
rlstrednlí dVOJiCu Cikkerovho Vzkrie~enia, ktoré malo premiéru v rámct 
tohtorolmých Bl/S prezentu;e SNU v dvoc/z obsadenwch. Na mímke 
vľavo Marta Nilra11ová f Katarína MaslovováJ a Róbert Sziics (Nec lz/ u 
do v l vo viizenskej scéne, na druhe[ sntmke Magda l/aJ6ssyová a [u raJ 
Hrubant v Vl. obraze opery. Snfmky: J. Vavro 

I:IJIISI 
T

ohtoročné BI IS primesll po
pri kvantite podujatí, zan
I'()VPl nPc:frn~ti 1 vlnrpr~ 

kva litalívne- vrcholy. Zo sym
fonických koncertov, ktoré sa 
uskutočnili v koncertneJ siem 
SlovenskeJ filharmónie, mozno 
medzi ne zaradiť aj štyri veče
ry silných umeleckých a este
tických zážitkov. 

Císelná bilancia tohtoročných Bratislavských hudobných slávností znie: v čase 
od 9. októbra do 23. 1976 uskutočnilo sa v Bratislave päťdesiatdva koncertných a 
divadelných podujatí za účasti domácich i zahraničných sólistov, komorných súbo
rov, orchestrálnych telies, operných a baletných ensemblov. Uskutočnil sa 
7. ročník Interp6dia , I. medúnát·odná tribúna mladých interpretov venovaná hu
dobnému divadlu, piaty ročník muzikologickej konferencie, ktorá sa v tomto roku 
venovala problematike "Významní interpreti a Bratislava v 19. storočí", BHS sa 
stali príležitosťou pre nové stretnutie sa dramatUI·gov symfonických telies zo so
r.i.RHo;:ti,.kvr.h kr<>iín fi r~rl inúr:h akr.ií rlnnfň;~J l \lá r ňv :míidPhQ r l}čníka n:išhn fe~
tivalu. · PÓčtom pÓdujati bol teda i tento ~očník impozantný. Aký bol jeho charal<
ter, aké umelecké pozitíva i pl'ispevky možno (liskutabilnejšie priniesol, o tom 
by sme radi načrtnúť obraz na stránkach nášho casopisu. V tomto, ale i v budú
com čísle, v ktorom sa zamyslíme nad tohtoročnou prezentáciou súčasnej slo
venskej a českej hudby, nad prílP-žitosťou v kompaktnejšej podobe sa zoznámiť 
s reprezentantmi hudobnej kultúry Vietnamu, Indie a Japonska, budeme refero
vať o výsledkoch a prínose tohtoročnej "speváckej" Tribúny a vrátime sa ku nie
ktorým pozoruhodným umeleckým kreác iá m na BHS '76. - R-
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21 
ma teriálnej popisnostl, ale dG 
zložitej modernej skutočnosll 
súčasného človel<a s jella túž
bami, snami, podvedomím, 
komplexami, bohatstvom aso
ctácil. Túto realita nedA sa vy
jadriť prostriedkami popisnéllo 
realizmu, I1torý ťažko rozlišu1e ' 
medzi okt·ajovým a podstatným 
- je potrebné vyldžiť ju vo. 
vycizelovanej, syntelizujúcej a 
umocintjúcej podobe. O toké 
chvadlo sa Kriška sna~i pt•ak
ltcky od začiatkov svojho bra
tislavského pôsobenta. Spomei't. 
nľe si na vysokú mieril styll
zArie v teho mscenactárh kla· 
siky, alebo na Puccmiho Plást, 
ktorý ro..:oht'al nie ako néltU
raltsltCké cltvadlo lll'ÔZY s bo
hal}•m koloritom p ro:;trellta, 
ale ako dusJvú komornú drl'i
mu tt·och ľudi, hľa tla jm' i<'ll 
(mtk z osa111elostt, bezvíchodJs
kovosti, kt·čovito bojujúctch o 
chimet·u zítchytného bodu. V ne
sko rsej spolupraci s Košlerom 
stal sa z týchto snáh program, 
~kvete IHlplnený v spomína
ných inscemíct~ch moderny, 
diskutabilnejší v nastudova. 
niach klasiky [Don Giovanni,. 
Fidelio l. kde sa nepodarilo fa
visku niijsť pravú mieru v9ra
zu a hudobnému naštudovaniu 
v naplnení speváckych pa t·tov 
I<Valily obsahovej výpovede. V. 
bulletine Vzkriesenia sa re~t
sér hlási k vecným inscenač
ným postupom - prostriedkolll 
sa ~láva realtstickl'i javisková 
stvltzácia životnej skutočnosti, 
~ ;".fnrn vvlítčPnie podruznéhn a 
dÔkoratlv-neho, filozofické jad
ro. myšlienková podstata. Po 
.,koncertantnosti", výtvarno•,ti 
a naturalizme objavuje sa na 
slovenskom opernom javisku vo 
výraznej podobe c 1 v i l í z
mu s (len ho nez.amíet1ať s ci
vilnosťou ll). a to v predlohe 
pomerne vzdialenej jeho čftan 
kovým parametrom. Veď 
Vzkriesenie - hoci J'ežisér má 
pravdu, keď · poukazuje na an
ton6mnosť Cikkerovej opery ll 

značnú neodvislosť od Tolst~
ho románu - je predsa len hl 
boko zakotvené · reáliami vo 
svete ruského literárnebo rea
lizmu so všetkými jeho špert
ťickýmt znakmi [ psychologiz-

Prvým z mch bol hned úvod
ný .koncert BIIS v sobotu 9. ok
tóbra, na ktorom vystúpili bra
ltslavskému publiku už dobre 
znám! Viedenski symfonici s 
dirigentom Carlom Mariom Giu
linim (je šéfdlngentom tohto 
telesa od roku 1973) - a 3D
ročným španielskym klaviris
tom Rafaelom Orozcom. Zahra
mčnl hostia zamerali svoj ume
lecký program výlučne na tvor
bu Johannesa Brahmsa - vy
počuli sme si skladaterov I. 
klavfrny koncert d mol, dielo 
15 a symfóniu č. 4, e mol, die
lo 98. Sólista intet·pretáciou 
Jconcertu potvrdil povesť, kto
rá ho predchádzala. jeho hra, 
po technickej stránke perfekt
ná, upútala najmä svojím vý
razom, osobitosťou poľtatia, hl
bokým vnútorným prežitfm. Ná
ročný sólisticky part nebol pt e 
neho úskaHm, nerozdroboval 58 

v detailoch, naopak, ich či~
tým vypracovaním plynule tva . 
rova! velkolepé kontllry celku. 
ZnuJala 1 vzájomná súhra a 
spolupráca s orchestrom, kto
rý, vďaka veľkej muzikalite a 
citu dirigenta, cilltvo reagovnl 
na sólistov osobitý prlstup k 
dielu. 

Br·ahmsa odlišného od viace
rých interpretácií, ktoré akoby 
vt\halt vybočiť z tradfcie. (;iu
liniho naštudovanie nám však 
umožnilo poznať Brahmsa tro
cha z Inej stránky: nie úzkost
livo uzavretého do seba, boja
celia ~a (či hanbiaceho? l pre
javiť nétplno to, čo cíti. Gtull
niho Brahms nás prekvapil pl
nosťou vášne, búrlivým roman
tickým rozletom, až beethove
novskou impulzívnosťou. Bol lo 
Brahms s pulzom plnokrvného 
života, kde netreba nič skrý 
vať, nič pnllmovať, IP.IJo to: to 
pt'Pkypujc zo srdca ai<o pt·e;1•v 
~pontánneho pt·cžttia, je '"Ú ti 
ne SVOJOU pravdou a práve 
preto je hodné toho. aby na 

Inscenácia 
hodna diela 

Vefmi pôsobivé a v mnohom 
objavné bolo interpretovanie 4. 
symfónte. Tu sme počuli 

CARW MARIA GIUUNI 
Snlmka: V. Hák 

plno prehovorila. 
Verdiho ,.Requiem" je dielo. 

ktoré - ak sa interpretuje na 
tírovni, hodnej takéhoto diela, 
znamená tal<mer vždy niečo 
ako sviatok. Podohné . pocity 
mal človek, ked v záverečnom 
búrlivom potlesku v ňom ešte 
doznievali sugeslfvne hudobné 
obrazy. Ten večer 11. októbra 
patril k vrcholným podujatiam 
BHS. Patri Zltil vdaka orchestru 
Ceskej [ilhat·m onie. Pražskému 
filharmonickému zboru [zbor 
majster Josef V ese l ka 1 a dit·t 
~entovl Václavovi Neumannovi. 
Výborné výkony podali i só
listi: rumunská sopranistka E. 
Muldaveanovli, hulharská mez 
zosopranlstka M. Lilová, tallao 
sky tenorista B. Prior a ru
munský basista G. Krasnat•u. 
Svoj!m neobyčajne krásnym 
sýl\'lll hlasom vynikala na]m!l 
Lilov<\. Výkon umelcov bol ob 
divuhodný z viacerých s trán : 
v prvom rade to bola jedlneč 
nos! sú hry, detailná vypracova 
nosť dokonale naštudovanéh!:l 
celku. Oalej to bola sugestív
nosť prežitia, vn(ttorný dyna· 
mtzmus, kr~sne tvarova nie kon-

NAF AL:: l, 0/WZCO 

Lrilstov. Hlbka hudobnej výpo 
vede tu prehovorila so strhujú-. 
cou pravdivosťou. Napokon sa 
v tejto in terpretácii naplno od
kryla bohatosť Verdiho melo
cllcke( Invencie, jedinečnost 
dramatickej výstavby, schop
nost udr:lať naplille a plnú sú· 
stredenosť vnlmatera, čo pri 
diele takéhoto časového rozsa· 
hu nie je vždy samozrejmosťou. 
Na naštudovanl celého diela 
bola zreteľná precízna oráca 
dirigenta, ktorý z jednotlivých 
zvukovo kontrastných plôch 
vymodeloval jednoliaty veľko· 
lepý monolit. 

Na večerný koncert 17. ok · 
lóbra sa prichádzalo s očaká 
vanfm, napHtfm l so zvedavos· 
lou. Tú provokoval fakt, že 
miesto pôvodne ohláseného a 
náhle ochorejúceho dirigenta 
Václava Smetáčka prevzal jeho 
úlohu Ondrej Lenárd. Problém 
hol v tom. že rozhodnutie pad 

(Pokračovanie oa 4. str.) 

Na pozadf stafetv vehcment· 
ne prehlasovaných vrcholov 
inscenačnej praxe naše1 repre 
zentačnej opernej scény [ kde 
lOslala dfferenriácia vynikajú
ceho od solldneho a oboch od 
priemerných naštudovaní nie· 
ktorých titulov opernej klas! 
ky?) s rovna kou vehemenciou 
trúfam si prehlásiť, že nové 
Vzkriesenie je ozajstným vr 
cholom doterajšej praxe opery 
Slovenského národného divad· 
la v zrenovovanej budove. )e 
logickým dovfšenťm viacročnej 
teamovej práce Zdenek Koiler 
- Branis lav Kriiika, ktorá na j
mä v oblasti modernej drama
turgie (Janáčkova Vec MakJ:o
pulos, Bartókov Modrofúzov zá 
mok) predstavuje počtom síce 
neveľkú, ale zaväzujúcu a in
špirujúcu súvis lú reťaz nevšed 
ných Inscenačných poziUv. 

K najväčšej (111] hudobnej 
dráme národného umelca Jána 
Cikkera pristúpili inscenátori s 
cieľom .,vyslovlt a hlboko vy 
]adriť pravdu o ruďoch a živo
le, _ ..... zaujfmavo, tnšplrova 
ne všetkým podnecujtícim čo 
je v nej". Obaja p r1znávajtí di. 
vadl u etickú funkciu, nazerajú 
ho ako fórum stvárňovania vel 
kých myšlienok, čo-ako je to 
v olllnst i hudobného divadla ne
lVYk ló u real\začne náročné. 
"i!<íl'ľllt k pt'llvde. Nie však k 

mus, slovsn~ká cltovtJs t. d rs
nosť výrazu. spätosť hrdinov s 
nrustt·edfm, ~ klony k mora lizo
vaniu l. Cikkerovo hbrelo ten
to modél transformuje, ale ne
prekrllčuje, s k ladatefova hu
clohná reč vonkoncom nie fe 
úsporná, je sline expresivna, 
na niektorých miestach v naj
lepšom zmysle slova až expt·e
s iontstlcká. Ak sa tnscP.oticll po
darilo odhadnúť mieru adekvát
neho a moderného diwtdelné
ho výrazu, svedči to o (asnosll 
zámeru tvorcov, ovládanf pro
~tJ•iedkov a - talente. 

Košler doslova rozkrýva par~ 
titúru, nepociťuje an i jednu no. 
tu ako zbytočnú. zjasňuie "' efe
šifruje l to, čo v takom knm
plil<ovanom orchestrálnom pt'H· 
rtl ve zostáva tnak často ZA ha; 
lené. Interpretuje dielo v té! 
podobe ako ho s \.:: ladatef cítil 
a nap1sall Dirigent vyklllclá, je
ho orchestP.:' vypovedá. NlP. je 
to však .,programovost" , k lorťí 
nám Košler predkladá. hudba 
nepoplsu1e, len evokuje, nazna
čuje, necháva poslucháčov1 
možnosť vlastného hodnotenia; 
pripravu je 1aviskovú slluáclu; 
nmociiu je ju i dopovedá V(rra
zová strohosť kráča ľllkll v ru" 
ke s odkrytfm · až nP.hlšPného 
dramatlzmu CikkerovP.j pAt•titú
ry, Košle1· zdôrazľiujP jr.i nP.rv-

( Pokračovanio ·na 3. str. ) 



Komorný koncert 
z diel lotyšských 
skladateľov 

ponilô ruknp lc: kll~ô l"'hn tvnrru - Ak 
C!!ntcov;rnrr IH!o udnúllu lluu.rktnru O<i orrrtr 
V OSOI>IIU"I I 1111'111d 1C'Iif•r n IMI 111111111 1\p, 
zlozl.v f..1lnrpo1.11 ri. ,\k 11 !ol iH~frh "kill 
d.t tufov pt t' VIiidulu .,naloa po SJlulcrrr riu 
muce1 trud it' lu ~> lrnpr·r.slonlslrckýJIII po 
sl upml. nujml!Hii.f l . Zemzll r'S prok vuprl 
ll l .. POtlUIOr·nyml " r·y trnuml; najzrol~lnt 
l ypom sa lavtl 1'. Durnbls. 

Lot~:. . k,t hudba mr jo u nb pr fll! 
znrlmR Vu rt len n iektor á zborové sklad· 
b\ m<Jmo h lbi.le zafixované v pamtltl 
spo lu s VE'domostou, ze v Loty!;sku pre
kvit~! zhorovó spievanie v pt·o nás úplne 
nepredstavttolne l miere. 

lnler·pt'Otl prlsiOpill k svoJim úlohCtm 
s vr> fkou zodpovednos ťou. Ci uL to bold 
1'. Fror, ov6 fi ked sl chvlfu zvykalo 
na akusllku Klanslck 1. V. Slmčlsko ale. 
bo Vl. Brunner mladšl, všetci podali 
znamrnflé vykony. Osobitou zmienku sl 
zaslúži I.li!vl r·nc duo rndnzelov Sala\•Ov 
cov. v poda ni klorych sme počuli dvo 
vlič~ r e diClhl - Zernzarsovo Tri sestry 
(fanláziu pr·n dvA k luv lr·oj 11 Damblso 
vu 4. "onutu pro dv u klavíry. Sa layovt;l 
ncustii lo vyloďujú súhru a jednolllltos( 
Interpretačného zámeru. pričom vôbec 
nestrácajťl ani mllldtstvý eJ~n a tempe
rament. s akým vedia vdýchnu( život 
súčasn)m kompozlcliim. Aj Bratlslav~ké 
kvarteto potvrdilo svoje vyso!.6 amblcle 
v Llclttsovom Sláčikovom kvartete. 

ni e a dyn11mlckl dntvo· 
rente ka!dehf) detullu sa 

ti~C! pod/cla/ú na litylo· 
11e/ i:lstoll! pretavu. Prav 
cia, tu treba prlpomenúf. 
!e V l/ordk Ju ciJdpe 
ako tak~ prei:llanl~ noto· 
vtiho :apl~u. ktoré by po. 
klal možno to naJviac 
rei;pektoualo dobou~ zne-
11/e a charakter klaslcket 
huúby. Nqsnott sa teda 
hudobny text zaktualtzo. 
vot, prtbližtt k dne~nému 
clle111u - povlldzme dy
ttamll'nostou, r!}cltleJ!iíml 

Bolo pt·eto príjemným zátllkom l po· 
ut'• nim stretnu t sa s lotyšskou ln!>tru· 
m~:nlll lnou hudbou v podan! našich po· 
prrôn9ch mladých Interpretov, na1m11 
k ed dramnturglo pamlltalo na vi.etky ,110· 
nPrOČ ilÚ Vt'~tvy a Od j, Iva O OVIla ( 19061 
at po l Zrmzarsa (1951) po~>kytla do· 
sta točn9 záber svoj ráznej hudobnej kul-
1t1r v. Do popredia zretelne vystúpilo 

Jubilujúce 
Bratislavské komorné 
združenie 

-lp-

tempami, nadnes('nou 
urtlcnost ou pomalých 

Dramaturqta Brat1sl11v· 
ského komorného zdru· 
žente je neobyta,ne Mro· 
kd: Vla~tmul llordk, dtrl
gent a umelecký vedúct 
súboru. ktorO v tomto ro
ku osl avuja !.tvrt storol:le 
umel eckef t mnostl, chcel 
ttUo ~kuto~nosf zd(Jraz
nlt at na festlvalovom 
ko11certe. Azda najvla~t · 
neJStm porom tvorlvt>lto 
lhllla Komor niUto zdru
ženia ili teskd predkla· 
stckd a klaslckd hudba 
- a t o nie tba zndme ve
cl, ale aJ skladby t as/o 

neprduom :abtJtinutl u 
prachu a,chíu"v. Je ne· 
sporne veľkou zásluhou 
V. Horaka, ! e mnoh~ z 
t !)chto hodnót dakdzal 
o!wlf. Patrt medu no 
Sinfonla D dur L. Kože· 
Iuha l Concerttno 111 G 
J. N. 1/ummela, brali· 
s/ausktJho rodáka (v i1om 
k/autrny part presvedtt · 
vo zahral Ruclolf Macu· 

~etrt!Jclt sl overt!kOclt 
skladteb v repertodrl all· 
boru}. 

t asil. Hfadd maxlmalnu 
uyvdt.enost v!iel/.:ých zlo
t tek lnterpretdcle, ~la· 

veb11ú 101>no:.t a dari !>O 

mu to velmi dobre. (Ne
uylloda t ohoto Ideálu 
tlo:llie v menšom emocu•· 
rtolnom úl'inku - znalci 
si stce pridu na svoje, 
ale betnO posluchdč sa 
občas prlstthne pri poci
te IsteJ lliWyraznosiL, 
.,zaMI'etlho" far•bn~ho a 
dynamickeho registra.} V 
ntntci vlastného prtstupu 
vo/l 1/ordk striedme ge:.
ta a prt pd fa sa ku ko· 
mornemu nwzlcl ,ovanlu 
cel~ho 1111semblu. 

Umeleckd zndpoued-

rlzltiski J. Zo sútas11e/ 

V starostlwo na~llida
vanom programe sa mah 
ll plne preJavtf :.chop
nf Stl Bratlslauskl!ho ko 
morn~ho zdruten/a. Jeho 
~/o;úsent Clenovla dtspo 
tW/ú dobr.Qml teclltl lt:k!) 
ml kvalitami a tfokdtu 
tl'll uplatnil disciplinova
ne, podriaďuJúc sa potia· 
davke homog~nneho zvu
ku, roA:ml vybrúsen~ho 
do uhladenosti a mť1k· 
k osti. Precízne frázova-

nosť a zat~letenle, s 
a~:ym .,hordkovcl" prt· 
stupujú k svo/tm úlo/lám, 
obrovsk!/ kus prdce, kto
rý za 25 rokov - naJmtl 
u rozhlasovom vysielani 
- vykonali, sl skutočne 
za!>luhuJe obdiv a uzna
nie. l. PODRACK'2' 

hudby zazneli Ondes 
flamboyantes T. Tisn~ho 
a Francúzska suita c mul 
f. Zimmera (jedna z po-

Rumunský 
balet 
usilu je sa sledovať svetový 
t rend, oboslelnf kazdú z balet· 
ných stHat t v početnom zastú. 
pen!, po!>lol11t vefké percento 
talentov na dlhodol>ťi ~kalenie 
do Sovietskeho zv!lzu. A čo IB 
z profeslonálnoho hladiska z(t. 
v tdento hodnč, je zriedkavo vef· 
k? záujem zo !olrany tanečnl· 
k ov - mul ov. 

Al klui ský súbor dlt.ponute 
n tekol kýml r eprezenta tlvnyml 
typmi, nvi>ak r epertoár, ktor y 
p redviedli v Br atlblave, no· 
rnnot ntl naplno vyznieť tch da
nosllam. 

V prhllel sky sympallckom 
rozhovore nás !.éf -choroog t·nr 
Alexandru Schustera, ln fot·mo· 
vu l o zaurtmavom baletnom re· 
per toárl k lužského súboru. mo 
dzl ktor ými rtguru jú symfonrc 
k é diela F. Schuberta, G. Mnh· 
luru, P. 1. Cajkovsk ého, t Car 
mtna burana Car la Orffa. 

Tllu ly vybrané pre pohosttn· 
ské vystúpenie u nás taktie! 
slubovalt výnimočný umelecltý 
zážitok. Nedávno som videla 
časf z VIvaldiho Ročných ob· 
'dob! v mnjst rovskel choreogra· 
tli Leonida Jakobsona, a očR· 
kávaht so záujmom tanečné 
prehodnotenie celej kompozl· 
cle. Snáď to bol nedostatočne 
r ozvinutý režiJný zámer, alel.lo 
málo odlišné pohybové stvárne 
nie jednotlivých tanečných 
scén - dielo pOsobllo vo vý· 
&ledku fádne. 

Druhťl ukážku Inšpirovali so· 
chy známeho rumunskOh.J 
umelca, Constonllna Brancusl · 
ho, menovite Jeho Nekonečný 
btl p. Brána bozku a StOl mlčn· 
nla S pokusmi z tejto oblasti 
s11 v stlča !lnom tanci stretáva· 
me čosto l!; le 11 niet pochýb, že 
tde o mlmortadnB vďačnú tému. 
keďžo tanoo a výtvarné ume· 
n ie majO k sobe zvlášf bllzko. 
ChorE'ograr sn tentoraz snažil 
o progresfvny pohybový ruka· 
p ls. s výrazným Osllfm byt svoj · 
sk9. nekop!rovaf. Striedani e 
masových scén, sólových pllľllf 
R duet zRmern l na gradáciu po 
h vbov('rh vnemov, ktorO umoc· 
nllo aj pekn6 scénické rtešen te 
pomocou zrkadiel, t hudba po· 
prcdnOhn l'Utnunského ~>klada · 
tPf a Ttbortu Olahll. 
rohoslln!~ké vystupellle kh11. 

skl'lhn baletu bolo dal! ou prf· 
Jrt.ttosfou pri' kontrontllclu 
umeleckých clefov 11 dosiahnu· 
t9ch výsledkov, pre nadviaza· 
nie obojstranne užttočn9ch, t r · 
valých profe~l on ll lnvch kontak 
tnv. ALICA PASTOROVA 

Muzikológovia 
Bratislave 

U~ po platy raz bola súčasťou 
Rl IS Medzlnllrodná muzlkologlck6 
konferencia u treba dodo(, že sú· 
časťou vyznnmnou a v mnohom 
podnetnou. Ako vllči>lna predcha· 
dzajuc lch tém konferencie l toh to· 
ročna bola !>pUtá & hudobnou ml· 
nulosťou násho hluvnčho mostu. 
Téma .,Významnf Interpreti a Bra· 
tislo va v 19. Bturočfw sa ukáza Iq 
by t neobyča jne pr tfutllvou a vďHč· 
nou, tvorivo pr·ovokovola donrá· 
clch muztkológov, ole uj viacerých 
host! zo zahraničia. 

Konferencia sa uskutočn ila v 
duoch 13. a 14. októbra v Kon· 
gr esove1 &leni hotela Bratislavu, 
jej por ladatelom bol Me1.tský 
dom kulttlt·y a osvety ,, Bratisla· 
ve za spolupráce festivalového vý· 
l>or u BHS. Prekvapila neo()yča jne 
velká úča11f poslucháčov, živý a aZ 
po závet· trvajúCI záujem, s akým 
sledovali priebeh tohto poduja tia 
a priJfmall jertnotllvé rofer líty. 

Hodnotný uvodný r eferlíl .,Roz· 
vol estetického c ltenla v Bratisla· 
vo v 19. storoči" vypracova l a 
predniesol vedecký tajomnlk kon· 
rerencle dr. Zdenko Nováček, CSc. 
Poukázal na celkové vplyvy, kto· 
rO pOsoblll nn formovanie nové· 
ho estellckého cltenta brAtislav . 
ského posl ucháča. nn r ozvoj a 
upevitovanle umeleckých kon tak· 
tov s európskym hudobným živo· 
tom, na prenikanie nových hudob· 
nych prúdov do koncertného a 
operného i l votR Bratislavy. 

V priebehu dvoch dni odznelo 
16 referátov, z toho pli( zahra 
nlčných, Pof skO muzikológiu re· 
prezentovala dr. Z. Chechllŕiaka 

rozborom lnlerpt•otačného štýlu 
diel Fryderyka Chopina v 19. sto· 
roč! a dr. l . Ponlatow•ka prlspev
kom ku klavfrnoj hnprovlzácll a 
virtuozite v 19. storoe l. V referá 
to soviel t>keho muztkológn pro!. L. 
A. Barenboima (pre autorovo 
ochorenie prel:Ilan ho v slovon· 
~kom prl'lk lade) na tému .,Anton 
RublnMc1n v Bratlsleve" zaujali 
niektoré. u nás nezname, dol.u· 
menty. Dr. D. Le&6ny z Maďarska 
sa venoval postave Ferenca Erke· 
la a !tvotnostl opusov tohto za· 
kl,dateia maďan.kej národneJ opq· 

IIIIISI 
ry v bratlsl,tvsl\om 11udubnum tt· 
vole minulého storočia, maďarský 
muzikológ prol. A. Sebesty6n na· 
črtol a bohatým arzenlilom faktov 
podloW podiel Bratislavy na hu· 
dollnom ~ Ivete Maďarska v 19. sto· 
ročf. 

DorndCU - sloven~ku a éo~ku 
muzikológiu reprezentovalo ll r c. 
ferlitov. Ccnny bol su:.1 pohfad 
dr. Mokrého, CSc. v r uzboro so· 
ct..rlnych a nár odnostnych podnue· 
nuk r ozvoju kom·m·uHi ho t tvotu v 
Aruii&IHvc v 19. l>IOrol:f, zaujal ro· 
t orut J. Albrechta, znrnereny n111· 
mH nu hodnotu práca pro!. A. 
Dohnényho a jeho syna Ernesta a 
Ich zásluhy o rozvoj brallsluvské· 
ho hudobnóho tivota, dr. t:. Bello· 
d svo) stručný, ttle vysližny po· 
hfad na klavlrnu literatúru v Bra· 
ttslave no začiatku 19. storočld 
dok umentovala unikátnymi dobe. 
výml hudobnými ukážkamt; nic· 
len tematicky prlnosnlí, ale oj nO
bojom lnformáclf a t~pOsobom pro· 
zentovanla bádatelských výsled· 
kov kva lit né boli prfspevky V. tu
nel o l>t·atlsluvskom pôsobeni Ker
lu Mnyorbergera, dr. O. M6drel 
!Odraz hudobného ilvota Brath>la· 
vy v Pt·essburger Zellung na pre· 
lome 18. a 19. storočia) a E. Du· 
ka·Z61yomloveJ rBratlslavskf ná· 
~>lroját' l v 19. storoči), pedagogtc 
kO, skladatefskú a umeleckú čl n· 
nosf Antona Stegera starlHeho 11 

mladšieho množstvom dokumen· 
tučného materiálu podložil E. Mun· 
tá&. J. Snllkovä referovala na té
mu Franz Llszt v lnterpretácll )a· 
no llermona v Bratislave. dr . R. 
Pel!man o kontakte Ceského kvar· 
tela o Bratislavy, M. Tarantod 
podla dennfka F. Palackého 1 
vlastných ďalšieh výskumov r c· 
konlltruovala obraz .,Nedefné ma· 
tiné u grófa Guadánylho", M. Gi1 · 
borová sl zvolila tému .,Vplyv Cla· 
ry Schumannovej na estetický 
Ideál v 19. st oroči" . 

ľnkmor kat.dý z rt"feratov pri · 
mesol i:ol>l nové, rozilfrll rolkov9 
pohfad na problematiku bratislav 
sk~ho hudobného zl vot !l tych cias 
honfernnclu možno kvallftlo.ovať 

Hkn pn nosnú v otdl.kr: objasno 
V!llllH nR~e l lcultrrrnej minulosti, ~ 

doplnení obrezu ndlch k ultur 
nych tradlctC. 

' · BERNATOVA 

Pražskí komorní 
sólisti 
sú enscmblom totointho zlotenla eJ.e SKO. Zásadnf rez• 
dtel medzi týmito dveme atlborml je vsak určený posta
vou dirigenta, ktorý s českým telesom sústavne spolu· 
pracuje (už od založenia) . Okrem toho sú aj dalšie od
llsnosll v zvukovej stránke lnterpretAcle. Pražský sú
bor nekladie dôraz na zvukovú prieraznost, v trtuozllu; 
hrá n18kslc, vláčnej le, ale zasa nie tak jednoliato a 
pregnantne. jeho zvukovo farebné !lpektrum je pomerne 
bohat6, teni e v okrajových I"!l&lstroch - v pianissime 
l vo fot· tl slme m6 niekedy rezervy v kvalite. lntono čný 
parameter Pra žských' komorn9ch sólistov je vyspelý, 
muzikalita tntonzfvna, ale n ie v takých dravých polo· 
hllch ako u warchalovcov. 

Takúto charakteristiku l n terprollltneho prof tlu sme 
sl v yabstrahovali na záklede vypočutia celeho progra· 
mu, ktorého prvá polovica pozostávala z tvorby baroko· 
v ých majstrov. Pod taktovkou lduarda Flacbera zaznelo 
Concerto gr ossa op. 6. č. 5 od G. F. Händla a Koncert 
prn čembalo 11 sláčtkový orchr stet• A dur od J. S. Ba· 
ch11 (BWV 1055) so so listom prof. Hanaom Placbnero• 
(ND R). Nemecký host demon~troval na lmponujucej 
úrovol svoju technlckll zdatnosť , vyRpelú muzikalitu, vy
trfben9 zmysel Jlre št~l. dl8clpllnu a pevný rytmus. llod· 
noty 1eho hry nemohli v!ialc vl nou zlej kvality čembala 
dostatočne vy nlknllť, čo vsal mohol do urč itej miery 
tlmenlm zvuJ..u sprevádzajuceho ~>Uboru vylep~tt 111 Ili· 
matný dlr1gent. Okrem toho, na jm!l v ll llndlovl, ale čiU• 
tocne al v Barhov t rtu sa mlestamt musela konceprla 
dynamickeJ výstavby sprievodu prlspt\ obovat strieda· 
nt u re~ Is trov l bolo by dOsledn&l~ie r!l~pelctovanle prln· 
cfpu terasovitej dynamiky prospelo celkovt!mu vyznaniu 
diela. 

Sútl!snO českO tvorbu zastupov111a Deviata - Ran .. 
sančná ~lnfonla - trojkoncert pr11 husle, vtolu, vlolon' 
čelo a sláčikový orchester od J. VlilkH, lnšplrovanA ma· 
dzlln5m aj monumenllilnou tvorbou MlchelanAela. Autor 
chclll tu prostrPdnlctvom model'lwch vyrazovyr h pri'· 
strledkov vzdat hold renesancii, ktory vAak sluchov9m 
vnhnanun le sotva posllhnutefny. k.onečno l sa motnt 
prl nclp nAstrojového koncertovnnla ustálil sa nt! v 11•· 
skor~om ol.ldobl; Ide tu teda NkOr o príbuznosť predc· 
väetkým ldeovt\ Rko kompozlčnt1. FaklOt·a diela mA na
ruz charakter· pr·lradovllnla 11 lebo vrstvenia, menej ro:r:· 
v(jania hudobného prúdu. Volmi frčlnno vyznieva stredné 
pomulii čusť, kde sú trak tovuné sólové nástroje na 
diM om úseku bez sprievodu oko sláčikové trlo. Autor 
tu potvrdzuje svoju or ientáciu na avantgardné v9boje 
(čembalo traktuje neraz ako nástroj blcf, čl clustrov9 
a pred kOdou [!nále nerozpaku jo sa použit aj aleato· 
rický úsek). Na sympa tickom vyznčnl diela sa podtera j ll 
al traja znamontll sólisti - vyspeli a zápolistf hudob, 
niet : J, Tomá&ek (husle), H . Slm6fek ( viola a umelec· 
ký vedt\cl súboru od jeho založenia, znlimy aj v Brali· 
stave, kde dlhé roky pôsobil ako pedagóg husiovej hry )' 
a V. Jlrovec ( violončelo). 
Záverečná Slnfonla č. 9 F. Mendolssohna-Bartholdyhtt 

celým ~volim ladenfm vefml vhodno korespondovala 
s umel eckým naturelom súboru, čo dirigent 1 hráči vý
datne využili a zožali tak zaslúžený ťlspech. 

Eduard Fischer dirigoval na BHS aj vystllpcnlii IT.Ar. 
NEHO KOMORN2HO ORCHESTRA ZO tJLINY (20. X. ); 
kto•·ého dromaturgla (vo vzťahu k dirigentovi) čiastočne 
doplnilo štý lové medzery progntmu Prazských komor· 
ných sólistov. l keď Ide o teleso dosf odllsného obsade
nia ( Žilin čania majú v orchcstt·l aj biele 11 dychy) a ak· 
1.la prebiehala v naprosto odli!mých akustických pod· 
mronkarh (Hudobná slon bratl:.lavského hradu) , dojom1 
klory sme sl o Fischerovom umeleckom naturele vy
tvorili na pt·vom podujatf, sa nllm tentoraz e~te zvý
raznil o niektoré ďa lsie vyznamn6 črty. 

Môžeme potom skonštatovať, ze Fischer nui JO' t ypom 
e•·upltvnoho a vitálneho hudobnlkR. Je skôr medttatlv
nyrn filozofom. lnlchgenlnyn•, u~fac htllým a citlivým 
hudobnlkom, ktorý k reprodttkcll Pl'lstupuje s vafkou 
váhou rozvahy a nadbladu bez toho, aby tým utrpe la 
jej žlvosf a spád. Tieto kvality ho predurču)ll k vefml 
úspeSnej lnterpretécti tvot·by pradstavltelov vledensk,ho 
k lasicizmu, tobOž, ked vo raze príprav venuje vypra
covaniu partov naozaj dOkladnťl pozornos(. Hudobným 
frézam vtláča pečat osobitej. pt•lrodzenej spevnosti, ela· 
gan cle, plastiky a preduchovnelostl. Vďaka týmto vlut. 
nostlam vyznelo vystúpenie žilinského telesa velmi sym
pa ticky. Isteže, sObot má na jmU v oblasti dosahovania 
zvukove j monolltnosli ešte nojoké rezervy, ba vyskytll 
se tu a tam aj niektoré lntonačné prehre!lky. Intenzita 
muzlkantského v recflenla skladieb a elán tvorivosti po· 
súvall Ich však na perifériu poslucháčskeho zretele. 
Da l§fm sympatickým momentom vystl1penla Žilinčanov 
bola dramaturgická zostava podujatia, ktorá zohJadtlc. 
vala technické l zvukové mo2nosli ansamblu a umo!fio• 
vala Im potom sťlstredovat sa na parameter tvorlv9 a 
výt•azový. Plat! to najmä o úvodnej 8. symf6nll o dur 
(Ráno l od ). Haydna, ale aj u! o náročnejšej 33. symfó· 
ntl B dur (KOchel 319) od W. A. Mozarta. v obldvocli 
dielach dominovala nenťltenosf, fahkost, kantablllta a 
určitá vznešenosť vo vyvá2en9ch a navzlljom sa podpo
ru júclch proporciách. 

Krlslfna NoYj\kov6 oplltovne predviedla ako sólistka 
Koncert pre harru a komorný orchester svojho otca Ml
lana Nováka, ktorý svojimi neoklaslclsllckýml tenden' 
clami vhodne zapadal medzi spomfnané dve symfónie. 
Výkon sólistky bol Imponujúc!, uvornenej!lf, smelšf ako 
url predchádzajúcich vystllpentach. Dielo - Ináč vefml 
dobre nástt·ojovo posaden6 - lntei'PL'etovala s nad&e· 
n im R tvorlv9m zaujatfm. Zásluhou dlrlgentovou bol 
orchestrdlny sprievod precfzny, citlivý a zvukovo vy· 
vážený. 

Juhoslovanský skladatef Zvonlmfr Markovi!! vllnovat 
nášmu mestu Bratislavské mlnlatllry pre organ a lre
morn9 orchester. Sólový part premlérovanet skladby 
vormt uspoiine predviedla mladli slovcnsktl organistka 
Katarfna Lalo•lfoYá. DomtnovalR nielen tot poctlvA a 
proclznu priprava, ale a j vyr111.nll muzikalita ,. zmysel 
pro registráciu farieb. Mlnlntury tL·vajťl okolo 8 minút 
o po..:ostávajtl z piatich krátkych sklRdblčlek ktor6 
medzi sobon k~ntra stuiCt vo rur-bo, vo zvuku, v 'rytmlc, 
lm m r:l onenr l :.~ . časť ). alo 1 v Cfllkovel atmosf6re. Au• 
tor výdatne če 1·pá z modArunj:.fch zvukových výbojnv 
11 tak ce le dielo vyzntov11 ako zvukové Impresia. Klll!l'l6 
čRsf vyzdvihuje urCily paramNer: orgRn jE! vyuilt 9 sk&r 
qko zvukovofRrebuy nosller. menej kantllbllne alebo ly
l'lrky (3. časť) a pomerne va,cne oko nástroj technlck9 
t i virtuózny. Miestami je jeho pa r t ako vofná tmprovlzll· 
c:ht Rl>t·evlid7aná skromne zvukom orchestra rl . alo aj 
~ . fi .;ilvor 3. ČIH>il ). 'J/. Cl%11, 
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INTERPÓDIUM '76 
Ui pu aieclmykrál zli li sa v Rralislavo pl"llllu~olcl rnla . 

dej luterprelačoef ~eneriícle aocialisllckýcb krajin. aby 
za účasti zblupcov nojloh 18eohir o v konrt·ontíir.ii 
so SYOjlml kolegami proclviedli výs ledky svojho umelec· 
kého rastu. Sedem podujati lP '76 (3 recitály, J orchel· 
trAioe koncerty a jedno operné predst817eoia) 111orilo 
dnes ul samozrejmú a neoddelitel'nú sllčasť BHS a spo 
luvytYiirato jeho domioantnlí ipeciflckll črtu . V rlimcl 
lP '78 predsta111lu sa 18 mladých umelcov, ~ tuho 12 
initrumentalistov. dvaja speváci a d11aja dirigenti. 

Med~! l nštrumontallstamt ako ui lt•odlčnc, vi ed li k l R· 
v l rl s ll. Ak by smo chceli porovnať !c it umelecké na 
tUJ•ety, sotva by sme nasl! dvo tYPY. u ktorých hy hlorat·· 
c:hta lcdno tllv~ch komponeulov spol uvy tvllr<~luclc lt pro· 
rl1 umelca, bola t•ovnaklí. Prrdsa viill k mO~f.'mo nills( 
jedného spoločného menov!ltola al u klavit•lstov -
technickO prlpt•avenost, k tot•ll u vsclk9Ch IJoz l'OZd tolu 
patrila medzi nalsllnelslo zbrane. Urč ltó nuansy v tom· 
to pal'tunetrt pramonllt polnnt v mollto•tt <i lnc l dtspozicll. 
Hlo 111 vo fyziologických p t·cc.Jpokladoch. 

'ľoho, kto v reht•li:ku hoclnOi ~lovin na pt·vo tnloslo 
lntonzllu muzl lcatlly fl o~ubnustného vklac.JH, ntu~ol 
ui:on( v9kon 23-roénlihu llliHfurskéhn klllvln~lll Imre 
Rohmanna, t. tory prPdvlnclol ~ôluvy pnt·t Moza•·lovho ,.1\o· 
rnnoval:nfihu" koncertu pro kluvh· a u•-rhestet' IJ dur 
( 1\. Z. 537 ). j nho 1111ttd!SIV11, !'~lEJ novykVIISC I1H Vltllhtll 
nrkorospondovala vzdv 5o ~tý l uv~m l po~.tttduvkunu 
sk ladby. Nornz sa necltRI ttttles( svolím olánont; zrých· 
ruva l, dosť C:nsln uucltlldzRio t k lntonal::nyll t k11zom, 
no hlhoko Utzltytn vykonom. z ktorého doslovu vyt.a ro· 
vala muzlk:alllll, 7.ivy temperament a hlboký cit, patril 
mndzl nojv!lcslc talenty lnterpódia. 

hlo ostn vofnll Člt !>lo IJudemu počuť o Inteligentnom, 
(IJ(~hnll'ky suverénnom, pl'ikladno disciplinovanom, ale 
1 mnztklllnum Wln(r iedovi Apelovi z NDR. jeho výkon 
v Mendol~>sohnovom Koncarto g mol bol vzorový vo 
vy<,tlhnull ole~ancl e, svlhu, vzliusnel fahkostl t v miere 
lvorivoho prl:-.tupll. Apel11 puvu:tu1em zn nufvyt·ovnllnoj 
i!loho u nltjvyspelo j~leho klnvlrlstu lnterpódla. Svojl lll 
nRllll'elom (e doslovu produrčeny pre Ideálnu lnterpro· 
lllctu klasikov, alo Rl mujs trov cfaiSich litýlových epoch. 

• (Svedči o lom konečno 111 trofol Medzinárodne! ba chov· 
sko! súťll ~u v l, lpsku ruku 1972, ktor(\ ziska! ako 18· 
roč ný. ) 

étlskti uu•etkyitn Bol ena Stelnero11á je u nás dol.Jre 
znllma ako vllulna, tAchnlcky 1 Cut·obno bohato vyzbl'oje· 
nt\ klavlrl&tka. Pre svo! v9bu!my n~t ture t ll nomlllé tech· 
n lc:kt1 možnosti vybraln sl velmi pl'lllehavú skladbu -
I. klavírny koncert Es dur od F. Liszt11. Dominovala v 
i10m Icl ~oponlánn o~ot n bt'IIVÚt'nll technlkll, Imponovalo 
bohatstvo rnntázle. (Skoda, že v IV. časti sa nevyhla 
menšiemu pamnťovému lapsusu.) 

Ten, kto v hierarchii hodnotenia žladu na prvé mies
to prcclzltu, prfsne r ešpektovanie sk ladaterovho zázna· 
mu a nobazirujo na osobnostnom vkl11de umelca, mohol 
byf spokojný s v ýlmnom l'Oprezentantky sloven~kélto 
kluvlrneho umeniu Idy l:erneckej [ Chopin: Koncel't 
o mol). Vo výrazove! oblasti sme však od mlade! umel
k yne očakilvall overa vtoc. Bota zre!me tndlsponovRná 
a hrala doslovll nozLíčustnone. Ináč tol výkonu nemožno 
v otlakom parametri nič vyČflHť. Všetko bolo jedinečne 
vybrúsené, zvllžené u rozvrhnuté, Ion osobnost Inter· 
pretky stéla prlllš v úzud!. 

Bulhar Ivan Drennlkov ( IV. koncert G dut· od L. v. 
Beethovena l koncipoval vn fk o ryso. s filnlllztou, no s 
Jntonzívnym sklonom k dnnnotlzova nlu. llru l cltsclplt· 
novono, alo s vél!;ntvym 11npätlm; nezuskodt l by vllč!;l 
fl Ot·uz na detail R kulttvovllnujslo narábanie s tónom. 

l nuprlek novc fkému ruzpUtiu ruky obdlvuhodno vy 
postova nu techniku, zmvsel pro stýl, vyvál.enosť tvo•·•· 
vol. raclonlltnol 1 omocJomllncj 7.1ožky p•·eukúzaltt pol· 
sku k luvlrlslklt B•·onlslawa Kawallovtí, ktortt sa predslH· 
vila co lovccol'ným rorl tálom. V lll'vel polovici hrala 
Bacha, na záver Choplnn. Al ked' to znie dosť neuvo 
rltelno, lnpsi dnjPOl zanochnlrl v Bachov•, ktorého hrul11 
s elánom, prlczračtw, technlrky bezv11dne. zvukovo ox· 
ponovanoJsle - bez vyraznejšteho rcllpoktovanla terasu· 
vilo) dynamiky. V Chopinovi nodochOdzato vždy k ldeúl· 
ne! rovnováhe medzi emociá lnym vkladom, kultlvovo· 
nosfou výt·azových prostriedk ov. Vo VelkeJ pulooťlzo 
by sa žiadal suvcl'Onnejs! nadhTad. 

Sovietska klaviristka Irina Vlnogra· 

ky, lc tnchnlcky voJmi dobta dt~ponovnnú. Tieto 
črty jel nalul'elu zmtmentte l..orci.pondovull s dra
maturgiou !ol celovečerného reci tli lu zostaveného z tvor· 
by Chopina, Skl'lolnno a Prokoľiova. Otázne je jol na· 
túbontc s Rgoglkou. klot'CI výkyvy mtestaml ochudobno. 
vttll dofem z uceleucfsol v9l;tavby. 

Medzt huslistu ml. ktor! sa predstavili na lP '76 chý· 
hala ntltll ttl'osť výrnznojsel osobnosti. V podstate všel· 
ci mali ešte rewrvv v oblasti lntonacnel, ale aj v ob· 
tusll cllov~ho uotvurnnia. 

Napnluclsla učastnfl:kn lnlol'póuw, 18 t·ocna Rumun· 
ko Mi hooi a Martinová 1 Koncert pro husto a orchestat• 
o mol. op ti4 od ~-. M<•ndolssoltnu·Onrtholdyho l v tomto 
l>lllcrc zHnr.cltRto vcftttl prfllzntvy tlowm. l kPď tu nemO· 
zomc huvot•lť o uvndonll'lojsum u vybrúsenom výkone, 
tvorivé nn pllttu, uvolneno!>( u Ctlovtl zaangažovanosť za. 
rod ul u lu podľ u miHI no pt vé miesto medzi huslistami. 

]oj krRfu n Csobo Petru sl vybral pre Bt'atislavu nl!roč· 
uy l'ugunt nlho Kom.e1'l IJ dur, op. ti. Nc1íttosnou mtarou 
lntunni nyclt preltrt:skuv ur>fnll' splultl llan hol'učavo 11 

ZH jllilVe SVflitOI. kiCJr(J sprPVUdznlt tCIOVJ/.00 I.Ril!OI'y. 
MIO!>lfllltl. kdo Sil IllU tif:to l'USIV~ ITIOIIIf'nly podlll'tlO pre· 
kotlHC. ht'HI vyntkHittf' ll. 

Sluvou:;ky ropro:<~<'lllillll j ltt:k l'lartltt lläudlor hol hAll· 
dH'HPUVilllY liPVYhOVli)IH OU kvultlUU <l llfZkOll Ui[Otl'llC)It· 
t 1011 tónu :;t.luqHWito nu:;trO)il. V jeho fll'istupe k Chai:o
lltt'tlt novutu ll u~rovŕ.lllll kn11wrtu ""Hl et ll ll 'ill<thtt po 
podctnrl..uvavunl >.trltu)úCfll dl'nvosll, rytmlct.ul ttn:~:· 
nilntno~tl. l napriek tomu m..l v'-dk C'SIC rel.Ol vy v oblt~stl 
ln tunačno). 

]uhubiOV8 ll'>ky husllSlll Sreten Krstic SVOjllll UlllOIOC· 
k ym naturelom l tónovyml dtspotlcinntl novolml koros· 
pondovltl s po/.ladllvkaml moz.tt'lov!>kého l.týlu !Koncert 
A dur - Kocho l 219). 'ľu~ko posudlt, llUkofko sa snMtl 
~volim prejavom domlnovnf nud pnlts hutnym u zafn· 
ženým sprievodom (Gyiirsky 11thormoui1:ký orchestet• 
pod taktovkou plnokrvného Antala Jancsovicsa ) It nR· 
l..o!ko so zaslúZII sum o neudokv/Hny mozartovsky pro
Jav - chýbala ml unlto olegnm.w, lntonačna istola 
a usluclttllá noblesu. 

Z dychllt·ov nenastúpil oCukuvaný kubúnsky klorlno· 
tisla Jorge Rodrlq uez, a tak S!l 1111 lP '76 prodstllvlll 
l bil dvnfll flllutistl: Eckhard Ha u pt (NDR l. u Tihamér 
Elek ( MĽR ). llaupt 10 technicky dobt·o vyzbt·ojený: In· 
tonu]e spolahllvo 11 vefký dôraz kladie nu dynamické 
vypr!lcovanle. Je typom ro..:vá:l'neho u uvodomclc tvortu· 
collo hudobnlka. V buroku (Leonat·do Vtnci) velmi mdl'· 
kuntne zdôrazil.ovtt l terasovitú. dynamiku, u PľOkoflcvn 
1 Sonáta D dur op. 94) neoklaslcké tondencle. Tihumér 
Elek fo llež technicky doiJro prlpraveny hudobn!k. Jeho 
tón má mllkkosf, gufetost u llmbl'om stt zhodoval s po· 
žladavkaml mozartovskóho slohu [Koncert c; dur pro 
flautu 8 orchester - Kllchol 313). llrul uvornone, kul· 
ltvovano a s prirodzenou muzikalltou. 

Bulharsk9 bar ytonista Ivan Konzulov nepros1el v9bo. 
r ovým kolom pro l. ročnlk Hudobného dlvndla TIJI, a 
tak sme ho strelil aRpoit na ll' '76. Jo to hotový spevák 
s vrJlkým fondom, ktol'ý výdatne upltlliluje ul pt•l ples· 
fwvom repertoári. Pl'o svo( poloreci!Ot sl vybl'al zvnčšu 
typy piesn!, ktorých obsah 11 náladu vyžndovull drama· 
llckejlll prejav a tam sa cltil Konzulov domo. Je v pr· 
vom rudo operným spevákom, ktorý robi llt'lu aj z kl'oh· 
kel plesne. 

1\k naposledy hovorím o dirigentoch, oeznamoná to, 
že by svoJimi umeleckým i. kvolltuml v kontexte l P '70 
stáli no pet·!Cél'lt, ulo Iba preto, že som da l prednost 
Inštrumental istom. Obldva)u su vyt·uznýmt osobnosťami 
11 JlOktaf by sa clwuli llHHizt nfnll hfndll( spoločné črly, 
nuslt by sme tclt v znH mnnllPJ pohotovosti pri sprevtí · 
dzanl s611s10v. to~k9 dtrlgont Stanislav Macuro JO ty· 
putn vnfnn kulltvovHIHJito, ltttcllgontnóho n t•ozvllžlll'ho 
httdobntku. Ku kon(.()JlCil prtstupu1e zodpovedne, dobro 
pnpraveny, s upurnou bllllhuu rei>pektovat ~klndutelov 
zílmer. Jeho muzika litu jo výr.tzntí a provai.ulu v nn! 
črty IHtlttvovnno:;tl, u!.fachlllosh 8 zlvostl. Zdtl sa, zo 
::.11 vyviJn v typ lnlo!Hkiuólsl..oho, o f tlo:toflcký podtext 
d•olu ut.tlufurclto dll'lgeniR, ktorý nohladl mt slrhUJúCn 
olekty, alo uporno Sd snu~! uoprucovať k vyrazovému 
jadru skladby. 

Sovlntsky dlrlgonl Va lentín Kul:in (o Iskrivejšou osob· 
no~ťou, mtí zmysel pt·e fm·by, Rlmosróru, kontrasty n 
vznu;lt. Má zmysel pro i.lýl (~prev<idzal ChllčHturiann 
l Bcethovclll:l o tlokázat otlllslť Ich sloh) , ale 1 im pro· 

SIOO(Sttcké pohróVRO[O Sl S ľ:ll'bOilll 
dovo116 Jo velkým ptanlstlckým ta· 
!entom s priam nevyčerpatelným or· 
zenálom fantaziJnej zložky l s ne· 
obvyklým bohatstvom dynamických 
farieb (až po kovovo znejúce for· 
tlsslmá ). Má Ideálne uvo lne né ru· 

IBIISI 
l Sčedrinovu transkripciu Blzetovo) 
Curmen l. no predovsetkým nevyčer· 
patclnít ztlsobu vitálneho tomperH· 
mcntu, vrúcnej lyl'lky a nap!llla. je 
hudobnikom telom 1 du~ou. 

VLADIMIR CIZIK 

placeho národa, ale l en múlo 
farebný a málo nosný zbor). 
Kvality Ol'Cllostra sú v Košle· 
rových naštudovantach už pre· 
vet·ené, popri Iných prednos· 
ttach trel.Ja Jen pripomenúť, ie 
pod Košiarom je orchestrá lne 
pianissimo doslova étorlcké a 
fortisstmo ou ozaj bttt•áca lú ce l 

Podobné koncepčné kvality 

IVAN KONZULOV 
Snímk<t: V H<ík 

IIUNA l'INOGRAO'WOVÁ 

ANTAL JANCSOVTCS 
Snímku· v Hllk 

BOZENA PORZYNSKA, 
pol!>kd. sopraniMka, ako 
tedind tU:astnltka lP '76 
sa predstavlla na ~;cl'na 
opery SND Jef prellllad· 
kovou tllollou bola titul
nd po~>tava Pucclnlllo 
opery Tosca. 

Inscenácia 
hodna diela 

rd na gl'adácll, zovl'otosll, zhus· 
tenosll, IJohatstvo asociačných 
pohfadov, na snuhe po maxi· 
má tnol zdlelnosll a myšlienku. 
vof zactelenosll. Charaktct·lzujo 
ho stlný cit pro atmosféru (su· 
gesllvny úvod vUzenskéllo ob· 
razu). ktorý nie jo samoúčel· 
n}•m čal'ovanlm, ale v9razným 
dramatick ým prvkom, tak ako 
je eminentne dl'amallcká, 
runkčna, alo aj samosta tno vy· 
povedafúca Vychodllova v9pra· 
va, vytvol'ená pl'eval!ne z ma· 
terllllu, prlpomlnajúceho drôte· 
nú stať. Diskutovať by sa ualo 
s trochu poplsnýml projekcia. 
ml pl'vého obrazu (Jednak vy· 
pli10jú absenciu javlskovo j ak· 
cle, jednak obsahovo naznaču· 
lú ) 1 s pokusom vytvorit IJú· 
~lu zimneJ slb!rskel piline s Jel 
nr.preniknutcfnými hmlami po· 
mocou dymového zdrojo, ktorý 
v koniičnom dôslr.dkn pOsobf 
slltto knMt·ovano. v'ynlhajúca jB 
v n•srr.nlíclt fll'dCa so svetlom 
ttlr lAn ako s nliladovym, ale al 
drftmallrl..ym prvkom. najma v 
j,fúl'ovych scénach - v lnlAL'· 
lllPZZách. Pro diváka odhalený 
~vetelný zdroj ner·az pint f un k· 
clu reálnej r ekvizity 1 nároe. 
neho dlv11deln!lho symbolu, dy
namizmus svieteniA v prvom In 
1$rme~líll umocilu!fl rytmus du· 

jovo) akcie a zál'oveJ1 znásobu· 
lo l obraz hl'dlnkinho t•ozjatro· 
nóho vnútra. Mysllenkovej vloc· 
značnosu slúži l režlsérovo vy· 
tvorenie alegorickeJ postavy 
starčeka, ktorá z reálne j autor. 
skoj figúrky sluhu Sergeja pre
rastá v závere prvého obrazu 
d:> symbolu, sprevádzajúceho 
Katušu ol! po koniec cesty. Je 
to svetielko nádeje v beznádo· 
11, vidina ,.vzkriesenie", nostal· 
glcká spomienka, zosobnenie 
tolstofovskoj pokory, .,božie 
oko mllost·denstva" (sprevádza 
v!lziíov na popravu, objavuje sa 
v hodlnko Katušlnej smrllj??? 
- Umelecká Imaginácia je sa· 
ma sebou práve v tom. žo je 
slovom nevysvetlltefná a ne· 
J>Opfsatolná, že jo v nej čosi 
nodopovodané 11 nojednoznač· 
né. V ovzdus! pt•ihehu, toho hu· 
maolstlckťlhO náboJa a umelec 
ko-[ant8Zijnóho zv ládnutia má 
tolo dotvorenie p lnó mlosto. 

volte zvltídnut aj hereck9 matd, 
rlá l. Koncepcia clvlllzmu he· 
roclcých kroácll premietla sa 
najplnšie do llrubantovho 
Nechludova. Jo to zrolý muZ 
,.volkého" sveta, hlboko citovo 
dotknut9 dOsledkaml svojho 
mtad!ckcho prcčlnu, ale s do· 
statočným odstupom od vect1 
aby dOsledne sledoval oslobo· 
donle a znovupozdvlhnutlo Ka· 
tušo (nech9ba mu celkom ani 
črta roml!nového hrdinu, ktorý 
poznanfm vlny a sociálneho 
utrpenia dospieva aj k vlastné· 
mu .,vzkrieseniu"), koná s de· 
centnosťou vonkajšlch herec· 
k9ch prostriedkov, tlmf citové 
dojatie, jeho v9raz vychl!dza z 
hlbky vnťítra. Z podstatn9ch, 
vytriedených znakov budujú 
svojo postavy a postavičky aJ 
ď~>lsl umelci: O. Mntncbovský 
( PI'Odseda sudu) (ulf z jllvls
kovej osobnosti, nj v epizóde 
tmponu)ucoho hlHsového malo· 
t'lulu o zdornznune] polohy &O· 
nalne ohranlcPnP.) bodrrj zo· 
vlrt lno~tl, S. Kop~;ak ( t.Hiobca l 
zo 'Strnule vážnoho prcdne~u 
svojiCh frózcrsk9clt rcpl!k 11 
noJoglckýclt hl'cptov, obludnosť 
sudnoho panoptika dokresfuje 
ftgúrkarsky vykrosloná kilrlka· 

(Pokračovanie z 1. s it·. ) 

ný motol'lzmus, stavia äynamlc· 
ké kontrasty, nevystr•ha sa 
ostrých, zvukovo expt·estvnych 
hrán. DOmysolno buduje sku· 
tol:né, myMionkove vrcholy (11'1 · 
termezzá, vlzntca ), nedá sn 
strhntlt vonlr.aj1Ucov9m drama· 
tlz;mom niektorých scén, pri 
čom n!'poprie Ich zvulo.ovu bo· 
hatos( (nevestrnecl. skvele 
11racujô 1 grad6clou (skoda, ~e 
l)O tenorovom s6Je v úvode pos. 
l adného obrazu nezaznie ozaj· 
a\ny cbortl uboleneJ ciu'i tr· 

ak o hudobné na ~tuilovanfe má 
aj javJskovú rualizéclu. Rozvi· 
)R sa vo vzácno! synchrónnosti 
s hudobným prúdom r tt nl ono 
vi.ak nopoptsujo, naopak, nn· 
rhllúza st Rt prekvnpu)Ocl 
prtf'~lor pro uplcttnculo rei.llnuJ 
rantazle ). V prvom obraze, kl o 
rý Je OX pO:rtCIOU (v l9C'hlo ZOrl 
koch md temer charakter Aké 
host prolflgu l našlo J,y s11 1.0 

nár hlucnstch mH:!';t, ale tam, 
kde sa začína skutočná vnú.tor· 
~~~ dráma Kalušo, Jel cesta z 
.,hlbln pádu" k u ,.vzkrieseniu", 
tam javiskovc stv&rnenle nabe· 

Prdve tak alo..o sa dokázc 
1\ri~l.a 1.mocmf priestoru v roz· 
tJutanostl a divom o~tall kan· 
kc•novcj scfiny, ako dokáže no 
mnlcl ploche vytvorit ncvllerll· 
vt\ Ilúziu vefkoj sQdnef siene, 
n ko citlivo vyčleň ujo miesto 
lll'O dialóg Ncchfudova o Katu· 
~o na po7.íH1f vlt·vnru vtl..:enskč· 
110 cJvoru - clurt Si:l mu v pre· 

... 
(ľohrat;o.vo.~nl<: lld 8. str.) 

• 



(Dokončenie z 1. s tr. ] 

to tba n ieko!ko dnf p r ed lcon
cer·tom a Lenárd mal k dlspo. 
zfc11 iba Jednu skúšku a ge
nerálku. Pritom program, po· 
k !a! ide o náročnosť, hovor il 
sám za seba: Wácl av Dobiáš -
Sonáta pre dychové k vinteto, 
k l avfr , tympány a sláčiky; Carl 
Orff - Ca rmina burana. Po
čet In terpretov: Symf onick ý or 
chester hl. m. Pr ahy FOK, Slo
..-enský filhar monick ý zbor·, 
Detský zbor Cs. r ozhlasu v Bra
ti slave, sólisti M. H ajóssyová, 
J. Tománek, J. Majtner, Zd. )l 
Iek. Bol to teda oriešok, tvr
dý pre k aždóho di r igen ta. Ne
bolo to fahlcé ani pre OndreJa 
J.enárda - tS• m v iac, že spo
m l na né sk lad hy nema l dovtedy 
vo svojom ,repertoári. K to vSak 
p ozná Lená rda bl!~šie, v ie n!e
l f' n o jeho nevlled nom to lente, 
Hácnej muziiHlllte, vynikajúcr. j 
p,11n!lti, ale l o jeho nesmrer
nel umeleckej poctivosti, zmy!.
le pre zodpovednosť, o jeho 
sPIJak{tzn i a vyu·valostl. Potom 

cfzna Esclienba chova li t·a ná
ročného partu Beethovenovho 
diela. ll ral plynu le, bez ner vo
zity čl prílišnej exponovanosti. 
Preukázal vefký zmysel pre 
diferencovanie nálad, výrazovú 
kontrastnosť. Treba ocentt 1e· 
ho vášn ivý dynam izmus v pr
vej časti, jem nosť lcan tabllných 
!!nif časti druhej ako a j bee
thovenovsky spon tánne vyjad
ren t1 radost záverečnej čast1. 
Citli vý sprievod or chestra a 
zvlášť prec!zne vedenie d!ri· 
genta L. Slováka, ktorý svoje 
majstrovstvo dokazoval vyrov
nanostou súhry a krésou tva
rovania hudobnej slavby dlola, 
majú nemHI(r zásluhu na celko
vom presvedčlvom vyznenr toh
to skvostu svrtovej klavlrncJ 
koncertantnc j literatúry'. 

Vefk 9m zážtlkom bola Mov
zesova 7. symfóniA. Záslullun 
perfektnej in l et·pretácte or 
chestra zaznelo toto rýdzo ná
rodné d iPio v plnej kráse .. Oh
dh·oval! ~me jedm el'ný kOlOrit 
hudby. sui(Asllvnu hlbku hudoh
n~ch 111\·~tlnnnk. presvedť:IVú 

IBIISI 
tOt· my ( ABA], no konštrukčný 
prvok načisto ustt1p!l do poza
dia p r·ed spontánnosťou hudob
ného zdelonia. Oalšlml skladba
ml, na k torých mohla CF a 
hlavno dirigent Zdenl!k Ko~Jer 
demonštrovať svoje majstrov· 
stvo, boli vrcholná Mozartova 
Symfónia g mol a famózny Ra 
velov La Valse. Najm!! v tom
to d iele Košler démonick y spo. 
jll svoju prfslovečnú presno~( 
s neobyčajne vzrušenou dik· 
clou. vystaval celok nie ak o po· 
slupnli narastanie, ale ho 
zvrásnil hneď temne zlovestný
ml, hneď divými výbuchmi. Bo
la to názorné ukl'tzka perfP.kt
ní'ho spojenia "rádu" 11 fan
tázie. rocwnálne do dôsledkov 
zv!áclnul!'l parlttúry bez ujmy 
na jl'j mnorionálnom vyznr.nl. 

Stretnutie 
dramaturgov v SHF 

. Symfonické koncerty 
Symwnick ý orche!ltm· bul har

ske j te!evl:r.ie a rozh lasu sa liA 

uvod SVOJhO k oncertu ( 13. X. l 
z<~ kvPI v Septembrovej predo
hre známeho súčosn~ho hul
ha•·sk6ho skladatera O Tapko
va (jeho Mierová kantólu zts
kalu unjvyššie occnPnie na 
po~lntlnct Meclz!núrnclnc j skla · 
datrlsl<rj LribC!nr. PNESCO v 
l\tnz! l. Pod taktovkou Vasila 
Stera nnva rozohral ct•!ú skalu 
n1:1d 11 •·urrch, prir.nm tednut
ltvfi sckrlf.' ukiízn!l výborné 
t r>chn!rké riispozíriP a Istotu. 
holn to Zil nietcnlí inl!Jr•prPltícra 
skludlly, o l<torej llodnot(tch je 
nrchestt~r nPpochyhn" prr.~vl'd 
i':Pny ti tlnkáznl o nirh orPwPd· 
l:i( uj posluchiičuv. SkociA, 1e 
notom ~rnP. llulharskych tunel
cov Jlll~Uii U7 il'll V spriPVO 
dorh ku koncertuntnym ~ktud
bám, 1 lwcľ nl v nich potvrdil! 

V doteraj!>et vtact·očneJ činnosti Hudobného mforrnať! neho 
strediska Slovenského hudobného fondu došli jeho pracovn!ct 
k poznatku, že bez sústavnej a špeciA lizovanej ponu ky ne
prmáša propagačno-Informačná činnost želatefné výsledky. 
\'osporné a ši rokogeneračne rozvrstvené hodnoty sCtča snej 
slovenskeJ hudby pren!kaju najv5Tnznejsle, ak sú ponúknuté 
no správnom m ieste a vo vhodný čas. Z takýchto pohnútok 
a skúsenost! vznikla aj tradícia Stretnu1!11 dramatur gov liym· 
ro nick~ch telies. Prvotným zámerom podujatia, p rv9 raz leo· 
naného roku 1973, bolo ovplyvniť dramaturgick é plány domá
cich symfonických telies a dostat do nich novink y l overené 
hodnoty súť:asnej slovenskej tvorby. Ťažisko návštevnfl< ov a 
záuJemcov tvorili najmä zástupcovia českých teltes, čim sa 
vybudovali velmi cenné kontakty slovenskeJ hudby v r ámcl 
CSSR. Po ll. ročnlku sa jasne ukáza lo, že podu jatie tr·oba 
rozš!rlt a zahrnúť ·do okruhu záujemcov a potenclé lnych pro
pagátorov slovPnskej hudby l symfonické telesá zo soc ro llsltc
kých krajin. Vefkorysejšla koncepcia 111. l'Očnlka sl vyzrada!a 
aj termlnovtí koordméctu s BHS. Takto novokoncipova né Stret
~mtie dramaturgov sy mf onick ých te lies zo socia listických kra· 
1!11 sa stalo Integrálnou ~ttčastou významného festivalu. Ok rem 
zv}·šcnta spoločenskej z(tvaznosl i Stretnutia dramaturgov ma l 
a rná tento takt vplyv aj na hodnotu a rozsah informácie o 
slovenskej hudbe a hudobnom živote. Oča stn!ci majú možnos( 
okrem vlastných prchrávok v Klube skladatef ov SHF zúčast
niť sa 1 nn 'lvých predvrdenlach slovensk ých diel a In terp re
tačných vykonov slovnnských konceťlných umelcov. pnStAI večFJr koncertu a oča 

k;\vHni e, nnp!itw a zvcclHvo~t 
Vlst rtedal pucil radosti a VIlU· 

tut·ni•ho r·ozothvnnl!l. Prep!ne
nd koncertná sloi\ bola :;vcd
kt.m výkonu, hodnóho sk utoc
nrl.ll majstra. Ked sme sa po 
kwu:erte strAtil s umelcami na 
llt•~ovej porAclC', začAl ako pr· 
vý so slovami uznania a olldtvu 
n lt.odný umelec Vác lav DolHHi.. 
V ~ÚVI~Iosti s nns\udOV!IIllnl 
svo)~:! Sonáty (dielo vznrklor·. 
HJ'l7 11 patr! ku skladatefov}m 
na!lepi;im, ale aJ najnárocnnj
štm tlle!am] autor poznamHnul: 
"Kr.d som sa dozvt~tiPI, 1e kon
cer·! !Judo dit'i~OVHl Ondrej Lc
nétd, tak som sl vydýchol ... 
Nešiel som ~n podlva( ani na 
skúsku, bol hy som dirl!(enlovi 
i bu preká2al'·. Pokiaf ri.lo o 
OrfFovu Curm i nu buranu, Jl• 1 

znctli sa prt:tlstHvltelia Sylllfo 
n ickMJO orchestra FOK, :i.e na 
n itstutltlVHniP. tukŕ.huto naroi: 
ného a rm:~iHhl~>ho drela v Id 
k om krátkom č11sovom interv.t 
le by ast sotvH nttšli v repull 
Jl liP clruh~ho dlrt~f!nta. Nu>, 
vPru . JO r.o pochválil, ohthvo 
val ·, · Út to podnkovat. Za hl 
bol;ý umr!ecký zážitok z ton 
lo koncertu v~nk treba vyslovtt 
slová vďakv aj ostatnfm úl.rn 
ku jut:i m, p r edo\'!.elk}'m Symfo· 
ntcliému orchestru FOK o Slo
venskemu l'ilhar·monrckénru 
zhont, k torý predv iedol jeciPn 
zo svojich vrcholných výkonov. 

23. oklóbi'H sa BIIS ~kollll 
11. Ich dôstoJným vyvrcholenim 
bol záverečný koncert Sloven
skej fi lharmónie s dirigentom 
Ladislavom Slovákom a nemec
k ým ldavtr!stom Chrlstophom 
Eschenbachom. Umelci precl
n resll sltlvnv k!uvlrny koncert 
č. 5, Es dur, .,Cisársky" od 
J.udwrgll van Bf!elhovena a vy 
ni ka jttcr dielo i\!exundnt Mm 
ze~ll 7. svmlóniLt. V prvej č.t~ 
ll konc!'l'tu nás up ú lu la pr P · 

meclttatrvnost práve IHk ..tko 
rylmit:kil ~)JOIIlH il llOS(, n7. vn~ 
nivosl. Vsetky mysltenkovó a 
hudobné lloclnoty diela vymo 
de!ovHia ruka cllrtgenta do čL-;
tej prtezračnostt, kde Hl nilJ 
viac zrk!lllllla hlboká fudskusf, 
pravdivosť prcžttiu, 11<"\r'oGný 
esprit a osobllost moyzesov· 
ského symfon l:r.mu. Bol to kon 
cer t, ktorý uzavrel tohtorotné 
BI!S skutoč11e slávnostnr.. 

ZDENKA BER ATOVA 

Ceská lllharmónia pri~iu na 
BHS potvt·d!( svoju pove~( svn
tového wle'n u mala nu to tJII 
!ežitost v priamej konfrontá 
eli s Vledf'n~kými svmťonlkllll. 
Vsetka ČOSI. Sfavna lOSI ll 111117.1· 

kttl n osť s l óť.ti<Ov CF' ~~ vs<~tlc 
vynucuje obdiv, orchest!'l' 1111\ 
vyntkujtwrc:h sólistov dych:iruv. 
jeho celkový zvuk je kultrvo
vHný a ohybn). Skoda ind!spo
zfcte huslrstu Ch ri~t iana Ferra
sa V MOZIIľlOVOill KoncorlB pt e 
husle a or·chnstet· č. 3 C~ cltil' 
(ll. ok!óhral. Zaujfmové - u 
prlemet'll \ th umelcov pot! o ll né 
zlyhania nespôsohta !ll tuhú 
Jutos!: ľl'~l~ll'll)eme ncprcsnos 
tr a vylol'etw chyby celkom po
kople. U .fer·r·usa, ktory má vy
nikajúci nli~lroj a turok rásno 
miesta, vcd predsa twmohol 
ZtiiZU "zuhutlntrt" v~etok kumst, 
Jeho kfčovilosť praV!'J rukv a 
drstonovanrt> vyzneh ako !ta 
gédia. Ostatný, Vf!fmi prftaž!i 
vý progra m vša k dal na im za 
budnúť. Počuli smo op!lť vý
borného Puueru - po Canto 
lriste a nmli\vnPj mimoriHdoe 
úspesnf't LHbutP.J piesni zazoB 
ll lPntokrlll orchestrá!np lnl 
rtálv. l!áhov kryptogrilm 
A ll A l:l A v i10m VIUZil llifllrn 
motrvtCI<y, ale a1 na nPiH'IIIO 

svoju nwdztnJ.rotlnú triedu. ~ 
Výller z obsiahleho Sucho

i\ovhu cvklu Kalrirlnskop hra
Itl Klára Hav llková. V Truch 
rumnntickýrh ku~och, Troc!1 
čustinclt z Kontemplácl! a Mc
dil tícn a tanci (veľmi dobrý 
vi·hert l main moznosť podn( v 
up!nostl osobitý sklndntelov 
svel - nu základe nP.zlvhóva · 
)UCf'j pamäti, pevného rytmu a 
tC'mpernmentne zvládnut~ch 
zvulwvyrh gradéci!. 1\finl!o Min· 
čev jo vnľkou nédejou \Julhar 
stwho lnter·pr·etačného umonia, 
získHI u?. vera cien nn vý?.nnm
n}rh svPtnv}'ch súťož!ach. Po 
hr i lu ntn ~'ch prldavkoch. ktle 
skuločnH holo na mieste ozn1l
Cf.nle .. rrnomenálna technika", 
sme sa tomu oni nečudovoh . 
jeho Cnjl(()vsk~ho Koncert pre 
husle n or·chestet· D dur vsuk 
plne nPprPsverll' l l , lcpste pove· 
rlltnf•. nPuchvát l!. !stP. holo čo 
obdivovať, najm!l vzhladom na 
vek unwlcn, air na rlrnlwl sr .-1 

ne ~" 1yskvtli aj h!nchšlf' mirs 
tn. ta~lw po prvo111 potnlf po 
vntluť, i:i Ide o svotskt'r kon
crpr.in, l<torú Minčl v este po
trPimje domyslieť a vybľLISI!. 
alPbo o mPnej hlbkový priP.nrk 
do Cl!jkovského hudhv. 

I GOR PODRACKÝ 

l 

ZH dotl!nl)sle dva ročnlky Stretnutia clr{lllllllurgov. orv.u nlzo
vané novým spôsobom, vznikl i a upevnili sa k on lal<!v ~!oven
~kcj hudb\' s telesami a hudobnými centrami v NDH, Mudar-

i<wäílel SIIF Alojz S/ušku s úbustmknu luhtvročn~ho Su•etnu
lia dramaturgov. Snfmka: R. Po!J k 

sk u, Bulharsku a Pofsku. Vefmt úspešne sa rozvijaJú a i pô
mdn~ zamS•~fané domáre kontakty s českou hudbou. Zlíu tem 
ceskych octbor·nlkov je skutočne v~> l k}, netormcílny a sústav ný. 
• reba upnmnc povedal, ze svojou kvalttou 1 konk rétnymi vý
sledkami prevyšuje kontakty do zahraničia. Uvcíclzan!e slo
ven~kfch drel v koncertných sezónuch v Prahe, Bt·ne, Ost ra
vo, Olomouci, _Poclébradoch atď., sa stalo pravidlom. Záu jem je 
o dleln vsetkych sklaclatefských genet·árií od tvorbv nérod
n}•ch a zaslllillých umelcov (Očen<\!; Miloval som ta Cikker 
\'aľliictn na slovenskú fudovu pieseil, Moyzes Par tita' na poc
•u maJslrll Pnvla z Levoce, Gresák Améby a tď.] až po !vo1·bu 
strednej u mlltdsej generácie (Báz!tk Can licum, Malovec Kon 
certná llndiJa, Zeljenka E16gln atď.]. Nesporná úspesno~f slo
venskej propugačnej činnosti smerom do Ciech počlna jCrc r o
kom Hl76 m šplrovala zorgnntzovante llJHt log!ckého podujat1a 
na pôde lfiS CHF, ktoré prebieha ako ~účast Tý:l:di1a no\ ej 
l\'orbv, konanóho vždy na tar v Prahe. 

Tohoročn6 Stretnutie dranHllurgov preheh lo v li ftoch 11.- 13. 
októl_ml. Zo zahranrčiu sa ho zúčastnili zcístupcovia symf o
nlckych teltes z BulhHrskn (L. ZitiH t'OVél, SofJB, M. Po pov, 
Burgas, V. i\r·nnudov n D. llinkov, Sol'ia]. jacek Bei'\Valcl ;(Kra
kova, PHter Zsilk z Buctapcsti, z NDR Dieter H!irlwig, nr5lirľa
nl', 11 ltPimulh Wittke, lla!lc. Pre zahraničných učé:lstnikov 
hota. prvý . !lot'\ špeciálna retrospektlvna prehrávka úspesnvch 
"' mtonrrkych diel z minulých rokov. Druhý a tretf dei• holi 
zan.enlllt' vylučne na novinky z posledneJ se76ny. 12. X sa 
hostut Strn tnntiu zirčnstnili l<onccrtu českej a slovnnsket tvnr
IJy v Klarislulch. Prcdvetlrné novtnky, súdiac podľa ohl tr~u. 
Zallf'ChHII ll clnnl<.ÍClCh l Zilill'élničnýCil liČH<,tnfi<OV dobr~· dll!P111 

a viacerf• z nich zarste preniknu do dromatut·gick ycll plánuv 
r:e~l;ych l zahramčných orchestrov. Pr11covnlci HIS poshv tl1 
popri pr• hriivkHrh este mnozstvo dal~ich tnformácll o "IIW"II· 
skýrh skladoteToch, ich tvorbe, 01 ganizácli a člnnn"'' l liS, 
ohdarovnll Ich propagai'ným mater·lálom, ~l'lrmoplatitanll •• '111(1. 

011drei I.enó.rd \kúša so SymjolliCA:lím or
che~trCJm lllavnf!ho me~/ a Pruhy FOK ... 

... po koncerte: Magda llafóssyovd, Jaro · 
Mav Maftner, Jaroslav Tomdnek, Zdenék /1-
lek, rwdiler FOK dr. Ladislav Sip a Ondre1 
Lendrd. Snhnky: v. Hák 

Doterajšie výsledky Sll·etnutía dramnturgov v SI IF d :• •it'! 
reálny prl'dpoklad, ze jub!lejn9 V. r·očnfk, ktor~ Pli' 1 ne 
v mimOt'iHdne slávnostnej atmosfére Svetového týždila hndlly 
prinesie ďalšie rozšfrenie sféry vplyvu pre nesporné H vše-

obecne oceňované umelecké hodnoty súčasneJ sloveno,kej hud
by. JURA] HATR lK 

V centre záujmu - opera 
Bratislavský fest i val bol tohto roku viac a významnej~le poznailený uda los· 

rami v oblast i operného umenia, noi kedykofvek pt•odtým. Ouvertúrou k oper 
nej časti Bil S bolo host ovanie lodiské ho Slí bot•u - snáď iba termlnový pred
stih nedovofu je vzťahova l hodnotiace f estival ové kritériá i na vystúpenia 
tnnelcov z Pofska. Vzápät! - uf v rámci BHS '76 - sme v Br atislave pr ivítali 
!'>1osk ovskfí komornú operu, Rumunskú operu z Kluze. Tea tro Comunale z Bo 
logno a Wiener Volksopet·. 

D ''aotaltn·gla je primár nou zložkou 
~merovunio prv~llo z hosťujúcich stí 

borov: r>1oskovske j komornej opery. 
Pravda, akokolvek ohjavmí dramaturgta 
In zosl!llrt Iha nulovou hodnotou. kehl 
11'1 kormrdlo nerlr·:ial kolekttv umelcov, 
tn~pirovan1t:h l 2 veľk}llll osohnosta 
mi. V Moskov~;kel J.omornot opere taký 
mlto vzacnymi umelcami st1 šéfdirigent 

Gennadif Roždestvenskii a umelecký iiúJ 
divadla - prof. Boris Pokrovsk if. Ne 
vedno, ktorý z týchto svetovo rozhfa 
dených, no v ruskom ument napájan)•ch 
umelcov znovuobjavll Sostakovičovu 
uperu Nos - bol to elite! Sostalcovičov
ho ldeovóho 1 kompoztčného progresu 
Roždcstvenslclj, ktorý vášnivo odokrýva 
pozabudnuté, dobou nepochopené, alebo 

nedokončené opusy skladatera, hfadajúc 
v nich pravú podstatu výpovede ..• ? 
Alebo za znovuuveden!m gogofovskel 
opery NOS bol predovšetk ým B. Pokrov
sk ! j, túžiaci vytvorit osobitý réžltný r u 
kopis, k u ktorému mu nie vždy dávajú 
možnosť klasické operné opusy? 

Roždestvenského musela - ako hu 
<lobnlka - nepochybne lákal P<trtitt1ra . 
~nnlélne postavené na rýchlom striedani 
obrazov, Inšpirovanom práve nastupujú 
clm filmom, ale l róžl jnýml postupmi 
divadelnej avantgat·dy (prtpomei11ne v 
tejto súvislosti dobový výt•ok MPterchoT 
tla: " ... je f i k ciou deliť hry na dejstvá. 
Nové scénickli smerovanie je - v ytváral 
epizódy, v k torých je skry tý stržeň ko
médie ... " ) . Sám Sostakovič o tejto oper
nej prvotine napfsal najvýstlžnejšlu cha
rakteristiku: 

"Nepovaloval som za nutn6 10slliio· 

vať satirick ý Gogotow tex t 5pec iti t:• ~ m 
l r o n i c k ý ru , alebo s a l ir i c k ý m za
fat•benlm hudby - ale naopak : dal "orn 
mu celkom vážny hudobný spl'ievud. 
Kontrast komického doja a vážnej hud
by sym fonick ého typu vytvä1·a :r.ák l~rluý 
divadelný ef ekt. Tento postup ie opráv
uoný t iel! preto, že aj samotný r.o~or 
vyjadr uje komické per ipetie sujetu funy
~erne vážnym tónom". 
Snáď l preto sa poslucháčovi hnc~d na 

prvé počutie hudby k opere zdé. že 
počtíva autonómny ťllvar. ktorý by ob
stál l na koncertnom pódiu - bez ja· 
vlskovej akcie. Protlpostavenie sellrtcko
komed!álneho námetu a vážne( hudby 
- celk om v Intenci ách výrok u sk lada· 
teTa - zosllňuje celk ový zámer diela, 
ktorý by sm e krátko mohli charakte
t'!zovat. ako zobrazenie "a logizmu oby, 

(Pokračovanie n a a. atr.tl 



Dôstojnú protiváhu symio 
nick ých koncertov a operných 
pi'Cdstavent na XI I. bratislav
ských hudobnych slávnostulch 
tvorili po stránl<e vysokej ume
leckej (lrovnc t z h l adiska ntlv
števnosli komorné konrerty. 
Prvým koncertom tohto druhu 
- a v lastne prvým koncertom 
tohtoročného festivalu [ak ne 
poč!tame vystC1penfe SKO na 
otváracom ceremoniáli l bol So
nátový recitál Josef a Suka a Ji
i'ibo Hubičku [9. X. poohecle] 
v Zrkadlovej sieni Primaciál
neho paláca. Odzneli tu Sonáty 

.JOSEF SUK 

'p re husle a klav!r j. Br ahmsa 
(A dl H' op. 100), L. van Bee
_thovena [F dLH' op. 24 ,.jar 
.ná" l a skvost sonátovej hu~lo
vej literatúry - Franckova 
A dur. ]oser Suk tu uplatnil 
v~etky atribúty svojho novest
·ného majstrovstva: kull!vovl:t
ný tón [Iba v Beethovenovt 
miestami trochn ostrejš!). vy
hranený zmysol pre štýl, pl·e
k r!isne ·klenuté melodické ob
lúky, šh'okú dynamickú skálu l 
skutočnú hluku výrazu. Výbor
ným - naozaj spolutvoriaclm 
partnerom Pľl klav!rl mu bol 
bývalý kolega zo Sukovho tria, 
}Ir! Hubička. 

Rovnako len v ~upe!'laUvoch 
možno hovoril u Komornom 
matiné Boi'Udinovho k varteta 
zo Sovie l~kcho zvilzu v Hudob
nej s1e01 B1·ausluvského hradu 
flO. X.). Michail Koperman [l. 
husle). Andrej Abramenkov [2. 
husle), Dlmitrlj Seba lin l vio
la] a Valontin Berli nskij [vio
lončelo) s vet kou dávkou Vl'ltC
nosll u muziJ.:antskej zaniete
nosti, ktorej samozreJmll s(lčast 
tvorila perfektná techn1kn a 
dokonalií súhru, predniesli 2. 
!>lái.:l ko vé kvélrteto F dur op. 22 
P. l. Cajkovského, Tri skl11c!by 
pri slélc1kové kVI11'teto [z roku 
1914] Igora SlravJnského, 
~kOVr{II1Čie - 0 durOVé kVHr· 
telo j. llaydna a 8. sláčikové 
kval'leto c mol op. 110 Dnutl·i 
j a Sostakovitll. Dobrá akuslikii 
IAJ IO noveJ [a doswr mlllo vv
už1vane1) hudobnej s1ene bola 
vymka JÚCim, priam lnspirujú
CIIll orostredtm pre uplatne
nie vi.elkých čtl zrelého maj
strovstva, ktoré je pre členov 
tohto súboru tvptcké. 

Nielen štýlové a výrazové, 
ale tónové nuansy dlferencovil-
11 jednotlivé sklodby, a ta k aj 
jednotlivé stýlové obdobia. illb
~1 . zamatovy tón v Cajkovskom, 
ostrý v Struvlnskom, Interpre
tačnou ľahkosťou a jemnej~ím 
tónom podčiarkli haydnov.;k? 
pôvab, no ešte jemnejs! tón 
zvolili p1·t Sostakovičovi. Akohy 
k jeho hudbe pristupoval! s 
v!ičsou opatrnosťou - kreh kos· 
lou, aby an1 jediným tónom 
nenastrbili zverenú im vypovcď 
autora. Je zname, že 8. sláči
kové kvarteto napfsal Sostllko
vlč ,.jednym dychom" - za tri 
oni ako remiuiscenciu na voj
nové udalosti (pri práci na fi!. 
me s totožnou/tematikou] a do
dlkoval ho pamiatke obetí voj 
ny a ru~izmu. Aplikovanfm vy 
< hod1skového mot!vtt D-ES-C-H 
( lntCiálky jo ho mena V nemci
ne] ako zjednocujúceho myš
lienkového činiteľa celého 
kvarteta , spolu s attacca po se. 
be Idúcimi časťami pôsob{ dielo 
p rávo tnk jednoliato, ako bolo 
plsanó. Poslucháčsky zážitok 
umoci1uje hlbku emocionálneho 
proc!lema, ktorá je vo vrchol 
net nuere Borodlnovcom vlast 
nli. /lial< sme hned na začiatkn 
festivalu počuli v Ideálnej in 
tel'prctách )edno z diel D. So.., 
tltkovl ča, ktorého nedožité ~e 
demflesl8linv sl náš festlvlll 
urt1l zar<Jllr•nlm viacerých jeho 
sklad10b do svojho pr ogramu. 

LINDSAYOVO Kl' Akl'ETO 

~komponovaniu predošlého 
opusu - Sui ty pre kontraalt a 
k lav!r .,Sest básni Mari ny Cvc 
tajevovej" (op. 1431 PočuJJ-.,uu 
ho v nastudovan1 mozzosop1 n 
mstkv Ľu by Bar ic:ovc j a ki<1VI 
nstu Juraja Beneša. U zaslu:•l 
lej umelkyne Cuby Bartcov~ 
sme ohd1vovali nielen ul-. rlihl~ 
krásne sfarben\' tón, vefk(l hlo 
~oví1 lmltúru. klllltvovoný pre 
jav r pojmy o jej umon i sli zn:\ 
1110], ale aj dol<onnlé zžllle ~.~ 
s predlohou, ktoré vy)!a rova In 
7 každého JOj tónu či mnlodic 
kc1 frázy, a Zrkudlovli sieti na 
t•ln tlo atmosférou neopakova 
te rnosu a jedinel'ného umelec 
J,ého zážitku. K vokálnemu par 
tu prlstupovHIA Interpretka ~ 

typlrkou úctou o~olmosti k vel 
kému umeniu a všetky svoje 
hlasové možnosti l výrazovú 

nuansovanle výšok triíbk ár a 
Hernarda, kantabilnost, m llk
kost, sviežosť tónu hornlstu 
l uck wella a ~iroká skála v ý 
··aznvých prostriedkov. priam 
nezvvcujná technická zručnos! 
<; ilaristu Santosa súpertli s naj 
-.,ttnejslml orchestrálnymi a ja 
vtskovým i produkciaml na toh 
OI'Očných BHS. 

Pokia! výkony só listov bo li 
IJOZorullodné, par tneri v ko. 
111orných súboroch nedosaho
vali veľakrát ich úrovne. Týka 
sa to predovšetkým Mntchov
sl<ého komor ného orchestra, 
ktor\ predchádzala povest špič
l<ového ensembl u. Ziaf, Ich vý
kon na BHS možno nazvat tba 
priemerom. l ked upozornili na 
m!ll<ký, tvárny zvuk, technlc líé 
medzery. časté lntonačné k azy, 
I'Ytmlck é nepresnosti, nevyrov· 

KOMORNÉ KONCERTY 
Na dobrej technickeJ 1 ume 

lee kej út•ovnt sa 13. X. p1 ed· 
stavilo v Koncertnej sieni C's. 
rozh Jasu L indsayovo kva1·teto 
z Velkej Británie 1 Peter C1·op 
per a Ronald Birks - hu,l!!, 
Roger Big tay - vloiH, Bernard 
Gr egor-Sm ith - violončelo]. Z 
hľadiska vekového zlozenta JO 
možné zaradtt Lindsuyovcov k 
subo1·om, aké sme počuli na 
v lai'la)šom Interpódiu. Dusal 
ročnym pôsoben im l bohatou 
koncertnou činnos lou r na svo 
jom konte majú niokofkonusoh
né koncertné turné po európ
sk ych krajinách l v z(lmorf] ··a 
vsak už zaracfu jt:J k skúsen}·m 
~úborom, a mali by mat po 
technickej stránke vyrieš1cné 
niektoré problémy s dylllll111 
kou. 
úroveň, či verl<ost lntorprr 

tov sa n iekedy hodnot! ttj po
dľa toho, ako ved111 hra( pla
na. Z tohto h l adiska su Ltncl
~ayovci JCdinečn! ptanovrí 
part1e móZme označi( za Ir 11 
~ilnú stránku. Kameiiom úrriZII 
t<Ú pre nich fortissimové 1111l's 
ta, kde akoby z vnútOI'nHJ sn.l · 
hy čo najprcsvr:dčlvojslfl stv,\r 
nit kulminačné body diela, stri 
va sa ich tón - inak pek •H' 
tvoroný a J..ull1vovuný - o., 
u·}·m a kl'tovitym. Z troch »Id 
či kových kvarte! 1 Haydn, H-1r 
tók, Beethoven] zapósulHll n.q 
\iaC strhUJÚCim pod.Jnllll S '>Iii 
i:tkového kvarteiU Bélu Bll r ,ó 
ka. Ich ovládame ba1·tókovsk"J 
mterpreláclo ( 111ôžmc ho Ol'lll 
c1t za maJslrovske l st:IVI '>f s 
účastou na bartókovských ~e 
nllnároch v Budapesti. ll t v 
tomto diele tm vsak naJieps:t: 
vyšli pomalé čusll, ako IJy lt>n 
v nt ch nachádzali pl'flei lll st 
pohra( sa s tónom a výslml n5· n1 
zvukom, precll1ť hudobnu v\•po 
ved. 

Patri k dobrým zvykom n<ls 
ho festivalu poskyln(lt na svo 
jom pódiu t>riostor k pi'CZUJl tO 
vanlu sa domácich mladýdl 
umelcov. V tomto pnpade bolo 
velm1 šiastnou myšlienkou do 
programu venovaného In me· 
moriam Dmitr i jovi Omitrijevi 
čovi Sostakovičovi (23. X. v lr 
kadlovej sieni Pnmacitilneho 
paláca] zarad 1t medzi interpre
tov Fitharmon ické kva1·teto, 
ktoré týmto vystúpenfm :lliro
veil ol'icililne zaclnalo svoJU vp 
l'eJllll konccrtllll činnost. rosof 
Skor epa f l. hu!:> le]. Anton Lc 
hotský [ 2. husle l, Jtn•a l PeiJ'O
~ ii: [viola} a Pete•· Sochman n 
[violončelo] tuto prfležilost v 
plnej miero využili a restlvrilo
vému publiku sa preclstavJll 
ako tvoriv9. technicky l umP.
lecky dobre zohratý s(ll)or, kto 
r9 má velké perspokttvy oho 
hall( palotu reprezentantov 
násho koncertného umeni<~. 
'~'ým skôr, ze ntol. torl z členov 
maj(l s komomou lwou ul vr> f 
ké skúsenosti. 

Nelahkú úlohu - p1·et1mo 
čiť filozofickú h lbku myšlienok 
o zmysle ž1votu a nevyhnutno~ 
ti smrti, zakomponovanú do hu 
dobnej reči posledného sltl/'i 
kového kvarteta Dmltnja Šoti 
takoviča (autor ho skompono 
val r ok pred svojou smrťou a 
má opusové čfslo 144), zv ládli 
citlivým prfstupom a doklad 
ným naštudovan!m diela. Boln 
lo zároveň česltoslovonská pre 
miéra k varteta. 

Už v predošl ých Sostakovlčn 
vých dielach sme sa stretávali 
s návratom tém, so znovupre 
ilvaním Inšpi račných zdrojov 
Obvykle st za prostredn!ka ta 
kéhoto návratu zvolil Iný ná 
stroj, Iný [spravidl a komornej 
ši) zvuk. AJ 15. sl áčikové k var 
leto je napln~>né myšlienkami, 
ktoré ho predtým vledll ku 

prostrtedky dala do služieb ~u
gcst!vneho vyznenia tohto pre 
[,t·ásnoho dielu . j eho účinnosť 
Lvysovata Barlcovcj pekn{l H 
Zl'ozumite!nll ruština. Ju ru 1 B,.. 
neš sa pri interpretovunl liU 

počet tónov ul stroho skrom 
ného k luvlrneho partu [ nie 
však na hlbku vyrazu] ukti.:al 
opili ako spolahlivý partner 
prt dokresfovanf atmosféry JCd
notlivých básni Kar ol Spelina 
[viola) a PetCJ• Toperczer f kl<l 
vfr) boli tntcrpretmi posledné 
ho šostakovičovho diela s opu 
sovým číslom 147, Sonáty pre 
v1olu a klavtr, skladate!ovým 
holdom pamiatke jemu ob!úbo· 
ných skladatelov, no predo 
dotkým géniu Beethovena. So
natu v Cesk oslovcnsk u prcnué 
rovo naštudoval, pre Cs. rOl 
hla v Bratislave nahral MIIHn 
'ľelecký. On je zárove1! aj jej 
Interpretom na gramoplatnl 
Opusu. Zrejmi'í je fllozoflcku 
~pä.tost Sonáty s dvoma pre
c•ošlými [na koncerte hranými J 
dielami. Spelina pristupoval k 
cltelu velmi citlivo, veme tlmo
č iac myšlienkovú spätosť 1. 
častt s Beethovenovou klavír 
nou sonátou. Nesporný bol 
n~obnostný vklad Petra Topt'l
r.zora. ktorý mal vefkťi záslu
hu no celkovom dobrom vyzne 
m diela. Nie je to smutná uos
ta lg1a. ale skôr Zl VOlná m(ld 
rost, V\ rovnanosl él dôstojnost, 
kto rou na n;\s posledné Soslll
kovlčovo dielo tak silno pli-o 
hí. IJramaturgicl<ou tostnvou l 
nmelf"rk~·m1 vvkonmt to holn 
clôsto)na pocta uutorov1, k1orý 
zuncc11111 ľudstvu taký llnl111:ý 
Pmclccký odkaz. 

VIERA rtEZUCllOV i\ 

Tolilo ruku boli to pi'P.dovsnt 
k ým domáce ensembly 11 sól!~ 
11, kturí zastupovnli oblasť ko 
morného iánl'll no Bralisll:tv 
:;k}•ch hudobných ~Javno!>tluch. 
Ich učast zal>ezpci; iltt ~liča,.,ne 
moznosť komptexne]sicho pre
zentovania domácej tvorby 
vsetkých skladatolských gene 
rácH. Popri nich sa obrav1lo i 
nl ,!kofko pozoruhodných zah!'a 
mi.:nych mien, zvi.ičsa ~pičkov!'j 
nrovnc Ku nim pot!tamc 111 
Bcet bovenovo kvar teto Rím 
l 17. X.], recitálový večer bra
.:íbknho g iluristu Tur ibia San
tosa (22. X.). v~stúp~mle tra n. 
cúzskeho trúbkáru André .Rer 
na l·da so Slovensk ým komor
ným orchestrom [20. X.] a au 
stl'úlskcho llornlsl u Bat•r y 
Tuckwella s f\1nlchovsk9m ku
morným orchest1·om (12. X.}. 

Každý výkon spom lnan~ch 
sólistov bol osobitnou umelec
kou kreáciou. ktorá vniesla do 
festivalovej atmosféry zváštne 
muzikantské f lu idum. Bol\ to 
hudobníci, k tor! nielen hral! 
uoty, ale doslova muzlcfrovall, 
tvarovali svoj tón, výraz pria
mo na pódiu. Zúčastňovali sa 
v la!olným zaangazovantm a tvo
rivym prfstupom na umelec
kom, realizačnom pretavenf au. 
tm·ovej partiUí.r y do živej hu
dobnej reči, bllzkej súčasnému 
poslucháčovi , al e bez opomenu 
till štýlovej čistoty a dobovej 
Z<ltriedenostt toho-k torého skla 
ria tela. Bola to ukážka mo~
nosil a schon,nosU i nter pr eta: 
prlbllžiť sa hudbou r ôznych 
štýlových obdob! poslucháčovi 
tak, aby sa mu stala vlastnou 
a podčiarknuttm umel eck ých 
hodnôt našiel v nej krásu, kto
rá ju dotvára, formuje a povv 
~uje častokrát na dosial nepo 
zna né realizačné kritériá. Pre 
krásne zafar ben ie a kultlvova 
nost t ónu, neopakovatelná ele 
ganci a, muzika l ita a espr it Bec 
thovenovho kvarteta, citlivá 
aif erencovanosf p11ejavu a 

ndnosť Jednotlivcov v sl1hre, 
rh~•bajúcl vnútorný nábOJ, na
piltie, rozbf)ali stavbu a často
l<rát sä uspokojili Iba s ver 
nos tou Interpretácie notového 
textu. Vari napnarkantncjšte sa 
to proravilo v Ronde A dur 
pre husle a sláčiky Franza 
Schuberta. Sólový pärt hrala 
koncE'rtná maJsterka Sigrid Ce
nariová. )ej tvrdý tón, bezcll
ny PI'C)av nijako nekonvenoval 
1ntrmncmu lyrickému výrazu 
schubertovskel melod1k y. Mn!
chovský komom ý orchester ve
dený svojím zakladatef om Han
som Sladlmairom v priebehu 
2!3-roi.:ner činnosti , ak o to do
kazti)O gr amonahrávky, stál ne 
1·az na vrchole svojich mož
nost!. v súčusnom zložen! r kde 
prevainú čas( tvoria cuJ zmt:l J 
nenosil ešte spoločnú hudolJnú 
reč él v takomto tvorivom l.vR 
~(: sa predstavili 1 v Bratisla 
VP.. 

J 

BAf?HY 1'UCKWEJ.l, 

Partner!>! VO André Be1'n111 1111 
:-.o Sióvcnským komorným or
l'lwsti'Oill vedeným Bohdanom 
Warcha lom. nesláv1lu na RH!:> 
svoju premiéru. Ich cesty sa 
spújali už na niekolkých za· 
hraničnych turné, čo v druhom 
spoločnom čísle veče1·a doku 
montovali perfektným zzttim sl! 
s partitúrou Telemannovho 
Koncertu pre trúbku a sláč1ky 
O dur. Warchalovcl tu doku
mentovali SVOJU muzikalitu a 
Cll pre spoluprácu so sólistom, 
Rernar d zase nekaždodenný j av 
~óllstu, ktorý sa natoľko snazl 
sklbtť so súborom, že sa stáva 
viac jeho súčasťou, ako osame 
tým judincom l ked jeho sólls
tický vklad je evidentný. Spo. 
lupráca warchalovcov so sólis
tom bola toho večera dvojné
sobná. V Očenásovom Concer
tine p re flautu a sláčiky pod 
dirigentskou taktovkou Bohda
na Warchala vystúpil Clau llsta 
Miloi Jurkovič. Náročný part 
koncertu realizova l s prtsloveč
nou preclznosťou, tónovou l vý
razovou ku ltfirou a Interpre
tačnou Inteligenciou. V samo
statných orchestrálnych sklad
bách Vivaldiho, ale najmä zA
verečných častiach Brittena ro
zihrali orchester spektrom fa 
rieb, bohatého zvukového výra
zu, technickej virtuozity. Bol 
to pravý " koncert warchalov 
cov". 

Be-ethovenova kvar teto Rfm 
te ensembl om štyroch samo
statných vynikajúcich s011stov 
Fellxa Ayn, Alfonsa Gbiidina. 
Enza AtobeJiibo a Carla Bru
na. Yšetkých štyroch spája ne 
zvyklá hlasová kultúra nástro 
jov, podporená v pdpade slá 
člkárov vzácnym pôvodom In 
~trumentov zo starých sláčiko
vých d ielnf tallanslcyéli maj
strov. Dokonalá komor ná sá
hra a <~vuková vyváženosť ob
sadenia r husle, viola, vloloni:e-

l o, klavrd vynfmali sa r ovna
ko v d iele Mozarta., Brahmsa 
a Martinu. Popr i štýlovom Mo. 
zartovi, dramaticky bohatom a 
melodicky širokodychom 
B1·ahmsovi zv lášť zaujali výra
zovou paletou Klavlrneho kvar
te ta č. l Bohuslava Martlnú. 
Dok á:tall v nej zakomponovať 
rovnako lyrickO spevnú poet!č
nosť l d ramutlckú vypä tosť, pa
tetJzmus l eleganciu, kvalitu 
naljem nejštch r egistrov 1 prte· 
razný lesk , vlastnou muzikalt· 
tou zos(lladlť a vystavat kon· 
cepciu presvedčivej s1ly a 
vlastnej hudobnej reči , natUt'e· 
lom tm vzdi al eného Bohuslava 
Martinu. 

R'BETfi OVENOVO KVARTETO 
RTM 

Zavi·senfm sóltstick ých kreá. 
cil bol recitál gitaristu Turlbla 
Sŕintosa. Sk la dby Le Roya, San 
za, Sora, Wlllu-Lobosa, ate l 
"'obrého, KL·Ieger a, Turlna, no 1 
Hach a hra 1 s technickou Isto
tou, skvelou výrazovou prepra
covanostou, usrach tllosťou ll 
mäkkosťou zvuku, vrúcnym 
muzicfrovanim. Z uvedenyc h 
sklad ieb vyžarova111 noblesa, 
elegancia, obdivuhod n9 jas. Z 
jednoduch9ch partov Le Roya; 
de Viséello dokázal vyčariť ma
lé hudobné perly tak , ako z 
prel údla a fúgy Johanna !:>e
basllana Bacha, alebo nových 
zvuk ove exponovaných skla
dieb Nobrého, čl Krlegera. Z 
JCho prejavu sme mali pocit, 
ie jemnosťou a Interpretačnou 
čLstotou svo jho nástr oja chce 
sa pl'ibHZif j eho predkom a 
sto t ožn iť sa s Ich an tickou čis
totou. Santos svojim pre1avnm 
oč<m l 1 stovky mladých poslu
cháčov, k tor! za plnili do pos
ledného miesta h fadtsko i pó
d i um Koncertnej siene Cs. I'OZ· 
hlasu, aby sa mohli stretnuf s 
umomm tohto braz!lskeho gila· 
I'JStu. A Ich oduševoelý, úprim· 
ne buraca]úCi potlesk bol dO• 
kazon1 p inél1o uspokojenia. 

Do Jedného z notnych kon. 
certov BH!:> j l6. X.) bolo zapa
sovan6 l vystupe111e Komoruej 
harmón ie z Prahy. Ensemble 
známeJ kvality l 17-ročnej tra· 
li!cie sľuboväl svo jim prog1·a· 
111 0111 z d iel Mysllvečka. Bee
thovena, Rych líka, Stravinské
ho re~tiva Jovým vy trva Icom 
pekný umetec J.:ý ziiiltok. Z1a! , 
wsta to Iba pr i srube, pretože 
n epozornosť, čl akási nočná i n· 
dispozícia t skúsených umelcov 
môže zmeniť na bežných llra
l:ov partitúr a tak to dopad lo 
1 s p1·ažskymi hostami. Po 
slusn f' zahra tom Mysllvečko· 
vom Ok tete In Es, ktor é vn ies· 
lo do koncertnej sá ly atmosft'i· 
ru dobrej muzik antsk ej poho
dy, Interpreti nedokázali dal ej 
~radovat svoj výkon, ale. právé 
naopak. Casté intonačné ka.zy; 
nedôslednosť kpmor nej ,súhr y; 
chýbaJúCa p1·áca s dynamik oU; 
v9razovou stavbou bez tvor ivá
ho zaangazovanla ur oblll z 
Br.ethovenovho ,,Sex teta • ., In-· ilEs 
op. ll slabý odvar --inteJ:PI\etač· 
ných možnosti , a•. scho,pn o,sU 
toh to súbor u . l ch , sily .• sa, .v~á· 
jomne podpo~ll1 až, vo Var.~lb 
1:tách na po7ovntcke ., pocl;loC:y 
Antoní na Vranickéno . od, J~,Ďa 
Rychlfka. No ani v druhej ,čas
l i večera, k de sl vyhr ali Stra• 
vlnsk ého Príbeh vojaka r ealf
zovaný spoločne s huslistom 
rvanom ~transom a s dirigen
tom Janom Tausinger om nena
šli svoju skutočnó umeleckli 
tvár. Tomuto dielu sviežich bu· 
dobných nápadov a vtipu zo· 
stali opäť vera dlžnt, v cel k o. 
vej 'líoncepcU l Interpretačnom 
pr!stupf!. Predovšetkým vlr· 
tuózny prlstup sólistu oddP.Jil 
jeho par t od dychov, ktoré v 
nevýrazneJ rovine viedll ner ov
ný dialóg. Ten to sa nepodar ilo 
sklbif ani di rigentovi Tausln · 
ger ovl v 2ladacu umel eck O a 
realizačnťi výpovéd. A tak bo· 
hatá r y tmick á, dynam i cká. vý· 
r !l zová a f arebná stavba Trocli 
tancov. Vel klih'o chorálu l Dlab· 
tovho triumf ál neho pochodu 
/.Ostala v šedi. bez pregnant· 
'10sll, melod!ckef spevnosti; 
·li'ama t1ckého vzruchu a jadr. 
nosti hudobných f r áz Stravin
~lt6ho r ukopisu. Na tradičný 
umel ecký výk on k omornej bar• 
mOnle sl tlJda musime v Bratt· 
~la ve počkať nabuafice. , . 

ETELA CARSKA 



NAS ZAHRANIČNÝ HOSŤ 

Snlmka: R. Chudlk 

Peter 
Schreier 
Predstavil sa rec•tálml v Bra
t islave a na tohtoročnom fes
tivale v Brne, za sprievodu 
Rudolfa Dunckela Interpretoval 
Schubertov cyklus Krásna mly
nárka. Patri vo svetovom me· 
radle medzi najvyh fadávanej
ilfch plesnových, kantátových a 
operných Interpretov. Tenoris· 
tu Petr a Schrelera pove!o jú 
predovletkým za odbornlka na 
starú hudbu a mozar tovské 
party a preto so prvé vety nU
b o rozhovoru dotýkali jeho 
vzťahu k modernej hudbe ••• 

- I kr.d je stará hudba mo
jou doménou, nevyhýb11m "'B 
dielam súčasnosti, pokia I, prav
da, vyhovujú mOjmu hlasovému 
naturelu a neničia mt hlasivky. 
V noveJ DessauovoJ opere Eln
stein predstavujem naprlklorl 
jedného z fYZikov, tlčtnkovnl 
som v dielach Prokollevových, 
Kurta Wellla n pod. Na budu· 
cl rok mám naMudovaf vefml 
náročný )anáčkov Zápnc;nlk 
zmlzelého, v nemeckom prekla
de. 

S•ol hs deUte medzi dlva
delnll acfinu a k oncertn6 ,cl· 
dlum • •• 

- Z t9ch asi 150 ročných 
vystúpeni prlbmne dve tretlnv 
venujem koncertom, zvyšok po
tom opero, a do toho nepočl· 
tam siahodlhé, časove voJmi 
náročné nahrávacie rrelr.venc1e. 
1:'1·o budOcnosf sa nazdávam, lo 
nodlel moJtch koncertných pro 
dukcl! oi.tc vl!tf.ml vzra~otle 
práve mt ukor divadla. 

Pri l túdlu starej hudby al vy· 
pracuváva te melodické ozdohv 
sám ? Je známe, ! e skladalelltt 
vo vlii!illne pripadov Ich pone
c hali na vi}Tu a dispozície In
terpreta ..• 

- Vsetky mo~n6 obdoby, tril
ky, obaly l kadencia sl ,.skle
dóm• sám. Ked pracujem s cll
rtgentom - a teda n ie tba so 
sprevádzajllclm klavi ristom -
muslm sa s nim. pochopltcfno, 
dohovo.·tt. Dirigenti, najm!l v 
nemecky hovoriacich krajtn!lch, 
Ich spravidla vyZaduJú mltlo, 
zatial i!o Angličania neraz al! 
nad mieru. 

N1ektor6 z vailch najbllllfch 
plánov ? 

- V Mnlchova budem nahrá· 
vať so známym barokov9m t;pe· 
clallstom Karlom Richterom 
v Berline sl za dlrl~entsk9 pult 
ZI!Stanem sám (na~ofastle op!Jf 
1ha v štúc.llu ), buc.lem sa podlo
Toť 111 na záznamo málo zn!lrno( 
Schumannovej opery Genovliva 
(ďalšlml sólistami budú napr. 
Ftscher Dloskau a Eda Mo~;prrJ· 
vá). čaká rna Strou&sovu ~11-
čnnllvá tona, s 1\ol·lom Btll1· 
mom budem nanovo nahróvn( 
Mo.~;artovho ldomenea (v -.car
sol svojeJ nahrávke som spte· 
va l part pastiera, teraz budl•m 
ldamantom ), prtpravlm plett''lu 
so Straussov9mi plest!aml a 
pod. To v!letko a vera Iného .. u 
bude odohrávať v gramor~no· 
vych ~tlldlll.ch . Muslm však pi· 
nl( aj ~tvo(o závlltky ako u hor· 
llnskej, tak aJ u viedensko! 
StátneJ opery. A na Január bu· 
dúceho roku se te~rm ne zá!azd 
do Japonske s berllnskym sil· 
borom. 

Spolupracovali sta s mnohý· 
ml svetoznámymi apevákml o 
di rigentmi. V ostatnom i!ase vlls 
vefml angalufe Karl BUhm l 
Herber t von Kare jan ..• 

- Áno, stretavam sa s nimi 
ntJjmli na festival och v Salz
burgu a lcddý 1a pochopltefno 
na sktllk11ch Iný. Mysllm sl, ~a 
pro každého speváka, ktor 9 u 

Z fest ivalového Belgicko 
Dnl FlandershJ kulttíry !>Ú 

rozloten~ po celeJ severnet i!as
ll Belgtcka. v posledných 
dffoch tohto festivalu mal som 
motnost cestova( za hudbou do 
ntektorfích men!tch mzest, naiJ· 
ltlvlf tístrednd mtlzeum hudob· 
nt}ch ndstroJov, krdlovska bib· 
llot~ku, pozrlet sa na pracu 
umeleck!}ch Sk~l a stretntlt sa 
s belgickými muzikológmi. 

Medzi naJsllneJ!ie zc1!1tky 
patril koncert bruselsk~ho or
ganistu foseta SLUYSA, ktorý 
uskuto~ntl na malom {tzv. po
mocnom) organe v katedrc1le 
sv. Michala. Sluys sa Spectall
zufe na stara belgicka hudbu, 
poznc1 vedecky viac Jef lzlav· 
nfích predstavtterov, patrl k 
tým, ktort tel ddvaJtí prllleha· 
vtí reglstra~ntl podobu a rov· 
nako ako t ostatnt belglckt or
ganisti, ktorgch som po~ul, dts
ponule prvotriednou technikou 
a na svoJ vek vQrazn!Jml skú· 
sonostaml. Hral prevafne 
skladby z vlaczvilzkovet edtcte 
1JP1gtckef starel hudby, autorov, 
ktor1 p6soblll v te;to kraflne 
e~te pred Bachom alebo v do· 
be baroka a vytvorili tu svot· 
sktí Wíl fednoduchSteho, aie 
przpzrnl'rtdlzo organov~ho umť'
nta. Tento organista nds spr(l
vddzal t na ceste za .~tarqmt 
orqonml a viac razy potvrdzo. 
val svotu povest prot111o brusel
skdhn oroanovt11to vlrtuów. 

Tohtorol!nt lauredtl hustovat 
sara!le krdl'ovne/ Al!bety M. A. 
Nlcolasovd f PrancOzsko l a S. 
T~htkawovd fTaponsko l vystapt· 
ll no galakoncerte v málo 
vľt1dnet koncertnef stent mes· 
tel!ka S. Nlcolaas a demonStro 
valt v!etko to, ~o tc1t priviedlo 
na popredn~ mtesta tetto ml· 
mortadns ntfro~net sQfafe. 
Zvld!t zauflmavd bola konfron-

tdcla francazskef a faponsko
českof husroveJ ~koly flaponka 
toll! Studova/a dllt!l cas v Pra
Ile/. Franctlzka hrala preva2ne 
s velkou noblesou, zfemllovala 
kontrasty, tvorila prekrd~ne 
uzduSntl kantllt1nu a nafmä v 
Brahmsovef Sonc1te op. 100 sa 
zas1welo fei umenie v plnom 
svetlo a k absolútne/ spoko/· 
no~;tt ndro~ndho obecenstva. 
faponka prekvapila obecenstvo 
l'rokoflevovou Sondtou op. 80 
a hoci na~la obecen.stvo trochu 
neprlpravent1 na ttíto hudbu. 
zvttazlla pred ntm wofou ~u
~.~eronttou. Aby potvrdila dokO· 
naltl techniku a ,.nahralaM na 
clly a vkus belglckdho obecen 
~tva, oslnila v Paqanlnlho La 
Campannelle. v Belgicku sa ve
la diskutuJe o rozhodnuti ko· 
mlste v te/to stíta!ll. IJudza nte 
sli velmi spokotnt a udc1vaJI1 
desiatky argumentov, akt1 ma· 
lo byt podla nich ,.sprauodllv4" 
poradie. 

V rdmcl festivalu som počul 
u Antverpc1ch MaJstrov spevd· 
kov Richarda Wagnera v pr9· 
kvapuftlco pozoruhodnom na. 
!;tudovanl dirigenta FrUsa CC'lt
'a a v r~tll Franco/sa Stmon
,a. Te to sviete, na/11Zl1 11a Ja
,.,sku valmi spddne o rutinova
ne vystavanfo predstavenie. fed 
nolltvt mafstrl spevact ~a výraz
'19 od!Uu/11 v mo:.h, charakte· 
r9 ba of v spev•. Znamenltj) 
Hans Sach• fe/o l ermceschn 
ozat domtnufe, doplnQn[J o 11zd 
Jomne umocltovaný skvelým 
'itol ztnqom f Hendrlk de Vrte:./ 
Obecenstvo sa bavt, nakoľko re 
tzst1r uvoln/l predstavenl9 10 
strnule/ cechovnef masky, sk~r 
oko by mal na mysli fra! ku zo 
t wota starOch cechovOch spe 
udkou z Nortmberko. Zbormat 
~tlr / dn Valach nemal k ats 

Bljhma začfna1 musf byť čflrl · 
gantova " dlvokos(M Istým &o· 
k om. Zd4 sa ml, !e Karaj~~n 
vllčšml vychádza z l ndtvlduall· 
ty só11stu. V9sl edky prácrJ 
oboch dirigentov su váak v~dy 
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prvotriedne a v prlebéhu umli· 
leckého zápasu vzniká lf ma· 
dzt bOhmovsk ým kotektlvonl 
krclsny tvor ivý 1 fudsk9 t.on· 
tak t. 

VLADIMIR CECH 

, ~,"" . 

Vystúpilo na BHS 10, októbra. V ten deň oal h llo 30. vý· 
ročle nojho zalo! enla. 

- Dnes 10. októbr e je tomu práve 30 rokov, čo sn1e po pr 
vykrát vystuplll na verejnom koncerte mimo rámca konzer· 
vatórla, a to v cykle Moskovskej Cllharmónte. Naše vystú· 
ponle v Br atislave je symbolické ej v tom, te Cajkovského 
ll. sláčikové kvarteto, ktoré tu uvádzame, hrali sme aJ vtedy. 

Tridsať rokov je pre komorný súbor ul alul ný vek, k torý 
oprhňufe sumárnejl le hodnotlt. Co by ste z niet JO-ročnej 
či n nosti menovite vyzdvihli ? 

- Na to tatko odpovedal. Azda sllstavnu umeleckú spolu· 
prácu s Dmitrijom Sostakovlčom. l ked Sostakovlčove kvartetá 
premlérovalo star~le Beethovenova kvarteto, my sme v&etky 
študovali pod Jeho priamym dohradom. Cyklus vsetkých Sos· 
takovtčov9cb kvartet sme v rOznych obdoblech predviedli nie· 
Ion u nás v Sovietskom zvllzo, ale aj v cudzine, napriklad 
v Londýne, v Kanade, vo Florencll. V odpovedi n11 vušu otázku 
muslm spomenú( aj n!l!l prv9 pobyt v ce~koslovensku pred 
19 rokmi. Bol to Jeden z no~lch prvych za hraničných ZtJJazdov 
a tie~ ná5 prv9 vefky úspech v cudzinc. 

Aký recept by ste poradili mladým k vartatlstom, aby yydr
lall spolu tri desiatky rokov? 

- ľmdovšetk9m treba, aby boli skutočno kolekUvom aj ako 
fudla Mudzlludské vztahy sú dôlezitojsle net. umoleckó otáz 
ky. A potom ui: Iba - pracov«ť, pracovať, pt·acovat. 

Prei!o sto sl do svoJho názvu zvolili práve Bor odl nuvo me· 
no ? 

- V Sovietskom zvllze Jo tradlclou, že komorné zd ruženia 
sa nazývajú menom slávnych muzikantov. Vybt·all sme sl Bo· 
rodina preto, že ~mu ho považovali p, orl Musot·gskom za n8J· 
vllčšlcho ruského sklada tefa. Nie (c podstHlné, to zlo~ll Iba 
c.lve sláč ikové kvartetá. rovnako ako napriklad vá!í Bedrlch 
Smetano. 

Oi!akévall sme, !e niek tor!! z tých to dvoch kvartetových 
diel, u nás prak ticky noznlimych, uvediete aj v Bratislave ... 

- Usilujeme sa, pochopilofne, pre kvartetovu tvorbu nášho 
menového patrOna robiť všetko, čo je v našich sllllch. Pred· 
viedli smo ju už aj v LrldsiiHich krH!Inách. vrlltano Cel!kOslo
vensko. V jednom z novrhovunych Jll'Ogl·amov pru tohtoročný 
zájazd k vám sme, s11mozrojrne, ponúkali a( Burodlna. lbaLe 
sl vvbnl11 111y prol(r.illl. ľuda azda nabudllco. 

folótete nám čosi prezradiť o vaiilch umeleckých plánoch na 
toh loroi!n6 sezónu ? 

- Z domácich k oncertov by sme sa chceli zmieniť na jmll 
o nosom cykle slasllch vy~tupenl v Moskve. Poktar Ide o za 
hrunlčle: no jese11 budeme hraf v Rakúsku, vo Svédsku a vo 
Flnsku. NH jar nas čokll vefk9 zájnzd po SeverneJ Amerika 
a v Jete južná Amerika. V tvori veJ sréro: počttome s na!.ludo
vanlm nového kvarteta Borisa Carkovského o pripravujeme 
Bubudzanlanovo kvarteto, komponované na pamiatku Dmitrija 
&ostakoviča. Chceme uvies( aJ 111ektoré Mozartove a Haydnovo 
diela, ktoré sme doposlaf nehrali. MIROSLAV SULC 

pozlcll početn.tl zbor {51 rudi J, 
au!iak hlasouc1 kuallla niekto· 
rých skupin a llýbornd znalost 
partu scastt dokdzalt preklenú( 
tento probldm {v Bayreuthe sli 
zbory okolo 100 rudi}. Antverp 
skd opera sa chystc1 na v!Jmen· 
ný zatazd s 11GSou bratislavskou 
a v prestdvke predstavenia sa 
teJ riaditel pochvdlll, te ich 
pova!lufú za "vyslancovM i!eskel 
o slovanskeJ opernet tvorby {na 
Suchottovu Krllttravu sa tu stille 
spomtna). 

Ntekolko menstch. koncertov 
malo skôr lokdlny význam, 
avSak o to sllnefille boli doJmy 
z celodenneJ ndv§t9vy spomína
ttt11zo OstredniJho múzea hudob
ntích nc1strotov a naJmll depou
tt1rov. Ochotnl pracovntcl ml 
ukazall celtl nev§edntl Sl roktl 
qalt1rlu JednotllvOch nc1strofov, 
bohato dokumentovali nafm/1 
rozdlelnost typov fldmskych, 
talianskych, nemeckOch a oJe
dinele 1 slavtanskych. Zvldst 
wtenztvne mt komentovali ce
itl !itroktl expoztctu stargch 
ndstrofov Indldnov, r~znych af
nckgch o austrdlskych kmeffov, 
obradn!Jch ndstroJov z Azte a 
naJrozmanltefS1ch kútov zeme
uule. MafO viac katalCqov, pri 
ložitostn~ prospekty, kmhy a 
brotúry a vedolt sa u! tak pre
,,adtt vo vedomt zahrant~n!Jch 
i rlonuktclt ndv!itevmkov, !o 
mu:-ewn patrl J; vl(hTodavanqm 
rarltc1m belfTlCkcJ v~d•lanostl. 

1i.ratovskd hlbllott!ko Alber 
ta l. md jcrlmt z. nafvac~tch 
fondov na svctP. V hudobnom 
orldelenl sa SpecLaltzufll natmti 
na prvotla~e a tlal!a a pred ne
dávnom vydali vtaczvltzkovO 
katal~g tOchto archtvnych ma· 
terlc1lov. Zdujemca mtlte podla 
moderndho katalogtzacnt!ho 
\ystiJmu rOchlo ztskat hocakú 
Jnformc1ctu z oblasti hudby, na· 
tntSe md blbllot~ka rad pomoc
ných indexov k Jednotltu!)m hu· 

dobnym problémom l:l osobnos· 
tlam. 2'o v!ietko ulah~ufo bdda
telsk/1 Clnnost a preto Iste l 
vqsledky belqlckých muztkoló· 
r~ov su v posledných r okoch ta
kt! pozoruhodniJ. V nc1viiznosll 
no túto ndvStevu som sa mo· 
hol stretnút s nestorom a hla
vou belqlck!ích muzlkológov s 
prof. Rend Bernardom Lenaert
som, doneddvna prlmdriom hu
dobno-vedecke/ katedry v Leu
vene. fe hlavným editorom vy 
tlc1vanta kompletn~lto diela Phi
liPPa de Monte, ktorlí, ako vie
me, zomrel v slu!bdch Rudol
fa ll. r. 1603 v Prahe. Belglckl 
muzlkológovla pr9favlll zdufem 
o uti>lu spoluprdcu a najmll o 
pomoc pri vOskumoch pratsk~
lzo pobytu spomtnant1ho umel
ca. Pri tefto prlležltostl ml 
predlo!lll viacero belglckýclz 
muzlkologlck!Jch prdc, urdtane 
lmpozantn!Jch defín belglcke/ 
hudby (okrem tnl2lto t 11 zvliz
kov Monumenta Mustcae Belgl
cea}. 

Okrem ndvStevy sldvnych bel· 
qtck!Jch obrazdrnl (natml1 Ru· 
bensa) a vtacerQch odborn!Jch 
exkurztt za starou belgickou ar
chitektúrou mohol som sa e!.te 
stretnat s pracovntkmt belglc-
1.:~ho Ministerstva kultúry, s 
pedagógmi umeleckOch Sk~l a 
s nlek-torQmt kr itikmi. Prt vla· 
cer tích stretnutiach sa odvolc1· 
vnlt na neddvnu ndvštevu ml· 
n1stra kultfíry /11troslava Vdl 
ka a odvodzovali 1 tohto faktu 
o~ivenle kultQrnych stttkou me. 
dzl na~lmt !tdtml. Budfíct rok 
hudú u nds Dnl bQlglckcf kul· 
ttlry a Belgičania sa dtlkladne 
pripravuJú, aby mohli vyvlezt 
to naflepSie, na ~o sa hrdt a čo 
spoluprofllute Ich nc1rodnQ cha. 
rakter, umQleck!} vkus a este· 
ttck~ cltQnle. 

ZDENKO NOVACEK • 

Zo zahraničia 
Uplynu lá m Ot>b.Ov5b.á. koncer t• 

ná sezóna priniesla rad zauj{· 
mavých premlór kompoztcl! so
vietskych sklodaterov. Odznelo 
o. l. oratórium V. Robina Vo
Cerné p1e~nc, Mlcbolangelovská 
~intonlll gruzlnskcho skladate. 
fo G. 1\antellhu. zbory Estón~.;a 
V. 'ľormlsn l nové opusy A. 
l:a jkovského a K. Volkova 

Vil ul liSkli Mel tnu OPOľd Ul VIl· 
rti l ll u o vu ~r.L6uu obnovenou 
J.ll'ei11Jérou Sll'HUS•,ovaj At•ll bCI· 
ly, z ktot el krltlb.d jednoznač
ne chváli potoruhodny v9kon 
liunduly )t~nowlt:.:ovej. DriiJOII· 
turglcky oiJ)Hvuá Ju druhá pro 
nuéra seLt:my - uvoc.lcnle málo 
známej a iu·!lvanej opery Hec
torH J;er llotu frÓJIIIIIU. 

V Honne usporiadali Tytden 
uuvej hudby pre deti. Clerom 
orgllnlz4torv tobto podujatia, 
t.. toťého 11a zOčastniU o. 1. at 
~kladate lla K. StockhHusen, M. 
Kagel, J. A. Rledel a L. da Pab· 
lo, bolo najmladš!m poslucht· 
čom ntalen novu tvorbu pre, 
zen tova(, ale aj zep4ja( Ich do 
pr ocesu zrodu novych kompo· 
~k ll. 

Vo vydavaterstve Breltltop! a 
Hllrtel vo Wlesbadene vylla 
kniha ~vajčlarskaho muztkol(,. 
ga Erwina R. Jacoblho " Albert 
Sl.hwoltzer und die Musik". Au· 
tor prináša v nej v lacer6 no· 
vii poznatky, ktor é dokrasluJd 
che rakter l vyznam Schwettze
rovho pibobenla v obl11st1 hud
t•v. 

Mozartove Listy a pozn~mky 
vyrhádzajlt v siedmich zvl!z
!.och v novom doplnenom vy
tlunl. Ec.lllurl do vydania zora, 
dlH l rôzno novoobjavené do· 
kumcnty. 

V 1\os&eH pokral.u jo vydáva
nie súiJornéhu dlola Orlanda dl 
Lossa. Obsahom ll. zvllzku no
love! edície sú Lassove om~e. 

ProbiÍimom dekadencie v eu
rópskej hudbe so zvléstnym za· 
moronlm s11 na osobnosť Rl· 
c. lutr·du Wttgnora so venuje vo 
svojej novej práci I::rwln Kop· 
pun. Kolba, ktorá vyšla v Zá· 
potlnum Berli ne zaujfm11 pole
Jll iCkó stanovisko ku viacerým 
zn!lmyrn prócam o Wagncrovt. 

V rakúskom Donaullschlngo
nc uskutol:nlh sa 22.-24. ok· 
tóbru t. r. Dni novej hudby s 
VJIICoryml pl"flmtéraml, o. l. 
kompozlrll l.uclana Berla, Jo!.a· 
ra t\ . Riedia, Paula Méfana, 
í'.n;:munta Krauzoho, Wolfgan
ga RllunH, Gcorgesa Arpeghlsa 
a Morca Monrela . 

Mtldzlnlit·odn6 Kodályova 
spoločnosť vydala k prvému 
výroetu svojej činnosti vlecja
zyčn9 bulleti n, ktorý prlnaš~ 
Stlltlll spoločnosti 11 tn rormuje 
o p1·ácl Kodályovsk9ch ústavov 
vo sveto. 

R11kusky muzikológ Otto BI 
ha vydal knihu O piaristoch v 
Rakúsku, v ktoreJ viaceré ka
pitoly venuje aj Ich hudobné· 
mu ilvotu. Nlektor6 v ýskumy 
'IB soájaJú l so Sloven&kom. 

Sostakovlčovu operu Katal·l . 
nH l zmaj lovová uvludll Zllčlat· 
kom sazóny v Zemskom dtvad· 
lc v Innsbrucku. 

MozHr tov týZdeit v Salzburgu 
bude 21.-30. januára 1977. Nic· 
t..orko koncertov doplni medzi· 
národné sympózium. 

V lcdensk! Cllharmonlcl po· 
zvali na koniec októbra Leo· 
narda Bernsteina. Uviadol Mah· 
lorovu VI. symfóniu. 

Galln11 Vlsnavská hosťovala 
s vafk9m u pechom ako Verdi· 
ho Lady Mackbeth v Skótskef 
OOOI'e. 

Sovlc>tsb.y l.lavlrl~l a A. Caj
!.ovsklj vystupl v decombrl t. r. 
11a An!O!IIckýr.h poátách. 

fllltal Do• Hlt zahlasll pt e 
tento rok zvy~en<l pozornosť 
tvorbe Richards Strausse. Svoj 
olán bude reallzovať najmll s 
1nll11Ckýml orchestrami. 

Nl! !hrancjiJim českým skla· 
datcfom budOcoJ koncertneJ sa· 
zóny v Anglicku Jo Antoni n 
Dvoi'•k. Na druhom mieste Jt 
L. )an4ček. 



Oslavy 
jubilea 

Cllatelta Hudobného ~Ivota sa u~ zo
zndmtll so stručnou histór iou Velkého 
dwadla, ktorú som naptsal I;pecldlne pre 
mllovntkov opernélto umenia. Rád by 
som sa teraz s nimi podelil o dofmy, 
ktortJ som ztskal v dtloch o~láv fUbtlea 
tohto divadla. Na tubilewn sa pripra
vovali dlho a zodpovedne. Prvou premte
rou divadla bol nový balet Andre;a E~pu
ta Angara l písali sme o ftom v č. 16 Hi, 
pozn. red.). Kolektw opery pripravil k 
tubileu Sadka od N. Rlmského-Korsako
va. l nscenaclu tefto opery pred 27 rok· 
ml ocenili Státnou cenou ZSSR. 1'eraz 
tu nanovo rea/lzoval Boris Pokrovskl /, 
d irigent furt/ Simonov a scénograf f' to· 
dor FlodorovsklJ. Reprezentatl/Jny bol 
výber Interpretov, zvldU vydarené nafml1 
kredcle V. Atla11tova, l. Archlpovovef a 
1- Mazuroka. V dtloch osldv z Interpretov 
opery Sadko vyznamenali B. Pokrovské
ho, l . Archlpovovú, 1'. Mtlašklnovú, A. 
Ognivceva Leninovým radom, V. Atlantou 
a /. Mazurok sa stall ndrodn{jmt umel· 
camt ZSSR. 

V Kremel~>kom ztazdovom paltlct sa 
uskutočnil koncert, na ktorom fubtlan
t ov pozdravili reprezentanti operných 
d ivadiel v!>etk{jcll zväzov{jch republ ik SO· 
vtetskeho zvllzu, pretoi!e tubll eum Veľké
ho divadla bolo súčasne sldvnostou vsel· 
kých hudobných divadiel kraflnyt Ako 
mil é mt bolo počut vystúpenia týchto nt!· 
r odn!Jch spevdkov, lnter pretufúcich na 
vysoke / profeslondlnef úrovnll A to ;e 
nafd6lei!llef~le - umelci Interpretovali 
nie Iba svot národn!} repertoclr, ale a/ 
natťa~~le drie z repertodru ruslceJ a zd· 
padoeurópskef operne/ a balet/le/ lclasi
ky. Sopranistka z Gruzln:;ka spievala 
driu Tosky, kirgizskg basista monológ 
Borisa Godunova, sopranistka z Moldávia 
áriu Ctlrovnet labute z opery Rozprdvka 
o cárovi Sultánovi, armdnska mezzosop
ranistka dr/u Eboll z Dona Carlosa, e:;
tónskt umelci dueto z Donizettiho Lucie 
z Lammermooru. T{jmto koncertom umel · 
ct ndrodn!Jch scén Sovietskeho zväzu do
kdzall, ~e Velké divadlo za 200 rokov 
svojej exlstenrle pomohlo vyrá:;t vynika· 
túclm spevdckym káclrom, tanečníkom a 
lludobnlkom, ~e z dve~toročnl!ho duba 
sa bohato ro1ko!iatelt pozoruhodn~ vet· 
vy - trtdsa(5est operngch scén Soviet
skeho zväzu, z ktorgch ka!dd môže 
tíspe!me vystúpil v hocktorom svet ovom 
opernom divadle. 

Hlavng ve(Jer osláv fUbllea Veľkl1ho 
divadl a sa uskutobntl na materskef see
ne. V lttadtsku bolo mnoi!stvo zahranič· 
ných hosti, predstavítlltov operného a 
baletndlto umenia, predstaviteľov soviet· 
skeho hudobné/zo ~ivota. DruM hladiska 
!'~ak predstavovalo samotn/1 favisko d l · 
vadia, kde na ~pecidlne upravenom pó· 
d lu sedeli tvor/vl pracovntct Veľkého dl· 
vadia - priblli!11e 900 ludll Pre t{jclt, 
k tor! na koncerte vystúpN.I, to teda zna
menalo spieval a tancoval v doslovnom 
obkolesent publikom. Cien polltbyra Ov 
KSSZ VIktor Grtšln pr ipevnil k zástave 
Veľkeho divadla druh!J Leninov rad, klo· 
r ý m kolekttv Velkliho divadla ocenili v 
diioch fubllea a pozdravil ho v mene 
generdlneho tajomntka OV KSSZ Leonl· 

RE CENZUJEME 
I . OSOLSOBE: 
DIVADLO, KTER:ll: MLUvt, 
ZP1VA A TANCI 

V jedenlisUch - rozsahom neveľkých, 
ale obsahom bohatých - kapllolách zo· 
z na muje autor čltatela hlavne s probio· 
me likou operety. Teorét1cky objavný a 
vo svetovej llteratúre ojedinelý prístup 
k problematike lo miestami velmi nároč· 
ný, u moži'luje však formulova nie a chlí· 
p a n ie záverov platných n iele n pre o pa· 
rotu, ale' 1 pre divadlo ako celok, pre 
jeho niektoré druhy v Ich historickom 
v ývoJl (opera, opereta, musica!) a ich 
zložky. Pri hJadan! odpovede na základ
né otázky, čo je to fudská komunikácia, 
o čom mo!!no komunikovať, pomocou čo· 
ho možno komunikovať, sa s tretneme s 
problémom základných Informačných 
slluácl!, s otázkami vztah u originálu a 
modelu, spôsobov a foriem modelovania 
a Ich vztahu k životu, umeniu, s o táz· 
k am! metakomunlkúcie - všetko v sú· 
vlslostl s uplatnen!m jazyka a prtnclpu 
h ry . Zisfujome. žo divad lo te sl co -
n ko htel'CtrchiCk(t štt•uktúra trojake j ko
munikácia - sebestačné (komunlkúcln 
divadla s divúkom, komunlklicla dra 
matických osôb a komuni kácia hercov i. 
rado vsak vstupuJe do syntét s hudhon 
l výtvarnym prejavom, pohybom, ta n 
com-] . 

V druhej časti preto autot· skúma sé
mlotlku spevného a tanebného čisla. Teo 
retlcké problémy spevného č!sfa sú ou 
tasiíované obs iahlymi ukéZkaml z musi 
ca lovet literatúry. Autor sa dostáva 01 
k analýze vzťahov medzi divadlom 11 
beatovou hudbou, skúma pt·oblém revu ú l 
nosti, dra mellckostl a tektonickeJ s tavl.ly 
divad lo . vzťahy medzi me lodrámou, mu 
s tca lom. oporn ou comlque, funkciu ln 
štrumentQinoj h udby v hudobnom divad 
le 11 vzťah toh to diva dla k opere. 

Y prvých dvoch častlaclt publikácie 

da llfl~a Bre~ni!vtt. l'otom. sa :a~ill vel· 
ký koncer t, na k torom tlčlnkovall domd
cl l zahranlbnt umelci . Sedel som pri 
tranzistorovom prlflmačt a usiloval som 
sa nevymeskat fedlne sl ovo, J!ivo som sl 
predstavil svote r odné divadlo, mne ml· 
lých a zndmych spevák ov a tanečntkov. 
Bol to neobyčatne sldvnostn!J k oncert. 
Vystupovali baletnl umelci z Kuby, ba
letné duo z parli!ske/ Veľke/ opery. Keď 
zahláslll, ~e bal etngch umel cov bude 
~prevádzat orchester pod vedenmz Ge11· 
nadlfa Ro~destvenskeho, k lot•ý v ten deií 
dostal titul národneho umelca ZSSR, v 
lzladisku prepuklt ovácie. Nekonečné po
tlesky patrili novým ndrodným umel com 
?.SSR Bei>SnJ(Iľ/IIOVOVef, l..avrovsk~IIIU, 
Marlsovl Lfepovt. Ma11 Pltsecke/, vynl· 
ka /úce/ bal ertne naslch blas, odmenenef 
Lenmovým radom aplaudovali za l t1ler · 
pretáciu Umierajúce/ labute. Sovietsku 
vokál nu skolu reprezentovali l . Arch/po· 
vovd, J. Mazurok, 1'. Mila!>kinovtl, z. Sot
kllava z Vefkf!ho divadla, M. Btesuovtl 
z Klsineva. / . Kol esnikovovd z Ky{eva, 
B. Minl!llktev z Kirgizska. Mnolt1 umel ci 
demonštrovali svote tvorlvd výsl edky z 
posl edngch ''okov. Zau;tmavd bol o po
r~vnávat t roch prvotriednyclz basistov -
Fma Martti Talvelu, Kirglza Bulata Min· 
!l.tlkleva a Bul hara Nikol a/a Gfaurova. 
1'alvel u neraz označufú za " f lnskeho Sa
rapina". Uviedol monol óg Borisa Godu· 
nova. V rozhovore pre noviny Sovietska 
~ultúra povedal, ~e spieva takmer celý 
sataplnovsk{j repertoár a obrubuje naf· 
ml1 Musorrtského hudbu. Desa(. a'!. dva
ndsťkrdt do rok a vystupuJe v úlolte Bo
risa Godunova, lnterpretufe fu v rušti
ne, vo fln~tlne a v nembine. S t outo úl o. 
hou vystupoval na sc/!nach v New Yorku 
v Mnlcllove, v San Franclsku. B. Mi 11U l: 
kiev spieval driu Kutuzova z Prokof te· 
vovef opery VoJna a mier. Tento vynika
fúcl umelec, kt orý s úspechom vystupu
fe v La Scale a v MET, te v súčasnosti 
/eclným z na~lch promi nentných basov. 
A nakoniec - Nlkolaf Gtaurov zdd sa 
naflep!>l súčasný basista v svetoJom oper : 
nom divadl e, Interpretoval drlu Fil ipa z 
Vertliho D0110 Car losa. Pred dvad:;/atlml 
rokmi bol Gfaurov studentom Moskovské
lto konzervatórw a Jeho prvé vystúpenia 
M spdfalt s Velkým divadl om, kde std
'l.oval l tíl'lnkoval. Vef k!J úspech malt 
hostia z Ceskoslovenska, z Maďarska a 
zo Svédska. Gabriel a Beflal!kovd, kt orú 
už v Sovietskom zväze pozna/ú, vystúpi · 
la na tomto koncerte s takým ohlasom 
'te fu pozvali spievať vo Veľkom divad: 
l~ TaťJanu. A/ Hrzsébet Hflzyovd te čas· 
tym hosťom v Sovlet5kom zvllze. Pre· 
krdsne spievala Alžbetu z Wagnerovlio 
Tannhuu~era Birgit Lindal movd. Sl dv
nostn{j koncert ukončilo { i ndi e z Git n
k ovllo Ruslana a Ľudmily v lnterpretdc/1 
ensemblu Veľkého di vadla. Preplnené 
h.ladlsko dlho pozdravovalo nových nfl
rodn!}ch umelcov ZSSR - / . Obrazcovo
vú, V. Atlantova, f. Mazuroka, J. Neste· 
renka a ďalSlch umelcov ocenených ~Id
tom v dtloch fubllea. VySe 600 ludl zts
kalo _vyznamenania a medaily ZSSN, 
mnohych z nich menovali narocll!ljmt a 
zaslúžilými umelcami RSFSR. fublleum 
Velké/lo divadla sa stalo celOildrodným 
:.vlatkom. Pred súborom sto/l novd prd
cu_, prlprava nových opern!}clt a bnlet· 
nych inscendclt, clôst otných Veľkélw di· 
vadi a. ANATOLIJ 1. ORF' IONOV, 

zoslllžflý umelec RS~'SR, 
laureá t Stá tnej ceny ZSSR 

sk llma l a utor divadlo, ktoró hovol'f, s ple. 
va a ta ncu je al<o systém reiat!vno uzav
retý. V posled nej čostl [Die lo o kon · 
text l skúma fung ovanie tohto systému 
ako problém otvorený. Ana lyzu je preto 
najm!l jav, ktot•ý žije nezávisle nn dl· 
vadle - Sláget• ll jeho predchiídZOiliCU 
podobu (vaudeville). Dos tAva sa takto 
l k otázke toOt•io a mašlnél'le úspechu. 
Nemalú pozornosť venu je 1 objasneniu 
prlnc!pu po t·Ocllo, jej sémalick ým varian
tom l traveslia, ! rOnia). pričom skCtma 1 
ru nkclu smiechu a h umoru. 

Cltatel n Qjde v p ublikácii teda toké 
&ystémové poitallo hereckúho umonja, 
ktoré zdôraznuje motoricku, d yna mickú, 
I n tera kčnú medzii udskú a t oda naclindl· 
vld uú lnu s tr&nku toh to dl'lth u komun ikú· 
cle. Skodo len , ze publikiíclo le pra k
ticky nedostupnú ( vyda l ju t'. 1974 Sup. 
raphon, Praha - nú k lad 1000 k usov ). 

BRANISLAV VARGIC 

W. Henry Hill, Arthur F. Hill, Alfred 
E. llill: ANTONIO STRADIVARI, v p of
skom preklade vydalo Štátn e h udobné 
vydavatels tvo v Kra kove r. 1975, strlin 
325. 

Kniha bratov Hillovcov. vyda ná rok u 
1902 rv novom vyda ni r . 1!162 ] pald k 
mimoriadno cenn ým mo nogroffám o 
slúvnom talin nskom husliarovi. Autori 
:Ja noobmedzill Iba n a bi ograľickó fak
ty o schematický opis tých nástrojov, 
ktot·é sa Im cl t)stall do rúk, ttle u~ilo
vAli sa o pochopenie stradlvari ov~kého 
tvonvého .,!;ty lu" vo vývojovom p rocm.c. 
Vieme totiž, že A. Stradivari, h oci sa do
m vysokéh o volw, pracova l n oschema · 
ltcky. Mozno po lomfzovof , z k lOI'O I etapy 
zivotn :>ú jeho náslt•oje naj lop~io. PoT· 
~ký oreklncl todo poslúii n folon muztko 
i6gom. učlloiom husľovej h ry, ale aj 
mo js trom huslill l'Om. kto rl tvorivo pro
nt}•sJa jú o výrobo n ústrojov. 

Pr·etože pofsk 9 prek lad ~;a opiera o 
nezmenenú vet·ztu, nopísan(l pred pol::. tu 
ročím, kniha vyžad u je vl:lčš l e m nožstvo 
dop litu júcfch poznámok pod čiarou: naJ
novšie n óstl'ofársko skúsenosti, oxpon 
men t61ny výskum l nové historick é ra k-

Po hl' ad 
na mnohostrannosť 

Stef an Roza ako Laco v Janáčkovej JeJ 
pastorkyni. 

ZasltU!ilý umelec Stefan Hoza oslávil 
d t1a 20. októbra svoje sedemdesiati

ny. Bola to prlležitost nielen pre jubl· 
lanta , 11 le l pre celú slovenskú hudobnú 
kul túru pripomenúť sl nezvyčajnú mno
hostrannosť vk ladu, hod notu zúsiuh, kto· 
ré p odnes aktlv ny p rofesor ll o~a vnie
sol najm!l do oblasti spl:ltoj s optn·ným 
žá n rom. 

Už stručné, slovnlkové vymenúvanie 
čin nosti tú to mnohostrannosť naznačuje: 
slovens ký opern ý a koncertný spevák, 
pedagóg, h udobný s pisovatei u libretis
ta. Ten oris ta Stefan lloza začal s voju 
knrlétu pu absolvovnn! s pevácke j t rlo· 
dy prof. Egemo, p o m ilánskom a vieden
skom š túdiu nn p ražsk om javisku, kde 
s velkým úspechom vystupoval v Lehá
rových operetách, od roku 1932 až po 
rok 1962 patril medzi vedúce osobnosti 
v ope re Slovenského národného divadla, 
kde v pr iebehu svo jej umeleckej činnos· 
ll vytvoril vyše štyri dsať postáv v slo· 
ve nskom, českom, ruskom, ta llanskom a 
Inom repeL'toórl, kde najml:l v počiatoč- · 
nom ubdob! svojho angažmán zfskavol 
lntet•pretnčné .,os trohy" - ako viacer! 
z jeho generačných druhov - v oblasti 
v tých čHsoch v SND preferovaného ope
retného žán1·u. Z ga lérie Stefanom llo
zum stvámoných opemých postliv vyni
kujú dramatické kt·etícte Laca z janáčko
vej )ol pustorkyno, Dmitl•fjn z Musorg · 
skoho Borisa Uodunova, Erika z Wngnu
ruvho Bll!dléiCello flol!mďanu, Cunio z 
i.eoncavoflových 1\omodianlov, Verdiho 
Rftdmnesa, Pucciniho Kulaío. Bizotovho 
dona Josého u pl·ellov?iutkým p rvého On · 
dreja v Suc!Joi\ovej Krút fta ve, pos täVV 

ly by dnosného čltatora ul:>nHJmfll. Knl· 
IJB, naplsa nú pred 70 rok111l mó preto 
vla s tne vloc povollu za u j!mavého pru-
111e~L JOZEF TVROON 

Len nepatrnó množstvo umelcov sa 
môže pochváliť tým, žo prežili ilvot plny 
lo~ku. pochopenia, silivy a uznania. Gia
como Pucclni, majster opory, autor zvuč
n ýc h diel, al<ý m l sú Manon, Bohľ.ma, 
'ľo.sco, Madnmo ButterflY, Sestra Ange
lika, Turandot a iné, zisko! s l obľubu 
svojou dôverčivou povahou, dobrým srd· 
com a obrovským talentom. Tridsaťpäť 
rokov l.licdy vvstrieda l dostatok, úspeth 
a l'adosť z práce. Premiéry, z!skavame 
libriet, cestovanie, ostré výmeny nllzot•ov 
- to sú niektoré momenty zo života 
s lúvneho sk lodatefa. Pred čitateľom de
flluj(t Ar tura Toscanlnl, Pietro Mascag
ni, Enrica Caruso. Ruggiero Leoncavallo, 
Sonzogno. Emma Destlnovó, Giuseppe 
Verdi. 

Co k tomu dodať? János Bókay vo svo
jom diele "Giacomo Pucclnl" [Supra· 
ph on) vykreslil život, myslenie, ~na hy, 
túžby a ciele nielen talianskeho mal · 
st1·a, ale celú atmosféru konca 19. a za
čiatku 20. stol·očla. obdobie napl:llla me
dzi nadšencaml rozdielnych, alo ortgt
núl nych skluclatofov-dromotlkov: Verdi 
ho, Wčlgncra o Pucciniho. 

VIERA KURECKA 

spevacky 1 herecky znamenito zvládnu• 
tej. 

K s pracovan iu libreta svojej Krútňavy1 
ktoreJ literárnu p redlohu sl našlo! v n o· 
vole Mila Urbana Za vyšným mlynom1 
národny umelec Eugen Suchoň v bulle· 
Une ku svetovej premiére opery v roku 
1949 ptse: "Vypracoval som sl podrob, 
ný scenár a teraz nastala honba po člo~ 
vekovi, ktor9 by z danáho materiálu ve· 
dc l vypracova ť llbroto tak, ako sl to žia" 
da la formálna koncepcia. Nebola to ma· 
llčkost, lebo pracu som sl skompllko· 
va l pl'Izvukovan!m folklóru a utvoren!m 
ideového rámca. Pomáha It mt vlélcerr .. , 
No za definltfvnu stylizáciu libreta vda
čim svojmu prlatefovl, dramaturgovi ope· 
ry Storanovl Hozovl, ktorý trpezlivo zná. 
sa l všetky r ozmary a vrtochy svojou 
Ideou posadlého sklndatela aJ v naJne· 
možnejš!ch situáciách". Libretista Krút· 
11avy dostal do vtenka spisovatuJské na· 
danie, bohatú skúsenost ziska! z rokov 
dramaturg icke j p ráce v opere SND, ke· 
ely sa v s ta vbe slrokéllo svetového re· 
pe1·toáru objavili Jeho zil.sluhou vincerll 
novinky ( Eg k, Stojanov, Za nd ona l, Go to· 
vac l, (eh o s lovenské preklady opernýcli 
textov sl v nejednom pr!pado zncbovall 
dlhú životnost ll. KrOtiiava nezostula Je, 
dlným dokladom llozove! tvorivej libre~ 

tlstickel práce - nasledovala fu spolu• 
práca s národným umelcom Jánom Cik· 

Canto v Leoncavallových Kometlwntoch. 

korom pri uodo Juro )ánoš ll1a 1 autor· 
stvo llbretn opory zaslúZIIOho umelca 
Rudolfa Macudzinsk ého Gróf Monte 
Ch risto. 

Dielňa Stefana llozu - hudobné ho 
splsovatela podnes vyd&va svedectvá o 
autorovom veľkom, bádateľskou prácou 
a vlastn!ctvom lmponujúcoho mnoZstva 
lnformáclf podopretom záujme o cesty 
operného žánru u nás, o umelcoch, kto· 
1'[ oporné divadlo u nás po viaceré de· 
safročia vytvárali, alo 1 záujme o čAsy, 

kedy sa rodila slovenská národnú kul
túra, o nadšencov a osobnos ti, ktorO pľi 
jej zrode stáli. Na proUiovan! tvúre slo· 
venského operného reprodukčného umo
nia sa štefan Hoza podieJa af ako pe
dagóg bratislavského Konzervatót•la, kde 
vyučova l sólový spev a dnes vedie Oper· 
nó š túdio, prispel ku nej a 1 niekoľkými 
reži sérskymi prácami. 

Mnohostrannosť a z nej zrodenó pri· 
nosy do mnohýcli oblast! slovenskej hu· 
dobnej kultúry a hudobného života na 
Slovensku sú zárukou, že blahoželania 
a prejavy vďaky, ktorý-eli sa v týchto 
ciiJoch jubilujúcemu zaslúžilému umelca· 
vl Steíanovl Hozovl dostalo, boli úprlm· 
nO. Naša reda kcia v iíom pozdravuJe ak· 
Uvneho. pro témy, ktoré sl zvolil anga· 
:tovt~nóho, pútnvým perom vllldnucoho 
11utora. - zm-
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(Dokončen i e zo ( str . j 
čajného". Gogor bol skOr fahko anekdo· 
tlcký v próze - skladater odhalil to, 
čo sa skrývAlo pod pavučinou slov: h t•u 
b(t prózu ruského života v mtkuiMskom 
ohdoill c!'írizmu - ale l to. čo vy strči lo 
rožky zo sluróho mesttuctvu v porc•vo 
Jučnom Rusku. NOS je opo1·a, v k:orl'l 

Tri stretnutia s Moskovskou komomou 
operou {zllora): ~nlmka z lnscendcJe 
So\takoVJt:ovho Nosa, sc~na z Paskevi
t:ovej opery Skupált a momentka za 
stretnulw s vedúcimi súboru {druhq 
sprava G. RotdestvenskJ 11 v tlaCoiJOill 
st r etlisku BHS. Snlm ka: V. llák 

moino ná)st spoJovniky l ., nadčasovym 
- ale skôr JO to dielo, v ktorom autor 
nezatatl svoju národnú prlslušnost : do
konali! pozná jemnôstky psychiky, utv á
raneJ stáročiami, tak dokonale, že sl 
mť>i.e dovoli( otvorene kritizovať to, čo 
sa mu nepá~i. 

V sttlade s dielom vystaval re:lisér· ln
srrmácJU, v ktoreJ niP.t nt!lkkostl, Jem
nosti, nost algltnosll. Všntko te črtané 
o, , .. ~ml tahmi - a na tom nezmen! nll: 
&Ili sl \ l!:r.ácin q ·énl' a kosl\ mov. Ostro
krP.,llH v Jnv iskovýc.h dnlill loch (vr no 
JPnte sil ]Jápprfm pokrytl'llO Kova rova 
spnza JlRI'Hv[lnu, in termBzzo 1.áilavy slu 
ho v. vfil ká se linn v ka7a 't•,knm rh ráme 
- ~o zohnutým] cht·lltaml svlituskárok l 
- lirlo zvf'lii:r né charak lerlsltky pro~-
trrclla l l\ pov nezatAjil, ze lnscrnáciu 
roh ti majslr!r ru ského rl!d li~liCkého cll
vatlr.lnŕ.ho umrn1a. \lnjVllloi;ou novinkou 
IÚhto prncl~lii\'Pnia je jeho totaliw: člo 
1 el< nt•vvrltádza z t'tllivu nad ohybnosťou 
tlel !<pPvákov, ktor! na lrwtsku rozvtrlli 
vr: ľ nJ t nlíročou pa r li títru SVIHPllckcho 
umenia. Nie všelky hlasy v l ejto oprr 
neJ tnscenácll boli dokonalé v klaslc · 

:ľnsc8nácia 
: .... l l • • l l t ' • 

kom význam·e. Moaärné i:llelo an! neod · 
hall všetky ,.finesy" vokálno! pr !pravy. 
Neodta tllelným v!lak je, že v še tky 
party bol! spievané v duchu dtela, v 
zmyslo jeho umeleckej pr11vdy, ktorá 
~merovala k odkrvtlu morHinvrh neresti 
11ntlhrdlnov. 

apollioózy - ktoré aak edy prlkrývaftl 
to delikátne jemné, ľudské, čo sa vždy 
skr9va Zll vefkýml čmml. A tak Les orlov 
- s mnohými zattjlmavýml nápadmi, ná 
rodným koloritom, ukrytým v typickeJ 
oslinátnf>j rytmičnostl l v temnel chro 
matickoj vibrácii melódie - zostal ako 
sl na pol ceste za skutočne vefkým die 

1
11111 

l lom Mysl!m. že mnohé doJmy by boli 

l··s oveia silneJšie, keby réí.in (Alexandru 
- - -- Szinber ger) 11 scéna ( Silviu Bogdan ) 

podporili iné smerovnnie, než nké s11 
prezentovalo pred bratislavským publl 
kom. ~nimi! v horer.kei strénke bolo 

V ceatre záujmu • o pera 
Ak So~takovtcuv NOS bol divatllnm s 

morálno ldeov9m ak centom, kom tck<l 
dvojuejstvová opera v roku 1782 
SKUPÁN od Vasilija Alexejeviča PaAke
v iča tvorila akési oddychové dramalur 
girké člslo, s poukázan!m na druh9 pól 
smer·ovama Moskovsk eJ kornornet ope· 
ry: na oclllaiovanJC starých hodnôt rus 
kej, predglinkov~kej tracl!cle. Morálny 
podtext - potrestanie skupáiia, ktorý 
vedie dllému medzi peniaZmi o citovým 
vzťahom k žene - vyhovovnl tomu prú 
clu komickeJ OJWL'Y v cárskom Rusku, 
k tory chcel predovšetkým pohllviť, roz· 
točiť kolotoč typovych figúrok v stízmJ 
ní tex tu, recitutfvu. uzavretých llt'il, ale 
1 celého radu ncnlíročn~ch pie·snl, nif' 
raz vkladaných do opie1· na sposob t:~:v. 

,.obecnej noty". [:'.e olll'uiHl piesni bola 
v tnmto type dlvnrlln mlmorlodna, do 
kn7.uje aj koncert z ntr.h, vlo'-ený medzi 
dve dPjstvá Paskevičove) opery, Jemne 
navocl7.ujúci atmosféru dvorských podu 
Jlltl \)Otlobného typu, zachovávajúc sl -
iróniou l jemnou styllzácl ou kostýmov -
1Stý odstup od samoúčelnosti, aká ne
pochybne podobné produkcie sprevádza
la). 

Paskevlč bol leda sladkým protipólom 
drásavet Sostakovlčovej proJekcie. A 
predsa - tam l tu - bolo mozné vy
stopovať Jednotné režijné smerovanie 
(Sku pánn rež!rovul J. )eršov, tlirigentom 
komorného orchestra, ktorý h1·aJ na scé 
ne, bol v. Ar gnnskij ). Jeho Ideou je -
vytvoriť divadlo, v ktorom ide rovnak o 
o zábavo ako o myi l ienkn, divadlo, p ô
sohiacP. na zmysly i rozum človeka. Mos
kovskfi komorná opet·a ukázala profesio 
nálny kus práce v tomto úsi li - nepo
chybne aj preto, Jeho k fi dor jeho solis 
tov je herecky pt·ipravovan9 samotným 
Borisom Pokrnvsk!ŕm, ktnrý kladie rov
naký ddraz na akl'iu pohybovú, mimickťí , 
pod~i arkujúcu itýlovú a dobovú zara
den osť diela i veľkosť, či význam my~
lienky, ktor ťí istá epochu demonštr o 
va la. 

Ak Sostakovlčovo hudba vyvolala vo 
v!lčšlnH hudobného publika 1 otázky o 
rôznych formách štyli7.ácle, o využili 
modernýrh rytmických, lutrmonlckých o 
melodických štruk túr v kompaktnom 
ce lku, stl ne pôsohlar.om na myslenie sú
časn!ka - ak tl'da Sostakovičov NOS 
bol súčasne poul':kou o širokom diapazo
ne reall<;tického v umení, hosfovdnic 
Rumunsk eJ opery z Kluže vvvolalo po 
dobné otázky. ~Iar, nepodopreté adekvát
ne silným zážitkom. 

OpOI'Il LES ORLOV od Tu dor a Jardu -
prehovorila k poslucháčovi trlldtčnetš!
ml vyjadrovacfml spôsobmi. L!!s orlov Je 
opernou dr·ámou z vf'fkého obdobia ru 
nntno.;k ych národných dPJin - z roku 
1944, kP.cly komunisll vicclll niit·od do 
otvore ného boja proti fašizmu. Vefká tó
ma, sp1·acovaná prostriedkam! patetizmu, 

pnvcia J>d lelizmu, málo pt·avdepodob· 
nosti - na Jmä v cllov9ch vzťahoch hlav. 
nych hrdinov. Tomuto sa snáď na jlepste 
vyhla spevácka dvojica matky a syna 
(Mile o Nlstor ová a Titus Pauliuc l v in 
timne ladeneJ scéne večera v horár
nl. Les ot•lov je historickou freskou -
nepochybne vzácne čist o u a s ohlasom 
prijatou najml! v domácom prostred!. 
Umocneniu primémeho záme1·u by však 
prospelo h lbšie psychologické prepraco
vanie si tuáci! v hudbe - 1 v medzilud· 
skom konani. Co sme bezvýht·odne ob· 
divovall - to bol krésne znejúci zbor 
lclužskel opery, farebné hlasy Titusa 
ľau liu ca, Milci Nistor ovej, Marie Mure
sa novej, Paramona Mafleia 1 Vasi la Bar 
IJiera. Orchester pod vedenim autora die
ia - Tudor a Jardu zapôsobil PI'Oťesio
nillne, hl'al s preh!adom a čisto. Kluž
ská opera n!'ím pripomenula vonkoncom 
nie nf'lll<tuálnu otázku: ako pristupova l' 
(i u nás ) k nedávne j hislút•ii, k ·vefkým 
politickým epochám nasich národov tak , 
aby sa z každého prlbchu, z vefkého 
okamžiku vylúplo vnútor né, i nllmne i hr 
d inské v človeku. 

Nn I'OZhran! koncer tného a operného 
zázltku stoj{ večer strávený s umelca
mi Teah·a Comunale z Bologne. Stagglo
rwvý ens<!mbl sólistov sa n[lm JH'ezento
val v roznej dispozicii, vokálnej úrovni 
11 prlpntvy. Ukázalo sa, že me všetko, 
pochádzajúce z tt·ndlčnej kt·utlny spevu, 
musi byt prvotriedne a bezvýhradne pri
jaté. 

Zo sexteta sólistov - vedt.!ných di
rigentom Tito Golli m - mo>.no prl)llť 
takmer bez výhrad výkon barytonistn 
Claudia Desderiho, umelca skutočne pro 
resionálnych kvalit. Spieval a ht·al vďač 
nS• opus D. Ctmarosu: Ii Maestr o di Ca
Jl ella, utvar na okraji jednodejstvovej 
buffy a koncertného č!sla. Videli sme 
toto úsmevné, no spevácky nát•očné diel 
ko i v televíznom spracovan! Poliakov 
- 11 naposledy nl:l medzinárodnom tele
v!znom tc~tivale v Prahe ako španielsku 
~nímku s Vi1borným Fernandom Core
nom. Pravda, i né fo realizovať dielo v 
štúdiu, ~ moznosťou opráv - a iné v 
lwncertnej sieni. Slúil ku eli hráčom 
Slovenskej filharmónie, že odohrali to
to dielo pod "taktov!.ou" speváka taJe
mer bezchybne, nedal! Ml dezorientovať 
dokonca oni nesprlívnymi pokynml k ná
stupu jednotlivých inštrumentálnych 
skupin. Claudie De~den )e však predo 
v~etkým spevák - a tu spočíva 1 stupeít 
jeho hodnotenia. Vyrovmmosť všf'll<' ch 
rcgtslrov, ľahkosť tónu - ale 1 Jeho 
pevná zaťlxovanosť, farebnosť, zmysel 
pre dynamické tvat·ovanie frázy, prispO. 
!'Obivo~C v komomej súhre (v Ross1ni 
ho Hodvubnom rebr!kuj - to sú devl
zy z vystúpenia umelca, ktorý disponuje 
i komeclllilnym lulentom. Rossiniho ko
mická opera Ilodvábny rebt•f k: patr! k 

začiatočným prácam mladélio s\cl aaate!a. 
Napriek tomu je v net bohatstvo me
Jódlf, koloratúr, náročnosť, v ktoreJ sa 
overuje nielen pr!rodou daný hlas -
ale naJm1l teho technická spofahhvost. 
Z bolognských reprezentan tov Teatr a 
Comunule sa optlť overil lbq Claudio Des· 
deri n sopranistka Carmen Lavaniová, 
preukazujúca l v koloratúrach vzácnu 
farebnosť svoJho materiálu. Domlnan tnf 
dôraz na vedeni s p e v !'í k o v sa sem
tam ukáznl v dirigentskom veden! ce
lého ansamblu účinkujúcich. (Najmä v 
začia tkoch Rossiniho partitúry sme mali 
doJem, akoby Tito Gott! usmerňoval !';pe
vákov v neprospech celkoveJ st1hry.; 

Wiener Volksoper bola opernou bod
kou za festivalovými zážitkami. Cakall 
sme tento súbor l preto, že nadviazal na 
dévne kontaktv medzi dlv11delnoo Vled
iiou a Bratislavou, pomohol preklenú.f 
cllhSiu prestávku medzi dvoma hudob
nými ku ltúrami. Je chvályhodný zámer; 
ktorý umožnil prezentovať operu SND vo 
Viedni (s Faust om a Margarétou) a sláv
ne tradlcle VIedne v Bra ti slave. 

Mozartov ú nos zo serailu bol ukážkou 
dnešných možnosti a snažen ia druhej 
operneJ scény VIedne, ktorá má vo svo
jich radoch v iacero sólistov z európ
skeho zahraničia l zo zámori a. Je o to 
pt'!Jemnefšle zistenie, že práve Uto ,.n ie 
vledensk!" umelci prezentova ll na fa vis· 
ku to, čo nazývame mozartovským. Po 
vokálneJ stránke kladie Mozartova hud
ba dôraz na čistotu každého spievaného 
tónu, zrozumiteľnosť textu (a jeho priro
dzenosť v próze), perllvo::.t koloratúr, v 
ktorých sa preveruje technlckli pripra
venos t hlasových muteriálov a komornú 
súhru. To všetko sólisti Volksoper pred
vtedll - l keď v!lčšlna z nich nemá 
pl'irodou dané tzv. velké hlasy. Vážime 
sl, že tlelo jemné hla!>y zbytočne ne
prefarbovali, nedra matizovali, ale pene
cha li Im Jasnos(, priezračnosť, sústrediac 
sa na muzlcirovanle - v rámci námetu, 
su jetu: Iahučkého, poetického, rozprév· 
kového. 

Z účinkujúcich zanechal nafsllnejš! do
Jem vo v~etkých registroch vyrovnaný 
buffo bas Svajčlara Rudolfa Mazzolu. 
Cbrisllne Weidingerovä ako Konstanca 
[sopranistka, ktorá napriek nemeckému 
menu pochádza z At·izony) preukézala 
- po počiatoč neJ menšej neistote vo 
výškach - výborný výkon. Jel strlebor· 
ný, Jasavý hlas zažtarll i v tých naJ, 
obllažnejšlch kolorntúrach. Weldingero• 
vá nie je však lbo "cvičeným" slávi
kom - mnohé fnízy Jel výborne vyšil 
1 po str[lnke dynamickóho s tvárnenia a 
citového prežitia. jerome Pruett - ly· 
rlcký tenor z amerického Missouri -
spieval ítlohu Belmonta so stúpa júcou 
kvalitou, výborne lodll v ensem bloch,Je
ho javiskový preJaV však neprekročll 
hranicu typického mtlovntka. Scénu vý
borne rozohral mladistvý, všestranne he
recko-spevilcky umelec, tenorista, ktoré
ho meno mé v rakúskom a v nemeckom 
hudobnom svete veľký ohlas: Ad oll Dal
lapozze. Spieval Pedrlllll. 

Wiener Volksoper dala početnému, 
snéď l pr isnobskému obecenstvu predo· 
všetkým prfučku zo št~Jového Mozarta. 
Viac sme možno oČakávali zo scllntckého 
kumštu [návrh sťény a kostýmov -
Toni Businger ], klot·i neprekročil hra
nice t'07.právkovo-llul.lvneho. V súlade s 
tým Jadtl svoj réžlfný t·ukopls aj známy 
Oscar Fritz Schuh, sústrediac v!lčšlu cast 
výrazu do l)okálnel stránky ítčinkujít· 
cich. Dtrlgentom priezračne - no nie 
v~dy rytmicky najpresnP.jšie - hrajúce
ho, komo~ne ladeného orchestra bol 
Reinhard Schwarz. 

TEREZIA URSI YOVA 

vr(tcne mezzavocé 1 záme,·ne 
naivný tón. 

Inscenácia Ctkket·ovho 

II'Odriá diela 

ru, zachoval podsta tné kon
cepčné znaky Košlerovho na
študovania, obohatil ho navyše 
vlll:šlm nábojom citovosti ( v 
zmysle zboru l zvukovosti), ob
jovcnlm prekvupufítclch kanti
J('nových plOch a čerpanlm z 
boiHtl stva Clk keroveJ instru
•lH ntácie [V~razne to dPmOn· 
stroval napr!klud v medzihre 
meclr.i druhým Intermezzom a 
vi!zensl<ým obrazom), af k:eď 
na druhej ~trane bol o niečo 
meneJ konzekventný v staveb· 
ne: zovretosti, rytmickeJ kon. 
trustovostl a pointovant. Z 
dôsledkov Lenllrdovel koncepč
no! vat•iécle vyrastá t vokálne 
pozoruhodné a výrazove dosť 
značne odlišné druhé obs!lde
nle hlavných úloh. Nechrudov 
R. Sz(icsa sa vynik:aj(lco cHI v 
mladickej podobe, zvádza Ka· 
tušu s nervóznym, rozpačitým 
vzrušenim (bez "fuanovských" 
náznakov], dari sa mu kresllt 
l hlbku zlomu, citové dojatie 
a zaangažovanosť (v zvučnom 
barytóne volf hlasove l výra 
zove m!lkšie farby]. Jen poloha 
IsteJ rez!gnécle v závere, trp 
kého poznania a múdrej vyrov 
nanosll nedosahuje hlbku llru 
hantovho stvárnenia. Je to, 
pravda, aj zá l e~ltost partneriek 
Kým llruban tova sa necháva 
"viesť" až po smrť, Sz!icsova je 
od výjavu vo väzenskej kance 
lárlt neobyčaj ne akl!vna a vy· 
bofúvava znovuniíjdcn!m vlerv 
a lásky , vzkriesenie" ntele'n 
pre seba, ale al Nechludova. 

Bohatými prostriedkami realis
tického herectva, citlivo sa vy
hýbajúc prekročeniu hranic 
únosnosti, kresli svoju Katušu 
M. Nitranová. Jej plnokrvná hr
cllnk:a je akoby tvorivou pole
mlkou s názorom, že "vecnosť" 
a civilizmus mus! znamenať 
asketlčnost, až anemlčnosť he
reckého registru. V ši rokom 
výrazovom I'OZpät! vytvára Jlls
ný oblúk dramaticl<ef postavy 
- preto, že presne vie, čo chce 
vyjadrlt, dokáže sa vc!llť a vy
volať mimoriadne expres!vne 
7.ložky svojho herectva. Nechá· 
dza v Katust všetky jef polo· 
hy - dievčenskosť, naivitu, zú· 
ralstvo, otupelost a vulgárnosť 
prostitútky, pokoru, morálnu 
silu, pokojnt1 vyrovnanosť l ob· 
zvlášť pln«ticky vyjadrený, na
novo sa >7.v! Jajúct ( no ukrý
vaný] c11 ''Ý vzťah k Nechfu
dovovl. l ráve preto, že táto 
Katuša padé skutočne ež na 
"dno", že sa ej sama akllv izu
te, te jef dráma otrlasajúcejšla 
a katarzia povznášaJ(ICefšla. 
Nltt·anové dokáže zaobchádzať 
s rekvizitou (pléd v prvom In
termezze), herecky komponuje 
s chladom na javiskový pries· 
tor, má pomerne bohatý mimic
ký arzenál (keď vo vllznlcl vr 
há výsmech do tvére svojho 
zvodcu, Je v ňom Irónia, pohl'· 
danie l nenávisť, plač sa mie
ša s hysterickým smiechom ). 
Spieva s bohatou výrazovou 
~lcálou - adekvátne situáciám 
voli drsné prsné tóny, mäkké, 

Vzkrlesema stala sa veľk}·m 
~vtatkom slovenskeJ opet·ne f 
kultúry. Toho, kto sa nevyž!·. 
va Iba v knlhovan! úspechov, 
mus! navyše potešlt preJav zno
vuobjavenie umeleckej Indivi
duality. Plat! to pre vtaca1é 
ohnivké reťaze teJ to skvelej ko. 
lcktivnej lnscenécle. 

· (Dokončenie z. 3. str. l 
!~tra • ol>hájcu V. Schrenkela. 
Ch la p~·k ý Slmon~on stavta na 
typovej Adekvátnosti M. Kopač
KU, N. Hazuchová, Ľ. Barlcovlí 
( Nechfudovuve tetky l a M. 
Mole rov á . ( M11rfa l na bohatých 
:~k úsenosllach s potlobnýml pri
Jetitosťaml. Giíllorov Smef lcov 
rozvirl ·favtsko hereckou l!k 
ciou, ]udtov volumenom vo vy
p~tolll ensemblt (ale prekvapi 
1 nl\ jdenim m!lk~!ch polOh vo 
vztahu ku Ka tuši l- V porovnani 
s preclchádza]ttcou !nscenéctOu 
d fl~ta l sa do pt·lliehavef polo 
lW správca vti znlce (v podani 
S. ]Ančlho to už nie fe filozof· 
huma11isla, ale len "drobný 
človek" ), meneJ jednoznačné fc 
pr elvot·enle Nechfudovovho 
s'uhu Tichona zo starčeka no 
sli:nt•o šviháckeho sluhu-sekre· 
tára l A. 1\út•iJaval . Určité pro
krAs lente hrozi postavém z ne 
1•estfnca, najm!! A. Michalková 
(Bol' kovová) v scénach so 
StnPfkovom cltefne prehráva. 
CPI'Irul nu postavu Katuša vy· 
t vorila na prrmiére M. Hatós· 
!.\ov á, a) vo "vecnej" koncep
CII výr11zove l herecky mlet·ne 

podd11nenzovaná. Katušu niícftl, 
ale predstavuje - vlwsno, in· 
teltgentne, s nlljvydarene jšlml 
momentami v ok rajových eta
pách charakteru. Expres!vne 
polc,hy hrdinky v centre diela 
hrl• zdržanlivo, neviestku po
vrchne a ibu za pomoci málo 
plastického 11rzenálu vonkaJ
!;fch hereckých prostriedkov 
(nrvieryhodnosCI), zlomy v ko
mmf znova sa prebúdzafítcej 
Katuše nemá vníttorne zdOvod
nPné a herecky motivované. V 
nelahkom pa1·te sl Hajóssyová 
počina s už tradičnou spevác 
k:ou suverent tou, pravda, jef 
"biely" soprán (lerm. techni 
cus z talianskeho voce bianco] 
s rovným nnsadzovan!m tOnu 
a pomerne t'zkou rarebnou a 
dvnamlckou amplitúdou postrá
da pott'ebnú dávku výrazoveJ 
e>ipreslvity, hlasové prostrled · 
ky na vyJadrenie zúralstva. 
vzdoru, rezignácie, zmiere 
nla ... 

S dr uhým obsaden!m prota· 
gonlstov študoval Vzkriescn!P 
pohostinsky Ood1·ej Lenárd. V 
zvl;ldnuti partllítrv pr·eulcázal 
pr ofesionalizmus zrelého kallb-

JAROSLAV BLA HO 

JAN CIKKER: VZKRIESEtVIB. 
Opera u troch defSlUách (6 ob
razoch/ a 3 tntermezzach. Ltb
reto podla romd.nu L. N. Tot.\lé· 
ho naplsal skladatel. Hudobné 
naStudovanie Zdenek Kosier. 
lJirigenti Z. Kosier, OndiPf /,e· 
nárd a. h. RPžis~r Brants/av 
Krt§ka. Zborma,ster l-adzslav 
lfolásek. Sc~na l-adislav Vycho· 
dll. Kostýmy Helena Betákovd. 
Choreografia Jozef Zatko. I n· 
terpreti: J. Hrubanl. R. Sl'fr•!, 
N. Hazuchová, Ľ. Barll!ona At. 
Hajóssyová, M .VItranova P. 
Gdbor, A. Judt, A. Mlchalkovd, 
(. Wiedermann, J. Sedldrova, O. 
Malachovský, S. Hudec, S. Kop
Mk, V. Schrenkel, S j ant::t. M. 
Kopat:ka, S. BMaCka. M MPle
rovt1, F. Su/Jert. /. Hurn(f. 8 St
manovský, A. Kúr11ava. J. 
Volgyt, v. Ttnouá, T. Be11u. M. 
Synkovd. Zbor n orrhes/pr S.VD. 
l. premMra 9. 10. 1976, ll. pre
ml~ra 15. 10. 1976 v rtlmct BHS. 


