
BERLIN: 

"Pär orchestrálnych skladiei1" oň 
Arnolda Schňnllcrya rra.~tuclo r•uta o zn 
hrala na berlolskom biC!lcile fillwnnó 
1'11(1 z H<~llc. Uctila si tak ztctmiallm 
kllwka lwdbiJ 20 storočia. 

M !ldzinárudný festival súi!asnej hudby 
v Berline [tohto roku ul! platy, v 

d ilOCh 14. -23 febnrár•a l le Interesant 
nou rlr'ellllarllwu snáh strču~net hurlb• 
soclullstických krn i1n vo veľkom ·}án ro 
vom spektre. Koncet·tv l operné pred 
stnvenia dávof(l prilr7ftosť aspoil čiasto1' 
ne regrstrovať tvor·ivé lmpulzv 1 výslerl 
kl skl a dateľov a Interprétov. vvhm11tat 
základné línie tvorbv lednotlivvch so 
Cr·lllstick9ch skladate!ov. resp. generá 
elf kloré sa tu stávaJ(r priležllosfou k 
zmr lnnavým konfroutár: iám. Priznám sa. 
žr 11161 dojem z koncertov a ope~·ných 
pr'l'tl~tavenf. ktorých som sa mohol . z(r
c."rni l , nebili s!ce lednoznučne kladný 
ale mvsl!m sl. že som pochopil ~áklacl 
ný zmysel a Ideu celého bienále: tvo· 
rlv6, permanentnú konfrontáciu socla 
liMtickei hudobnej kultúry r íiznych kra 
fin ' jej jednotliv~ch zložkách i navzá 
tom. Tento zámer považujem za veľmi 
osožn~ a ploduý, l keď mám niekoľko 
deta!ln\)ch námietok k reHiizácll nfe. 
ktorvch dlelč!ch aspektov festivalu. Chý· 
bala ml okrem Iného pln~ia účasť súi!as· 
l ei zépadoeur6pske1 hudby. resp. 1 ta
kel . ktorá sa ai nám presúva do hie 
rarcbie nesporných bodníit a pr(nosov 
k celosvetovej hudobnej kultúre. ktorá 
111 uf dnes stáva do istej mierv mode· 
lovou hodnotou. Mvsl!m sl. že len spo
radieké zast(rpenre tejto zložkv do Istej 
mlerv oslabilo al návllznosť konfrontač· 
uýrh vzťahov medzi dlelamt soclal!stlc· 
kých umPlcov Ani progr amová štruktúra 
lednolliv~ch koncertov nebola ideálna, 
niektoré mená sa často opakovall. a tak 
unikala prll~ltosť poznať hudbu jedno!· 
livvch kra jín. nAtmä NDR . v plnšom 
širšom zAbr.re. Na 1Hll1r.ertoch - prlro· 
dzrne - m·evláclall zá~tupcovla súčasne! 
hudbv NDR fv kompozičnom al internr·p. 
tačnom zmvsle l a hoci Poliaci. Cesl. Ar 
ménl a Rumuni mail svo je c;amostatn(> 
konrertv. or·odsA len bolo citlt Ister kon 
repčnu disproporciu, ktorá môže byť, sa· 
mozrclmc. Ri vvsledkom rôznych objek
tlvnvch prfčin NRpriek všetkému musfm 
onli1 zdôraz niť značnú dôležitosť berlín· 
skP.ho hirnále v dnešných trendor.h hu 
dobnýrh ku ll úr soci a llst ického snnločen 
stva R nAimll !eho perspektlvnosť. Uka
ZUIP sa. zn l pri male! trad!cll tohto 
fOsliralu l V r·očnfk 1 je to životAschopll\i 
podn'k. ktorý mOze z jedne! strany nte 
len konrer1čne doplnlť, dotvoril tak svP 
to7r1ámv fcstrvAl súčasnej hudby. akým 
le Vnr~avská Jeseň. ale al komnenzovar 
Jeho Istú IP.dnostrannosť. 

Z 10 dni herllnskeho hi r.nále mal sorn 
bohu:>! rr mo?.nost 'lÍIČAstniť sa len 

8 dn(. v čase od 15. ll. do 20. Il. A l v 

l'rl•cl lk <wm lin! '' 1' pri':CJifflľU11(/ >ta 
fc.<tu ·crtr• ol'erntt .Ci•rs tei11'" 

tomto ohrdn čenom l'asP musel ~orn II IC 

· t<loró kolldu!U• P krmcortv V\nr:chnt Z 
troch hliivuýt; h t llnrovvch okruhov bio 
1úlc l komorné koncert v svm ·o nl r ké 
1Ulli'H I'Iv, OliflľV !l ZllDI'OVé kOflCW'I\ l IllU 

Jrr.cloviwtkí•rn liiJúlnll svmronickó kon 
.:ertv· niPlr>n svolou !Jrogronrovou urov 
;ou. HIP al veľm i dohrou interprntučnou 
H'lpt·avenostou. nlPkrlP. už obiuvnosťou 
flo! to preduvsll tl<vnr lwnr.ert Sym l'nni•: 
kého nr chestra berlinskeho rozhlasu 117 
fobruárR 1 s dirigentom Wolf-Dieter 
Hauschildom a so sóllstkuml Evou An 
derovou f klav!r l a Annelies Burmeiste 
rovou 1 alt l. na ktorom "" prP. neobv 
čcrlnv rrspc-w h u oubllka musela na1>r 
opakovať Varesova Ionizácia (l) a kto· 
rSi korunovalo také geniálne dielo. dnes 
už samozrejmp .. klnstcké" , llk9m le Lu 
toslavského Koncert pre orchestet·. Z 
domácich autorov tu bol zastúpenV Giin
ter Kochan kanlátou Popol z Birkenau, 
emotívne pôsobiacim dielom. ktoré vsak 
podľa môjho názoru dosť utr·pelo pre 
llustenosťou expresívneho textu v Istej 
cl tsproporcll s v9razovou ne u tr allzáciou 
až lednotvárnosťou hudby. Zvukove 
údern~ a, svollm spôsobom obja vný Kon· 
cert pre klnv!r a orchester od Ruth 
Zechlinovej bol ledn9m z na!lepš!ch v9-
chodonemeckých diel ktoré som mal 
možnosť na festiva le počuť. 

*** 

Al ďalši symfonickSi koncert s Or· 
chestrom poľského rozhlasu a televlzle 
[ 18. februára l s dirigentom Janom Mak· 
symiukom a sólistom S. Kamasom [ vio
la l bol mimoriadne úspesnV'. Program. 
vyplnen9 po1sk9mt autormi [ W. Kilar : 
Riff 62, G. Bacewiczová: Koncert pre vlo 
lu a orchester T. Baird: Styr i novely pre 
orchester, H. G6recki: Staropoľská ll u d
ba Pl'e orchester, K. Pendereckl: De na· 
ture Sonorls l. mal v sebe všetky atri
búty zvukovej a myšlienkovej expanzfv· 
nosti poľske j škol v. Vrcholom koncertu 
boli Bairclove Styri novely, dielo neoby 
čaJne 1emné a ušľachtilé, ktoré považu· 
jem za jednu z najlepšieh a najpôsobl
vejšfch skladieb súčusnej hudby v pos· 
ledn~ch rokoch. Góreckého zámerne ma 
ximálne sta tická a nehybná Staropofská 
hudba vvnlesl& Pt'obllím možnosti sk,·u
tu medzi posluch<ičskou apercepclou 11 

l'ormovým priebehom. v ktorom bol mn 
ment opakovania pov9šený na l!hsol(ttne
ho činiteľa. Penctereckéllo sice už tra 
ctlčne zvukove zaujfmavá, ale ai nehl 
boká De natura Sonor·fs upr·lamlla sa 
11!1 štylizár.lu reálnych zvukov v ake jsi 
stúdlovej skici. Popri známe! Kllarove1 

Najlliac hranlim nemeckým autorom 
bol G ilnter K oc i/an z N DR. Na bie
nále mu uv iedli dve kantáty: .,Popol 
z Birkenau" a .,Ruky siídr uhov", ako 
aj K oncer t pre violu a orchest er. 

Zaber ~ m scenáciP Oes.~atLO r •ej oper y 
.. Ei11s l et11". 

,k(crtlbe zauja la aj Bacewrrzová nár•oč· 
!lV'm Vio lovým kOIH'er·toiiJ , brilantne a 
.;ústrednnP. pr·oclrtP.SP.n~m S Kamasom. 

*** 

Treti symfonický koncert s Filbar
m6oiou z Halle ( 16. februára l a s kom 
binovan9ml mie~anýmr zbormi l Rober·t. 
Franz·Singakademia a Stadtslngechor 
Halle) a sólistami ( Hanne-L<>ra Kuhse, 
K!\the Roschke. Horst Gebh!lr·dt. GUnthP.r 
Leib - speváci. Al fred Lipka - v tola l 
pod taktovkou Olafa Kocha nebol pre 
mňa zvláštnym estetickým zážitkom 
~kôr podnetom k porovoávanlu a úvahe. 
Dnes už klaslrl<ých 5 ·or t:hestrálnych 
skladieb Arnolda Sehonberga vyznelo 
adekvátne k myšlienkovému bohatstvu 
teJto sk lad by. Zapôsobil al Koncert pre 
violu a orchester od Giintera Kuchana 
ako veľmi zauj!mavé dielo, perfektné 
na jnHi v orchestrálnej zložke, no v lo
lov~ part nemal už taký tnvenčn9 ,.ťuh " . 
l nterpretácla A. Lipk()m · bo~a · v v nl ka fúCa. 
Toto dielo sililo kompozlcne a myšllen· 
l<ove rozhodne vyššie než kolosálna 
Symfónia č. 8 od Fritza Geisslera pre sO
listov. spojené zbory u velký orches· 
ter na texty johannesa. R. Bechera. die
lo, ktorému s!ce nemožno upriet snal1u 
o konttrkt s najlepš!ml tr·adlclaml ne 
mccl<ého svmfonlzmu. ale to bolo asi 
všetko. 

*** 

M l dzí skladbami na koncerte 15.' f~b-
ruára pod názvom Kammcrmiisik Im 

Gespräch s dirigentom Wolf·Dieter 
Hauschlldom odznel! sympatické dleia 
t.v!lčša mlad~ch autorov f Wllbnmdt. Ba
·linski. Gentliuccl. M. Schubert]. z kto 
rých by som na prvé miesto kládol Wil 
brandtovu ódu Mein Haus hat Erde unrl 
Meer a naimll veYml pekné Invenčne t 
zvukovP bohaté d ielo M. Schuberta 
Uccelll 1\Qtturnl NA záver konrnrtu od· 
znela zriedkavo Interpretovaná Schon· 

l Pokračovaiúe na 8. str. l 
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Ako sa iHtater dozvie n lflile, 
tradícia komnrného spevu na 
proreslonáloej úrovni sa zaéa
la na Slovensku ešte v J'ámci 
Zmie!ianého speváckeho zboru 
Cs. r ozhlasu na čele s Ladisla
vom SlovákDm, ktorý - ako 
prvý - zai!al okolo r . 1950 
spieva ť r enesani!nú madri galo
v(! literatúru s niektorými i!Jen
mi zboru. Neskílr ). M. Oobro
dlnský vytvoril ( v r . 1955 l pr 
vý komorný súbor mad riga lis· 
tov spomedzi r ozhlasového 
Zmiešaného zbor u. Názvy tuh lo 
telesa sa niekofkokrát menili, 
až sa ustálilo pomenovania Slo
vensk! mad rigalisti, ktorých zá
klad tvor ia i!Ienovia Slovenské
ho rilharmonického zboru . 
One!inú podobu súboru stvárn i l 
- v zr edukovanom poc te č l e
nov - v r. 1964 zbormajs ter 
L. Holásek. A tak sl dnes pri
pomfname 20 rokov tradtcie 
tohto madrigalového súboru, o 
úrovni ktorého hovoria al vý- · 
i\atky z kritík. Samozr ejme, ne~ 
md:lu obsiahnut celú bohatú 
l:innost telesa a jeho zásluhy 
o pestovanie a rozvoj i ntorpre
tal:nélm umenia v oblasti mad~ 
r lgalu , ako aj pri vzniku no
vých diel slovenskej hudby. K 
tomu poslednému sa zase vy
jadrujú zdravicami sí1 časnf slo
vcoski skladatelia. 

Z KRITIK: , 

1965: Novozaložen\) Madrlga
lov9 zbor· nt•J Slovenskej filhar
mónii sa po svoJom nedávnom 
uspešnom zájazde do Polska 
l pozn. · red.: 17. V. 1965 vystú
pil stíbnr na festivale komornej 
hudby v pufskom Lancute) 
pr·edstavl l premiérovo 1 bratt~ 
slavskel vereJnosti v rámci cyk
lu nedeľných komorn~ch mati· 
né [30. V.]. Pod vedenfm am
biciózneho Ladislava Holáska 
uviedol 13-členný kolektív ná
r·očn9 a rozslahlv program -
vllčšl nou z diel majstrov 16. 
storočia. Súbor sa predstavil 
sYubne a prejavil dosta t očné 
dlspoz!cie pre túto hudbu. Má 
dobré št91ové cftenle a spevác
ku techniku, no hlavne: Cilllf 
spieva ť .. 

-mj- [ Hudebnf r ozhledy 
13/651 

1986; Vydarený kontrast k 
ťebruárov9m orchestralnym 
koncertom SF pri niesli koncer
ty zmiešaného charakteru (17. 
a 18. IL ), kde v pt·vel polovic! 
vvstOpll Madr igAlový sObor prl 
SF a v druhe! polovici SKO. 
Mad riga lis ti spr·av!l1 ad svojho 
orvého minuloročného koncer:: 
tu pozoruhodn9 IHok vpred -
v presne !šom št~lovom c!ten!, 
v hlAsovej stabilite, v detallnej
llom vypracovani a tecl1n!ckef 
vvbrúsenosu Handicapom snáď 
boll:l velká sler1 SF, kde jemná 
dynamika kômorných mlldrlga
lov neznela tak plasticky, Ako
bv bolo treba. SObor prP.dnle
~ol výber z madl'lRalov H L. 
Hass.Je.ra. G. P. da Palestrlnu, 
C. Montcvlwdlllo, G. Venosu, J. 
Farmera. P. Certona a C. [Rn
néqulna ~o šarmAntným muzl
kantským zápAlom .. . 

.,Marián Jurík 
IHndAbnf rov.hledy 8/86 l 

1987· . .. výkon týchto 14 
~kvelvch mlldriRallstov sa nia
~ol v duchu udivujúcej vtrtu ()o 
'lltv. MlldrtgHlistf s dokonalos
ťou spiP.vnll ~kladhy aJ talfan
. .;kvch a rudzfch mAJstrov zo 
16. a 17 «toročill Pollvbovall 

d Pokročollanie na 5. str. J 



UmeleckBu udalosfou pnef trie
dy bol klavlrny recitál Svlatotlava 
Richtera v Jablonci nad Nisou l 10. 
februára t. r. 1. Umelec, ktor~ v 
si'Vern~ch C:echác\ na po Jedy kon
certoval v lete 970 - v Lt 
berei, priliel opliť 1 ako l vtedy l 
11 beethovenovsk~m programom. 
Ak bo l vtedajlll večer venonn~ 
variáciám, tak náplňou tohto bt~ 
ll - Beethovenove sonáty. V pr
veJ polovici koncertu odznela so
náta C dur, op. 2 z tn. haydnov
•k~ch sonát a Sonáta Es dur, 
op. 7. Rich ter dokázal, te Sonáta 
C dur, hoci pat ri k starllm dielam 
skladatera, dá sa hrať ako "zrelý 
Beethoven" - bez toho, že by 
stra tila k lasický p ilvab. Sonáta Es 
dur, citovo maximálne gradMan6, 
pripravilo atmosféru druheJ poJo
' 'iCI programu. Po prestávke na
sledovala slávna dvojvetová va
riačná Sonáta c mol, op. 111. J• 
to skladba, ktorlí pre technlck6 a 
výrazovo obllafnosC h r6 len mA
Jo svetových pianistov. Bolo za
ujfmov6 porovn6vat poňatie Rich
tera s poňalfm mladého sovietske
ho klaviristu Alexeja .I.Jublmova, 
ktorý tlíto sonátu hral na no
tom ned6vnom koncertnom turné 
po Ceskoslovenskn v rámci Me
siaca prla tefstva. Al keď Ljublmov 
rasclnovaJ technikou 1 farbou Ul
nn, pri hre Richtera sl poslucháč 
uvedomil, ako tento velkf ume
lec rokmi umeleckého dozrievania 
čf111 ďalej, tým v iac prenlk6 pria
mo do prapotlstaty BeethovenoveJ 
h udby. Po technlc.kcl s tránke bOlo 
za u J!mavé, že č rtv Nejgauzonj 
~kotv [ktoreJ fc Richter 1 Gllels 
odchovancom). obohacu (e Richter 
lod lvlduálnymi prvkami l napr. 
staccatov~m t6nom l akordom d D
dá"~ fantastiek~ lesk l. 

Koncert bol - pochopltelne -
at•aklfvny n re !llroklí hudobn6 ve
rcJn•Jst. Vefl<á čast publika prll la 
n a koncert nielen z Liberca, ale 
ol z. Prahy. od ACn6 obecenstvo 
sl vynút ilo prldavky, a tp trt z 
Br"t hovcnov~ch Bagatel. Jediné, čo 
ka7iln doicm z koncertu a čo -
pravdepodobne - znechutilo •l 
Svlotoslava Richtera, bol lipine ne
vyhovuflícl klavlr, ktorý nemohol 
vydr1a( nápor takého náročného 
kuncertu, hoci hol nástroJ v pres
távke dolaďovan ý. M. llULÁ 

Na čom pracujete 1 

. . odpovedá klaviristka Tal
jana Frailovtl : 

Po rriekolkých zahrantčrtýcll 
koncerlllr/C'h turné - bola som 
v ~1aclar~~·u, oo Franctizsku, v 
Lurembur.~k·u. v Sovietst..·om 
:t·iae, v Pot.~k·u a vo V iedni -
.~a priprat•ujem clte na áal!l 
zuja;;ťl: do St•ajčwrsk·a, v au
gu.lte t. r. Koll.·o koncertov tam 
btulem mat, :::atiat rtcvtcm, no 
okrem rect llilov by som mala 
rwll rál'ar aj pre televlzitt a ro::· 
Ilias (pravdepodobne .~kladby 
sloven.~kýt'h a tcskýCfl auto
rov) . Celk· om not• ilm ::tUll kom 
bude pre mria uspor iadart ic nie
k· torých koncertov, kde bude 
rtú.~troj t' strede suly. Iste .~a 
tento ,,p6sob ujal preto, aby .,a 
rwdt•razal vdčsi kontakt s pub
likom. (mm) 

Dtía 26. marca t. r . !;l lmlttirna 
vr retno)>( pripomenula Mr.d.Gt 
ncí rod ný dei\ divadla . Subur 
~árodného divadle v l'roh11 
uviedol pri teJto pr1le.l:ttost1 
Mozortovu oporu únos zu se· 
rollu ( rótlo Premysl Koči, dl· 
r ige nt Petr Jonl!š ). Úlohu Bel· 
monto spieval sóli s ta DJGl v 
Bun'>kOJ Bystrici Vo jtech Ku· 
cll!n. Pre za u jlmavost uvúdttl· 
tni!, že od l. augu!>ta t. r . bu
de te nto slovonsk9 wnor1stu 
moť !.lille enga~ml!n v opere 
l'U Prnhu. Po tit~brlnlo Bonnt
kovi!J te to da l!;! s lovon!>kY 
umolec nu prve! národne! če'>
kel sc6no. 

V zasuducet miestnosti !>loven
sket rllhermónle bolo dun 27. 
marco t. r . prlutcrsk6 stretnu
tio s vcdenfm Státneho komor
n ho orchestrn v Ztllno pri prl
le~ llostl prvého vystúpen iu 11!
lesa v Bratislave. Tlačová bc 
sede bOld poznačená touto t~l 
mosférou. Rla(!lter teleso 
Ján Figura oboznámil novlntl
rov s prácou SKO a dotl'raJ~I
ml umeleck9ml v9slodkemt. Po
dnes uskutočnil orchester 25 
koncertov, pričom predprumlé
ry su venované mládell. ľoto
~llerné Je. že žlllnskd vereJnosť 
sledu Je s vefk9m záu(mom a 
vysokou nllvštevnosťou kat.dé 
vys tOpenle súboru. Dtla 25. má
ta t. r. budo učlnkovať v Zlllno 
so !>KO prvý raz sovietsky hus
lista Igor Otstrach. Vufml 
priazniv~ doJem zanechal u 
prllomn9ch el ~éfdirtgent Sl\0 
- č.duard Fischer, ktor9 po
drobneJsie hovoril o d ramatu r
gii pre tento a budúci rok. Zd
llur. čo Zdčlatky boli venova
né študlu barokovel hudby, 
diel raného kloslclzmu a pri
stupne! llterotúry z hudby 20. 
storočia. budt1ca sezóna má byť 
už~He špeclrlkovoná nn obdobie 
kluslclzmu, ktoré naJviac vy
hovuJe zostave tohto komorné
ho orchestra. Večerné vys tu)>e
nle na pOdo Slove-nskeJ fllhllľ
mónte l o ktorom prinesieme 
podrobne IM referát l zanechalo 

p rcdnedhnom prllll do redak-
cie dve :ablelky najnodlch 

hudobnfn z hudobnfch vydavatar 
siln Opus a Panton. Charakter 
týchto zásielok nb ul na prvý 
pohlad núll konfrontovat edll!nll 
činnost obidvoch •ydavateJstln. 

Ceský Pa nton reprezentujú v~ 
lučne hudobniny súčasných l!es 
kých skladalaiM. Z aclfcle lttdll· 
ných partllllr charakterlatlckeJ 
jednotn~m a vkusným grafickým 
stv6rnenlm vylll JV. liinfonla liu 
Krejl!fbo, Spleen - Hommage á 
Ch. Baudelalre Ivany Loudovej, 
Partlta Ludvlka Podúlota a Seher 
zl nollu rni Karla Sorma. Za •Ý 
razný edlčnf čin motno povalu 
vaf vydanie fragmentu Noneta Bo 
huslava 1\tartlnu. Bohatli edlclu 
noveJ lnltrumentálnel tvorby za 
s tlípilo lV. kvarteto Kar la Horké 
ho a Canto emozionante Emila 
Hlobila a z vydani ktavfrnych v~ 
Cahov Canto t rlste Jll'fho Pauera 
a Fagotový koncert Frantliko Do 
matllckého. Je potrebné pozna 
menaC a na adresu vydavoterstvo 
prlpl~af pohotovosť: z deviatich 
skladieb ltyrl reprezentu jú tvorbu 
sedemdesia tych rokov. 

Edlčnlí l!lnnosC nlilho Opusu 
predstavujli v posledneJ zásielke 
predovletkým hudobniny lnltruk 
tlvnej tvorby, z ktorých sedem ll 
tulov je venovaných klasickeJ kla 
vlrnaj a prednesovej l'forbe 
(C:rerny, Cramer BUiow, výber 
etud rdznych autopov, Kn12oi!ka 
skladieb pre Annu Magdalénu Ba 
chovú, Majstri sonal1n, Najkrajlle 

romako prloznlv9 doJem. Ved 
s1 treba uvedomiť. lf! prvýkrát 
stt prud::.tuvlll rnludl hručt . kto 
ri tvoria • zú klad ::.uboru. ll.Jc• 
25. seplllmbru 19741 Po pol ro
ku tntenzlvneJ práco preukáza 
ll pred nl!ročn9m bratislavským 
obecenstvom nielen ambicióz
nosť. a le al v9sledky dobrého 
pedagogického vedenia zo stra
nv svojho s6tu 

V dnoch 8.-24. marca t. r 
uskutočnil orchuster SF ume
leckv závažné o úspešné tur
né oo NS R. K záJazdu sa vrá 
lime v rozhovoru s Ladislavom 
Slovákom. Zollar ospot1 tofku, 
lo vys tupenla boli v tak9ch 
stredi skách kullúrnbho a spo-
ločenského živote. ako te 
Frankfurt. Bonn. Nortmberg, 
Stuttgardt a pod. Mimoriadne 
uspochy zožal aJ sólista SF -
Poter Toperczer. ktorého pri
rovnávali západonemeckf krlt1-
cl k Wilhelmovi Kempftovt a k 
Arturovl BonPdettt Mlchelange
llmu. 

RakOskQ-československl! spo
loč nosť vo VfednJ usporiadala 
komoro9 večer zo skladieb su
časných slovensk9ch a rakús
kych skladaterov. Na progra
me boli z rakúskych autorov 
O. Dietrich. R. Jettel, M. Ned
bal. Slovenská časť programu 
pozostávala z diel D. Kardoša, 
A. Očenášo a J. Kowa lského. 
Dlola naštudovali a úspešne 
predviedli B. Dlhát)ova - kla
vfr. V. Baloghová - husle, H. 
Repassyová - spev, Vl. Brun
ner, st. - tlauto, P. Jakabovič 

klarinet a 1. Kowalskl 
VIOla. 

• Dr1a 17. ll. 1975 usporia
dalo Kult úrno a Informačné 
stredisko NDRJ. ľ.udova likola 
umenta a ZRP:s Obrancov mle
t·u spolu s bratislavskou odboč
kou SSHV v Dome pionierov 11 
mládeže Klementa Gottwalda 
komorn9 večer. Účlnkovalt 18. 
Dlh4ňov4 - klevlr, H. Répas
syová - spev, P. Jakabovič -

O hudobnin6ch 

klarinet. J Kowalslct - violA 
Fr Valia - riu utu l. utltellu 
LSU. ktor! st popri SVOJa! ná 
ručnot oedagoglckel čtnno~ll 
dokázull náJsť čas. aby prlpl'O 
vil! koncert. na !.torom odZliP 
It niektorá v Bratislava celkom 
ncznl!me s k ladby. Preml6rovo 
ny bol: Concert pre klarinet H 

klavlr od Rudol fa Jettelo. Tr1 
orednesové skladby pro klul·l
net a klavlr jurale Tandlerd, 
cyklus l0bostn9ch plesol od 
Manfréda Nedbala, eko aj So
notlna od Ragwttze. Medzi 
ličlnkuftlclml sa predstavila 13-
ročná tttlentovoná vlolončell&l
ke z Gothy [NDR l - Uto Wie
senhUtterová, ktorá s dobrou 
technikou a krásnou farbou tó
nu predniesla Rfdkého Barce
rollu - Caprlccletto - Ques t 
mazurka, Sostakovlčov Valčlk, 
Ragwltzovu Sonatlnu s klavfr· 
nvm sprievodom svoJho otca 
G. \VIesenhUttera a Kabalov
ského Improvizáciu a Scber:to 
pre sólové vi olončelo. Dokáza
la, že n4stro l už dnes ovláda 
a Jel absolútne viťazstvo (zis
kale v etky prvé ceny) na Mc
dzln4rodnel Koclánovel stlťa tl 
v Ostt nad Orlici v roku 1974 
bolo zaslt1žené. Uto Wie enhDt
tcrová sa sllfaže zúčesmlla prá
ve na podnet bratislavskeJ ĽSU, 
nakoflco medzi touto r.Su 11 
r.su v Eisenachu, ktoreJ odboč
kou IO škola v Gothe, tostvu Jo 
u~ 15-ročná dru~ba . Ute teda 
d v Bratislave a okoll vystu
povala : v tomto roku pribud
lo n lekofko ďalšieh koncertov 
( Jur, Ivanka, Bernolákovo. Du· 
natská Streda) a napokon na
hrávky pre rozhlas 11 televfzlu . 
V porovnanf s let minuloroč
ným vystOpenfm Je vld iterný 
velký technlck9 rast o zrelšie 
muzlcfrovanle. Ponde lttatšlemu 
bratislavskému komornému ve
~eru nechýbala ani pestrost. 
Klarinet 11 klavlr vystriedal 
spev. s óla na vloloočele a na
poleon Kvarteto od Jtlllusa Ko 
wals lcého - pre flautu, hus lr. 
violu a klavfr. -dl-

valčfky l a dva tituly pôvodoým 
alo'fenským skladbám pre akor
de6n - rovnako loiltruktfvnebo 
zamerania (S. Stračlna ; Svet a de · 
ti a r. V6rady; Trt aoaatlny). St· 
časnll koncertnlí slovenskú tvor 
bu zutupujlí Iba tri diela - cyk 
hts plesní 1\fllano Nováka: Deň 

clivo dohára a dva reprezentačné 
tituly partitúr; Koncert pre kla 
vlr a orchester a Res phllharmo 
nlca Dezldera Kardola. Stof{ za 
poznámku skutocno t, ! e posledne 
menovaná dve partiUíry svojim 
fo rm6 tom (cca A 31 a cenou ne· 
maJií takmer obdobu v doterajiel 
vydavaterskej činnosti Opusu. 
Vzhradom na záva!nost vydanfch 
skladieb by snáď boli optim61nej
llle form6ty i tiidljných partitúr, 
ktoré stí v lllíčasnef slo'f801kel 
hudbe ak6tnym nedostatkom. Pri 
ro~ilrovanf s lovenskeJ hudby •• 
na každom kroku s tretáume 1 
praktickou neexlstenclou tlačená 
ho notového materiálu. Tento, 
does už krltlckf fakt s toji nda 
za viac, nel iba zamyslenie sa 
nad situáciou , prfpadne molniNI 
ťami jediného s lovenského hudob 
ného vydavaterst•a - napriek to 
mu, ie vieme o IsteJ ~pecializácll 
Pontonu na oblas( sílčaanej bud 
by. 

V Dome kttltríry ROll A 
SUldkoviča v Vet ve bol 
tofl to roku už dcrialy 
festival amatér .,kycfl 
'pcoákov a rtot•imek po
pulárnej hudb11 .,Ziató 
~u.:a 1975" Prt~é mie.~ta 
'bsadlli =~rtské ril:a.~ t mč 
ky &Mate: :lal'a - E. 
Králiková (druhá) . E. 
Babkova (pred ) a .~cM ry 
E. a Z. flrtano vé. V srí
•a!f autor.~kýcfr rtovmtek 
~a rta pn·om mie.~te 
•mue.t lrllla piesetl .. Kto 
l:loveka mt1 rád" od aw 
torov /varta Hor vátha a 
Alojza Cobeja. Jej inter
pretkou bola E. M Uflri
kova. Snfmky: CSTK 

V. ADAMCIAKOVA 

ROK 1975 Zi\CAL Sl.OVENSK? 
1\0MOH:-JY ORCHESTER no Wil· 
tltlnarodnyt.h koncurtnych pó
dlach vdml uspi!Sne Po vyda
rent"ch koncertoch v Anglicku 
- no Jmll v lontlynskel Queen 
EIIZitbeth llallr. vystuplll Wor
ehalovcl v tialseJ európskeJ hu
dobneJ metropolu - vo VIedni. 
Do programu sl zoradili diela 
baroka, čo (vzhfodom na ná· 
ročnosC viedenského publika, 
pres9taného barokovou hud
bou l bolo dosť r l skon né. Ale 
- treba povedať. ~e vydarené. 
DOkazom bol bílrllvý ohlus 
publika vo vypredaneJ Mozar
tovci sále .,Konzerthausu", ako 
al odozva v rakuskych novl
tHlch .,Wiener Zeitung", kde 
hudobn~ kritik Igo Slcka prl
nllša recenziu pod titulom Vy
nlkallíci Slove nský komorný or
chester. V úvode opisuJe sltuá
t.tu. ktora sa v poslednom čase 
vvvlla na1m11 vo VIedni v spo
lllosll s barokovou hudbou. 
Dnes te toll ž Vf!fu suborov, klt>
ré vynlkalúco Intarpretufú 
tvorbu tohto obdoblo. A preto 
- [cllu(eme): ... " nemaj6 to 
tie to slibory vo Viedol rahk6; 
avllak vynikajúci Slovenský ko· 
morný orchester dobyl túto 
bai tu útokom a zvltazll vo viet
kfch disclplfnacb. Po rozko!neJ 
MannhelmskeJ symr6nlt od Ja
na Stamlca nasledonll sklad· 
by, jedna vkuaneJi la nel druht. 
Telemannovu suitu ,.La Lyra" 
l pestr6 a rarobntil vyatrledala 
ol!arujúca, muzikálna Interpre
tácia Hlindlovho Concerta aroa
sa, a by koncert korltnonl akt
iobný kameu vlotkýcb komor
ných orchestrov - St•oro rol!· 
n~ch obdobr od Antona VlYaJ
d lho, so s611atom Bohdaaom 
Warchalom. Niei!o tak dokona
lého - i!o do exaktnoatl, na· 
plitla a Intenzity DIUIICII'OY&Dia 
- sme vo VIedni ul dlho ne
ptH!ull, DokonalA mu:alkantatYo 
stlboru zanechalo hlbolct do
jem. Mimoriadny sQbor yyaolct
ho rangu. Zasl61ené bllrlld 
ovácie v MozartoveJ sieni boli 
odmenené prfdavkaml". 

SKOLA A HUDBA 
ll. 

Pozornosti pedagógov by ne
male uJsť ani dalšia Stt1dla v 
i>OSiednom čl sie Estetiky l 1974, 
č. 4, str. 213-234 ). ktoreJ dal 
l. Poledňá k názov ,.Psycholo
l(lcké a sémantické predpokla
dy lnterprelač nel apercepcle 
hudby". Napriek tomu, že sl au
tor nekladie otázky, ktoré sme 
formulovali v uvode tohto prl
sl)evku , odpoveda na mnohé 7 
nich. Proces !ormovenla systé
mu tónových vzťahov a Ich 
IIPercepcla SO tu skllma V stl
vlslostl so zmyslovým osvoto
vanlm sveta človekom. V pro
ceso tohto osvojovania vznik~ 
1uc:a zvukové a neskOr hudob
·'a skutočnosť vyfedruje uspo
koJovanie potrieb. Potreby sa 
stavaJú súčasťou motivácie čln
no' ll človeka a z pozfcle ana
lfzy motJvácJe a potrieb VY· 

stupuJO voči psychike ako 
zn a k y. V posledneJ časti štO
die sa autor zameriava na aké
sl zhrnutie znakového charak
teru hudby - !ormou téz -
úvahy, Dôležll!í te nofml1 po
ukázanie no dosial chybné -
podla autora - pokusy, ch4pať 
hudobné znaky Jednoducho eko 
Indexy o nie v Ich zlofltObtl. 
Signály, ktorými hudbe priamo 
organizuJe a reorgenlzu te not
ma fyziologické o nl!šle psy
chické delo v i!lovelcu, sú zo 
s trany hudobného tvorcu zO
merne pou!ltýmt znakmi, ktoré 
matt1 vzbudiť určitú reakciu a 
činnost. Skúmanie naznačeneJ 
oroblematlky privádza autora 
k záverom, ktoré možno struč
ne formulovať takto: 

Vnfmanle a interpretačná 
apercepcla hudby súvisi so zna
losťami, predstavami, návyk 
ml ... Aby ntupné významovú 
elementy umol iionll vz01k vya-

Hľadajme riešenie problémov! 
l lcb sémantických konltrukcl!, 
sú potrebné životné sk .. enoatt 
- v zmysle sociálneJ prue a 
rozvoj hudobných Bchopnoetl, 
ktorý dosial ide vlli!llnou vlasl
oýml cestami a často :aoatáva 
mimo "nukove( praxe" dleía
ta. 

Vznlk4 Otázka, Čl UrOVOI\ 
v~etkých hudobn9ch pedagógov 
(v rámci okresu, kraJa atd.] fe 
také, eby sami dokázali vo svo
loJ praxi aplikovaf najnovšiA 
knižné o časopisecké poznatky. 
Mo!n0 by niečo o tom povedal 
orlcskum na tému, kolkr z nich 
sleduJú EstetlckO v9chovu, Hu· 
dobn9 život. kn ižné novinkY, 
kofkl su členmi ~SHV a pod. 

Druh9m problémom 1e to. tt 
st1 Im z časových, orgenlzr:č
ných a Iných dOvodov najnov
š ia Informácie dostupné. 

Fakt, že .,zvuková prax" d te
fafa Ide zvnč!:a vlastnými ces
tami, te dosť znepokofutúcl 
DosJar sa uvedené benevolen· 
cla zdOvodňovala snahou, ne 
zväzovať učltelom ruky, neza· 
braňovať Im v tvorive! činnos· 
ti, natmll v rámci hudobneJ vý 
chovy ZOS. Ak nám však zá 
!el f na tom, aby hudba plniiH 
svoJe výchovné poslanie v so 
clallsllckel spoločnosti v celcr 
~lrke mali by sme využlf exls
tu!Oce obfektfvne podmlenkv 
ktoré to umožiluJú. Malo by 
náro z6JefaC na tom. čl a ako 
sa vedecky fundova né potia-

davky o mol noatlach hudby -
ako komunlkatlvneho pros
triedku - uplatnia vo výchov
no-vyučovaceJ praxi. ZtlleiU aj 
na rladloctch subjektoch vlet
k~ch stupňov, čl sa vyutljlí po
znatky z uplatnenia jednotných 
metod ických prlocfpov hudob
ného vzdelávania v bratských 
socialistických krajinách. A zá 
lell af na tom, čl sa runkl!no 
využll6 možnos t( na!llch rud-
ských a materiá lnych zdrojov 
v p rospech rozvoja hudobnej 
v~cbovy tak, aby ona formova
la charakter, myšlienkový rast, 
011obnost 1 svetonázor prodo
vietkým mladých fudf - podra 
potrieb a záujmov vyspele J so
clallstlcke( spoločnosti. 

13. VI\RGlC 



Pfsané 

". 
Hudobný 
flvot 

Tvorba: 

Jozef Grešák 

zuzanka 

Dna 17. decembra 1974 s11 vo 
Vsco~vnwvom dome skludattlfov 
v .Mo:.k\'u kona l koncert. n11 
prognJmc ktoróho boli nové 
diela moskov kvch sk ladotorov. 
To kóto premiérove večery ( tvo
r ia cyklus 110d nllzvom .. lilavé 
dielu moskov~k9ch ~kladuio
rov" l sa stali už tradlciou. Vďa
ka nlm sa hudobnlct a mllovnf 
cl moderného hudobného unw 
nla m02u pravidelne oboznamo· 
vnt s novinkami sovietske! ko· 
morncl hudby. slr.dovať tvorivé 
uspechv uznav.lll9Ch majstrov u 
umolock9 v9vo( a rast skladn
tersko( stred ne! 11 mladol gu
neráclo. 

natou mP.lodlkou a scherzo, 
ktorA vnéisa do emoclonlllnct 
atnu.isrl'irv dielu ožtvonle a 
IIJIC~t<!JOI at !ltlpOkUIIIÝ tón, -
utvOriltú rwvyhnutu9 výr11zný 
kontrast. Východlskovy obraz 
l tOmu C:u(kovskOho r omance l 
v značnej rn lor o urču lo výra
zovo-emocionálny chorukter Bu
zovklnovot skladby a črty toho 
hudobného lazvkn t kompozlč
nttl štruktúrv. Elegickému chu
roktoru obrazov zodpovedá at 
lndlvlduullzllclo zvučného, sý
teho kvarteto sláčlkov9ch ná· 
strojov, vystupujucr.ho v tlloho 
:;óllstu. V tlmbrovrt palete dle
l rt vvnlká h las gitár n lr.sného 
rohu. Skladba A. Buzovklna to 
poznačená lakonlckostou v9· 
razu a úspornosťou výrazových 
prostriedkov, ktortl skladater 
dosahuje metódou lntonačno
tematlckých vllzlob a tlmbrovet 
reprlzy ["dialóg~ strunových 
nástrojov a gitary v prve( 11 
poslednet časti]. .,Malá suita" 
A. Buzovk lna sa poklad~ zl 
skromnli daň O.cty ndl ho sO.i!as· 
nfka k vofkému ruskému skla· 
datefovl P. l. ča(kovskému . 

Hraško vie 
Zllu(om sovietskych sklndatc· 

rov o žllner komornej hudbv. 
ktor9 v posledných rokoch ver
ml vzrástol. nie (o náhodný. Vy
pl9va z vlacer9ch faktorov a 
nie te rahké s určitosťou po
veda(, ktor9 z nich le na(hlav
ne(~l. jedným z najdOležlle(šlch 
zostavu celkom Isto skutočnos t, 
že :;kladatella vidia v komor
ných žánr och (lak, ako hásnl· 
cl v lntlmncl lyrike ), na(!ilrSi u 
a nofpružnejSiu formu na vy
ladrenlo ntJitatnetšlch citov, zá
žitkov a 1 yr lcko-fll01:oflckých 
uvah o večných problémoch by 
tla. NemP.nel dOiežltý význam 
malú at čisto subloktlvne vlast
nosti samci komorne! hudby: 
ona totiž - okrem masových 
žánrov - má (pod ra slov B. V. 
Asafleva l osobitn ll schopnost 
nadv!lzova t hm: prostredný kon
takt medzi Interpretmi a poslu
cháčmi. Reprodukovanie ko
morných diel poskytute tiež ne
obmedzené molnostl v oblasti 
lnterpretáclo. 

Buzovkinova " Malá suita" 
pro komorný orch&ster. pred
vedená no začiatku koncertu. 
te mJnlatOrny cyklus, pozostá· 
vo jťtcl zo štyroch časti. V tet 
krajných t'a~llach - v chorá
ll na Catkovského tému a v 
postludfu - prcvlada ncwa 
oleglckú neHodu. lvrtcky Jedno
duché obrazy. Stredné časti -
pochod so svotou trochu hra-

.,Koncert-nokturno pre flau
tu a komoroý orcbuter " R. Le
deneva, vznikol v prvo( polovl· 
cl sosťdeslatych rokov. Je to 
toden z opusov !.k ladatera, v 
ktor9ch prebiehal proces osvo
tovonla a vlastného "prednese
nie". ak to možno takto vy
tadrlt, ~orlálue(, presneJšie po
lntlllstlckot techniky . .,Koncert
tH>kturno" zuncchavo vcelku 
pri(cmn9 dOICill. UpútUVit vý
r·u . .:nostou o PmoclonulnosCou 
hudby ( nalmll v čustlach. kdo 
~a uplalitu(e sólová f lauta) , far
bitosťou orchestrálneho kolori
tu r komorný orchester pozos
táva okrem strunov9ch nástro
lov - husler a vlol, dvoch kla
vlrov. dvoch hárr. gitary a har
móniu - 111 z vlacrrých blc!ch 
ullstrojov s prenlkav9m tlm
brom), zrozumttdnos tou 11 lad
nosCou faktúry, prlpomlnu( ítcel 
webernovsk9 ru kopis. V hudob-

(Pokračovanfe na 6. str.) 

Nc!rod11ej umetkv111 Muni llubovej blaho::elall k vý:11amnému žlvot 11ému fu· 
bileu pred.~ lavztelta slovenských umeleckych mšlltucu. t-.a ZSS pozdravtl jubt· 
la11tku podpredseda Zvd:u - ;:a~l. umelec prof. dr. Oto f erent•zy. Odov:dal jej 
ll~t ť V ZSS. 11 ktorom sa oceriuje "mel ec ká čirmost jubilant kv. Po vol Baglll, 
kf opery S\ D L'y.~lot•zt tiprzmmi vďaku za umelecké 1tod11oty, ktoré umell;y1la 
vložila do radu pos tav vy t vorjltýcll v op{Jrc S'lD. Snlmky: CSTK 

Za katedrou 
i na pódiu 

Koacom marca t. r . vrátl i sa z trojmesačn6ho poby
la • Spojených l tétoch severoamerických zasl. umelec, 
Jrof"or Aladér M611, koneertof majster Symfonického 
orcb"tra Cs. rozhlasu ., Bratislave, prlmérlos Slono· 
alltho knrteta 1 jeden z nal lch naJ•fzoamnejllch hus· 
fo't'fch pedag6goY. Pobyt Aladllra M6! 1ho v USA spro· 
atndkova la československá umelecká agent(Jra Slov· 
koacert 1 jeho najt'lil!liu časť strávil náA Yýznamnf 
koncertný "umelec na Michiganskej llllilne( unl•erzlle 
' last Lanslngu, k de počas troch mesiacov viedol -
ako ped136g - ôsmich posluch~čov hu fovej hry Hu· 
dobaej fakulty. Okrem toho ma l A. M6f i v Amerike nie
kolko nrejnýcb vyatúpenl a urobil vefký kua práce ,re propagáciu slovenskej hudby a slovenského Inter· 
,...tal!aého umenia. O ••ojom pobyte a 61!1nkoYanf 
'f Eaat Lansfngu prof. Aladár Méll povedal : 

Na otvdracom koncer· 
te XX. ročníka jubilej· 
nej Kollckej hudobnej 
/art ;:aznle v Košiciach 
po prvý raz .,Zuza11ka 
Hra&kovle", monodráma 
zaslúžilého umelca Jo:e· 
fa Grdáka. Státna fll 
harmOIIIa, jej vede111e t 
samot11ý orchester chctl 
tak vvfadrlf, ze Jozefa 
Gr~§dka pova~ujú ::a 
svojho skladateľa. TI, 
ktor! u!: .,Zuzanku" po· 
znajú (premiéra bola v 
Bratislave - v januári 
t. r ., v predvedení Sw 
ven~·kej fl111armóme 
pod vcde111m 8 . Rezuchu, 
sólo spievala sopra11ístka 
A Mrdzová, sólo na or· 
yanc hral cl r . F Klinda), 
môzu s plllým prest~ed· 
čcmm pot vrd1f, :c (licio 
.fi zasltíži poci t! uverlema 
pri tak sldvriOSIIICj prí
letitostt. (Sklada/ ef pre 
ko§lckti premiéru prlpra 
vit orchestrc!l1tu ver ziu 
preludla a postludla). 

••• 
Bá:mlckou predlullou 

bola IJá.~eri Pavla Orszá· 
gila livlezdoslava, ktorá 
zostala (a<! na millimál
nc zmeny) pôvodllá. 
I deové zc!mery skladateľa 
Stí zrejm(J už zo samot· 
11~/lo prlst upu k výberu 
Umy. ll vlezdoslavovo 
dielo je klasicky éisté, 
neobyčaj11e h•mtánne, na 
bité dramatičnosfou. Cu 
dovosfou, krásou jazyl.·u 
a lllbkou mr,slicnok JC' 
'll lleuverttCI ne, fik O 

(umocnené GreMk oPOu 
hudbOu ) dokáže prehouo· 
r if k' člot•ekovi d"'eška, 
up1ítaf jeho pozor'lost, 
vyiJurcor·af .~nahu meniť 
a :dokonaropaf svet . 
Gre.Mk Ctil zodpovednoM 
pred wojlmi sliča~llil.·nu , 
preto slo11enskej 1wdob 
nej kulture odovzdal 
dielo, :rozumlte(né •tal 
~ir,Hm vrstr:6m posluchá· 
čou. 1/ovori jasnou rečou 
o túžbe po §(asti, po spo· 

- East Lanslng je typické americké univerzitné mos
to, kde sO fakulty takmer vše tkých univerzitných sme· 
r ov - technických, aj humánnych. Studuje tu asi 45 000 
posluchllčov a z toho 3600 na hudobnej faku lte unlver 
zlty. Podmienky pre prijatie na univerzitné štúdium sO 
velmi náročné (uchádzač musi zložlt skúšk u zo vile· 
obecného vzdelania, z teOrie odboru, k tor ý chce študo 
vaf a lntellgenčnO skúšku l a takisto náklady na !lt O 
dlum, ktoré sO značne vysoké (na tejto univerzite 500 
dol~rov ročne l musf zná §at každý posluchéč, r esp 
Jeho rodičia. Ja som počas pobytu ne univer zite viedol 
ôsmich žiakov - s nlml som mal každý týtdeň osem 
vyucovaclch hodin. Oproti tamojš!m zvyklostiam za 
viedol som novink u; na Individuálnych hodinách pre 
ka!dého !laka mohli sa zúčastniť eJ osta tn! moji po 
slucbačl. Tento ,.systém otvor ených dvert" stal sa vel· 

skej štátnej univerzite dostal som menovanie za pro 
rosora škol y. Zlacl, ktor ých som v idel , mali vrlml so 
lldnu Oroveň 11 dvaja z nich boli dokonca nadpriemerné 
ta lenty, s akými som sa v molet pedagoglcket prax i 
ešte nestretol. Jedného z nich - Dana Rlznera - na 
vrhujem pozvať na vysttlpenle do Bratislavy, a to v r ám 
rl Medzinár odnej tr l bOny mladých Interpretov. 

ml obrúbený a populárny. O tom napokon svedčia al 
listy 11 žiadosti, k toré dostávam, aby som sa opllt na 
unlverzflu vrátli a pokračoval vo svojeJ pedagoglc· 
kej pr.1cl. V priebehu mOjho pOsobenla na Michigan· 

• 

Pedagoglck6 pôsobenie na Mlcblganaket l tátoej unl 
vanite - to bola jedna l!alf pobytu stráveného v Spo 
tených l t6toch •eteroamerlckfcb. Tou druhou boli vy 
at6penla Alad6r a M6Jibo aa koacertnfch p6dlách arno 
rlck ých miest . 

- Do USA som prlllel rl. decembra 1974 a už 26 
januára t. r . som mal poloreclt61 v Clevelande. Dl'l ~ 

29. január-a t. r. som bol sólistom na koncerte Unlver 
zltného komorného orchestra Státnej univerzity v Bow· 

ľltulnd strana partitúry ,.Zuzanky llra! kovle" od 
T. Gre!áka. Autorom kre1by je 1kladatct. 

kojnostl a zdravom vý· 
vojt detí na celom sve
te, vold po miert pre ce· 
ti (udstvo. Obsahové jad· 
ro bdmickej p,.edlohy je 
prevzaté z (udovej bala
dy, pr lnclp tudooostt je 
v monodráme zvýraz11c 
110 Greldkovým hudoiJ.. 
ným spracovaním, pra
meniacim vo východoslo· 
vcnskej tudovej melodl· 
ke. 

Prr analýze skladb!/ 
Jozefa Gre!cíf.·a nevy.Ha 
l:lme s tradlčrtJimi pros· 
tncdkaml. dodnes plat 
nými lwdobrto teoretrc· 
kýmt termlrlami (takt, 
rytmus, melódia, 7tarmó· 
nla a pod.). Základnou 
jťdnotkou u Greš6ka je 
pulz, prléom rozli!uj e 
pulz časovú a pr lest oro· 
vý. Dlžku trvania jed11é. 
ho pulzu tlľčuje metro· 
nóm. Pulzy sa zoskupu 
jrl do jednej bunky. kto· 
rc! je samostatn6. Ka! dó 
brmka má trhanri preru 
kovanú čiaru, ktorá ozna 
cuje .,prvor odellfÍ zm· 
pul:". Brmky sa spajajú 
podla určitých :ákom 
t osti do skupm - tcll 
narastanie je pod.Hat 
rtým for mot vomým čl11i· 
t e(om. Oporným hodom 
~re§ákocrj teórze je 
d"ojriUsobný pohyb, tzv. 
.,duplo movrmento". kto 
rý znamená d r>Ojná.fobné 
zrýchlenie pohybu a je 
do tlľčrtej mieru t al.:l~to 
f!lrmot oor•t •ím elemcll 
to'lt Gre dil.: vvtvaro no 
t•é pohybot•é harmomc~·é 
rí t rarv. VI/~Oktí rlčtnno.~r 
closalwje rwjml/ Ich opa· 
kovaním. ako fc t o ,.ec 
ml ča.\to prár·e 11 čn~tl. 
l.:torli autnr naz 11al: •. An 
t lusp·i•·a••lm" Pouilf'a 12 
t ó•vm, čim vyt vc! ru zda 
nie tor10llt y a j edn odu 
chostl hudobnej faklziry, 
po•lii"a Ich vlak vždy 
tak. ab/l harmonizovali 
pultubovo. Pollub pulzov, 
resp. Ich .,pohyblivosť" 

Itl rozmen4 u jednotU• 
výcl& postáv pod(a 1Cil 
funkcie a charakter u: 
kým pohyb ptdzov u ko· 
mentátora je pravldelllií, 
vyrovnanú, Macocha l• 
vo vllč§lne pripadov 
vteman4 do 1 burtky • 
r1erv6z11ym poltvbom pul· 
zov. Zuzarlkin dramat ic· 
ký, často pauzami prer u
Jovaný pohub p!llZOII je 
núladovo odliJnfi " ,.An· 
tiuspáva11ke", kde r~aj• 
viac pripomína Cudovú 
mewdičnost Samot ný 
dej pred!lrčuje náladOilP 
plochy, ktorá Grc!dk vy · 
t vc!ra rozdrelnumi poflvb· 
mi pulzo11 časových f 
priestorových. 

Vzfah 1mdby a slova je 
vcCnu kompaktny, čo sa 
skladate(ovl podar tlo 
zjednotertlm hudobr~ej 
mušlienky - bunky. 8 
mv.Wenkou bósmckej 
predlohu. Významrrejštu 
mu§lienku vyjadruje pr 
vQm pulzom - lmpul· 
zom Takýmito bunkami 
u Hviezdoslava .~rí •wp,.. 
myšlienka "ZuzankCI 
1/ralkuli:a" - " ptí par,f•u 
~uiJrlenka" - ,.ublje mu· 
ter iu" - a pod. Sklad• 
ba m4 t rt časti: prelú· 
dlum, ~amotnlí prlhl'l! a 
po~tludlum Ako ~klada· 
te( ,,c1m povedal ... Ztlztm· 
ka 1/ ra ~kot'ic" ie Obl'lzs
kom. ktor (J p1Mtavzl pšct
kým lrplaczm rfefnm, 
I)Qnl'líkom. ktorJi md 
~OO/ p"'th/n•·Pr. - prlkC 
tak. n !·n md ~voj rdm 
obraz ( t ým je nrd ve pre
lrrdrum n po.~tlrrdmm 1 

Zu:.nrrkn 1 /rn~konr /8 
dielom, " ktorom utro· 
noM n umelccJ.·á forma 
.~ú l'() , , ... ,". 1f'l l l . •' t• . 
Sldnrllm ;,. ph'lrrcl nrl' S 
n ~liiJ ( \fococlm z"~rz'l· 
A·a. ntrr. Totčíl'ka Ko· 
rnolltdt 'l r ). •nofno /ll 
r• .~ak prednle~r l -S (pe
l'dhn t koncertne, aleho 
("l'rr icky . 

L. URBANCTI<OV A 

ling Green, l . marco bral som oko sOllsta n 11 koncert f'l 
Michiganského symfonického orchrstra v Ornnd Rapi d 
a na druh9 dell fs tým lslým orchestrom) v East Lon· 
slngu. Dt'la 9. mnrca som vyst Opll ako host v untvf'r 
zltnom kvar tPtP zložAnom z profesorov Hudohnr.t fakul
ty Mlch1ganske1 šlá tne( univerzity v East Lanslngu. MO· 
ja au torita vzrástla 1 po prehrali platni so Slovcn,kvm 
k vartPtom. Ti eto nahrávky !11 zfsknll mimoriadnu pozor
nosť. Dostal som nlekofko ponítk na zájazd Slovenské
ho kvarteta do USA. s verkým LtlUJinOfll boli pi'IJ8l6 llj 

skladby Eugena Suchoňa. Vše tky prfdavky pri moflch 
vystllpenlacb som hrdl zo Suchonových skladiOb. 

O svoJom pedagogickom koncertnom pOsobonf 
v USA priniesol Aladdr MOžl at nlekofko zau jfmových 
dokludov. Predovšetk ým ja to ďakovný list dekana Hu· 
dobnej fakulty MichiganskeJ §tátnej univerzity Jamesa 
Nlblocka, v ktor om o. l čltame: .,Pán Aladár MUl te 
vynl kaJ6clm učltefom, ktorý sl zJskal v6fnost a vyso· 
k6 dctu tak ltudentov, ako al kolegov na fekulla •. , 
Sme potcilool a poctenf, l e A. M611 mohol pracoYo( 
s nalfml lltudc ntaml a aklfvne sa zO.častnlť nale l me· 
dzl národnof koncflrlnol sez6ny." 

V hodnoteni pol orecltt!lu v novinách News Reclewor 
hudobný kri tik EdzdroJowskl p!še: " Husllste Aladár M6· 
ti mal l!lstý, spievaj!lcl t6n, oslnil publikum akutočofm 

ohňostrojom pre javu." 

Ten lst9 kritik takto pl§e o MOžlho hre v Mozarto
vom Husrovom k oncerte G dur na koncerte Michigan· 
~kého symfonického orchestra: " ••• s611sta Alad6r M6· 
~ 1. 1!1. husllata, ktorý tu vystupoval v taou6rl, dielo tlel 
dirigoval. Je to technika poul lno6 v 18. atorol!f. Or· 
cbeater vedie alebo čemballata, alebo prvý huslista. Na
korko dlrlgovanlo T doclnej podobe sa Yy-tloulo a zdo
konnlllo al v 19 storol!l, taktovku dirigenta nahrádzal 
do•tedy slál!lk prvého huslistu. M611 hral tak brilantne, 
t o vyvolal aplauz uprostred koncertu a musel prldti
vať," -M. P.-
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8.-7. 111. 1975 

Počas zájazdu orchestra SF v NSR vystúpil na prvej dvo
JICI ~lat·covýrh abonentných podujat! SF Symfonický orches 
ter Cs. rozhlasu Bratislava, pod tallluvkou svojho M!fcllrl 
gentll dr. Uudovlta Rajtera. Or oveil tohto telesa môžeme dnes 
už s čistým svedomlm hodnotiť ved ra štandardných výkonov 
orchestra SF. Bola vizitkou markantného umeleckého napre 
dovanla, ktorým SOCR v posledných rokoch - pt·ávc pod 
veden tm dr. Ľ. Rajtera - prešiel. 

Dirigent sa tentokrát zaskvel v znamenitej, sviežej forme. 
Ukázalo sa to už v predohre a v baletnej hudbe k opere 
Jdomeneo (KV 366 a 3671 od W. A. Mozarta. kde nielen zo
hfadt,oval prvky klasickej vyrovnanosti 11 zvukovej usf11chtl· 
lostl, ale plne vyta~H a c; vkusom prezPntoval svoj nadsený 
tvorivý elán, eleganciu l zmysel pre kultlvovnnost a vyvá 
ženost zvuku. 

Vrcholom tohto podujatia bola trojčastová symfónia Maliar 
Mathis od Paula lllndomltha. Rajtet·ovmu povahovému z11lo· 
ženlu 1 životným skúsenostiam jej symbolický a Ideový pod 
text, prosté, nepatetlrké vyjadrenie životných zápasov. po· 
chýb, rezlgnllclo, ako 1 konečné nájdenie životnej istoty umel 
ca boli Iste velmi bllzke. Dokázal Ich adekvátne vyjadriť 
v presvedčlvom hudobnom pretlmočen!. Vefkou Intenzitou ci
tového náboja u tvorivej fantázie, navyše l v ystlhnullm fi 
lozoricklího z(lzemia meniacich sa hudobných obrazov, vy· 
značovala sa najmä záverečná, tretia čast 

Ut•čllé sklamanie pripravil pos lucháčom sólista Schuman 
novho Koncertu a mol pre k lavlr u orchester op. 54 Mariá n 
Lapinnskf. Odhliadnuc od psychickej lndlspozfcle vo finAl!• 
l v prvých dvoch častiach, hral Lapšanský hlboko pod svo 
JA nemalé možno~ll. Vzbudzoval dojem. 11kohy sa nedokázal 
dostatočne vymanlt z pú! technického zdolávania problémov, 
k postlhnutlu sveta romantického vzletu, fantOzle a najm!! 
spevnej lyriky. jeho tOn nebol dostatočne kultivovaný, ani 
m!lkký a hudobný tok porušovali aj technické kazy. 

13. a 14. 111. 1975 

VystllpeniP Krakovskej filharmónie na čele so svojim sM 
dirigentom Jerzy Ka tlewiczom bolo prinosom nielen z umo 
ler.kcho, ale P.ste viac z dramaturgického hladtska. 

Uvo<::ná skladba Krzystofa Pendereckého - Do natlll'a So· 
n01·is ll. zaujala azda viac svojou lnterpret<lclou, ako hudob· 
nou vypovocrou. l'uprNiný predstavlll'1 polslw1 hudobnej 
avuntgunly notaprl'l ani tľnloraz v sebe zvukového expet'l· 
nlfmtátora, ktory v hľadan!, vynacll(idznnf a využlvani pozo 
ruhotlnych zvukových kombinácii vidí prostriedok k vyjttdro 
vanlu svOJho filowllc:ky výrazne orientovaného progrnmu. 
Sympallché prljutlr dlPla u obtJccnstvn bolo výslod " om pl'l
ldudtH~ho vzťahu dirlgľnto l hráčov, resp. nástrojových sku· 
pin k zvládnutiu nie každodennych problémov PendPr eckého 
pnrtttury. 

Po mnohoročnej pauze dostalo sa na tpmto podujalf znovu 
na program známe Mozartova Requiem (KV 6261-. Prav(\a. 
okrem hosťujllcclw telesa a dirigenta sa nu jeho uspcsnom 
vyznPnl podlefall oj polskl sólisti Delfína Ambrozlaková -
::.oprlln, Krystyna Szoslek Radkowa - alt, Henryk ~~yr.hnlk_ -
tenor. Edmund Kossowski - bas a tradične nlljvys~fm potia_ 
davkám zodpovPdajilri a vyntkujllro pripravP~lý ~ l ove_nsky 
filharmonlck9 zbor (zbormajster J. 1.\1 Dobrodtnsky l. Kotle 
wtczova koncepcio v podstate usilovala o vyhnutie s<t akd 
domickej šedi, preFerovala naplnenie hudobných Fráz lntPn 
zlvnym, živým výruzom. Možno, že so nrc_komu tnkyto pdstup 
zdal romanllzujllcl, bol to však hlbok~·. pt·esvedčtvý, plnr. 
za~itý a s citlivým pochopenfm ~tváriiOvany Mozart. 

Ováclo vyvolal svojim výkonom mloclý pofský klllvfl•lstlt 
Piotr Polcr.:zny, ktorý vystúpil ako sólista Choplnovho Koncflľ 
lu pre klavlr u orchcstet· e mol , op. 11. Zoujal nHIH'OStou su 
verenltou techniky, ktorá mu umožilovala priam samovražed 
né tempá aj v tých najchúlostlvejsich usekocll. Bolo sympa 
tlcké na]m!i to, že Poleczny dokázal vtlačiť aj spevným 
úsekom pečat svojej silnej umeleckej lnldlvldullllly. Niekomu 
azda mohlo vadlt prlltš vofné zaobchádzanie s agogikou, Jej 
vlnenie bolo však také presvedčivé, že to možno odpustiť. 

V. CIZIK 

De.mzty rocmk mcdwrárod 
nélw hudobllcho fe.~twalu bude 
na }eseJí tohto roku v Brne á 
má názov ,.Hudba pokroku a 
miem". Venovaný íe 30. uýro 
čiu oslobodenia CSSR Soviet · 
skott armádou. DesafclJíoueJ 
hudobnej prehliadky sa uíčast 
nl viac než 1200 umelcov z de· 
viatich krajíJt (ZSSR, Bulhar· 
sko, Julrosláuia, NDR, Maďar
sko, PoCsko, Anglicko, USA a 
(;SSR). Väčšina interpretov za. 
.~tup11je sociallstrck·é kraíiny 
Prcdstcwi sa napr. 11/oskot•ský 
komornú orchester, Drá:ďans~·á 
ftllwrmonia, balet Velké/lo dr 
vadia z Varšavy. Symfonický· 
orcltestcr Madar~·k·élto rozhlasu 
a televízie so :miešaným zbo· 
rom. sríbor baletu Státnej ope· 
ry z Belehrad11, Pol s ké taneč· 
Hé dzcadlo. Dráicfanská filhar· 
m6nza, baryt011ista Thomas 
Tltoma.~chke z NDR a áal!ií. V 
predvedení operného stíbom 
Státneho divadla v Bme zaznie 
opera Sergeja Prokofieva Voj. 
na a mier. Vystrípi aj mladá 
umelecl.·á generácia - uítazi 
stítaže Prazsl.·á jar a stíťaže " 
Hradci nad \Joravicou. 

Hudobné diela, ktoré budu 
tento rok uvedené, ::al!riíuíú 

skladby. s vojnovou a mierovou 

o 

temaltkou. Okrem i11ého si vy· 
pocuíeme Kvapilovu kantá tu Z 
taikých dób, Prokojtevovu Ba· 
ladu o cltlopcovi, ktorý zostal 
neznámy, Lidíce V. Kučeru, 
Plač bojoUitikoveí ženy od C. 
Kubíka, kantátu C. K ohoutka 
Slávltosti svetla, Pieseň o rod
neí zemi od Z. Blaž.ka, Lísty 
z ullzenia od L. Da!lapiccolu, 
Deviatt~ .Yymf6niu D. Sostako· 
uiča. Z klasickej tvorby zaznie 
napr. BeetllOI'enova Eroica a 
Cajkov.~keho Patetic-ká symf6· 
"lia. 

Stičasfou festivalu bttde opli! 
medzinárodná sufat rozhlaso. 
vých staníc na tému lludba -
posol mieru a lwdobnovedné 
kolokvium, zamerané na tému 
Hudobné dielo. jeho ideová a 
spoločenská podstata a es tetic· 
ká hod11ota. Medzinárodný hu· 
dobný festit·al u Brne sa tešz 
stále väč.~ej pozornosti kultrír 
nej r·erejnostt a sledztje ho stá· 
le viac odborníkov. V šetky ak· 
rie sti podporované národnýmt 
výbormi t Mi11isterst vom kul. 
ttíry CSR. Tohto roktt spozná 
oynikajríce umenie niektor ýclr 
mterpretov 11íelen Brno, ale aj 
Boskovice, ťrostejov a Zďá• 
•tad Sázavott. 

P. HEERENOVÁ 

"Rozo~>:vuhf 
11prhne Bacha, 
dokUe Jan ten, 
kto sa vclti do 
jeho citového sve 
ta, kto žijP. a mys 
ll ako on a kto 
podla jeho prl kla 
du sa stane pros 
tým a skrom 
ný m ... " 

Tieto slová naj 
väčšieho tlmočn!ka 
organových diel 
/OhllnJHt Sebastlu 
n11 Bachn - Alber· 
la Schweltzera -
zostávajú všeplat
nýml pre vsetkých 
Interpretov valko· 
lepej hudobnej vý
povede majstra. 
!van Sokol dokázal, že ku 
nfm právom patr!, a to, 
na ďalšom recitále z tvorby 
j. S. Bacha (17. 111. 19751. 

VýkQAJ, ktorý !.me počuli v Re 
dute, ná!. •natrvalo usvedčil o zre· 
lom virtuózovi na organe, skrom 
nom tlmočnfkovl velkých a hlbo· 
kých myšlienok johanua Sebustlana 
Sokol dokl!že intet•pretovat vzneše 
ný a hlboký zmysel Bachovej hud
by, precltlt ho, vzácnou muzlkalt 
tou podčiarknuť a vytvorit napU 
tie počas celej skladby. Vyzdvlhu 
je Bachovu malebnosť n11d poetlč
nost, čo dosahuje dôsledným frá 
zovanfm, jednoduchou registráciou, 
korešpondujúcou s h l bkou a ť:ls 
totou myslienky. Pritom učlnok 
dosahuje bez efektov. čo by zby 
točne narúsalo silu hudby. 

Sokolov program pozostával z 
dvoch kompozične a lnterpretač 
ne vygradovaných celkov. Poklur 
v prvej polovici zneli eiite diela, 
pfsané pod vplyvom Buchových 
vzorov a učltelov (najm ll Buxte
hudeho 1. vyjmťtc zá\ erečnó Par ll· 
lu g mol, druhá polovica obsaho 
vala diela zrelého umelca. Sokol 
dokázal každú skladbu oddtferen
covať, vllačt( Jej pcCat osobtiOsli 
a svojej vlastnej osobnosti. Regts
tre voli bez názna kov efe k tnosti, 
tlčmok dosahuje skôt• ~tt·leclmo<; 
(ou a silou muzikallty. Jeho ter·h· 

nika je perfektná, lahodnosť ne· 
zvyklá, artikulácia čistá, frézova
nie plastické a nanajvýš štýlové, 
rýchlosť obdivuhodná - ale bez 
zbytočného preexpouovanla. Nie 
je to plytvanie superlatfvami, pre
tože Ich použitie je v tomto pr!
pade opodstatnené. Také náročné 
dielu orgunovej literatúry, akými 
sú Partita g mol, Fantázia a fú· 
ga e mol. či Fantázia tt fúga g 
mol, zaradené do programu jed· 
ného vel':era, vyžadujú už umel· 
ca skutočne nev~eclné duševné 1 
fyzické kvality. Ci už pomalé [až 
medltatlvne l partie v Pnrttte g 
mol, do detailov vybrúsené rýchle 
pusáže vo Fantázii a fúge e mol, 
alebo hlboko premyslená. !)repra
covaná a dotvorená ľitga vo Fan
tázii a fúge g mol, dokumentujú 
nielen technickú suverenitu, ate 
aj radost z tvorivého muziclrova
nla, s čim sa u nás môžeme stret· 
nut Zl'leclkavo. 

Z nahrávok Alberta Schwellzera 
vyžaruje nezvyklé muztkantské 
fluidum, ktoré nás priam vtahu· 
je do svojich os!dlel a práve ta· 
kýto pocit na nás dofahol pri po
sleduom koncerte !vana Sokol11. 
Zd pôsobil silou osobnosti, vy hra 
nenostou umeleckej Individuality. 
skromnf) podriadenej IIUDBE tvor 
eu. 

Tridsiate yfrol!le 1111011eo 
denia nalef Ylaatt ll 
usluova.nt mnohfm.l kul· 
túrnymi udaloaťami. Jd· 
nou z nich boda Celo. 
Alátna klavlr.na afaťai ,.. 
dagoglckfch l akllt. T6t1 
ku llárna udalo.f bude ' 
dňoch 17. a 18. apr111 
t. r . y Ostf nad Labe•. 
Vysokoikoláci - budte! 
pedagógovia hudobnef 
vfchovy z celej repubU· 
ky - sl tu zmerajt no. 
Je sily v lnterpret6cll 
k lav!rnyr.h skladieb, 1 

to v dvoch kolách : v l. 
kole prednes& . povinn6 
skladby J. S. Bacha 1 
jednu akladbu i!esk6ho, 
slovenského, alebo so
vietskeho skladatela 28. 
storočia. V 2. kole m611 
l\častn!cl predniesť rub• 
vofnú skladbu. 

( M. Za jie) 

Informai!nf bulletin Zvi
zu shnenskfch akladalt· 
rov začfna vychádza( ' 
novej grafickej a výtur
nef úprave. Prvé i!lslo ' 
zaujlmavef novej podobe 
sme prlvltali aj v redak· 
eli HZ. Tei! nb o.bsab• 
vá úroveň bulletinu. kto. 
rá má - okrem tvodni· 
ku Z. Mikulu - bohat6 
spravodajskú čast, obo
znamu jú en so zväz1~YÝII 
zivutom. (Škoda len, it 
sa zatial nevyrleiila lep· 
lila kvalita obálky • ro
tografi!. 1 Zodpovedný• 
redaktorom bulletinu je 
zasl. umelec Zdenko Mf· 
ku la, redaktorku robi V. 
Adamčiaková. 

nic ovské d c'hové k int 

Do 30. aprlla t. r . trebt 
do pražského Cs. rozhla
su zasla ť prihláiku tlt 
súťaže mladfch hudobnl· 
kov Concertino Prap 
1975. Táto medzinároda6 
rozhlasovA slíťaf ntupu· 
je do lU. roi!nlka. Tohto 
roku je venovaná komor
n9m slíborom v akom· 
koh ek zlozen!. . st ťa l e 11 
móž u .zúčastniť mladi hu
dobnfr. i , narodenf od 1. 
septembra 1959. Povina6 
sk ladby nie sú predpzu· 
né. Súťažiaci miižu priMI· 
nies( jednu, alebo Yiac 
skladieb podla vlutoéhe 
výberu - y rozsahu 21 
mlntit. 

V ramcl cyklu komornycl! kon· 
cer/ov. poriadanych M OKO v Hra 
ti:;lcwe, vy,tíí.pilo 11. marca 1 r. 
v Zrkadlovej stem Prtmactálnelro 
pa/dea Mniclwvskb dyclume kain 
teto [Das Res/denz Qumtet Miirl 
chen), yrupuJtíce sa z piatich hrá 
tou popredných mmdtovskrJCh 
symfonických orchestrov. Tento 
mladý stíbor - vzlllko/ v roku 
1969 - uptítal už u prvej sklorl 
be mäkk[im, kulliuovanym tónom, 
clllwym ~lýlovym frcizovmum, bo· 
hatuu !iktllou dynamtck!)clt a fa 
rebnýclz oclllenkou - uyqralfom.t 
n!}ch od pp až pv plntJ, !i/roko 
rozložen(} lf. Zv/á~/ vyrazne li!Jrtl 
kol us/ ach tJ/ý Ión lw/Joits/u a k/a 
rlnelistu. podporeny kvalllnýml 
lnstrumentaml, ktorýc/z povod by 
~me možno nasl/ u umelecke/ rJ/el 
nl niektordho popredndlzo ntl~tro 
1ára starsfch Nas. Nie natolko vy 
r ovnane zneli výkony /cll spolu· 
hrtltou - naJmä fagotlstu a flau
tistu. Ale ~týlové cítenie a vyso· 
kd muzikalita hrtltov takmer 11pl
ne zakryli drobné artlkulatné 
prehre!iky. 

Program zostavený z diel f. llay 
dna, F. Danzlho, G. Rossiniho, f. 
Fran~alxa, f. lberta sa niesol v 
klasickef dramaturgickeJ llnll. 
Ovodné Divertimento B dur IJ. l 
( Feldparllta f. Haydna) zauJalo 

sviežou, bohatou melodickou ntlpa· 
di/osťou autora {vo velkef miere 
ovplyvnenou ludov!}ml prvkami/ , 
uygradovanou v ll. lJastl ľudovým 
chortllom, ktor{} st vzal za ll/av 
nú tému svojich Var/dell f. Brahms, 
bolo citlivo, emociontllne dotvore· 
né Interpretmi. V Dychovom kvln-

tete B clur, op. 56, t. l u nds 
mene; známeho raktískeho kla~t· 
ka Franza Uanz/110 Interpreti do 
slova tlotvórali kompozttne velmi 
\Ia/uJ dielo. Miestami sice przfa· 
llovalu posluclttllJa množstvom ~a 
U/tmavých melodických nópadov 
f 'i. Iar, ďaleJ kom poz/tne nerozm 
nutych). Umelci dokówlt prdve na 
•ýcltto prvkoch vystaval a in teJ i•re· 
tatne vygradoval hudobnú lmw 
diela. Podobného charakteru bola 
l skladba Gioacchlna Rossiniho -
l. dychov(} kvarteto pre flautu, 
klarwet, lesný roh a farJot. Jeh 
tvárny pre;av zakryl maM Into· 
natné prehrešky a naplno rozo
~plevo/ !iirokú taliansku kantilénu 
u pomalom Andante, ktoré l kom 
poutne vyznelo naJzaufímave/!ite. 
1/udobnó lfteratara pre toto obsa· 
denle nie je bo/zato zastúpenó, a 
tak sú tnterpretl tas/o ntíten! stah· 
nut at k menef kvalltn!}m dielam. 

Kontrastom lc stare/ hudbe boli 
v druhe/ polovici programu p6vab· 
né a p6sobivé skladby f. Fran~a/xa 
a J. Iberta. V nich bola dominan
tou sirokd sktlla lnstrumenttllneJ 
napadttostl a rytmltnosti. V boha 
teJ, farebne tíčinne} partitúre Fran· 
~aixa zaskvela sa lahkost, usrach· 
lilost tónu a zrelé uchopenie die· 
la Interpretmi. Prectzne vypraco· 
vané o zahraté diela (nevynimaJtíc 
ani r!}cl!le technicky t v!}razouo 
ndroč!né allegrovd pasd'le), pri 
nlesll posluchóčom prttemng a 
hodnotn.tí večer, v cltllvo dotvore 
nom programe z dyclzov!}ch diel 

hudobneJ llterattíry. 

E. CÁRSKA 

Foel'fltrova spoloono11t ' 
Prahe pripravila na l 
marca 1. r . koncert "Cel· 
ké súcasné sonáty" (L 
ltezáč, L. Podéiť, A. 86· 
ba, J. Bohac, K. Reiner ), 
na 8. marca koncert k 
životn6mu jubileu pntl· 
sedu Foerstrovej apoiN· 
nosti Josefa Plavca a Dl 
15. marca koncert k ti· 
votn6mu jubileu (80 rl• 
kov) časktho skladali· 
la Bobuslua Tarabo. V 
sobotu 22. marca spoloi!· 
nosť uviedla lyricko-m• 
lodramatlckt bbeii J. 
Snfikonf Plseň pfsnl. 

Státny komoruf or1;hl!• 
ler v Zlline pripravil al 
8. a 9. marca t. r. kOl· 
cert k MDZ. Spolutel• 
kont Slonnskf fllbsr. 
monickf zbor, Gabriell 
Beiiačkov6 - spev, Mil• 
da Hrl ankod - hoboj, 
Aladb Janolka - klarl· 
net, Vladimir Salaaa -
raaot a Stefan Ladankf 
- lesný rob. Na koncer
te pod taktovkou E. FI· 
achera zunela Mozarta· 
vA Symfónia pre knncar
tantnt kvarteto dycbD
vých n6strojov, Diverli 
mento - Serenáda IV. 
od B. l\1arti nu a ária 1 
zbory G. F. Händla. 

Vynovené priestory Academ1e 
l stropolitany stl ďalším svedec
t t'Om star ostlivosti nášho štá· 
l!l o kulttime pamiatky. Dek· 
rét o tejto !lniverzite bol uy· 
daný 5. íúna 1467 v Ostr ihome 
na podnet krála Mateja. Pô. 
vodne sa škola volala Univer
.vita Hi.~tropolitana. Vyučoval 
sa na nej začalo eiíte u tom 
i.~ tom roku. Univerzita mala 4 
fakulty: art is tie kú, teologickú. 
právnickú. a med icínsku. Po 
smrti kráta Mateja v r. H.90 
sa skončila slávna éra prvej 
univerzity na územl Slovenska. 
Dnes. u r ekonštruovaných 
priestoroch budovy na Jirásko· 
vej ulici 7 u Bratislave je Di· 
vadelná fakulta VS\1U - od· 
bor kostýmnictua. 

Snfmky: E. Remp 
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V pruých jartuárouých drioch t. r. do· 
r tal sa na knižný trh 'liel'mi lákavý titul 
pre hudobníkov i pre milouníkov krásnej 
litcratítry, román Cyärgya Szárttóa 
.. str ad 1 v ar i". Je to záslužný čin 
Obzoru, preto:e naše vydavateľstvá sa 
doM macošsky stávajú voči prekladom 
hudobnej literattíry. či už odbomej, ole· 
bo románovej. 

• odne ma,liarom. Zranením v prvej sue
tovej voj1le prišiel postup'l-e o zrak, a 
tak všetky ambície majstra palefy vkla
dal a pretavoval do slov. Stal sä spi.~o
vateľom najmä histor ickýc1t · románov, 
medzi ktorými ,.Stradivari" :::lskal zvlášt· 
ne postavenie.) Jeho prístup' ku kompo· 
zicil diela je velmi zvláštny a ojedinelý. 
Na jednej strane siaha hlboko ' do histó
rie, do obdobia ::rodu najhodnotnejších 
lťl.tdobných nástrojov viietkýc/1 čias, na 
druhej strane :ije životom mladých ber· 
linskych umelcov z obdobia l . svetovej 
vojny. Takmer 3 storočia spája spolu 
.,žiuotná ptíť" stradluarok: od ich zrodu 
v r oku 1681. cez osudy majiteľoo - a:: 
k poslednému ulastnikour Kurtoui uon 
Thiessenoui, hlaunému hrdirrbui r ománu. 
Autor sleduje rta jédnej strane žiuotné 
osudy Antortla Stradiuariho a jeho cre· 
monských kolegou-husliarou, na druhej 
i:iuot skupiny mladých berlínskych umel
co u, podporovatelou boja proti 11ástrqm 
falizmu u Nemecku. Sám autor miesta· 
ml vyslouuje suoje názory u prvej oso· 
be, čo tiež obohaCuJe román o noué, ne
zvyklé pr vky. Tým rwdoblida histor ický 
román aj nádych arltobiagrafie. 

Citatefovu pozomosr upríta stauebrrá 
línia diela, vychádzajúca z hudobných 
znalostí tvorcu Szantó sa ttt prerlstauil 
nielen ako perfektrtý spisovatel. ale r 
znalec umenia výtvarného a lwclobnélto. 
llttdba je v celom diele. Sú to r11ele1l Zi 
votné osudy Antonia Stradiuarrho, ale 
aj vhodne zvolené skladby, ktoré akoby 
tuorrli určittí spojovaciu nit deja -
Monteuerdiho La primauera, či Corelliho 
HrtsCouá sonáta La fotia, ktoré súčasne 
symbolizujú majstrovstvo, vznešenosť, 
silu a zrod talian.~kej husľovej . - kom 
pozičnej r "lá-~trojovej školy. 

Na pulty gramopredai
nf sa po tieto dn! dosta
Ja olah1a. ktorá Je zauj[
mavá z nlekofkých dôvo 
dov: po prvé - je orlie
žltosťou na zhodnotenie 
orfnosu Slovenských 
madrl.l(allstov pre sioven 
ské 1nterp1·etačné ume· 
nic, ale a 1 pre - v dob
rom zmysle slova - pro 
vokovanle domácich 
komponistov k práci pre 
toto teleso. Po druhé -
platJ1a Je ~(•časne ukM 
kou snaženia skladateľov 
sta ršel a strednej skla· 
da1AfskAi generácie v 
oblasti zborove1 tvorby 
komorného razu za pas· 
ledné dve desaťročia . 
Vp" ra Andreja Očenálla 
sa tu p•·edstavujú svoji 
mt skladbami Ján Zim· 
mer, Zdenko Mikula, Ivan 
Hrušovskf a Tadeálí Sal· 
va. Dramaturgia tohto 
vvdavatefského člnu sa 
sustreďu je na prezento
vanie viacerých štýlov. 
umeleckých a pracov
ných prfstupov skladate 
rov. k orezentovanlu Ich 
l'Ukoplsu 11 zaujfmavých 
diel v rámci vývoja kaž· 
dého z menovaných. To 
napokon potvrdzuje a 
oblasiíu je a 1 odborne of· 
saný, štylisticky cenný, 
pritom stručný sprievod 
u~ text na obálke, k to 
rého autorom le Igor 
Podracký. 

demonštrujú na platn• 
vvsoelťl vokálnu techn!· 
ku. šll•okl1 dvnam!f'kú pfi · 
letu, orientovanosť v mo
derne! zborovej llteratti· 
re ktorá vyžaduje nielen 
klasickú prácu so sla 
vom a melódiou, ale nlP 
raz 1 vypäté. lnštrumen 
tillne chápané party, čl 
nctradlčnl1 prácu s hla
som [šepot. gllssandá, 
recitácia. aleatoMcké 
C1seky a pod. l· Vedľ ll 
ur!am klasicky čistého 
prfstupu A. Ol!enálla v je· 
ho star.štch zboroch na 
texty Sládkovičovo! Mari 
nv z roku 1957 r na plat
nl sl1 nahraté tri čast1 
z cyklu .,Marina" - Túž
by po kráse. Ro-dáci mo 
jej duše, Pieseil l zaznie· 
va poslucháčov! l mela 
<lickou krásou oplýva Jú cl 
Lúl!ny popevok [na text 
Pavla Horoval a Vfby 
pri Váhu f text Andre ja 
PIOvku l. ktoré s kom po· 
nova! Zdenko Mikula. 
Obale autori sa vvznaču

J(I nielen dokonal9m 
ovládanfm zborove1 tech· 
nlky, ale l výrnznýmt čr 
tomt. ktoré určuJú Ich 
národnú skladaterskil 
prfslušnosť. Ján Zimmer 
le prezentovaný na plat· 
nl svof[m 52. opusom -
Šlyrmi madrigalmi na 
staré anglické texty. Po
pr! polyfónnej práci, dO 
vP.rnom zžltf sa s techni
kou starých maJstrov 

najevldentnejšta na zlm
merovskom pr!stupe 1e 
zvuková Jemnosť a nos
talgická náladovosť, bl!z
ka textu. ktorý skladater 
použ!va. Ivan HruiGvskf 
umoc•)ule verša Vladlmf
ra Relsela ,; Troch mad
rigalovýcb impresiách. Je 
c:kladatefom nielen tem· 
11ých ľtnes a dokonaleJ 
znalosti moderných kom
IJOZ!čn~ch prfstupov. ale 
al schopnosti. udržať 
tcdnotn~ štýl skladieb po 
r.ell1 dh~ku Ich trnmla. 
Premyslenú prácu !> hu
dobnou ma té•·tou preru
!íulo H•·ušovský Cičlnnýml 
lmpt·eslon!stlckýml .,far
bami". vvchádzaJúcirn! z 
ľudského šepotu, čl z 
aleatorlckých - lmpro
vtzačných pásiem Tadeáil 
Salva využil latinský tuxt 
predlohy na rarebne bo
haté spracovanie, kde do
minule expresivita. ~ttlly 
.,ťah" dynamického a 
melodického oblukll 
s exponovanfm nn jm!l 
žon~kých hlasov. Llla
nloe laurotanae l<antla 
v.šnk v tichom zmlerenf, 
I)Okore vvdýchnutf a 
ukľudnenf dlho nap!lteJ 
tetivy hudobného vzru
chu. 

Formové usporiadanie do štyroch čas
ti - Allegro con brio, Largo soste11uto. 
Adagio con fuoco a Presto agitato -
pripomína velkoleprí symfónltt. 

Majstrovské diela talia•tskych 11ástro· 
járov žijtí podne.~ a iclt hodnoty nepre· 
konal! am stáročia. Ru ko t I)Orca vdýchla 
d~tštt clrevu a ta spiel'a v rukár/1 vír· 
tuózov a rozdáva radosť. 4·rásu a ume· 
11/e. Toto chcel po••erlat l'O spofom diele 

Gyärgy Szánt6 (1893-1961), narodil 
ra v Novom :'vieste n. Váhom, žil v Ru· 
munsku, vo Viedni a u Budapeľiti. Spi· 
sot•atet stvárríuje osudy a životy maj
strov-husliarov z najsilnejších talian· 
.1kych rodol)ých dynastií Cremony a 
Brescie Amatiovci, Guaclagnart/OI)ci, 
Guameriouci. no najmä najuilčší husliar 
všetkých čias - Antortio Stradivari -
ozívajtí pred nasmri očami v jasnom a 
rrmohojarebnom obraze tvorcu. Dielo 
zaujme na prvli pohľad nielen ne~uyk· 
lou literárnon formou, -wláľitnou dejo 
vott osrtovou, ale aj slovnou farebnos· 
t orr jazyka. Autor totiž prehodnotil a 
prekomponoval svoju maliarsku paletu 
do t•erbálneho preja t·u. z collo vznikla 
11e:vyklá krása, bohatá plast/čnosť r 
tvámosf rečt. • (Sprsovate/ llo/ totiž pô aj Cuorgy S::á·rtn ea Slovensk! madr1~all~ti 

( Dokoncemp z l. str.) 
sa v kompl!kovuných labvrln 
toch kontrapunktu s eleganciou 
OZIII svetových Interpretov. 

(Z ohlasu talianskej kritik)' 
na vystúpen ie v Rovigu -
Taliansko, kde bol restivul 
komurncl hudby. Citát z no 
•In IL GAZZETTI O - l . X 
1987) 

1988: Druhý komorný kon 
CC l' l Bil S bol dl'HI 5. má !1:1 1968 
v koncertnej stan! SF. Pod ve· 
denlm Lad islava Holáskn vv· 
&ttioll! na l)om Modrlgčtlistl Pl'l 
SF . Druhá časť programu 
oowstávala to snčasne1 sloven 
~kel tvor.bv. Odzneli v nAf naJ· 
lep;le diela kmefwvého reper
toáru súboru, skllldby, ktorých 
Inšpirátorom hola samotná 
existencia Madi·lgalového zbo 

· ru. 
V. Cížik (Vel!ernlk 108 681 

1989: V di1och 4.-9. septem 
bra 1969 bol v porskel Byd
goszcz! festival starel hudby 
strednej a v~chodnel Euró· 
PV .• , Madrlgallstl SF tu vystú 
olli so skladbami slovenských 
3 českých majstrov. Holáskovt 
speváci ukázal\ vynikaJúcu 
techniku. precfznost, vysokú 
kultivovanosť prejavu a jemné 
št~lové cftenle a l v tých na l
taM! ch dielach ... 

K. V. Burian 
(Hudebnf rozhledy, 17/69) 

1970: Súbor nézostal len pri 
§tudm diel ma js trov renesan
cie. ale začal obohacovať svoj 
repertoár o barokové, klasické, 
romantické l súčasné skladby. 
:\a základe existencie súboru 
11 z inlc!atlvy dirigenta pf!lo 
pre Slovenských madMgallstov 
mnoho slovenských l zahranlč
n9ch skladaterov (Moyzes, Cik
ker Zeljenka. Salva, Denisov, 
Boguslawsk! a !nf). Okrem svo
fei bohate! koncertnej činnost! 
subor pravidelne nahrava ore 
Cs. rozhlas a Supraphon. V 
sooluprllci s hudobnými vedca
ml uvádza 1 novoobjavené dle· 
la starých slovenských ma l
strov f Stmbracký, Zomb, Zore. 
wutius. Roškovsk9J a tak po
máha odkrývať zabudnuté bo 
hatstvá národnej hudobnej kul 
turv. 

- im- (Tclcvh:ia, jún 19701 
1171: l'.rl volba repertoáru 

• 
or l to~me orávA na ~pActfl· 
k um násho su bu• u, t. l na 
mo.lnust rozlil::nýr:h olJ~Hdenl. Z 
toho dOvudu sD v nHšom •·e~.>e•·
loári vyskytuJe len vefrn1 má 
lé IJercento skiHdleb. i<toré J1V 
mohl! inteťllľPtovať Iné slovAn 
ské hudobné telesá . Vvhýi>HIIH' 
s11 nekomornP lddeným sklad· 
bám - p1·áve tak. ako sklad· 
bám s malým nbsiidenrm kto 
ré sl nAvyžadul(l dlrl.~e nta. 

Z ro:t.IIIIVOľll L. Huiáska s 
M. Adamčiakom (v časopise 
Televlzia 35 '1971 l 

1972: Ctefom súboru Mudrl
~lllistov bolo. po každe J strúu 
ke vyplniť medzeru, ktorá u 
nás bola v komorne! spevác
kej ensemhlovel tvorbe Poda
rilo sa to a nemalú lásluhu 
na tom maJú al prví zakladattl
lia komorného spevu - ešte v 
rámci Zmlo!:aného soevtlrket'lo 
zboru Cs rozhlasu nu čP.Ie s 
Ladislavom Slovákom l okolo r. 
1950 ). Tejto myšlienky su po
tom ujal Ján Mérla Dobrodl n · 
ský a on vlastne roku 1955 vy· 
tvoril prvý komorný sCibor 
madrtgallstov spomedzi členov 
rozhlasového Zmiešaného zbn 
ru. Od roku 1964 komorný sú 
bor Slovenských madrlgallstov 
pracuje pod vedenfm zborma1· 
stra L. Holáska. Väčšinu svo
Uch vystúpen! uskutočnil v 
rámci abonentných konce•·tov 
SF. Súbor sa vefmt uspesne 
uviedol l v cudzine: vvstl1pll 
2-krát v Taliansku, v Rakúsku. 
3-krát v Juhoslévlt. v Madar· 
sku, 4·krát v Pofsku, v NDR. 
na svetovom festivale súčasnej 
hudby vo Svaftlarsku. Všade v 
zahranič! vzbudili madrlgallstl 
záutem, zaujali publikum a 
ohlas v tlať.l najlepšie vyjadril 
ocenenie vysokých kvalft tele· 
sa. 

Ofga Ľubo vé (ĽUD 234/1972 l 
1973: .. . nahrávam so Sl(} 

venským! madrigallstaml pťf' 
Slovenskú televfziu momentál
ne diela slovenských skladalA 
rov do relácie Hudba z Bratí 
slavv. Bude to Sinfonie In df• 
od JuraJa Zlatnfka. Tance ou 
G. SpeerH a v9ber z Roškov 
ského Vospereafl BarchanalAs. 

r,. Holásek 
(Z ankety HZ 15/1973) 

1974: Slovensk! madrlgahst! 
oredv1edll v chansonoch a v 
mt~drlgoloch vokálnej polyfónu; 
IH'eclznu detailne vvoracovanu 
ob~ahovú l formovú stránku 
hnz l ntCl'PI'Otul:ného za twllsa • 
n!,l dosvedčili ža skutocne pa1 
r•a do prvého radu subo•·o~ 
tohto typu. Tento dojem pre· 
c!zno.stt Iha podčillľkll sklad 
bv z Dvorákovho cyklu V pn 
rode 11 Dva madrigaly od Bo
hus!Hvo Murtlnu. Tretiu rov tnu 
koncertu tvor ila PI'BmlérH 
skladby T. Salvu .,Zalospevy" 
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hor svojou 1.1rácou zaplm l 
oriestor. kde sme kval!tv tohto 
typu nemali P1·eto všetkým čiE 
nom - na čele s dirigentom 
Ladislavom Holáskom - vyslo 
vutem obd1v o p1·atem ďalši 
umelecky •·ozlot" . 

ZDENKO MIKULA, zaslúi:ilý 
umelec: 

.,Ldthslov Holá~ek so SlovP.n 
sk9mt madrtgal\slami sa podu 
lall n.a I!BC, klorá to v na~el 
hudobnej kultO i'O veľmi potreb 
ná. Tymto svojim odhodianlm 
zaplnili Isté nudostatkv Veľké 

Najnovšia podoba omludených Sloeensklicll madrigallstov. 

1975: Z vefkého radu skla
dieb treba vyzdvlhnut br!lant 
né predvedenie jannequlnovej 
Vojny Sostakovlčovho zboru 
Padlým a Zvonov od Ladislava 
Burlasa Tým je v podstate vv· 
stihnutll af štýlové rôznorodost, 
ktorá bola vo výbere skladieb 
n v schopnosti matstrovsky Ich 
Interpretovať. 

. Z. R. fv novinách Slobodnr 
Dalrnaclia, 25. 8. 1974 l 

Z ANKETY SLOVENSKYCH 
SKLAI)ATEĽOV : 

ANDREJ OCENAS, zaslužtlý 
umelec 

.. Moja tvorba nie le typom 
ktol'Ý by bJl šitý pre tento 
druh Interpretácie. Naprtek to 
mu v podan! Slovensk9ch mad 
r!gallstov dostala mola tvorb. 
takú podobu. ako by bola kom 
•JOnovaná v duchu madrigalu 
v.ého štýlu. Zistil . som to p1· 
:,~:borovom cvkle .. Marina". kto 
rý som -;komponoval na Slád 
kovlčov básnický text. Tak: 
ledtnečná kvalita aká sa v~ 
tvorila v tomto sflhore pod ve 
denrm Ladislava lloláska, ma 
v nasej kultúre opt•ávnenle. Sú-

úspechy na domácich i zahra· 
nlčných pódiách nasvedču1ll, žb 
svofu orácu t•obta naoza! dob
t•e, Rád by som tomuto súbo 
r u zaželal vera r.huti a vera 
dobrých partitúr slovenských 
diel, ktor~ch lnteroretáctou by 
naďale! štrlll dobré meno na· 
šeJ hudby". 

tAN ZIMMER: 

.,l<cď sa zakladal sCibor Slo 
venských madrlgallstov. rozho 
dol som sa naplsať Styri madrl· 
~aly na staré anglické textv 
neskOr Styri moteta na latin· 
~ké texty, ktoré tento sllbor 
nastudoval. S Ich Interpreta 
r. lou som vermt spokoJn9. Pri 
ot•flež!tostl Jubilea tohto telesa 
by som rád poprial vera dal · 
.'lfch zaslúžených úspechov, ve
ra elánu a tvorivých sil súboru 
t umeleckému vedl1cemu Ladl
-;lavov! Holáskovl". 

JURAJ BENEŠ: 

.,Pred rokom ma požiadal La 
•11slav Holásek. aby som napi 
~al orA Slovenský-ch madrlga· 
!Slov o;kladbu. <>úboru som da

,tlkoval Tri zbory, ktoré mali 
nedávno premlél'U. 1'1'1pravu jem 

lloláskovt speváci do· 
kázal! Jedinečne pacho
plť .. vnútorný svet" kaž· 
dého skladateľa 1 zámer 
11Aia Súbor sklad ieb l 
vo zvukovej rAallzácil 
vyzn ieva kvalitne. plas
ticky, farebne bohato. 
Skoda ~e obal tella klu
bovet Rramop\otne ole fA 
náoad!tef~! pritom 
mohol zostať v .. ab· 
•tr11ktnr.j" lllšptrácil 

t dalšie skladbv. K 1ub!leu bv 
som rad poprial telesu viac ča
c;u, v ktorom bv sa mohlo ve
novať výlučne svofel prác!, vy
hovujúce podmhmky - n•1ua j· 
výš potrobné l< existencii pros
nerulúceho sumostatnóho tel~· 
sa". 

IVAN PARIK: 

.,Rád by som vyjad••ll svoj 
oortmný obdiv tomuto telesu. 
Popri vynfkaflicef !nterpretácn 
obdivu !Am al Ich nekonvenčnu 
clramilfurglu. N~ávno Dremló
rovo uviedli mOl zbor Mcc!..:l 
horami. Môt názor? Výbor-
net . a k JUbileu. . prajem 
'>lovenskvm rnac1r1Rallstom ve
la sil. vAľll r.lánu. V1~ľt1 ďal ~lr.h 
u•wec:hov, skrútka vsfltkn nuj· 
lep!>lr.!" 

TADEAS SALVA: 

.. Pfsat o tomto subore - ill · 
ho exlstl!nrll. umeleck~rh kv•l
llllích. o zlínHH'och a clrumn
turgl\ je Pl'P m1i.a veľkou Pťou. 
S dlrj,l!ontnnl I.Rdisluvom llo
láskom sme SH zoznamll! 11rl 
~tlldlu Konc orlu prP kiHI'liWt, 
recl tátOn ~t\ rl ľudské hla~v a 
b1r:le nástroJo. Tento prvý ume· 
leckf clolvk so Slovnnskýtnl 
madl'il<!llllstaml na mi1H zupó
sobjJ tok. že u' nsom •·okov 
kom~.>onu)em svoje diela tne 
súbor. VnrT Slovensk! ll1•11il'•ll<1· 
llstt neClčlnkuju len ako vokll l
ne telf'so nie oodra potl'Piw 
urlbm·aj(J at kornol'llé l n~t•·u· 
mt'ntálne obs1:1clonle. Bohllt(i v~<· 
rlab!lnost a f!lrebnosť sú tv•n 
Ideá lom, ktorý mOže vvhovnvHt 
sličasnému o;kladaterovl pri 111-

terpretáclt diel. Dôkazom 11101-
ho tvrdenia le fakt. ~e tP.nro 
vvnlkRf(ic! s•'bnr Inšpiroval ,.". 
Iý rad nolí!ch skladateľov k ••fi· 
11fsantu viacerých kom11o~ r r ·tf. 
Ladislav Holásek fe veľm i r:lt
llvv umelec. dobrý oartuer ·to. 
kaže orAcfznP soJnjf v~etkv no
žladavkv a zámerv sklllc!iltPľR. 
"'fochce! by som vypočltavHť, 

kafka slovenských hudobnvr.h 
d!el tento súbor oremlél'OIIIIl 
koncertne. nHhrával p1·e roz
hlas. televfzlu, čt na gramoplrtt· 
ne. Toto naše popredné tP.Irso 
~a rad! medz\ tých !ntArorPiov. 
ktor! predviedli azda na fvjn c 
dtel slovenskýr:h sklada t eľov. 

Svmoat!rké u Slovenských mHc! 
rt~a listov !ll a f to. ža vo svo
lom repertoári mall1 zasll1pP.nu 
hudbu takmer všAtkých i:ltýlov. 
Dokážu delikátna dtfArE!ncovAť 
lednotl!vé obdobia čo IA ver
ml vzácna vec u sl1borov po
dobného typu". 

Anketu Pl'ÍPl'aVIla: 
L. SUSTIKEVICOVA 
VSiber z kriUk: · r -



Portugalský klavirista 
Sequeira Costa 

patr{ k najvýsnamaejllm umelcom avojef krajiny. ~tudoul u 
nlekolkých vynlkajiclch pedag6gov, o. l. u Vlaane de Mottu 
• Edwlne Fischera. Na medalatrodaeJ a6ťell Loag-Thlbaud v 
roku l951 l flkll vefk6 cenu meate Perli. Pri prvom roi!nl 
ku CaJkovak6ho aútel e v MO.kve bol členom pOroty. Patri k 
zakladatefom lisabonskej klavlraeJ slťale VIenna de Motta. 
Pred nlekofkýml rokmi hral ej v Bratlslne. Teraz nevilllvll 
Ceskoalovensko ul treU ru. 

Hudobný ! Ivot v Portugal
sku ..• 

to v porovnani s ln9mt k r ali
nnml dosf prtmlt!vny. Dalo by 
sa povedaf, že za tle r oky, i!o 
sl pamUtám. nevenovala sa 
hudbe žiadna starostlivost , ani 
v !ikole. Všetko bolo a 1e zá
v! lé Iha na lnlclatlve súkrom
n9ch osôb. Výnimku v Istom 
smere tvori tzv. Gulbenklonova 
nadácia ( Gulbenklon bol por
tugalský milionár), k tor á uspo
radúva v nlnkolk9ch po•·tugal
sk9ch mestllch medzinár odné 
hudobná festivaly, na k torých 
malú al ~lrslo vrstvy obyvatef
stvo možno\f počuf dobrú bud
bu v podani špičkových umel
cov (pristupné vstupné ). I n áč 
sa o hudobný život sta rajú v 
n ekofkych mestllch Hudobné 
SllUločnostl o Hudolmá mllldež. 
U ... poradt"JVU j(J naj ml! komorné 
koncerty - 1- 2 za mesiac. 
Ml! me tlel trt prorPslonálne or
Chf'<;tre. jeden v Porte a dva 
v Lisabone. kde existuJe ko
morný orchester. Mus!m sa tiež 
zmtontt o nosom nalvýznomneJ
Som tiiC1com skludatrJov l Lo
pr.zovl Gracovl. Vždy patril k 
revolučnej strane, nlekolkokrá t 
bol v!lznený a a~ dnes. v se
demdesiatich r okoch, ct.ož!va sa 
pln6ho uznonla. 

Pozit!vne pomlcké zmeny v 
PnrluRalaku l1te ovplyvnia l po
le hudby .. . 

Zattor muslme rlc!.lf dOležt
t elšlo problémy, naprik lad oko 
odstránlf z vedúcich m'tesi ve
re jného života Jud! b9valého 
reakčného režimu. NeskOr bu
deme milcf určite viac mys li eť 
l na kultlíru, ako a čo by sa 
v telto oblasti mal o roblf. j ed
no 1e však Isté. že už nikdy 
nebude možné, aby jedna te
dlnll osoba r ozhodovala a 
m•r.nko lnych nebola pr lpustná, 

Zo zahraničia 

ako doteraz. Teraz sa rozhodu
le kolekt!vne, na základe dis
kusie. 

Je nela hudba • Portugalsku 
znéma? 

Pravdu povediac, vermt málo. 
Ceské h'lo, zo sklodaterov tba 
Dvoi'lík o Smetanu. dokonca ani 
j anáček nic. Duram. že teraz 
k nám budu chodtf viacer! 
umelci. k tor! prlvezu 1 českťi 
alello slovensku hudbu. So svo-
1ou manželkou, laureátkou 
Choplnovol sútaže vo VarSave, 
sme nedávno naštudoval i kon
cert pr e dva klavl rc od Bo
huslava Mar tlnú. 

Co sl myslite o Orovni dnel
ného klnfrneho umenia ? 

Povediac technicky, dosahuJe 
hladinu. kde lo viac strojov. 
než lud!. Inými slovami: exis
tu je vela v9borných tAchnlkov, 
ale málo o;kutočne velkých mu
zikantov. Mám na mysli. samo
zr ejme, mlod ~l u gener áciu kla
viristov. 

Co by ste yyzdvlhll 10 svo
Jal umeleckej činnosti v tomto 
roku ? 

Z predchádzaJCiclch koncer
tov hlavne recitály v Mn!cho
ve, v Budapešti a Západnom 
Berline. Začiatkom opr lla bu
dem nahrllvaf znovu v Prahe 
- pre Sup1·aphon Sch umannov 
Karneval. V mált vystOpl m 1111 
sérii koncertov v Sovietskom 
zvllze. o. l. aj s Moskovskou 
fllharmOnlou. Od oktObt·n mA 
ča k4 tu rné po )u~nel. Stred
ne! a Severnej Amerike. Tak 
ako vždy, al tohto roku budem 
sa podlelaf na usporiadani 7. 
ročn!ka medzlnllrod nel klavlr 
nel sú taže Vlanna da Motta v 
Lisabone, v porote ktorej za
sadne al váll prorosor 1. Pále
nlček. 

MIROSLAV IULC 

Program 10. krakowského festivalu Dni organovej lludúlf 
ldsky. Inscenoval /u sovietsky ret.ts~r f. Ľublmov. Ndmetom 
diela le vplyv Parl~$kef komany z r . 1871 na r~zne udalosti 
uo svete. Libreto te vytuoren~ na texty M. Gork~ho, C. Pav~se 
a B. Brechta. 

Pri prlleZllostl 30. ugrot la vlfazstua nad f a!llzmom bude 
u Moskve spolotM zasadanie v~etk!}ch sovietskych umelec
kQch zvlizov. U mou bude angat.ovantf prollfa§lsllckd tvorba. 

Verefnos/1 nlfl le zndma skutočnost, fe Cafkovsk~ho Labu
tie /azero malo prva zahranlčna premtdru 30. decembra 1900 
na sc~ne Vefk~ho divadla vo VarSave. 

Firma RCA vydala d alSiu s~rtu platni Mafstrt hra/a ma/· 
strov. Noug album prlnd~a na/sldvneJ!.le Beethovenoue, Ca/ 
kovsk~ho a Brahmsoue lll~trumentdlne koncerty, ktor~ llrtf 
slduny Tascha Helfetz a klavirista Artur Rublnstetn. 

Program 10. krakowsk~ho festivalu Dni organoveJ huby 
bol vermt rozmanttg. Okrem skladieb f . S. Bacha odznel/ 
l nou!ite organoull a oratorldine diela, ako napr. fakubouo pre
budenie od Krzystofa Pendereck~ho. Na programe bolt a/ trt 
potské Magnif icat od Mlkola/a z Radomta, Mlkola/a Zlelerlsk~ 
ho a Kr zystofa Pendereck~ho. Drla 9. marca bola u Theater 
der Stadt Bonn svetoud premt~ra opery Francisca Valdambrt 
nll1o Puss In Boots {Kocar " čtt.mdch}. Libreto naptsal autor 
hudby, opierajúc sa o známu r ozprávku Char lesa Perraul ta ~o 
17. storo~ta. 

Prsan6 pre Hucloltnf !Ivot 
(Dokončenie z 3. str.) , 

nom charaktere Ledenevovho 
diela - popri novosu výrazo
vých prostriedkov - sa zac'll~ 
váva konttnul tn so žánrom nok
turna (čo sa zdOrazňute al v 
nlízve ). Cr ty koncertantnostl 
pretavujú sa najmll v Inter pre
tácii rtauty. Lyrlcké obra'ty, ty
olcké pr e nokturno, mtestamJ 
nodobOdaiO nllznak dramatlc
kóho na pU tla (druhé vyvrcho* 
len lo]. Dramaturgia te jto jcd
nočasfovet skladby spočlva na 
emocionálnych kontrastoch pre
lavulúclch sa v dynamických. 
fok t úrov~ch 11 tlmbrov9ch vzo
stupoch a zostupoch. v napll
tlach a uvofnent ach. ,.Kon
cert-nokturno" to skladba mo
notematická; začiatočné tema
tické Jadro exponované vo 
rtautovom par te sa neskOr no
drobnte mnohotvárnvm trons
rornHiclllm. Flautový part pred
niesol laureát medLinárodných 
súfažl Alexander Kornete•. 

,.Dvujkoncert pre buboj • 
barl u ao sprlnodom al6i!lkUY6-
ho orchestra" A. Snllkeho vzni
k ol neskor ste ako dve pred
chádzajuce diel a. Skladotef na
p!sal toto dielo v roku 1971 11a 
podnet a na želanie šva jčiar
skeho ho bo listu Heinza He lige
ra a jeho ženy Ur šuly, ktor! 
prv! predniesli tento koncert 
(premiér a bola v má 11 1971 na 
festivale v Záhrebe). ov9 
Snttkeho opus Je vefml cha
rakterlstlck 9 pre tvorbu pos
ledných r okov skladatel a. Vy
značule sa vefkou expreslvnos
fou a napll tosfou lntonačného 
rozv!jani a skladby. Intenzitou 
dr amaturgie a výraznosfou ttm
brovo-dynamtckého profllu. V 
tello skladbe však Snltke p~ 
ut!va al nové technické metó
dy. Ide o Jeho záuJem o svet 
mlkrotntervalov (delenie tOnu 
na štyr! časti, ktoré použil tba 
r az ~ v .,Dialógu pr e violon
čelo a komorný stlbor", a to 
vo vlolončelovom porte ]. Skla
da tor nazýva svo ju metódu vy
užlvanta mlkrolnlerval ov Into
nočnou (štvrťtOnové postupy 
malú v Jeho koncerte ťilohu 
pomocných a prechodných tO
nov) . Pre skladatefa le nová 
al volba sólových nástrojov: 
hobol a har fu sl Snltke zvolil 
po prv9 r dZ. A treba povodaf, 
že skladatel skvele ovláda v9-
razové a technické možnosti 
oboch nástroJov. Snltke poum 
- okrem tradtčn9ch - al nie
ktoré nové metódy: sui!asne 
hraf a sp1evaf do jazýčka ho
bola (spôsoby, na k tor é pr i
siel Hollger ). osobllný druh 
gllssanda - klličom na jednal 
strune - na horCe. Toto ,.zav9-
la1Clce" gllssnndo - vymyslela 
ho Uršula llollgerová - prl
pomlna zvuk niektorých v9-
chodn9ch nO'Itrojov. noprlklad 
Indického sltaru . Všetky uve
dené melOdy slnžln v Snltkoho 
koncerte v9razovým účelom a 
na utvorenie jasne expreslll
nych obruzov. Emoclonlllna ná
lada koncertu sa vyznaču Jo 
dramatlzmom (pOvod nt' mal 
podtitul ,.smotočný" ). Zákla
dom teho dramaturgie ta my~
llenka postupného vyčlenenia 
a oddel enia hlavných ,.post4vM 
drámy - sólistov zo spoločné
ho súboru [ sláčikový orches
ter] . s k torým sa dostávalO do 
ostrého konfliktu. Vrcholom 
tohto konfliktu le kadencia sO
listov, predstavu Jú ca vyvrcho
lenie skladby. Po výrazne! po· 
!ar izácii dvoch ln tonočných 
s fó r (sólistov a or chest r a} na
stáva Ich syntéza, akoby potvr
dzulúca myšlienku o nevyhnut-

Serge Baudo 
Francuzsky dlrlg'ent Sergo 

Baudo je umelcom svetoveJ po
vesti. Studova l na parlžskom 
konzervatóriu. kde z!skal lltyrt 
prvé ceny: v har mOnll, v ko
mornej hudbe. v hre na biele 
nástro je a v dl r lgovanr. N(l ve
reJnosti sa obJavil po prvý raz 
v r oku 1952, kedy v Parlfl stál 
or ed pultom Concerts Lamou
reux. Dirigoval prvotriedne or
chestr e vo svo1e1 vla ti l v za
hran ič! Za nahrtlvky Honeggo 
rovet ll. a 111. symfónie s Ces.. 
kou rtlharmOntou (na pietne 
Supraphonu l dostal v roku 
1962 vo francúzske! mett·opolP 
Grand Prix. 

Méte v súl!asnostl trvel6 en 
Ralmén u oleklor6bo teh111 
alebo v opere? 

- Som bétom Jyon!>kOho or-

Nové 
diela 
moskovských 
skladatel'ov 
nost i dohody, 1ednoty ťičastnf
kov .,drámy", a po nel návrat 
k v9chodlskovému bodu. Ak 
hovorime o zásadách spracova
ni e matér ie, mus!me poveda ť , 
~e v dvojkoncer te, ako at v 
nlektor9ch predchlldza lúctch 
Snltkeho skladblích (natmll v 
Dr uhe! sonáte pre husle a k la
vlrl. al naďale! pr evláda me\0 
da úplného vyu:ll tta potonctdl
nych možnost! vS'chodlskového 
ln tona~ného tadra. pre k to• é 
skladatel nachádza rozl,čné 
rormy variačne J premeny. Po
klal Ide o formu, koncer t 1e 
\ednočasfová skl adba s r ozvi
nutou kadenciou, zovšeobeci'lu
lucou predchádzajúcu gr adáciu 
a so záverom-remini scenciou 
ktorý svof{m ln tonačno-tlmbt'O· 
v~m kolor itom korellponllu lo 
so začiatkom a s hl avným vv 
vrcholen!m. HoboJov9 purt. 
tochnlckv velmi náročný. pred
niesol mladý hudobnlk V. l u· 
,ai!oY. ktorý úspe~ne prekona l 
všet ky Oskalla. Har rov9 pari 
oekne zahrala laur elitka medzi 
národne! sllfa~e L. ~amejnoYé . 
DôstoJným partnerom sólistov 
boli sólisti Vefkého symronlc
ktiho orchestra r ozhlasu a te
tev!zle pod ye<Jenlm ). Nikola· 
tenkého. 

Na záver koncertu zazne· 
la nová vokálno-or chest rlllna 
skladba E. Denlsova - cyklus 
.. Zivot • i!enenom" pre bary 
tón a komorný súbor v tomto 
zloženi: flauta . klar i net, husto, 
violončelo, klavf r a biele 1 bu 
bon a činely ]. Zau lfmavll 11 
svojim spôsobom ledtnečná je 
hlavná myšlienka sklacl by. 
Vznikla po oboznámeni sa skid
dotera so :livatným osudo•n 8 
tvorbou f r anctlzskeho bás111lt8 
Borisa Viana. ktorý zomrel v 
rozkvete svollch sil, keď mal 
39 rokov (1920-1959). Nadšo 
ný nevšedn~u osobnosfou B. 
VIana Inžiniera. umolca. 
her ca, spl sovatefa, dromarurga. 
významného jazzového Inter
preta a autora monog1·arte o 
jazze. šansoniéra, ktorý svojou 
popularitou konkuroval na!lop
šlm francúzskym spevákom -
chcel Denisov vlastn9ml Ullll' · 
leckýmt pr ostr iedkami oživ i( 
prolll tohto nedaného a očorn
ll1ceho človeka. Z VIanovej b.!~-
111ckol pozostalosti vvbral sk l ·•
dator Ile básne. v ktor'/t'h 
nalvlac vyni k la svojráznosť jll
ho umeleckého štýlu a bohatá 
paleta jeho v9r azovvrb pro~· 
tr ledkov. V Denlsovovom cyk
le. ako al vo VIanových bás
ňach sa Ozko, miestami až bt · 
zame spllja ne:lný úsmev 
( .. Chcel by som sa sta( ver
kým básnJkom" l a dosf hrubý. 
karnevalo~ý humor (.,Oza tstná 
veselosťw} . posmešná !r Onia 
prechádzajOca do ,~trotes k y 
(.,Tanec at0mov9Cil bOmb" J a 
lnt!mna lyrika s tOnm1 motan 
cllólle (.,Zlt9 valč!k " ) , po. 
chmtlrny pátos rragéd te (.,VIl
zaň" l a sústredené rozJ(mMIP 
( .. Načo ž IIem" ]. A bocl sa cyk
lus konč! smutn9m a zádumči
vým ,.Posledným valčlkom" -

chestra, založeného pred !ltyr
mt rokmi. Prevažna však žijem 
v Par lžt. 

Pf01Migufele •l sthsnfch 
lreactukych akladatefov. Ako 
leb diela priJfme ilruk6 •ereJ
aost'? 

- Otázka - a samoz1·etmP 
l odpoved' - poskytuje neled'Jn 
problém. Dramaturgia parlž
sk ych koncertov a BI Vr lkel 
opery te vcelku tradl:!n.l. až 
konvenčná. Zdll sa ml, l e sl· 
tuácla v t omto pr!oJdfl 1e r u
žovetšla napr. v Lyone. 

Pll10bfte nielen •ko dirigent 
symfoalckfch koncertov, ate 11 
operntcb predstavenf . .• 

- Vo Vefkef parl žskel opore 
som predviedol Massenetovu 
Manon, vo VIedni to l stó die
lo. Debussyho Pellea a Moll 
~andu, Sostakovlčovu Katarlnu 
lzmallovovO, Gounodovho Faus
ta . . Skúsenosti mám zo spo
lupr áce z milánske j Scaty a z 
now yorske l MET. 

posledným zbohom, cel4 sklad
ba te prontknutá duševným hr· 
dlnstvom, vrOcnou láskou k ži
votu a k pr!rode vo vllet ke l tel 
prvopočlato~net kráso. Usporia
dante básni malo vplyv al nd 
dramaturgiu cyk l u, v ktorom 
má dOlcžl tú Olohu zásada v9ra
zollo-emoctonálnych kontrastov. 
Dramaturglck9m cen trom 
sk ladby lo plata i!asf ,.VIIzeň", 
Jedno z najvydareneJi;!ch a na1-
sllnel!.!ch čttst !. Skladatef tu 
vcelku todnoduchýml. dokonca 
strohými prostr lcd koml hovori 
o tragickom osude Zllla tOho vo
laka. k tor9 st• vyklipll za cenu 
z•·adv - kllpll sl :llvot, ktorý 
se mu stal neootr obným, pre
tože doma ho čaká od plata: ne
VOI'Il tony t1 op ustený rodi nný 
kozub .. VIIzon Ir naptsaný v 
duchu vojen~ket plesne-pocho
du ranrll rovýml vllzbaml. prl
liHtCnýml pre tento :!II ner. s 
r~thlvml tr lolovýml rtguroml ll 
'l rv tmaml 11 bodkou. Lyr tcké 
čal>tl qklu - .,Zltý va lčlk", 
.,Posledný valčlk" - sli ovpl yv
nené prvkami rrancúz!>keho 
!;ansónu a tllnrovýmt tancami. 
l ntona~no· rytmické vllzby 8 
niektor é spOsoby stavby, typic
ké pro rr anclizske estrádntt 
plesne. sa sledujú al v druheJ 
a trete l časti cyklu (dozvuky 
populllrnel plesne ,.Velké bul
vary" v .,Ozajstnej veselosti " , 
metOda ,.posunutia" melódie o 
sekundu v ,.Tone! atómových 
bOmb" a pod.). V .,Tanci atO· 
mových bOmb" ~n sk ladater ob
racia a 1 k výrazov \im prostried
kom Jazzu l lmlll!Cia ltnpl'OVIZU· 
lúcoho lazzového !.liboru s 
orel'lho charakteristickými 
.,st rapcami" synkopovaných 
akordov a s vlrtuOznymt sOlo
ml lfldnotllvých nástrotov l. Tle
to l!tvllstlcké mutOdy maj(l 1ed
nnk načrtnuf vyrazné hudobné 
obr aLy, jednak pretlmočiť Isté 
~pectrlcké črtY francuzskuho 
bllsnlka. teho umeleckého na
turrlu a 1eho zálub. Jednota 
cvklu vyplyvu z Intonočn9ch 
vUzl!!b modtt Jeho 1ednotllvý
ml čosťaml, z ucelenosti kom
oozlclo a - v nlektor9ch prl
oudoch - z or lbuznosl l zll ~ad 
podunla a gr adl!cle malérle 
(Denisov so no boU uplatnlf do
bou o umelrckou praxou over {l
nó formy a mr.tOdy, napriklad 
kuplľlovo-vo •·ločnó for my atd .]. 
Sklodotof ro:.:monltým spôso
bom zvýrazt1ulo vokálny part 
(barytónu). Stretávame sa tu 
s r ecltatlvom, so spevavou me
lodtckosťou. .tko al s gllssan
dom. Prevlllda v'lok deklamač
ní! melodika, vyznaču júca sa 
ostrou čl rnltosťou, najmll v 
tých častiach, kde autor vy
kresfulo humorlsttr.kó. alebo 
.~<roteskné obruzv ( .. Ozo Jstná 
vesel osf". ..Tanec utOmových 
hômb" ; prPrhody na matu nO.. 
nu, zmenSenú oktllvu a pod.]. 
Voká lny part má v lyr tckých 
častiach plynu lý. spevavý cha
rak ter. Tieto časti - ,.Zltý val
čtk" . .,Naeo žl1em" - sa vv· 
značu l ll svlžnost.ou a výroznos
fou melodlckol l!nte, k to•·á od
rt12o nuan!.Y o odtiene poeuc
ket reč i . 'l'ažký a technicky ná
ročný ba rytónový part vynl ka
lllco zaspieva l laureát medzi
národne! sliťažo Ser ge j Jako
vanko. K (Jspechu noveJ sklad
by prispel i aj ďalš! sOllstl: 
flautista Alexander KorneJn, 
k larinet ista Lev l-flchajlov. vio
lon čelista VIktor Simon. klavi
r ista a bubenlk Michail Mun
l'an. vodcnl J. NikoleJevskfm. 

Oenisovov ,.Zivot ., červe
nom" fe zauflmavé a obsat n6 
skladba vyznačujl\ca sa Jemnf
ml objavmi v oblasti deklamé
clo. rytmlckel l truktúry a 
tlmbrov6ho koloritu. 

V. jEGOROVOVÁ, Moskva 

A va e g ramo fónové nallrh 
ky? 

- V poslednom čase te tl 
oredov~etk9m ~est platni s Or 
chest rom d11 Put·ls - s Ravc
lovýml, Faurého. Messtuenový
ml, Rou-,"elovymt dielami. So 
.. ~volfm" - I yonsk~m - or
chestrom som nohral n11 olal
J) u skladby S. Prokofieva Vá
žim sl snlmku. na ktorej le za
chyten~ KonrPr l pre vlolonfe
lo a or chestrr nlli.ho skladato
ro llonrl ho Dntllleuxa. 

Klor6 skladby na Ich aulorov 
~ararfulcte dn svo(lch prORľl· 
moy? 

- Vltavu, Dvoi'4kovo symfó. 
nic, z Janáč ka Tarasa Bulbu, 
'lvmfonlettu, alo 1 oper v Su
kovu S láči kovú sorenAdu. svm
rónle Buhostava Marttnú a llz
ky výber z odkazu 'l ta r~rh /'es
k9ch maJstrov. 

VLADJl'tiR t ECH 



Knižný glosár 
Michal Palovčík: STEFA NEMETH-SA 
NORINSKY. Zivot a dielo. Vydal Tatran. 
Bratislava 1974, strán 2:S7 

Vlastn~mu vykladu života a t vorby 
llllltlca čast o autor i predo.,ielajrí pr e
lltadtllt kapri olu, ::acltycujúcu asporl rám 
covo d!lbOvú sltwkíu. v k t or ej sa ume 
Ite zrodil. odbome .~a rozvíja l a t vor ll 
Brat islavský mu zikológ dr . Michal Palov 
t ílc nepr i.,t upuje k monografii o skl ada 
terovl Stefanoví N~methovi-Samorar
d•om .,In meclias res", ale k om ent uje 
llflleleck~ pu touarrie fivotom, l keď •a 
priznáva, te sa nevyr ov11áva so všetkou 
problematíkort tak, ako ju nastoľuje k rd
túrno-politlckv !was. trledntJ boj, proll · 
rtčlvosf estet ick~lto my.~lenla. iitýlová 
mnohotvómosf lwdf)y 11ášho storočia 
lltď 

V Dejinóch slovenskej hud by ( vy /1. 
SAV !957) je sice spr6vne kon.Hatovll· 
nie. ale :: hlad iska eti/.:11 •1espramdlivč 
hodnotenie, :e D Or el nedo.,pel k sy•r 
tetlckému výkladu cle}í•t rta!ej hudobnej 
lrultúr y. Z k or e§pondencle a osobnúolr 
rozhovorov s jelto žiakom dr. A. Hoŕej
lom le ml známe, na aké r ažk ost i na· 
rdzal v obdobi bur žoázrtej r epubliku 
Mpr. sri pi.y hudobných pam iatok. Z čo
l'lo mali vyčarif sloverl.,kí nwzikológoula 
~ntetickú koncepclrt dej ín, keď chýba· 
ll - okrem T!eur istrk11 - pod r ob•rej
lit analýzy poznanélto materiálu o chý· 
&411 monografické §Ltíd ie o jed rtotllv(lch 
javoclr, o skladateľoch, sklaclbáclt? Mo· 
nograf ie o skladateloch srce máme. ale 
nlllttoré vznikli v dobe. kedy umelecký 
llývln Suc1w ría, Cikker a, Moy zesa, Kar
dol a, Očem2ša, nebol ukončený. K ol k o 
II!Onografl í o .dovenskýciL skladate(oclr 
11lalt dodnes ch ýba? Ok r em povedané/to , 
~ntetlcká k oncepcia dejín slovert.~kej 
IIUifby sl vyžaduj e vyT1ranemí a zjed no
tenú ter minológ iu a m et odolo g icktí spo
lu" rácu viacerých §peclálnych disciplín . 

Nepochybne - pre syntetický poh(ad 
na vývin slovenskej hudby bud il užil oč
nt dve monogr afie M. PalovčiJ.:a: staršia 
o E'. Ka{endovi a v minulom k alendár 
nom roku vydaná m onografia o Stef ana. 
Ili Németlwvi -Sam or ínskom . Au t or knihy 
1právne vycít i l nevyhnutnost časového 
odstupu, ~·torý vlastne rozhoduj e o tzv. 
alttrrálnej hodnote u meleckého d ie la. Ro
zumieme tým maximum ak tivity 
t . j. ako umelecká t vor ba zasiahne do 
toývoja nár odnej ( r esp. eur ó pskej, sveto· 
~/) hudby. Ak uvedené Dej iny nazna
tili, že Németlwva t vor ba bola spočiat
ku určená nemeckým a maďarským bra
tillavským k r u/wm (a t eda nemala väč. 
Jf kontakt so sl ovenským národom) , Pa
lollčík sa celkom dobre vyspor iadal s 
po1tauením skladateľa z hľadiska m ar 
Ntickej národnost nej polit iky a správ
"' ocenil, ako Németha va t vorba po dru · 

hej svetovej vaj11e ::ak orenlla o sloven
skej p6de Autor Imi/ty st premyslerte 
r ozvrhol r l oik u lnogra{ick tí a analytic
krí - ale bez snahy samoríčelne sk om· 
pl rkovávat hierar clr i::áciu hudobnej reči. 
Palovl:íkov pohlacl na ~l.·ladateľa a pc· 
dagóga l koncerftrélto organ/st u je vecne 
správ11y. S tt~lrs ticky vkusnli - bez : d
mer ov esej is t icky nal~raclzovar fastllí 
my$/lenku expresiou výrazu. V ždy. lccd 
'a muzikológ zam(tUa •1acl od kazom jed.· 
notlivého skladateľa. pol oží ~l otdzku, 
ako 7eho diel o v celo.~tí ob.,ialtnut a vy 
tožir v podst atných znakoch. Palovčlkov 
:ámer presvedčil, ::e aj Németh Samorírt
.~ktJ sa u siloval vymaniť Bratislavu z pro. 
lllttclonalizmu ·Tvr-

ALMA ACI! I< 20. V9 R0Cf ZALOZENJ 
OSTRAVSKe KO ZERVATOAE 
Ostrava 1973 (40 st rán) 

V r ozvoji huclobnllho života v Cesk o
slovertsku po roJ.:u 1945 vý ::namrtú ú lohu 
::oh r dva •w še :ákladné stredné a vyso· 
ké hudotm~ f kol st •JO Pr eto je správne. 
/ceeC školy predklada/rl verejnos t i práce 
o svo jom r o ::vojr. člnno~tl , pracovných 
otisleclkoch a o svoj w ll prol1lém och . Zlat. 
škOlJJ vydávajú le11 sporadicky svoj e v(í
ročn~ správu . preto t iím viičš! vý::rwm 
maj ú publikacie o p,.ácl za vtlčšie ča
sové obdobie. Do r ad 11 takýchto publika. 
eli t r eba zar adif aj atmatracli Ost ravslcé
ho k onzer vatór ia. v ktor om sa uvad za
iri zák ladné tídaje o činnosti §koly za 
r oky 1953-1973 (zoznam vyučujttCICh, 
organl::ač•la št rukltí ra odbor<w v šk . r o· 
lw 1973-74, zo::11am poslucháčov, k torí 
:ískali rô::•1e uzrrarua, alebo diplomy v 
.~líľažiach, ZOZ11a111 absol"erltov kon zer lla
t ória zo r oky ZQS'í-1914 a zo:nam all· 
solventov, l.·torl pok r ai:ovatl v štúdiu •1a 
vysokej šk ole ). 

1/lst or lckJi vý voj !ikol11 podáva lt ridia 
prof . dr l varw M~rku , k t or ý tw::načuje 
vývoj školy od súkr omtl(íclr podujatí 
( približne zo začiatku 20. storočia } . až 
po vzn ik k onzer vat ór ia v r oku 1953. 
Osobitntf pozom osr sa vemt j e clielu 
o.,tr av., kého skladateta a prvého riadi· 
teľa K onzervat6r ia v Ostrave Rudolfa 
K ttbítla. V d'alllch častiach almanachu 
'a sled rt je vývojová línia vo frmkcli r ia· 
ditel'ov školy (Jan Tauslnger , dr. Pre· 
m ysl Novllk, Miroslav IC/ega - af po sú· 
časného ,.iaditeta A m ol ta Lysého). 

Skoda, že sa nerozober tf problematika 
vnút rof kolskej i m lmo!kol .,kej člt~no.~tl 
konzer vatória, nezovlcobectíu j tl sa skú· 
senost l fkoly a ner ozobertf sa celkový 
akčný r ád iu• lkoly f orm ou a11alýzy 
uplatnenia absol ven t ov o lm dobttom Zl· 
vote (prekva"uje napr., fe z asi 800 
absol ventov školy len 11 pokračovalo 
ďalej o ltúdlllch na vy.yokých ! kolách ). 
Recenzovong almanach mél f unkciu urči· 
tej prfpraiJII k 25 výročiu zalofenia l ko. 
lf! a rta,, t olené problémy Iste n6 jdu svo• 
fe IPUe1to o lluddclel pu&llkdcll. 

MARTA POTeMROVA 

!'AKO Ml ZAHRAJ - to je názov l kladatelskeJ etfale o naflepllu 1plevanO 
IIOiku a vall!ik '75, ktor1i vypisuje Redakcia tanellnel a 16bevne1 hudby Cs. 
rozhlasu v Bratislave. Pie1ne, zaslan6 do sllfale, nNmt byt narejaan6, Ili 
fll le ueanonymn6 1 m6f e sa jeJ zúi!astnlf kaldf olteaa, tnala ulfdlaaf na 
Slovensku. Jeden skladater m6že zadať najviac 3 tkladby, ktort tNbe polllf 
11 adresu: C1. rozhlas, 897 11 Bratislava, Zoohata 3 (do 30. Iha 1975 ). Na 
teJto adrese mo~no 11 vyžiada( al plné znenie ltattltu sdfal e. Oesaf uatJep 
ifch skladieb odznie do konca tohto roku na verejnom koncerte. Porota na
nhae udelenie cleo (1. cena 5000 Ki!l, ll. cena 4000 Ki!a, 111. cena 3000 Kl!a). 
llrii!om podiel skladatera a textára le vecou vz6jomnet dohody. Hlaaovanfm 
,.bUka •• url!f tn. Cena puhllka, finanl!ne dotovan6 1000 Ki!s. 

Z vydavateľstva OPUS 
Od 22. augusta do 22. 
.. ptembra t. r. sa OPUS 
neaatnt velkeJ medziná
rOdneJ v9stavy knih v 
ZSSR, ktorá sa usku 1oc
nl v Moskve pod názvom 
KNIHA V SLUZBACH 
NIERU A POKROKU Vy· 
etavovaf bude hudobniny 
1 knihy o hudbe z pro
dukcie rokov 1970-1975. 
Niektoré tituly prlhUisl 
OPUS at do sútaže o naj· 
kral~le výtvarné r lešert l'! 
a polygrafické sorat.ova
nle. 

Známa amer ická ~·rnmo· 
r6nová firma APON v 
New Yorku, speclallzutú
ca sa na vydávanie gra· 
morOnových platnf s M· 
br6vkaml východoeurOp-

skebo !olkiOru, v ydala v 
roku 1974 dve dlhohrajú
ce platne z Pt'Odukclo 
OPUSu. Prvou te titul 
PODDUKLIANSKY UKRA
JINSK? ĽUDOV? SÚBOR. 
druhou PERLY ZO SLO· 
VENSKA (p6vodn9 nazov 
V r ichtároveJ studni -
nahrávky dvchovet hud
by). 

Na minuloročných rokr 
vanlach sa r iaditel 
OPUSu dr. l. Stanislav a 
riaditel Supraphonu dr . 
J. Kašák dohodli zriadiť 
v Prahe predali'lu OPUS 
a v Bratisl ave predatilu 
SUPRAPHON. Zriadenie 
pod nlk ov9ch pt•edatnf 
oodporl úsilie pri prehl
bovanf vzd tomnébo oo· 

znlivanla slovenskat e 
česket hudobnet kultúry. 

Počas pobytu rakúshohJ 
dir igenta Carl a Mollnsa v 
Bratislave rokovali s nlm 
umeleck! oracovnfct v>~· 
davatefstva o mo~.l O!-tl 
nahrávani a kantlltového 
cyklu J, Haydna Styri 
ročné obdobia a všot
k 9cb klavlrnych kOIICCľ· 
tov L. van Beethover• !' • 
nlektor9m v9znamn9m 
zahraničným kl avtrlstO'll 

Z populár neho žánru bn
ll v rok u 1974 na zahra
nll!n9cb gramor0nov9ch 
trhoch z platni OPUSu 
natúspe!ineJšle: Orches
ter Gustáva Offermanna 
- Nov? tradlclonál 
Jana Koclánová - Colle· 
glum musicum - Bra
tisl avská 19ra 1973. 
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GRAMOFÓNOVÉ PLATNE 

·CRJS· 
K VÝROČIU 

OSLOBODENIA 
Váženf l!ttatella, 

pt•J prlležl{ostt 30. v9rol!la oslobodenia CssR vydava Cs. budobn6 vydsvs
terstvo OPUS niHkofko t itulov gramof0nov9ch platnf a budobnln. Pred· 
l< ladám11 vám leb l:Olnam, aby ste sl leb mohli zav!!asu zaobstarať v nie
ktore j z predajni OPUSu. 

Okrem Individuálnych záujem( ov odporOl!ame naše titul y organizáciám 
SZM, školám, národn9m v9borom, podni kom, osvetov9m zar iadeniam, kniž
niciam a vsetk9m apoločensk9m organlzácHim. 

Tu v ys trihnú( 
Objednllvka 

Na základe ponuky v Hudobnom ! Ivota objednávam(e): 

GRAMOFONOV~ PLATNE 

. .. ks Vatry na horách 1 LP plat ila stereo 
Tri symfonické skladby Inšpirované SNP - A. Očenáš: Pl amene mája -
A. Moyzes: V11try na horách - 1 Ci kker: Nad star9m zákopom. SF dlr . 
L. Slovák' a Zd Košler 
. • . . ks Zd. Miko la: O:~fvaj sa hora l LP platňa stereo 9112 0341 
Mlegané zbory a cappella na verše A. PUivku SFZ dlr. 1. M. Dobrodlnsk9, 
rec itu je Zd. Grúberová. 
.. . . k8 PaDJitnfky 1Jhy komplet 4 LP platni stereo 
Darčekov6 kazeta so skladbami slovenskfch skladatelov - E. Suchoň : 
Metamor rOzy - J. Cikker: Rllno - A Moyzes: Febt·uárová predohra -
A. Očenál: Du kla, Oslobo:lenll zem - O K11rdo!l: V9chodoslovenská pre
dohra a cfal!lle. Účinku j ú: Slovenska rtl harmOnla, Coská fllharmOnla, dlr 
L. Slovák, dr. Ľ Raj ter , dr. O ľt'hllk a 1. 
••. • ka Sovietska klavfrna tvorba 1 LP platňa stereo 9111 0342 
R. Si!edrln: Humoreska - E. Denisov: Var lór.la - D. Sostakovlč: Sonáta 
b mol op. 61, č. 2 - S. Sl ontmskiJ: Zvony. Klavfr : L MaJllngovll. 
. . .. kl Prloll6dzali k nám pie•iiou l LP platňa stereo 9113 0355 
V9ber zo aovletskych plesni , ktoré k nllm prln lnsll našl osloboditelia 
K. Duchoň, D. GrOll , H Blehárova a ďalši spievajú Kaťušu, Kallnku - Plo-
18ft o Dneprl - Tlchll ukra jinská noc. Celkom 12 plesnt Hrá orch. O. Bro· 
ma, spoluOl!ln ku jú )EZI NKY. 
. ... u P.,_uakouk6 vei!ery 1 LP platňa stet'llO 9116 0343 
Nsjdapellltjlle sovietske f!strádne meiOdle uplynul9ch 30 rokov: Podmos· 
kovské večery - Oaleko, ďaleko - Pollčko. pole - Pochod z tllmu Cir
kus a pod. Moderná Inštrumentálna úprava, hrá TOCR v Prahe, diriguje 

j. Vobruba 
. . •. ka ... a pieseň bude zn let l LP platňa stereo 9116 0362 
Najoblúbenej§lo mllldeZnlr.ke plesne mlnul9ch r okov: Sme za mier 
Pochod sovietske j mládet e - Hej . hej , sl nko vychodf - Rodná zem -
Poďme chlapci a dievčatá a Iné Orch a zbor SND dlr. P. Bagin. 
. . . . ks AJ Pleseň je zhrall l LP platň a stereo 9116 0331 
Plesne Festi val u politickej plesne v Mar tine 1974 s temati kou SNP. Spia· 
vajO M. Došekovll , M. Skultétyová, K. Konárik , P. Vašek, H. Blehárova , 
T. Lensk9, G. Susteková, M. Lll!ko a D GrOll . Hrá TOCR v Bratislave, dlr. 
V. Matušlk a M. Broz, spoluúčinku je voklllny sObor J. Llnhu. 
. ... kl Dokumenty, ktoré bovorla - Cesta Ollobodanla 

1. LP' pla t ňa stereo 9118 0358 
Dokumentačn9 materiál, zostaven9 z autenttck9cb hlásenf Moskovského 
rozh lasu (Levltan f, rozknzov hlavného vP111f!1stva. prOzy, poézie a hudby. 
RacltujQ na jlepši slovensk! herci, scenllr a róZia V. Rusko. 

HUDOBNINY 

. .. ks Ai pieseň je zbrail Kčs 11,50 
Zbornfk plesnf Festivalu pol itickeJ plesne v Martine 1974 upraven9 pre 
spev a gitaru. 
.. ks Akli al ml krbna Kes 15,-

Miešané zbory ur!!ené pre slllvnnslné akadémie. E. Suchoň : Aká sl ml 
krásna - Z. Mi kula: PlesP.tl o vlasti - B. UrbanAc: Ohnfk - O. Ferenczy: 
Máje - A. Zemanovsk 9' Slavln. 
. .. ks O. Marlini!ek: Po6ma - sonáta pra klavtr Kl!s 10,50 

Najnovšie dialo predstaviteľa mladše j slovtln:rkeJ skladateTskeJ gHnarár iP 
je vyjadrentm boja národa za sl ohodu 
. . . ks Z. Mikula: Ozfvaj sa hora Kl!s 29,50 
Miešané zbory a cappella na ver!le A. Plávku. 

Meno (názov): 

Ulica, č. d.: 

PSC a miesto: 

Okres: 

Bankové spojenie: 

Dátum: 

podpis - pečla tk11 

Ak nie je u ves prec1ajňs OPUS, pošlite objednllvku na adresu: Cs. hudob
né vydavatelstvo OPUS, Zllslelková služba, 899 23 Bratislava, SzabOove ul 
11/b (tel. 425-90). 
VYPL~TE STROJOM, ALEBO PALICKOV?M PISMOM. 

Tu od strlhndť 



BERLIN: 
vefmt senslbllne a diferencovane, ukon
lllla koncert. 

••• 
Zhažnf bol program Pražsk~ch mad-

(DokončenJe z l . str .) 
bergova Oda na Napoleona. Hodnotou 
Jednoznačnejš! bol však komorný kon
cert 16. februára za ťíčastl Erben·Quar
tetta berUnskej St. opery a Berl!nskeho 
dychového kvinteta so spoluúčasťou 
S. Loren za (barytón). Z viacerých pred
vedených diel ma up(ttal brilantný Dy
chový kvlntet Istvána Langa, dolej alea
torlcky a tlmbrove koncipovaná Komor 
níí hudba Ili pre flautu, hoboj, klarinet, 
l esný roh, fagot s epi lógom pre barytón 
na texty P. Nerudu od Paul-Heinz Dittri 
cha. no vrcholom koncertu bolo nespor
ne Pendereckého Sláčikové kvarteto č. 2, 
v ktorom sa demonštrovalA jedna z mož
ných ciest maximálnej technlcko-mcer
pretačnej náročnosti, pri zachovani ne
obyčajnej myšlienkovo! hlbkv. 

tálnostou dramatických vzťahov na dras
tickom pozad! t·eallty. Je to viac von· 
katšková drt~matičnost, než divadlo vnú 
torne prežitých, silných Idei. Predstave
nie. v9borne obsadené, spievané a naj
mil dlt•igované (Werner Schteke) te v 
mnohom poučné, v pomUtl zostáva skla 
daterova ocluševnelá čistá hudba, ktorO 
pomerne zriedkavo počut na dnešnej 
opernej scéne. IVA HRUSOVSKf 

rigalistov pod vedenfm Miroslava 
Venbodn s dielami Bohuslava l\fartinti, 
Vtictavn Kučeru, Lukáša Matoul ka (s pr· 
vým uveden!m CanUcum catullt od Sieg
f rleda Koh le ra l a pOsobtvým dielom 
Pragensta od Petra Ebena. Tieto diela 
bol! oredvedené Inteligentne. Jasne a s 
vvsokým Interpretačným umenrm a za
utaJI nádherným spojenfm starého s no
v9m. 

*** 
Rumunsklí hudbu (skladby Myrlam 

Marbilovej, Ludovica Fetdmanna, Da
na Constanl!nescu.A, Pascala Bentoiua, 
Stefana Zozora l prezentovalo technicky 
bezvadne hrajúce hudobné teleso Con
certino Quintett z RĽR. S juhoslovanskou 
komornou hudbou zoznámil ensemble 
SLAVKO OSTERC pod vedenlm Iva Pet
riča. Páčil sa pt•edovšetk9m Kons pre 
ensemble od Lojza Lebila: Jasnou stav
bou. vvváženou zvukovou plochou a 
temp~r;tmPntnou muztkálnostou. Zo 
Stokholmu priSIP.I Gustar Sjokvist s en
semblom Percussion a vokálnym kvarte
tom Camerata holmiae. Program obsaho
val dieli! Hansa Eklunda, lngvara Lld
holmn. Georga Hledela, Slegfrleda Neu
mAnna. Ulfa Bjorllnn, Esklla !lemberga, 
Daniela Btlrtza a prvé uvedenie diela 
lipského skladatora Karla-Ottomara 
ľr!'tbmnnna S nllplltfm očakávaný kon
cert ne;.plnil očokávanis Zvukové mož
nosti nPbolt dostatočne využité. hudob
ný 111Atcrlái nebol dosť variabilne spra
covaný 

yr4ťme sa eite k začiatkom bienále 
Festivo! otvoril koncert Státnej ka 

pelv Berlín pod vcdeufm Otrnora Sultne 
ľa. V úvode zaznela Malá svrnrónlu 

*** 
Z koncertov zborovej bud by za u jal pre

dovšetkým koncert 16. februára zo 
ú~asll Komorného zboru chemických d 
vodov Buna ( cllr. Cl aus llaake 1. Zboro· 
vých sólistov z Ki:ipeni cku ( dlr. Klaus 
Kilhllngl a známych l\1adrignlistov z Hal
l e s dirigentom S. Blmbcrgom Pri pr
vých dvoch zboroch. naimU pri clr·uhom. 
det~kom. vystúpila do poprPdlll spevác
ku pohotovosť l zrelosť . naim!! nlekol
kých sólistiek súboru. ako demonstrá-

t 

cla známej peknej lii'OVIHl umatérskeho 
zborového spevu v NDR. Spomlnun9ch 
madl'i~alistov som sice počul už lepšte 
spieval, zreJme neboli v najlepset dispo
zícii. ale aj tak dokumentovali v zatq!
mavorn pľogrmne. zostavP.nom hluvne z 
drel sllčasn9ch nemeck9C'h skladateľov 
že ~~~ jedn9m z noj1ep~!ch zborov v NDR. 
K tomuto konrPrtu možno t>rlradiť kon 
cert pre deli predškolského veku za 
účasti Detsk ého ro:thlasovéhu zboru z 
Ber lina s dlrl~. M. Roostom z diel su
časných nemeck9rh sklAdaterov ( 18. feb
ruáru l. ako vzOJ·n(t ukážku starostlivos
ll o hudobnú v9chovu natmenš!ch. 

*** 
ove operné predstavenia v rámC"! 

Rionnale, v Deutsche StaatsopCI". 
D ~o}ro v Einstein ( 19. febt·uára l u ol! 
ný jazdec (Reiter dPr Nacht) od Ernst 
H ermanna Meyera ( 20. februára l boli 
pro mňa !;pectrlckým zážitkom. v kto 
rom sa ml potvrdzovala celá zlolilfl 
probiPmattka zápasov 1 rozpornosll sC1 
časnej opery. tel kiadn9ch l negativ 
nvch stránok Obe opery sa opierali o 
páTčlvo aktuálnu, Ideovo záv11~nú tema
tiku (humanita mvslienkv a činu pri ted 
nel z natvtlčsfch osobnost! tohto storo 
čia tra~ick9 obt·az rasovej dtskrlminá 
ciP černochov v Juhoa!rlckel republike l 
Einstei n od Pa11lrr Dessaua, ako opera v 
3 detstvách a 2 tntermeuach s proló
gom a epilógom. obsadená vynlkaj(IClml 
SJH'vflkml (napr Theo Adam, Peter 
Schreier , Annel ies Burmeister a In!] 1:1 

dlrig. Joachi mom Fr eyerom je skôr mo
dcrn9m kombinovaným divadlom ht·ech
tovsktsho charakteru t stavby. akousi 
Srhauspiel mit Musik, než operou v tra
dll"nom slova zmysle. NPustále rýchle 
prf!ifnante dramatických, trn.~~:tckých úse
kov - so zžlet·avou groteskou r evuálne
ho strihu, a1. perstflážou - dáva dielu 
obrovsk9 dvnamlcký spád, špecifickO 
stuvbu. v ktorej vystupujú do popredia 
uesporné literárne hodnoty. Opera je 
dramaticky nesená symbolikou jednotli
vých postáv. kde vedúcu ulohu zohrá
va symbol Einsteina-vedca 1 trpiaceho 
človeka a Jeho zložiteJ životne! cesty. 
Tedna z Dessauuv~ch posledných opier 
ma v ak upútala skilr libretom než hu
dobným spr acovnnfm, k toré má via1: 
llustratlvnu, spr ievodno scilnickíí f unk 
clu. než by bolo hnacou silou celého 
diela. Meyerov Nočný jazdec stof( podfo 
mt'ta hudobno--dramaticky na opačnom 
póle, hoci obidve opery spája spoločná 
Idea humanizmu a večného boja za prá
va človeka. V Meyerovej opore je hudba 
overa aktlvnejšla a hlbšia než libreto 
(Giinther Deicke l , stáva sa skutočným 
pilierom celej drámy. Svojim zvukom. 
expreslvnosťou, nnliehnvost'ou a myiílien 
kovou anga7.ovnnost'ou hudby i iel dra 
matického výrazu mi v mnohom pripo 
m!nala hudbu posledných Cikkeruvých 
opier. Tematika opery te výsostne ak 
tuátna varne spt·acovaný dramatický 
prfbeh lúbostnej dvojice čemocha a be 
lošky z rastického juhoafrického pros 
tredla však trpi nalvnostou 1 sentlmen 

Záber z lscená 
·ie opery Ern
~ta Hermarma 
Meyera 
.Nocnri ja;:dec". 

•• 

Na ot uáracom 
...- lroncerte biená

le v Berlme 
1lral sólový part 

Prokojie r•ot·ho 
Kon!'ertll pre 
lrlantr a or 
·hester č 2 m 
otet.~ky ptWlls

'n .le•·qe•tlj Mo
'.lileuslcij. 

Berlímky sym-
follický or -
~ltester pud 
•aA·toukou Kur. 
ta Sa•tclerltll ..... 
qa. 

Hannsa Eislera , potom Koncrrt prA kla 
vír 11 orchcstrr č. 2 od Sergeja Proko
rteva (~Ó)OVý part brilantne Zllhl'lll lev 
genij Mo1(ilevskij l a 1 konečne Symtonlc 
kA adnpt6ciH kvinteta Es dur W. A. Mo 
zar·ta. Kčich. z. 614 od Paula Oessaua 
Mlad(· klavlristn CH'aril techlllt'kou per 
ťoktnostou a veľkou muzlkalnostou. StAt 
nej kapPie a Otmarovl Sultnerovi Chýba
lo vnútorné nat>11tie a hudobná vyvMe 
nost Interpretácie. 

*** 
v elkf záujem vzb11dil program Dráž 

cfanskej filharmónie pod veden!m 
Giintera Herbiga, ktorý obsahoval diela 
Spaniela Augustina Bertomeua, českých 
skladaterov Václava Kučeru a Petra Ebe
na, sovietskeho skiadatera Rudiona 
Ščedrina a skladatefov z NDR - Geor
ga Kalzer-d a Uda Zimmermanna. Pre
svedčivo vyznela predovšetkým Sonáta 
Pľe orchester č. l Georga Katzera, kto
rá logickou formálnou stavbou a vyvá
žen~m pomerom medzi naplltfm a uvor
nenfm, expres!vnvmt hudobnými gesta
mt patr! medzi v9znamné hudobné diela 
NDR. Concertino pre tlaulu od Václava 
Kučeru zahral Eck'art Haupt bezchybne. 

*** 
N ajvy Alm Interpretačným nárokom 

zad povedal koncert Drážďanskej 
stlltnet kapely, ktorá pod veden!m Her
berta Btomstedta slávila trlumftl lny 
úspech - s premiérovým uveden!m Sym
fónie č. 4 Viktora Kalabisa, Koncertom 
pre lesný ľOh od Sieglrieda Kurza (skve
le interpretované Petrom Dam moro l a 
konečne so 4. symfóniou Carla Nietse 
na, ktorá zapOsoblla humánnym elosom 
svojej hudobne! reči. Pre koncert v Stát
ne! opere bol angažovaný Berl!nsky sym
fonický orchester, ktorý pod vedenfm 
Kurta Sanderllnga - 11 za spolupOsobe
nla Wernera lleseleua (barytón 1 - uv le· 
dol nov(t kantátu Gilntera Kochana .,Ru
ky SÍidruhov" l text: Jannts Ritsos l- Wan
da Witkomirsk' zahrala - technicky 
bezchybne, temperamentne, pritom s 
takrner stroh9m podanlm - Koncert pre 
ruslc a orchester od Benjamina Brlttc 
na. Snstakovičova 15. symfónia, chápaná 
Sanderllngom a orchestrom zvukovo 

*** 
A rménsky komorný orchester pod ve-

denlm Zaaro Saakjanca 11 so sólista
ml or~ou Gabaio nuvou ( muzzosoprán 1 a 
Rubcnson Arnguitanom (husle 1 sa pred
stavil s dleliltnl Alexandra Aruť011ana 
ľigr11na Mansutana, Alexandra Ad1.emta~ 
na, Germano Gaiytlina, Vlssarlona Seba
lino, Dmitt'l!a So~takovlča a Petra llet·r
manna. Subor presvedčil viac muzlkál
nostou a vysokou perfektnosťou svojich 
lnterpt•etáclf. ako programom samotným. 

*** 
or.~~:nnový koncert usporiadali Vladimir 

Rusó z CSSR a Christian Collum z 
NDR. Niektoré diela presvedčili Intenzi
tou vyjadrenia a r0znorod9mt možnosťa
mi súčasne! organovej tvorby. V tradič
nom koncerte mláde:!nfcket a školskej 
hudby predviedol Rozhlasov9 detskt 
zbor (po prv~ raz l Detskú o ml u od Tila 
Mede ka ( .. Na pamiatku det1 zavražde
ných v Tretej rfšl" l. ktorá zapOsobila 
veTml hlboko. Koncert pre predškolské 
deti le dOkazom v9znamu, ktorý sklada
tella v NDR orlplsu!ú hudobnej výcho-
ve. 

••• 
s kupina Novet hudby Hanus Elsler z 

Lipska a Jazz-Werkstatt z Berlfna 
predviedli diela Paula-Heinza Dlttrlcha, 
Hansa Rempela a 1 •• v ktorých vyskúšali 
zvukové možnostl v spolupOsobenf roz
ličných zvukových skupfn, účelne využi· 
il priestorové dtspoz!cle a tazzové prvky 
spojili s aleatorlkou a improvizáciu s 
presnou skladbou. Trinást minút trvajú· 
ca hudba pre 12 nástrojov Hansa Rem
pela zaujala konzekventn9m spracova
nfm materiálu, Prl ktorom " ndlo o ex
aktné formulovenle tednotllvfch tónov, 
ale o vytvorenie nlkého oblika". Ak at 
nemO~eme so všetk9m bez výhrad súhla
~l t. predsa bolo toto podujatie Bertln
~keho rozhlasu potrebnou vecou. Bolo 
tu možno vyc!ttt odvahu expertmento
vat. radost a rMihranost, aspekty, kto
t•é tie~ patria k hudbe súčasnosti a v 
ot•ogr·ame V hudobného bienále neboli 
rakmer zastllnené. 

INGEBORG ALLlHNOVA, Bcrlfn 

e Na :žiadosr prof. Herma· 
na Brauna z Liteuskej SSR, 
ktorý uz v minulosti tíspe3nt 
uviedol na sovietskych kon' 
certných pódiách skladby slo
venských autorov, zaslalo HIS 
notový materiál klavírnych 
skladieb Jána Cikkera, Eugena 
Suchotla, Andreja Očená!la, J4• 
na Zimmera, I vana Hrušovské· 
lto a Du§ana Martlnčeka. 

e Hans Cltrístoplt Schuster, 
organista z NSR si vyžiadal olt 
HIS notový materiál Symfomc. 
kej fantázie na 8 -A-C-H od Er'' 
gena Suchoňa, ktorú chce na
študova( a koncom tohto roku 
uvies( u Salzgtl teri, v daliíicil 
nemeckých mestách a v bucilí
com roku u Japonsku. 

e Sekcia Ce.~koslouensko so
vietskeho priateľstva v Mos/,:re 
usporiada v apríli t. r. 1.:011-
cert, venovaný českej a slouen· 
skej súčasnej hudbe. Pre ten· 
to účel uy~iadala od HIS noto. 
uý materiál skladieb Andreja 
Očenáša, Eugena Suchoňa, Bar
tolomeja Urbanca a Jána Zim· 
nrera. 

e John Robert.~. vedúci hu
dob•Jčho oddelenia Kanadského 
rozhlasu u Toronte uvedie z 
materiálov, zaslaných HIS SHF 
d ue slor;enské kmeňové opery 
- Vzkriese•1ie od Jána Cikkt · 
ra a Krúl1lauu od Eugena su, 
choría. Obe opery (aj so sprre. 
vodným ll':rtom) uvedie u ~ám
ci SuetoPého týždňa hudby Slo• 
c·ertsktl ltudobrltí kultríru budt 
na tomto T1íidni zastupoval je, 
dirtý reprezentant - Peter To· 
perczer, ako sólista Proko{1 .. 
uouho Klavírneho koncertu. 

e Prostrcdnictuom agentúry 
LIT A za.~ ie/a Hl S .~úbor uká:ok 
zo slovenskej opemcj t vori-11 
pre /l((lhar8ké divadelné agen. 
l tírJJ. 

e Prautdelné akcie v Klube 
skladatelov sa stretli s mmto· 
rtadrlym záujmom najmä 11 

mládeze. V po.~lednom obdobi 
sa. študenti u hojttom počte 
:rtcastrlouall besied, st retnut! a 
prehrat'ok: Na besede so :á
stupcamr našej najmladuj 
.~kladatel skej gencrdcie - Vla· 
dimírom B<>kesom, Igorom Dr
bákom a Petrom Bartom!'um, 
po ukd:kach z il'h orcl1estrril· 
nej li'Orby, vertol'anej Febmá· 
ru, .~kladatelia odpot'edali r1a 
otázky. lýka}líce sa postavenw 
.~kladateľa t' rwšej spoloé•IO.Ytr, 
tlmočili názor na claliúe tcll· 
clencie a vývoj hudby , :st'CIJI 
o.<ObiiP perspc/rtít•lf. Záujemcr n 
tlelsf.."ú operu \larft•r a :slilko, 
ktorá bola nedfinto .~ relklim 
11spechom premrérovo tu·edemí 
u SND, príllíta/1 10. februára 
stretrwtie s jej tt"Orcami 
~kladatclom zast umelcom TI· 
borom Fre§om. ' autorom 11ame. 
tu a libreta za.Yl umelcom Bra
rrislauom Kri.~kom a níekolký· 
mi speváknu, predstaviteľmi 
lrlaurrých tiloh. Po ::uu/ror•ýc:/1 
uk~iik~ch z tejto opery poroz
praualt auton o st•ojej prát•r rra 
diele, o jej realizácii a insee. 
•rácii. IIJajrwvšia opera nár. 
umelca Já11a Cikkera Conola 
IIUs zaznela 26. februára u 
ukázkaclt z nahróolry pražske 
ho ND. Po rwodnýclt slOt!áclt 
umeleckého .Mfa opery SND 
Pavla Bagina, zasl. umelec Zde
nék Košler uviedol tieto uká!. 
ky, porozprával o pražskej pre
miére opery, ktortí sám d irl· 
goual. Dňa 5. marca na prt· 
hráuke víťazných sklad1el• z 
Festivalu politickej plesne u 
Martine sa stretli sklaciatelta a 
te:rtárr populárnej Ttudll'l fl zo. 
trvali t• rušnej debate a karr
{rolltácíi názoro v na tvo~bu an
gažovanej piesne u nás 

Slovenský hudobn~ fond pri 
pravll na mesiac aprtl tieto 
prednášky: 2. apr!ia bola IV. 
orebrávka slovenskej tvorbv na 
tému "Zá PRS o soclallstlckJ 
charakter slovenskej hudby . 
Uvlldzala dr. V. DonovaJová, 
CSc. Dňa 9. apr!la bola bese
da s národným umelcom f. Cik· 
kerom o opere Cortolanu~. spo
laná s prehrávkou ukážok. Uvá
dZal dr. L. Mokrý, CSc. Dňa 16, 
aprfla bude dalšie z prav!dP.I· 
ntch stretnut! so sóllstaml ope
rY SND - tentoraz s 1- Smvč
kovou. Besedu bude vtest J. Bla
ho. Dtla 30. apr!ia dr. M. Pa
lovčfk bude hovoriť o angažo
vaneJ slovenske! hudobnej tvor
be, orlčom zaznelO uká~kv. Be
seda Je určená Klubu kultur· 
no-pollMck tch redaktorov ZSN • 
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