
Na 
ná voriach 
av parkoch 

slovenských mtest sa už viac 
rokov ozýt;a hudba letných ko· 
momých koncertov. Niekde tie· 
to podujatia majú svoju tra
dičnú festivalovtí podobu, inde 
sú zaradené do menej slávnost
ného nícha pravidelných podu· 
jatí, oživujúcich voľakedy tra· 
diČiuí, dnes čoraz sporadickej
šút oddychovú časf medzi dvo
ma sezónaT!ti. Veď v Bratisla
ve sa podar,ilo organizátorom 
zaplniť hudobný zivot v júli a 
v auguste tak intenzívne, :i:e 
pripomína niekdajší pravidelný 
koncertný život! Na nádvorí 
Mirbachovho paláca boli kaidú 
nedeľu pravidelné mat iné, pre
ferujúce mladú a stredmi ge· 
neráciu slovenskrích sólistov. 
Okrem toho zaznievali komor· 
né koncerty zo starej hudby z 
nádvoria Starej radnice, T.·de 
pracovníci MDKO zabezpečili 
dvakrát do týždl'ía umelecké 
stretávky s najzaujímavejšími 
sólistami a súbormi Ciech, Slo· 
venska i cudziny. Umeleckým 
plánom pr ialo i počasre - at
mosféra letných večerov, ožia
rené pódiá, pritlmená atmosfé· 
ra šerosvitu na starých nádvo
riach: to všetko získava ná
hodného i pravidelného poslu
cháča dobrej hudby. 

Bratislava však nie je jedi· 
ným stred iskom letný-:h lrudob-
1lfích podujatí. Blízke Piešťany 
vs l ú pili tohto roku do d vadsia
te/ro rocníka festivalu, ktorý 
pre:;entuje väčšinou opem.ít, 
symfonick.ít a baletný reper· 
toár. Trenčianske Teplice, kto
ré dostávajlÍ. v auguste špeci
ficnosť - zásluhou Prehliadky 
mladých slovenských interpre
tov - majú viac charakter ko
morný. Dramaturgická odliš
nosť nie je na škodu - najmä 
ak si podrobnejšie všimneme 
terajší plán a rozvrh koncer
tov v jednotlivých mestách. 
Zatiaľ sa nie veľmi odlišuje. 
Pripomína skôr štafetu niekoľ· 
k.í;clt súborov a sólistov, ktorí 
robia .,šttúru" koncertov v mi
mosezóne. Tým viac teší sku
točnosť, že také Pieštany si da
li za cieľ - zatiaľ nie ohra· 
ničen.ít termínom - .~pravif v 
tomto svetoznámom kúpeľnom 
meste pravidelnú prehliadku 
Twrlobno-javiskove] produkcie. 
Pravda, tento plán je rí=ko vier· 
zaný na výstavbu koncertnej 
siene, ktorá vyraclí vrtochy po
časia, aké zaúradovali naprí· 
klad pri otvorení 20. ročníka, 
kedu dážď vstúpil ako hlavný 
aktér Smetanovho "Dalibora" 
- v prírodnom amfiteátri. (Pre 
podobné príčiny sa nemohla 
uviest v Pieiifanoch Atldrašova
nova ,.1/ájnikova žena".) To stí 
však iba poznámky na okraj 
velmi Vftdareného ročtttka. kto· 
ré/to svedok r1idel plné hľadi.~
kťr- Koncertnej siene S LOV AN 
na uwcerých podujatiach. Nte 
je to publiA·um. zostaeené ib a 
zo ~ahraničn.ítcll pacie•1lov. Po
dľa slov A. Pa st ír i k a. ta
jomníka Ptešranskéflo festwa
lu, ak v l . ročníku llolo tre 
ba .,bojoval"' o l<aždého poslu 
chiíča. tohto roku b'>IO ume
ním dostat lístok na hocikto· 
ré z 19 stretnttlí s hudbou. Nad 
jednotliPými koncertami, oper· 
nými a baletnými predstavenia· 
mi i cyklami, vettovanOmi de· 
ťom, preberali patronát jed
notlivé závody: tohto roku bo· 
Co patrónov 10! Nové publi
k um je teda iba tl o p l n • It l 
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O niekoľko dni kultúrna verejnosť a milovníci ume~ 

nia tónov na celom svete po prvýkrát v dejinách oslávia 
Medzinárodný deň hudby. l. októbra zaznie z rozhla· 
sových prijímačov, objaví sa v tlači prívet, ktorým ten
to deň pozdravil Dmitrij šostakovič. Nielen slová oslav~ 
né, ale aj zamyslenie sa na d poslaním hudby v dnešnom 
svete, nad jej obrovskými možnosťami spája ť a zušľach

ťovať ľudstvo. Výpoveď umelca na jpovolanejsieho o maž~ 

nostiach, ale i povinnostiach tvorcu ... 

Prívet l< Medzinárodnému dňu hudby odznie už v ne~ 
prítomnosti skladateľa , ktorý bol nielen národným umel~ 

com svojej krajiny, ale taký blízky, vzácny a zrozumi
teľný obrovskému táboru konzumentov hudby na celom 
svete ako málok to iný. Prítomné bude dielo a práca jed
nej z najväčších osobnosti kultúry nášho storočia. 

cudzími návšte~·níkmi, ktorí 
iste ťažko zabttdt!ú na neopa· 
kovatelnú atmosfem večerných 
Pie!ifan, kedy lwdba zaznieva 
z koncertnej siene na širokiÍ, 
dostupntí terasu ktípelného do
mu SLOV AN . Akcia .,Socha 
pieštanských parkov" doplňuje 
- desiatkami plastik - mtí
zické prostredie jedného z naj
známejsích ktípeľných stredisk 
našej vlas ti. Momentálne reno
vot•atté empírové divadielko v 
1/ lohovci sa po minulé roky 
stalo vítanou zmenou prostre· 
dia koncertov. Organizátori po
mýšlajcí poriada( tu v budríc· 
nosti najmä predstavenia ko· 
morných klasických a predkla· 
sick.Qch opemých jedtwakto
viek. Celkom individuálnou čr
tou festivalu v Piešfanoch je 
premiérovanie víťazného diela 
zo .~úľaže o "Cenu mesta Pieii· 
ťan". Tohto roku bol piaty roč
nik stíťaže, podnecujrlcej slo· 
vensklich a českých autorov k 
pôvodnej komornej tvorbe. 
( Bratislavské kvarteto uviedlo 
na koncerte víťazné dielo Ko 
walského a Filltarmonické 
kvinteto z Brna premiérova/o 
zase odmenenú skladbu Zámeč
nika.) 

Nie je cieľom tohto článku 
menoual' v.~etko, čo sa skrýva 
pod hlavičkou jubilujtícelw Jes· 
tivalu. Skôr ná~ jeho akcie mí
tia k zamysleiiLit nad Iniciatív 

tzostou c•ťd •ícir.h orgat!izátorov 
kttltumeho života v Pieštanoch, 
ktorí rastú spolu s akciou, ne· 
zastali pri prvých vavrínoch a 
ich vynaliezavosť dáva už dnes ' 
podujatiu rad nových prvkov. 
Vysoká kulúrno-spoločenská 
urovetl hudobného leta v tomto 
meste je dôkazom mtídrej ria
diacej politiky a výrazným sve
dectvom toho, čo sa za t r id· 
sať rokov od oslobodenia spra· 
vilo aj v mimobr atislavských 
centrách. Lebo Piešťany - na· 
pokon - nie sú osamotené . .. 

Ak už spomíname letné po
dujatia v hudbe, musíme pri
pomenú( Trenčianske Teplice , 
Sliač, Bardejov, Bojnice, Zvo
len, Vysoké Tatry - i meno
vanú Bratislavu. Aktiv ita Slov
koncertu viiade zabezpečila 
kvalitných umelcov i progra· 
mu, ku ktorým možno mat iba 
jedintí pripomienku: do budtíc
na treba z nich zostar1ovať ta· 
ké dramaturgické plárry, ktoré 
aspoti vo vybraných mestách 
zaručia jedinečnost, neopako
vateľ,wsľ, sústredenosť cyklov. 
Niekde je oživením už 4.-5 
koncertov, inde možno siahnut 
k náročnejšej zostave, tam, 
kde sa ponúka štýlové prostre· 
die, dá sa tažiť už z neho. 
Agent úra, poriada telia, ne me· 
novat!í jednotlivci sa však l 
tohto roku vypäli k dobrej prá
ci. T. URSTNYOVÁ 

Udalo.~tou tohtoročného letttého hudobného festivalu v Pieš 
tanoc/1 o v Trenčianskych Tepliciach bol autorský večer Arama 
Chačulurrcr•ra, kto1·ý sa 11a čele Slovenskej filharmóme predMa 
vil aJ ako diriuent . Na snímke R. Palkecha diriguje A Cha· 
&zturian svoj husľový koncert, ktorého sólist om bol mladý 
3lovenskrí huslista Jack Martin Hŕ.intller. 

Konc · tn · živo . ' . - . . 
• ) l ' ' • • 

na S:lo · :en·s-ku 
' 

z pohľadu umeleékei ag~ntúry ., . . 
Rozhovor s vedúcim· kon~ 
certného oddelenia Slov~ 
koncertu Ladislavom D 6~ 
šom 

Rozvoj slovenského koncert
ného umenia a rozvoj sloven
ského koncertného života ma
jú mnollé Špoločné črty. Vývoj 
v posledných rokoch v oboch 
ttchto oblastiach svedči o vzo
stupnej tendencii. Je len priro
dzené, že tak v koncertnom 
umenf, ako ai v koncertnom ži
vote stretávame sa s mnohými 
problémami sú samozrej
mým sprievodným znakom vý
vinu. Starostlivosť o rozvoj hu · 
dobného života na Slovensku vo 
vlletkých jeho oblastiach a pre· 
javoch je podľa štatútu p rvora
dou a najhlavnei!iou úlohou 
československej umeleckej 
age ntúry SLOVKONCERT. Funk~ 
t: ia Slovkoncertu ako centra sú. 
streďuj(~eebo všetky informácie 
o formovanf koncertného živo
ta a súčasne íniltilúcie bez 
akýchkoľvek úzko podnikových 
záujmov, núti hodnotiť veci 
triezvo, dialekticky a bez prl 
krášfovania. Popri konitatova
n1 pozitfvnych javov treba včas 
odhafovať aj prekážky, na ktO
ré naráža ďalši rozvoj. PDžia
dali sme vedúceho koncer tného 
odde lenia Slovkoncertu Ladisla
va 06šu o rozhovor na tému 
sú časného stavu ná!lho koncert 
ného života. 

Ako by sa dalo v stručnnst i 
charakterizovať viietko to pozi 
tivne, čo sme v posledných ro
koch v rozvoji koncertného ti
vola zaznamenali? 

Po postupnom úpadku 
koncertnétlo života v druhe! po. 
lovlcl h s tdeslatvch r okov, kto-

rt vyvrcholil v rokoc~ .1969-
1970 a prefíwll sa v rapldnom 
znižovani počtu koncertov a v 
Jednostrannej orlentácJI uspo
riadateiov na pro;:r,amy zábav
ného charakteru, n"ästal zásad
ný obrat: nadria.dené orgány, 
menovite Ministerstvo kultúry 
SSR, poskytll koncertnému ži. 
votu významnú morálnu a ma
teriálnu pomoc. Vedenie Slov- · 
koncertu postavilo rozvo i kon
certného života na prvé mtes~ 
to a vytýčilo konkrétny tro l
etapový plán na zapojenie všet
kých dllležlteišfch miest a mes
tečiek do teJto Činnosti. [Plán 
sa najúspešnejšie realizuJe v 
Stredoslovenskom krafl.l K or· 
ganlzovanlu koncertov sa zme• 
nil al postoj usporiadateľov -
kultúrno~osvetových zariaden!. 
Pribúdajú dalšie slovenské mes
tá. v ktorých sa rozvfia svste
malicky koncertný život. Ok
rem tradičných hudobných ta
rl uskutočňujú sa v celom rade 
miest ešte vefkolepeišle iesen~ 
né cykly. nadväzujúce na BHS. 

Pokial ide o rozvoj samotné
ho koncertného umenia - za 
posledné rokv sme taktiež do
siahli pozoruhodný vzrast. naj
m!! vcfaka pravidelnému vvs!e. 
laniu našich mladých unlfllt.ov 
na štúd!ll do Moskvv. S tc1čť 
uviesť Jediný presvedčivý dô
kaz: Prali(okoncert, kto1 ý v ml~ 
nulosti pr·akt!ckv nebral na ve
domie slovenských umr.lcov a 
odôvodňoval to nedostatoi'nou 
úrovnou. v posledných rokoch 
čnstn ori jima slovenských umel
CIJV a od roku 1973 uzatvára 
s nami ročné dohodv o vzá
Jomne! výmene. 

Vtznamným kladom · posled
ných t•okov ie aj orientácia na 
náročnejšie druhy konrr>rtov 
nielen v mestách, ale al v nie, 

(Pokračovanie na 8. str. l 
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Pohotovo rP.<~~ujOc na 
prluzntv9 dlvár kv ohlas 
orPd pol rokom v oPAri' 
S\iD uromiérovanPt det 
skPI oporv Tibora Frei u 
l\1AI!TIN A SLNKO 1 na 
r P.p rtoárov9' nrlno" toh 
to nnusu do profilu ~to. 
\' l'rt kPt operne! tvorbv 
1-flnvná rerlnkciR vvslelo· 
nla pre dell a mlátiP' 
Co-.ko!>lovenskP.I telPvf. 
zlo v Brlltlsluve zaradlln 
Olll'rU do WOIII'h drlllll ll 
tur·~u·kých nlOnov l dr a 
nullurglo GobriOit< Vvsko 
l:llovál a ako oOvodnú 

~ 

Anna K rlzonsk·á, Róbert S:ucs a Oľga 1/all(ilwc:a t tele 
víznej lnscei!Ckll operi/ \1artm. a ~lnf.:o 

. 

tPiuvlzn u lnc;ronáclu IU 
buclo Pľ~'l•1ntovrtť v rámci vlanočnýrh 
pro~ romov V ·rutorovel tolevlznel (rprll· 
vo, v róžll K. Rutha. v chorPogrurtl 
M Staudor11 dokončili v letu9'c:h mesiA· 
cnt:h r~~nllzárlu Frr.,ove) operv ktorO 
z.rt.rliunr•návoll na fnrbu [srón11 T. Lu· 
zlnský, kostýmy S .Jurá~ová, hlavný ke 
n nrumnn L. St rltz l V nnhrlivke s or· 
CIH'strom oonrv SND pod tllktovkou 
T Fru:;u tttulné u·nhv c;p1evanr 11 stll~ac; 
Ili' Ich n 1 n11 ohr1110Vke s tvár nn tu 1 
S·u~/\kovl\. R SzOr-. O Malnchnvsk9. O 
ll:rnakovó l Ontščenko, A. Krlžan<,ká 
). Spnčnk n J. Sedlllŕová. V Slauderovel 
ch , ·r~o~rnfll značný ortestor do~toll dP. 
tr z tllnf!Čného krutku pri DPMKG. kto· 
rt! bezprostrPdnc o ~ pOvnbom ožlvulú 
1-.:w rnohýr.h ohvvatnrnv rozprávkového 
ll's.t. 

llramuturglo IIRVDM zabezpečuJe prP 
vv •el.tniP hutlnbno ~cénlrké diela ad rP· 
so\· 11~ mt11dl\mu dlvtlkovt ored~kol~kl\· 
ho veku až 14-15 ročnému. Z nedóv 
tl\ t:h 1>rodukcll ortrromor'une tolevlznu 
upru vu Nf'dbolovol S!povot Rut.enky, nO· 
vodn(t tr.lcvfznu tns<.enáclu Junácka OA· 
sovutka (hudbA T. Slllvol. baletnú hl\h· 
kovu puntomlmu 110 námot Catkovskllho 
I.uskáčlka, dotsk9 muzikál Mestečko Le. 
i'lošovce, znovuoživenie hudby G. Ph. Te-

Snhnka: J Slmekovll 

lemnnnn v Kantorovi. Do vvsrelnn la jP 
priornvcný telcvlznv muzikál oro mláriE'' 
od sovietskych autorov Alnkslna a For 
zmana MOl brat hrá nd klarinete l s tP X 

tam l R. Ro!dPstvonského l. 
v no)blltšom čase hv sa mal rn.:tlrzo 

vať Cedovov balet Zttčarované jazero 
r t'hOt'f!Ogrllt M Sta uder l Btnrl>'lllllhOVH 
dPtRká opera Stavlamn mesto. Humnnr 
dlnrkuva Modovnlko\'..t cha lúpkll - 11011 
názvom )nnko u Anlčku (uprovo ). Krč· 
mérv 1 K Motartovmu roku plánu tu 
uvlnst na obr11zovku autorovu rauu op!!. 
ru Bostlnn 11 Ba.,tlenko, sreuáristlck• '>ll 
pr pravu)o povodný detsky mutrkál " 
c;ovtetsky muzikál Profesor pride o !;te~ 
te). 

Cttornfr absenciu hudobno estnttck~r.h 
vzdeláverlch lli'OJ(ranwv pre rlllilllf nt. l rh 
[pre mládež sa v red~tkcll ). Dolákll vv 
stolu q klus R!•čou hudby l budil dr11 
meturglu kompenzovať cyklom rotécll ~ 
nrecovn9m názvom My sme mali muzt 
kont!. cyklom koncipovaným ~ duchu 
komplexne! muztckol výchovy. Mali dl· 
váci by ~ll s t9mto pro,llromom moll or11. 
\ rdPlne s tretávať v budúcom roku. 

Z. MARCZELLOV A 

Zlatý Technik 
Va Xll . ročníku u rámeho európskeho 

1mll limeho podujatia .,l ntern4ti onalen 
Chr.rbeu.'ťlrb" 11 rakúskom Spittal! an der 
Drt~u, k· tor ý .~a konal 11 dňoch 2.-8. jti· 
lu t. r ., če.~kosloven.~ké amatérske uokál· 
ne ume111e reprezentoual náš popredný 
vu~okoskolskli spepácky zbor TECHNIK 
SV$1 11 Bratcslave, nosítel uyuramenama 
,.la t•y•ul.·ajriru prácu". Pod t•edenlm de 
rcyenla Paula E'rocltá:ku do bojou o ceny 
::osiahol t' olndl'orh t•yhlá.~enýclt srifaí· 
1111<;/t l.:ategóriarh pre mte ani! zbory -
tt kategór~i klaslcl.:ej poly/ónie a vo 
fon·tortte j J.·ategóru. Jeho uloha na sú 
ta;c bola dPojnasobne fazká - mal háj1f 
jed na k l'e( nu dobrč meno nášho zboro· 
t'dro umenia, ktoré svojou účastou a ul 
t fl~~tvumi 110 .~pittalskej .uífaíl nadobudli 
čr 1.-o.~lol'en.~ké zbory 11 mittulvclt rokoch, 
jednak· tklo o pokračovanie v tradrcu 
vlaMnlíC:II vyml.:aj1iccc:lt výsledkov zboru, 
ktorrí ~a ešte pod vedenlm bývalé/co d1 
r~genta V. Slujku ani ra: nevrátil : po· 
dobnýc•lt podujati (Gortzia, eustad t , 
V:mqollcn, Cork atrl) be: medaily, be: 
CC/l/(. 

V t omto ročníl.·u z množst va priltlá 
~e"rícll zborov bolo organizátormi vybra 
n!iclt IO mce.~aných uokálnych telle .v z 9 
curópsl.:yc/t klátov - BJ!R, CSSR, Da11 
.vl.·a, fruncri:.,~·a, Jultoslávte, fCR, PCR. 
Rakúsl.·a a Talianska, l.:tcré v ltlauncj ka 
tegórri ako povinné spoločné .~l.:tadby 
uuiedli Brurknercvo Us }t4Sii a Morleylro 
Fire, fire. l keď v krátkom programe 

BKZ v Llangollene 
Každoročn9, už tradičný Medzinárod

n ý hudobný festival vo waleskom Llan· 
golleno [Llongollen I nternational Musi· 
cel Etste.ddfod J stal sa trvalým poJ· 
mom vo svetovom amatérskom hnuti v 
oblasti zborového spevu, sólistickeJ In· 
torpretácte a Tudových hudobných su
borov. Originálny In terpretačný pries
tor v obrovskom stone, prtjemné pro· 
stn•dtn malého kúpefného mestečka, 
vždv (IOčetné ale vnlmavé a zasvätené 
obl'r:flllStvo a nejmll možnosti bezpro· 
stredného kontaktu mladých hudobnlkov 
a sirborov z cAlého sveta vytvorili z 
tohto ptHového poduJatiu skutočné cen· 
trum amatérskeho hnutia. Ceskos!oven 
ská účast na llengollenskom ftJc;llvalc 
jP uz tradičná 11 takmer v!dy vefml O 
spcšná; zo slovenských zborov sa v ml· 
nulých ročnfkoch zúčastnili nn llangol 
len~korn rr~ttv<tlfl takmm· v~t•tk l nnsP po 
pt·edné emetérske zborov6 telesá [Lúč· 

tejto kat egór ie u m nohých : borou preva· 
zovall sktadby renesančných a barokových 
majst rov, medzinárodná srita::nd pcrota 
t•ysoko hodnot ila zaradence do programu 
i skladieb scičasnýclt lil.:ladatefou, ako t o 
nw bolo 11 prtpade ::boru TECH IK 
(Zeljenl.:a), Innsbruckého a pecského 
zbgru. Spevácky :bor TECHNIK 11 hlav· 
nej kategórii zuifazll 11 časil pOI'IPIItých 
sklaclteb (porota z vlá šr ocettlla pac/tope 
nie a Interpretáciu Brucknerovej sklad 
by) i v kr át kom programe o ::ískal u ttej 
celkové prvenst vo. V kategorii prednesu 
ludovej pcesne ::ber TECiľ'i iK sutaztl $0 
skladbam i P. Proclt/J:I.:u, l . 1/rusousl.:c 
ho, J. Cikkera a E. Suchoňa. Po ve(tm 
dobrom 111íkone speuál.:ou udelila pomto 
zberu druhe miesto, t e stli' za r>ct azným 
bullwrskJÍm zborom. V tejto ~·ategoru 
zt'lóšf ry.~oko bo! ltoclnotcný "t•rrtuó:ny 
prednes" skladteb V!ibome dramaturycc 
ky zos tat•eneho programu. Výl.:on zboru 
TECHNIK nascel velk1i odo:uu v radot'/1 
publil.:a, l.:torá ho odmenovalo - llaJmä 
11a galako11cert e vtfa:ou - búrl11•ým po 
tlc .~lrom . Vcflm po::omosf perwvola ::bo 
ru t rakchka /lat' , ktora pu prvom t'!/ 
stcipem, sl.·or aA·o balt ::name oftc·iallle 
lliÍ·~ledk/1 llod11otema 1'1/~'0tlOt', oz11attla 
::bor TECHNIK za jed11éllo : llUdút·ccll 
t~osctefov cien $U/aze. Rukriskll ro;:/1/a.~ 
rounal.·o preja t•rl pelkti cmccatic,u a •w 
1tral 11iel.·ot1.·o skladreb .tlot·etl~~:ríclc a 
rtt.~kfích skladateľov, t ktorýmt pllúiiiJii 
u.~kutocniľ zultiHtttt retacw. K. LEPEŇ 

nlca, Tochnlk, Spevacky zbor sloven· 
skych ucltelov, lllrnsky mtesaný zbot', 
Mtesany ZbOt' Ul'dltSIIIVSkych učlle l uv a 
mé) o vldy v nrektoi'CJ z ktttugórll zrs 
k11ll bud vlto..:stvo, all;)bO sa umtestnrlt 
1111 čelných mJesttH.h . 

~S zborovy spev na tontorocnum, 
uz :.!9. ročnlku Llangollcnského fcsuvu 
lu (v dnoch 1!.- l:i. jula) reprczentvvul 
40-členný Bratislavsky komorny zbor prr 
Mestsf..om dome kultury u QSIIuty v Br11 
uslave s drt·lguntom Autunom t-.Oll.J yum 
lbor sa zuúasllltl suta..:o v J kaWgó 
l'lách : folklórneJ, :len~:okyo!J :.:borov a 
mlešonych zborov. V ouJpočutnuJsle ob 
sd done) (28 su borov) a kvalltativoe sil 
1101 konkut·enclt v kutugOrll 1olk10rne 
ho spevu (vrtazom sa tu ~:o tal unr\lcľtll 
ny zbor Belu Bartoka z Budopt:sli) BKZ 
obsadil 6. miesto. l tak Jeho v~kon bol 
velmt dobr ý, čo s uznanlm ocenrla at 
porota, no súčasný svetový trend pre.
Leruje pôvodný, naturálny folklór, za· 
tlar čo BKZ Juterpretovol vy::.oko nároč· 
né, umelecké styllz4clo nastlťi fol klóru. 
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PRAŽSKÉ FESTIVALOVÉ KONCERTY 
V c .. ~j dramatltr· 

gtl tohtoročneJ PražskeJ 
1or 1 sa kH!dol prvoradý 
dOraz na českO tvorbu 
s Oslltm uviesť čo naj · 
viec noviniek a diel od· 
menených v sutažl k 30. 
výročiu oslobodenie. No 
nozabudlo sa ani na u· 
melecký odkaz klasikov 
česke! národne! hudby a 
dtol11 star ých českých 
ma)strov, ktor! svoJou 
tvorbou zohrali pozlllv· 
nu Olohu v európskom 
hudobnom v9vojl. 

J. V. Vofll ek 

V tomto duchu sa nte 
sol 1 koncert v Dome 
umelcov, venoven9 dl&· 
Ju J. v. vorlška, od kto· 
r ého smrti uplynie Leo· 
to rok 150 t•okov. Na 
koncerte odznel výber 
z klavlrneho cyklu Im· 
lH'Omptus, op. 7, klavlr· 
ud sonáta b mol , op. 20 
a Symfónia O dur. I n· 
terpretom klavlrnych 
skludteb bol )aa NoYot· 
nt , ktorého prefav za· 
uJHI rahkostou. surmom 
d čistotou výrazu. llral 
s vnútorným odui>evnc· 
1111n, )ello prednes bol 
kullrvovaný a preclzny 
11 k0 napr·. v lyrickom 
Imprumptu ll dur . Inter· 
protaCn6 kvality sólistu 
vynikli najm!! v náročneJ 
rant~tzl)net sonáta b mol, 
ktorá mu dalu dos( pr le· 
storu na uplatnenie 
tochnlckHj zručnosU a 
zmyslu pre dynamizmus 
a zdravú muzlk6lnosť. 
Votlskovu symfóniu sme 
počuli v Inter pretácii 
Pražského komorného 
orchestra, ktor~ svojím 
v9konom opllť potvrdil 
svoJu \ ýbornu povest. 
Vzlljomná suhra, zvuko· 
vá vyvéženosť, zmysel 
pre i>t91 diela, plasttč· 
nost dynamiky boli zn11k· 
mr umeleckého v9konu, 
ktor9 odkryl toto dielo 
eeského r aného roman· 
tlzmu v plneJ poetickeJ 
kráse a pOsobnostl. 

Collealum mualcum 

Svrežo, milo 1 netre
diCne pO obilo vystupe· 
n1e akademického spe· 
váckeho zboru z Bele· 
hradu . Zvlástnostou toh· 
to mladého su boru [vzni
kol roku 19711 bolo )e· 
ho ženske obsadenie 
vrátane dirigentky Darln· 
ky Matlč Marovlčovet. 
verkll muzlkálnosC a 
spontánny temperement· 
n5' prejav mladej umel 
kyna boli putom, ktoré 
s pá Jalo toto komorné 
vokálne teleso do tAdné 
ho celku, nupJirnlo ho 
vnutorným dynamizmom, 
vrelým vztahom k Inter· 
pretovenému dielu, rei · 
dos(ou z muztclrovanlu. 
Neobyča Jne pestr9 pro 
gram zahrr)ovol v sobe 
ukážky z tvorby maJ· 
str ov pol yfóuiA 10. storo 
čia l Lu so, Morley, Mon 
trverdl) CPt domáclcll 
vokli l nych OUlOI'OV 17. 
storočia [Luka čič, )eli č) 
a?. po súča~nó diele ju 
hoslovanských skladala· 
rov ITa!čovlč. Ili č, r et 
rovlč, Kfl'Stlč. Babll''. Gos 
tui;kll. NaJmll táto čo ť 

progt·amu bole pre nás v 
mnohom obJavná, ukáza
la pestrost a výrazovu 
mnohotvárnosť súčasnej 
JuhoslovanskeJ vokál neJ 
tvorby. Mimoriadne sline 
zapOsoblll skladby lnšpl· 
rovené realitou života, 
ako napr. žal ospev rve
ne Matečlča-Ronjgove 
"Cačc moju, venovaný 
obetiam banfckeJ ka
tastrOfy r oku 1933. vy
r astaJúci z typických 
čtt ludoveJ muzl kálnos
ti. Skladba Vojislava 
ll tča ( tento umel ec je 1 
zakladatel om súboru Col
legium musi cum } "Nema 
l aba 1942" Je otrasnou 
výpoveďou v umelecke! 
skratke o stredovekom 
hladomore, ktorék o ne
m9m svedkom zostll l ná· 

zbrerky Labutie pleseh. 
Tretiu skupinu tvoril v9· 
ber plesni na básne J. 
\V. Goetheho. 

Autorský večer by bol 
pre mnohého Interpreta 
riskantný. v naj lepšom 
prlpade by tu h rozil pri. 
zrak nudy. U Pe tr a 
Schrelera však čakalo na 
obecenstvo pr l)emné pre· 
kvapente. AJ keď nie 
celkom, lebo každý v kO· 
tiku srdca dúfal, že bu· 
de svedkom skutočného 
zážitku. Schrel erovo m&
no sa totiž už zaftxove· 
lo v povedoml pr iazniv· 
cov plest)oveJ tvorby ako 
symbol maximálne! spo· 
rahllvostl umeleckého vý. 
konu. A očaktívanle sa 
splnilo. Nielen kvalitou 
speváckeJ techniky 

AkaťUmickv k omomli 1ubor Collegtum muaicum Bc• 
lelrrad. 

pls .,niet ch leba" na ste • 
ne k l6iHora Oečanl. Pri· 
kladom moderného vy· 
uiltlo u kompozlčného 
spracovani a fol k lórneho 
preJavu bola päťčasťové 
vokálna suite Radomlra 
Petroviča "Vltolade" ako 
.aj "Zarty a Bačky" od 
Oušon11 Kostlča. lnter
pretačny výkon Collegla 
musica bol napriek mla
dosti súboru vyrovnany, 
uputal ~myslom pre stýl, 
lHdnos~u zvuku, suges 
t1vnya prednesom. Pro
fesionálnu rutinovanosť, 
easto typlcku pre dlho 
rotné subory, nahradilo 
Culleglum musicum mia· 
dl~otvym elánom, svleíos· 
ťou, radosťou z hudby. 
A prava to bolo na jeho 
výkone sympatické. Hlo· 
sová kul tura vynikla v 
prtezrai:ných polyfón
nych partocb stareJ hud
by práve tek ako tech· 
ntcká vytr•lbonost v 
prednese sueasneJ tvor· 
by, [napr. v zvukomoleb· 
nom Scherte 111 S od 
Dragotl na Go~otusktho ). 

Peter Schrele r 

K vel kým vet:erou1 toh 
torotnej PJ nespome pat 
rtl \ eecr v koncertnct 
stem Domu umelcov. 
Preplnené bladtsko s n11 
pu tlm ocakávalo V) stupe 
me umeleä, ktorého me 
no srubovalo neviiedny 
zazttok. Svetoznámy ne· 
mecký tenorista mal vy· 
~:o tavaný svoj celoveterny 
program z plesni Fran..:1.1 
Scltuber tu, rozvrstvenych 
do troch skupin - po
dla au toro v, blísnlcke) 
predlohy. Prvé dve cas· 
ti tvorili plesne na ver
še L. Rellstebo o ll. liet 
neho. ktoré Schubertovi 
pria tel ia po )eho smnl 
zozbierali a zoradili do 

ktor u by nakoniec mal 
mat kožd9 Interpret vo· 
ktllnych diel, ek chce 
preraziť a by t úspe!ln9. 
To, čo sa v Schrelerovom 
Interpretačnom výkone 
stalo pojmom, Je Jeho su· 
gestfvny prednes. Naždti, 
hoct časove aJ m!nlatúr· 
na plesel'l, stáva sa teho 
prostrednlctvom akoby 
?Ivou bytosťou. Obdivu
hodná Je Jeho schopnost 
dokoneleJ !.týloveJ /!Is· 
toty, ba to viac, nepro
steJ odovzdanostl hudbe, 
ktorú Interpretuje. 
Večer v Dome umel· 

cov naplňalo zvlaštne, 
prlťažllvé schuber tovsk' 
fluidum. Clovek mal do· 
1em, že Je svedkom sply· 
nulle dvoch osobnost! -
autorskeJ a lnterpretač· 
nej - v nádherneJ hat·· 
m6nll. Schubertovsk9 
ducb priam hmatal ne YY· 
~tupoval z každeJ jed· 
notllveJ plesne, odkr yva. 
juc Ich mnohovrstevn9 
mysllenkov~ a citový 
svet. V9razová cher ak· 
terrstlka, plynulosť, vr(rc
nost prejavu, plastická 
dynamika, svtetlvy, krlis
rul uvornen9 tOn, vnu
tornó prežit ia a vzor :1á 
artikulácia - to su zna
ky, ktoré v Schrelero
vom pre)eve )ednoznač· 
ne strhli V klavlrnom 
sprievode Roberta Dune
kela dominoval zmysel 
pre jemnost, crthve dl· 
ferencovonte nálad, vzác
na prlspOsoblvost spevA• 
kovmu preJavu, bez toho, 
aby nllstroJový part utr· 
pci no dOl ežltoslt, ab~ 
sa z neho vytratila schu
hertovskll preclznost v 
technike a dynamizmus 
čl l yrika vo výreze. In· 
terpretaúnych dvo)fc, 
akou sú Schreler a Dune
kol nie te vo svete ve
rn . 

ZDENKA BERNATOVA 

To '>8 odrazilo porhopllefne na umiest
neni .. 

pr·ctácld 2 povinných skladieb [ Hessler: 
Non tau~et an, Marenzlo: Ahl dlspreta· 
te mor·te) dosiahla naJvyšši počet bodov 
11 bola hodnotAná oko najlepšia v ce· 
lej kutegórll. 1Skoda, že prt technicky 
'IUVcr·énno a temperamentne Interpreto
vanej vornej sk ladbe [P. Eben: Utonulý l 
t>or·ota ul! natofko nedocenilo výkon 
tboru. 3. role to obsadil Univer zitný 
t bor z Budape ti. 

V kategór ii ž nských zborov BJ<Z ob 
sadrl 4. miesto AJ tu bola pomerne sil 
1111 konkurencie (21 zborov - vl(azom 
sa sto l 'enský zbor Univerzitného zbo
ru z Budal>fl!\11 ), pričom tensk6 zlot ka 
Bf\.l spievala vzácne vyrovnane, s fan 
táztou a technlr:k y prer:lzne. Odzrkadle 
nim tohlo fa ktu bolo aJ ocenenie po 
roty, Iodno z naJiep~lch v telto kategó 
rtl. BKZ spieval 2 povinné skladby, z 
voln9ch sl vybral zbor Noel ne horach 
od Z. Kodálye. Mvsllm sl v~ak, !e t e 
ny BKZ mohli prt trochu obJektfvneJiom 
hodnoteni porot y obsadlf 3., a! 2. mia& 
to. 

BKZ se doslove " prehrýzot• k 2. mlfls 
tu v hlavnej kategórii mle~anfctt zborov 
l. 24 účastnikov prvé miesto ziska! bul 
harskf miešaný zbor Rodine, bratislav 
sk9 zbor zosta l l en 0 tri body za nim 
Pror Kállav a cnl 9 zbor sa vvpilll k 
vrcholnl!mu v5konu, pozn.ičf'n~mu nad 
~anlm a prednesovou Isto tou. Ich Inter-

Napriek v~etkému Bratlsl uvsk9 komor·· 
~~~ zbor úspešne reprezentoval slovenské 
tborové umenio o nič nezostal dlžn9 
svo jeJ povesti. ľreukhal se a) s dlrl· 
gentom eko teleso mimoriadnych kva· 
lit, schopné vždy obstá( v akefkofvek 
európske! amatérskeJ zborov&) súťafl . 
ľrl t&jlO prfletltosh treba len futOV8(, 
te nAdostotočne využlvame v zahranter 
propagáciu nášho zborového spevu, ne
oboslelamft častejsle a pravldelnej!lla 
rôzne súťnže a tak Isto nemáme svojllo 
odborn.Sho zéstupcu v komitétoch čl po
rotách rOznych eur6pskyrh súťa21. 

I VAN HRVSOViiCf 



V9raz19 ziav mladol slovenskeJ spo
v41r'kf't ,::cner6cltl Peter Dvorsk9. oochtl 
dzu z Partizánskeho, kde sa narodil 25 
septembru 1951. Na Konzervatór iu v Bra 
tlslevo bol žiakom prof. Cernecket. Zo 
SIO&If'hO ročnlka konzervatória ho ango 
žovnt t do SND. Tu nostCipll v r . 1972 
a ko elév u o r ok ako sólista O IJe ry. UZ 
v urvo J sc.~:óne ako začlnatucl spevék sa 
uolntnfl v otekofkých monšlch. ale vďač· 
nvch fiiohách (Student v Jurov! Jllnošl· 
k ovl. Rcmendado v Carmen. Farár vo 
Svll toulukovtJ. alo dost!iva sa ut at k 
vllčšlm OloMm (Janko vo Veci MA kroou
l os a Lonskl t v Eugenovi Onnl!lnovll. V 
se7óne 1973-74 solava Horaca eouchata 
v !Ira o láske n smrti. Rulza v Trubo
d"rovl. VaSka v Predonel neveste a Vot. 
vnl'lu v opere Rigoletto. A naookon vo 
svo tol treto! sezóno spieval JnQutno vo 
Ftdnllovl. Ctkortho v Tak toklšvlilho Troch 
žlvoroch a napokon FaustA v Gounodo
vet noere Fdust a Margnréta. Vystuoo
VIII v telr.vlznvch tnsconllclách opier v 
ro7 1-tln~o c;o uolatnll DJ"CdovšPtk9m ako 
inlorm•ot c;lovrnc;kvch fudov9ch plesni s 
o•·•·h n~trom onornych tlrtl G. Verdiho 
stAro ! hudhv Glucka, Monteverdlho 
Scnr latlho u in9ch V rozhlo, .., «u ol 
v~rth v teho nahrúvkv z moskov-.• 11 Cat· 
kCJ V!'1(t'ho SUIIIŽ!! Z konCf'l"tOv .Jill v9· 
chnvnlir h u hrlgádnlck9ch VV'>tluuu! na 
BIIS 1974 mol polorecltá l U 1\LarJslllk 
sp flv,lf no Prehliadke mlaMrh um!'lcov 
v Trnnčtanskvch Tepliciach. a tohtoroč· 
nvr h RHS vvstúpl oko Bochcus v Hayd
novom Vvvolenl kapelma!stra. ako Len
skll v Eu,llonovl Onegtnovl, kda -O iohu 
Gremtna ~pleva Anatollt Pononwrenko, 
Ilko Faust v Gounodovet opere a Cikorl 
v Tt~ktttkišvlllho Troch životoch. V lota 
absolvuJe otesňovy reclttl l v K. Vuroch 
a v septembr i MedzlnárodnQ sOCaž v Ze
nrvo. Zo sQCažf sa ešte eko konzerva
torista z(lčastnll na Rublnštetnovet ky
tici 1969, v Bratislave (tretia cena), v 
r . 1971 na prve! medzinárodne! súťaži 
v rámci Pražskot tari. V mál! toho Istého 
roku sa stal absolutnym vltozom Schne! 
d•·ovot súťaže v Trnuvo a dostnl cenu za 
nell •pšlu lnterprell1clu plesni M. Schnei
dra -Trnavského . • Do!.lal natv9raznetšlm 
súťalným úspechom bolo plate miesto 
a loureátstvo na vlatiet!>et Catkovského 
súťaž! v Moskve. Po BHS 1975 odchádza 
Dvorsk9 do milánske! opery La Scala. 
na dvotročné !i túd tum a stážovanle. 

PETER 
DVORSKÝ 

La Scala. Uvedomu Jem sl, '!.e budem mu
siet svote výkony udr!lovat na ttUIVV~~f'! 
tatko u ustavične sa ldokonarovot. Prlro· 
dzenc. telto sk utocnostl oredr:hádzall t 
men:.ll! slHaže. lebo vtome. žo bez dosta 
točného odrazu sa nedil vvskočlt hneď 
na taký vvsoký stuJJICnok Zásluhu na 
molom speváckom v9vlne má v značne! 
miero mole orofesorka. ku ktoret stille 
chodlm na hodiny soovu. A všBtkv tl tohy 
čo som ore divadlo §tudoval. boli tor.h· 
ntcky kori,JWvllné za lei dozoru Spevák 
sl part nemOfe vvoracovaC sám, lebo sa 
počulo lnnk, Ilko ho oočulú tni Nozdll 
varn sa. že sooluorácu s oedo{(ó~om ne
slobodno oodce11ovaC a l pri vlastných 
dobrýr.h oocltor.h le nevvhnutná kontrolr 
odbornlka. N.'lfmll u nás ml adých, čo 
sme len nedávno V\'~lt zo soeváckvch 
tried. Inak sn so teva v !lkolP 11 Inak pre 
hladiska ooery pre vv~e flOO rudi Trebn 
st dat oozor . 11b~ sn mi11M st>!Wék .. ne
usoleval". abv trho hills lille! cez r ampu 
• minimálnou námf!hou a dO'!tednou se
bakontrolou. 

S akt mi pocitmi odchádzate do opery 
La Scala? 

- Na !HOdlá tam sa tešlm. Budem ~tu
dovnt r ovno v dlvlldle. budem mOrC sie 
dovat proces zrodu lnscenárle nácvl kv 
dirigentov. r ežisérov, choreoi(J a rov a 
pr6cu soevákov z celého svota ZOčastllo 
v11t Sil na pr!!dstavf'nlor·h. vvprncúva ť sl 
Pllrtle, ktorfl sn vvnasna11m dostA( n11 
tnku llroval) 11bv som Ich mohol sute 
vaC orlamo tam. 

Iste sa mt no dvll rokv ťt~tkc octchll 
dzo. keď tu o~tévatú nll!bllžn rod lčt 11 il 

manželka. ako at od dennoden.19ch SIJO

Iupracovn!kov l moZnosti prácP. Ale tstá 
dévka nostalgie te lb11 doč rtsné a šér 
opery SND P. Bagin ml slňbtl, že budem 
mOct 4-5-krát za sezónu vystupovať v 
SND a. h. Mimoriad ne som vdačn9 a 
QCeňutcm tO obrovskú možnost. žo naša 
spoločnost v nftšOI sňčasnosll déva mla
dým operným spevá kom prll~'Jilosť zdo
konalovať sa na popredných európskych 
scénach. Pri rodzene. že to 111 zovazute 
k svedomitému štOdlu a vvu!lt tu všet
k9ch ponOkených štOdllných mc!nostl. 

Kade viedla valo CNia k spevu? 

vtUnu hudbu. v moJom orlpade na OJJPr
ný spov StOdtum so ml darilo. moto pro
resorku pracovala so mnou svstomallcky 
11 pozorne. vedela o r ozsahu e kvalite 
mO!ho hlasu. nepreexpon(IVIlla ho a dva 
roky ma viedla nko ty r lck9 barvtOn. A'!. 
v tretom rotnlku ~om oo orv9 roz spia
vol tvrl ckO tenorovO áriu. V prv9ch 
troch ročnlkoch som SJJieval V!!fa uornv 
nui.lch fudových plesni, neskôr plesne 
Schubertova, Schumonnove. Brahmsove. 
Catkovského a ln9ch skladaterov lnten
zlvna práca pror. l. Cernecket sa preta
vovalo at v tom. že prtsoOsobovata motu 
farbu hlasu talianskemu repertoáru, 
érlám a piPsňam. Keď vvolsall konkurz 
do opery SND, orlhláslll sme sa naň tra
la, basista Ladisl av Zápražn9. '!.lak orof. 
Hozu, ktorý teraz !.tudule v Sofii. Jura! 
Hurný a ta. PriJali nás dvoch. A potom 
už prišla divadelná robota. Absolventské 
predst11vento v škole - koncert árii z 
opier Alda a Tosca - a v SND LenskiJ. 
A odvtedy pekná, ate náročná práca v 
súbore SND. 

Nemysllm sl - ako niektor! - . že ked 
Ide mladý spevtlk do Talianska a not· 
mil do Scaly, !e sa hned vráti ako Ca
rusa čl Glgli. Každý má svote predpo
klady, te svolskou osobnosťou. So svo
tou farbou hlasu. svoJim št~lom orl ta· 
komto !túdlu mO!e. ba musi urobiť oo 
krok, čl už v manléroch. f rázovanl. ale
bo v oracltenr oarlla a vo všetkom ostat 
nom, čo spev6ka r obf sl)evákom NeJde 
o to, vrátiť sa ako ,.bomba". ale ako se
riózny, dobre Drlpravenf a vyškolený 
spavák. Na takomto l tOdlu mOžem Jen 
zfskaC, ale vrchol sa dá dostehnut Iba 
ustavtčn9m zdokonaiovanlm sa. čl už do. 
ma. čl v cudzine - a to tieZ mP v kaž
dom veku! G. RAPOS 

- Od detstva som mal hudbu réd a 
naJmä spev. Začal som sa učiť hre na 
ktavlrl v Novákoch u E. Hrlca. ktorý ma 
odporClčal at motei profesorke l. Cer
necke(. Po skončeni zoS ma na základe 
talentových a plsomn9ch sktlšok priJali 
na bratislavské Konzervatórium. Ako 
žiak 9. ročnfko ZOS som spieval al v 
Zlate! kamere. čl ul Iudové, čl tanečné 
plesne. 'o neskOr na konzervatorlá lnych 
!ltOdlách som sa zameral v91učne na 

Ktorý not doteralll umeleckf tapecb 
si nald i!lml cenila? 

PEJ LR VRCJ:V!> KY 

MARIA SUCI/OV A 

EVA t TPKAYOVA 

- Po laureátstve v Ca!kovsUho súta. 
!1, vl f aznt konkurz v milánske! opere 

Mladí v Trenčianskych Teplici a th 
V dnoch 1.-10. auausta stali sa Trenčian

ske Teplice u'!. po deviatykrát de!lskom Pra.. 
hliadky mladfcb koncertn~ch umelcov, ktorá 
priamo nadväzovala na 30. ročnlk tamoJšieho 
Hudobného teta (záverečnr koncert festivalu 
boJ súčasne otváracfm koncertom Prehliadky) . 
Dramaturgia te1to akcie niesla sa v znamen( 
30. v9ročla oslobodenia naše! vlasti. Oslavám 
vf'novall usporiadatelia (Zvllz slovensk9ch 
skledetelov 8 rtadttefstvo Státnych kupefov l 
somosta tn9 koncert s v9razným zasl Openlm 
dtrl. k toré vznikli ako výSledok sk ladatefske1 
aktivity k tomuto Jubileu. Záverečné oodutalle 
Prehliadky - komorné matiné hudby a poézia 
zameralo sa avotou nt!plt.ou na Medzlnárodn9 
rok ženy. 

Te k, ako v predchádzatllclch ročnlkoch pri 
vvtvt!ronl profilu akcie, t v tomto roku do§lo 
k nl~ktor91n zmenám: l. nezlí l!astnlll sa na net 
zahraničn( umelci, ale o to väčll pri estor ve
noval sa domáci m umelcom, k tor! Studu llí za 
hranicami nalel vlaatl, 2. uspor iadal sa Inter 
prclal!ný seminár pre spevákov. k l ur(r z prl ~ts
turuvvch a ubytwflclch dôvodov pr11hlehal v 
Trenčlne, 3, lnlerpralai!né v(rkony se hodnullll 
na posedenlacb mladých umeiCIIV s králikmi 
4. do Prehliadky zaradila so al prezentácia 
mladvch umelcov pre zlistuocov aRentúr . Ok
rem toho sa v oblasti orRanlzačnet nadviazalo 
nu v9dobytkv a osvedčenú orax z oredchádza
fl)rtch ročnlkov: 1. usporiadal so konrert Jau
rP.átom medzinárodných komorných sfiCožf 
2. uo.:vali oopredn9ch mladých čeo; kvrh sOli~ 
tov t jeden komorn9 súbor l MusiC'\ lyrtca l 
3. v rámct akcie vystQplll na sumostatných 
podutntloch posl ucháči slovenských konzerva 
t6rtf 1 vysokých ~kOl. 4. vereJná oanelova dls 
kusla ood vedenlm dr. L. Mokrého. CSc, na 
ktoro! sa zfičostnlli sk tadH tollo. lntP.r pretl A 
kritici zamerala sa v tomto roku nn t~mu Oto
b y a 1)4Mtnenle Interpreta v snclallstickel spo
ločnost i. 

Počtom akcii i učl nkutuclch bolo to htoročnl\ 
Prohliadka natrozslahle(sla a al v náv~tovnostl 
podujati - koncertov. čl orehrávok aiPbo mo 
tlné dosiahol sa v9znemn9 pokrok Ak nepo 
črta me svmrontcký koncert a v v st ti of' niE> LO č 
nice, ktoré boli vypredané. ortemer návštev 
nosu provv!:oval čfslo 100. V budOcom ročnlku 
žwdal o bv sa venovať šll•šf orlostor hudbP 
klaste kel l na vtedensk9ch klas! kov sl trt\fl 11 
Iba česká dvo1tca manželov Ktánskvr h 1 a ut 
teraz bv sa malo uva'!.ovat o zlskaniA koncert
ného čembala. obv sa mohlo prezentovať nn 
Prehliadke Ospešno pokračulúre - nedávno 
založené čembalovt' orldrlc!n lr VSMU Usporia
datelia bv mali z.wbstar11C kvalitnel~ io kon 
ccrtné krfdlo, protol.c zlv stav dvoch toratšfch 

nástroJov dost značne handicapoval vačštnu 
klaviristo v, alebo asooň oočas Prehliadky ort-
1nt stá leho t1dr'!.bára klavfr ov. 

KLA VIl ISTI 

Z '1.7 st'lllstov plnO tretinu t vorili k laviristi 
Adrlenna BalbsOY6 (Konzervatórium, Lenin 
grad l demonštrovala r9chlu, miestami fasci
nuJúcu techniku dosť mAlo však podlotent1 
kultivovanosťou a uvedomalosťou ore!avu, čo 
zdOrazt'loval al pomerne Jednostranný výber 
repertoáru. Má ešte rezervy vo fixácii (pre
vaha debussyovských odtienov ), ale natm!l v 
dlsclollne. Sympaticky stvárnila Stxtu. Ida 
Ceroack6 (stážistka Konzervatória v Moskve' 
u tJutala nov9m lmpreslontsticko-poetlrk9m pri
stupom k Cikkerov9m Tatranským ootokom 
ktort znamenite korešpondoval s orv9mt dvo 
m11 časťami cyk lu. Eva Clpkayow6 (Vvsoká hu. 
dobná škola, Buclapešt) vvnlkla svoJim pri 
rodzeným muzikantských cltenlm, vvsoetou 
technikou. Mé elite určité rezervv v dvnamtc· 
kel palete r bohalšle lleJ1ov.mle. mohutnet811'1 
vrcholy - v Choolnovo( Balade r mol l Vefk9 
Pokrok smerom k uvedomelému tvoreniu a 
pozoruhodné bohatstvo rarteb oreukézala Eva 
Dlanonk6-VirslkoYá l ~onzervalórlum Mr)S 
kva) . Pavol Kováč s preňho pt· lzna čnou vy
brúsenosťou a PQellckosťou stvárnil Kresánka 
vo Scherzo. V dvnamtck9ch vrcholoch !ladolo 
by sa uvolnoneJ!ilo n ;>:nmatove1Sio tvorenia 
tónu. Frantilek Mu lh 1 AMU. Praha 1 demon
štroval pt·edovsetk9m svo1e zanletoné muzl 
kan tstvo, silu osobnosti, ktoré orevažov1111 n11rl 
technickou Istotou n umeleckou rozvahou l nat
mä v Musorgského Kartlnkt!r:h 1 Do!Pm z kto 
vlrlstlcky Sf!Ofllhllvého v9konu Eduarda Sp6-
l!lla r absolvent AMU Praha! ochudoht)OVIII !Pd 

nostrann9 v9hllr Ukll:zot so tv nom vtnc tr•r h l 
nlckv. ako výrazove or lrntovnn9m Slovenkll 
Rulena Schm hmannov6 fab~olven tk a AMU 
Praha l zeu tala svoJ.Im temperamentom preK· 
nantn9m rytmom a zmyslom ure vP.Tk<• technl 
ku v Bart6kover Sonáte. ktorO cháoala vefko
rvso. Poettcket!lle črty svoJho naturelu demon
štrova la v Očenášovom cvklo Nová Iar. V do
terii!Cel histórii prehliadok nerrprC!LPntoval8 
Konzervatórium v Ztllnc ani tednH t11ké znA
menité klavi ristka akou te Mllrta Suchová. Mé 
zmvstJI pre temnO drobnokrro;bu tak 1slo ako 
ore romantickO bravt,ru. oro snevnost chonl 
novske1 kantilény ako l pre výstavbu a vy
stihnutie Suchoňovho štýlu. Skoda. te sa !Al 
nepodarila mohutná gradécta v Pass11cagllt z 
MaleJ suttv. 

VLADIMIR CltiK 
tPokratovanla v buducoru člsle.l 

V. medzinárodný 
, 

organovy 
festival 
v Košiciach 

V r 4mcl XX. koCtck et hudobneJ Jari 
prebiehal v di'locb 15.-29. méta plat y 
ročnlk medzinárodného organového fes
tivalu. Namteslo pOvodne programova· 
n9ch 5 k oncertov boli 4 koncerty s do
mácimi a zahrantčn9ml umelcami. Na 
prvom z nich sa oredstevil or.rtanlsta z 
NDR K. Reiner Bilbme, ktorý sa strie· 
dal s brfttlslavsk9m l umatcaml Mllotum 
Jurkovll!om a Jozefom Zaa pk om (duo 
flauta - gitara 1. Vytvoril 811 ta k zou
!lmav9 štýlový o zvukový dorem, nie 
v~ak pre väetk9ch J.)Oslucháčov k!!ďfe 
priestory košického Dómu akustlrky ne
vyhovuJO ore komorne ladon9 .,m11Jý" 
zvuk t leutv a gitary. BOhme te llslston
tom pror. J. E. Kl>hlf!t't~ ktorého sme 
poč uli 011 vla iia !~om or,llanovom fo t •vn
lo: at ked eš te nemá takv zrel~ oohTnd 
08 hllortJretované skladby ako 11 ho PI'O. 
t esor, le ho Interpretácia te št91ovo i' l s· 
tá, tasná a technicky vyspelé Už v 
skladbe G. Bilhmeho (Prelúdium a f(l~e 
C dur ) upútal zretefnou výstnvbou. zdO· 
roznenlm Jednoduchosti a pritom zú"·t:l· 
nosti na tmi! vo fúgove1 časti , keď za· 
chovávlll st rledmosf at vo ro.-btl rh V 
Partite D dur J. G Wnlthora pout1 va 
B!>hme bohatill r egister v zhode s ľA· 
rebnosťou, na svotu dobu mortcru <;ml 
harmónlnml sklorlby. V Pro!J)dJu u fúgf! 
n11 meno B·A-C H od F. Liszta napl •IO 
rozvinut svote technická schopnosti . ná· 
padllo~C v reglstrtl cll a muz1klllttu Dr •· 
maturglckým prlno. om b ::~ lo uved"•do 
diela súčosn a t nemeck&! ~.,l adatloT k \ ľ.ul h 
Zechllnovet Spektrum pra or n. r\ 1:: Jr
kit tu vyutlva techn iCké mo~nos t l •u\
stro la. hfodé nové suzvuky, 01 • vnnlo
VIInl d • ~n ·J antnýrh a!iul'llnv l nt ol rt 11! 
prlllš dlhých 1 využlva altkvtJtJlé t ~ll\. 
vzbudzutuce asociácie hrOzv a d '~~ u . 
Bl>hme sa na svoJom konce rtf! pre :l;. '!· 
vtt at ako vynikaJúCI t:upronzator. r o 
dokázal tmprovlzovan lm na tému • ' la
mlčko nespite" - antiU61JáYallhU z G r~
!.ékove1 Zuunky Hrdkovle. Ako som 11% 
spomlnals, nevyrle~ená ahustlke v DO
me spl"lsoblla nPrO\'n~k9 do\Pm z vntt"l
penla dua Jurkovič - Zsapk~ M •no 
však tch vystOpenle hodnotlf ako v9bnr
né: predviedli zauJimav6, málo mámP. a 
vefml oOvabnt!J skl adby P. Lor ~1"1! l•o. 
M. Casll'lnuovo-Tertesca a Mnd1.1hru pre 
flautu a gitaru od ). l bnrta, ktore! ru
dové španlolsko-f ranctil.ska ná1.vukv ZllO· 
ll v orostredl Roll cket nádhery vr l ml ZJ• 
ullmavo Oba ta umelci liU mat• •rnmt ~vo
Uch nástroJov. sOzvuk fl auty a g1111rv 
pOsobl velmi oekne, skladbv, rozsahom 
nte orlllll velké, ale lntcrornte~ne o to 
nároenel~la tu zazneli v hravosti tauoč
nostl a nobl esnostl. 

Namiesto pOvorine orogramov~ného 
Hermann11 Versrhrl!e~rna z: Balgtrka 
Očlnkovala na druhom konr.rrtr1 Alcn!l 
Veselá z Brna. Bola Jedinou českoslo
Ví'nskou učastnlčkou košlckóho orgJ!'J O
vého resttvalu ( konc!lľt l. Sokola sa n~ 
kon11 1). A výkon, ktorý tu Veselé oodll· 
la, dal z11budnt1C no akl>korvek organlz~č
né vplyvy. Styri r.horálové prrdohr v 
.,Lipské" ). s. Bacha, Fantázia r mol 
K. z:. 608 W. A. Mozarta 8 nalmll Cho
rálová fantázia č. ll. a Finále z: NndAI· 
nrt hudby ore orgsm od P. Ebena z11zne. 
ll s vofkým t~t·hnlckým mol'ttrovstvom. 
t lvlovo l!dl'kvAtne a umelecky r..Osobtvo. 

Josef Bucher zo Sva lčlerlika sa tu c;tal 
orPdStllYito fom zá padne! organovej -ke>
ly - stredne! ,llenerllcle or~nnlstov le· 
ho orlstup k dielam J. S BAchu ( Pr~• IO· 
dlum a ft1ga e mol, Sonáta G clur. Cho· 
rálová predohra!, A. Honeggera (Fu~a 
a cho•·ál), C. Francka (Chorál a mol l , 
F. Tundara, nemeckého sklnd;Hefa z:o 
17. storočia, čt sOčasného sl< ladatora K. 
lluberta svedčil o zrelom pohla1te umol
ca, hlbokom ponore do aklnclatl!fov9rh 
predstáv. Napriek tomu bol JAho prlstup 
stried my, miestami af stroM. volil 11kOr 
tradičnO registráciu. 

Vrcholný umeleck~ zážitok poskytol 
&volfm koncet·tom or11anlsta zo ZSS R 
Loopotd Olgr ys. Nielen vynikaJúca lnter
prf'tácla, ale l samotná dramAturgia sl 
zasluhulo pozornost. Ako vllč~llll! or~ta· 
nlstov. a1 Dtgrvs z11člnlll koncert Ba
r.hov~ml sklndhnml ( Pralt1dlum a fťll(a 
Es dur 8 Sonátll c moJ]. Na!mll vo VI
vace Sonátv sme obdtvovnli svlo'!.u. a! 
hrav(l tntorpratll clu, 111sne, logicky ve
dené hlasy, vefml vtipné a zrlodkwé 
použlvonle dlskuntových registrov. Pre
kvapila kompozfcla O. Mllchu Smňtočnll 
toccat11, ktorO sme tu počuli oo prvý 
raz. Digrvs zreterno vvst11val trotčasto
vo sklaclbu, zv9rllzntl 4-tónov9 motlv 
ktor9 v rOzn vch obmenách zuznteva 11k0 
osudov~ otllzkA v pertektnel rolv!onlc· 
ket práci. Vyuffval tu al orchestrálne 
plénum, nie však samoOčelne. naopak 
v lntencttich skladotefovvch zámerov 

(Pokračovanie na 7. slr. l 



• 
člen Európskej asociácie 
hudobný ch festivalov (AEFM) 
BRATISLAVA, 4.-19. októbra 1!75 

5. 7. októbra INTERPODIUM '75 
10. - 14. októbra MTMI 1974/75 

PROGRAM UMELECKfCH PODUJATI 

Sobota, 4. ok tóbra 
10,30 - Z1·kadluvá sirň Prtmacfalneho palácA 
ST,ÁV~OST~f: OľVOREN IE Xl . BHS 
SLOVE~SKY FILtiARMONICK? ZBOR 
ZbormaJster - Ján Mária Dobrodln~k9 
Fan rá ry 
Očf'n<H: O vlasti. op. 48 [štyri miešané zbory) oremtér11 

k 30. výročiu oslobodenia 
Otvorf'nlo festivalu 
Octonctávanlo cien 11 plakiet 
Cl kkor: Tri ukr a tins ké !udové plesne f premiérA) 
Fl~us Bystrý: Trévlfka zelená 
16,00 - Koncertná '11!'11 Slovenske! filharmónie 
SLOV~:NSK~ KOMOR"lÝ ORCIIESTER 
UmPif'tký vedúCI - BOIIDA\1 WARCHAL 
Sóll&tcl - MAXF'J\Cľ LARR IEU. flau ta, Fram·uzsko 
MOI·:tt ·~: Muo;tc11 lstrouolltana 
Quuntz· Konrcrt pre flautu, slá čiky a basso continuo 

ti ritu· 
j . S. B<tch. 111 brandcnbursk9 koncert G dur 
VlvHicll: Stvoro ročných obdob! 
l 9,00 - SIOVPnské národné divadlo 
Súbor b.aletu SND 
ChorPu~rurta a réJ.Ia - SÁNDOR TÚTH. MLR a. h. 
STRET:-:UTIJ:: S MAHLEROM fsymfonlck9 bah~t l 
l 9 ~IIJ - Koncertná siPň Slovenske l filha rmónie 
Sl ovr;:>JSKÁ FILHARMÚ:-.I IA 
Dlrl~f'nt - T.ADISLAV SLOVÁK 
Sól ~ta - ANDR~ GERTLER, husle. Bel~lcko 
Bortók: l. koncPrt ore husle a orchestrr (30. v9ročle 

i1mrtlo sklndatera 1 
Sostukovlč· VIl. svmfónla r Lenln,l(radská l 
22,00 - Koncflrtná steJ) Cs. rozhlasu 
TOTO BISSAI\ITI IE so skupinou. Francú.t:sko 

Ncdefa, 5. októbra 
10,30 - KonrertnJ SIBII U klarisiek 
lNTERPODIUM '75 
( prehhtdkn mludých komorných súborov zo soclllllstlc
k9ch k rH lf ll) 
BRICliTTE FU'JKF.. husle a PETER WAAS. klov!r 
sonátové duo, NDR 
Hlindel. Sonfllu E Jur, op. 1, č. 15 
l:lePthoven· jilľnd so11atn F dur, op. 2" 
Prokortrv: Sonáto r mol. č l 
V ALCEVOVO KVARTETO, BI:R 
SchubHrt· Kvarteto Smrt a dtovča 
Mozart: Kvarteto C dur, KZ 465 
16,00 - 1\oncPrtná ~leň Cs. rozhlasu 
SMETANOVO KVARTETO 
Smelo na: ll. sldčtkové kvarteto d mol r Z mM ho b vot lll 
Pauer· III. sláčlkovl\ kvarteto (1970] 
Dvorák: Sláflkové kvdr teto As dur. op. 105 
19,00 - S"'D 
SCtbor opery S D 
Dirigent - ZDENeK KOSLER 
Rét.la - BRANISLAV KRISKA 
Mozar t: DO GIOVANNI f premiéra) 
19,30 - Koncertná sieň SF 
MOZARTEUM ORCIIESTER SALZBURG 
Dirigent - T.EOPOI.D IIAGER. Rakúsko 
Sólista - KARL ENGEL, klavlr, NSR 
Mozart· Serenádo D dur, KZ 320 

Klavlrny koncert B dur. KZ 456 
Symfónia C dur (Linecká], KZ 425 

Pondelok , 8. októbra 
10,30 - U klarisiek 
IN rERPOD!UM '75 
KVARTETO MAGDALENY REZLEROVEJ. PĽR 
Hd\'dn: Kvarteto B dur 
'Bcnthoven· Sláflkové kvarteto f mol, op. 9 
TRIO ATIIENEUM, RSR 
Brahms: Trlo č l, op. 8 
16,00 - U klarisiek 
I NTERPOD!UM '75 
tDEROVO KVARTETO. MCR 
Brahms: Sláčikové kvarteto c mol, op. 51, 1!. 1 
G. Kurlág· Sláčikové kvarteto 
BILJANA GAVRILSKA - BOZIDAR BRATOEV, )lusl ov6 

duo. SFRJ 
Prošev: lntlmne dialógy 
Mozart: Concertante D dur 
19,00 - SND 
BELEHRADSKÁ OPERA 
Jakov Gotovac: ERO Z ONOHO SVETA 
19,30 - Koncertná sieň SF 
SYMFONlCK? ORCHESTER a SPEVÁCKY ZBO~ MA0AR· 
SKf:HO ROZHLASU A TELEVfZIE 
Zbormajster - Ferenc Sapszon 
Dirigent - GYORGY LEHEL, MCR 
Sólista - ANDRÁS SCHIFF, klavlr, MCR 
Szôllôsy: Tra rtgurezlonl 
Schumann: Koncert ~tre klav!r a orchKter 1 mol 
BarlOk: Cantata prorana 

Utorok, 7. októbra 
10,30 - U klilrl~iek 
JNTERPÚDIUM '75 
FJl.JI,\RMO"'ICKC DYCJIOVC KVINTETO BRNO 
Antonin Hnjchn: Dvchové kvinteto D dur 
Evitm Ztlnwčnlk' Suite prr dychové kv inteto 
DYCIIUVC KVINTETO ESTO~SKEJ STATNEJ FILHAR 
MÚ'IIIE 
Antonin Rejcna: Kvinteto Es dur 
Kuulhi'I'P,. Kvlntoto [19711 
IllndPJilltli: 1\!ti lli komomá hudba, op. 24 
16,00 - U kluns•tok 
!NTERI'l)UtliM '75 
Komorn9 ~úhor. Kuba 
( uprcSilt'llln a program dodatol:ne l 
KOSICKf 1\\' \RTETO, SSR 
J. Podprod v Kvarteto 
Sostakovlf Slllčtkové kvarteto č. 9. oo. 111 
19,00 - SND 
BELEHRADSKA OPERA 

S IIVS 
Verdi: ERNANI 
19,30 - Koncertná leň SF 
SYMFONICK~ ORCIIESTER CS. ROZHLASU 
Dirigent - CARLO ZECCIII, Taliansko 
Sólisti - SALVATORE ACCARDO. husle. Taliansko 

LUIGI ALBE~TO BIA CHI, viola, T11ll11nsko 
Haydn: Symfónia D dur. č. 86 
Mo.t:art · Koncartantnll symfónia pre husle, violu 1 or-

chester Es du r, KZ 364 
Beethoven: I V. symfón ia B dur, op. 60 

Streda, l . ok t6bra 
16,00 - Koncertná sieň Cs. rozhl asu 
FILHARMONICKl KOMORNI VIRTU0ZI VlEDE~. 
RakOsko 
Umelecký vedúCI - ERICI-l PJ. DER 
j. Strauss Schônberg: Cisársky valflk 
J. Strausst Webern: Poklad - valčlk 
J. Strauss/Berg: VIno ženv a spev 
Schubert: Okteto 
19,30 - Koncertná slei'\ SF 
SYMFOii.ICK? ORCHESTER FOK PRAHA 1 PRAZSKY 
MUZSKY ZBOR 
Dlrl~etlt - OSKAR DA 0:-.1, SFRj 
Zbormajster - MIROSLAV KOSLER 
Sólisti - PETER TOPERCZER. kl11 vlr 

JI:-J DRJCH JINDRÁK. bllt•ytón 
• IIENRYK SZERY G, husle, Mextko 

Martinu: Parná omša 
Rezáč Koncert PI e klavlr a dycbové nAslJ'Olf! 
Beethoven: Koncert pre husle a orchester D dur, op. !ll 

Stvrtok, 9. okt6bra 
19,00 - s;o..,o 
KOMORNÁ OPERA STATNEj OPERY BERLI. 
Dirigent - JOACHIM FREYER 
Réžia - RUTH BERGH AUSOVÁ 
Rosstni: BARBI ER ZO SEVILLY 
19,30 - 1\once•·tná sien SF 
SLOVF.'\!:>1\A FILIIARMÚNIA a SLOVENSKY FILHARMO· 

ICl\\ ZBOR 
Dtrlgent - CARL MI:.LLES, RakusJ..o 
Zbormt~j~ter - JA \J MARIA DOBRODI:o.ISK? 
Sóhsll - MAGDA 1\Al.MAROVA. ~oprán, MLR 

DIETLR \VEJMAil.il., tenor ;o...DR 
jOZEF ~PACEK, bas , 

Jlaydn: Ročné obdobia 

Piatok, 10. októbra 
16.00 - U kluristek 
MTMI 1974 '75 
THOMAS FOR!. husle. Svalčlll l'sko 
Ag11the jagKI de Berne. klavfrnv spr ievod, Sv11 tčl11rsko 
Mozar t: Sonáta Es dur. KZ 481 
SmPlllna · Z domoviny 
Krol~ler: Llebesteld, Ltebesrreuď 

\ wdenské capriccio 
TRIO du NORD, Nórsko 
Beethoven: Klavlrne trlo, op. 70, f. 1 
Ravel: Klavlrne trlo 
19,011 - SND 
h.OMOR. A OPEHA !>TÁT. Ej OPER\. BERLI , l'.DR 
Di r lgPnt - KLAUS KIRBACH 
Rélla - HORST BO:-o:o.IET 
Fritz Gelssler: ROZBIT~ DZBAN 
19,30 - Koncertná sieň SF 
SYMFO\JICK~ ORCHESTER FOK PRAHA 
MTMI 1974 75 
Dirigent - PIERRE COLOMBO, Sv11tflersko 
Sóllbta - IIENRYK SZERYNG, husle, Mexi ko 

a účastnlct MTMI : 
CENEK PAVLIK. husle, CSR 
THOMAS FR! EDLI. klarinet. Sv a jčlllrsko 
MARIÁN LAPSA~SK?. klavlr, SSR 
J. S. Ba ch· Koncerl pre dvoJe husi! 11 OI'Chester d mol 
Beethoven: Romanca F dur, op. 50 
Webe•·: ll. koncert pre klarinet a orchester Es dur, 

op. 74 
Prokofiev: 111. koncert pre k lavlr a orchester C dur, 

op. 26 

Sobota, 11. okt61tr a 
10,30 - Koncertná sieň SF 
MARILYN MASONOVÁ, or~an, USA 
Halnes: Suita pre organ (1948) 
Le Clerc: Magnltlcat du Hullteme Ton ttn Sol Maleur 
J. S. Bach : Toccata, Ada.l(lo a Fúga C dur, BWV 564 
Schônberg: Variácie na recllat!v, op. 40 
Ashfort: Salltng to Bvzont1um 
Al111n: Tri tance 
16,00 - U klarisiek 
MTMI 1974/75 
MÁRTA FÁBJÁNOVÁ, cimba l, MI:R 
'Dán lei Ben kô, gitara (spri evod]. MCR 
Program: Tance z Unylove1 kódexu, Uszl6 Czldr a, BIB· 

thoven, István LAng, Emu Petrovlcs, Gy01'1Y Kurtáa. 
Improvizácie, Dánlel Benkô 

AAGE KVALBEIN, vtolon!!elo. Nórsko 
Ľudovlt Marclnger, klavlr (sprievod l 
Sammartlnl: Sonáta G dur 
Debussy: Sonáta 
Brahms: Sonáta • mol 
19,00- SND 
MTMI 1974/75 
ANATOLIJ PONOMARENKO, bas, ZSSR 
Dirigent - Gerhard Auer 
Réžia - Miroslav FlscheT 
Cll]kovskll: EUGEN ONEGIN 
19,30 - Koncertná sieň SF 
STÁTNA KAPELA BERLIN, DR 
Dirigent - OU.1AR SUITNER, Rakusko 
Sólistka - ANNA TOMOVA-SINTOVA, SOI!rán, BLľ 
Dessau : In memori am Bertold Brecht 
R. Strau.,s: Styri ooslednl! pl esne 
Brahms: 3. ~vmrOnta 
22,00 - U klarisiek 
MUSICA AETERNA 
Umelecký vedúci - JÁN ALBRECHT 
Program: Bamberský kódex. G. Durav. f. Ob t•acht. L. Com 

pé1·e. J. des Préz. 1. japart, A Scan<lellus. G. Gabt•IAI 
ll, S. Kntlpfer , P J. Vetvanovský, P. Peuerl, M. A 

HUDOB 

c.tt. J. H. Sclietn. c. Monteverdi, H. L. Hassler, 
G. Carlsstmi 

NIHlafa, 12. okt,ltra 
10,30 - SND 
OPERA SND 
Dirigent - TI BOR FRESO 
Réžia - BRANISLAV KRISKA 
Frešo: MARTIN A SLNKO 
10,30 - Konrertná sieň SF 
MTMI 1974175 
MIKLÚS PERf:. \t, violončelo. MLR 
ROLA~D· KELLER'. kl avlr, NSR 
ROLF-DIETER ARENS, klavtr, NDR 
Dirigent - JAROMIR NOHEJL 
Elga r : Koncert Pl'e violončelo a ot·chester, op. 85 
Mozart: Koncel't prA klav!r a orchester c mol. KZ 491 
Beethoven: l . koncert pre klevlr a ot·chester C dur, 

op. 15 
MORAVSKÁ FILIIARMÚNIA 
10,30 - U klarisiek 
KOMOR ? KONCERT K MEDZI. ÁRODN~MU ROKU ZENY 
Ú'čfnkujú: A~DR~;A SESTÁKOVÁ, DANI ELA KARDOSOVA, 

IDA CER~ECKA. ELE, A HIRNEROVÁ, TRIOM. GAj· 
DOSOVEJ ·MOTULKOVEJ, SUCHONOVO KVARH l O 

Program: Baczewlczová,Kaprálová. Ta l llo!erreová, Lu· 
tyensová, MakarovovA, Szymanowska 

19,00 - S\ID 
BALET SND 
Choreografia a ré~la - JOZEF ZAII\0 
Dirigent - GERHARD AUER 
Sólisti - MARTA DROTT!'.EROVÁ 

VLASTIMIL HARAPES 
Adam: GISELLE 
19,30 - Koncertn! ste•'\ SF 
STÁTNA FILHARMONIA BR O 
Dlngent - JIRI B8LOHLÁVEK 
Sólista - JIRI KRATOCiiVlL. vtol11 
Beethoven: 3. symfón ia Es dur , op. 55 f Eroltal 
Zelezný : Koncet•tantná hudba pre violu, slái:lkv a klavll' 

Jaroslav Smýkl!l. klavl r 
R11 vel: Da fnls a Chloe. 2. suita 

Poadelok, 13. okt6bra 
MTMI 1974 75 
16,00 - U klarisiek 
AMSTERDAMSKf: FLAUTOVE: TRIO, HOl Andsko 
Weber: Trlo 11. mol. oo. 63 
Gaubert : Tri akvarPI'I' 
0 1•thel: AbbOZZI, OD. 57 
GOTTFRIED SCHNE! DER, husle, !I.~R 
Pavol Kováč klllvlr 1 spr ievod l 
Leclalr: Sonáta pre husle a klavlr D dur 
Bach: Sonáta g mol. č. l 
\V!enlawsk l: Polonéu A dur 
19,00- S. D 
OPERA SND 
Dirigent - VIKTOR MÁLEK 
Réžia - MIROSLAV FISCHER 
Sólista - ROBERT CHRISTESEN, barytón, NSR 
Gounod: FAUST A MARGARf:TA 
19,30 - Koncertná sleil SF 
MTMI 1974 '75 
Symfonický orcheste1· Cs. t·ozhtasu 
Di rl~ent - O DRE] LENÁRD 
Sóltstl - FRANS IIELMERSON, violončelo, Svédsko 

ROBERT GROSLOT, klavlr , Belgicko 
EERO IIEINONEN, klllvlr. F!.nsko 

Havdn~ Koncert pre v iolončelo a orchester C dur 
B11 rtók: 3. koncert pre k lavlr a orchester 
Rachmanln!W: l, koncert pre kl11vlr a orchester fis mol, 

op. l 

Utorok, 14. okt6bra 
16,00 - Koncertná siet\ Cs. rozhlasu 
CAMERATA SLOVACA 
BRATISLAVSK~ KOMORN? ZBOR 
D1rlgent - VIKTOR MÁLEK 
Zborma jster - AN'ľON KÁLLAY 
Sólisti - KAROL ILLEK, kontrabas 

I: UBA BARICOV Á, mczzosoprAn 
MAGDAú~\JA IIAJÚSSYOVÁ, soprán 
PETER DVORSK~. tenor 

Dlb8 k: Komo•·ná svmtónla 
Sperger: Koncert are kon trabas a komorn~ orchester 
Kox: L' Allegrla pt e sop rAn a komorný orchester 
H11ydn: Die Erwllhlung elnes Kapellmelsters (kantáta) 
19,00 - SND 
OPERA SND 
Dirigent - TIBOR FRE O 
Réžia - MIROSLAV FISCHER 
Blzet: CARM EN 
19,30 - Koncertná sieň SF 
MTMI 1974n 5 
Slovenská tllhar mónla 
Dirigent - BYSTRIK REZUCHA 
S61lstl - JAMES KREGER, violončelo, USA 

SIEGFRI ED LORENZ, bary tón, NDR 
ANDREJ GAVRILOV, klav!r, ZSSR 

Kaba levskiJ: l. koncert pre violončelo a orche~ter ~ mol, 
op. 49 

Mahler: 4 plesne podla RUckerta 
CaJkovskll: l . koncert pre kl11vlr 11 orchester b mol , 

op. 23 

Streda, 15. okt6bra 
16,00 - U klArisiek 
MILOS JURKOVJC, f illuta 
ZUZANA ROZICKOVÁ, čembalo 
JURAJ ALEXANDER. violončelo 
J. S. Bach: SonAt11 e mol pre Cl 11utu 11 continuo, BW' 

1034 
Son6ta h mol l pre fl autu a čembalo, BWV 1030 
Sonáta g mol pre rtautu a continuo, BWV 1020 
SonAt11 Es dur ore fl au tu 11 cembalo, BWV 1031 

19,00 - SND 
OPERA SND 
Dirigent - VIKTOR MÁLEK 
Rllžl11 - MIROSLAV FISCHER 
Takteklšvlll: TRI ZIVOTY 
19,30 - Koncertná steJ\ SF 
PRAZSK? KOMOR ? ORCHésľER BEZ DIRIGE:\TA 
Sólista - FRIEDRICH GULDA, klavlr, Rakúsko 
Purcell: GordJCk~ uzol 
Mozart: Koncert pre ktavl•· a o t·che~tor B dur. K? 595 
Dvoi'ák: Ceská suita, op. 39 

~tntolc, 11. okt6bra 
16,00 - U klarisiek 
Komorný koncert česke! a lovenskel tvorb~ ., 
SL l 



rv r4mct Os. hudobnet !!atvyl 
ÚčlnkujO: SONAT0RI DI PRAGA, JOSEF SIKORA, TED-

LOVO KVARTETO. PETER MICHALICA 
J. Boháč: Sonettt per Sonatorl • 
M. Koi'fnek· Sonatfna pre violončelo 
M. Novák: Sláčikové kvarteto 
L. Burlas: Koncertna sonáta pre husle iólo 
V. KuOera: Manifest tart 
19.30 - Koncertná steň SF 
Večer opern~ch árlf 
Orchester opery SND 
DlriRent - TIBOR FRESO 
Sólistka - GRAZIELLA SCIUTTI. soprán. TAliansko 
Pro,gram: árie a predohry z opier W. A. Mozarta. V. Bel-

ltnlho G. Verdiho. G. Rossiniho. A. Thomasa 
Piatuk, 17. októbra 
16,00 - Koncertná sieň Cs. rozhlasu 
KOMORNY SÚBOR CLENOV SF 
Dirigent - GI\BRIEL PATÚCS 
Sólisti - JOSEF PÁLENICEK, klav!r 

PAVOL KOVÁC. klav!r 
PETER MICHALICA, husle 

Janačok: Capr iccio pre klavír f l11vú ruku 1 11 kom orn~ 
orchester 
Concertino pre klav!r a komorný orchester 

Bet'R: Komorn~ koncert pre klavfr. husle a 13 dycho· 
vých nástrotov 

19,00 - SND 
NARODNE: DIVADLO PRAHA 
Dvorák: JAKOBIN 
19,30 - Koncertná sieň SF 
STUTI'GARTSKÝ KOMORNÝ ORCHESTER 
Dirigent - KARL MONCHINGER, NSR 
J. S. Bach: Suita h mol, č. 2 
Vlvaldl: Concerto grossa. op. 3, č. ll d mol 
R. Strauss: Sexteto pre sláčlkv z Capriccia 
Gluck: Claccona z opery Parts a Helena 
Britten: Variácie na tému Franka Bridgea 

Sobota, 18. októbra 

10,30 - U klarisiek 
Komorn9 koncert českej a slovenskej tvorby 
lv rámci Cs. hudobnej žatvy) 
Učinkujú: BRATISLAVSK!!: KVARTETO, MAGDALf:NA HA. 

JÚSSYOVA, FLAUTOVf: KVARTETO BRUNNEROVCOV 
BRTGI'J,'A SULCOVÁ, KAREL ~EHAK, DUE BOEM I Dl 
PRAGA, IVO KIESLICH, OLDniCH SATAVA 

Z. Mikula: To bude ráno! - cyklus piesn! pre soprán 
a sláčikové kvarteto na básne A. Plllvku 

] . Matys: Zmienky - trt skladby pre štyr! ľlauty 
J. Kowalski: Kvarteto · 
L. Kub!k: Ná'rek bojovnfkovet ženy pre soprán, vletnant 

skú recitátorku, violu, basklarinet, klavrr a biele 
nástroje 

]. Tauslnger: Cmáran!ce 1?0 nebi 
16.00 - Koncertná sieň Cs. rozhlasu 
Pies1~ov9 recitál 
GAELYNE GABORA, soprán, Kanada 
JERZY MARCHWI~SKI, klav!r (sprievod). PIIR 
Piesne Mozarta, Blndemltha. Ravela 11 Schuberta 
19,00 - SND 
NÁRODN!!: DIVADLO PRAHA 
Fibich: PELOPOVE NAHOVÁRACKY [melodráma] 
19,30 - Koncertní\ sieň SF 
STÁTNY AKADEM ICKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTER 
MOSKOVSKEJ FILHARMÓNIE 
Dirigent - KIRIL KONDRAŠIN, ZSSR 
Sólista' - ALEXA DER ĽUBIM9V, kla\·lr. ZSSR 
Piirt: Perpetuum mobile 
Stravinskij: Koncert pre klav!r a orchestl:lr 
Bartók: Hudba pra strunové nástroje, čelestu a biele 

nástroje 
Ravel: Spanielska rapsódia 
19,00 - Nová scéna 
SÚBOR NS 
PLNE: VRECKA PE~AZI 
muzikál - premiéra 
Hudba: Igor Bázllk 
Dirigent - Z. MACHACEK 
22,00 - Koncertná siei'l Cs. rozhlasu 
FIVE CENTURlES ENSEMBLE 
Program: S. d'Indla, G. Frescobaldl. C. Monteverdi 

M. Rossi, L. Luzzasch!, F. Cavalli 

Nedefa, 19. okt6bra 

10,00 - Koncertná sieň Cs. rozhlasu 
SOFIJSid SOLISTI, BĽR 
Dirigent - VASIL KAZANDZIEV, BĽR 
Händel: Concerto grossa. op. 6, č. 12, h mol 
Haydn: Divertimento Es dur 
Cajkovsklj: Serenáda 
10,30 - Koncertná sieň SF 
Zborov9 koncert 
SPEVACKY ZBOR SÚBORU LúCNICA 
Zbormatster - STEFAN KLIMO 
Program: Kardoš, Dvoráček, Zemanovský, Ravel. Sviri 

dov, Monteverdi, Cikker, Mikula, Hrusovský 
BRNENSKÝ AKADEMICKÝ ZBOR 
Zbormajster - LUBOMI R MÁTL 
Program· Gallus-Hand!, Werner. Mtkul11, Slavlcký, Tane· 

jev, Borkovec, neznfček. Sostakovič 
16,00 - U klarisiek 
Hus!ový recitél 
YUR IKO KURONUMA, husle, j11ponsko 
JAN PANENKA, klav!r 
Suchoň: Sonat!na 
Prokofiev: Sonáta D dur. č. 2, op. 94 b 
Hayashl : Rapsódia 
Ravel : Sonéf:a G dur 
Debussy: Sonáta g mol 
19,00 - SND 
OPERA SND 
Dirigent - TIBOR FREŠO 
Réžia - K. L. ZACHAR 
Suchoň: KRúTJ\JAVA 
19,30 - Koncertná steJ~ SF 
SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA 
Dirigent - DMITRIJ KITAJENKO, ZSSR 
Sólista - · BRUNO LEONARDO GELBER, klav!r, Argen ttt 
Ferenczy: Symfonický prológ (premiéra) 
Beethoven: 4. koncert pre klavfr a orchester G du 

op. 58 
Musorgsklj Ravel: ObJ'ázky z v9stavy 
ZMENA PROGRAMU A úCINKUIÚCICH VYHRADENÁ 

Bratlslavlt 12. 8 1975. 

DIRIGUJE FRANTI~EK STUPKA 
L\ntonfn Dv o r 6 k : 

Symfónia i!. 8 ,.Anglick6" 
Symf6nla i!. 9 " Z Nodho ave 
ta" 

,··Pská f ilharmónia 
'ANTON 010447-8 

Dvojplat1iový komplet význam. 
1ej osobností českého dirlgentské
lw umenia FrantiSka Stupku Je 
: aujímavv hneď z viacer ých hl a
ir~k: po prvé je to vzácny hi.~to
•tcký dokument o wnení majstra, 
lrtorý svojou umeleckou činosfotl 
uvoral hlbokú brázdu v českom 
11udobnom ilvote, po druTté doktt
'ltentuje ií.žasnú sviežost a vitali
tu umelca - prvá nahrávka (Sym
fônia G dur) pochádza z rok rt 
1959, zo slávnostného kottcertu, 
ttsporiadaného lc Stupkovým osem, 
•teslatinám a druhá snímka (No
vosvetslcá) zasa z koncertu k maj
~~~ ovým 85. nar-odeninám - z ro-
1.-u 1964. t>al~ou pozomhod ltasfott 
•1ahrávok je to, že ide o záznamy 
: koncertov, a nie o šttídwné 
\ltimky - teda o nahrávky so 
u$etkýml ruchmi, kašľami, vŕzga
rJim stoličiek a potleskml, ale aj 
~ tou neopakovate{nort atmosférou 
n napätím, aké nám Utídiová na
ltrávka n ikdy neposkytne. 

Na platne sa dostalo to naj
typwkejšie zo Stupkovlto repertoá
~u . Veď česká hudba mu bola vždy 
~ ~ujbllišla - a pri prehrávwtí sní
mok si znova v plnej šírke uve
rlomíme, ako jej rozumel a čo 
Psetko z nej vedel vytažit. Stup· 
kovo predvedenie Dvorákovej Sym· 
fónie G dur odhaCuje bezo zvyš· 
kiJ krásy tohto diela: jeho dravý 
optimizmus, ale aj lyričnosť. Z hrJJ 
Ccskej filharmónie vanie 1tevídaná 
spontá11nost: v m imoriadnom les
k'lt sa zaskvie sláčiková skuptlla, 
plasticky vyniká St u pko va minu· 
cióz1ta dy1tamická práca. Je to In
terpretácia, akrí málokedy počuje 
me: stavebne ucelená, prehCadn6 , 
v detailoch pritom jemne vybní-

sená. O čosi menej vydarená Je 
nahr ávka Dvofálcovej Novosvet · 
skej. tazko posúdit, či to mož
IUJ pripísat predsa už len vysoké· 
mu veku dirigenta, alebo je to čts
te technický nedostatok, keď sa 
oučas strácajú tematicky dôležíté 
hlasy; i plastika diela je men 
šia, než na predo~lej snímke. Zdá 
sa však, ie nedostatky idtí skôr 
na úkor technickej zložky, lebo 
i šumov a kazov je tu citeľne viac. 
Pochopiteľne, sú to snímky pr e· 
v=até z archívu československého 

ro:::lllasu a nem.ažno ich techmc· 

{(IÍ tíroveň posudzovat meradlanu, 
aké kladieme na št ií.diové nahráv
ky. 

Sme radi, že sl pamätnici Stup
kových koncertov môžu pripome
núl jeho oddaný a pokorný pľi
stup k interpretovanému autoro· 
vi, že na nás z týchto platni za
vanie jedinečné ovzdušie jeho kon
certov a že sa aj pre mladšiu ge
neráciu zachová niečp z toho, čo 
má pre určitú etapu našej hudby 
uz historický význam. Kiež by 
platni takejto hodnoty a umelec
kej závažnosti bolo čim viac! 

ROMAN SKttEPEK 

O TANCI 
problémom tvorby a testvovan!e súborov rudových 
tancov piše Cyril Zálellák. Okrem vnútorného kolo· 
behu života folklórnych sOborov - ktorý pozná vel
mt detallne - p!še al o !ch spoloče·nskom poslanL 
K práci choreogra fa sa prihovára Kliment Ondrejka. 
Piše o námete tanca, o Dalcrozovom vymedzenfm 
pomeru skupiny k sólistovi, 0 formovej v9stavbe tan
ca a pod DruM Ondretkov prispevok sa venuje me
todike nácviku, pričom vychádz.a zo všeobecn9ch di
daktických zásad pr! vyučovani tanca. O svojej prác! 
píše chor eograf a režisér Stefan Noséf. Al keď v te
ho článku Ide o nieKtoré zovšeobecnel)ia vlastn9ch 
ski1senostf, čl ta tel sa so za u tm om dozvedá o práci 
.,v umelecke! dielni" súboru Lúčnica z predchádza· 
júclch rokov. Zauf{mavým pohf!ldom na tvorbu folk
lórnych súborov a využitie Ich programov vo rume 
a telev!zl! te prlspevok filmového režiséra Martina 
Slivku. K oti\zkam hudobného sprievodu v amatér· 
skych folklórnych sOboroch ; a vyslovuje Svätozár 
Stračina. Zborn!k doplnil zostavovatel v9berom od
bornej a metodicko-Inštruktážnej l!teratúry. 

K naJnovš!m publ!káclám Osvetového ústavu v Bra· 
t lslave patri Zborn!k At6dil a úvah o tanečnej a sú
horovej problematike, obsahujuci referáty, prejavy 
A metodické články významných predstavltefov ama
térskeho folklórneho umenia na Slovensku. Zborník 

• rznikol '!- .IJOtrLeb amat(!J.:skeho hnutia: vychádza zo 
~kutočnostl, te v teJto oblasti je chronick~ ncdosta
te>k potrebneJ odbornej literatúry. Zostavovater -
Kliment Ondre jka - vybral preto do zbornika okrem 
nových článkov aj staršie. ktoré ani po rokoch ne 
~ tratili aktuálnosť a mOžu poslúžiť prác! amatér· 
-;keho choreografa a vedúceho súboru. 

Milan Le. čák prša o vztahu folkloristi kv k štyli
wvanému folklóru n o funkcii folklórnych suborov 
1 skupin v súčasnost!. Referát prezrádza žlv9 záutem 
vedca· folklorlstu o súčasné folklórne hnutie a jeho 
zatriedente " systéme folkloristiky. K aktuálnym 

V d1!och 10.-20. júna t. r .. ~a 
:tí čast rlil Symf011ický orchester Cs. 
rozlllaw v Bratislave Dní česko 
~!ovenskej kultúry v Z~SR. Pre 
~voj ::ájazd naštudoval dva zá 
• azné programy. V prvom boli Me 
•amorf6zy Eugena Suchor'ia, Pro
~·ofiet'OV 1. koncert pre klavír o 
'rche~ter Des dur, op. 10 a Sym 

1tirlia č. 8, G dur Antonína Dvofá 
~·a l-o'u programe druhého 'koncer 
tu bola Smetanova Predohra k 
•(Jere LiiJUša, Epitaf Jána Cik ke• a 

Prokoftevov 5. koncert pre klavtr 
a orchester G dur, op. 55 a I X. 
:.ymf6nia e mol .. z Nového sveta" 
cd A. Dvofáka. Prvý program dr 
ngoval zasl. umelec Ľudovít Raj 
ter, druhý Ondrej Lenárd, laureát 
\fedzinárodnej stítaíe mladých dr 
•tgentov v Budapešti (na sním lee 
pred plagátom leningradského 
koncert u) S6list.am na oboch kon
certoch bol popredný sloven.~ký 
klavirista, laureát medzinárodných 
~•íťaží Peter Toperczer. 

ALEXANDER MOtt 

Prvý koncert odznel ll. júna 
oo Velkej sále Leningradskej [tl
harm61tle. Náročné lemngrad.~ké 
obecensťvo sl vypočulo druhý pro
gram nášho orchestra, ktorý dm
goval O. Lenárd. Kto sleduje pro
dukcie orchestra v posledných ro
lrcclt, musí konštatoval ieho neu
stále sttípajú.ci výkon. No ten, leto 
počul hrať SOCR v Lening1ade, t'o 

Vilne a v Minsku, musí bez •rad
sádzky uznat, ze sa teleso do.~ tá
va k eu,.6pskym orchestrálnym 
špičkám - v techmckej dokolta
losti i vo zvukovej farebnostt. Na· 
št hráči to dokázali v obld,·r,c:h 
droŕákovskýcll opusoch. O V!iko
ne sólistu Petra Toperczera moz,to 
hovont tba v superlativÓch. Obt· 
dra Prok.afievove koncerty ~í našli 
v 1lom ideálneho mterpreta Opät 
potvrdil svoju povest .~k t,clťlto 
'tlttzikanta. Od:rlcadltl t o aj .~lcan
dot·anfi potle.~ lc prítomného oiJe
censtva, lrtoré St vyrlú.tilo pridav
k.l/ 

Dr. Ľudovlt Rajter zaujal so
metskc obecenstvo SVOJOU poue~t· 
nou eleganciou, ale aj zvrtú.tor •le· 
r1yím prístupom lc dielam, i:o sa 
orlhali!o najmä na jeho po1iatr Su
choňových .. Metamorfóz" l V/ll. 
symfónie A. Dvoŕáka. U 011dreja 
Lenárda udivoval jeho tempera
ment (Prokofiev) i prek•ásne vy
pracovame Dvorák.avej ~Jtmfó•ue, 
ktorá ~a pod Lenárdovou taktov
kou rozozvučala v celej svojej kra · 
se a velebnosti. 

VšeNcy koncerty Symfonick'eho 
orchestra Cs. rozhlo .~u v Bratisla
ve boli pre na5e teleso vellcým 
tí.~pechom. Potvrdtlr to OJ recen
ue v sovietskych denníkoclt a ue
čemík.aclt . Zvl1Ut pote§rll .... ~lová 
Z11ámeho dirigenta Arvida ./o,tsort
sa: .,Bol to pre 11CÍS všetl.:fich veľ

ký ~viatolc, príďte opät medzi 
nás", O. ODZGANOV h 

• 



• 
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mv 1111 Záp11de. ame na koreni veci. Tak· 
to al vv<~okokvullflkované orctm-tre. kto 
rý ch členovld pohotovP. čftu IO z listu 
led tnel'uo tnterpretu t ti 'Hiča!.nu hudbu 
nedosohulú ti J•ovei• '>Ovlotskvch kolektl 
v ov. l rh na tv!lčšou uevfzou te bt•llan tnO 
,,,.ureslonl'llna hr a 

- Ak~ mlite názor na mladfcb inter· 
pretov ? Akceptujete vfhradv hudobnlko~ 
stnrhf l(eneráclo: mladi s6 na! chladni 
a málo omollvni ? 

- Mvsllm. že emócte ludf boli vžd~ 
rovnaké. A nakoniec al skrvté Cltovosf 
to svoJskou rormou emoctálnPt reall.l:á· 
cle v lnterorotácll. Spomfnam ,( na hru 
Sergoja Prokorteva. Svote diela hral la
konicky a uzavreto. Mal som dotem. ie 
sa ost9cha ooodkryt svotu lyriku. Umo· 
lee sa doslova zacláňal toká tnosťou. bra 
vtirnosťou hry a humorom. V teho huobP 
dnes nachádzame ltlblvti poózlu tuzne· 
noel , ktorll nemOžemo Interpretovať skla· 
datelovou menHlrou hry, 

Co sa týka nového typu Interpretácie 
domnievam sa. že v:!dy boli a al dnes 

Profesia druhej polovice života 
- Dlrlgu(em v yše štyridsať rokov -

hovori Kl r ll K o n dr 11 š l n, šétdlrl~en t 
Svmronlckého orchestra Moskovsket fit. 
harmónie. Jé to slušné dobil. SvoJu tvo
rJvíi činnost mO~om rozelell t n 11 štvrt ob
dobia. V prvom som sa snažil čo natskOr 
ll nafzručnel!llo .,zosOiadlt" dielo. Druhé 
obdobie sledovalo roz!llronlo r epertoáru 
do maximálne mo~nef lilrky. Obsahom 
tretieho bola kritičnosť k vvkon11ne1 orá· 
ct. Vlastn~ tnterpretačM št~l som st vv· 
pracoval v lltvrtom obdob{. 

- Do ktorého tábora Interpretov zara· 
d'u Jete soba: medzi .,uniYerzliloy" al ebo 
.,lpectallstov"? 

- Podla m01ho názoru dirigent by 
mal byť untve1·zálny. Ked počOvam slo
vá: .• To te dirigent Catkovskébo 11 to 
Sostokovtča". - nesúhlaslm s podobnou 
cha ra kterlstlkou. 

- Na akfch prlnclpoeh zostavuJete 
program ? 

- Clm te program rozmanlte!šl, tým 
zl skome v1acet kontrastov a h udobn~ch 

dobrodružstiev. A programová pestrost 
publikum neunavl. Presved čili! ma o tom 
sk C1senost. Monografické koncerty ne
schvalu tem. V~nlmku mOžeme urobiť vo 
nťahu Mozart a Beethoven. 

- Hudba sa čoraz vllčlml presadzuje 
v sovietske! tel evlzll. Akt m6te na to nli· 
zor? 

- Mne tolcvlzla nikdy nenoh•·adl Zlvý 
kon tak t s umenfm. Ale na poll hudobno! 
v~chovy mOže tolevtzla uroblt vrlml ve
la: ztskava fudl ore umenie. vzdeH!va 
mllo\lnlkov kr llsnych tónov 11 ml! rte~ 
rekl amné poslania. Prod konce1tom te 
velmi dOležllé Ovodné slovo o histórii 
dielo, teho fOJ•me oter. Televtznv dlvllk 
má mat pocit živého kontaktu s kon 
ccrtn9m pOdlom. a nie atmosférv kina. 

~ Praktlzulete besedy s poslucháčmi 
na otvorenfch koncertoch ? 

- Ano! V sezóne 1973 74 sme dávali 
cyklus koncertov v Parku kulttlry Mos 
kvorečte. Do programov sme zaradili die
la Mozarta, BPethovena, Berlioza. Wag
nera, Gllnku. Musor gského, Ca lkovské
ho, RtmskéhcrKorsakova. Prokortova. 
Sostakovlča. Chrennlkova. Pred každým 
koncertom som besedoval s poslucháčmi 
Poslucháč i takto nadviazali aktlvny kon 
takt s hudbou. 

Ako hodnotlte súčasné Int e r pretačné 
umenie? 

- Rozpracoval som teóriu. kturC1 na 
zývam .. teOrtou váh" 11 tednel mt~ke 
te autorlla dlri.'!enta a 1111 druhe! t"lro
ven orcho!.tra. Ešte nedávno holi na svP.· 
tovej špi čke vt.aceré západné orr hestre 
V poslednom obdob! me ktoré clteJne zn!· 
žutu svoju úr ove•'. Stari moestrovla odl 
šli zo srénv a mladi diJ·tgentl n!'venu1u 
prtvera času or chr.strl'llnvm skOl.karn. A 
ak berieme.. do úvahy finan čné problé 

Deväť 
. 

mes1acov 
na Islande 

Koncom uplynule! sezóny 
vrát1ll sa do vlasti po ročnom 
učlnkovanl na Islande pllltl hu· 
dobnlci . ktorým čs. umelecká 
a~entCira Slovkoncert zabozoe 
č1 ta anga2mán v Islandskom 
svmrontckom orchestri v Reyk
tnvl ku Island te pre nlis eSte 
si lilo utraktlvna a málo znAme 
snvPrská kraJina, približne 18· 
kl\ vefká rozlohou ako Cesko-

chestra je Nór Karsten Ander· 
sen. Orchester, ktorý prave 
to/lto roku oslavuje 25 výroc•e 
svojho vzniku, hrá bezný sve· 
tový repertoár i skladby rs
landskýcll autorov. V orchext d 
je kaídrí sez611u angažovaných 
viacer o zallramč11ých hudotmr· 
kov, a t o najmä z toho dôvo 
du, že l slartd este nemá take 
zázemie, aby bol v tomto sme•e 
sebestačný. Základné hudo11•1é 

§kolstvo t am s!ce je, ale vysš1e 
vzdelartie ztskavajú tamojší tta· 
daní hudobníci najmll v zahra 
r1ičl. Napriek tomu vsalc nárvlcy 
rta úrovetí orchestrálnych hrá 
čov srí rmmoriadne VlfSOké. 

slnvensko ole s nflpomerne 
menšhn oočtom obyvatelov 

Ako ste sa vy plat l česk l a 
slovensk! hudobnlcl na Island 
doAlali? 

sú r Ozno typy, na rozdielne! urovni ta
lentu. Ale ešte som sa nestretol ani s 
todn9m dirigentom. ktorv bv bol mladšl 
ako trldsa ťpil(J'ol.nv a prepracov<~l bv sa 
na svetovú úr·ove•1 ako vysoko erudo
van9 umelec a pedagóg. V tom spočfva 
špectrtčnost dirigovania. Aby mohol ume
lec tClto profesiu ovllldaf v cele! tot šil'· 
ke, aby našiel svote vlastné umelecké 
kr6do, potrebuje nemnlé množ!.tvo ume· 
leck9ch a 2tvotn9ch skúsenosti. Dlr lgo
VIIn te te ororestou druhet polovice rud 
ského 11vota. Potrebuleme ta lentovaných 
mtaMch dirigentov a musfme dbať. abv 
sa prepracovali na skutočno erudova
n?ch maJstrov taktovky, 

- Co l!ak6 v bud6cnoatt dl r i11entak6 
profesiu? Mo! no predpoktadat; ie 11 do 
dneilných č ias úplne sformovala ? 

- Mvsllm. že ánot Po tom. ako st. 
Ber tJ oz. ktorého pova žu Jeme za prvého 
t>l'ofestonlilneho di rigenta, obrátil chrb· 
tóm k publiku a betuttu vymenil ze 
malú pa!!čku. Sl! táto Proresla nezme 
nlla. Podla m01ho názOJ·u. dir igovanie 
sa bude uberať oo doterajšeJ ceste. Dl 
r l .r<ontl but111 musieť rozlllrtt svo ju obra 
zotvornosť a aktfvnet§te vovtest hrál!ov 
do svoJho psvchologtckého videnia. Otri 
govunle má dostatok tochnlokVt' h mot 
nosti a nebude mentt svo Ju vodc;tdtu 
1\le v~chovné poslanie dirigenta sa 
.mučn& rozšlr t. Dlr lgentll budeme hod 
notlt podfa teho účasti nl! osvetovej. ve
retnef a oedagoglcket f lnnostt 

Sprecoval: M. LESAN 

1 a:. l 200 000 J. Cez SlovkonC"or1 
odiSII v minulom roku na 
J:;I •Jnd· 1\tiknlái Bluss l v lota). 
Alexander Farka!i 1 hu'>IO ). Ras
t islav Za tlouka l l kontrab ts l 
l KOr Bittner l kontrabas l a Ml· 
Ian Kubfčflk (husle) . Po návra
tP do CPskoslovP.nska v~hfadall 
smP IP.dného z ntrh - Mikulá
ša Blassa a po:liadall sme ho 
a bv -;a podelil s našl ml l:! ll l!· 
t r.rm, o svote dofmy poznatkv 
a skClsenostt . 

Pom<lca prršla prrwrw z [,,za,, 
du, Slovkoncert na tlu pohol ~ 
vo zareagoval a tak sa 11ám pu· 
darilo strál'll v tejto zaujl'llll 
t•ej ~-raji•le det·är meHacov. po 
čas ktorých t u trvá lconcerltlá 
.1ezvna K tomu všal.- tre/Ja do 
dat. ie 11a hla11de mel če$kO 
. ~lol'ell.l.'aí hudba l 11u.~e lnt llr 
pretaé•1é ume11ie lllfnlJ..·ajtii'L 
zvuk a vysoký k .. r z, a tal.· na 
Islande je o na§tch h•Hl nlmrkor 
velkfÍ zauje111. Poča~r •tá.~ho rm 
qažmán /cotrcertoval t am 11a 
príklad V Ht<deček, D Smwn 
kor•ci hrala tujkovského IJ mc,L 
koncert. drrlgoval tu V . Sme 
táček, éa.~to je 11a reperi'lit'l 
Dvoŕák a Smetana a v IJII:k·e} 
budJÍCI1osti tu o/:ukrlPajú vrt.•tu 
peme sloven ~kéhn l.-la" 1rlstu P 
Toperczera. 

Ottu 2J ~.wyustu o.~lavrla .~wj stälnu sviatok Rttmun 
1.·11 ~ucwll.~tickti republtl.·a. Z galérie mterpretov 

Uorl pre .~lci vrli zvulr rumrw~kélw reprodukčného 
umema 1 za hra•11camt pred.,tavujtm6 dva ensembly: 
BUKURCSlSKO STATVU f/LTIARMO>VIU GEORGC 
E.IJC!>CU ktor11 po;múme aj z vystlipenl u 11ás, a sú 
bor MADRIGAL, ktorý ~a :ameria1·a 11ajmä •w mter 
pretckilt ,, tare) hudblf. 

l ~ lattdskg ~ymfo•ucký orchtR· 
t er lcde sme tnf}. plati čes/co· 
sl•" '"1 ~/d muzrkat111 /Jol1 po ce· 
l ti ~ezónu v al1gažmc1•r, je 11a 
1 ~lande j ediným profe.~IOI1aL•lfftll 
sym fo•urkJÍm telesom. Poča~ 
.~c: ·f>111 u.~poradrir·o pramdel11é 
J..·•,twP.~tfl , 11ahrciva pre rozllla.~ 

o te/eví::w , chodi na záJazdy 
d r, r•dč§ich tslalldskýcl! miest. 
S1rl'om orcl1estra je moder ná , 
f u•t ld• lci. mactičelová konce r tná 
szen ' kapacitou ast tOOO mle.~t. 
prrčom diuáci sedia v amfiteát 
rOilO rtešenom h(adiBktl. K011· 
certu stí velmi dol>re rtaUudo· 
va•té, je tu /tudo1>11e dobre prr
pravené publikum, náročné na 
orchester aj na arover1 dlrige•l· 
tov a sólistov. Slfdtrtgerrtom 
Islandtkll~o tymfonickéllo or -

A vU prevládajlicl dojem z 
Islandu a tamojsll·h rudi? 

Ľudia tu .. ljri v d·~'llfClt ~~ 
t•otných podmienkach a to 
tdvára aj il'lt mentalrtu. ·''' 
spokojní, chlacl nokr vn!, obe 
ce11stvo 111e je temper•1ment11é 
ale pri mimoriadtlyc/t t·ýkotrodr 
(napriklad pri HudečkOIIOrtl 
koncerte) doká;:e sa st r lttruf a 
z ivo reagocaf. l nllé je t u 111 

tenzívrty záujem o kulltirrr a 
umenie, s11aha dr~at lc r oolc .~o 
st•etom aj r1aprtek fota točrte} 
geografickej l:olovano.w. Bol 
to pre nd., t•lewtrantte u~.točný 
a zaujímavO pobyt. -pk 

Zo zahrani~ia 
Súbor Národne( opery zo Stare t Zagory 
f Bulharsko l vystupoval pohostinsk y ' 
Lodži. kde pri prllatlto~tl VIl. lodtskol 
umelecke! Iari uviedol t rt predstavenia 
na scéne Veľkého divadla. Rulharskf s6. 
bor. ktory v tomto ruku osinulo 50. vý
ročie z;~toženia . ie jedn 9m z nafstarllh:h 
operných divadiel v Bulharsku. 

Hudba a diela - také bola téma toh
torooného svetového konKresu Medziná
rodného združenia Jeunesse Musicalel, 
ktorý bol v au~ustc t. r. v Parlti. 

V západnom Berline zomrela 87 roená 
spevál!ka Frida Leldorová, ktoru pókla· 
dali za tednu 11 naiväl:ilch wugnero~ 
ských sopranistiek na nete. ncbntova
la v r . 1915 ' Berline v opore Tannh1111• 
ser. Odvtedy pravidelne spletala v Ber
line. na festivaloch v Bayreuthe. neskur
lla sa odllfabOovata do USA. kdo zofala 
obrovské úspechy v Chloa)tu a v Metro
pOlitan Oper e. Vr cholné obdobie (cjnme
leckef kariéry spadli du rokov medzi 
l. a ll. svetovou voinou. 

Interiér forskóho kutilula a kostola Klu 
rislek v Starom Saczu využili na zor~a
nlzovanie 1. Starosadecki!ho festivalu still
r e( hudby (3.-6. f61a 1. Htavn~m tnic l .. -
lorom festiva lu je S'llvmnnovského Kra
kovsk6 tllharmónla. 

V Hambur~tn malo premiéru nofé dielo 
Karlhelnza Stockhausena Atmen l{ibt das 
Leben. Pozostáva z trocb l!astl (Chllre 
fUr Doris, Punkte a Churlíll. l o to -
neráta(6c menllle dlo ta tridsiata 
Stockhausenovo skladbo. 

Sovietsky skladatr.r Rodlon S~edrin plile 
operu na n6met Gogofovho románu 
1\lftve dule. 

Bulharská Detská fil harmónia ,.Pionier" 
zal!a la ostavv avofho 25. tubllea aláv
n011tntm koncertom v Sofii. 

Doteraz neznáme skice. f ragmenty l ce
lé kompo:ucle ob!nlll v pozostalo~ti za· 
kladatelskei osobnosll s61!asnel rumun
skej hudby Geor~o Enesca f v tU á ll t. r . 
uplynulo 20 rokov nd te bo •mrli ). 

K 225. vtroči u smrti Johan na Seba~tla· 
na Bacha pripravi li Yllmtirl Oerv te levlz
ny film pod n6nom .,B A C·H - sed11m 
ka pitol o iednnm hudnbnfkovl " 

Ospeinú premiéru v sObore Teatro Com
muoate v Bologui mal11 opera Olacoma 
Munzonlho .. Per Mossimlllauo Robeaplcr
re". Te:ortov6 predlohu. akluallzuJtlou· hls
turickv námet vytvoril sk ladal of a reil
llérom V. Puccherom. 

V rrrenbachu f NSR l sa naile l rukopis 
partitúry f 116 strá11l Orgenuvel omqe 
pre 4 hlasy a čislovaný bas ud W. A. 
l\foz'lrta, ktorú sk l adatcr koJnporlovalako 
17-ročn~. 

V Oubuque (iiflí t l ova) vyAia ut v pia
tom vydani krátka monoKrofia 116l:asncl 
hudbv New Directions In Music. Autorom 
je David Cupe, Y.námv amel'ickv sklada 
ter mladAei Jeenerácie. 

Me11ačmk Schwclzer ischll l\luslkzeitung 
venuje zvláštne čfslo osohlltlllll sk ladala 
fa Luigl Oullaplccolu. Okrem fivah f 
tomto roku zosnulého skladatera, IUidll 
o jeho diele pri nálla člslu al sk ladatefo. 
vu biblioararlu a Ll isko,11ra rln . 

V dňoch 15. X. - 3.. Xl . l . r. uskulot:nf 
sa v Thilili VIl. vAezviizová spevacka lú· 
taž l\1. l . Glinku. V pOrote na čol e s l. 
Arcbipovovou zasadnn o. l. Z. Andzapa
ridze. M. Bie!íuuvá. Z Oulnchanovová, 
1. Nesterenko a významn! ped&llÓICOvia 
hudobn~ch 11čilf~f z ce lého ZSSR. 

Ve fk ú cenu Ernst-von Sto mons Pr e is 1 !175 
t. lska l f rancúzsky sk ladater Olivier Mes 
~iaen lvvl ka odmeny je 200 000 hall~ lar • 
skych franko" l 

V Komickej opil re v Berline uviedli l pr
výkrlit v NDR l v lttscen:ícll l H11r za npe
ru Albano BP.rga Lulu. 

!lia tanu6r b. r . pripravulíl pre mrlén
sku Sea tu i nscenáciu totozar tovei opery 
Cos1 fan tutle - K. BObm, O. Schenk a 
scénOKraf l . Rose. Titu lné úlohy yytyoria 
1\f . Prlceová. T. Ber~anzové, P. Scbreler 
a R. Panorai. 

l,etnf hodnhnv tál111r founflS8es Musica
hli d11 J'lnlnl(nc v Tnruni sa u11kutol!nll 
v 11111 l . r. l e to medzlníi rndn li podni& 
tie. ktori!ho sa zul!aslnilo okolo 120 
o11nb. z tnbo 50 Atlpendlstnv zo zahranl . 
l: ia. Témou boli ottízkv súčasne( hudhy 

Pofska a slovan~k(lch krofln . ako af 
oroblémv sprlstu piinvanía hudb\l . Kompo· 

alolu • lnterpret6clu moderne! hudby 
prednUali W. Kotonakl. K. Pendereckl, 
Z. Rudzlnski. 8 . Schil ľfer, T. Slkortkl, 
W. Szalonek. f, Artva !spev). A. Dutkle 
wloz 1 ktnlrl. ' triede hudobne, publl 
clltlky J. Kaŕ11kt , J, Jarouewloz a d'altJ. 



Snlmka: L . Sidelský 

Pt•eds ta"oje sa 
BRATISLAVSKf: KVARTETO. Vzniklo v r 
1973 z podnetu violistu K. Kopernického 
Obsadenie súboru je: Mária Karlfkuvá 
Anton Lehotský, Karol Koperníck~ a Ka· 
r ol Filipuvič. Hned vo svo llch začlat· 
koch venovalo k varteto vera úsll!o iHú 
dtu pôvodne j slovenskej t vor by sklada· 
te!ov F'. Kafendu, M. V!leca, J. C!kker ct 
E. !::i uchoil o, pr emiérovaio diel a M. Ko
finka, ]. Kow a!ského, V. Bokesa a I . Dl· 
blíl\a. Zo svetovej literatúi'Y má naštu· 
dované diela Mozarta, Haydna, Bcethove 
na, Brahmsa. Schuberta, Sostukovt ča 
Prokofieva. Stravinského a cľal s l ch. PrA 
rozhlas nuhralo v r . 1974 triná~ť kvar 
t et z tvorby L. v. Beethovena, ]. Dru· 
žeckého, ]. ·Albrechtsbergera, Ch. Wes· 
l eya a di ela slovenských skl ada teľov. Pri 
nahrávanl [1 pre Cs. televlzlu) a na k~n
certoch spoluú činkujú poprednl sloven· · 
skl !n~truméntallstl a speváci: V. Malý, 
J. llléš, J. Zsapka, K. DibAková, V. Stra
censká, ]. Sed!Arová, J. Wiedermann. v 
poslednom čase venuje súbor pozornosť 
najm!! dielam sklada teľov mi nulých sto· 
roč!, ktor ! žiJ! na Slovensku, ako sú 
A. Zimmermann, M. Zmeškal, J. Družec
ký a ]. N. Hummel. Skladby týchto maj. 
strov odznel! i v spoluprAci s Mestským 
múzeom v Bratisl ave, ktoré uskutočnilo 
k oncerty spojené so sprlevodn9m sla· 
v om (dr. Ľ. Bailová a dr. P. Polák] . Pre
vn žnú čast notových materiálov zfskall 
odCotograrovan!m rukopisov z vieden· 
skal knižni ce. Tak má dnes Bratislavské 
kvarteto kompletnú kvartetovú tvorbu 
Ztmmermanna. Druzeckého a Hummela 
RHdi by naskytli tento materiál h udobné· 
mu vydavate!stvu, ktoré by mohlo po 
čase vydaf aspoll niektor~ diel a spomf· 
naných autorov. Bratislavské kvarteto 
dosta lo prlležltost Clčlnkova f l m1 záva! 
ných hudobných podujatiach ako lB 
no pr. BHS, Piešťanský festival. . . Dľ1a 
3. VIl. t. r. prernlér ovall v Piesťanoch 
I V. sláčlkov6 kva!'teto J. Kowalského. V 
j11n1 t. I'. boli už druhýkrá t vo Vtedn l 
kde na zák lade úspesne j nahrávky z 
minulého roku op!iť realizovali n lekor. 
ko snlmok. V septembri budfi účinkovH! 
v !ntervlznom programe Cs. televl zle 
v ok tóbri vystúpia na BHS '75 kde budO 
pr emiér ova ! skladbu Z. Mlkulu "To bu· 
de ráno" - so sopránovým sólom fM. 
HaJóssyová l 

• Hudobná ml iide~ v Humennom. 
V dl1och od 3.-13. Vil. t. r . uskiJtof!· 
nllu sa druM stretnu/le HudobneJ mlá· 
dele u Humennom, ktor~ opäť organ/· 
zoual sekretaritU Hudobnet mládete pri 
Slovenske/ filharmónii. Ttíto peknd ak · 
cia bola za hoJneJ úcastt ml adých rudi 
z rlJznych miest SSR a CSR. Tohtoroc
nú pracovnú ndpl1l stretnutia tvorllo na
!Uudouanle programu z diel naS/ch 1 
svetových skladatelou - zal ožen!)m mie · 
!ianQm zborom - d !llúdlum programu 
s mPn~lml lnStrumenttíl nymi komornfí· 
ml súbor mi. Oba programy odzneli na 
spol of!nom koncerte v koncertne1 sieni 
humensk eJ ĽSU [ 12. 7. ) za prltomnost i 
pol!etn~ho obecenstva - natmä mlarlýclz 
lud1. Zborovú čast koncer tu naStudoual 
a dirigoval zborma;ster SF Peter Hrad/l 
a program komorných súborov na!itudo· 
val /dn Praga nt, profesor konzervaló· 
r ia. Na stretnutie zaultal riaditel SF dr. 
Lad/s/au Mokrý, ktorý predntísal o roa· 
machu naSef hudobne/ kultúry za po· 
sledných 30 rokov. Sklada/el Ivan Parlk 
v be!lede s mládežou hovoril o prdc/ 
sk ladatel'a a o estetických probl~mocll 
hudobných diel . lludobnú /Jast programu 
stretnutia tvor il flspeSn!} koncert mio· 
d~ho KoSick~ho kvarteta, ktor~ prednies· 
lo opus slovensk~ho anonyma, skladbu 
J. Mlču a Dvol'dkoue Amerlck~ kvarteto. 
S/JUstom druh~ho koncertu /Jol alcordeo 
nis/a RaJmund Kdkon/, ktor!) predul edul 
sklwl!ly 1 8 Bacha. D. Scarlattiho, V. 
Trotana, D. Sostakoulča. 

Za dobrú organtzdclu a hladký prle 
be/1 ~tretnutla treba poďakouat tafomnLt 
ke sekretarldtu Hudobne/ mlddele M. 
'!lmoueJ, J. Setofyovef a ztístupkynt ria 

·ra ĽSU u Humennom E. Gombtlouet 
JÁN PRAGANT 

3. 
m 

HRADEC -
Ako perspektfvnv telent ukázala s!l f. Navrál!lod z Plzne, 
ktorá zlskala uznanie 11 pot~ažitou odmenou z II . kola. 

·výsledky i ponaučenia 

Z v9sledkov četn ba l ovei sú taže. do k tor e! zaslohlJ i mladf 
hudobnlcl zo Slovenska bv sme sl mal! vziať ponauCenil! a 
umožn iť Im čas tetšle vystOt>onla mi mo školsk9ch akci!. Z pt e· 
vádzkových prfčln sme čAm ba l o nepol!uil dot ll rllz an i rtn ore
hlladka r.h mladých koncertt1ýr h umAl cov v Trel11!1allskych tup
llciach a čemba lové r ecttál v al v Br atislave sú a~ te sl llle 
bielou vranou. Ak však chceme abv nllm umelci. k tor! sa na 
tento nástro j zamet·all . dos1 11 to~n" vvrtlstll ~ boli schoonf nie
čo znamen á! v medzinár odnom meradle, tnusfme Im k tomu 
pri pravit l epš ie podmienk~ l v koncert tielm lHvot9 f rtllkttp 
čem bal ako pr vý a nevv hnutný IJrodookljjd). 

V dňoch 16.-21. flína usporiadalo Mln lste.r stvo kultlírv CSR 
v spolupráCI s ONV v Opave I nterpretačntí stífaž CSR (s celo· 
štátnou účasťou) , ktorá nadväzovala na trad! clu známych sO• 
ťa2f o cenu Beethovenovho Hradca (ako 1e1 XIV. ročntk). Na 
rozdiel od predr.hlídza lúclch ročn!kov súťažil o sa v odboroch 
viola [16.-18. Vl) a čembal o 118.-20. Vl. ). Cielom akcie 
bolo podni eti ť zá uJem o tieto pomerne menej rr ekvPntované 
nástroje a nAJ'Oi'ným výber om repertoáru l prlsnyml kri téri ami 
pri hodnoten! pripravit mlaclýclt adeptov ai na prlpadnó úeasf 
v medzináJ'ocl ných sú ťaži ach. V porotách zasadli boprPdnf čes. 
koslovenskf odborní r.!. PredsP.dom po t·otv vlo love! sO f aže bol 
pAdll~ó~ l>r ažs kP.I AMU 1 Kodou ~P.k . čP.mbal ove l por ote or edse 
daln doc z Rúžlčková 

Obidve sútaže nrebtehdll v troch kolár.h Pr vé kol:> súfažP 
v tollstov bol o anonvmné. Zhodou okol nosti sa zllčasl n ;lo v ohl 
dvoch nástro !och 9 sltfAžlacl ch. Vo violove! sfitažl ~me nemal i 
zástupcu zo Sl ovanska Naproti tomu čemba l ová sú la ~ bola eln 
urči te ! m!!lrv prAhlladkou v~s! Arlkov pomAme mlndAt čAm· 
bulovet trledv na VSMU v Brat isl ave. ktorA oracu le POd ve· 
denfm odb asistenta R. Grá c ~:~ a doc. Z Rúžičkovej. RPprezen· 
tovalt ju 4 kandidátky Iba v l . kol e posl ucháčky l. ročnfka 
Ch. Stolff>vá a T. Lenková a neskoršie laur eátkv sú ťaže -
nosltelky delenej 3. renv - uosluchál:kv III. ročníka M. Hul· 
jáková a M. Doblášová-Kopecká. V priebehu sútaže sa uká· 
zaJo. že tieto nesporne talentované hudobnfčky malO veľm ! 
skromné pódiové skúsenosti čo sa prejavovalo v nervozite. 
v paml:l!ových lapsusoch [Qd l l . kola súťažili radšAi z nôti 
1 vo výkyvoch tempa. Por ota čAmbalovej sútaže pri hodnoten! 
v9konov nos~clila kr itéri á medzi národných súla ~! a h oclnťltlls 
pomerne ·prlsne. Udelila oreto až zvýšené tretie cen y v porad! 
M. DoblášoveJ· Kopec ket a M. Hul iákov'!j. Oalšl finalista R. Ze· 
lenka dostat tba diplom. 

M. Huljáková le typom technicky dobr e prlpr avenef. ale 
žiar. až prfliš vyrovnane! Interpretky. Na jucAleneišf výkon 
s m!nlmAln ym počtom kazov podala nafmll v nr vom kole 

Porota violovej sfiťaže sa na ZA klada v9konov r ozhodl a urle
Lif dve pr vé ceny v poradi postuchllčom pra~skef AMU P. Pe
i'lnovl a 1. PazGnrovl. DruhO certu st vyboJoval J, Pl!rou8ka, 
ktorý pochádza z Opavy. Tretie miesto obsadila E. Bloková 
a l!estné uzrtante za III. kolo l s pet1atttou odmenou l ziska! 
J. Ratnll a zB ll . kolo na lm i iJd~l nčastn f k violoveJ súťaže. ta
len tovaný poslu chá č brnens~ého konzArVatOrla L. Ky•el4k . 
Cestné uznanie ZB ll. kolo ziska\ l K. Benda. 

Akcia sa u kon č11a lauratltskym koncel'tom, na ktorom Od
zoAh n iek toré v9kon y na ešte vy~~et úrOvni Ilko v r amcl Sú· 
!Hže. v pr vom rade to možno poveda ( O slovenskej čemUa
llsl kA M. Dobilišovej-Kopeckel: peldala vo viletk9ch t nl erpretdč· 

ných parametroch vzorov9 Výkon. ktor9 sledo va ť bolo vyslo-
veným pôžitkom V. CIZIK 

M. Dobiášová-Kopecká 1e v oblasti citového dotvárama Inter · 
protovaných diel zda tne jšia, ale chýba lei vllčšta ru tina. a tak 
nečelila dostatol!ne náporom na svalu nervovú s11stavu. ktoré 
ka~dá súťa ž so sebou pr ináša. R. Zelenka hral vo všetkých 
kolách saprosto bezpečne spamäti. Je typom muzi kálneho. ' 
vyzre.tého umelca. ale osvojil sl určité manléry a má skl on 
k povrchne! hre s nie dostatočrtou vvbrúsénostou detailov M. DOBI ASOV Á·KOPECKA Sn!mka: M. Haverlantovä 

Jubilejná prehliadka 
tácia n6ročnéM K oncer t u pre orchester 
" Karpatský" od Skor ik óva, ako aj 5. sym. 
f ónia e mol od P. l. ~ajkovského, k t orá 
v prítažlivom prls tup~ antbicl6zm!ho di
rigenta V. Sinäjsk ého uy~ta úpl ne ne· 
konvenčne. V tohtoročnej. jubilejnej - pätnástej 

prehliadke koncertných orchestrov i só· 
lis tou v Banskej Bystrici ( Hudobná jar ) 
dominovala účast umelcov socialistick é· 
ho tábora. V priebehu dvoch mesiacov 
odznelo v krajskom sídle 7 koncer tov 
vysokej umeleckej úrovne. Tento fakt sa 
adekvát ne odrazil vo vysokej návštev· 
nosti na prvých piatich koncertoch; pos· 
ledné dva boli slabšie navštívené. 

Hudobnú j ar ot voril SKO. Ako pri mi
ttttlých vyst úpeniach, aj teraz zanechal 
tert najl epši dojem. Timbre orche~tra, vy· 
nikajíica súhra všetkých i::lenov zdru· 
ženia, i neopakovateľná at mosf éra, vzni· 
kaj úca pri ich vyst úpení, stí plodmi 
mnohoročnej spoLočnej prc'ice, nachddza· 
júcej ttajpriaznivejšie ohlasy na celom 
svete. 

VJÍbOr iiLÍ úroveň mal aj rec1tál zasl. 
umel ca G. Axelroda zo ZSSR. Ako ty· 
pický predstavttet soVIetskej klavímej 
gko!y j e doko1talým tlmoénlkom nálad 
a emócií skladateľó v viacerých lwdob· 
rlých štýlov. V jelw podaní najviac uptí· 
tala novátorsky pochopená ll . uhorskd 
rapsódia F. L iszta. 

Mladá koncert1tá umelkyňa Jela Spit· 
k oud je častým l'osťom HJ. Jej doménou 

V. medzinárodný 
, 

organovy 
festival 
v Košiciach 

( DokonCenie z 3. str. ) 

Lau des I.- IV. P. Ebena sl od Interpreta 
vy:ladovall h lboko Introvertný prlstup 
schopnosť v ytvori ť nálodové l farebné~ 
kontrosty. Dlgt'ys tu upOtal 81 v~bornou 
pedá!Ovou technikou pri neustálom ve· 
dell! a Jjohybe melodickej linkY v ba· 
S() Ch . Drama Uck ú na päl ie vo VI CI10hJel 
lV. skladbe, motorick y r 9chle str !edaulé 
nleliOľkft:h akordov, ball v DlgrysoveJ 
tJro zul!sobenO vorbou registrov s bo
hetdti rastl!zlbu, dôkladným vypr acova· 
rlflll. nachádzanlm novej zvukovosti. 

Organové koncer ty sl v Košl r.t ach našli 
svoJo opodsta tnenie, stali sa prebllad 
kou vyspelosti sdčasného českoslovén· 
ského a svetového organového lnterpre· 
taeného umenia, ale al tVorivého záze· 
mia pre tento nlíslroJ. V bUd tícnostl plá· 
nu ie ľrl!)ravn 9 výbor Kft} l'OZšlrl t orga1 
t1ov9 restlval do dvoch čas ti - sklada 
le!sklll a l rtter pretačne l. e!m by sa pod 
nletila tvorba, ale at rozšfr!lo poznan i<• 
mladých talentovan9ch umelCov 'ľa k bv 
s11 košický organový fesii val mohol staf 
JOdfnečným svojho druhu. 

LfDIA URBANCIKOVÁ 

a zároveň špecializáciou sú husľové diela 
význámných predstaviteľov hudobného 
romantizmu. V náročnom programe upú· 
tala pozornosť divákov nevšednou vita• 
lítou v hudobnom pretlmočení d1el 
J. Brahmsa, N. Paga11i 11iho i H. Wieniaw
skeho, zakiaľ Tart iniho Sonáta g mol 
" Diablov trilok" bola najslab~ím ohniv· 
kom jej vystúpenia. 

Vet kým prínosom Hl bol spoločn() kon· 
cert českýclí a slovenskýc!J. koncettnf)ch 
umelcov (Cesk é t~to, J. Topercet, S. Cli· 
pová) za pr í tomnosti prof. J. Pc'iléltlčka 
a zasl . prof. O. Fereltézyho. V programe 
odzneli diela spomínaných skladateľov; 
ideovo-estet ickým vrcholom vel!ertz bola 
vynikajúca interpret ácia K lavírneho tr ia 
a mol od P. l. Cajkovskéhó, členmi Ces· 
kélw tria. Takéto spoločné, úspešné vy· 
st iipenia českých a slovenských umelcou 
radi uvítame aj v budúcnosti. 

Po prvýkrát sa v rámci HJ oredstavil 
Státny akademický symfonický or chester 
Moskotlskej f ilharmónie. Toto t akmer 
120·členné symfonické teleso má už dnes 
svetoz11ámu povest, k t or ú do bodky po· 
t vrdilo pri svojom vystúpení. Najsilnej· 
šínti záiitkami večera bola ich lnterpre-

TróChu s rozpakmi hodnotíme vystú
penie švajčiarskych umelkýň - G. t' lll· 
letovej (balet) a E. Henz·D1émandovej 
(klavír). I ch spoločná snaha - pohy· 
bom stvárnit a umocniť dojem z dnes 
1tí klasických diel Cl, Debussyho ( "Pour 
le piané") i M. Ravela ( " Les miro ir s'' ) 
- narážala na probl ém: a/co zosúladit 
improvizačné icredcie 1 dielami francúz
skych impresionistov. Aj keď vo vyst ú· 
pení baletnej umelkyne nechýbali nové 
or iginálne prvky (vplyv černošských tan
cov l africkej kultúry), napriek uysokej 
pohybovej kultúre nepresvedčila, že je 
rovnocennou partnerkou klavinstke. Tá
to koncepcia má ešte zatiaľ povahu t vo
r i vého exper imentu, hoci v množs t ve zá
padnQch štátov má už vel'a priekop1tí- · 
kov (USA, Japonsko ). 

Záverečný koncer t Bratislavských 'kO· 
morných SÓ!il tO V mal opät VVbOrntí úro· 
veň. ôplit irtiEf sa presuedčll l, že na Sto· 
vensku v posledných rokoch vyrást lo ve
l a šplčkóOých órcJhest rov i s6lts tov, k t o
r í si nás zaslúžia reprezentoval kdekoľ
vek v zahraničí. 

IGOR TVRDOtíl 

'V auguste t . r . dcžil sa 
umelecký vedúci Pražských 
madr igalistov, zbormajster 
dirigent, skladateľ a ht.t.dob· 
nQ vedec MIROSLAV V EN· 
HODA šesťdesiatin. Jubilan· 
tovo m~no je dobre známe 
dOma t ti zahraničí z boha· 
tej ko11certnej činnos ti, zo 
spolupráce s rozhlasom, te 
lev lziou a najml:l s vydava 
tets t vaml Supraplwn o 
Optts, pre ktoré so svojim 
ensembZom nahral aj viace· 
ro gramoplat ní s p_amiat ka· 
mi hudby na Slovensku mi· 
rzulých stároči, na ktorej 
oživení sa výrazne podieľal 
Snímka V. Háka zachycuje 
Miroslava Venhodu ( vľavo ) 
v r ozhovor e s dr. 'J. Halu· 
zickým po úspešnom vystú
pení Pražských madrigalis· 
t ou na BHS. 
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Neskory predstavltef krilick6ho 
realizn111 v nemeckej literatúre 
T h11mas Mann, bol jednym z naj· 
byhlrei,lch pozorovatefov človeka 
v jeho konkrétnom spoločenskom 
a dolwvom prostredi. Pozoroval ja 
vy v spektre zl niitých ~oúvi sJostl 
za komplikovaných okolnosti spo· 
Jol!enského 7ivola. Velký okruh 
1\fonnových záut muv a .tnalostl ob 
siahol okrPm inych odve tvi aj bud· 
bu. Mann uebol profesionalnym 
h uduiHukom, mal však hlbší po 
hrad na fei vywoi a na problémy 
tvorby ako mnoh! odborníci. Vl
del lu v :tauj1mavom svet le soo· 
Joeen~ko kullorny1:h r eldch, v let 
podmienenosti ~r~umi doterminan 
tam1 tlvota. 

Putavé ~u preto Mannove eseje 
o RIChardovi Wagnerovi (v naj 
bl izilom čase vyjdú v slovenskom 
prflk lado vo vydavatefstve Opus), 
spoloi!onskovedne a esteti cky ob
tavnú néhfady, plné obdivu a zé
roveil kritických výhrad. Hudba. 
i keď v Iných dielach Thomasa 
Manno nevystupuje v~tly do popre
dia, býva častou ozdobou a dopln
kom pozadia, dotv6ra almosréru 
hlavného deja. 

Svojrázna liloha pripadá hudbe 
v neskorom prulifallisllckom ro
máne Doktor Faostus. Hudba sa 
lu dostava na rovintt blavného 
predstavltefa. Román pojednáva o 
llktlvnom skludatefovi Adrianovi 
Leverkiihuovi, ktorého !ivot sa 
odohrliva na rozhranl 19. a 20. sto· 
ručia. LeverkUhn predstavuje sk la 
datefa, ktorý patn vekove k za
kladatefom hudobnej moderny. Je 

teda ak.fmsl llt~rérnym doplnkom 
~enerécle Strulnsk6ho, Schlinber 
ga. Bar16ka a 1. Lenrklihn pritom 
stelesiwie človeka zo učiatku oU 
ho storočia a z6ro~eii skladatera 
tohto ubdobla. Probl6my Adria 
na Lllvllrkíihna si probl6mami 
skladatel11 nlljvyUich prelencil ; i 
keď ie len románo•ou postavou 
sú jeho tvoriv6 orohl6my skutnč 
nými prob1611111111i . .,éertonký ro:~: 
hovor" - dialo,~tiaovaný monológ 
Adriana LeverkUhna, ktnrý naché 
dzame v 25. kapitule rumánu -
naslnfule blavnjlj tvorivií probl6my 
tejto doby. Obt~~~hom rozho•oru je 
prorundd C.vah11 o hudubnel l'for 
be v 20. storoči. Hovori sa tam 
o skulo~nollli. !e n skl11dobné 
práca v naiom storoči dala pri 
ta1kon. Vletko. čo by chcel čto 
vek načrlnál , pripoml na čosi zné 
me. Ohno uplynuli časy, ' kto 
rfch skladatelia beutarostntt JH· 

sali noje diela a pokojne čerpa· 
ll z bohatat'f8 vleobecne známych 
apolo•. nratu'f, záyero• ako i har 
monickfch pcNIIupov a poutlvall lo 
v~eobecnii tak, ako keby bolo Ich 
najvlaslnejiou Intenciou, sklada 
lefskym zémerorn. Ka~dé hudobné 
myllienka 'f'J'zerá ako i!oai opotre
bované, l!o ul nemolno puužit , ~Im 
narála akladatef z kroka na krok 
hneď pri zrode hociktorej myi 
lienky na zakaxujáci kánon. Kam 
má vl111tne skladalef unlknúl . ~i 
na zvisl6 steny hudobneJ doruzu 
mievaj iÍI:ej siístavy, ten aby tvoril 
niečo pllltnli a novli '? lff01danle vt
cbodlska 'fO folklorh:mt 1lebo V 

emancipacll star•lch l týlowých há 
bitov móte byt len dočasnym , ale 
ni e zhadnym r ieilenfm. 1116 ~oa 

dnes ubdivonl' tvorba prediodivi· 
du61nych epoch, keď sa tu nudne 
stha zauj(mavým Jen pre to. lebo 
sa to zaujfmad stalo nudnvm? 

LeverkUhnovým snaienlm je, 
hfada( etem11ntírne rle&enie proll 
Jjljmu, vytvbanle novttw základu 
pre tvorbu. novll alotni zbobu 
Thumas Mann imputujl! Leverkiih 
novi vynájden ia technik ll. vie 
den11kej ~koly. Schiinber.~e mu bol 
modelom pri vytesaol Leverkiihna 
v jeho tvorivom hfadanl. Dhtlp
ným spdsobom Uči cestu, ktorou 
dospel k zárodkom no•fch pnko• 
' sk ladobnom procese. Prvým nii 
behom bola budubné lntonécia slo· 
•a Haetera ( E11t1eratda) - te to 
prezývka prostl161ky, ktoré • Bra 
tlslave nakazlla LewerkUhna osud 
nou chorobou. Z pl1men h, ae, e. a 
vytvéra základn~ hudobnli .,slD-

yo", molf•. ktort aiUi Lenrkllh· 
oo•i v skladbe ako zéklad variat:. 
nf ch obmien 1 na sposob obmen.o 
vania zíktadnych tnro• • seriál· 
nej hudbe). Slovo o 5 lieh t6ooc:h 
rOZiiruje Leverkiihn vo svolel poll 
l ednei llk ladbe na slovu sklada 
júce sa z 12 lieh t6nov slupoice 
Toto uolverzéloe slovo le zákla· 
dom skladobn6ho ubmenonnia • 
je zíkladnou bunkou nového 110 
riadku celiího dlel11. Levttrkilhno
vo ochorenie, ~i naknenle 18. kto 
r6 mu umntiHole raustonki lehotu 
elle 24 rokov tvoril v pl01om zdra· 
vl, je symbolom choroby cel6ho 
obdobia. Leverkilhnov zi vol nepu 
dawa Thomas Mann bezproatred 
ne, ale nechli ho plsat Lever 
kiihnovym priateľom a apoluiia 
kom. Tým, že flkhvny :livutophieC 
píilc v l:asowom od11tnpe od zachy 
tenvch udalollli. noikalú rdzne ča· 
sové ro•iny, ktoré umot nuli Man 
novi dostat do vzajomnei bhzkDII 
ti časove oddelené, ate l..auzélne 
shisiace juy história. ZiYotoplaec 
dokončuje kroniku ., ~aae •Yn 
cholenia traslckfch udalosti Dru 
hej neloveJ •ofny. Caao•t roviny 
sa stretíiva já ' ml111tach trasie 
kých analógii, ku ktortm vedi 
'fietky nite románu - ako Unie 
polyf6nnef skladby, ktorých pohy 
by sa navujom podmienuii a do 
plňujíí . 

Hudbe prip1dá úloha odrátal 
eaencln apolohnak6ho diania na 
vlastneJ mattril. éo le v člouko•i. 
má i svoju podobu v Jeho hud
be. BezvýchodlakovosC ., apolni:en
skom i iwole mé avoju obdobu ' 
problemahl!nosti súčasnej horhy 
U!:lwrenoe Leverkiihna Je ochure 
nie duby, raustnnká lehotu mo~· 
no vidiet Y nie celkom ttntatu 
ročnnm 1nierovom ubdnb1 medzi 
vojnami , pu uplynuli ktorých do 
chádza k vll az~>IVu temnel noci 
choroby, čite vo(ny. Nuilny pD
riaduk, ku klorúmu docbádu ., 
spoločenskom tlvole, koreípondu 
je vo svojej aterillte 1 obilným 
poriadkum • hudbe, en ktorá t•o~ 
rivá osobnost nemože preniknál'. 
Rllcionalny purladok, ktorý ma po 
lo:tit nove zíiklady contra naln· 
ram. j11 • pod11t11te lracionalny, po 
riadkom pre ..ariadok, o klurom 
Leverkiihn chladne vyhluuje, . te 
" jalový poriadok le leJIII ako l ia· 
den". Proll rozumu atavant rá1:lo 
vedie ako slepé vMa celt vf•nj 
do záhuby, ku ktorej ameruft •1111-
ky nlle, ' tomto, fdbnnus obt.a 
lujicom románe za 6i:iontho 
spri8'fodu hudby, ktoré ako nikdy 
doter az. prebrala úlohu ~arovn~ho 
:arkadla, z ktorého sa aruu dá el 
lat ako 1 dlane. Lebo delko, eo 
le • i!lo•ekovl a • teho apolotnos 
li, mé svoju podobu l ' hudbe 
a , jef teórii. 

)Á:--1 ALBRECHT 

Medzin8r dnA 
trib' skl d 

N8]St81'~l8 ZO ~t Yl'OCh 
Lrtbún, k tore z po\ er enla 
UNESCO m·ganlzuje MP· 
dzinát·odná hudobné rada 
Medzina.rodnd tribww 
-~kladatelou sa v júni 
t. r . uskutočnila u'- po 
22. raz: 32 l'ozhlusovyl;h 
staníc l Eui'O[Jy. Azle. 
Oce6nle, Sevel'llej 11 ju.l 
nej Ameri ky zaslalo svo 
Je nahrávky z najnov!:.ej 
LVOI'by RULOrOV S\IOjCj 
kra pny. Delegáti týchto 
tanie po odpol!utl !lO 

predlo2enych skladieb 
ako na,leps>e dielo 
vybrali ~kladbu mad.lľ· 
ského skluda tefd Zsolta 
Dú RK6 (nar. 1931 ) 
Halotll be!izéd 1 Smu LO!! 
nA ret) p1·e tenor a be 
rytón sólo, miešaný zbor 
a orchester. Text sklad 
by pochádza zo stredo 
vekého uhorského kóde 
xu, obsahujúceho nnj· 
staršie texty v madt~r · 
skom Jazyku (13. stor.). 
Na druhom mieste sa u· 
miestnlla skladba záh1·eh· 
ského HULora Rorlsa l' l 
ru•ha [ nar . 1931) S Info 
n1a 11espro p1·e symfonic· 
ký orchester. 

VIta z tvo ma cr ,l rl>kPho 
skladateľa Durkóa (na 
snlmke) sl zasluhuJe po. 
zornosť 11] preto. že Je 
to treti madarskt autor, 
čo za posledných pllt ro 
kov zvltazll na Medzln6-
rodnej trlbt1ne skladdte· 
rov UNESCO (popri An
drAsovi Szôlil:lsym a SAn· 
dorovl Balassovl ) , pričom 
mad11rskl autori t11kmer 
stabilne okrem prvtch 
mi est zlskllvliJÍI vefml 
dobré umi estnenie l na 
dalslch m iestllch ka ždo· 

roCného r ebriCka ua)iep-
fch diel. Nllstup ln.odur· 

ske) ~kladatel~kcJ l>ll't!d· 
neJ generáue llii mouzo
nllrudnt'> fOrum l>ll takto 
1 vo svetle vysledk,>v 
ľrlbuny stll~il jednou l 

1 hariikLUrlsllt k yeh tr l 
vyH>jll ~ul'.lsllCJ hud!1y 
70. rokm . Za IJOWrnosť 
~llljl aJ In, te v uplynu
lej !.CZóne otúll vaáslol 
putf'l skludleb, ktoré 
l'llt.hi<IMIVI! !.lilniLil nd le
llllll sveto vysielali na 
základe vybe1·u. uskut..ll'· 
nent>ho Tl·lbunou t974: 
1154 od\ yslf)lanydl skla
cheb pre:.vedt1vu doku· 
mentute. ak ym vyzn J.n
n9m prostriedkom pi'OJM· 
gáctc suCasneJ hudby 
Tribuna jO. Oaišou 110\0· 
tou tohtorof'ne 1 Trtl>uny 
bol!l pre?entdrl,l výsied· 
kov Tribún uziJSkej n .tf· 
rieke] hudby. Rothl.1sod 
experti, orientuvani na 
hudbu, vyehadzaju z eu· 
rOp~kej tradfl'ic. na tli 
tll k to nHlžnosl oboznám iť 
sa s rept•etentaLí\ nyml 
ukážkami ázijskej 11 ii[
rlckej hudby. Tým sa vy· 
tvorili podmienky pre 
naplnenie ctera, ktorý 
Trlbunam určuje UN~.s.;o 
- stať sa prostrednik!llll 
výmeny hodnOt mcdti 
hudohnýml kultúr.unl 
rôznych !.Vetadlelov. V 
tomto durhu boli do prn
gr;tmu Bralishl\ sky, h 
hudobných stavnosLI, ktu
r~ hosti a postednU z 1ri
bun UNESCO - Medtl
národnil tribOnu m ladých 
Interpretov, zar adené vl
t llzné skladby minuloroč

nej skiadaterskeJ trlbU
ny: Allegr la pre soprán 
a komorn9 orchester od 
liolandana Hansa Ko· 
xa a Ndrek bofounlkovef 
matky (na vietnamské 
texty) od m!.Jdého čes· 
kého skladatera Ludl· 
sl ava Kubika (Jeho die· 
io bolo ocenené ako 
skladba mladého autora). 

LADISLAV MOKRY 

Konc rtný život 
na Slovensku 

sme teda mohli byť St>Okoin!. 
Nám v~ak Ide o cilnHnov!lme 
po·ekálok, ktoré bránia rýchle
mu .. zrovnoprávneniu" nár;ho 
koncertného umen ia 1 koncert
ného života slovenských mlf!st 
' medzinárodnom meradl~. 
Konc0111 sestdeslatvrh ro kov 
rnulo !>lovenské koncf'rtné ume
nie niekofko vyrlllnvr h osob
nosti zrelef generácie. :.Lreuná 
,l!enerácla takm~r ch9ba la a 
mladá este nedosiahla náleW9 
rozlet. Slovkoncert vs11dil v~et
ko nn m ladých umelcov " do
dnes Ich jednoznačne upred· 
nostiluje. Slovensko lf' v~ak 
malé: ak budeme uplaliJOvať 
sústavne Iba uzku perspektlvnu 
ŠPičku, v n!lšlch mestách bu· 
du vvstupovať stále ti Isti umel· 
c l. Z hfadlska publ ka je to 
nezauflmavé, fudl a chcO poeuc 
nových a novych tntf!rpretov. 
Internacionálna výmena umai
cov rahku riesl tento problém 
a koncertn(' život už !>volou po
vllhou 1e lnlel'llOCionálnv. Chy
ba le len v tom, že zahraničn' 
uplatnenie našich umf!lcov da
leko zaostáva za naMm dovo
zom. Svetových umelcov. samo· 
zrelme. nemôžeme zlskať na 
výmenu", no v rámci ezOny 
sa, žiar, realizuje aj zbytočnf 
dovoz z tnlciatlvy najrozllčn&1· 
~Ich lnšlltúclf, často bez ake!
kolvek rec1proclly. V tetto na(
ztožllelšet oblasti sa ~te nepo. 
darilo uroblt dOslednf por iadok 
a v činnosti nde! uentOry 11 
vera rezerv. Problém ponukv ll 
do~ytu tkvie v tom. ~e .,ponu
ka predstavu (e starostl ivo 
zvežované zohradnenle v et
kých potrieb. Kedže spontánny 
dopyt le menšf a mnoh! uspo
ri ada tella nu !radšeJ url IIma 10 
len "bonbóniky", z na~lch plá 
nov vypadnú mnohé koncerty 
popredných slovenských umel. 
cov, čo samozrejme postihuJe 
Ich umelecktí existenciu a' rabi 
Dodatočné polrt>bv umlestnt>nla 
1.ahran en(·t·h umpJrov tllkllf'7 
ldtí na úkor na~lch lnlt!rpretov. 
Zlar, Slovensko - hoci na(men-

~l z partnerov - sa č11sto pre
tavute ako na 1ve!koryse1M zo 
vsctk9ch. 

SLai'OSlltvosť o budovanie 
slovenskeJ Interpretačnej bázy 
pova žu jeme - popri zvysovant 
celkoveJ kuitul·nosll naš1t.h 
miest a ro.tvltanl inter nacional. 
nych stykov - za na ldOie~llet· 
sou ulohu v našel činnosu. i de 
Lot ~ o reprezentAciu sloven· 
ského umenia pred celým sve
tom t Aby nedochádza.lo k Mra_ 
tám talentov. or~anl.tuteme v 
posledných rokoch pravidelné 
prt>hravky pre mladých u mel
cov a nallepi.lch z n ich - v 
rámci nasich skromných mol
nosil - uprednostňujeme, vl'á
tane zahraničného uplatnenia. 

kum pochopiterne natprfťažiL 
veJšle. Zlaf. mnohé okolnosti 
1 vl11stné piliny orchestrov, za
hraničné povinnosti atd.l spO-
obuJú, 1e čoraz (a~šte ziska· 

v11me symfonické telesá pre 
uCinkovan le v našich mestách. 
Preto radi prllfmame orchestre 
z CSR, poklar nAm mOžu po
nuknuť vorné termlnv. OtáLka 
svmronickýth koncertov slivlsf 
al s rastom mladých umelcov: 
potrebnú rutinu vo vystupova· 
nl s orchestrom mOžu zlskať 
iba pri prak tickom spoluilčln· 
kovanl. Ako v ldlte, kritériUm 

z pohradu umeleckej agentúry 
1 Dokončenie z l. str. l 

ktorých popredných kúperoch: 
numlnsio lednostrunne( preva· 
hy ot>ernych !<Ol htuv !>ústavne 
rot-,lru(mne prle~tor llľO n1ia
d\'ch talentovunych in!.trumen. 
1/lll::otov. 

Ku klrldným stránkam treba 
prllut,ll ai exlsltluctu StátneJ 
tlih.11'1110nw Ko~lco. ktorá obo 
biicu te aspo11 časť slovenských 
mi('st o symfonlck~ koncerty a 
na tr lV~ o vznik Státneho kO· 
m >rn6ho orchestru v Zillnr 
ktor9 uz teraz nachádza boha· 
té Ut>lutnunla v koncertných 
pl.tnoch slovcn~kých miest. 

Zvýlenlo počtu koncertov • 
lluvcuských mestách prináh so 
sebou Iste al mnohé problémy. 
K toJ 6 z nich t)()vatujete 118 naj
záva.l:ne tšle? 

l'rubl~mov te dosť a netreba 
Ich zukrývuť; lb<t Ich prekoné
vanhn. čo le napokon jednou 
z n 1 ·1ch základných C1ioh, mO
~P.IIHl dosiahnuté úspe~hy zné 
sobtf. Ked niiproklad hovorime 
o zv(·~nnl colkov~ho poCtu kon· 
certov a koncertn9ch mf&t. 
mu fmo povedať. '-n n:'ile ~tále 
pr!ll:; domlnuio ln lclallva Slov
knllr.l!rlu, soontlínny tlupy! re 
dall•kn mensi ako ponuka. ra
to sl< otol'nost tlOIOm so sebou 
nn:;.ll ninkton'\ nngallvnc a nP
prllľ.llliH! IIIVY. Kr'HIIlÝ prfl)ad: 
USJHli'IIHIIIl!! Td sft·P. lll'l!hOVOl'fme 
nn Ol'llllliA titllrožllf'lw koncer
tu. no ll!! llltlnw Zladuv vplyv 
na do , tol né sJ>Oioi!I'IISii( vvzne
nla '>Ot.lulalla . Stáva sa nam ne. 
raz, že w;porladatd odriP.kne 
dnhcHinulé ko >nCI'ľiV. čo lf' 
ZVI<\•;t llflJlrfjeJIIH'. kr.d dP O 
zahrHntčn~ho umP.ICrl. Mnoh! 
u~porladatel!a vyvl!alú velké 

nstlle, .d>v lkovne wyuzivllll 
možn<o'>ll cnntri\lllflhu ľina nt O· 
vaula akcii nam ll'~lo ooho, 11bv 
cielavedomou drnlll!llnrglckou 
a vvrhovnou pracou llľlpravu 

val! sl publikum pre akllvne 
prlltrn.o lia náročných koncer
tov. Túto prácu - my~l!m na 
d011l\'St:lnu esiPtiCkli a umPiec_ 
ku výt.huvu llllblika - mO~ij 
Slovkoncert za USI>Oraadaterov 
suplovať Iba v maleJ miere ; bez 
net však un! práco il,l!enturv 
nemMe maL požadovan9 efek t. 
U niPktorých usporladatefov 3R 
~tretávame s tendenciami vsal
ko prepočltoť na Zisk a sll'atu. 
ču odrá~a tízko komerčný po
hrad. RozvoJ nášho koncertné
ho života v ·ak sleduJe al Iné 
Ciele. o ktor9ch vari nemusl m 
zo~lroka hovoriť. 

Vcelku teda možno konlita to 
vat. že zvýi>ený počet koncer
tov sa ešte v mnohých mest6ch 
neopiera o zdravý, sponLAnny 
zéutem si rokého publika a 1 
ked le Slovkoncert lnlci6torom 
koncertného žlvotll, poklal Ide 
o realizác iu lednotilvfch akclf, 
zattar e~te stále plne zAvi sl od 
momentálnel dobreJ vOl! čl ne
ochoty usporladatefov - moti
vovanej obevaml z náv tevnos
ll. 

Nesilad medzi JH)nukou a do 
P'ftom zrejme •,Osobnle prob· 
lémy pri harmonickom ronila 
nl koncertntho tl'fota ? 

Je to vôbec na izlollte 1~1 
problém v na~el einno!>tl. Kebv 
sme situáciu porovná vd il so Sld. 
vom pred nlekorkýml rokmi . za 
znamf•ntlv,unP trolnásobnf! vyl;<;! 
potet náročných koncRrl ov I'OČ· 
ue. Vznikli tf!sennó cvl..lv asi v 
12 mestách atd. Zdanlivo lly 

Ak som spomlnai domlnu1u· 
eu ú lohu lniclatlvy Stuvkoncer· 
tu, sučasne t reb11 vyzdvlhnuť 
cenn ú pomoc mnohých tednot
llvcov v mestách. Vo viacerých 
mestAch sme pozorovali . te il ľL 
chod Jediného kulturne zalote
ného a hudbe "randlaceho" 
pracovnlka dokázal zvr6 1iť ne. 
priazn ivú situáciu, r esp. vytvo
rit pre koncertný ~ivot pod· 
mienky tam, kde zdanlivo chý· 
ball všetky ob lek tivne predpo
k lady, Nechceme a v!;ak spo
lleheť Iba na takych to spon
t6nnvch ~tPQ iencov, ale u liute
me sa o zfskanle široke! pod
pory, o prehlbenle kontaktow 
s n6rodnfml výbormi a spolo· 
čen kfml organidclaml. aby sil 
koncertnf život stal vecou na !· 
šlrMch vrstiev pracujúcich. 

Hoyorlli sme ot o tom, te 
nnlk Státnej fllharm6nle Koli
ce a ~tátneho komoratbo or
chestra ' flliae je kladom. Ale 
nedoatatok orchHtrálnych kon
certn~ je al tak stále boJntm 
miestom koacertntho tiYota ' 
SIOYI'lnlltfch DIHtiCh. 

Nároky našich miest na hod 
notu 1 atraktlvnosť koncerlnl' 
ho ztvota stópafO. Oaišl harmn 
nlckv rozvo l nie le nl\ ~lllt'fn1 
bez 11rftv detného Ziil'r~llm· '" 
111 svmromckých kont;et·tol 
ktoré su pre nalslrsie publ 

tarostllvo Ll o rozvo! talentov 
kladieme vS8de do popredia. 
Slntčne: netde nám o hocldk9 
koncertný ~Ivot, ale o tak9. 
J..Lorý splna v:"etky, ai na)prolt
chodnet~le potreby a požiadav
ky, l k elf Je to over d ťaž~1e, 
ako vykonávať mechanll.kO 
sprostredkovateľskú úlohu na 
základe spon tánnych (a nevv· 
hnutne živelných l ob it-dnávok. 

A nakoniec, ako sa vykryita
lizovall vztahy med1í Slovkon· 
certom a Pra,~tokoocertom , ketf
ie ide prl.~llžne o rovnaká " nA
pili práce ? 

Medtl Pragokoncertom 11 
Slovkonrertom do lo k dohode 
o vvmedzenl pôsobnosti, čo I>O· 
va2uteme za lednoznačný klad. 
Okrem Iného aj preto, lebo ncls 
chráni ako slabsleho partnera 
pred oveJe silnejšou konkuren
ciou vyspelého českého kon. 
certného umenia·. Pok lal Ide o 
o;amotný Slovkoncert, po rozpa· 
čltých pokusoch po roku 1969 
s11 postupne vykry~tal!zovaio Je
ho dnešné usporiadanie. Rozvo
lové úlohy, zfskavanle nových 
miest ma l u na starosti kra isJ..é 
st rediská Slovkoncertu. k9m ce_ 
lo ezónne plánovanie a slede· 
vanie cel oslovenských propor. 
r.lf zabezpeču(e koncertné od· 
delenie Slovkoncertu. Plni t~m 
lednu z hlavných tlloh štatútu 
na~PI a~enllíry: starať sa o vlíe
" 'rann(t rozvo! a podporu hu· 
Jobnfih o i vot11 v Sloven~ke! 
SOCIIlll!>liCk&l republike. .,k-


