako t ieto dokumenty ďaleJ rozpracovať na str6n· 
kach k ultú rnej tlače. V diskusii sa prftomn( léfredaktorl 
vyslovili k f ormám dali eJ aplikác ie týchto usberov v kul· 
túre. Vývoj celeJ spoločnosti 1 kult6ry m6 Jaujfmavé dy· 
namlcké črty, na k toré mulu a musia kultllr ne i!aeoplsy 
upozorňoval . v shlsl•lll i - ako ukn ujú tohtoročné BHS, 
mnohé výstavy, r ei taurovanle pamiatok, dobre llésobený 
k nižný tr h, dostatok výborných s ramof6novtch platni 
a pod. - s pr udkým rozvojom naleJ kultúry sa vyn6rajú 
rílzne námety u problémy, k toré treba predkladať na dis· 
kuslu, rleiil a správnp usmerňovať. Každý redaktor kul · 
túrneho časopisu má výwamnú úlohu, 10dpoved6 za n o
ju prácu a musi s mimoriadnou ci tlivosťou reallllovat poll· 
tiku st rany. Pri tej to pr lležltosu sa znova diskutovalo 
o odbornom a politickom profile súčasného redaktora, 
o lllr ko jeho vedomosti, žur nalistickej obetavosti a cltll· 
vom chápunl zložitých kultúr nych problémov. 

OPUS K BHS 
Riadite( vydavateCstva 

- dr. I van Stanislav -
pozval 10. X. t. r . účast
nikov BHS k prlatelské· 
mu stretnutiu, pri kto
rom 11a§iel i vhodntl pri
ležitost' vystavit na pa
neloch obólky platni 
OPUS-u, Informova( prt
tomltQch o sričasnom 
edičnom pláne a výsled
koch, lnterpretovat nie· 
k t oré nahrávky a - lla· 

-pokon - pripravit do· 
."'mácu predpremiérr& lla· 
1&rávok, ktoré OPUS r ea
lizoval a majú sa dostat 
dte pred Vlartocami na 
1rh. Mnoh! pntomni - v 
prlatelskej besede -na
vrhli OPUS-u viac ná
metov, hovorili o moí· 
ných ekonomických ces
t óch, ako preniknúť na 
gramofónové trhy a pod. 
PrlateCské stretnut ie sa 
vydavaterst vu OPUS vy
darilo. E. O. 

Predstavuje sa 
IDA CERNECKÁ, prlslušnlčka 
generácie mladých slovenských 
klaviristov. Narodila sa r. 1949 
v Brall!>lave a zaeata navšte
vovať ĽSU - Staré mesto v 
triede uč. A. Rubl!kovej -Brezo
vej. Od r. 1964 študovala na 
bratislavskom Konzervatóriu u 
zasl. uč. prot. P. Pokojnej. V 
roku 1969 1u prijali na hudob
nú fakultu VSMU do triedy zasl. 
um. prof. R. Macudzlnského. V 
súčasnosti - po ukončeni 8. 
semestra pripravu je na 
3. marca b. r. svoj diplomový 
recitál. 

Zúčastnili ste sa viacerých 
súťatf. Aké t ro[e je si cenilo 
na jviac? 

Ako ftaeko tSU zlskalo 
som v r . 1958 na Celosloven 
skej súťaži klaviristov l. cenu 
v Dolnom Kubina, o dva roky 

neskôr l. cenu na Celoštátnej 
suťažl ĽSU v Prahe. Ako poslu
cháčka konzervotOrla vybojo· 
vala som v r . 1988 na Smetu
novej suťožl v Hradci Králová 
111. cenu. Na medzinárodnej 
Bachovej soťažt v Lipsku (1972) 
som postúpila do 2. kola o zis
ka lo diplom. 

Studovall ste aj v zahranl· 
čl ? 

- Aktlvno som sa zúeastnl· 
la letných semlnérov vo Wei· 
marc, ktoré viedla pror. T. Nl· 
kolajevová ( 19711 a prof. Gor
nosta javová ( 19731. 

Co vám dali tohtoročné In· 
terpretačné semináre vo Wei· 
mare? 

- V prljemne!, nesllťažn e j 
atmosfére wolmarských l et· 
ných kurzov zfskala som ntt· 
ozttl vera skúsenosti. Mal 11 soul 
možnosti kon rr on té cti výsled 
kov vlastne! práco so žiakmi 
podagOgov viacerých kralfn. V 
tomt o roku boli somlnéro vla· 
corých studijných odborov 
klavfr, husle, viol ončelo, spev. 
dirigovanie o komorná hr11. Ok 
rem už spomlnanej prof. Gor· 
nostajevove1 (ZSSR l. ktorá 
viedlo seminár z tvorby Schu
munno, Choplno a Beethovena, 
prednáša la z Francúzska l)ror. 
Boschtová so speclálnym za· 
mr.ronfm na hudbu francúzsku, 
z Rumunska pror. Holmos (sO
stredll sa na klasikov J, prof. 
Weborstnke a Zochl ln z DR. 
ktor! tažrsko svojlrh sem111árov 
vpnovall tvorbo J. S. B~tcha. 

Ako by ste charakter izovali 
metódu prof. Gornostajevovej? 

Do Ceskoslovenska prtcestoval d11a 30. septembra t. r. 
na tý!d1lové hostovante stíbor Ndrodnej opery zo Sofie. 
Na bratislav.~kom letisku prlv1/al bulharských umelcov 
ndmestntk ministra kulttíry SSR dr. Pavol Koy~ {upro
stred}. 

- Na seminári som bola u 
pror. Gorno!.ta (evovej notolko 
ztmeprázdnená, že som nestih
la bllžšte o dOk ladnej~le sle
dovať prácu Iných pedagógov. 
JeJ snohou bolo ~o najvernej
'>le vystihnOf základný charak
ter skladby. Svoje I nterpretač
né pot~atte nepresadzute zn 
každO cenu, ale snaž! sa min-

Snlmko: CSTK 

-------- --- -----------' 

Na čom 
pracuiete? 
, .. odpovedá Stefan Bab· 
jak, s61isla opery J. G. 
Tajovského v Banskej 
Byst rici : 

Rád by som spomenul, 
žo táto sezóno 1c mojou 
p!Hnl\~tou - jubilejnou 
- v divadle. Potrfm k 
zakladajuclm členom 
opery DJGT v Banske! 
Bystrici. Počas tých to ro
kov som vytvoril 31 oper
ných postáv - vo l kých, 
menšfch 1 13 operetných. 
Práce bolo teda dosť. Me
dzi t)U patria al výchov
né a kúpelné koncerty. 
v Banske j Bystrici som 
spokojný: 1e tu obecen
stvo, ktoré mám réd, ho
cl so ml niekedy žiada 
zasplevoť sl no velkom 
jllvlsku. Momentálne sa 
tešlm na )aga z Verdiho 
opery Othelo. čo bude 
zl otým klincom mo1e11u 
bllejnej sezOny. Premiéra 
má byť v marci b. r . 

- mm-

Nečakane a predčasne vyhasol život mladého, talen
tovunéllo .~loven.ského sklada/ela TOMASA BRRUE 

RA. 

Narodil sa u roku 1937 v Bratislave. Teho lwdobnl1 
nadanle pretavuJtíce sa u~ v títlom veku podclly/111 Co 
~koro pedc.góqou/a, súkromn1 - v hre na k lavlr l ~ hus 
ltach, neskor .~tudoual na t..SU. Ako stredo~kohky S/u 
rtent ztíča~tnll \O na r6znych stífažtach STM, kde Zl!> 

kal niekoľko diplomov. Po maturite a fednoročneJ prl
prave u prof. {dna Zimmera ho u roku 1955 prlfall na 
!'SMU - odbor kompozičn(j, kde Stúdium ukonl'/1 d1plo 
movou prdcou Symfontella pre orchester. Bol nepoko/ 
nltm a hlallal!~kým duchom. Dost často menil prostre 
dte, v k/orom 211 u pracoval, ktor~ ho vSak ~tíl!a~ne In 
~plrovalo ku tuorbe. Keď p6sobll e5te za ~ttídll ako 
hudobný redaktor Cs. rozhlasu, venoval sa típra .,dm ru 
dových ptesn1, nesk6r ako hudobný referent Východo 
~lovenských že/Puarnt, kde uybudoval a viedol stíbor 
Zeleztar, naptsal poče/né budovaterskd plesne, cykly 
mal1jch klav1rnych skladieb, ako aJ mnoM In~ d1ela. 
s Jeho kompoztclaml sa stretduame aJ proslredlnctvom 
rozhlasu: poslednd nahrduka sa uskutol:nlla koncom mt 
nul~ho roku skladbou Movlmento slnfontco. Popr/ kom 
pozlcll sa mladý skladatel venoval aJ pedagogickeJ čln
nosti: bol učtlelom na ĽSU v Dunat~keJ Strede. Odcl10d 
Tomd5a Breuera zarmtítil nielen teho naJbliUich -
ul<:o vel kú s/ratu ll o poclfufú l teho spolupracovnlcl 
a priatelia. 

Ndrodnfí umelec prof. fdn Cikker spomínal na svojho 
byvalého !laka u rozhovore s kolegom zosnulého týmt 
lo slouaml: ,.Toma§ Breuer bol duch krlllcký, analyttc 
k(j, osvtetenfí, uzdelan(j, s čistým pohradom, chlapt:en 
~A:ýml črtami - a uelml prlatelskg. Vo svojich lud 
ských a umeleck(jch ndzoroch peun(j, af tvrdohlavg. Bol 
uýborným klaviristom a huslistom so zdravOm hudob 
n~m cttenlm a nadantm. feho skladby prezrddzajtí svie 
~u. chlapt:ensktí Invenciu a muzikalitu. Občas sa mt ale 
zdalo, ~e sa u neho objavu/tí smutné, melancholické, až 
tragické t óny, ktoré prlplsuteme ako d6sledok teho srd 
covet choroby. Mal som lto pre Jeho dobré vlastnosti 
uermt rdd. Osobne - a ako umelec - Tutujem pred 
tasné ukončenie Jeho umeleckého rozuofa." 

MIROSLAV PEJIIOVSK? 

l 

· E. 0 .· 

dómu k lavlrlstovl da ( oporné 
body, na zák lade ktorých na
dobudne potom sám predstavu, 
ako sa mil to ktoré dielo hrat. 
la sama son• s tlou pracovala 
no Schumannovl. Beethovenovl 
(Sonáta c mol, op. 1111 11 na 
l:ostokovlčových Prelúdltich a 
f llgoch Profesorka Gornostn IA 
vová kl11dle vefk9 dOraz n11 
kvallt\.1 a rarbu kiavfrneho tO· 
nu v rozplltl celel dynomlckel 
akél y. vera ll easto upozort)u(e 
na nedostatok tzv. ..Izbového" 
( mttveho l piana, ktoré nepek· 
ne znie no koncertnom pOdtu. 

Vale výkony na pódiu sa vy
značu Jú vybrú11enostou faktúry 
a vzácnou vypracovan0111ou 
praktick y kaldého tónu. Vzbu
dzuje to dofem mimoriadno 
usilovného • dôkladného lll ti· 
dia. Kofko hodin priemerne I B 
venufete n ofej prfprave? 

- Snažlm sa cvlčl f sústrede
ne a tntenzfvne, čo e1n1 prie
merne denno 5-6 hodin. prav 
da, pred sútafou sa toto čisto 
zvyšuJe. 

Ako by ste charakterizovali 
medzio6rodni stt'al F. Busonl· 
ho, z k torej ste sa n 6tlll ? 

- Tá to sOfaf, ktorá je v Bol
zane. nodobOda z roka na rok 
čoraz v!lčšl v9znam, o čom 
svedči aj 80 prihlásených kan
dldll tov. Do prvého (anonym
ného l kola sa však dostavilo 
napokon tba 58 sO fažtaclch. Bo
ll to väčšinou klaviristi zo zá· 
podnet EurOpy, z USA a z 1u· 
hovýchodnej Ázie (japonsko, 
KOrea). Do druhého kola prešlo 
20 kandidátov, ku ktorým prl
'ltúplll 4 laureáti z Iných me
dzinárodných suťa fl. Teši ma, 
te v ta l<ejto silnej konkurencii 
sa ml podarilo prebojova f sa do 
druhého kol o. Do finále postO
pilo ll klaviristov. Na súfa" 
ma prekvoplio volba r epertoá
ru . orientovaná na skladby vir
tuózneho zamerania. Z roman
tikov prevládal najmä Ltszt. 
Pomerne často odznela na sil· 
(oži Beethovenova Waldstelnsko 
a Prokoflevove sonáty. Z ~ch 
málo klaviristov, ktorých som 
počula, so ml velmi páčil v9-
kon Rolanda Kellera z NSR -
nosltera 2. cenv z Mnfcbova l 
t. Lisabonu. V Bolz11ne postl1pll 
do finále. I ntenzitou romantic
kého o osobnostného vklad u 
mo upútala Polka Elza Kol
clzieyová, ktorá študu1e v Pa· 
rl ž l. 

Aké méto oajbliille plány? 

- Pripravujem sa na v9men 
ný školsk9 zájazd do Kyjeva, 
kde mám uviesť Choplnovu So
nátu h mol. Oatet sa chcem In 
tonzlvneJšle venovaf štOdlu 
rrancúzskych Impresionistov a 
obohatiť repertoár slovenskou 
tvorbou. Z diel j . S. Bacha plá 
nujem naštudovať Goldbergove 
variácie. Po skončen! VSMU by 
c;om velmi rada študovala n11 
Co!kovského konzervatóriu v 
Moskve. 

Zhováral sa: ·tk· 

·, 

Diskusné 
stretnutia 
lnterpódia '73 

V dňoch 9. a 10. X. t. r. bolo v rámci 
!V. InterpOdla stretnutie, z ktorého vy· 
plynuli nasledujúce uzávery : 

Prednesené referáty a dlskus11é pri~ 
spevky defmovali špecifickú funkciu /tu ~ 
dobnýcll srda::i prehliadok (podii) festt~ 
valov. V!;etky menovaná podujatia Vl/ " 
t várajú v umeleckej dráhe mladé!&~ 
umelca d ole::tté vývojové $tup11c, ktore 
mus' absolvovat v logickom slede a žia
den z nich llcmue podce1fovat. Z tohto 
k011Hatovanla vyplýva tilolta vybudoval 
v každej krajme funkcrescl&opný a dyna
mický ~ystem permanentného výberu, 
propagácie a podporova11ia mladého 
umelca . .; ktorého musi rezultovat l&ar· 
monlcký vývoj osobnosti socialistické/to 
interpreta. Pret ože fc.,tivaly pl11ia v kaz~ 
dej kraj ine kulltirno- politickú tílol&u, 
ktorá je spoj ená s vysokými umelecký· 
mi 1tarokmi, je nevyllrlUtné, aby do f est! · 
valového programu boli prijat.! iba t~ 
mladi umelc1, ktori v najvyUe1 mo:neJ 
m iere splriajri tieto kr1tériá. Analý:a 
problémov ukázala, t e mtmorladna úlo .. 
ha pripadá moderným reklamným a In• 
f ormaéným prostriedkom, kazdodennej 
činnosti t elevizie, rozltla811 a gramafóno
vých spoločltOs tl. Oéastnici disk run(Jcll 
st retnuti ~IL sr vedomí. že t ent o kom 
plex otazok nadobúda cite vlicii i vý:nam 
v:.I&Cadom na t o, ::c v!et k!J kultúrne 111· 
s tít licrc socralisttekycl! krajirt sl pova· 
t u/tí za pv11lnnost uskutočnil spolol•nú 
•deologrckri a kultúmo-polítrckú ofell· 
::ivu, r ealt:ovat eiiHi tba cestou spoloč
''JÍclt prOJekt ov a proclukčlltfCh možno~l!. 
z tolrto drivoclu IIQVrltlt 1ít'a~tll!ci diskru· 
nýcl& stretn11tl, preskwnaf vše tky ot6:
~·y . ~:torč srwtsta s /)resadzova11ím mla
de/lo umelca a ro:smt teoretickú plat · 
formu clo oblasti pra.ce. Očastmc1 odpo· 
r úcajú ar gamzat orom l nt erpódta '7J. aby 
sa na buduc& rok reall:::ovalo d l$kusne 
a pracovne stretnutie na t ému .. Meto
dické a produkéno-lechnlckc problémy 
komplexnej propagačnej a informačnej 
činnosti socialistických agentur pr i pre
sadzovani mladého umelca". Vzll(adom 
na to boli 11avrluwt6 ltasledujúce po· 
stupy: Prrslu~m zd.ytupcovra jednotlivých 
agent úr nadv10::u kontakt so z6stup· 
camt národných lllft1túcil, t . j. 1 mas• 
médiami, s ktorými prcjednajú mofnostl 
cielavedomej propagócle mladých umel
€'au a pripravia pre stretnutie konkrlt· 
ne proj ekty. Odporriča sa, aby propa• 
gačná kampa11 bola spoje111i 1 tými mia• 
dýml, ktor! bt&dtí účmkovat tlO V. il&ter
pódlu '74. To uJak prfldpokladd rch 
véasml nomlfláciu. Jednotli vé agentúrv 
11avr lw}tí možnosti reallzócle nad1tórod· 
ných projektov (napr. spoločne produ• 
kované t elevízne programy), "toré 1>11 
mali byt podla moinostt predvedené " 
priebehu stretnutia. O~astnicl diskusných 
stret nuti predložia komplex otázok tejto 
konferencie r iaditetom socialistlck~clt 
agentti r . Odporúčajú SLl~aSite, aby na 
plánovanej schôdzke vedúcic/' propagač
ných oddeleni umeleckých agentúr (v 
marci 1974) vypracovali konkrétny pri• 
spevok pre prípravu pracovné/tO 1tret· 
1tutia l nterpódla '74. Organlzdtorom l P 
odporričajrí, aby sa do štatútrt :alvnula 
povinnost predviesr dielo súčasné/to ::1· 
}ticelto skladatela. Očelom podmienky nre 
je len r oz§irenie umelcovho repertodru, 
ale aj jella uí§w spi1lost so súčas1tvm 
hudobným vývojom. 

Radostné je kon§ta touanie, !!e za 4 
roky vyrástlo lnterpódwm v lnštltríci•J, 
ktoró splrla najvyššie umelecké k r ltérl6 
a je schopná predviesf výsledky ciela
uedomej spolupráce §lrokému med:/116• 
rodnému obecenstvu. Z tohto d6vodu je 
:iadrice. aby spolupráca 1oclallstlckýrh 
umel eck(jch agenttír bola prt prtpral!f 
ďalších ro~nlkov e§te intenzlvnejlia a 
aby v tomto súvise balt pozvani po:oro• 
uatella z nesoctallsttck!)ch Stdtou fi pr,. 
št udovall sa sktiserto.~tl z l nterpódla. 

Očastnicl dlsku$1lého stretnutia vy• 
slovill tie~ vďaku opere SND, spreua• 
dzaj!ícrm orchestrom a usporladatelom 
.:a výborné usporiadame l priebe!& tolrto 
ročníka. 

Na záver tíčastníct stret l&utia s poľu• 
tovanim kon§t at ovalt, že llocl sa všetky 
progresívne sily usiluj ú o uvotnenie na· 
pätia vzfaltou medzi národmi, ako aj o 
upevnenie mieru na celom suete - čo 
by znamenalo vytvorenie optimálnych 
podmienok pre vQvoj kultúry a humanil• 
tlck~ho umflnla, - uznlklo nov~ vofno
vé ohnisko na Bllzkom výcl&ode a ' 
Chile reakčný krvavý ft4tny prevrat IU• 
~ovo preruAU pokrokouý výuoj v tejto 
:emi, čo sú všetko uýslcdky agresiunej 
polltikl! imperialistických sil. Očastnfcl 
~emlnára vyjadrili svoje hlboké pobúre• 
tl ie nad prenasl edova11lm pokrokouQclt 
~ íl v Chile a v imper ialistických kraJI· 
11áclt a V[Jitl4sill svojr1 solidaritu so ulet· 
kými národmi bojujrlclmi za 11tfrodnl 
oslobodenie. 

(Výňatok z podrobnej lnformiclt 
uverejnenej v tlačovom bulletine 
BHS) 
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~.,... {Dokon/Jente z 1 str.) 
ho te schopn9. PlaU to a) o 
d voch častiach Ravelov9ch Zr
kadiel (Bárka na mori, Albora
da del gracloso ], v ktor9ch sa 
ten tokrát zameral skOr na cet
kov9 učlnok, a pritom podcenil 
r ad detailov l technickú Isto
t u. 

Klarlnelistovl jozefovi Luptú
tlkovl (členovi orchestra SF] 
patr{ bez ake)kolvek dávky lo
kálpatriotizmu spomedzi 3 dy
chárov, ktor{ vystúpili ako 
účastnlcl lnterpódla, nesporne 
m iesto prvé. Mal pred nimi 
vila k nev9hodu, že al<a domáci 
\Jmelec nedostal motnost vy
stúpiť na recitáli. v Concerte 
pre klarinet, harru a sláčlko
V9 orchester od A. Coplonda s 
n aprostou suverenitou dem.m
~troval svoj krásny tón, neobv
ta)ne bohatú zásobu dynamlc
k 9ch odtienkov - kvalitných 
• o v§etk9ch polohách, bezpro
s trednú muzikalitu a závldenla
,b odnú lntonočnú Istotu bez te
l lného zakolfsanlal 

Jeho natvllčlll konkurent -
j uhoslovansk9 klarinetista Vla
dtmrr Ztklč - v Koncerte pre 
klarinet a orchester A du r 
(Kochel 6221 od W. A. Mozar
t a podal Iba prlemern9 v9kon. 
Jeho tón nemá ta kú kvalitu ako 
Luptáčlkov a at Intonačne nie 

telné intonačné poklesky a nte 
v!dy vyrovnaná súhra. (Možno 
at dôsledok znlženet kvality Ich 
nástroJov). 

Pôvabná pofská husiJstka Ka
j a Danczowska zauJala osobi· 
tým muziká lnym prctavom. Jet 
doménou je svet poézie, lyr ic
keJ meditácie. Tomuto prevlá
dafucemu znaku svotho umenia 
prispôsobovala a) koncepciu 
vSetk9ch diel. Dosť to vadilo už 
aJ u sóloveJ Chlaconny z Par
tlty d mol od I. s. Bacha, v 
ktoreJ by sa bolo žiadalo pred
sa len viac hutnosti, drametlč· 
nosti l technickeJ Istoty. Arze· 
nlll dynamických prostriedkov, 
ktorými Danczowska disponuJe. 
nie te práve nojbohatšr, a pre
to l rozsah tel repertoáru musi 
bvt nutne ochudobnen9 o vál:
nlvo vypllte)šlo a dr amatické 
skladby. Známa Poema od E. 
Chaussona predstavovala svo
tou spevnou lyrikou bklad 'Ju 
Danczowsket naturelu bltzku, 
no aj tu vo vášniveJšie expono
van9ch usekoch bolo by sa žia
dalo tónu l v9razu vtacl SvoJe 
nemalé technické možnosti 1 l 
ked In tonácia nepatr[ práve k 
teJ najsllnejšlm zbraniam l cle
monštrovala v sviežom, opti 
misticky strhuJúcom podan{ 
Scherza-Tarantelly od H. Wie
nlaws kého. Skladbu ldeátns 

Soutetsky klavirista, tíčastník lnterpódla - DMITRIJ ALBXE· 
lEV. Snlmka: A. Vo)ček 

s l te velmi lst9. Ruslvo pOsobl· 
ll urtlté pazvuky na)mll v jem
ne )§lch a nlž!ilch registroch, 
ale aj pri profukovanl. OvefJ 
Jepsr doJem vllak zanechal svo
jim polreclt4lov9m v9konom, 
kde ukáza l plnokrvné muzl
kan tstvo, Istotu a absolútnu 
uvornonost, spojenú s krásou 
l usrachtllosťou tónu. 
Maďarská hobolls tka Emil ia 

Csánkyová predniesla so Stdt· 
nym symfonlck9m orchestrom z 
Gottwaldova (dirigent Z. Btlok) 
s ólov9 part Koncertu pro ho
boJ a orchester C dur ( Käclwl 
314 l od W. A. Mozarta. Ak jef 
odpusttme určité prehrešky v 
udr:!anl tempa (zoprfčlnené 
zrejme nervozitou). musrmn sa 
s uznanlm vyslovil o kvalite a 
t várnosti tónu jeJ nástroJo, u 
V\spelet Intonácii a brilan tne) 
tP.chnlke. 

Modurský k lavirista László 
Boranyel prnukázul ~ovoto 
schopnosti v náročnom IV. kll
vtrnom koncerte Ludwiga von 
Beethovena O dur, op. 58. Je 
to muzikálny, cltllv9 hudobnlk 
l technicky dobre prlprovHnv, 
hoci to uroven pocluntu v!irt 
k~ch pnsážl jednotnačne no 
potvrdzovalo (naJma v súlne 
obidvoch rúk - lavá trochu 
zao~távala 1 Baranyal má lesklO 
a hutné rortlsslmo, kvalltnó J>ln 
no; najväčšie rezervy su ut)ho 
však ešte v nedostatočnom 
množstvo modzlodtlonkov o v 
nie celkom plynulom prechodo 
z ladného dvnamlckóho re~t~
tru do druhóho. Mladlcky elán 
zaprltlnll uňho l určité tempo
vé výkyvy. - Celkovú konc•Jp
clu diela budoval no protlpo
s tavenl prlkrych kontrostov -
prtllš zasnenej lyriky voči 1l'!o· 
nému dramatizmu, ktoré sa JUU, 

!iaf, nepodarilo zosúladiť do 
jednoliateJ v9stavby. Je to však 
velk9 talent a tam, kde mOle 
u pla tntt svoj muzikantský olán 
(napr. vo finále ) a strhulúct 
t emperament, je nafpresvodčl· 
ve Išl. 

Jediným enaemblom tohto
ročného lP bolo Ponochovo 
kvarteto. Na bratislavskom (v 
h istórii súboru prvom l vystú
peni neuviedol sa tento súbor 
právo natlepšle. Oblúbenóho a 
osvedčeného Ovoi'áka ( Americ
ké kvarteto), ktorého v Cc
chách uviedli už 75·krá t, do 
programu zeradtt nemohli , le· 
bo na druh9 deň ho malo pred
niesť Tá tralho kvarteto. V9kon 
Panochovho kvarteta ch ar ak te· 
r lzoval zdrav9 muzlkan tsk9 
el6n, určitý l.vlh. CeiJ..ovó vy
znenie však sUne narúšal1 po-

usltO na je j možnosti preds ta
voval Mozar tov ~. koncert pre 
husle a or chester (Kôchel 218 J. 

Bulharská klaviristka Jeny 
Petrovo•4 je výrazn9m umelec
kým typom. Dlsponute nemalý
ml technickými možnosťami, 
boha t9m s pektrom dynamických 
odtienkov, ktoré vzbudzu )ll 
Octu, ak nie priam úžas Inten
zitou svo1e1 hor neJ hranice. Jol 
prekypufúca muzika lita a tech
nická bravúra podmaňuJe sl 
svoJou presvedčivosťou poslu
cháča. Pri take J ve lke j dávke 
ohnivého temperamentu s ob· 
divom hodnotrme kfud a vy
rovnanost Suity F dur od O. F. 
lllindla. Petrovová vtlačila mu 
pečat akejsi medltatrvnet spev
nosti, prlezračnosit a prfklad
ncj plasticity hlasov. Zr iedkavo 
ilrávané, u nás neznáme Varlá· 
cle pre klavlr, op. 21, č. l lo
hunnesa Brahmsa nepat r ia k 
na)sllne)šlm diela m svoJho 
tvorcu. Vytvorili v~ak dosta toč
ný priestor pro demonätrovanle 
~lroke j v9razove) palety, od Jy. 
rtcke) spevnosti až po drama
lieky vyhrotené bravúrno mies
lo. lslume) od M. A. Balaklrtlva 
)lcllt•l k na)nllročnejšfm člslam 
klavlrlsllckého reper toáru, o 
preto len zriedkakedy odznieva 
na koncertnom pódiu. Pochopl
l!!lne, jeho technickú proolo
matlku nedokázala Pctrov'lvá 
zvládnut do dôsledkov; v ka!· 
dom prlpade zaujala odvah'lu, 
mtenzltou a bravúrou. V l. kon
certe pre klavlr a orchester 
Des dur, op. 10 od S. S. Proko· 
tlova preukázala bulharskA 
umelky!\a velkO zásobu tvori· 
vet fantázie, bezprostredno:Jtl 
v9razu a technickeJ pohotovos
ti . 

DmitriJ AlexeJov Jo typom 
umenlm velkého a citlivého hu
dobnlko. Ako reprezentant so
vietskej klavlrnej §koly dispo
nuJe priam fan tastickou záso
bou dynamlck9ch odtienkov, 
techn icke! br ilantnosti a s pon
tánnej muztkallty. Požiadavky 
autora su mu alfou a omegou 
a podriaďuje Im a t svot osob· 
nostný vklad. Velmi muzikálne, 
poeticky a suverénne technic
ky s tvárnil na polrecltáll zná
mu Choplnovu Soná tu h mol. 
l ked v technicke J Istote (sko
ky ) slco nehral bez prehreškov, 
predstavil sa jednoznačne ako 
umelec velkých !JlO~nosU, bo
hate j fa ntázie, ohnivého tem
peramentu. Má v§ak zmysel aj 
pre krásu proste j lyriky, aj pre 
mohutné, orchestrálne gradácie 
- čo plne využiJ v Dumke od 
P. l. Cajkovského. Na koncer· 

te s orchestr om dos tal (na roz
diel od v§etk ých tlčastnlkov 1 
až dvo jitú prlležltost: predvie
dol sólov9 part Rochmenlnovo
ve f Rapsódie na tému N. Pa
gantnlho a OershwlnoveJ Rhap
sody In blue. V obidvoch de
monštroval svale priam neob· 
modzené technické mo~nostl a 
prfkladné muzikantské crtenle. 
Racb manlnov bol pravým ohňo
s troJom farieb, technickej bra
vúry, ale ef elegancie a lyrt
l!y. 

Nemecký huslista Konrad 
Otber patr il tiet k účestnlkom, 
ktor ým sa nedostalo prfle:lltostl 
predstaviť sa sólis ticky. Sym
pa tlck9 doJem zanechal s voJ[m 
u!Hachtllým, ale a) nadšeným 
podanlm Brahmsovho llusfové
ho koncertu O dur, op. 77. De
monštroval v ňom nielen zna
menitú technickú prlpraveno;;ť, 
krásny tón Ihral na s tradlva r
kách l ), ale a) vysok9 stupeň 
muzl kantske l zrelosti a r ozva
hy. 

Kubánka Nlno1ka Fernandez 
Brltov6 Rodriauezoy4 bola v 
rámci JP v poradi už treťou 
re prezentantkou klavfrneho 
umenia svoJej vlas ti. V porov
nani so svo jimi kra )ankaml ob
stála najús pešnejšie. JeJ Bee
thoven ( lll. klavlrny koncert 
c mol, op. 37 ) bol dlscl pllno
van9. mel tvorivO a tmosféru. 
Prekvapil ran tázl)ným vkladom. 
zdOrazllovanlm s pevnos ti. lvrlč· 
nosti. Jef v9rezná muzikalita 
našla dosta točn9 priestor a l v 
m:.tóllativne l ll. časti, ktoré ma
lo premvslenú, ale ol hlboko 
procftenu v~stavbu. Vo finále 
z au )a la H l f!~ancl ou . brilantnou 
techn ikou Skoda , že sa nevy
hla v klltlencll l. časti menšie· 
mu pamiHovému lapsusu a ne· 
dlsponovnla širšou pale tou dv· 
na mlckých odtien kov, natmll v 
jemnP)Sich registroch Na pol 
reclláll pre ukázala svo ) sklon 
k In timite výrazu a ďa lš ie mož
nosti s kve lltlíovanla tónu l dl · 
fer encle š týlov9ch schopnosti 

Rumu nlkf hllala Mlrel Ian· 
covlcl upútal pr rtemn9m a 
kva litným tónom v kantiléno, 
ktorý znamenite konvenoval so 
llt91om Jozefa Haydna l Koncert 
pre violončelo a orchester 
C dur). lancovicl te dobr9m 
muzikantom disciplinovaného. 
ale v prlpade potreby at plno
krvného v9razu. Jeho lntonač
né mofnostt nta sú malé, ala 
ma10 eš te svoje rezervy. Tem
peramentná zlofka teho ume
leckého naturelu znamenite kO· 
rešpondovala 1 programom, 
ktorý zaradil na polr ecltá l 
( Bartók: l . rapsódia pre ~elo 
a klavlr, Regerova Suita a mol, 
op. 131 a Monodla od Popovl· 
cl hoJ. Jeho umeleckf v9vo) nie 
je ešte ukončený, má vlak ta
len t a velké perspektlvy pred 
sebou. 

DevltnbCrol!of oemeckt kla
Yirllta Andreas Plstorlus bol 
najmladšlm Očestnrkom tohto
ročného lP. Stupeň svoJho ume
leckého rozvo ja ( e§te zďaleka 
nezovtšeného l demonštroval v 
znamenitom technickom zvlád
nu ti Bartókove) Suity op. 14 a 
v náročne j Brahmsovoj Soná
te r mol, op. 5. Má už zname
nite vypestovant1 techniku, ver
ké gradačné možnosti, no v 
otázke koncepcie a výrazového 
s tvtlrnen la zostal naJma 
Brahmsov t - vera dlžn9. 

Tretlm zbtupcom JP zo Slo· 
vens ka bol jeho každoročnt 
účastn fk - di rigen t Ondre j 
J.onárd. Na rozdiel od predchá
dzaJúcich rokov dostalo sa mu 
(okrem orchestrálneho sprievo
du sólistov) prfležltostt uplat· 
nlt s a a J v samos ta tnom pro
grame. Sym!onlcká báseň Don 
Juan, op. 20 od Richarda 
Straussa svoJim mladlckym 
vz letom, prekypujllcou buJaros
ťou. bezohladným, vpred sa že
núclm e lánom znamenite zod· 
povedala Lenárdovmu naturelu. 
Malo str hu júci spád, vitalitu, 
mane t v§ak zohladnené detaily. 
Ako celok vo svojeJ konce pcii 
pôsobila presvedčivo a úprim
ne, v celkovom zvuku apartne. 

( 0 probléme, s ktorým sa 
musel Lenárd vyrovnaf pri na
š tudovanl premiéry Salvovhi> 
oratória budeme plsat nn Inom 
mtos te. ) Ziada sa v§ak zvlášf 
vyzdvihnúť jedinečná pohoto
vosf n skuto~ne citlivé s prevá
dza nie sólis tu dr uheJ polovice 
večera sovie ts keho klaviristu 
Dmitrija Alexejevn, ktoré sved
či nleiAn o Lenárdove l muzlka
ll te, skvelom rytme, a le al o 
Jedinečných vlohách l pre t úto 
odnof dirigentskej praxe. Le· 
nárd obstá l na lP prinajmene j 
tak s kve lo, ako ďalšf ťíčastnlct 
ze: Slovenska. A to nás naozaj 
velmi pote§Uo. 

C1J pznentJni 
mue,ikt'Jlóq a 

p rostredte md niel en for motuorntí silu, ale vera napovie 
af o tom, kto v ffom life. Prostredie, u ktorom life a pra

cute dr. B r ne st Z a u a r s k ý , te titulným domovom, ale Ul/• 
farufe z neho t ndpadttosf, ctt pre k rdsu, kulttuouanost. Pra· 
coutía te opatrend t!}m, /Jo te, !Jt vlastne malo by byt, potreb· 
ným, nevyhnutným sprteuodcom na ceste, ktora sl muzikológ 
zvoli. Organ u pracovni dr. Zauarskl1ho uf po desatročta spros· 
t redkufe styk s vyvolenou hudbou, nou!} elektronick!) organ za· 
sa sltlU pokusom, ktor~ dr. Zauarsk!} uskutoMufe so suoflm 
synom - u zdufme zuukou~ho a farebn~ho obohatenia mofnostt 
ndstrofa. Je tu denne expl oatouanl reprodukčn~ zariadenie, 
ktor~ prlbltfufe hudbu, mnofstuo uzdcnych nahrduok. Je tu bo· 
hat!} zdsobnlk ltleratOry - pre muztk ologtckl vzdelanie kla· 
stckef, ale at poznatky natnou~te, pretofe bddante te uečn!} 
pohyb, stdle obfauouante nou~ho. A k one/Jne, stí tu suedkoula 
vkl adu dr. Zauarsk~ho do slouenskef muzi kológie: monografia 
o J. L. Belloul, ktortí zaraďuftl medzi nafpozoruhodneJ!Ie prl· 
nosy slouenskef hudobnef vedy , ndfdeme tu portrlt Eugena 
Suchoffa l pozndmky ku nepubllkouaneJ !ttídlt o skladatelouef 
hudobnef rel!l; :.tí tu u!}sl edky výskumov o mtnuleJ hudobne/ 
kultúre Kremnice, ktor~ naSlt odozvu v zahranlčl a te tu k o· 
nečne pru~ vydanie Zauarsk~ho (nielen dlh nedostatku po
dobne/ literatúry u nds spldcaftícef) vtacstostrdnkouet prdce 
o f ohannout Sebasttdnout Bachout. HodnoteneJ ako dokument 
rozsiahl ych znalosti autora, ako pokus o ! tvý a ak tudlny obraz 
skladatera, ako odraz s dan!Jm sa neuspokoJuftíceho a vSetko 
st nanovo oueruftíceho prlstupu muztkológa, ako prlnos ku 
problematike bachouskef tnterpretdcte. Knlfntcu v pracovni dr . 
Zauarsk~ho obohatilo c.f pofsk~ vydanie tefto monografi e, pri· 
prauute sa tel vydanie u Cechdch, ale at Nemecko, bohatli 
na prdce a Sttldle na t lmu Bach, prefaullo f lu!J zdutem . .. lZ póuodne pldnovan~ho rozhovoru, pretofe dr. Zauarsk!J ne· 
1 rdd formulufe kr~da, nerdd pontíka receptdr na spósob 
uedecklho t rudsk~ho pln~ho uyflt ta sa, zostal sk ór pokus 
za/txouat normy, ktor l sl uo suofe / muztkol ogtckef prdct a v 
prlst upe ku svetu hudby pri /al za svoJe. Veri u pomocntí ruku 
/Jo nafSirSteho a naJrozmanltefSieho vzdelania pre muzlkolo· 
glcktí prdcu. ,.St udo u a l s om z o z c1 ruby, be z o h radu 
n a b ud tí c Iť o st . . . • Ale neskoršie roky poturdtlt, ak o dobre 
mofno ztíročlt §ttídtum filozofie, psychológie, defln umenia na 
poll hudobneJ vedy. Miestami, kde dr. Zauarsk!) čerpal poznat
ky, bol/ Mnlchou, ln~brurk, Krakow, Sarafeuo, univerzita u Bra
t islave, no brnenskel 1 AMU ! tudoual hudbu, u roku 1951 ho 
u odbore hudobnd 11edo a e~tetlka promouall na /llozoflckef 
fakulte unwerzlty IJ Brne. Pozname problematiky psychológie 
a charokterolóqte zohralo pozltltmu tíl ohu u prlstupe k ! tuo· 
tu a cez fluot k dielu Bellouet osohnostt l k odhaleniu mno
h~ho u zdanlivo dóuerne zndml'ho qlnla Bachovho. Zd6razf!U· 
Je prepotref;nost u sOtasno.stt nie dostato/Jne docetlouanef 
a mdlo atraktluneJ vQskumnef prdce hudobnlho historika, kto
r tf znamena mnofstuo naoko ,,neefektlunych• hodin st rdue· 
nych u archive. ale ktora Je !>Ol'asne Jedinou mofnou cestou 
nauracanlo hudby minuleJ dne~n~mu svetu. ,,z a d ó l e! t t 4 
p o u a ! u 1 e m a k t l u n e s p o z n d u a n t e h u d b y • - on 
sa ku neJ pr tblltoual cez dókladnl oulddnutte k l aulr nef l or· 
ganovef hry . 

Z tluJmoul a pracoun/1 pole doteroJ~ef {'lnnostt dr. Zauarskd· 
ho te §lrok~: poJme niel en oblast hudobneJ minul ost i Sl o· 

uemka, ale l teho prltomnost, značnú 1eho čast zaberd osob· 
nosf fohanna Sebastlana Bacha. A tu - okrem muzlkologlc· 
kl1ho prlspeuku - nemožno nespomentít Zouarsklho spolu· 
prl1.cu s Bachovou spoločnos(ou, 1eho prlspeuok ku šlrentu 1e/ 
posl ania a ctel ov l u nds, na Slovensku (Brat/dava by mala 
byt u roku 1974 defl sk om bachouskl ho festivalu, pru~ho mt· 
monemecklho podu1atla}. Podra ndurhou dr . Zouarsk~ho, podla 
nim uypracovan!}ch zuukou!)ch t u!Jtuarn!Jch pro1ektov posta· 
ullo a rekonštruovalo sa na Slovensku do plUdestot organov 

Nd u š le u a u pr a count mu z l k o l ó g a pre s u ed č u l e 
o ft u ot e boh at om, m n oh o s t r an n om - a re· 

tJ t h u d b y p r l n o s o m. U s k u t o tJ n t l t s m e 1 u p r t p r t
l e f t t o s t t S e s t d e s l a t 11 c ll n a r o d e n l n d r. B r n e S· 
t a Z a u a r s k lh o. Z. MARCZELLOV A 

RECENZUJEME 
o. Lenina, J, Keldyl , A. Kan· 
dlnsklj: 
ISTORIJA RUSSKOJ MUZYKI, 
Tom l , vyd. Muzyka v Mo1kve 
1972, str. 598. 

Máme k dispozicii nedávno 
vydané Dejiny rus keJ hudby, 
takmer šes fstos tranov9 zvllzok, 
ktor9 je v9kladom ruskel hu
dobne! kultúry do polovice 19. 
storočia. Teda až ďa l§! zvllzok 
prinesie látku, o ktorú má ~es
ký a slovensk9 čltater na lvllčšl 
záu)em, zváži, čl oba zvllzky sa 
od saba Ušla metodologicky a 
me todicky, v hlbke záberu l v 
odlišnom stupni vnútorne! 
š truktCtry. 

Metodologlckou os novou knl 
hy je Leninova téza o exlsten . 
eli dvoch kultúr v r4 mct ná
rodneJ kultúry. V9klad vývota 
ruskej hudby sleduje vztahy so 
všetkými komponentami hlsto
rlck9mt, duchovn9ml, sociálny. 
1111. revoluentmt - samozreJ· 

me, aJ v stlvlse 1 ostatnou hud· 
bou európskeho kontinentu. 
Rozsah knihy presvedčuje o po. 
drobnosti s pracovania. Hudob
ného historika bude d ale l za· 
u jtmat periodizácia v9voja hu· 
dobneJ kultúry Rus ka, kom pa. 
rastlka, analytické poznatky a 
hodnotiace záve ry, ku ktor9m 
sa dopracovala sovietska muzi
kológia. Niektoré kapitoly sd 
zamerané na monograflck9 pro
fil 1ednotllvých s kladaterov, 
na pr. Afa bjeva, Gurlleva, Var• 
lamova, Ve rstovs kého, Gllnku, 
Dargomyfského a pod. Ak vez. 
meme do úvahy star§le 1 nov. 
§te práce o ruske J hudbe [Odo· 
tevského, Serova, Stasova, La· 
rolla, Asarteva, Dmltrl)eva, Ll• 
vanove t. Protopovova, Rablno. 
vlča, Cukkermana, Jampol ské· 
ho, Pe ke lisa, Tumanlnove j a 1. ), 
vldlme, fo vačšina kapitol 1• 
naplsan4 samosta tne, novo. 

J. tvaooa 



• 
Lovro von Matačič 
so Záhrebskou lilharm6niou pripravil v rámci BHS skve· 
l ú koncertnú produkciu. Ak má teleso na čele taku 
•yhranent umeleckú osobnosť, ktorá je súčutou sve
tovej dirigentskej špičky, je to vždy garanciou umelec
kej kvality. A skutočne - fllharmonlcké teleso zo 
Záhrebu sa preukázalo ako ucelen9, vyrovnan9 (po zvu
kovej stránke l súbor, u ktorého je pozoruhodná dyna
mická !!kála a v nie poslednom rade zvuková kullura, 
~torá sa demon!trovala najml! na dynamicky expono
vanýck usekoch, kde tón orchestra znel u~rachtllo a 
&ilčasne velmi hutne. Prirodzene, že prvé dve skladby 
kpncertu priniesli hostia ako ukážku súčasneJ domá
cej tvorby (Hommage á Bach od B. Papandopula a tri 
plesne pre barytón a orchester "Z mojich brehov" 
K. Baranoviča ). V prvom prtpade ~šlo o dielo rutino
vaného technika (Bach v zrkadle súčasnosti). slkovne 
a vkusne spracované Preludlum z Temperovaného kla
vfra (1. diel) a záver - apoteóza - bola podnecovaná 
a hudobne vystavaná z ChromatickeJ fantázie a fúgy. 
Matačlč, pochopitefne, prida l svoj podiel exaktnou In
terpretáciou, orchester má bezpečne vypracované hlav
ne tažké fugované ú5eky a konel'ný erekt spočiva l v 

Svetozndmy Juho~/ovunský dirigent Louro von Ma
tatllJ, ktorý od r. 1970 1e na čele Zdhrebskef fl/har· 
m6nle, vystllptl so svojlm enseblom v rdmcl BHS. 
S6Ustom večera bol zndmy JuhoslovanskO barytonbta 
Vladlmtr RuždJak. Snfmka: CSTK 

r 9chlych a citlivo ln terpretovan9ch dynamlck9ch zrne· 
nách l s dirigentom nasaden9m r9chlym tempom. 56· 
Jts tom Baranovlčovho cyklu (skladate r je oboznámený 
s tvorbou Straussa, Mahlera, Musorgského - a v ne· 
jednom úseku preráfa slovanský melodlck9 svojráz] bol 
barytonista Vladimir Rufdjak. Napriek tomu, !e jeho 
interpretácia sa nenlesla v dôslednom koncertnom štýle 
a domlnovalt operné prvky prednesu, bola jeho produk· 
cla presvedčivé a umelecká dlsclplfna obdivuhodná. Od 
začiatku bolo zjavné, že spolupráca s orches trom je pre 
neho samozrejmá a má v neJ prax. K tomu t reba prirá
tať Ruždjakov umelecký vkus, tech nickú Istotu a ešte 
stále krásne zafarbenie hlasu. 

Matačlč je všeobecne známy ako znalec Brucknera. 
Stvrtá sym!ónla Es dur, .,Romantická", sa nestala len 
vyvrcholenfm koncertu, no v takomto podani neodzne· 
la v Bratislave ešte vôbec. To, čo vyčaril Matačlč, sa 
rovnalo dokonalosti a jednoduchosti v naJušfachtlleJšel 
podobe. Už fakt, ako stvárnil hlavnú tému v Allegro 
molto moderato (s dávkou naivného podtextu), vyvo
lalo sllstredenú pozornosť. Inr dirigenti radi hYadaJú v 
Brucknerovl prlllšný dramatlzmus. Až Andante bolo 
prednesené a vyjadrené dramatickejšie, s hlbkou prob
lematiky. Ale zato Scherzo, Bewegt a Flnale sa s talt 
neustále stupňovanou škálou a hudobnou slávnosťou. 
Práve v posledných dvoch častiach sa dostal k slovu 
Matačlčov Interpretačný prfstup v rýdzej podobe zdra
vého slovanského temperamentu, v šťastnej aliancii s 
hudobno-umeleckou kultivovanosťou silneJ a samostatno! 
umeleckej osobnosti. 

OČR 
Koncert Symfonick6ho orchestra l!s. rozhlasu v Brali· 

alave v rámci BHS sa niesol v znameof apoluičlnkovania 
host( z Japonska: boli nimi dlriaent Hi roli W a k a • u
ai a klavirista Ken A ra. Bol prednesený nároont pro
aram ll diel skladatelov: W. LUTOSLAWSKI - Sm6tofoá 
hudba pre sl áčiky, L. v. BEETHOVEN - V, koncert pre 
klavfr a orchester Es dur, op. 73 a J. BRAHMS -
I. symfónia c mol, op. 68. Chod hudobného priebehu 
Beethovenovho klavfrneho koncertn " určitom slova 
amysle určil Ken Ar a. Ukbal aa revolučný Beethoven, 
celou svojou podstatou slístredený na melódiu a krhu 
t6nu, čo k lavirista ukázal hlavne v úsekoch "plano" -
Y:&dulné a fahodn6 a " for te" - silné, ale nie ostr6. 
Tak nahradil pomerne izke rozpätie svojej dynamicke j 
ikály. K tomu pristupuje alte brllantni technika -
tplne y s my1le k laslck6ho iitýlu a prispôsoblvostl k or· 

f aponsk!J klavirista Ken Ara koncertoval na BIIS pod 
taktovkou svofho krafana Hlro§t Wakasugtho so 
SOCR Snfmko: CSTK 

··-• • 
chestru. Pri interpretácii skílr uprednostňuje lntufclu 
pred prfllinfm nadsadzovanlm pre mýirania. Moino, fo 
ho práve intuitfvnost priviedla k jeho jed inému neuvá· 
ženému kroku. Spôsob, ako Interpretoval p rechod z Ada· 
gi o un poco moSBo do Rondo (prevedené s pomalenie) 
naruiovalo dobový vkus a bolo lacným eCoktom. Uká· 
zalo sa, f e nie je vždy účelné chcieť prini esť niečo no· 
v6 za kddú cenu - najmä vo vefml známych s klad· 
bách. Podobne ako v Beethovenovl , sa skupina sláčikov 
sebavedome uplatnila hlavne v Brahmsove j l. symf6nll 
- oa rozdiel od skupiny dychov (zvuková ostrosť a ne· 
vyrovnanosť Intenzity plechov, neistota, rytmická a hlav· 
ne iolooat ná nevyrovnanosť v drevách) . Napriek ttmto 
vookajilm nedostatkom dosiahol Wakasugi napätie. 
Brahms Interpre tova ný romanticky, bol molodlr:ky plas· 
tický vo vedeni tém, zameraný na ui lachtllé vyznenie 
kddel nb trojovej skupiny (v Jednotlivosti), ako aj v 
Jel odtlellovanf pri súzvuku celého orchestra. Kulminač· 
ným bodom koncertu ostala Smútočná hudba pre slá · 
čiky od LUTOSLAWSKf:HO, v k tore j mali hráči prflc
fltosť dokázať pochopenie súčasnej hudby. Zvlálltnn po· 
zornoli( sl zasluhuje vá!nost a dôs lednost', s ktorou 
pristupovalo te leso ku prednesu te jto - po každej strán· 
ke (vfrazu o techniky ) ťažke j skladby. Wakasugi uvle· 
dol d ie lo v rámci klas icke j čistoty, prflemného ch ladu 
a hlboke j presvedčlvost l. Citli vosť, s a kou formova l Lu· 
toslawského r ll jas nou predstavou n pooti čnosťou, s cl· 
tom pre mieru expresfvneho výrazu) sa s t relia s adek· 
vátnym odrazom u hráčov, ktor! ma jú zásluh u na vel mi 
dobrom predvedenf skladatefa - dnes u:l klasika sú ča'l· 
neJ hudby. 

I. SISKOVA 

Yitcltnslrf filh1rmonici 
Medzi festivalové podujatia 11 rekordnou névitevou 

patril koncert orchestra VIEDENSK'VCJI FILHARMONI· 
KOV, ktorf vystúpili pod taktovkou dirigenta EUGENA 
)OCHUMA. Teleso zavfta lo do Bratislavy pria mo z vy
čerpávajúceho trojtfzdňového zlifazdu , i!o sn čiastočne
ako sa zdá - odrazilo i na úrovni ich vyslúpenia. 

úvodná Bee thovenova Vl. symfónia F dur - "Pasto
rálna", op. 68 prekvapilo Jednoctuchosfou, vyrovnanostou 
svojho podania, hraničiacou až s akademlčnosťou. To· 
leso neomračovalo technickou dokonalosťou, alebo vy
brúsenosťou faktúry (čo do súhry vieme sl predstaviť 
hru aj perrektnej~lu ), no jednoznačne presvedčilo o vy
sokom majstrovstve a znamenitých predpokladoch hrá
čov všetkých skupin. V prvej časti prednllšané hudobné 
trázy l sprievod boli úsečnejšie, meneJ plastické a mo
nej spevnó, než na aké sme u nás zvyknutf. )ochum sa 
snažil zdôrazniť prirodzenosť, kfud a vyrovnanosť hu
dobnej reči diela. Al druhá časf zotrvávala v atmost'ére 
pokojného, utišujúceho toku. Prekvapila jedino trochu 
vllčšla Intenzita tém ( prednášaných v drevených ná 
stt•ojoch l nad mOJl<Jtónnym pohybom sláčikov, znA ZOl'· 

ňufúclch plynutie vody. Určitá zdržanlivosť charaktorl· 
zovala l začiatok Scherza, ktorého tempo bolo tlel l po
dla nášho cltenla) trochu pomalšie. Až v robustnejSom 
Triu ( fudová veselica l ozvali sa po prvý raz z orchestra 

V!Jznamnou udulo~tou bolo d1la 12. X. t. r. hosťovanie 
Vledensk!Jch symfonlkov - telesa s vy§e 70-ročnou 
tradtclou. Hostia sa predstavlll pod vedentm dlrlgen 
ta svetovdho mena - Eugena Tochuma. 

Snlmka: CSTK 

hutnejšie tóny. Osek znázorňutOcl búrku nebol ventllo· 
vanfm dlrlgentovho temperamentu, ale v kontexte celel 
symC6nle dosiahol presvedčivý 11člnok, pou!ltfm silnej· 
šej Intenzity výrazu a zvuku. Hoci - najmä tento Osek 
- by mohol zvádzat najskôr k romantickeJ vášnivosti, 
čl pátosu, v podani )ochumovom bolo počas trvania 
celého die la jasné, že dirigent usiluje dôsledne o čisto 
klasické, vyvážené poňatie - s dynamickým vrcholom 
pred záverom skladby. 

Nezabudnutelný v9kon podal na tomto podujat{ aj Ru· 
dolf Buchblnder, ktort vystOpll ako sólista Mozartovho 
Koncer tu pre klavfr a orchester č. 2:7, B dur (Kôchel 
595]. Naprostá suverenita jemnej techniky, stavebný 
nadhJad, vysoká kultivovanosť výrazových prostriedkov, 
pravý mozartovský jas, priezračnosť, spevnosť, elegan 
cia, prirodzenosť a jednoduchosť charakterizovali Buch· 
blnderov v9kon od prvého do posledného taktu. PrávA 
vynlkaj(Jclm podantm Mozarta , ktorého št91 pokladám,. 
za najťažšl (deň predtým sme ho počuli vyntkajOco hrot 
Beethovena 1. vybojova l sl Buch binder spomedzi klavlrls 
tov, ktor! hosťovali na BHS miesto rovnocenné popri 
Andovl. A to pri joho 27 rokoch už čosi znamená! 
Záverečná predohra Majs tri speváci norlmberskf od 

Richarda Wagnera tvorila s9tosťou svojho zvuku, účin 
ným agoglckým vlnenfm, pravým romantickým páto 
som, prfkladnou technickou vypracovanosťou, krásnymi 
sólami l harmóniami s kvelú bodku za t9mto pozoru 
hodným a nesporne nczabudnutorným rostlvalovým po 
dujatfm. 

Géza flntla. 
Svetoznámy klavllt>ta mad u• 'kého póvodu (iijtici ui 

d lho vo Svajčiarsku ), patrU ku hviezdam, ktorl pod-

~~ l 

Hltl~ • 
statnott mierou prispeli ku lesku BHS. V pomerne h .. 
rokom §týlovom zábere (Bach, Chopin, Ravel, Schu-< 
mann) presvedčil o jedinečrtej ve(kos ti :tvojho umenia. 
Andava velkost spočíva v tom, :!:e dôkladne zváženti. až 
prešpekttlovanti koncepciu diela prežiarttje svojou 8u .. 
gestívnou, plnokr vnou muz1kantskou osobnostou. Stý ~ 
lové požiadavky toho-ktorého autora nic sú mu IJra .. 
nicott, fl:torej sa musí za kaidtl centt prldržiavat, ale 
odrazovým mostíkom k rozvinutiu osobitého, temer 
vidy objavného, nekonvenčné/to postoja k dtelu Z vý.
razov~ho spektra svofef klavlr lstlckef palety rdd sia· 
/ta k odtieňom sýtej§ím. Jeho for tissimo má fascirm· 
júctt orchestrálnu mohutnost, neopakooote(né cre1cer1 .. 
dá - priam burct~jtice napätie. Ako dokázal v Ra ve-< 
! o v i (Valses nobles et sentimen tales), je Anda naJ 
prosto doma aj vo svete zvukovo- farebnej rafirtovarJostl 
a temperamentného spádu r ytmu vieder1skýcll oalčlkoo. 

Uí Ba cIt o v a Il. partita c mol (az na drartUJtlcké 
úvodné Grave ) zaujala neopakovateCným stvámenim 
dynamickej formy, plasticitott polyfónnello pradwa hla
sov, citlivým agogickým vlnením a nenapodobiteltl!Ím 
pôvabom. Prtrodzer1ost, spevnost , tvarovar1ie v!etk·ých 
It/asov (bez r1ápadnejšiello zd6razňovar1w 1ch hierar
cllie ), presvedčivé sa vyhýbanie patettmlu, jednoduche, 
ale o to tlčinnej§ie kadencie v záveroch ča.~ti. prec~::tte 
vypracovanie ozdôb svedčili o ueCke j (l výraznej osob· 
nosti 111terpreta. 

Azda nafvtac polemlk vyvolal Anda v súvislosti ~o 
svo firn pr/stupom k Ch op l no ve 1 Sondte b mol. op. 
3.'>. Priam na hranici preexponovanostt podt/arkol tef 
dravý dramatizmus u sýtost lyriky. Sugestlvne v!lak na 
vodil pred posluchdčom naplltie potlačovanef a neraz 
1 venttlovanef vd!lne. Azda len bdsntckef Intimity tnat· 
mii v l. f!astl} mohlo byf viac ... V Scherze nasadli tro~· 
ku pomaWe tempo a priam fedlnef!ne vystihol premen· 
llvost ndlady - od luh~ef ~artovnos/1, at k lidernej dra
vosti. V konteH~> wkehoto pr/stupu vyznela JednoduciJo 
a prtrodzene stvdrnend Mrednd eplzoda Trtu priam ae 
ntdlne. Archltektonlk Anda domtnoval 1 v koncepttl 
zndmeho ~mlltotndho pochodu, člm sa skvele vyhol l'o 
len ndznaku bandlnosll te/to časti. Krdsne bolo \tvár· 
nen~ (prostrednlctvom sostenutovdho ru/JataJ 1 ~pevnd 
Trio, ktor~ svofou lntlm/Jou vytvorilo - vot/ freskovllef 
veľkorysosti okrafových dielov - llttnný kontrast. s na
pros/ou suverenitou a výrazným podttarkovamm búril· 
vých vzruchov podal Anda untsonne li'lndle. 

Zduerečn!í S cIt u m ann o v Karneval, op. 9 bol od 
monumentdlnello začiatku pravgm oh,lostrofom tvorlvef 
fantdzle. A/ v tQch najkrkolomnefšlch skokoch {Paga
nlnt J dokdzal Anda obfavovat doteraz nezndme kontra· 
punktlckd melódie, skryt~ vo vedfaT§Icll hlasoch. Kafdd 
postava diela dostala presvedt:lv!J, ale vtdy Iný, lnten
zlvny v!Jraz. Vysokd ddvka umelecke/ rozvahy, mtulc1e, 
technicke/ suverenity a bravllry, kaleidoskopu Jarleb, 
tiv~ho, at ohnivého temperamentu bola Intenzitou An· 
dovef osobnosti priam genldlne stmelend v nezabudnu· 
telný a neopakovateln!J zdtltok. Búrliv~ ovdcle preplne
ndho hľadiska nemal! konca a umelec musel znouu pri· 
ddvat { Brahms, Llszt, Chopin}. Te!itme sa, te Andouo 
prvd vystúpente v Bratislave nebolo poslednymt 

Rudolf Buchbinder 
Meno vynikajiceho rak6skeho klaviristu RUDOLFA 

BUCHBINDERA nie te bratlslankému obecenstvu nesd· 
me. Pred niekofkýml rokmi hosťoval v tomto mesta 
(s vefkým úspechom) - podobne ako na tohtorul!nfch 
BHS s cclovečerntm beethovonovským programom, 1 
ktoré ho a i ll. ok tóbra t. r. čast zreprfzonl. 

Buchblnder je zasvätený a pokorne oddanf interpret 
slohu velké ho vledeoské ho majstra. Disponu Je dôklad· 
ne vybudovanou tec hnikou vietkfch druhov. iirokou 
l kálou odtie nkov, čo mu umožiluje hru vysoko precflou. 
Je muziká lny, má ohnlvt tempe rament, ktort ' sbode 
• notovým zápisom výdatne uplatňuje - pravda, , me· 
dzlach vymedzen9ch skladaterovým slohom. Buchblode· 
rov Beethove n te popri vietkom s tavebnum napiilf plno· 
krvný, al drsný, ale a j kultivovaný. Rád s tavia ao kon· 
trestoch, obrubuje prekvapuj4ce a ná hle dynamick6 sme· 
ny l akcenty). Jeho rytmická kresba fa i! Istá, t6n spev· 
ný, osobnostný vklad silný a sugestfvny. To. čo n• l•lec 
upútava poslu cháča na jeho hre, te schopnosť (pri det· 
kej Octe k ittlu] nájsť v kaldel sonáte vfdy lnf •f· 
razovt moment, podčiarknuť ho, vystlhn4ť . • • 

Tak v úvodnej Sonáte F dur. op. 10, č. 2 (v koalerte 
oslatných diel - pomerne málo výhulnej). dominovala 
vyváienosť proporc lf, kultiYovaná spevnosť a priearal!· 
nosť, zmysel pre vkusn6 tempo (napr. vo flo61ao• 
Prestlsslme ). Ku známym 32 variáciám c mol prisltpll 
Buchbinder už so zoačnou dávkou romantick6bo ,tto
su, vnlítorného ohňa a dramatlzmu. Toto dielo - 1a6 .. 
z tolkých interpretáci( - zdalo sa prUII rozkilkona6 
a najmenej deflnltfvne YO svojej koncepcii. Oomtoonla 
v ňom výdatne exploatovan6 umelcova ranthia lirok6 
paleta dynamiky a výrazový dlapaz6n - od m~dltatfv· 
neho kludu, až po 6seky lntenzfvne prebleskuffícef vil
ne. l technicky mal Buchblnder v ttchto varitcltch -
v porovnani s ostatnými skladbami - pomerne aal•lac 
prehrelkov. Stavebne najproblematlckeflle čfslo vel!era 
- Sonátu E dur, op. 109 - stvárnil klavirista s vefkt• 
pochopenfm pre s tmelenie mozalkovltfch náladovfcll 
lísekov v fí i!innlí a 1 nadhfadom budovanú s tavbu. ZaA· 
ma Sonáta d mol, op. 31, č. 2 dos tala n Buchbindera 
hereolckt pátos, výbulný dramatlzmus, prlkre kontrasty. 
Na rozdiel od konvencie stvá rnil stredné Adagio !ID
merne pri rýchlo, triezvo, akoby 18 snai!il urobi( z neho 
kontrast voči zvuko•o hutnejiJm okralovfm častiam !6· 
verečné Alegretto nechápal umelec ako elegantn6 rot· 
do, ale ako dopredu 18 ! en4cu hudobnlí riavu , v ktoret 
sa VJltlltodal pôvab a lvih s d ramaticky vyhrotenfml 
úsekmi. Zivosr a plnokrvnosť podania charaklerlzonll 
aj d.verečn6 Sonátu Es dur, op. 31, č. 3. Stala sa prln
torom, v ktorom umelec priraďoval vedra seba ale•••· 
eiu, pátos. spevnosť, z ktor~ch občas prebleskovell vf· 
bulné a válnlvfl marcata. Bnchbluderovn vyslllpeale 
v kontexte BHS predstavovalo jeden z najpuzoruhodnal· 
ifch a umelecky najpresvedčlvejlfch •ei!erov, ktor6 116· 
vitevnfkom jeho koncertu zostane elle dlho , pamlti. 

V. CIZIIC 



• • • 
Speváci na BHS 

Z piatt.eh vokál nych sóllstovl tNTERPÚDIA '7 pred 
staVUJU polsk9 barytOnista Kazitl erz rz • a tuho· 
slovansk9 tenorista Je Pe r z avy okál neho 
významu, k9m Maďari v a auovti a Sándor Sólyom· 
~ a sovietska sopran · u a ežd k ra11nu a repre· 
!'CiiT[!ju u:lt zrelé umomo s predp 1111 odziná· 
r odneJ ko~;léry. Na. lCOrtr.;)m pódiu zanechal Petrovlčov 
nevel k9. alo m!1kk9 a t>ohybll v9 tenor ( v9borne ov lá· 
da fu cl falzetovú techn i ku 1 dobr Si dojem, vypl9va fú cl 
zo schovnost1 tenuť.lho farebného a vs;razového paste· 
l ovanlll J>Odobne uspokOJil i in tollg:mtn9 lnterpretač
n9 výkon Przylubsk6ho. a opernom tavisku fv hlav
nych mužsk9ch postavách Catkovského Eugena Onegl
nol vsuk obom ch9boll základné devlzy, 1'1 proclpo
kladv kvalitnej operne, Inter pretácie - prlebotnost a 
nosnost volumenov u slrsia farebná a dynamlckll škála. 
Nadežda Krasnaja, naopak, v postave Tatiany zažiarila. 
d rmon~tru1uc v ne1 krásu matertálu, spol ahllvu tech
niku l vytreté Interpretačné majstrovstvo. Jet koncer t 
presvedl'tl, že sa bude lopslo vynlmaf na opornom ja
visku než na pódiu - miesto temného, detailného mo 
dolovanw su Jet naturelu vlustné volkoryso mapovuné 
colkv, r.leguntn9 obluk lrázy upred•lostiJute pred detaJ
Ilzulurou selekciou textu a hladanlm podtextov. 
O schopnostiach Sylvie Sassovet s1 ťa:Zko mo?.no urobiť 
Pl'odstuvu - z prednesu tedlnof MozartoveJ llrle. Ospes
nosf joj kreácii na javisku budapeštianskej opery, viťaz
stvo na sline oboslanet tohoročnej medzinárodneJ spe· 
váckef sufožl v Sofii a v neposlednom rade i perspektive 
veková (Sassová je ročn! k 19511 l slgnallzutO však aj 
možnosti dosiahnutia najvyššieh mét. To Sassovet kra
jan, barytOnista Sándor S61yom-Nagy je už zrel9m pro· 
feslonálom. Al teho bratislavské vystupenia uskutočnili 
sa v obkfučenl náročn9ch povinnosti na materskom ta
vlsku. Na koncerte, zostavenom z piesni Schuberta a 
Bar tóka, Imponovala umelcova skOsenost, hudobná in 
teligencla l schopnost tlmočiť obsah - Scarpla na scé
ne opery SND patril vObec k operns;m vrcholom res 
tiva lul Suverénno javiskové stvárnenie nieslo v podstato 
znaky tradičnej koncepcie postavy (z loduch, s maskou 
prltažlivého mladého muža ), tmponutúcejšie však bolo 
ako dokázal Sólyom-Nagy vymodelovať mnohovrstevnat9 
charakter svoJho antihrdlnu spevácky. 

Koncerty 
Na tomto poll stál nepochybne v centre pozor nosti 

plesňovs; recitál salztmr:.koj Pamlny a Karajanove t gra
mofónoveJ Marcellny a Evlčky z Majstrov spevákov -
mladej americkeJ sopranistky, žifOcej prevažne v NSR, 
Helen Donathonj. Donathová nesklamala a predsta-

vila sa ako mteilgontná a muzikantsky vyzreté osob
nost (jemné št91ové nuansie v pies11ach Richarda Straus· 
sa) a t vár na lnterprétka. Z bezstarostného, spontánne
ho vzletu a humoru Brlttenov9ch l!udov9ch p1esnl do· 
kázala sa obdivuhodne prevtelil do pocitovej sféry die 
tata ( Musorgského cyklus Detská Izbička 1. vyčarúval 
jemnú, polotónovu poéziu pJCSill Claude Debussyho. 
- 10i<1ktné. J'Omunticky cxponovaué Brahmsove piesne 
akoby tak trochu odokryli hranlc:e Donathovet spo 
váckeho potenciálu. iloci Donatllová s~ot lyr ický soprán 
v zmyslo budovaniu plastickej mterprotácie perfektne 
ovláda, pr i uxpreslvneJSCJ a vysoket polohe vidno oko 
čerpá takmer vs;hradno z vvčr.rpat,..rncl studnlre pri 
rodnych danustl 

Hostia v opere SND 
Popri učustnlkoch INTf.RPÚDIA predstavili sa v oper· 

n9ch predstaveniach opery SND umolct, ktor( - s v9-
nlmkou amer1ckej čcrnoSskaj mezoso1>ranlstky Debľlo 
Brownovej - patria už roky k splčkovým lnterpretač
n9m zjavom svOJICh vokálnych kultur. Gruzlnskv teno
ristu Zurab Andi aparidze ( Vcfké d1vudlo Moskva) v 
úlohe Cavuradossiho zostal tak trochu dlln9 povesti, 
ktorú si u nás v uplynulom clcsafročl potvrdil natmll 
skvel9m Radamesom. Nosnos( a farebnosť materiálu ako 
by stratili tlo hviezdičky kvality, ktoré stavali And~a
paridzeho na čelné miesto medzi hlnorlstamJ opcrn9ch 
kultúr socialistického táboru Rumunsk9 barytonista 
Octave Enlgarescu l Renato v Maškarnom bále l naopak 
potvrdil, ~o aj v zrelom veku mo~no sl udržaf hutn9. 
zaobalens;, vždy perlel<tnu kryty tón a suve1·énny J'Ozsah 
materiá lu, na Carmen Debrie Brownovej imponoval hlas 
podmaňujúcej, tak trochu exotickej farebnosti, podfar
bovans; dôsledn9m použlvanlm prsného rezonátoru rs 
temnou absenciou koncentrovanef~ej Sptčky vo vysok9ch 
pol ohách 1. hudobná inter pretácia roly, ktorá napriek 
mimoriadnym hlasov9m dispozfclám vychádzala vždy 
z charak teru postavy v danej situácii a r ozvmula bo· 
hatstvo pestrej dynamickej palety, hereck9 v9kon -
na naše pomet·y azda pr ttemperamentn9, ale adekvátny 
speváckym kvalitám umel kyne, a preto strhujúci. Vr 
cho ln9m bodom vystúpen! zahraničn9ch spevákov-sólis
tov v opere SND bolo Tosca skOsenej rumunskej umel· 
k yne Lucie Slanescuovej, r taditefky oper y v Kluži. Bol 
to v9kon vzllcnej vokálnej kultOry, nesOce t na jlepšie 
znaky školenia v tr adlclách bel canto, napr iek v pod
state l yrickému materiálu perfektne spevácky modelu jíi
cl zák ladné pocitové stavy hrdinky so strhujúcou pre
svedčivosťou a hlbokou umeleckou pravdi vostou. Sta
nescuová nešokufe šfrkou materiálu, ale koncentrova
ns;m, mnohovravns;m tónom, ktor9 te nosltefom obsahu, 
dokonalosťou legatového frázovania a expresivitou spe
váckeho preJavu. 

J. Blal1o 

Francis Bebey 

Sovietsky husrou[j vi r tuóz Leonid Kogan 
patrl svoj lm umenfm medzi urcholnl1 
zfauy, ktor[jmt bol obohateng tohtoročn!J 
bratislavský festival. K feho uystapentu, 
ako at k sl ovenskef prez(fntdcU na BHS 
sa urdti me v budacom tlsle HZ. 

Sporadzcké stretauanle sa ndSho obeNnstva s africkou ku/ta· 
rou bolo pr ltznou nev~edntlho zdu1mu u .marovQ koncert a/rzc· 
kého gztarlstu pôvodom z 1\amerunu - 1- RANC/SA BEBEY A, 
nazýuang Hudba a poézia Cternef Afriky (at na due uýnzmky 
predstauuttícl tvorbu Interpreta}. Bebey te mnol lostrannél ume 
leckt1 osobnost, okrem prdce u oblasti lwdby te at bdsnlkom 
a spisovateľom, okrem toho zastdua uedtícu funkciu u Meúzl 
ndrodnet organtzdcll programu UNBSCA pre oblast hudby. Na 
plnenél koncert~td s/etl Cs. rozhlasu, prltala nesporne zautlmaug 
a my!lllenokovo hlboko založený program s miernymi rozpakmi 
- otakdvall azda pôvodntí afr ickú hudbu, plna nev~edných 
rytmov, zuukouych pretauou a oso/Jitného tara, tak, ako /U 
asporl zbežne spozndvall z uystúpem afrlck!ích saborou. Hudob 
ný charakter tednotllvých skladieb Bebeyouho programu l spô 
sob Ich podania bol v!lak nesporne poznaceng v1ac~tranným eu· 
rópskym z suetovym vplyvom - u urt/tom zmysle dokumentu· 
fúc fakt , že Afrika súčasnosti nie je netak!ím folkl6rne exotic· 
kým ter tt6r lom, ale v!leobecný trend výuota modernet spo/ot 
nosti sa uplattlufe at na "čiernom kontinente•. {Preto at BebeJI 
Interpretoval svote skladby na eur6psky klaslcket "!lpanielke , 
na ktoret dobre odznleuafú piesne talianskych gondolierov. me 
XICkých "caballeros• ... J. feho koncert ukélzal, f.e U sačaSnOStl 
treba akceptoval zlučovanie vgrazougch prvkov dvoch rozllt 
nych kultar , at keď rýdzi aj rzck[j folkl6r a atmosf l1ra, skvele 
przbllžena s6llstou[jm sprzevodným slovom ndm neprlpadd ana 
chronlckd. Nie te tu miesto pre zhodnotenie jednolllv!ích skl a
dieb početného repertoélru, ktoré odzneli na koncer te; mimo 
riadnou kompozičnou skl benostou vynikla zdverečnd skladba -
Koncert pre startl masku, u ktoret Bebey ogborne uplatnil gila· 
ru at ako biel ndstrof. ĽUBOMIR CHALUPKA 

SlévnosH zborového spevu 
majú u~ v Bratislave svoje domovské právo. Tohto roku 
sa uskutočnil ich IX. ročnfk, na ktorom vystupllo 5 zbo
rovs;ch telies. Za jeden z hlavn9ch pr lnosov možno 
označlt pomerne illroký, aj keď určite nie vyčerpávaJúci 
prierez súčasnou slovenskou zborovou tvorbou, podčlar· 
kuf6ci Jel kvanlltatfvne i kvalltatfvne bohatstvo a rôz· 
norodost. Aj ked ťažko priamo porovnávať v9kony jed
notlivých zborov bez prlhlladnutia na r ozdielne obsa 
denle, možnosti, pracovné podmienky a tradfciu, bola 
t o určitá konfrontácia Ich umeleck 9ch amblcil a vs;stod· 
kov. 
· Detsk9 zbor SEVERACEK z Liberca pamäťovo bezchyb· 
ne uvládol rozsiahly progr.am, d ievčatá sa uvolnene 
vžfvall do nálady čl už detsky lhrav9ch skladbičiek. 
bllzkych Ich mentalite, alebo oplera júclch sa o folklór 
- až po v s;razovo a stavebne náročnejšie kompozfcle 
Na výkone OZVENY - Speváckeho zboru slovensk9cb 
učiteliek - sa at za krátky čas ~prejavilo pôsobenie 
mladeJ, vitál neJ dirigentky Eleny Sarayovej-Kovličovej. 
Slovenské učitefky sptevali s velk9m emocionálnym za 
nietenlm, Sirokfm tarebn9m a dynamick9m rozplltlm 
Určujúcimi prvkami v Ich prejave te r omantlck9 roz 
mach a Iyrlck9 pátos. Vel mi preclzne naštudoval zbor 
premiéru skladby I . Hruiiovského Moja miló pani hmla 
Ide o kompoztciu zlučujúcu recitátorku a zbor - ten 
podčiarku Je vs;znamovo text básne a zároveň vytváJ'II 
priliehavú ::vukovú atmosféru, éter icky temnu a pOvab 
níi, až zmyslovo vnfmatefne fu skronkrétňu jo. Akade 
mický spevácky zbor UK s dirigentom J. Potočlirom 
aostanol nedávno významn9 uspech na sllfaži v Ho 
landsku. Je to teleso, k toré neohromute prleraznosťou 
a allo14 zvuku - teho prednosťou je kultivovanosť spe-

vu, št91ová čistota, vyrovnanosť hlasov9ch skupin, odlf· 
šenie !arebn9ch nuansl, takže v9sledok nie te fádny, 
nepostráda ťah a gradáciu. K najlepšiemu v9konu sa 
zbor vypol v Loďke a Kravate od M Kor tnka, kde s mla
distv9m elánom adekvátne stvárnil súčosn9 vs;raz sklad· 
by a hravo zvládol netradičné postupy - táto obl ast 
pravdepodobne najviac vyhovu je dlspozfciám telesa. 

Neobvyki9 punc dodal IX ročnfku Slávnosti koncert 
venovan9 tvorbe jubiluJúceho Eugena Suchoňa. Poskytol 
poslucháčom vzácnu prlležitost vypočut sl zborové cyk
ly O horách a O človeku, ktoré sice od seba delf 28 ro
kov, al e predsa skvel e demonštruj(! syntetlzutOcl cha
rakter sk ladatel ovet osobnosti: rozvfjanle prostr iedkov 
jeho hudobného Jazyka a zároveň Integr itu a stálosť 
teho umel eckého kréda, Jeho filozofického nazerania na 
svet a na človeka. Už v baladlckom, prlr odne živlovom 
obr aze cyklu O horách te prltomn9 človek, jeho aktivi
ta, teho postoj. O človeku, to je zas my!ll lenkovo nad· 
vllzutúce umelecké spodobnenie vzťahu človeka k svetu, 
k láske, k r adosti a k rodnoj zemi (ako označu1l1 pod 
tituly jednotllv9ch časti cyklu). Dalej zazneli Tri sloven
ské ludov6 piesne a premiéra Slovenskej plesne pre 
muflký zbor. Ak sa v nel spteva .. do duši sa nám 
nanoslla vo svojeJ lúbeznosti". tak to plati nielen na 
našu fudovú pieseil, ale at na tú hudbu, ktorá vzišla 
l pera (a srdca 1 E. Suchoňa. 

Spev6cky zbor slovenských uči terov s dirigentom 
dr. J. Haluzickým a Slovenský filharmonický zbor s 
1. M. Dobrodinským stvárnili Suchol\ove diela na vy 
sokel profesionálnej úrovni , obohateneJ okrem atriblltov 
lntonačnej čistoty, presnosti a strhu ftlcel dynamickej 
a št91ovet vs;stavby o vefkú dávku pravého muzikant· 
ského zanietenia a autentického tvorivého zážitku. 

IGOR PODRACKi 
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Strana z pru11ho vydanta Speerove1 prélce. 
Snlmka: P. Marton 

Daniel Speer: Muslcallsch TUrcklscben Eulen-Spiegel 
(Excerptsl 
Očlnkuje: Muslqua Antiqua Wien a sólisti 
Hungaroton LPX U521 

Jednou z tém, ktoré u! dlhšf čas zaujlmajtl mu· 
zikológov viacer9ch kraJln, je tvor ba nemeckého ba· 
rokového skladatela, v9konného muzikanta a splso· 
vatela Daniela Georga Speera (1636-1707) . Jeho ces· 
toplsný román Ungarlscher Slmpllclssamus vyšiel dG
dnes vo v tacer9ch prekladoch, l ebo ok rem svojej li
terárnej hodnoty obsahuJe vera cenn9ch Odafov pre 
historikov, etnografov a muzlkológov. D. Speet· 
v tomto románe opisuje totiž svoje vlastné prlbe· 
hy, poznatky a dojmy, ktoré zat li v Uhorsku. Nie
ktoré prlhody opfsané D. Speerom sa stali v ml· 
nulom storoči podkladom n lstor lck9ch románov Mó
ra Jókaiho. ( V roku 1963 vyšiel r omán Uhorsk9 
Slmpliclssimus v skrátenej ver zii aJ v slovansk om 
preklade dr. Jozefa Viachovlča. ) 

Pred n1ekofk9m1 rokmi objavi li muzlkológovia dol· 
šlo dOležité dielo D. G. Speera, ktoré sa svojim ná· 
metom viaže na naše ú~emle. Je to Muslcallscb 
TUrsklscher Eulen·Splegel, k tor9 napriek tomu, te 
v roku 1688 vySlal tlačou, bol doteraz známy len 
z odkazovej l!teratOry. 

Speerov Hudobný tureckt Eulenspiegel to dielo, 
v ktorom zhudobnil rt11n9 vymvslllnl'> dobrodrut"'tvá 
vo forme quodllbetov pre tenorové sólo a subor slá
člkov9ch nástro jov, medzi ktoré vlotll 24 tancov 
s národn9ml názvami; ako: uhorsk9, pofsk9, rusnOc · 
ky ... Podla slov autora neboli tieto tance nazvané 
národn9mi názvami len "pro formu." Nie, autor se 
zučastnll zábav všetk9ch národov • spfsal na 200 
tak9ch vesel9ch tancov ktoré tieto národy .. celkom 
pOvabne tancu jú". Treba poznamenal, fo k9m tieto 
tance si zachovávafll ludov9 kolorit. ostatná east 
Speerovho diela se nevymykA z velkého množstva 
podobnej doboveJ hudobnej literatúry. 

Po tomto dlhom. ale prnds11 tak potrebnom uvOde 
mOteme s radostou kon!ltutovaf, te nájdonómu dielu 
O. Speera Musicalisch TUrckischer Eulen-Spiegel sa 
dnes intenzfvne venujft muzikol6govia a umelci 
u nés. v Maďarsku . v RakCisku, v Rumunsku a inde. 
V minulom roku vy~la na Slovensku t lačou prvú 
časť SpeeLOv9c:h !II ncov s nllrodn9ml názvami. V le
te tohto roku prlburt iP ,lpbll'fiiJiatna madarskeJ rtr
my Hungaroton s v9bea·nm quodllbetov a tancov 
v rozsahu jednej tretiny (asi 45 min.) z celkového 
rozsahu diela. Prepis e realizáciu pripravil dr. Zol· 
tán Falvy, pracovnfk ústavu hudobnej vedy Maďal"
skeJ akadémie vied v Budapešti. Z pOdujati, k toré 
súvisia s touto témou a predchádzali vydanie gramo
platne, spomeuleme ~te prvé verejné predvedenie 
času Hudobného tUJ'eckého Eulensplegla v Maďarsku 
v roku 1971, zaradenie niok tor9ch tancov do gra· 
moantológ1e 8 . Szabnlcslho a M. Forralho Musica 
Hungarica a Iné. 

Z celkového rozsahu 12 časti diela obsahu je prvá 
samostatná platila z diela D. Speera prvtl, tretiu, 
platu a devätnástu čast s tancami nasledovn9ch ná· 
zvov: Intrada, Kosaken, Pohlnisch, Hun8arlsch, 
Wallachlsches ~ Moskowltlscb Ballet!. lllavn9m h rdl· 
nom fantast ick9ch prfbehov te proflkan9 Lompln, 
k tor9 svojfm rozprávačsk9m umenlm sl podmanf at 
tureckého sultána. POvodne jeden tonorovf par t 
spievajú na nahrávke traja sólisti, zastupu jOci hlav
ného hrdinu Lompina (Zsolt Bande), sultána (Attila 
FU liSp l a rozprávača ()6zsef Ré li). Niekedy preberá 
funkciu rozprávača, alebo mé dramatické miesta, 
komorn9 zbor. Podla ln terpretačn9ch zvyktosU v 17. 
stor ol:f lmprovizujO pri r ealizácii strohého záp1su 
nielen Inštrumentálni hráči, alo a j speváci (zakon
čenie fráz, fermáty, tempo, melodické ozdoby atď.). 
Realizáciu Inštrumentálnych partov zveril i vynika jú
cemu enseblu sta1·9ch nástro jov Muslque Antiqua 
z Viedne pod v~:~der.lm Bernbardta Klebeta. SvojeJ 
úlohy sa zhostil tvorlv9m spôsobom nielen čemballs
ta, ale a~ tnterpreu melodlck9ch h lasov, ktor! pO
vodné party miestami obohatili o vkusné meiOdacké 
ozdoby a lnštrumentačnQ farebnosť. Dnes, pravda, 
tažko robiť konkrétne záver y o detailoch lnterpre
tačn9ch praktfk tludby 17. storočia. Casto jedln9m 
vodltkom pre dnešn9ch Interpretov je vlastn9 hudob
n9 vkus, historický zápis, technické mo!nostl hry 
na určltum dobovom hud<>bnom nástr o ji, nástrojové 
zoskupenie a kusé plsomné správy o nlektor9ch de
tailoch InterpretačneJ praxe. 

Ollven6 hudobné pamiatka spred 300 rokov Je d · 
slulnfm i!inom maďankého hudobného vydavaterstva 
a prlspevkom k internacionálnej spolupráci vedcov 
a umelcov viacerfcb krajin pri obJavovan( budob
nfch prameiiov národov iij6cicb v duaajskeJ kot
Uae. ALEXANDER MOZI 



z~). l. }anlcelevičom 
r·cr sa mi v roku 1971 naskytla možnost ltúdia v 

. ZSSR, požiadal som pri jednom str etnutí slávneho 
Henrvka Szerynga o radu, ku komu ist v Moskve štu
dova(, koho -li tento slávny interpret váži ako peda
góga . .. Jeho odpoveď bola rýchla a jednoznačná: pro
!Jesor Jurij Jankelevtč. A takto, na odportíčanie vet
kého huslistu, som sa o niekoľko mesiacov neskôr oci
tol ~ t;iede jedného z rrajznámejších a najžiadanejších 
~!tsl o~ych P_edagógov ZSSR, kde okrem vlastných pri
]lmacrch skttšok bola ešte §peciálna vyučovacia prehráv
ka pre záujemcov o štúdium v jeho triede. Nie je to 
nič zvláštne, išlo totiž o popredného predstavrte(a vr
.:llolného trojuho(níka husl'ových profesorov: Jankele
vič - David Oistrach - K ogan. Len pre zaujímavosť -
sám Leonid K ogan zveril svojho syna na sttídittm hus
love} hry práve do rúk Jurija Isaieviča Jankeleviča. Pro
fe~orovl ž~aci pr_iná_šajú pravidelne mnohé trofeje z me
dzmárodnych suťazl, takže tretina z jeho žiakov sú, 
alebo sa stanú lattreá tml rôznych konkttrzov. Spome
niem aspoň niekoľkých: Tretiakov, Spivakov, Skoľniko
vová, Bočkovová, P. K ogan, Markov, Bezverchnij, Grin
denko, Ogaroňan, Sitkovetskij, Dubrovská, Belkin Lane-
man, 2islin, I vanov, Gvozdecká ..• : ' 

p r ijatie do triedy prof. Jan:kelevlča som preto pova -
žoval .za veľké vyznamenanie. Hneď po prvých ho

dinách som objavil jedno z tajomstiev spomínaných 
úspechov: poctivá práca, otvore11ý, rtefalšovaný vzťah 
učiteta « žiaka, ktoré sú umocnertl neobyčajnou auto
ritou osobnost i pedagóga, jeho odbornou i ludskou za
angažovanosťou, schop11osťou rozdávať sa až do kraj
nosti, byt koncentrovaným za každých okolností a 
ochotným obetovať svoje zdravie, pohodlie, ba aj život. 
Prof. Jankelevič totiž pravidelne vyučoval 7 dní v týž
d ni - 8-12 hodin denne. Ak práve nebol v porote 
medzinárodnej súťaže v Mníchove, v Bruseli, v Pozna
ni, v Paríži či inde, ak práve neviedol majstrovské 
kurzy v Japonsku, v Salzburgu alebo vo Weimare, taic 
určite vyučoval. 8 ol výrazným reprezentar1tom práve tej skupiny rudi, 

pre ktorých vášnivé oddanle sa práci je jediným 
zmyslom života. Castokrát, po celodennom vyučovaní 
sa zmenil na stárnuceho chorého muža, trpko si sťa
žujtíceho na svoju osamelosť. Ale stačilo mu zájsť na 
koncert niektorého z jeho slávnych žiakov, aby bol opäť 
šarmantným pánom, žiartaclm od §fastia nad výsledkom 
vlastnej práce. V iných prípadoch zase st ačilo odviesť 
rozhovor na jeho vzácne zbierky talianskyc1l husli (ob
čas som dostal dovolenie zahrať si na nich), aby bol 
odrazu vyktípen(/ z to1to, čo patrí k tienistým stránkam 
života. Aktívne prežívar1ie U astia a spokojnosti z ·vy
konaného mu boli intenzívnou zásobou energie. Toto 
samozrejme v plývalo aj na jeho žiakov a na ich pracov
né zanietenie. Navy§e, atmosféra jeho pracovne - s 
portrétmi najznámejších huslistov sveta a s venovania-c 

mi plnými obdivu i uznania - inšprrovala človeka k to-1 
mu, aby zo seba vydal maximum. 

Som presvedčený, že väčšina skutočných osobnosti má 
životnú drdhu riadenú tak, že plynutlm času sl Ich 

iio?t priamo žiada literárne spracovanie. Osudy Jurija 
lsareviča sú toho evidentným príkladom. 
N urodil sa v Baseli ako syll advokáta, ktorý pre svoje 

demokratické názory musel v pohnutom roku 191)5 
emigrovať z Ruska. Väčšinu svo jho detstva však opliť 
prežil vo vlasti. Patril k tzv. zázračným deťom. U:ž v 
prvej desiatke rokov svojho života vystrípil niekoľko 
krát ako sólista s orchestrom (o. i. v nesmieme lai
kej Sar asateho ,.Carmen - Fantázii"). Po príchode na 
petrohradské konzervatórium upozornil na seba i svo
jím hlasom. Sám spomínal, že málokt oré zhromaždenie 
mládeže sa obi§lo bez jeho spevu, kde interpretoval 
najmä revolučné piesne. l husle prestali byt jediným 
nástrojom, ktorému sa venoval. Pôsobil v kvartete, v or
chestri, hrával jazz. Ako žiak slávneho prof. Jampolské
ho, ktorý vychoval D. Oistracha a L. Kogana, stal sa 
jeho jediným asistentom. Ak k tomu prirátame ešte 
sféru dynamického citového života, obdivuhodnú vita
litu a húževnatosť v práci, vychádza r~ám priam ideálny 
typ moderného pedagóga. Cloveka, ktorý netápa vo svo 
jej pr ofesii a vždy ule vystíltntíf podstatu problému 
koncentrovane a zreteľne. Minulost i prítomnost h tt 
dobnej pedagogiky nás dostatočne presvedčili, že ta
kýto typ učitela často predstihuje mená najznámejších 
hviezd koncertných pódií. 

Práca v jeho husľovej triede siahala od §koly pre 
mimoriadne nadané deti, cez hudobné učiliš te (u nás 

konzervatórium) - až po ašpirarttoo Konzer vatória 
P. I. Cajkovského. Prax je trt totiž taká, ie študelltt 
robia pravidelne s asistentmi a 'až ked je dzelo takmer 
hotové, príde deň, kedy sa ide hrať k profesor ovi. A 
mladý adept sa veru vždy musí poriadne namá1rar, aby 
svojho profesora uspokojil. Ak sa huslista chystal na sú
ťaž, tak potom v poslednej fáze prípravy mával u pro
fesora i niekolko hodín denne vyučovanie. Mohol mat 
potom mladý umelec trému na súťaži - nafmli ak ho 
sám Jurij Isaievič pochválil a povzbudil? 

Mal som to Uastie, ie som pracoval priamo s pro
fesorom Jankelevičom, bez asistenta a mal som tak

to možnost sa s nlm častef~le stretal a lepSte ho po
znať. Svoj pohľad som si prehlbil aj početnými hospi
táciami na hodinách ostatných žiakov. Vyučovanie v 
Jankelevičovej triede bolo každému a vždy prístupné. 

Prof. Jurijov i lsaievičovi Jankelevičovi nebolo súde•té 
dožU sa 65. narodenín. Jeho organizmus nevydržal 

fažkú chorobu. Zomrel 13. se pte mb r a 1973. Na 
veľkom koncerte, ktorý tvoril kostru panychídiJ v Kon
certnej sieni Státneho konzervatória P. l . Cajkovské
ho, mu naposledy hral orchester, kvarteto, najlepší spe
váci predviedli časti z Mozartovho Requiem, na husliach 
zaznela Schubertova Ave Mária • •. 

PETER MICHALICA 

Zo zahraničia Organový kurz Flora Peetersa 
e Orchestre de la Suisse Romande 

u vedie v tejto sezóne 1 diela Prokofieva, 
Martina, Berga, BartOka, Blachera, Mar
tlnú a Stravinského. Ostatnú čast dra
maturgie tvoria známe klasické sklad
by. 

8 Pierre Boulez sl predlž!l zmluvu s 
n ewyorskou filharmóniou až do roku 
1977. 

e V tublanl sa uskutočnil IV. kon
gres Zväzu orchestrálnych hráčov Juho
slávie. Hovorilo sa tu väčšinou o so
Ctálnom postaven! umelca, o podmien
kach pre ďalšf rozvoj orchestrálnych hrá
čov. 

e Nestor talianskych skladate!ov Glan 
FRANCESCO MALIPIERO zomrel vo ve· 
ku 91 rokov. V jeho rodnej krajine ob· 
čas hrajú niektorú z jeho jedenástich 
symfOnlf, alebo operné diela. Medzi Ma
llplerových žiakov patr! aj Luigl Nono. 

e Metropolitan opera v New Yorku 
uvedie v tohtoročnej sezóne šesť pre
miér. Sú to výlučne tradičné diela a 
ani Jedna novinka. Dominanta má byt v 
hostu júclch sólistoch. 

e V meste Orange v južnom Francúz· 
sku uviedli Wagnerovu operu Trlstan a 
lzolda v starom antickom divadle. Reš
t aurované divadlo, ktoré pochádza z 
I. storočia pr. n. l. vytvára mimoriad
ne prostredie pre 7000 sediacich divá· 
kov. 

e Modernista Arlbert Reiman napfsal 
operu Meluzfna. Tradičný námet, podob· 
ný našeJ Rusalke, vyvolal pozornos( na 
nedávnych Mnfchovských hrách. 

e Skótska opera mimoriadne propa
~uje s voje naštudovanie Debussyho ope
r y Pelleas a Méllsanda. C!ánky upozor· 
ňujú, že toto dielo malo na škótskych 
javiskách vždy mimoriadny ohlas. 

Belgické ministerstvo kultúry poskytuje ka!doročne iitlpen· 
dium účastntkom organového majstrovského kurzu, ktorý sa 
koná vfdy v letných mesiacoch v Mechelen (Belgloko) pod 
vedenfm popredného organového virtuóza prof. Flora Peeter
sa. Na základe kultúrnej dohody poskytuje sa toto iltipendium 
aj účastnfkom z CSSR. Tohto roku sa z6častnll kurzu profe
sor bratislavského konzerval6ria a externý R!ldag_4g VSMU Ro
bert Grác, ktorého sme požiadali o krátku lnformAclu a dol
my zo spomfnanej akcie: 

- V Mecbelen som bol v au
guste t . r. Podmienky účasti 
na tomto kurze boli: zastúpenie 
diel predbacbovských skladate
rov, niekofko závažných diel 
J. S. Bacha podla vlastného vý· 
beru - povinné boli dve pre
lúdiá a fúgy, alebo fantázie, 
toccaty, jedna triová sonáta a 
dve väčšie chorálové predohry. 
Z obdobia romantizmu sa vy
žadoval predoviletkým César 
Franck a Max Reger. 2iada li sa 
tiež skladby súčasných autorov 
- podla vlastného výberu. Pre 
tohtoročný kurz sl vybral Pee· 
tors 20 aktfvnych účastnikov z 
Kanady, USA, Japonska, Rakús
ka, Anglicka, Svédska, Dánska, 
Hola ndska, Poľsko , CSSR, NDR 
a NSR. Každý flčastn1k mal 
možnosť štyrikrát vystúpiť a 
predniesť diela uvedených iltý· 
lovýcb obdobf. Celkove odznelo 
vyle 50 skladieb v rôznej In· 
terpretácil a bolo velmi zaujf· 
mavé porovnávať jednotlivé vý
kony a interpretačné prejavy 
umelcov. Na kurze som pol:ul 
skladaterov z rôznych štátov o 
v ich výkonoch sa odriížali me· 
todické, ako aj umelecko-este· 

tiekli názory, typické pre leb 
domáce ilkoly. Zdôrazňujem, ž11 
tieto nézory llÚ niekedy velmi 
rozdielne, až protichodné. leb 
porovnávanfm pozorovater vera 
ziska, nadobudne illrill rozhfad 
a prispieva to aj k .formova· 
niu vlastných interpretačnýcb 
názorov. Profesor Peeters, kto
rý oslavuje t. r. sedemdesiatiny 
a piiťdesiate výročie koncert
nej či nnosti, vystfl pil na kurze 
nielen predhrávanlm jednotli
vých diel, ale aj koncertmi. Na
priek pomerne vysokému veku 
jo el le stá lo umelecky inten· 
zfvne činný v rôznych iltátocb 
sveta. Zaujala nás najmä jeho 
l'nterpretácia diela Cesara 
Francka, ku ktorému mA mi
moriadne bllzky vzťah a poda· 
nie vlastných skladieb, hraných 
s neobyčajným, priam mladist
vým elánom. Moja účasť na 
kurze v Mechelene mi prinies
ia vera ziskaných skúsenosU a 
poznatkov. Bola to nielen mož
nosť porovnávať jednotlivé vý
kony, a le al nadobudnúť skú· 
senosti pre vlastné vystupovll· 
nie. 

Prlptavli: ROMAN RYCHLO 
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Organ prekonal v našom storol!f podstatný vývoj .. • 

V dvadsiatych rokoch vzniklo nalm!l v Nemecku hnutie 
.,Orgelbewegung~, ktoré Je spojené s menom Alberta 
Schweltzera. Zosilnelo ešte po vojne, kedy väčšina or· 
ganov bola zničená a muselo prfs( k Ich obnove. Nové 
prlncfpy spočtvall hlavne v návrate k mechanicke! trak
tOre, ktorá zabezpel!uje citllveJšf kontakt hráča s nástro
jom, než traktOra pneumatická, alebo elektrická. Pred
tým sa prospekty staval1 architektonicky, aby ukrývali 
čo je za nimi. U moderných organov, ktorých vonkaJšia 
podoba ukazuje na Ich vnútornú štrukttlru, orga· 
nlsta na prvý poh!ad pozná, aký nástroj má pred sebou. 
Počiatočná tendencia smerovala k jednostrannému ob· 
novovanlu barokových typov organov. V posledných de· 
slatich, čl p!ltnl!stlch rokoch sme sa však od hlstorl
zu júclch snáh vrl!tlil op!l( viac k praxi a dnes pokladá
me za samozrejmú požiadavku, aby sa na organoch dali 
Interpretovať všetky štýlové obdobia - až po súčasnO 
tvorbu. Predtým sa sfce tiež hovorilo o akýchsi kom
promisných organoch, ale skôr v znehodnocujtlcom zmys
le slova. Vývoj organov prebiehal, pochoplte!ne, s ur
čitým! národnými špecl!lkami. v podstate však existo
vala jedna Hnla - stavat nástroj schopný reprodukcie 
polyfonlckých štruktúr. I o týchto problémoch sme ho
vorili s nemeckým organistom M. Schnelderom: 

Ako by ste charakterizovali interpretačnf rozdiel me
dzi nemeckou a fra nclizskou ilkolou? 

- U Marcela Duprého som študoval štvrťroka Iba pre
to. aby som vnikol do Interpretácie franct1zskych kole· 
gov. Dupré viedol franct1zsku školu spllt k nemecke! 
tradfcll, ktorá vychádza z Vratislavi - od Bernera. 
Bernerov žiak Hesse bol už známym európskym orga
novým virtuózom 11 tiež učitelom Belgičana Lemmesa, 
ktorého najpromlnentnejšf žiak Oullmant bol zasa uči· 
tefom Duprého. Na ttlto tému som napfsal 1 vedecké po
Jednanie Stav organovej hudby v prveJ -polovici 19. sto• 
Točia. Duprého metOdA mala všetky znaky nemeckého 
štýlu zo zal!latku 19. storočia, najm!! absoltltne legato. 
V 19. storoč! vš!lk v Nemecku vznllrol at Iný smer , lf
šlacl sa od starých maJstrov a na Jeho čele stál abb6 
Vogel. Oproti prisnej polyfónneJ hudbe vniesol do hrv 
viac programových a planlstlckýcb elementov. Hlavný 
smer nemeckeJ interprotilcle tvor( artlkulovljná hra, kto· 
rl! pomocou výrazneJ agogiky o~lvuje strnulý organovf 
zvuk. V posledných desaťročiach sa však oba štýly pre· 
mleslil a vyrovnali, nloktorf Franctlzl artlkuluJtl vera, 
Nemci zasa v prfsnom legate. 

Francúzska organové tvorba kráča na čele modern!· 
zujúcich snáh. MA velkého tvorcu Messiaena .• , 

- Messlaen je pre mňa pozdný romantik, dovfšltel 
url!itef epochy, nie však obJavlter nového smeru. Pri 
všetkom, čfm organovt1 hudbu obohatil, stéle ešte spo· 
!!tva v tradfcll. Avantgardnejšie podQoty neprichádzajú 
z Franctlzska, ale odlnaklal. Naprfklad - Llgetl pre· 
nlkol do nových oblast! ovel a viac, preto to pre väčši
nu dnešných skladateroov vllčšfm vzorom ako Messlaen. 
Na tomto avantgardnom trende sa výrazne podle1ajtl af 
Poliaci. My, Nemci vllzfme ešte prfllll v mtnnltch do
bách a názoroch. Domnievam sa, že 1 nová hudba je do· 
teraz Iba v stave experimentálnom. 

Na tému organy a koncertný priestor sa často disku· 
tuje ... 

- Áno, to bol vždy vefký problém. Podla mňa, kon· 
certná sieň organový zvuk potlačute, lebo sa tu pre· 
javu 1e na Jml! nedostatok doznievania Sebanádhernejšf 
nástroj tu neznie. Iba velký priestor oživuje organový 
tOn. Viem zo skúsenosti, ~e publikum pri organových 
koncertoch vychádza l z architektonického dotmu, a 
preto dáva prednos( historickému prostrediu, v ktorom 
sa l organová hudba mO:Ze dokonalejšie rozvlnt1t 

MIROSLAV SULC 

Dva velkd spevtfcke zJavy na 
tohtoročných BHS: v tttul· 
ne1 úlohp 8Jzetove1 Carmen 
sa to. X 1 r predstavila u 
oPere SND ameri('kd spevdlJ. 
kn DP.BIUA BROWNOVA tPl· 
Semp ? net na str 5/. So· 
oletska urnelkyila ?.ARA 
IJOWCH ANOV OV A, r1 ten 
lstt; IIPlJPr IJII~túplla ~ rJef· 
kým fí..,peC'hom no rerlldll 
v Knnrertne1 ~leni C~ roz· 
hlasu {o /f'/ tllíknnP prlnt1 
.~nmp Ntlnok nn ~tr 7}. 

Snfmky . CSTK 
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Spomienkovou fotograf iou ~a vraciame k vQznamn~mu 
žlvotn~mu fublleu ndrodn~llo umelca prof . E. Sucllolla, 
ktor~mu okrem tngch pozdravnych llsto11 odovzdal na 
ZSS s. Michal Masaryk ocef'lujfícl a blalzoprajný list 
OV KSC. 

Snfmka: M. Vojtek 

Sútaf 
Hlavnd redakcia výchovy a vzdeldvanta - Rddto mladých po
l luchdi!ov - vypisuje prt pr lle!ltost l 25. výrol!l a PO SZM stít af. 
na plesne a zborovl skladby pre deti pionler~keho veku. Stitaf 
md podnieti( anga!ovanll tvorbu hudobných skladaterov, obohati( 
repertodr Detsklho spevdckeho zboru Cs. rozhlasu, zabezpet lf 
dostatok hudobn6ho materldlu pre §kolsk6 detsk6 spevdcke zbory. 
vyplni( medzeru v repertodrt sviežich pionierskych plesni na 
kaf.dý delf. Rozhlasovd reallzdcta zabezpet t tymto pleST)am !ll rokú 
publicitu a poskytne možnost ovplyvnlt hudobny vkus deti. 

PODMI ENKY SOTAZB: 

l . kategória: 
Ptesne a zborov6 skladby ~ cappella, alebo s klavtrnym sprie

vodom, s výraznym rytmom a melodikou na slovensk~ texty. 
U ma: 
Dne!lný život a kolektlvne zdu jmy deti, prlatelstvo s plontermt 

Iných k rafln. 
1. cena 
2. cena 

2000 Kl!s - udeluje SOR PO SZM 
1500 Kl!s 

3. cena 1000 Kts 

ll. kateg6r~a: 
Plesne a zborov6 cykly vlil!!lich fonem ~ capella, alebo s k la

anrnym sprtevodom - na slovensk~# texty. 
1'4ma: 
Významn6 a sldvnostn6 chvtle v !wote plonzerov. 

1. cena 5000 Kl!s 
2. cena 3500 Kl!s - udefuje SOR PO SZM 
3. cena 2000 Kl!s 

Vyhldsente s(date 1. X. 1973. 
Uzdvlerka stítaZe: 31. Xll. 1973. 
v ys/edky stítate budú zverejneni I . 11. 1974. 

Sútal'. fe verefnd, neanonymnd a mdZe sa fef zúl!astnU ka!dg 
hUdobný skladatel, !llfúcz v CSSR. 

Prdcu postídl odbornd porota, ktord bude za hlavn/1 k r lt6rld po
vaf.ovat ideologický a výchovnJl zdmt>r a umelec/ca tírovel'l. sarat
nd porota md prdvo ceny neudelil, rozdeltt, alebo spojU. 

Za ra 
Doluchanovová 
Očakávaným fes tivalovým 

koncer tom bol pies11ov9 večer 
s opranistky Zary Doluchauovo
•ej, dlhoročnej sólis tky Vše
zv!lzového rozhlasu v Moskve. 
Meno l hlas te jto speváčky znie 
už dl hé roky na popredných 
pódiách ce lého s veta, a preto 
s nAd znesie jej bra tislavský vý
kon l vyš~le kri té riá hodnote
n ia. Doluchanovovej hlas je 
nesporne vel ký - s vojim roz
SIIhom (s pieva plesne a ltové, 
mczz08opránové 1 sopránové), 
nosnosťou l za u jhnovým tma
vým zatarbenfm. Avšak v nie
ktorých partiách, Ináč na je j 
lahko sa vznúša Júcom a tech
nicky noproblematickom hlaso, 
badať stopy akejsi tlnavy, kto
rá sa odzrkadlufe vo vyrúžanf 
záverečných frá z (zvláš f v pies
ňach s cudzotazyčn9m textom) . 
To vsak neuberá na t\ctyhod · 
nos ti Doluchanovovcf umenia . 
na fmll , ak st uvedomfme, žo 
speváčka má svoJ rozkvet l vr
chol už nlekolko rokov zo se· 
bou. Ako s me čfta li z je j živo
topisu, venuje sa takmer vý
lučne koncertnému s pevu. Je j 
t ohtoročný bratislavs ký koncert 
vi;ok zvýraznil 1 vofký drama· 
tt ck9 ta lent, pl no zoctooveda ltl 
c l Javis kovej s pevát ke. 

Prvú polovicu koncertu veno 
va la rusket piOSI)ovc j tvorbe 
diela m Gllnku (vynikla na Jmll 
Pútnlkova ces ta). málo znúmo 
mu S. O. Komituovi a C:ajkov
sk6mu. Z plesn i L. v. Bee thl)
vena azda naJ lepš ie podala pla· 
se1) Svli.f, Schubertovu Barka
rolu a Bleženos t - s neoby
l'a jným vJ..usom 11 lyrlčnosfou 
Za na Jšťastne JMe čfslo orogrll · 

Oprava 

mu mozno považovať Poulenuo• 
vokál ny cyklus Rofnfcke ples· 
ne. Do týchto vložila Dolucha· 
novová celé s vo Je spevácke 
umenie, cykl us predniesla tla! 
s pa tričným humorom 11 Iar· 
mom - tak, ako st to svojou 
povahou vyžadoval. 

VLASTA ADAMCIAKOVA 

Roswllha 
Trexlerov' 

Nedetné ma tiné v rámci BHS 
da lo nie početnému, no zato 
ll peclflcky zamer anému publiku 
Jedlnečn9 zážitok z plesňové
ho vys túpenia východonemcckol 
sopranis tky Roswlthy Tr exle ro
•ej, ktorO sme nie dlho pred
tým mali možnos t zažiť na 
XVII. va ršavs kej Jeseni. No spa. 
mfnonom festiva le upú ta la me
dzi mnohými známymi menami 
a osobnosťami nielen kvantitou 
(soprúnové sOlo vo Webernove j 
Kantá te, op. 29, v Schenkero
• e j experimentálnej s kladbe 
Versuche Uber Roswltha - ln
llplrovanej pt·lamo osobnosťo u 
spcváf ky, ako aj vystúpenlm s 
Elsle ro" ýml plesňam i , Schenka· 
rovým lntc rlud lom pro soprtln 
a 7 nás trojov 11 Oessauovf ml 
Tromi sonetmi na slová Sha· 
kos peara 1. alo l osobnostn9m 
jodlnefným vkladom. uvolne· 
nos fou a prlrodzenos fo u poda
niA, bez lltylizácle sa do dOle
t ltos tl. s ktorou sO nlekedv uvá 
dz11né novO dlolo. 

Ten Istý šarm a poznanlo 
predviedla speváf ka aj na bra
tis lavskom plesllovom malln6 z 
tvorby Hansa Elsle ra. ktoré bo· 
lo us porladanO pri prlletltostt 
pripomen utia sl 75 rokov od je 
ho narodenia Možno pre mahl 
možnosť pozna nia tvorby toh
ro v9znamného nemeckého kom-

Stará hudba na BHS 
Stará hudba preffva v sllčas· 

nosti vari svo ju nalvlčllu 
renesanciu. Slahajl1 po nej nie· 
len odbornfcl-muzlkolOgovla, In· 
terpretl, dirigenti, ale vzrastá 
neustále 1 dopyt po ne j zo stra
ny poslucháčov. Coraz častej§te 
sa s dielami jej majstrov stre· 
távame na koncertných pó
diách, v programoch masovo· 
komunlkačn9ch prostriedkov a 
platne 1 jel nahrávkami sú stá
le vyhtadávanej§Je. Počet §tO· 
dU o problematike tohto ob· 
dobili nar.astá , porladsJ\1 sa z 
tohoto dOvodu konCerencle l 
festivaly. l n a tohtoročn9ch 
BHS sa starej hudbe venoval 
značný pr iestor - čl u! v pro
gramoch vlacer9ch s ólistov, or
chestrá lnych telies, alebo ko· 
morn9ch stíborov, eko el sa· 
mos tatn9ch koncertov. S rados
ťou mOZeme kon§tatovaf, ! e me
dzi nimi sa nachádzali l sil· 
bory s ve tového mena - Vlr· 
tuosl dl Roma, Berlfnskl lllher· 
monlckf sólisti, Prebkf madri· 
gallstl . .. ... 
Koncert Pralskfcb madrlaa· 

llsto• bol súčasne otvára· 
cfm koncertom nove j bratislav· 
ske j koncertne J stene, ktorá 
vznikla zrenovovanfm bývaláho 
kla rlského kostola. V stíčasnos
tl táto mimoriadne hodnotná 
umelecké pamiatka je vlastnfc
tvom SNG - e práve t9mto 
koncertom sprfstupnlll vere j· 
nosti stálu výstavu vzácnych 
gotických klenotov zo Slovan· 
ska. V prostredi naplnenom a t· 
mosférou mtnul9ch storoč( 
umenia výtvarného a stavlter
ského odznel rovnako očarujtí· 
cl koncert Pražských madrlga
li s tov, venovaný z velkej časti 
dielam slovens kej hudobne j 
kultút•y mlnul9ch storoč!: od
zneli skladby z obdobie rene
sancie, svets ké ples ne a tance 
z Vietorlsovho kódexu. tance 
zo slovenských zámockých 
zbornlkov 17. a 18. storočia, no 
najvllč§fml umeleckými a j In· 
terpretačn9ml hodnotami za u ja
ll skladby jána Stmbrackého 
O Domine a Samuela Caprlcor
na Te Deum. (Ich zvukovO rea
lizáciu sme nedávvno obdivo
vali z gramoplatne vydanej v 
edfcll Musica antiqua slovac
ca. l Na koncerte ( 30. 9. t. r . ) 
Prab kl madrlgalls tl pod ume· 
leckým vedenfm Miroslna Ven· 
bodu opllf Iba potvrdili vysoké 
umelecké kvality, ktor9ml dls· 
ponujO. Nie le to len precfznosf 
Interpretácie, ale predov!le tkým 
š t9lovos t hlasového predvede
nia l virtuózne ovládanie boha· 
te j a rozmanite j nástrojove! 
zložky v originá lom prevedeni. 
To všetko svedči o mimoriadne ! 
muzikantske j osobnos ti dlrl!len 
ta , realizátora, Inter preta 1 mu
zlkolOga v jedne j osobe - Ml· 
rostova Venhodu. A pre nás 1e 
ve lmi povzbudzujúce 1 to, ! o 
týmto konce rtom sa opllf doká
za la existencia hudobnej minu
losti naše! krajiny s hodno
tami. ktoré v n ičom nezaostá
va li zo európskym trendom. 

U Klarisiek odznell ešte dal
I te dva koncerty tohto žán

r u; v podan( nemeckých umel· 
cov, grupujtlclch sa pod hla
vičkou ,.Berlfnskl lllha rmonlc
kf sOllstlw (8. 10. t. r. l a mia· 
dého dychového s úboru z Bra· 
tlslavy ,.Bratislavská komorná 
harmOnlaw (12. 10. t. r . ). Stí· 
bory typu Berlfnskych lilharmo
aickfch s611sto• sil u nás e!lte 
oJedinelé. Vedomie, že Ide o 
európs kych prominentov, vzbu
dzova lo v nás očakávanie pe r· 
taktného a boha tého umelecké· 
ho zážitku. Nesklamali sme sa. 
Berl!nskl fllharmonlckf sólisti, 
vlletko členovia svetových Ber
lfnskych tllharmonlkov sú 1 pe
dagógmi svojho n4stroja na po
predn9ch hudobn9ch vysok9ch 
!lkolách v Berlfne a v Hambur
gu. Zvl4llf vysoké majstrovstvo 
nástrojovej hry dosahovali ho
bojista Lothar Koch a flautista 
Karlhenz Ztlller. Obaja vládli 
krásnym, člst9m tónom, boha
tou farebnosťou výrazu, čo rov
na~ uplatňovali v diele Boc
cherlnlho, Mozarta, Roussela čl 
Hartmanna. Michael Schwalbe 
- husle, Sle&bert Ueberschaer 
- viola a WolfJIDI Boettcher 
- violončelo boli Ich d0stoj-
n9mt partnermi. 

aratlslank6 komora6 harm6· 
uta je sllbor prfll!l mladý 

na to, aby s me ho mohli pri· 
r ovnávaf k súborom vyššie spo
mfnaným. Kráčajl1 eš te Iba po 
ceste hladanle. Ich vari na j
vllčšlm úspechom je skutočnost, 
! e dostali možnost vystupovať 
na BHS. je to výborná !lkala, 
ale súf asne dosť velké riziko. 
Bo\o vidief, fo sl toho našl 
umelci boli vedomi a dali do 
svo jho výkonu maximum. Sna
! ill sa zhosti ť svojej tllohy f o 
mofno na Uepšle a čestne ob· 
stáť. Aj repertoár tomu nasved
čoval : obsahova l diela. ktoré 
znamenajQ pre našo publikum 
a dramaturgiu lsté objavy. 
Skladby jura ja Družeckého 
(ktor9 fll a komponoval dlhšf 
čas v Bra tislave - 18. s t . ), ako 
l bra tis lavského rodáka johan· 
na Nepomuka Hummela dostá· 
vejú sa u nás len s poradicky 
na program. Pozná me Ich zvllč
lla z rozhlasového vys ie lania -
a preto zameranie sa Bra li· 
slavs ke j komorne j harmOnie na 
premié rovania znovuobjavených 
diel ma jstrov minu lých storoči 
zo Slovens ka jo chvályhodným 
člnom. Pri tomto konce rte ne
dá ml nespomeno t bulll•tln, orl 
pravený nedOsledne lv zozna · 
me chýba li mená hráčov a tch 
nástrojové obsadenie a naopak, 
soomfna lo sa meno umelca, kto
r9 v programo vObec neQčln · 
kova l; k dielam, ktoré pos lu· 
cháčl nepoznajl1, vObec nebol 
pripravený lnformatfvny text) . 
Na festiva le typu BHS by sa 
takéto nedl'ls lednostl stávať ne · 
mali, nehovoriac o zahranič· 
n~rh Gčastnlkoch . 

tvorenia tOnu, pre tože nás 
uchvá ti nlečlm ce lkom tn9m: 

ponlstu bol ponor do jaho ples· 
ilove l tvorby objavom 11 potvr
denfm, te politicky angažovan9 
umelec mOZe a vie prlnlesf l 
rovnocenne silné v9povede 
umelecké. jeho plesne, balady 
a šansón v ( často Inš pirované 
novlnovýml výstrižkami, čl ak 
tulllnyml udalosťami, alebo tex
tami Bertolta Brechta) mOže 
predná~a f Iba spevák, ktor9 sa 
neuzav1·et do tlzkeho rámca ko· 
merného klasického spevu a 
ktorému rad i pa rdonu leme nie
ktoré prehrešky technického 

. silou s vojej osobnosll, Intelek
tu a citového vk ladu. Nevdo jak 
sa nám v te jto súvislosti vy
noru je v spomienkach osobnos t 
a meno Ine j významne j drama
tlcko·šanc;ónovc l umelkyne Ber 
lfna - Glsely Mayo•el, ktorá 
mOže maf rOzne odlišnosti od 
Trexlerove j s peváckeho umenia. 
no spoločné majO tedno: bllzky 
nfah k •tpovednej hodnote 
pleane, k tor6 oacllute na hra
niciach lans6nove l a klaslckel 

Zrkadlová sieň Primaciálneho 
paláca stala sa hlavn9m 

de jiskom komorn9ch koncertov 
tohtoročných BHS. Je to pros
tredie lákavé svojimi umelec· 
kými hodnotami v samotnom 
Interiéri sá ly - aj na pr iek nie 
práve na lldeálnej!lfm zvukovým 
možnos tiam. Ako prv! na BHS 
vObec a teda aj v s pomfnanej 
koncer tne j s ieni vysttlp111 umel
ct z Prahy (29. 9.1 - Kvar· 
teto mesta Prahy s dielami 
W. A. Mozarta. l. Rezáča a L. v. 
Beethovena. Umelci, s Interpre
tačnými hodnotami, ktor9ch sa 
mali možnost zoznámiť u! po
slucháči takmer v!letkých kon
tinentov, svojfm prvotriednym 
výkonom na tomto koncerte 
pripomenuli slávnu česktl hu· 
dobntl tredlclu a majstrovskl1 
muzikalitu tohto národa. Obd!• 
vovall sme Ich hutný, plnokrv· 
ný tOn, súhru a š t9lovú čistotu, 
ktorou vládli, čl už v dielach 
klas ikov, alebo v hudba stlčas· 
nej. 

v yvrcholenfm komorn9ch 
koncertov BHS '73 - pre 

odbor nfkov a zaiste l prA Ili· 
rokQ poslucháčsku obec - bO· 
lo vystllpenle jedného z naf· 
vllč!llch svetových sObor ov pre 
s tartl hudbu Vlrtuosl dl Roma s 
dirigentom Renatom Fasanom. 
Frenetický potlesk a vyvoláva
nie publika (čo te v Bratislave 
zriedkavosťou l hovoria velmi 
zrozumltel ne. Umelci, hoci -
ako sa hovori - nestoja u! na 
kulminačnom bode, podali vý· 
kon vo vllfš lne programu hod
n9 slávy, ktorá Ich predchá· 
dzala. Uviedli s kladby Antonia 
VIvald iho zo zbierky .,L'Est r o 
~~rmonlcow - Concerto grosso 
a mol pre dvoje husi( a sláčl· 
ky č. 8, op. 3, ďale! Koncertv 
C dur pre hoboj, sláčiky a 
čembalo a B dur pre husle, vlo· 
lončel o a sláčiky; v druhef čas
tt večera 4-rofnl! obdobia zo 
ztlerky ll Clmento dell'Armo
nla e dell'Invenz tone op. 8. U 
t9chto opravdivých mats trov. 
muzikantov bolo mo! no obdivo
vať vera. Radost z hry, pravé 
mu:>.lclrovanle, vysoká š týlovosf, 
krása, pl astl čnosf a bohatosť 
tOnu f fantastické plena a plno
krvnl! forte ), ktoré vyfarovalt 
Ich vzácne, staré nástroje pre· 
sláven9ch ta lians kych výrobcov 
- priam učarili l t9m nojnA· 
ročnej!lfm poslucháčom. Tieto 
kvality s me mali možnos t apo
znať zvlášť v Koncerte B dur 
pre husle, viol ončelo a slá čl· 
ky s prvotrlednvm výkonom sO· 
lis tov - huslistu Felixa Aya a 
vlolonfells t u Vincenza AltobAI· 
llho, ako aj v cykle Sty ri roč
né obdobia a busrovýml s ólami 
Cesare Ferrarealho. Stvrom roč· 
n9m obdobiam postavili tfto 
umelci Oplne vlastnO dramatur
glckl1 l!nlu. Frázovan!m, mal· 
5trovsk9ml planamHorte, sOlo
tutli. vyvstavall celkom novO 
s kladbu - na rozdiel od pred· 
vedenf, ne aké s me my zvyk· 
nutf. Bol to zátltok, na a k9 sa 
neza bOda. E. CARSKA 

formy, dramatlckf tll!lnok na 
poslucbál!a, ti sku s pä tost s lova 
a hudby, podl!larknutla •tana· 
mov oboch a napokon silu 
osobna.ll. S týmito pocitmi od· 
chádzal poslucháč z koncertu, 
ktorý mu dal viac než poznanie 
Et!'IF-ra, dal mu možnos t, 11by 
sa zamyslel ned kon tinuitou 
vho!e osobnos t!, ktoré formo
vali nemeckO poli tickO plel!eň 
l šansón, tak9 odll!ln9 od dru· 
hového označen ie tne! prove-
niencie ne prlklad fra ncúz-
ske!. T. URSINYOVA 

v minulom llfala Ht se • 1!16Dku o jurato•l Pot61!ko•l dostat. tac:boickJm no 
dopatrenlm chyba, ktord chceme týmto oprnlf. Pro1fme, aby 11 l!ltatella doplnili 
lnform4clu takto: Jubilant Je prlspleva terom Muslkethnologlscho Jahl·esblblloaraphle 
Juro pas. 
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• 
Sofijská 
Národná 
opera 

Popri i!eakoslovenskej premUire Clkke
rove j opery Hra o léske a smrti stalo 
N druhfm ťažlsko~fm bodom operofch 
produkcii BHS trojdňové hosťovanie so
fijskej Národnej opery, telesa, ktoré mä 
aj v llrifch med:dnérodnfch reláciách 
dobrf zvuk, predo-vlietkfm vďaka svojmu 
pozoruhodnému speváckemu potenciálu. 
Bulharakf hostia sa predstavili Inscená
ciou, s ktorou prellll ul javiskami viace
rých európskych metropol - s vrchol
ným i!fslom ruskej opernej klasiky -
Musorgského Borisom Godunovom. V 
Bra tislave teda po rokoch opäť zaznelo 
geniá lne d ie lo zázračného talentu !\to
desia Petroviča, dielo démonickej sily, 
neraz llokujťice nezvyčajnou hfbkou dra
matického výrazu, citovou i krntou -
skladba, v ktorej sa rafinovanosť ume
leckej kultivácie a l tylh:écle snllbi a 
bizarnosťami j!enlálneho diletantizmu a 
nopretia so estetickfm kánonom doby 
- opera orlglnélnych harmónii a ~ypä
tfch masovfch scén. Dráma ruského ná
roda na pozad( historickfcb [aktov zo 
sai!latku sedemnbteho storoi!la naberi 
v Musorgského spracovani tald. spontán
nu vfrazovlí s ilu a otria ajlícu presved
i!lvos(, ktorá dha celkom zabudni( na 
konvenciu opernej formy. 

Al v Bra tislave trtumfovalo predovšet
k9m Musorgského dielo. A to aj na

priek f-aktu, že bulharskl Inscenátori sa 
rozhodli pre Kors akovovu úpravu a In
štrumentáciu a s taršiu alte rnallvu zá
veru opery. Skoda, že nesiahli po "Ur
Borlsovi", ktorého hrajú na nlektor9ch 
západoeurópskych javiskách, a v ktorom 
práve Istá prlamočlarost, až trlvlálnost 
orlglnálnet harmónie dodáva dielu účln
nejšt obsahov9 náboj, než do lnštrumen
tat n9ch efektov zaobalená Korsakovova 
verzia. So[ljská tnsenácta (režisér Emil 
Bollnakov ) kon čt sa smr tou Borisa, čim 
sa nechtiac (alebo je to splátka dane 
uvedeniam v exportn9ch podmienkach 
západnej Európy?) vyznenie celého die
la t>osuva viac k tvaru monodrámy ut9-
ranej cárovet duse, než k tragickej rres· 
ke utrpenia národa, ktorú nástojčivo 
pvokujú uvedenia, končiace obrazom Pod 
Kromaml. Táto scéna navyše v sortjskom 
predsta ve nl pos trádala onen ZVIerajúci a 
tragick9 podtón, vypl9vatucl zo s klama
nia národa, uvedomujúceho si nové jar
mo a podčlarkovan9 arogantn9m a bcz
cltn9m s právanlm sa lallntck9ch jezui
tov a cudzlch votsk (z "polského" ob· 
razu sa celkom vyparila obsahove dOle· 
žltá postava Rangonlho ), plačom )urodl
vého a v9tvarnc naznačenou stopou po-
11arov. ktoré sprevádzaj(! samozvanca. 
Zos tal len žánrov9 v9jav. 

Inscenátori majú, pravda. právo voli( 
medzi oboma vyznenlaml - Bulhari 

t 9m viac, že z Ich radov vyšli po vojne 
nu jvllčSt lnterprótl cára Borisa našich 
čias - k šaljaptnovs kému Ideálu najbliž
SI Boris Chrlstoff, Rafaéle Arié, Nikolaj 
Gjaurov a NikolaJ Gjuzelev. V Bratis la
V~> vytvá ral (JStrednll postavu mlad9 ba
s l!>ta Dimitar Petkov. Nedokázal ju pre
dovse tk9m naplnlt tak9m v9razov9m a 
hereck9m obsahom, aby sa mohla stat 
jednoznačnym centrom celel drámy -
SJ>evác ke kazy vo vysokej polohe na pr· 
vom predstavent Sofljčanov možno skOr 
prirátať lndlspozloll, pretože tt, čo ho 
poznatú z produkcii na domácom tavls
ku a z početn9ch priamych rozhlasov9ch 
prenosov (napriklad z veronského res ll · 
valu 1969, na ktorom tak brilantne od
spieval Verdiho Filipa) nepochybujú, že 
patri k stlčasn9m svetov9m basov}ŕm pro
mlnentom. Bol nakovova réžia osciluJe 
pomerne šťastne medzi vizuálnou ma
lebnosťou a prlsnym reallzmom, spolie
hajúc sa v klúčov9ch scénach na dls· 
poztcle sólis tov: preto vyznieva presved· 
člvo prv9 v9jav v Kremli s úvodnou ro· 
sohratos tou tria Xénia - Fjodor - pes
tunka, scéna v kláštornet cele medzi 
Ptmenom a Grlškom a predovsetk9m ob· 
raz v krčme, ktorému dominuje kome
dlantsky rozšaln9 Varlaam Nedelčo Pav
lova. St rhuJiicu atmosféru prináša potom 
závcrečn9 obraz opet·y - šťastná sym
bióza malebnos ll a vizuálnosti s reallz· 
moro a nefalšovan9m dramatlčnom. Ma
sové scény up(ltavajú v!l čšmi v s tatic
ke j nádhere (korunovácia), k9m v expo
novanej akcii (úvod ope ry, scéna Juro
divého) pre vlllda operné a neorganizo
vané nad dlvadeln}ŕm. 

Nad úrovilou dobrého š tandardu te hu
dobné naštudovanie s kúseného Mf 

dirigenta Asena Najdenova, len miesta 
ml hádam až prlllš poko tné a šetriace 
orchestrálnym zvukom. Plne presvedč il 
sve toznl!my zbor Národne j opery, najm!l 
poklu l 1dP o s}ŕtosf matPriá lov a zvu 
J..ovu monollt nost Podobne. a ko pri ne · 
dávnP.j návstnve Vclkého divadla. ani 
Sofljs ká opera ncpredstavlla sa nám 1 
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Sofilskd tnscendcta Musorgsk~ho opery 
Boris Godunov bol a velkou opernou 
udalosrou BHS. v tltulnef tílohe tohto 
diela vysttípll popredn!J sólista soflfskef 
Ndrodnef opery DIMI7'AU PETKOV. 

Snfmka: CSTK 

cel9m svojim bohat9m arzenálom kvalit
n9ch a medzinárodne renomovan9ch só
llslOv. Ch9bal predovšetk9m Gjuzclev, 
tenoris ta Nlkolov, barytónis ll Sellmskl a 
Smočevskl, sopranistky Karnobaltova a 
Dimltrovova. Popri Petkovovl, ktorého 
volumen a farebnosť materiálu je sku
točne prvotriedne, zanechali dobr9 do
tem oba ja dalsf basis ti 1 Nikola Stoilov 
v úlohe Plmena a Nedelčo Pavlov ako 
Varlaam J l cely rad predstavltelov men
~lch postáv a tlgurlek. ,.Pofsk~ obrazw, 
zostrlhnut9 na dvojspev Mariny a Samo
zvanca, nepriniesol žladan9 hudobno-vo
klllny erekt. Lyrlc ko-mladodramallCk9 
soprán Julie Vlnerovej je v súčasnosti 
hodne vzdlnlen9 nlirokom partu Ma rlnv. 
lntell~cntn9 a kulllvovan9 prejav Ľubo· 
mira Bodurova narazil na úskalia práve 
tam. kdo mal zažiari ť - vo vyplit9ch. 
exp•·cslvnych tónoch. 

- o-

schopnos ti bulharsk9ch voklllnych 
umelcov naš li viac priestoru pre 

uplatnenie na samostatnom opernom 
koncerte. Za decentného a v tom na jlep
s om zmys le s lova citlivého orchestrál
neho s prievodu Aseoa Naldenova pred
s tavila sa čas t sorttsk9ch sólistov (opli[ 
sme rutovall absenciu t}ŕch momentálne 
najv9konnetšlch) - s pevákov, ktor! sa 
nielen hlásia k Ideálu bel canta a teho 
bulharskej odnoži z die lne profesora 
Brmbarova, ale z ktor9ch značná čast 
aj tento Ideá l speváckeho tónu naplňa 
konkrétnou praxou. Na konštatovant nič 
nemenl fakt, že nlektorf z umelcov s ú 
už za zenitom a inf ešte Jen dozrtevatú 
- devlzou v etkfch bola expresivita v9-
razu a vllčšle čl menet názorné tlmoče
nie hudobnodra)Datlckého obsahu (ir lf 
čiste vokálnymi prostriedkami. Spomedzi 
vari dvoch tuctov člsel, ktor9ch prvli 
časf tvorili árie z opier slovansk9ch kla
sikov, druhú potom ukážky z klasiky ne
meckej, francúzskeJ a najmä talianskej, 
vyntmall sa autenticky zvládnutá ária 
Elvlry z Verdiho Ernaniho v podani Ju· 
Ile Vlnerovet, ária tltulnet hrdinky z 
Cajkovs kého Panny orleánske! v Inter· 
pretácll mezosopranlstky Botky Kosno· 
vet a predovšetk9rn vystOpenia altistky 
Alexandrlny Mllčevovej a barytonlstu 
Stotana Popon. Mllčevova, najm!l v lis· 
tovej scéne Charlotty z Massenetovho 
Werthera demonštrovala. akO hlbku a 
nuansovanost výrazu umožňute dokonalé 
ovládanie speváckeho nástroja - Popov 
rozozvučal svot s9ty, hlbok9 a obdlvu
hodn9rnl vysok9ml As korunovan9 bary
tón v árii Nabucca ole prostriedkami 
n(i poru na .,zázračné" hlasivky, ale d0s
ledn9m zapájanfm toho, čomu sa ho· 
vor! dych, mas ka, rezonátory. Popov, Mll
čevová (a na druhom preds tavení Bo· 
r lsa Godunova aj Petkov) nás plne pre· 
svedčili, že bulharské vokálna š kola sto· 
ll prAvom na tednom z najcennejšlch 
pos tov sCJčasnej sve tove j opery. · 

JAROSLAV BLAHO 

• • 
Varšavská komorná opera 

Pre väčšinu operných dramaturgii za
/Jina sa tavlskovd životnos( tdnru Mozar 
tom, sem-tam sa siahne po Gluckovr, 
ešt e zriedkavej!ie po Händlovi a Mon
teverdlm. Temer dve storočia akoby ani 
neexistovali. Absencru má 110 svedomi 
sčasti naivnost a odtazitost námetov, ich 
libretistické spracovame, odkláriajúce ~a 
od llladaného ideálu hudobného divadla 
našich dní, sčasti spevácke nároky ope
ry sér ie, zodpovedajríce dobovej virtuo
zi t e pnmadon a kastrátov - vrátane 
lstef !ipevdckef ekvilibristiky, až ~arno 

ucelnost i a vo veľkej miere aj vkus obe
censt va, hovejúci sr v romantizme de
vatl!ás tello storočia. Najväé$mr toto 
dramaturgrcké vákuum však pocrtuj eme 
v oblasti opery buffy, kde akoby med::r 
Ser vdu padronou a Taj ným manželstvom, 
pnpadne Barbrerom zo Sevilly (s výttim
kou úsmevných plodov Mozartovho gé 
nia) am neexistot'ali desiatky života
schopných, vt ipných. hudobne itwer~č 
nýcll a inscenačne ne11áročných tittrlov. 

KOMORNY SOBOR VEĽKtHO DIVAD
LA VO VARSAVE, vedený umeleckým 
.\ef om a d irrgentom ANTONIM WICHER 
KOM zoznamil nás v Divadle P. O. 
Hviezdoslava s dvoma menej zttámymi 
dielami velkých majstrov buffy osem
násteho st oročia, s k omickým intermez
zom Llvietta 1 Tracollo od otca žánru 
G. 8 . PERGOLESIHO a v~rtttóznym mo
ttológom ll Maestro dr Capella od D. Cl
MAROSU. Doj em k !'alit ativnej nevyrov 
nanostr oboch cast i večera treba sčasti 
prrprsar hod ttotcim drel samých, sčasti 
odlišttém rt st uptitr umeleckých k valít rea
lizácii . Pergoleslho mrmopera je naiv
nOm pr/behom o drevčlne a zlodejovi , 
1f:torý sa napokon koncr manželst vom, 
dalšie dve po~ tavičky, Lwrettina sest er
nica a Tracollou sluha, sú nemé a vy
j adrujú sa rba pohybom. Hádam ma/r 
byt , ale rnscenácia o tom nepresvred 
éa, kom lck ej kou a snáď aj "tudovejším" 
variantom protagonistov. Ich zástoj v 

prrbchu je nedopracouattý, prcive tak ako 
je ttedopracovami, §týlove ttesriroda a 
me vzdy dost inveni:ná forma inscetro 
vanta prtnctpu .,divadla na divadle" , v 
ktorej sa 3tyllzácia a hyperbola mresra 
s naturalizmom a čisté divadelné ilpi!
ce 1 humorom tak trochu jarmočlleflo 
charakteru. V hudobnej faktúre s presr 
l ort recltatlvtr sa občas mihnú milé, ne
náročné arietty. ktor~ neposkytujú dost 
moznosti na preverenie schopností Ly .. 
rrcko-subretnélto soprániku U. TRAWIN
SKEJ-MOROZOVEJ. zato odha(ujrl v 
charakterovom barytóne J. WOJTANA 
resty u zmysle kultwouat1ostr tómt a 
znelost i okrajových polôh hlasu. 

ll Maestro dl Capella j e zážitkom. Tak 
ako sr o päfdesiat rokov neskôr Dom• 
zettt v buffe Viva La Mamma vystre~ 
LiL z opernej kotwencre, ktorej bol sám 
nosltetom a z di vadelného zákulisia stí
bojov rmpresáriov ' prrmadottami - tak 
uku.me, a pritom s brt jarou komikou pa
roduje Cimarosa prácu dirigenta pri 
skúške. Vari dvadsafpätmir~útová paril
tura sr !lí nápadmi, v miere melodickej 
tttvencie, brilantnosti formy a bohatstve 
hudobného vtipu nezadá sl za prácami 
Mozartovým/ a Rossiniho, vytvára celé 
plochy pre expl6rie situačného humoru. 
Jediným dramatickQm protihráčom s6"' 
listu je perfektne znejllcl orchester . V 
náročnom basovom monológu, ktorý plne 
exploatuje schopnosti herecké, spevácke 
a v neposledttOm rade aj pamätové, za
skočil v Bratislave za najvýznamnejšie .. 
lto polského basistu Bernarda Ladysza 
JERZY ARTYSZ. Jeho uvotnený herecký 
výkott strhával "neoperne" naladené 
obecenstvo k salvám smiechu, no neme· 
11ej bol pozoruhodný jeho výkon spevác
ki/. Art yszov teclmicku spotahlivo fundo• 
vaný bas Zttel aj po dlhých minútacll 
"telocvrku" a náročných hereckýcll ex• 
t empore Uavnato, kultivovanie, intonač"' 
ne i rytmicky bezproblémovo. 

JAROSLAV BLAHO 

sa vyZaduje lntenzfvna 
učast. Hudba, pohybovt 
v9tvarne komponované 
evolllcle, svetlo, členenie 
priestoru, funkčné zapo· 
tenie scénických ob jek· 
tov vytvárajtl v podsta ta 
uspešne kompaktný ce
lok, le n zriedka naruše
n9 drobn9rni samoQčel
nostaml. 

Zdber z baletného stvdrnenia Batrdovgch Ltíbost
ných sonet ov. 

Druhá čast večera pat
rila chorcografilí m Witol
da Grucu, ktor9 sa pred
stavil ši ršou škálou svo
jej Invencie - od Ivric
kýrh Styroch f(abostn~cb 
sonetov pre barytón a 
orchester na slová W. 
Shakespeara a vitálnych 
Truvérskych plesnf pre 
alt (alebo mezzosoprán l 
so s prievodom dvocll 
fláut a violončela Tadeu· 
sza Balrda až po rozpus
tllý Sahno gioioso l Ra
dostný žalm) Auguslyna 
Blocha. Vokálna hudba 
vnčšlnou zvllzuje tvori· 
vt'l vofnost choreografov. 
Pre to sl v Styroch lú bost
n9ch sonetoch cenfme, že 
choreografický text sle
duje ciel vytadrit Intimi
tu poézia a emotfvnost 
a lyriku hudby. Skoda, 
že Interpretácia Moniky 
RowlckeJ a Zdzlslava 
Cwlora up1ltava miestami 
pozornosť diváka na 
techniku a výtvarnO kom· 
pozlclu flgtlr na Okor ci
tového zál!ttku. Erotické 
kontOry Itlbostn9ch duet 
zjemňuje premyslené na
svietenie scény. Výtvarné 
poňatie scény a kostý
mov Truvérskych plesn1 
podčiarklo vkusnou šty· 
lizáclou fudovtl 1adrnost 
a historickO dobovosf 
textov. zatial čo choreo
grafické koncepcia sa 
vllčštnou pobybovala v 
ovefa rafinovaneJšej ro
vlne. 

Dňa 12. októbra t. r. 
aa v divadle P. O. Hviez
doslava predstavil balet 
Komorného súboru Ver
kého divadla 1 Vadavy 
11 repertoárom platieb, 
netradične konclpova
nfc h choreografii oa 
hudbu pofských avant
gardnfch skladatefov. 

Koncert - tak by sa 
dalo vyst(lpenle baletu 
prlllehave jšle cha rakte ri
zovať - otvorilo dielo 
Zblgnlewa Turského Vták 
Ndege - jediné dielo ve
čera, u ktorého sa u~ pri 
zrode rátalo s choreogra
rtck9rn preplsom. Je v9-
razom zážitkov a doJmov 
skladatefa z krátkeho 
pobytu v africkej Tanzá· 
nl! - kratlne pre Euró
pana ťažko pochoptter
nej, ale podmaňuttlcet a 
často Iste l desiveJ z po
ettu, že sa ocitol v cel
kom odlišne j atmosfére 
neobvyklel mentality ru
dl. kllmy, prfrody. Cho
reografka Marlqulta 
Compeovlí zve ruje ples 
ttc ké pretlmočenie obsa 
hu hudobnet predlohy 
predovšetk9m Monike 

• Rnwlckel. tanečnici dob 
rého klash;kého školenia, 
nQ ktorom ja ztavné, ža 

baletné pas (včlta{le tan
ca na špičkách l nezotro
čujú, nevymedzutú hrant
ce pohybového prejavu a 
doplnené ln9mi tanečn9-
ml technikami sú nevyh· 
nutn9m základom l pra 
Interpretáciu moderných 
choreogrartckých kompo· 
zlctt. (T9rnto sme vlast
ne už na prvom diela po
ukázali na to, ak9m sme
rom sa uberalO snahy a 
súčasný tanečný prejav l 
ďalšieh choreografov ve· 
f era pofsk9ch baletov.} 
Ensemble piatich taneč
nlkov (spolu s náznako· 
vou dekoráciou ) dotváral 
emocionálnu atmosféru. 
Vcelku vynallezav9 pohy
bov9 slovnfk, ktorý rátal 
s v9razom tela tanečnf
kov. nepotreboval po· 
moc zbytočne do natura
lizmu zabieha!Octch muž 
s k9ch kost9mov a nad· 
merne akcentovan9ch 
sve teln9ch efektov. 

V nasleduttlcej choroo 
grafll (na p0soblv9 hu 
dobný experlmen1 
Krzysztof& Pendereckli 
ho) v skladbe Polymor· 
phla zatltočll c ho rPograr 
Jerzy Makarowskl mor 
ne jšlc na Intelekt a fan· 
tázlu diváka, od ktorého 

Pofskt hostia sa s na· 
ml rozJOi!lli v dobre! a 
radostneJ pohode. Salmo 
gloloso bolo nabité vtip· 
nýrnl. a~ satlrlckv vvhro· 
ten9rnl nápadmi. ktor9m 
miestami (natmll v za· 
člatočnom parte mužov i 
hrozilo sklznutle do šar
že a za hranicu dobrého 
vkusu. Cenfme sl. že sna· 
ha osvležlt diváka a oslo· 
bodlt ho od náročne! 
'ipoluOčastl l na tmil v pr· 
vP.t časti vAI'era) nevled· 
lo k znf1Pnlt• nl! rokov ne 
výkon lil•~'rp.retov. 

Z. VJNC~NTPVA 


