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Po Xl. prehliadke mladých l<oncertných umelcov v Trenčianskych Tepliciach 
Trenčiansko-teplická pre-

hliadka je okrem iného typ ic
ká kryštalizačným procesom 
koncepcie, k torá sa menilét, 
ustarovala - až v posledných 
rokoch dospela do konečného 
š tád ia. Dnes sa nadväzuje na 
dvojročnú tradlctu, spojiť zá
verečný koncert tamojsieho Hu
dobného leta s otvárac!m kon
certom Prehliadky. [Na rozdiel 
od minulých ročnfkov vy~tllpil 
na iíom iba jediný zahrHntčný 
hosť - ta lentovaný sovietsky 
di rigent V. Kožin .) Pokračuje 
sa v konfron tácii začinajúcich , 
perspektivnych mladých umel
cov s uz renomovanými a skú
senejšími. V dramaturgii opäť 
vysoko viedla slovenská tvor
ba. V súvislost i s bl!žlaclml sa 
oslavami VOSR a s celkovým 
venovan!m akcie tomuto jubi
leu, zvýšil sa pod iel ruskej a 
sov ietskej tvorby v drarnatur·
g il podujati. [Zohľadnila to a j 
téma prednášky dr. L. Mok ré· 
ho, CSc.] Skla dby v programe 
sa ztllnera li aj na tohtoročné 
jubil eum Ludwiga van Beetho
vena. 

Pri výbere účastníkov posky
tol sa priestor St lldUJÍICim V 
Zd hraniči, poslucháčom sloven
s l, ych konzervatórH [teraz z 
Bratislavy], laureátom súťaži, 
ako aj hosťom z Čiech. Zhodou 
ol<olnost! úplne vypadli tento
krá t dychári a po prvýkrút sn 
prezentovalo čemha lové oclde· 
lenif! VSMU 11 M. Sp• lzt~rovil 
[lwr fa] z Prahy. Zo zorného 
uhla priestoru, k torý doslitli 
j(:rinot l iví účinkujúci, doslo ne
rA Z k zaráza júcím disp ro por· 
c iúm. 

Ak hovoríme o M. Lapšan
skum, ktol'y uviedol na prvom 
koncerte (koll<ýkrá l uz'? ) III. 
ldävfrny koncert C dur, op. 26 
od S. Prokofieva, tak le n kvôli 
vy(:f:rpávéljúcemu obsahu tohto 
hodnotenia . jeho poda nie zne
si(• " ohsto,í aj v lycll nn jpns 

Tibor RClcz 

ncjsfcll parametroch kladených 
nil profesioná lnych, ostrie ľa
ných umelcov. Bral uvoľnen e. 
technicky suverén ne, s množ
stvom prekrásnych d etailov v 
strhujúcej koncepcii. Veľký ta· 
len t sovietskeho dirigenta Va· 
lentina Kožina zaujal predo· 
vsetkým s ilou výpovede, veľko· 
lepou výstavbou, bohatstvom 
tvorivej fantúzte, lnvenčnou po· 
hotovosťou. Škoda, že Štátna 
fi Iha rmónia Gott wa Idov n epo· 
dala výkon priamo úmern ý Ko· 
ž inovmu ústl iu. 

Ako každoročne - počtom 
viedli l<laviristi. Na prvom 
m ieste treba spomenúť pos lu 
chl'ičku Moskovskl\ho konzerva 
tória Magdalénu lva novú z Ko · 
š!c, ktorej pružná, ku ltivovaná 
a prt>cízna hra v sebe syn te tl 
zovala ume leckú disclpllnu , 
u smernené bohats tvo fa ntázii', 
pestovanú techniku , kvalitu tO · 
nu: ~1ro~ arzenál ~:\-rieb a na• 

Dve qenC'racte ilovenskef IJUä/Jlf Sl podali prwm symbolicky ruky 
v· Trencianskych Teplicwch - nár. umelec t:ugen Suchoil a klavi
rista Cyrtl Dianov~k!}. 

. ,. . . 

dynamického priebehu inter
pretovaných skladieb. 

Zo sláčikárov žiada sa na 
prvom mieste spomenúť 17-roč 
ného - na jmladšieJJo účastní
ka - konzervatoristu štefana 
Gyiipiisa [ h usle ] z Bratislavy. 
Po pri mimoriadnom nadaní Je 
]Oho ve ľkou clevizou smelosť a 
samozrejmosť, s ktorými pred
stupuje, k ul tivovane a rozváž
ne. Ešte ucelenejší dojem z je
ho vystúpen ia hy navodil pes
trejší záber stýlov [interpre to· 
va l na vynikajúcej úrovni tba 

modernu ] . 
Absolvent brne nského Kon 

zervatória huslista Boh umil 
Kotme l zauJal tvárnym tOnom, 
pozoruhodne vys pelou !ntoná· 
ciou, rozhodnosťou a p ricboj
nosťou prejavu. Vo všeoiJf!cnos
ll sa jel1o úsili e zameri.<1va na 
postihnu tie celku - za cenu 
rezerv v detailoch. jeho mn
zika n tskP. kvality a IJolwtstvo 
tvorivej fa ntázie n ~ jpresveclči
veJšie koresponclovali s janúé

kovou Sonátou. 
Alw p crspektiv ny typ ukiíz<l l 

sa a j bratislavský konzerva to
t'l sta r:udovít Kanta [vio lontc
lo ). ktorý jednostrann ým výbe
rom reper toáru (v pods tate zo 
slličil<árov - čo do zvládnutia 
interprctacneJ problematiky -
najobtiaznejšieho] - lV. srJná
ty, op. 102, č. l od L. von Bee
thovena - ochudobml dojem o 

rovnalo s interpretačnými 

úskaliami Burlasovho IL slá· 
čikového kvarteta, ako i Dvo
fákovho "Slovanského" kvarte· 
ta [Es dur, op. 51). V ďalšom 
vývoji sa musí súbor zamerať 
na získani e l<valitnejšlch na
s trojov a v rámci možnoslf na 
odstraiwvanic rezerv v zvuko· 
ve] súhre jednotlivych hrái;ov. 

Slovenské súbor y reprezen· 
tovalo - ls tropolitanum tr io -
[ S. Zamborsl<ý - klavfr , C. 

Stutlýnka - husle a R. Van
dra - vwlončeto], u k torel:o 
techni cká vyspelosť a pódi nvcl 
sl< ús•:nos(, vrlitane l rof(:jf :te 

Serge, Kopčák 
Snímkv: Pavol SJsk~ 

. ~ :.kriticky - i pochvalne 
vyse: zmysel pre stý! a archl
tektílru. 

Cyril Oianuvsk ý [ študuje v 
Mosl<ve) svoj originálny a ná 
padn ý talent nedokáže [pre 
z niženú koncen trovanosť) pre
sHdiť na pódiu tak, ako by sa 
cah~tlo. Má na tom podiel if1ho 
zcínwrná snaha up rednosti\ovať 
ci to vo lloh11l ú, u meleckou roz
vahou n ie vždy podloženú h ru, 
čo nakoniec vyústilo v tech
nické nepresnosti - i v pamä
ťové kazy. A tak sa jeho hra 
vyznAčovula prekrásnymi, fas· 
cinujúcimi - ale aj meneJ vy
darenými úsekmi. v čom vidí· 
me [čiastočne 1 zrkadlo umel· 
covej - este celkom nevyrov· 
n anei - psychiky. je typom, 
k torý zvádut k diskusiám, kto· 
rý mú nespo rne veľké in telek
tuálne zázemie, o1·igin á lne ná
zory, no nie je ešte schopn ý 
clo dós ledkov svoje predstaVI' 
re a l i zo va ť. 

llra Judity Hamarovej [štu
duje v Budapešti ] bola v zna
men! prekonávania prflišnej fi· 
xácle ruky, čo zaprfči 1lovalo 
kazy v techn ike, v čistote hry, 
neraz l zlomenie gradácie, a 
tým narušenie Ináč pozoruhod
ne j výstavby š irokých p lôch 
Schubertovej Sonáty c mol, op. 
postil. Má zmvsel pre f iligrán· 
skosť, e leganciu, dobrú prsto
vú techniku, menej vša k už pre 
kultúru tónu , h lbší a markant
nejš f c itový ponor do interpre
tovaných die l. 

Absolvent bratislavského Kon· 
zervatória Pavol Virág dosiahol 
už vysoký stupeň technicke! 
vyspelosti a je aj muzikálny . 
Mladfcka bu jarosť oslabuje 
vša k do jem z hry, pretože pre· 
h áľían le tem p nar(lša jednak 
celistvosť .výstavby [napr. v ztí
vere Bach(}vej fúgy e mol, ale 
a j v okrajových díelnch Brahm· 
sovho Scherza es mol], zapr1-
člčllje · 1.16HliKl•:ttanie t<lnov, tJ 

ústi aj v pam 1!tové kazy. Crty 
svojho na turelu a nemaly tech· 
nlcký arzenál Virág výdatne 
z ú roč i l v Bcrgel'Ovej To cca to. 

Z hľadiska svojho unH)lecké· 
ho napredovania demonštroval 
Ka rol Toperczer [AMU Pra ha) 
s ympa1ický pokrok, no v !wn
texte Prehliadky mal jeho vý
kon značné rezervy vo vnútor· 
neJ uvoľnenosti , citovej úprim 
nosti, v pomerne ma lej úcasti 
živšieho temperamentu a sý· 
tejších cll'i.ll1111tických tónov. 

Kl ávesovy odbor VSMU re
prezentovali čembalistka 
Má1•ia Lenkuvá a akorcloonis 
ta Tibor Rác1.. Lenková i n n· 
priek lianllicapujúcemu mil lé 
mu nástroju [u rčenému p re 
hru conlinua v komorných Ol'· 
chestroch), odviedla výkon na 
profesioná lne j ú rovni, s vyrov· 
nane vysok~·mi interpretačnými 
parametrami. Hrala bezpečne 

spamäti , výborne registrovala, 
je muzikálna, vie výborne držať 
tempo, lllá zmysel pre štý l, pre 
deta il i celkovú architek toniku 
sk ladieb. 

Mnohonásobný laureát, vfťaz 
početných m edzinárodn ých sú· 
ťazf Tibor Rácz znamenite cle· 
monštroval svoju európsku 
úrovefí. V jeho výkone spája 
sa eruptfvnosť, zmysel a sk lon 
k dramatickos ti prejavu s in te· 
lektuálskou rozvahou, s kulli · 
vovanosťou, so schopnosťou 
upútať a ch ytiť poslucháča, so 
suverénnou technikou, d lsclpl! 
nou a hl bokým citovým pono· 
rom. 

Pražský host harfistkfl 
Jllagdaléna Spitzet'OVá šlkovn r. 
zostaveným polorecitálom pre· 
ukázala široké možnosti maj
strovsky ovládaného n ástrojA 
Jej výkOtl zaujal n ielen vďaka 
znamenitej techn ickej vyprace· 
vanosli, ale predovšetkým zá
s luhou silnej tvorivej Indivi 
duality, zmyslu lll.10 .foND.OAianle · 

intenzite SVOJho nemalého ta
lentu. 

joze{ .Mezey l VSMU ) v dri· 
strel ku n evyrovnania sa s tré
mou, početnými intonilčnymi 

pokleskami a z toho pramenla
cimi deformáciami koncepcie 
[najmä CiAconny z Bartókovej 
Husľovej sólovej son áty] po
rneme sk lamal, snáď i vinou 
náročnosti a rozsiahlos ti pro
gram u, pri pravovaného · do l. 
ko la Wiet1awskélto sú ťaže. V 
rtímci prehrávky Slovkoncertu 
prezentoval sa huslista Pavol 
HPi nz, známy vcľaka svojej ko
mornej činnosti v Bratislav· 
skom triu, ktorú ako by pozna· 
čila skromnú priebojnosť a só· 
listickú • istotu . Presvedčtvejš! 

bol v úsekoch ž ivšfch a dyna 
micky vyhrotenejších. Popri in
tonácii má značné rezervy v 
kultivovanejšom doťa hovanl a 
artikulácii fráz. 

Akosi tradične k na jväčš!m 

prinosom Prehliadky patrili vy
stúpenia komorných telies. V 
hlerarchll ich úrovne pa tri! o 
prvens tvo pražskému Doleža
lovmu kvartetu (K. Doležal, J. 
Kekula, V. Leixner, M. Pukllc· 
ký), ktorého výkon zaujal ty· 
plckou českou zdravou muzika· 
lilou, dravosťou l vrúcnosťou 

podloženou invenciou tvorivé 
ho prlstupu a lmponuj(lc lm 
technickým vypracovan1m 
[vrátane Intonácie ). 

Kvarte to mesta Bma (L. Cer· 
mák, K. He j! , K. Procházka a 

1:1. P á.č.} sa -V<llm1 ús,ReSna II.J.· 

súťaž! 1e azda najväčšia. Naj· 
komornejsí, najzrelšf a na iVY· 
rovnanejšf prejav podáva VJO· 
lon čelista R. Vandra, u Zam· 
borského sú rezervy v: ume lee
kej rozvahe], najma v Mendel
ssohnovi , op. 49, č. l), ktorej 
n edostatok vyústil v prehna
nom tempe 1 v pr!lišnej zvu· 
kovej prieraznos ti. Tón Studýn· 
kovho nástroja potom v pm·ov
nan! s k lavfrom 1 violončelom 

bol čO do Intenzity zvuku i vý· 
razu príliš v úzadf. 

Spevá kom venovali na Pre
hliadke program v rozsahu 
poldruhého recitálu. Na prvom 
koncerte predstavili sa nos1te· 
lia cien Schneidrovej sp evác
kej súťaže. Barytonista Jaros ln 
Kosec - sólista Opery DJGT 
v Ban skej Bystrici dlsponu je 
pekným hlasovým tlmbrom, je 

muziká lny a prejavuje sa u1'iho 
výrazná. tendencia k opernt'>mu 
pátosu. Juraj Filas disponu 1e 
tmavš1m a hlbším barytOnom. 
In tonuje spoľahlivo, no má za· 
tlaľ ešte rezervy v drobnokres· 
he, v tvorbe kultivovaných nu· 
ans!. Nositeľ l. ceny - Vlad i· 
s lav Zápražný - m á p ekne po· 
sadený barytón - ale miesta· 
ml s rezervou v ekonomike dy· 
chu a so znf:Zenon cliferenciá· 
r. lou tOnu. Nositeľka III. ceny 
fana Hudcová svoj!m lyrick ým 
~opránom - s množstvom dy· 
namlckých odtienkov, so zmys
lom pre kultivovanosť a Intimi
tu - je priam prPrllll'1'1'11á pre 
komorný pt esňov9 prejav V 

,(l'okra, ovante · na 3. s.tr,) 



1\ GOO. V\ RO(; IU úMHTIA GU!LLI\UMA Dl!: M t\ · 
CHi\UTI\ (1377 ). jedného z lllovnýcli prcdsluvllP.· 
rov Ars novy, ktoré s i prlpomlnu :;velovil kultúr· 
nu vere jn os(, vydalo m•kl acla telstvo Odeon výbor 
janu Lel1óra 1:1 Machuutovoj poézie pod núzv01n 
Mťi s rd ce pokorné . Verse prolozi l Gus tav Franc l. 

1\LÁRA 111\VLÍKOVA sn Stúvu častým llos!om j a
náčkovej filha rmón ie v Ostrave. Toh to roku su 
::;polupodieľala na janóčkovom máli. Za dl rigova
nio O. Trhlika predniesla IV. klavi rn y koncert 
B. Marti nu, nozv11ný sklada tel'om Inkantacton. 
V jej podani odznela tiilo lw mpozic ia aj v Olo· 
mouci. 

VÝ CHOVNÝ KO NCERT zo son6tovej tvor by L. v. 
Bee thovena, p ri priležitostí 150. výročia úmrtl>J 
skloclatera, bo l na PF v Nitre. Koncert bo l inter· 
n ý, určený pre poslucháčov a účinkovali na úom 
Peter LiCko, elr. Eva Piko rovli, Eva Strelkov{t a 
jozef Vereš. Výkony óči n kujúci ch mali veľm i dol,. 
rú úrove11 a koncel't sa stretol s priaznivým oh4t 
som mladého publi ka . 
ĽSU V HUMENNOM oslávila 20. výročie svojno 

trvania. Na slávnostnom koncerte 19. V. t. r 
vystúpili žiaci skoly [sólisti a súbory ] i abso lvell · 
ti , t. č. študenti Kon zervatória v Košiciach. V pc· 
rlodlckom zbomiku literá rnych a výtvarných po
kusov ziakov s koly bo l uvere jn ený prie rez úspec h 
mi pr áce kol ektlv u skoly za obdobie pos ledných 
p ia tich rokov a v priestoroch š koly bola Inšta lo
vaná p ri pdležilostl Ju b ilea výstavka a rc hivnyc lt 
m a te riálov o koncertnej činnosti uč i te rov 11 žia
kov. Oslavy vyvrc(1olili n iívštcvou družobnej š ko ly 
v !::ianoku v PĽR . Ziaci humenske j ĽŠU vys túpil i 
na koncertoch v Krosne a v Sanoku s polu so ziak
mi tamo jsfch hudobn ých š l<ô l. 

PRVÝ ABSOLVE NT!::iK Ý KONCERT ĽSU v jure 
pn Bratis lave. Pred ôsmimi rokmi vznik la ĽSU 
v ju re p ri Bra tis lave a to hto roku dokumento
valu výsledky svojho stúd ia pr vých serle m abso l
ve ntov z odboru k la v!r a ako rdeón [Zacllllubero
vá, Luzová, Križa novéi, Ri šková, Ilovič u y, Doco
Jomanský a Urbanič ]. 

KONCE RTY V ZILl NE: 17. V. priprav111 Wt11 · 
s kym posl ucháčom krásny umelecký zážitok ko
nwrn ým konce r tom Jela Spilková a Pe ter Dvor
ský. !::ipitková vo výborne j spolup rác i s 1'. Frailo
vou predviedli Dvoi'ííkovu Sona tinu, op. 100 a 
BetHhovenovu Sonátu F d ur, op. 24, kde jasne do
minovala sólis tka; záv'erom odznela Sarasateho 
Introdukcia a Tarantella. Peter Dvorský fascinoval 
k1·ásnym hlasom, p resvedčivým umeleckým stvár· 
nenfm a mlad ickym temperamentom. jeho vystú
penie patrilo v oblasti komornýc h konce r tov se
zóny k vrcholom. Di1a 18. V. vys túpil š KO pod 
vedenim E. Fišera. Dramaturgicky bolo zau jima vé 
u vedenie sklad by V. ďlndyho Pieseií a tance p re 
6 dychových nástrojov a Sinfonie in C od F. Men
delsso hna-Bartholdyho [inš trumentácia cloplnenéi 
o dychové nástroje d irigen tom Fise rom ]. Wa rcha · 
lovci vystúpili v Ziline 25. V. t. r. v dramatur
gicky zaujlmavom programe odzneli sklad by 
A. C01·elliho, G. Ph. Telemanna, ). S. Bacha (só
lis ti Anna a Quido HlHblingovci ]. M. Bázlika , 
S. Barbera a B. Brittena. Posledný koncert ŠKO 
v sezóne 1976-77 priniesol pre žilinských poslu
cháčov mimoriadny umelecký zážito k. Pod vede
nim Bohdana Warchala sa SKO vypol k vynika 
júcemu výkonu, plnému muzikantského nadšenia 
a profesionálnej is toty. Predvedené sk ladby sa 
vyznačovali logikou vo výstavbe, skvelou diferen
covanosťou :.:vuku d kultivovanosťou ·prejavu. Nd 
p rograme bo l Brandenburský koncer t č. 3 G dur 
J. S. Bacha, g ita rový koncert D dur A. Vivaldi h•J 
[sólis ta Vladimir Večtomov). Viva ldiho fagotový 
koncert e mo l ( sóli sta V. Sa laga] a Haydnova 
symfónia č. 95 c mo l. 

Z ABSOLVENTOV KONZERVATORIA V ZILINE 
v tomto š ko lskom roku bo l nesporne naj lepslm 
kl avirista Iva n Ga jan. [Profesor A. Kállay]. Je 
typom samorastlého ta len tu vefkých klavlt'istic· 
kých možnos t! a neobyčajných hudobn ých predpo
k ladov. Po r ecitáli z Beethovenových sk ladieb ab
solvoval ďalš!m recitálom [uviedol o . i. Cajkov
ské ho Roč né doby a Chopinovu Andante spianuto 
a veľkú brila ntnú polont'Jzu Es dur, op. 22 ) a kla
vírn ym koncertom e mol F. Chopina. 

ZVÄZ SLOVENSKÝCH SKLADATEĽOV v spo lu
práci s SCSKU pr ipravil k 60. výročiu VOSR spo
ločné koncer ty českých a s lovanských hudob
nýc h umelcov, k toré sa uskutočnia na viacerých 
mies tach v CSR a S!::iR. Na podujatiach V }1Stúpiu 
~óli sli a komornó s úbory s di éla mi česk ých, s lo
ve nských a sovietskych skladate ľov. 

MDKO V BRATISLAVE A POĽSI< f: !NFORMACNE: 
J\ KULTÚRNE STREDI!:iKO usporiadé:tli 20. júlii 
t. 1'. slávnos tn ý veče r pri p ríl ežllo::;ti s tátneho 
svia tlw PĽR. NH programe bolo i vystúpen ie po
predn ýc h s lovenských hercov, hudobných umel
cov a umelcov z Varšuvy. 

V2"CHOVNf: KONCERTY. V š kolskom roku 1977-
78 sa uskutočni už 20. sezóna výchovných koncer
t ov. Pr e deti a mládež pripravil Slovkoncert 35 
tém, do k tor ých okrem sólis tov a komo rn ých 
s úborov sa zapoJa 1 SF, SFZ, ŠF Košice, Lúčn iCd, 
SĽUK a ďalšie. V duchu 60. výročia VOSR sa ne
s ie celý rad prog ra mov, k to t·é s ú zamenmé Ili! 
vývo j ruskej a soviets ke j hud by alebo na jeclnotli 
v ý ch skladateľov ( Cajkovskij, Musorgskij, š os ta 
kovič ]. 

KRAjSKt AKTl VY SLOVKONCERTU. Koncom méi · 
ja t. r . sa uskutočnili pravidelné pol ročné s tret
nutia s usporiadateľmi k ultúrnych podujatí vo 
všetkýcll k rajoch SSR. Popri zaznamena nr ďa lš ích 
úspechov (pribudli niektorí noví organizá tori kon 
certov) sa pozornosť s ús tredila preclovsa tkyn1 no 
otázky kvality, dôsledne jš ieho ví!Jeru umelcov <t 
pods tatného žá n rového rozšlrenia ponuk y umelec
kých p rogrmnov. 

VLASTIVEDNÁ SPOLOCNOS'ľ PRI SLIEZSKOM 
MOZEU V OPAVE sa s radom dobrovoľných spo
lupracovnlkov ven uje i fo lklo ris tickej č i nnosti. 
Usporia dala .,Večer ľudových piesn! z Opavska a 
Tei>ťn ska ". Dominantu programu tvorilo vyh tupa · 
n ie cimba lovej hudby Václava !::i luchlého a suboru 
Bejatky zo Stltlny. Z odborného hľadiska bo 'o 
pozoruhodné, že a utor programu d r. Antonin Sal
ke (pracovnlk Etnografického ús tavu ČSAV) vr.
nova l mimoria dnu pozornos( fo lklórnym pre jHVUIII 
zo s liezsko-slovenského pomedzia. 

ŠKOI~A A HUDRA 

BRATI SLAVA 
Každý 1·oh optíšťctjú ko1!."en1atóriá v iace1·í schopnt 

ab sol vellti. k to,·ým 1"inditeť~ t1 •o u moŽlíuje verejné kon
certné dokončenie ~túclia. Cyhtus lconcel"tov otvo1·iti 
štyľia z naJlepších, l•torí hrali so Sumf onickýllt orche.~
t rom šhoty, 1JOitotol'o v edeným prof. Adolfom Vylcy
dalom. Výuomý. a-: zrelo spoCahlit•ú ltomis ta Jo'rantiseh 
Supín [ prof . Chladný J strhol publikum v Straussovom 
K once1·te p1·e tesný 1·o1t. Pavol Vi rág {prof. Pappov á / . 
)edna z klavírnych špičiek šk oly . sa dobľc vy1·ov11Ctl 
~ náľo!cmi Rachmaninovho Klavírne/to konce1·tu. Pete r 
Zajíček fprof. Hrdá/ zah1·at su verénne a v intenciách 
svojej húževnatej a dôslednej pl"iprary Ravelov ho Ci
gána a violončelistka Eva H 1·abov shá [ PI'Of . Večemý 1 
opäť skvele reprezentovala vynikaiúcu violončelovú 
triedu prof. Večerného. Interp1·etáciou Dvofákovho 
Konce1·tu preukázala schopnosti pre umeleckú budúc
nosť. 

Potom nasledoval a celá séria absolventských kon
certov v lconceľtnej sieni Konzervatória, pričom set 
pozitívne prejavila f lautis tka Kata1·ína G1·ochalor á 
{ prof. V. Vavro }. hobojista A lbin Berky {PI'Of. Ober
länder ). dob1·e technicky vybav e11ý fagotis ta Vladimi r 
1'omajlca. [1Jrof. Sawicz ) a predovše tkým absolPent 
h ry a kompozície Martin Karva.~ [PI'Of. Oberländer j. 
Medzi dominaniJJ tohtoročných absolventov patril vý
ko n Vladimíra Milcloviča {prof. Budzák), ktorý hral 
ll. koncert pre Lesný 1·oh a orchester W. A. Mozarta 
a potvrdil tak mimoriadnu tohtoročnú úroveií absol
t·entov tesn ého ľOhu. Dvaja absolventi - kla1·inetisti 
MiToslav Vlado a Remigius Klačanský {prof. Bombat·a 
a prof. Griglák 1 úspešn e absolvov ali s vtipným, popu
lárnym Koncertom pre clva kla1·inctJJ a orchester ocl 
Františka Kramára. Všetk!J tieto výkony ukázali so
lídnu p1·áctt školy a viacerí z absol ventov budú nespor
ne posilou nášho umeleckého žiDota. 

Z ďalších sláčikárov sa darilo Mariánovi Jurkovi
i'ovi {prof. Koŕínek 1 v Mozartovo m Koncerte pre 
husl e a 01'Cheste r , kd e wedovšetkým ukázal fahkos( 
pravej ruky a jemný prístup k zvolenej skladbe. Po
zomhodné v ýko1ty podali Renáta Kowalská a Jana 
Vaculová - obe od prof. Filipoviča. Pre prvú absol-

venlku napísal iei otec - skladalt>ľ fúllus Kowal~ld 
- novú skladbu .,Hudbu pre violončelo a komomli 
orchester". Obe violončelistlcy sú napadne muzikálne. 
technicky dobre )Jripmvené, s mimoriad1tym citom 
pre lcrásu t ónu. 

Medzi spevákmi v yvolala pozomosC Danica Soltéso
t:á-Selecf..:á [pľo/ . Hudecová } a Broni slava Dvoráko~:á 
1 prof. M óryová}. Obe na absolventskom výkone spre
t•ádzali skúsené prof. H . Maďawvá a E. Hli nková. 
Z ďalších lclavi1·istov sa ešte predstav ila Božena Ta1·
košová (prof. Pappová}, ktorá mala prooram zosta
vený z tvorby t1·och skladaterov, pohotová Katarína 
Malíková [prof . Smi džárová } a i mpttlzív na. technicky 
bezpečná Marta Pápayová {prof. Stamstová}. Hilda 
Zsigraiová {prof. Mašinda ] z1·ejrne na svoj om kon
certe súperila o najvy ššiu kvalitu s P. Viľágom. V r e
ci tálovom programe, v kto1·om dominoval Beethoven 
a Chopi'l1,. ukázata značné perspelctívy. Okrem teclt• 
niky má lyrický tón a talent, ktorý v ie obsiahnuť v iac 
štýlov ých obdob-L 

Ako jecliná organistka sa mohla prezentovať Má·ria 
K-uglet·ová [od p1·ot . Sktthľovej ), ktorá v nov ej orga
novej sieni Konzervatória úspešne uviedla náľočný 
a všestranne zaujímavý 1·ecitál. Tohtoročné konce1·ty 
absolventov dopl nilo ešte absolventslcé v ysttlpenie AL
žbety Kučerkovej 1 p1·of. Nl. Szokeováj. Zvláštny kon
cert bol venovaný skladatel skej triede prof. J. Pospi· 
šila. M artin Karvaš absolvoval Dychovým k v intetom 
- sklbenou. hindemithovsky ladenou a najmä v po
malých častiach za-ujímavou skladbou a Stanislav Zi
bala zveril orchestru školy s di1·igentom A. Vykydalont 
SVOJU .Tazzovú suitu pre orches ter. Tento mladý skla
dateľ, dobre prip1·avený pre svoj-u budúcu profesiu, 
mal mimo1·iadny úspech - zrejme i p1·eto, že rytmická 
podstata diela zapôsobila na prítomnú m ládež. 
Tanečné oddelenie, ktoré má na škole závažnú po

ziciu, ukončili t. r . dvaja absolventi - Mdria Po/ako· 
vičová a Ľubomír Vrábel [prof. P . Rapoš ). Oba.ja s·ú. 
dob re technicky pripravení pre umelecký život a budú 
ist e prínosom pre naše divadlá. Koncert sa uskutočnil 
v spolupráci s PKO. -oá-

(Dokončenie v budúcom čísle.) 

Aktivita priatelov umenia 
J edenásta koncertná sezón a Kruhu priateľov umenia 

v Piešťanoch bola venovaná komornej hudbe v preve
dení našich a čiastočne i zahraničných sól istov a ko
mo rných súborov. úvodný koncert patril klaviristke 
Elene Hlinkovej, ktorá hľadá - a al.;o ukázal jej re
citá l, nie bez úspechu - svojsl<é miesto v silne obsa
denej skupine generačných vrstovnfkov. Hlinková 
posta vila svoj p rogram na dvoch skladateľoch -
F . Chopinovi a C. Debussym. Pros tredníctvom ich 
kla vírnych d ie l vie naplno ro:wzvučaC svoje lyrid;é 
a poetické cítenie. Určité obmedzenia v hornej dyna
micke j šl<ú le. vyplývajúce z iei fyziolog ických danosti . 
na hrá d za v bohatom tiei'lovaní pian. Debussymu to 
veľmi svedčí. C hopin odhaľuje skôr svoju zasnenú 
podobu. je viac krehký. a ko mužný. 

O d ruhom koncerte. n a ktorom vystúpil sovietsk i 
husli s ta Vladimír Maliniu (v rámci osláv 10. výročia 
založenia Kruhu priateľov umenia v Piešťanoch l. sme 
už písal i [H2 1977 - č. 2]. 

K om orný súbor PRO ARTE 1\IUSICA, zložený 
z m ladých pedagógov bratislavského Kon zervatória, 
pripravil pre svoje hos Covanie skladby menej známych 
renesančných a barokových m a js trov ( J. D. Heinichen. 
F . Caroso. G. M. Cape lli. J. Ch. Pepusch a i.l. ďaiC'j 
Madrigalovú sonátu pce flau tu, husle a klavír od 
B. Martinú. PRO ARTE MUSICA je typ sítboru. l<::lol'ý 
rozšíril paletu našich komorných t elies. Jeho pred
nosťou je variabilnosť obsadenia. takže m ôže obsiah
nut značne š ir okú oblasť hudobnej litera túry. najm~i. 
a k berieme do úvahy alternatívnosť zlo 7.enia renesan
čného, ale často ešte a j bar okového ensemblu. V.ýko:1 
toh to súboru m ožno označiť za veľmi solídny. Osobit
ne sa žiada vyzdvihnúť decentné pt·eveden ie Renesan
čných tan cov zo zbierky .,Vznešenosť dám" od F. Ca
t osca. 

Na Večere soná.t a J>iesní účinkovali umelci z NDR 
- huslis ta Karl Suske a sopra nistka Sibylle Suskeov•í 
za ldavímeho sprievodu Wallra Obcrtza. Pri počúvaní 
inš trumentalistov z NDR často pociCujcme, že ich e:>tc
tický ideál je v čomsi odlišný od nášho. Zjavná :je 
snaha o maximá ln e verné tlmočenie notového tex tu, 
pri čom sa tlmí agogika a zvýrazi'luje sa racionálna 

zložka hry. K. Suske je vyhraneným repreZt!ntantom 
takéhoto prístupu k interpretovaným dielam. V d voch 
Beethovenových sonátach (Sonáta D dur pre husle 
a k lavír, op. 12, č. l a Sonáta A dur pre husle a kla· 
v ír, op. 47 .. Kreutzerova" l ukázal všetky prednosti 
5Vojho umenia - presnos(, intonačnú čistotu a pre
myslenú výstavbu oboch cyklických d iel. Celkový hu
dobný prejav však vyznieva asketicky. S. S uskeová 
uviedla Schubertove a Wolfove piesne. Viac zaujala 
v piesňach H. Wolfa. ktoré v jej podaní pôsobili sviežo 
a prekvapujúco m oderne. !Riekanka o myške]. 

Umenie Mariána Lapšanského má v Piešťanoch už 
početn.~·ch obdivovateľov. Mladý umelec si na svoje 
vystúpenie zvolil p rífažliv.ý a náročný program. úvod
ná skladba ( J. S. Bach: Prelúdium a fúga a mol) 
site celkom n evyšla, ale o ostatných číslach koncertu 
možno hovorif iba v superlativoch. nech už to bola 
'ľokáta a fúga d m ol od J. S. Bacha v romantizujúcej 
klavírnej úprave F. Busoniho. a lebo dva p iliere prog
ramu - Beethovenova Sonáta A dur, o p. 101 a Schu
mannova Soná ta fis mol, op. ll. L a pšanský poslucháča 
nikdy nenudí a neunavuje. Dokáže ho udržiavať v na
pätí od prvého do posledného tónu. Tá to schopnost 
ie výsadou iba na jlepších. 

Po ročnej prestávlo:;e optit vystúpilo v Piešťanoch 
Slovensh:é kvarteto na záverečnom koncerte Kruhu 
pria terov umenia. Tentokrát uviedlo - v porovnaftí 
s predclrtádzajúcim koncertom - celkom nový reper
toá r. Bol zložený z diel k lasicizmu, romantizmu a mo
dernej hudby. Mozartova Sláčikové kvarteto B dur 
.,Lovecké" . K z. 458. malo všetky a tribúty štýlovej 
in terpretácie; bolo poznačené ľahkos(ou. spevnosťou 
a pôvabom . Pri Sostakovičovom Sláčikovom kvartete 
op. 49. n emožno nespomenúť mimoriadne mäkk$• 
a vrúcny muzikálny p re jav violis tu M . 'l'eleckého, 
ktorý - nazdávam sa, patrí vo svojej disciplíne k to-, 
mu najle pšiemu. čo u nás m áme. Posledné číslo prog
t·amu - Slúčikové kvar teto Es d ut·, op. 51 .. S lovans ké" 
od A. Dvof·áka - zos talo akoby zatienené predchádza
júcimi kvartetami. To však nenarušila priaznivý do
jem z vystúpen ia tohto vynilta.iúceho komorného te
lesa. KORNEL DUFFEK 

Profily mladých 
MAGDA IVA-

NOV A študovala 
klavír na K on:>:er
vatóriu v Koši 
ciach u oroL M. 
Rei terovej. Počas 
štúdia získala or 
vé mies to n a 
Beethovenovei sú
ťaži v Hradci u 
Opavy fv r . 19731 

·. a orvé miesto na 
súfaži. usooriada
ne i Pri Príležitosti 
30. v.Vročia SNP. 
Po maturite ju 

pri jali na zahraničné štúdiá do ZSSR. Takto sa stala 
prvou žiačkou v histórii koš icl<ého Konzervatória. kto
rá štud u je na Ca jl<ovského kom:ervatóriu v Moskve 
Naša p rvá otázka sa dotýkala hodín hlavné ho nástro
ja: 

- Svojej profesorke M . Rc itcrovei vďadm za mno
ho, ale na jviac som ocenil a . že mi nechávala relatívnu 
voľnosť, spoliehala sa na m ôj vkus a múdro ho us mer
ňovala. V Mosk ve som sa naučila hlavne to, že je 
treba citlivejšie a dókla dne js ie t:hápať Crá zovanie. ~e 
cv ičenie nie ie le n činnosť prs tov, a le i ruoz!'(u . T rebä 
sa r.ba vif i nadmemých nmbicii. veď s i spomín<m; . 
m sama som v šiel>\ ich rokoch hra la sk lacl by. kt o1 ť 
rlncs pova:wjem Z<'~ 1cchnicky veľmi náročné. Bolo to 
a si preto. že vo vedomi sa nevytvoril s trach z tech· 
nického problému. Veľký dôraz k ládol môj prvý m os
kovský pedagóg Gleb Axelrod na uvedomenie si sprá v
neho. najviac vyhovu j úceho prstokladu. Na hodinu 
mu:-.ím donies( už &kladbu na~tudovanú v tempe a na
spamäC. Tým sa totiž prá ca na sk ladbe len začína 

a n ie končí . .. Teraz som žiačkou pt·of. Belly Davida· 
v i čo vej. 

Alté máte )>odmienky na cvičenie? 'ľo .ie totiž otáz
ka , lttorá zamestnáva a robi mnoho starosti našinl 
š tudentom, či už poslucháčom konzervatórií, alebo 
vysokých škôl. 

- V Moskve b.ývame v internáte po dvoch. v kaž
de j izbe ie pianíno. Okrem toho ie eš te v suteréne 
50 klavírov. na ktorých môžeme kedykoľvek cvičiť. 

Podarilo sa vám zoznámif sa s koncertným životom 
sovietskeho hlavného mesta? 

- I keď všetok môj čas zaberá štúdium. snažila 
som sa preniknúC do hudobného života ktorý je tu na 
svetovej ú r ovni. Ale podujatí ie každv dei\ tak veľa, 
že som doteraz poznala iba ich zlomok. Na ltoncer
toch účinkujú zväčša domáci umelci. ich výkonv som 
skutočne obdivovala. Konkrétne spomeniem klavir istov 
Andrej a Gavrilova. Dinu Joffe (2. miesto n a Chopl
novoj súťaží ] . a le bo Gt•uzínku Elisso Virsodzeovó. 
fch h ra je perfektná. bt•ilantná. pritom ind ividuálna, 
prekypujúca vrúcnym vzCahom k nástroju. intímnemu 
zne niu hron.ých skladieb . .. 

Každý mladý človek, ktorý 11richádza na štúdiá do 
väčšieho m esta, alebo do neznámeho )>rostredia. sa 
spočiatku cíti trochu osamelým , alebo skôr neistým. 
Vy s te tiež zmenili pt·ostt·edie. s te ďaleko od domova, 
lllávall s te 1tiekedy podobné myšlien ky? 

- N epa mätá m sa na niečo také.;aj keď som na ško· 
lc zahraničnou š tudentkou. veľmi r .ýchlo som s i vy
tvorila dobré vzťahy so svoj imi kolegami. Okrem toho 
ie nás z Ceskoslovenska n a moskovskom Konzerva
tóriu dosť. takže sa tam cítim naoza; ako doma. Spo
meniem iba Cyr ila a Evu Dianovsk.Vch. Daniela Veisa. 
alebo violistu Juraja Sarišského z P rešova. 

L~DIA URBANčlKOV .( 



K päťdesiatke 
zaslúžilého 
umelca 

Milana 
Nováka 

Iste ste so strellt s hudbou, ktorá pôsohf 
::.vojou pozoruhodnou bezprostrednosťou . S hud· 
bou, ktorá nezapr ie to, io bola napfsanú tu a 
teraz. S hudbou, ktorá nošokuje a ani sl ne· 
nárokuje útoky - je temer krotká. Skór ~a 
oddáva. jo zdanlivo nenáročná - zdanlivo, 
Pl'e tožc pOll'ebujo človeka, ktorý sa vie od!)ú· 
tat od vsednosll, potrebuje temer sviatočný 
kľud. A Ide mu v ú!.lrety práve onou spomfna
nou bezp1·ostrednosťou. je to hudba, klOI'á sa 
puuúku, t1by o~vloilla. kloní sa nehttnbí zu 
prh·odzený, ::.ponlánny úsmev, za temer detsJ..u 
lH'!lVOS( a rados(. zu mludicJ..u sviežosť 1 v(l· 
~c1\ či opt11n1Zmus. Ale vie by( i vúžnn. A 1110 
10 lo Vfiinost okru JU Vii - sústreďuje so na 
to na jpodstotnojsle a Ide do hlbky bez strachu 
z tmy. P1·onlká problém, ktorý ju páli a pre· 
nlkú ho priamočiaro. Vyzn(l stt v labyrinte 
a 10 ::;omoZI'Cjmó, :lo nozublúdl. )oj orlenttícla 
1~ zre jmú nu !)I'VY pohľad - dôjsť až na ko· 
niet:, nozostať na polceste, nezostať v t me, 
ale vlclloť svetiiJ, A nec iHt ť, llo žiariť naplno. 
Možno pl·Avc preto sa l v joj eleg ickom rúchu 
miiw lú zuiJiehky ~Hustla, v bulade sa objavujú 
tó 11y ntícleje a vlPI'y, v ::.mútku z ll·a~édlo za
znievtt r Ozny povel: nepoddaf sa, nopddaf, a 
j,ráčať ďttlnj - l ZApadajucc ::.lnko svieti a r ti · 
nu vy Jdo z11s... 'l' ll ká hudba je vďaéna pre 
pu::.lucllátov dneska. ,Vu~. ze :.a môže pl'lblizl( 
ku ktt idému a dokaic sa obliecť do akéhokof· 
vek rucho. !:>lrctnoto stt s i1ou vo sv1e~ej tanec· 
ne1 plesni, na prumcnúdnom koncerte dychov· 
ky, na jovisku folklórneho festivalu, ntt scéno 
opore'ty l činohry, pri baletnom pas-de·dcux 
l v hudobnodramaticke j revue, v pozad! fll· 
mového plátno, Cl televfznej obrazovky. Zo· 
znieva z hr dlo! speváckeho zboru, pochodu jú
cel ča ty l z ust det!, zo strún sláčikového 
kvarteta, cl harfy, znie v tónoch flauty i veľ· 
kého symfonického otchestra. Prúdi z orga
nových p išťal l spod prstov det! za klavlr om. 

Jo nespokojná sama so sebou - chce a vie 
byť konkrétna. Komuniku je ľahko a so zAmc
J'O ill povedať jasno ... V lom pramen! jej bez
p rostrednosť, srdečnosť, zainteresovanosť. Vy· 
rovnáva sa s hudobným odkazom minulosti, 
sldha do klenotov z tvorby nášho rudu, obra· 
cla sa k významným momentom z dej!n náro· 
da. Angažuje sa zodpovedne a otvorene, né· 
zmieriteľná s krivdou, bolesťou a zlom, túžia· 
ca po svetle, sťastl a blahu. Nevyhýba sa drá· 
me _.:. a le nepozná a nechce poznat tragédie. 
Nic kvOII nim vznikla a nepotrebuje k zážlt· 

Snfml<a: O. Nehol'a 

ku chven ie a slzy. Nic je bez konfliktov, PIO· 
konúva Ich všul< s ľahkosťou, nad ktorou sA 
vo všednom ilvote zastavujA na okamih dych. 
Jo podobn(l osvtožujC1cemu gejz!ru: Intenzi ta 
s akou prúdi je rôzna, ale prame11, z ktorého 
torpá, jo stále ten Istý. Je dostupná každému 
a nejeden sa k nej rád vracia. 

Ml\ mnoho podOb, je tvárna a neskrýva svo 
ju pruvú tvilr za masky strnulé v grimase. No 
zuása extrémy. Hovor! úprimne a prttvd1vo. 
Nezurlujo u veciach prllls vážnych, ale má 
rudn humor, mú l'llda zábavu. Tančl. Neraz 
l vledy, keď lo nečakáme, ale pozná mieru. 
Po SVOJOm tVOi'COvi zdedila zmysP.l pre dlscl 
plínu a lloktížo ju rešpektova(. jej J..áze11 ne
postrlicla veľkú dávku Istoty, ie nte je tu .,len 
tak " . 

Je prostá, prirodzená, neskrýva sa za rafl· 
novanýml rébusmi, neln'á sa s tónmi a tvarmi 
no sehovóvučku. Mú rada pohyb, nestojf, 10 
dynumlckll, pl'lozračná , plynúca v regulova
nycil urchoch formy, kiOI'Ci jej UI'Čll autor, 
uJHii.a puslucll!lča bez rlzlktt, že lot.lka ::; nl111 
su prevrluw. 

Pí sui JU v luc ll OŽ slvdstoroč ie 111\li so Sld 
ro111 plnym hudby - sk!Hdater a dirigent Ml· 
Icm Novók, zasluWy umelec, spoluzakladalHI 
ll dll1oroc11y umelet:ký voduc1 Vojensk(I IIO ume 
lockého suboru, jeuf'n z prvých dirigentov 
~Ľlil\u, noslter vlucorych vyznllmonaní n cien, 
po!lprollsedcJ Z.vijzu sloveusj,ych sJ..Iadato 
Tu v ... , muz, ktorého usmievavé oc l puzera JÚ 
11.1 tento svet už pol storočia. Tvorcu desia· 
tok diel na jrozllčneji.lch žá nrov, sk lad leb, kto· 
rých jednotnou črtou je túžba po spontánnej 
a pruvdlvej výpovedi. Skladateľ, odchovanec 
prof. Aluxondl'8 Moyzesa, ktorého doménou je 
výborne zvl{ldnuté kompozičné remeslo, zmy· 
sei pro nuansovanie ~únrov, pevné - no me 
strnulé - zakotvenie v tradlcii a výrazný ak· 
cent na rozospievanú melodickú l!nlu. Done
dávna v jaho tvorbo dominovali diela hudob
nodramatlckó (operety, bal ety, hudba k fllmom 
a clnohre, skladby pre Lúčnicu, SĽUK a VUS). 
v nedavnej dobe k nim pribudol záujem o tvor· 
bu komornú. Nemenej významné miesto v JP.· 
ho novsej tvorbe zaujhnajú skladby so sllnym 
etickým nl!bojom a diela venované význam· 
ným výročiam udalosU z dejln slovenského 
národa ( piCSI)ové cykly Pieseň o povstani, 
Hory a srdce a vokálno-sym fon ické skladby 
.,Prekroč nái. cas", ,.Elégia z hôr" ... ). 

MILAN ADAMCI AK 

Recenzujeme: K otázkam estetiky 
Eugen Šim6nek: Filozofické problémy, Pravda; Bratislava 1976 

Práca sa zameriava na zcl· 
kladnd filozofiek~ probl~my es
tallky. DefinuJe estellku ako 
filozofickú disclpllnu a u l&/· 
Lo polohe sa venuJe kľútouym 
otázkam estetiky: nastolen~ 
probWmy matú charakter rieše· 
nla metodologických otázok 
prístupu a uysuetrouania spe
c/fickosfi estetick!}ch Javov, ale 
na;mä umenia. 

Práca má svat v!}stavbou!} po
stup. Vychádza na;prv zo skU· 
mania povahy estetických fa· 
uou [l. Dialekllka esteUckycll 
;auou J, z Ich zuld~Lne/ su biele· 
tíunostl a ob/ektlvneJ podmiP· 
nenostt. Kon!itatuJe, že este/ic· 
k~ Javy [ako at umenie J m?!· 
no plnohodnotne vysvetli( len 
z tetto dvotstranneJ urteno.~/i. 
PodrobuJe kritike tednostrann~ 
metodick~ prístupy, ktor~ chcú 
estetick(j Javy uysvellit Iba na 
obiekliunom podklade, iba na 
zdklade predlohy estelickello 
vnímania, bez Ich zuldštneho 
ontologick(jho bytia v dialekti
ke vedomia a skutočnosti, 
( 2. Ontológia umenia J, alebo 
iba na zdklade Clste subtekliu
nom [3. Fenomenológla a ume
nie}. Docllddza k uzdveru, že 
plnohodnotn~ vysvetlenie je 
možn(j Iba na základe dtalektic
ket Jednoty subJektlvnych l oli
Jektívnych momentov, že 
zuldstnost estetlck!ich ;armv a 
umettia ;a práve v protlrecwe; 

jednote týchto dvoch momen
tov. Z tohto hľacllska potom 
autor prlstupufe k Oiilatnym 
otdzkam, a to k oUizke speci· 
fick~ho v!}znamu umenia pre 
Cloveka [4. S~mantika umenWJ, 
k otázke esteticke; poclstaty 
umema, ako nezastupllelncf 
kvality pre Noveka [5. Estc>li· 
ka umenia}. balet k otázke 
umeleckeJ lwdnoty, ktorú de>· 
monstru;e aj na konkr(jtnolll 
materidli [6. Axlológla umf'· 
ni aJ, k problematike poznárw
cet stránky umenia [7. Gnozeo
lógia umenia J, k problematike 
krásna mtmo umenia l v umeni 
[8. Krása umenia} a v posled
ných dvoch kapi/oldch sa zau
berd tednak otdzkou spoločen
ske; problematiky etiky umenia 
[9. Etika umenia} a historic
kou problematikou osudu a po
slania umenia v živote tzovť!ka 
a spoločnosti [ 10. Dialektika 
umenia}. 

V krdtkaJ recenzii ta~ko 
uviest v!ietky myšlienky, ktor~ 
autor pri riešení t!}clzto otd71Jk 
prind!ia, no generdlnou me/(1-
dlckou črtou ;eho prdce te, že 
v!;etk.IJ otázky estetiky l umP
nla uzemt1uJe v problematlkP. 
hlstorick~ho vývota človeka, v 
;elw rozvoji. Napr. at krdsu dc
finu;e ako zdWok rozvota tlo
veka, umenia ako !ipeclficktí 
formu sehnuyt11rirnnia ClouPka 
a umeleckú 110ctnotu hl acld v 

miere prínosu umenia do hi~lo· 
rlck~ho r ozuo;a človeka. Prd
ue týmto dostáva práca jednal· 
11ú koncepciu, probl~my sa t.a
raďujú na suo1e miesto, tlm 
takmer sami núkajú log!ku 
svojho riesenia. 

Ak autor kon!itatute v úvode 
práce, ~e sa "vraciame k ~pl'· 
clflckosti estetiky, k tet filo
zofickej povahe," tak tre/Ja po
veda(, že tento návrat je pl•ta 
opodstatne111í, lebo - ako ďa
let poznament'lva - "tendencie, 
ktortJ strdcali zo zretela toto 
vlastn~ pole estetiky a popreli 
tak ;e; filozofickú povahu, zto
tožni/1 ľilohy estetiky s úlohu
ml umenovedných odboroJJ, ale
bo s teóriou tednotllvQch dru
hou umenia." 

Ak sa u nás v poslPdnl}ch 
desa/'ročiach potlať!ovala ftlo
zofickd estetika, a to na,mtl 
pod vplyvom poz/tivlzmu a 
strukLUralislick(jho empirizmu, 
tak potom o to aktudlneJšl Je 
ndvrat nielen ku skutočnej es
tetike, ale aj k vzniku p6vod· 
nQch prác, ktor(j by mali svotu 
nktuálnu adresnosť v sťtčasne; 
sltudcil spoločenske/ problema
tiky nd!iho umenia a umelecke/ 
tvorby. 

Z tohto hladiska sa Stmúnko
ua prdca vyznaču;e jasnou pnt
movou vyltranenosľou a r.retP/
twsľou podania problemallktJ. 

Eugen Simúnek: Estetika a všeobecná teória umenia, Obzor, Bratislava 1976 

Podobne ako u práci E'llow-
1tek~ problt'llltJ rtsllujP sa au
to'/' o systemnlick!J a ,a,\n~ 
zvládlluliP. prob/Cmoveltn sveto 
estattky z pastou f rlozofw, pn
čom sa však hlb~te zamcmava 
na otd.ťky ~pecidlnych estetik. 
Podla tollo roztll'stuu;e práw 
na štl{r/ ltlr11m6 kaptloly, v 
ktorých rozobera rozne probl~-

mov~ okruhy estetiky. Napri
klad v kapitole o Spectf lckttrlt 
estetických tauoch analyzclfe 
zdkladné ()rty e.\ICtlky o skú· 
ma vzťah estellk!J k uedam o 
umenf. Venute pozor~st ~:oa
motnemu estetlck~mu vntmantu, 
metodologlcktím otázkam estP· 
uk·y alco vedy o rei 1ilol!dm. V 
kapztole o špeciftckostz estetLC· 

kfi/10 Vllilllallia .sa Uellu/e JlľOb· 
ll?mom krasnu, e/iii.'UCk!ílll J.:n
lc>9órtd.m n vkusu. Sirokd f..:apl
lolo o !ipeci{icko~li umenln Ml 

zaoberct uíkladnýml otazkamt 
estetiky, obsahufe otdzky spo
ločenske/ podmienenosti este
ttck!ícl! javov ako i otdzktJ 
tll./1/J.:u e\tPtlcke/ akllvlly čln· 
veka, prechadza k probl~mom 

Po Xl. prehliadke mladých koncertných 
umelcov v Trenčianskych Tepliciach 

... kriticky - i pochvalne 
( llolwnConlc z l. str.) 

pi'OJUVC vlťazky Ovorukovo j 
st1ťa~c Eleny Holičkovej {na zá · 
V\:r'očnom konf'erle). sme po· 
stródall hutnoji;lo dramatické 
tóny, mlosluml fi i intonačnú 

istotu n uvolnonost F111!11lsta 
lolltoročnoj Me<lzlná!'oclne1 spo· 
vúckej súťnžo v Hlo de )anel· 
ro basista Sergej Kop!:ák l só· 
llSlli SND v BratislAVe) ZÚI'O· 

čll pri premióre Suity pre has 
n klavlr no texty Mlchnlangc· 
la Buonal'ottiho od Dmitri ja 
!:>oslakovlča [za znamenilo1 
spoluprllce Ju1·a ja Ben esu l svo j 
krásny hlasový fond. sugesl1Vi· 
tu o:-.ohno~tl, fascinujúCI zmy· 
so l pre nu<~nsv, hlhku pre:i'.lliŕl, 

prlprnv1ac obecenstvu nezabud· 
nutefný zázllok. 

Z množstva klav!mych sprle· 
vodov žlauH sa zv l lisť vvzdvih· 
núť l'l:ld zodpovedne príprave· 
ných a nA vysokej úrovni ocl· 

VP.denýcli výkonov Daniel y Ru

s6ovej. llud obnó uk1' i () doplnu-
11 tlvo predmisky· doc. PhUr. 
Ludlsluv I~m·Jas, CSc. hovori l nR 
lomu ,.Premeny v počuv11nt 

lluclhy" &o znme1·aním na lnt!lr· 
p1 rla a poslucháča a PhDr . La· 
dishtv Mokrý, CSc. na témn 
.,Pocllol soviot:.kych Interpretov 
na rozvoji svetového koncert· 
ného umonia - s osobitným 
zrete!om na r ozvoj českoslo· 

vonského hudobného života". 
VLADIMIR ClZIK 

Mdrla l..ť!nkova 

Trlo lstropolttanum 
Sn!mky: Pavol Saský 

Z pláno\T šD v Brne 
Ako prvú premiéru novej sezóny uvedie operný súbor jedno 

z vrcholných diel sovietskeho skladatel'a Sergeja Proko[ieva, SeJ~t
jon Kotko a uct! tak súčasne 60. výročie VOSR. Inscenl!cla K~ta 
Kabanová bude pokračovan!m pr!prav na cyklus Leoša janácka 
pre jubilejný rok 1978. Zo svetovej opernej klasiky zaradila oper
ná dramaturgia do repertoáru Verdiho Aidu, z oporného diela 
Bedf icba Smetanu l!ertovu stenu. 

Súbor minlopery Státneho divadla v Brne počfta s naštudo· 
vanlm opery predstaviteia českého klasicizmu Jii'lho Antonína 
Bendu Romeo a Jtilia. j e zaujfmavé,ze tragická Shakespearova téma 
končf u Bendu šťastne. janáčkov triptych ,.Záplsnlk zmizelébo", 
,.lttkadla" a ,.Concertino" budú pokusom o scénické stvarnenle 
pôvodne koncertných diel, ktoré sk ladate! pOvodne nenap!sal pre 
javisko. 

Brnenský balet prihliada a 1 v tejto sezóne k pestrosti re per· 
toáru a k jeho prfstupnostl, hlavne s oh!adom na mladú gene· 
ráclu v zaujme Ich zoznámeni sa s klasickými hodnotuml minu
losti 1 umenlm súčasnosti. K oslave VOSR venu jo balet sovietske· 
ho skladateľa K. Mol dobassonovo Matkino pole. Jo to dielo, ktoré 
fo1·mou ba letu-o l a tória oslavuje nesmierne obete, ktoré prlnio· 
sol sov ietsky ľud v boji proll nepriateľom r evolúcie a proti ne
meckému fašizmu. Oživenlm ropet·toáru bude klasický komický 
halct J. Hérolda Márna opatrnosť, ktorý nodv!lzuje na trad!ciu 
fran cúzskej predrevolučnoj satiricke j komčdle. 

V tejto sezóno sa vracia bnletný s(IIJOI' opliť k uvoclcnin slúv· 
neho Prokofievovho baletu Romeo a Júlio, baletu, ktorého sve· 
tová premiéra bola právo na brnenskej scéne (v roku 1938 ). 

Maximálna žánrová pestrost a rozptitlo od hudobnej komédie 
n musicalu až po !udovú spevohru a klasickú operetu, zostáva 
l naďalej dlhodobým programom suboru v oblasti žánrovej a for· 
múlncj. Prvou premiérou v tejto sezOne bude Plskllčkovo Dievča 
z p••edrnestia. Pôvodnú predlohu wameho viedenského drama· 
tika j. N. Nestroya prepracoval j. K. Tyl. K 60. výročiu VO!:>R 
uvedie spevohra musica! Bosá balada podľa Mllkarenkove1 peda· 
goglckej novely Začtname žlť. 1\utOI'I Jlndi'ich Brabec a Vl adimír 
l'oltu lka mu dali formu divadla, kdo sa spieva, hrá a tancuje, 
formu, ktorá je najbližšia dnesnému mladému človekovi. flalel 
uvlclhne úspešn(! novinku poľského muslcalu Andrzeja Jareckého 
Nek l am, mil líčlk , k torá vznikla poctra frašky M. Hannequina Kla· 
múrka. Hudobnou adaptáciou sa podarilo vytvorit z bulvárnej 
frašky nemenej pôsohiv(l sa t1 1·1ck(1 koméd iu. Zaujfmavou lnsce· 
náclou bude iste český musica! Zdenka Petra - Iva Fi llera 
Plckwick, ktorý vznikol dramatlzl!c lou r ovnomenného Jdaslckého 
Dickensovho románu. Milovnfkov klaslckel operety poteši uve
denie Lehárovej Zeme úsm evov. PETRA HEERENOV1\ 

tavu a podstaty umenia k otaz
kam obsahu a f ormy, k iikúma
ttlu znakotJ~Ito charaktPru ume
nia k rozboru vztahu umPnw a 
poznania ako t k úvahdm o 
hodnote a spolot·ensket funk~
nostl umenia a k probMmom 
realizmu. 

Zau,imaoou kapitolou Stmún
k·ovet prdce Je t•ozbor špecldl· 
nuch estf'ltk, ktor.tím doposwl 
nrtmlo Vf'novanó ndlel:ttá po· 
zornost. Co.sto ~o traktovala e~
'Piika r> 1e1 v!.eobecne/ zome
Panostl, ba čo viac, prPnd~alt 
sa §peclflck~ črty !ipPctd.lnet 
e•:tellktl z tedného drulw ume
ll/o na itl!Í [ .. oušeo/JPCI)Goan!f 
znakov umeleckej lzteratúry a 

l'renesente uzdverov napr. na 
hudbu alebo maliarstvo/. I keď 
zostávatt1 zdsadn~ črty vše
obecne/ estetiky platn~ pre 
kaMtJ špecidlnu estetiku ne~lo
/toclno nere§pektovat ich moat
fikovana platnost na Iný druh 
umenia. 

Stmtlnek načrtol svojou prd
cou loqlcktl sastavu esrrttkl/ a 
v .~eobecne/ teórie umenia kto
rd musi IJ!I110vie( morterntím 
f/Citlada/IÁ'WII lak• IPÓI'iP ako i 
prnxe. Knillll mot no privítal i 
z toho aspektu, te boltntQ otJ
rdzkov!í materlól konkrett zu te 
probl~my a ilustru/f' mrtSl/P>"k-tt, 
c'un o!iouta obl•ao; ntírol<n~ vtí
vody. j ÁN ALBRECHT 



Medzi prve akcie tohtoročného bratJslav~kéhn 
Kultúrneho leta patril recitál klaviristu Alexandra 
S loboclianil<a. (29. V.] Jeho hosťovanie v Brati~iave, 
ako i v ďalších mestách Slovenska privítali všetci mi
lovníci klavírneho umenia - veď tento odchova•.1ec 
G. G. Nejgauza a V. Gornostajevovej patrí k radu 
iiiriteľov vynikajúcej sovietskej intet·pretačnei škol~·. 
(Umelec me je nášmu publ1ku nezntimy.] 

V dram aturgii svojho posledného koncertu prefeto
va l Slobodianik Chopina, ktorému venoval prvú polo
vicu programu, po prestávke predniesol diela Lísz1a 
a Prokofieva. V pr vom čísle [Polonb.e As dur J akob~· 
si len .. otukával" nústroj; zvuk klavíra bol pnli~ mo
hutný a možno aj netypickÝ pre krehkého romantika. 
al<ým bol poľský básnik tónov. Snáď k tomu zvádzal;"~ 
bravúrna technika interpreta. alebo jeho encrgid<.í· 
a výbušný naturcl. V ďalších dielach Slobodi<mik ukú
za l a i druh ú stránku svojej osobnosti - miikkou po
ctickosťou dýchal najmä strední· diel Schcrza h n1ol 
Nazdávam sa nn i bližšie svetu Chopina stálo 12 Pltt
lúdií (druhá polovica cyklu 2-1 P relúdií]. kde sa snú
bil prudký tempc:>rament s lyricl;:os(ou. čoho rewltú 
tom bola väcšia diferenciácia dvnnmickí·ch a a~ui-;ic
l<.í·rh prvkov. 

Druhú polovicu recitálu otvoril Lisztov Mcl'istovsl<~' 
vali;ik, zahraný virtuózne H ~ prlslusným fUI'iusnm 
Najviičší zážitok poskytol nesporne prednc:>s Sonát:: 
č 7 klasika 20. storočia S. Prol<aľieva. MožE'mc 1('11 

Iutovaf. že umeiE'c do svojho programu nc:>zaradit 1 iac 
su(·nsn}·ch skladieb. konvenujúckh mu po 1'<1/.:le i 
slrúnke a najviac zodpovc:>daiúcich iPho umrlc•ck,•mu 
naturelu. V poslcd ne i skladbe. najmii finálna ca-,f -
toccatové Prec1pitato - priviedla poslucháčov do nacl
šcnla. .J. SUHAJUO\' ,\ 

Súbor Mus1ca aetema 

Nic všednÝ umclecl<<· z;;7.itok bol poskvtnut\• Oilc
censtvu. ktoré navstívilo v rúmci nedefní·ch malinE\ 
v Mirbachovom paláci VY'>túpenie súboru :Hush a 
ach'rna pod umelc:>ck.í·rn vecl<>n 1m ~vo ih o zaklachnt'ľa 
a najstaršieho (·lena J ána Albrťl'hta (12. Vl. l\li7]. 
Odznel rad zau.Jímavych did z oblasti hbt o: id •'i 
hudb1· skladateľov: M . A. Cestiho, K Ph. 'ľelemauna , 
P. J .· Vejvanovského, S. Landiho. J. J. 1:uxa. G. Ca
bri!•liho a Suita z Victorisovho lwdcxu. Vl·ber bol í.oJ

stavcn\' tak abv knždv člcn suboru mal prilct.lt<'sf 
prcukúzat s'voiu. intcrprctač·nú schopnosť po kazde.i 
stránke. Pre verejnosť bola zauiimav:í Suita z V ICtn
risovho kódexu pre jei slo1·enskú provcnienciu Reali
zúcia. akú predložil P. Breinc:>r. dovoľovala urobit ;,i 
predstavu o dobovom zvul<o\'om prc:>jave. nakofko sa 
Breinee opatrne v~·hol ,.vlastnc!mu" ;:asahu a rolJi l 
obmeny len na pôde inštrurnentacie. Ponechal sid,wbe 
jej podstatný charakter a nedošlo ku ,.skresll:'nlu'· 
skutočnosti. Druhou na,ipozor uhoclnt•,išou interprela,·iou 
bola Canzona G. Gabriel1ho. Predvedené! v clokon.\lej 
podobe, zvukovo zaol<rúhlená a vvticl'wvaná (.Jeclnút
lil'é hlasové línie boli jemne cizclované l. vnaz<JI'O 
decentná, sledovatc:>ľná v kompoziénei štruktúre. \' <,,.~ 
tatnych skladbúch dol<ázali úCinku 1úci svo ie umcleck·~ 
schopnosti v rovnakej miere. Predovšc:>tk<·m ic nup<td
nft rovnomerne rozložená umclcckú kvalita prt'.i<Wu 
jednotlivých členov. schopnosť vt'dicť dosiahnuť vv
rovnanost zvuku. jednotnú umeleckú predstavu. 1.111~
sei pre umiernenosf pt:ejavu v oblasti víTa z u a š ty lu. 
Toto kvalifikuje súbor a radí jeho naclanvch a urn-:-
lcck\'In entuziazmom prekypujúcich clcnov ml'dt.l Po
predné telesá svojho druhu. I. SISI< O\ ,\ 

Symfonidtý ot·chester Cs. l'07hlasu v BrutisiHvc mú 
za ~cbou náročnú a c1á ~a povedať a i úsp~snú !.el?nu. 
Vv;.túpenie 19. vr. t r. bolo navyše pianu. As1 s~\ 
7.abudlo na to. :i:c dnes už nemáme pubhkum hoCJI~ke. 
ale prieberčivé - m'·mi slovami: na hoci.čo nepncle. 
Ani nc:>pl'išlo. M1'1a pritiahol !laut1sta Vladt ~ lav Brun 
n ct· mladší. l<torému sa občas celkom nE>spravocJII ,·o 
JWU ide pri vyratúvaní špičkových slovensk)•ch koncut 
m ·ch umelcov miesto. Azda 1c flauta met;e.i. ak~l kh~
vír či husle? Koľkí sa s tými prcťerovanvm1 na"troJ~ 
mi· trápia. boria - namiesto toho. aby s ni~i vcdeh 
a mohli splynúf do jednoty. n~ nc:>ro_zoznan1e .zrasť. 
To prúve na Brunnerovi fascinuJe, takze často Sl kla
diem otázku. či sa s flautou nrnarodil. Mozar t ~a ~lu 
perlil ako pravé šampanské. Zato. ná po i. k tory_ nam 
hosfujúci taliansky dirigent šva JČiarskcho P•Jvcclu 
Antoine de Bavier ponúkol v podobe dvoch časU zo 
svmfonickei poémy Planéty od A. Cassagrandeho. ne
bol čist)•m ·mokom. Pravdepodobne sa ai v slnečnom 
Taliansku rodia mcnej ušľachtilé sort~' h rozna. ako 
ostatne všade. Isté je. že na takúto hudbu by mohlll 
' 'zniknút príCažlivn baletná l<rcácia. S iedinou n utnou 
p~dmienkou. že by ju realizoval špičl<ový súbor. Nc:> 
sporn<• prínos uvedenia Cassagr;ndeho d? nášho hu
dobného života vidím v tom. ze obo~at~ rozh las?vu 
fonotéku, respektíve ;ej tak prepotrebnu sučas(. ncsucu 
označenie ,.vyšší populár". Druhá polovica koncertu 
mala byt iná. celkom iná! Vc:>ď ani do .letného tónu 
tohto zamyslenia sa nehodí konštatovame. že zancl~ 
3 symťónia Es dur. op. 55 "Eroica" od Ludwiga van 
Beethovena. I. PODRL\CI{Ý 

Program letného koncertu by sa mal nejako lfSif 
od sezónneho. Tvrdí sa. že bv mal podávaf ľahko 
st ravitcľné chod v. čiže uvoľiíuiúcu. pozornost príliš 
nezatažuiúcu starú hudbu. Je to vcľmi ziednodušuJúcc 
riešenie a ak by sa ho všetci umelci pridrži:w!lli. 
prevládla by nuda. P ri moderne treba len dobl'e od-

hadnút dávkovanie a pravdaže. nc7abudnút ani na 
prvotricdnu adjustáciu. 

To si veľmi dobre uvedom il violista Milan ľclcchý 
a pripravi l U klariswk [20. Vl. l. r.l veľmi príjcmn;\· 
večer. Až po jeho skonéen í sme si uvedomili, ze sa 
hrala prakticky fs v.Ýn imkou !\fa raisa a Vivaldiho l 
iba súčasná hudba. Dlžkou to boh síce .,iba" drobno!>li . 
ale .ia radše j prežijem s autorom pät zaujímav.ých 
minút. ako polhodinové utrpenie. Zaujímavé boli pre
miéry l'aríka a 7.immera., určite obohatili pomemr 
úbohú [kvantitou!] slovenskú violovú literatúru. V Pa
ríkovi sa ozval a i nesmelý síce. ale predsa len od
?.emkoví• tón. f Ako spomienka v Meditácii.] Zimmer 
tvorí ľahko a isto. Pri pomína t.í•m Milhauda. ktor\· 
neuvet'ltern,·m spôsobom sypal hudbu z rukava. Na 
zopár veciach z tÝch 600 opusov to ai veľm1 dobre 
\'iclno (4 tváre]. 1\far!inčekova. Hudba pre violu a h.la
vír il' overenou hodnotou. Veľmi som ľutoval. 7.e Do
mau~k t'ho Musica giocosa nezaznela celú. Liadalo sa 
to. Bartokov a aj Sugá1·ov folklorizmus. spojen.\· s in
štruktívnosfou. sa niekedy vôbec nedá počúvat. lebo 
je lc:>n na hranie. 

Nad 'ľclcckého tónom som sa už neraz rozplnal. 
Je to však pre neho iba v,ýchodisko. Nie k producíro
vaniu sa. Ani 11::1 um mu ne;>:ide vystatova( sa svoj11ni 
schopnosťami. Slúži autorov,·m zámerom. chce ich čo 
naidol-:ona le.išic rea lizovaf a darí sa mu. Typ nad št n
ea. to pc\'ne verí hodnotám. ktoré sprostt·edkúva. Hú
zel·naty. dôsledn,·. 'a týchto sohdn,'ch základoch 
stojí a rot.ví ia veľké umenie. 

Gáffurov~í .ie dokonalá, sólistu úplne chápajúca a is
totu mu dodávajúca partnerka. 

••• 
llusrove duo P la'llwroYá - imťi~ko I'Ozoruhoclnc 

7.0súladilo svoj PI'CJa\' Tcn nič nestratil z lesl.;u, v~·
bu~nosti. až b:v sn žindalo na písM .. dri vu". sial sa 
\ šnl\ jeclnoliatcjšnn. ll lavn,ým vyjadrovacím pro~ tr il ci
kom t.í·chto umelcov ic con forza. Ním držia posluchá
C<l v napätí od prvci po poslednú notu. Keďže im je 
cudzia zmiikčilá ra[inovanosf. vychádza im spod ruk 
hudba atakujúca. mladistvo živá. I. PODitACliÝ 

l lodinu dobre interpretovanej hu<lbv poskytla civo
ji('a .J. Pod horanslc:V - violončelo a Z. Poulova-Ma
jrr~l• !i l kla\·írn.'' ~prievotl l d1'ía 26. Vf. L r. v Mirba
l'holl'<'m palúci. Vo v~t•nbecnosti je v tomto prípade 
<lost olli .ti.nn i<'dl nzn;ti'n<' vyzdv1hnilť kvality ]Pdnúho, 
ci druhé•ho hrac" lt>bo sa jednú o jednoznačné spolu
(l·on'nH' p1·i interprrtac1i troch pl'ednesených !>kladi!'b. 
:\lenov1tc Rokoko1·é variácie P. l Ca,jkovského boli 
obomD interpretmi exkluzívne zvládnuté - s citliv.~·m 
a sučasne temperamentn:vm prístupom vi olončelistu. 
Podhoransk,··. so zmyslom pre kontrastné situacie 
,. hudbe. predkladal pred poslucháča jednotlivé va
nacn& usek.'· v podobe hudobn)•ch obrazov, s pregnan
tnou a ujasnennu koncepciou. ktora ako sa zdá. má 
woj pilvod v hudobnej citovosti. V tom zmysle bolo 
prcdnesené ai Rondo A. Dvoi'áka. - dielo vďaéné pre 
svoju hudobnú eľeklnosť. ale nebezpečné pre svoj, 
micstami sa prediera j1ki. sen ti mentúlny názvuk. Pocl
horanskému tu prišiel k dobru il' ho bezprostredný 
prístup. Poulovc1 iCl vlastná muzikalita. Tak sa· z me
lodi kv pozdného romantizmu neurobila .,melodická 
afern" pre ucho. ale hudbe ponechali partneei vlastný 
priebeh, čo postač·ilo k dobrému účinku . Keď sa Pou
lov;). in ten1:ívn.c i š ie posunula do ,popredia. tak preto, 
že L. v. Beethoven vo Variáciách na Händlovu tému 
určuje klavírnemu sprievodu tl'lkúto pozíciu. D1elo 
nepatrí kompozične k na]vyeovnaneiším - a ni v tvor
be Bc:>cthovenovcj, ani vo violončelovej literatúre, 
a predsa - obaja interpreti vedeli skladbu posunúť 
do veľm i priaznivého svetla. I. SISKOVÁ 

Zvlé'1štnc miesto v rámci koncertov Kultúrneho le
ta '77 patrí súborl)m s dobov·S·mi nástrojmi, Zastupo
vali ich tiez dva česk<' suboe~·: Colleg-ium fi auto dolce 
a Rožmberská kapela. I keď oba súbory boli rovnak<::ho 
zánrovt>ho zamerania. 1ch reallzacn\· pnstup bol dia
metrálne eozdieln\'. Spnči1·a1 prcdO\:\ctl<vm v ro-;:di< I
nom štýlovom po1í<111 diel, v pntci s origmalom, 
v inšt r umentá lnych upravách a v samotnom interpre
tač·nom a muzikant~l,om precítení a vyjadrení. 

Collegium flaulo dolce je súborom efektného zov
ňa išku. ktorý spo{'íva v dobovych kostí·moch rl kcrľ 
štvlovo a estetickv closf nevkusn.\·ch l a v ovládaní 
l'iacer~·ch nástrojov takme1· kažch·m hničom. Ale az 
na iednu inštrumcntúlnu variúciu kvarteta zobcovÝeh 
[lau t. ktorá znela čisto. ostatne pasáže vzbudzovali 
viac-mene j amatérskv dojem. Večer nazvaný .. Zlatí· 
''ek anglickej hudby" poskytol návštevníkovi mcm1 
u nás málo hran.vch autorov renesancie. no vo veľmi 
nešt.\·lov~·ch inštrumentálnych úpravách. Pôvodn<! !ul
nové a čembalové rukopisy i\Iorlyho. Byrda, Wilbyho. 
Bulla, Fama by ho, Gibbonsa. Dowlanda a (ľalších 1 v re
alizácii vedúceho súboru Jii'ího I<olouča ] zneli veľm1 
povrchne. rozpačito. čo umocňovRla c:>šte nE-'dokon;.J;J 
malost hry na jednotlivých používaných nasttojoch 

*** 

Celkom opačného charakteru bolo vystúpenie Rožm 
berskej kapely z Prahy (26. iúla t. r .] . Piati profc
sion{llni hudobnlci, sttodlljliCI historické tntltOI'iAiv 
obdobia ,c(otiky,renesancie a b~u-oka podľa zachova u\ ch 
písomn\·ch správ a obrazov vtedajších maliarov. V\' 
tvorili svojim št.}·lov,·m umením nevšednú atmosféru 
Cel\·· rad nástrojov gotickej doby tiČinkoval v minw
túrnych dielkach zo zachovaných zborníkov. či kan· 
cionálov. Mnohé z nich korešpondujú svojou .,n10d(:'l 
nou" harmóniou s dnešnou dobou. Realizačná nápadi 
lost a tvoriV\' zápal sa niesli celým večerom. Rol:mher 
~ká kapela nadväzuje v podstate na 400-eočnú tradkiu 
Viléma a Petra z Rožmberka z roku 1552 na Cesl<om 
Krumlove. Hudobníci Jana Ct·kvová, Alfréd lldllllll'l 
Vojtčch Hlinka. Bohumil Malotín , Františel{ Pol{ oži 
vujú qgbovú prax a prosteedníctvom hudobn\•ch mn· 
teriá lov zo zámoci{ého archívu chctt priblížiť súčasm
kovi k us českej hudobne; minulosti a interpretačnej 
tradície. Vybran)• program z českei a svetove; gotikv 
(Ludus Danielis, Carmina Burana, Hudba literárskycb 
bratstiev]. eenesanc1e rv. Otto. G. Gabrieli. G Cacci
ni. G. Gastoldi, T. Susato 1 a baroka (Adam Michna 
1 Otrndovic. L. Borcherini. G. Giordani, G. Torell1 
a A. Scarla tt i ] bol toho malou ukážkou. 

Hudobné večery Kultúrneho leta '77 pochopili via~ 
cerí domáci interpreti ako .,oprašovačku" starých 
programov. k torými kedysi zožíhali najväčšie úspechy 
u publika. Inak tomu nebolo an i p r i prvých dvoch 
lwncertoch Slovenského komorného orchestra (30. Vl. 
t. r. u Klarisiek a 7. VII. t. r. na Barokovom nádvnrí 
UK]. Prvý z nich priniesol skladby Vivaldiho, Corel
liho, Telemanna, z novších P .Bagina. Hudba uvádza
ných autorov baroka zostáva príjemným ožívenim na 
koncertnom pódiu. ale vyžaduje si primeranú inter· 
pretáciu. Z dávnejších vystúpení i nahrávok SKO re~ 
zonuie per[ektná tvorivá interpretačná práca súbor u, 
ktorú žiaľ. toto predvedenie postrádalo. Najpresved
čivejšie zazneli S tyei piesne Pavla Bagina, kompono
vané v impresionistickom farebnom opare s kompo
zičným spracovaním melodických finc:>s sláčikovej hr,r. 
Warchalovci umocnili kompozičné riešenie diela vy
razným interpretačn)•m uchopením. realizačným dOJ)O
vedanim, na čom mal nemalú zásluhu i Bohdan War· 
chal v úlohe dir igenta. 

Druhý koncert - s týždňovým odstupom - bol na 
Barokovom nádvorí UK. Namiesto ohi<íseného sovie• 
skeho flautistu Komejeva sa zrejme nenašla náhrada, 
a tak warchalovci muzicírovali sami. Opät v dielach 
z vrcholného obdobia svojho rozkvetu: Vivaldiho Alla 
rustica, Slamicova Sinfonia in G, Bartókove Diverti
mento f odznelo na Kultúrnom lete '77 už po druhý 
raz!] a Tclemannov Koncert pre troje huslí F dur. 
B. Wa rchal, A. a Q. Hiilblingovci upútali svojou tóno
vou kultúrou a vyrovnanosťou. ale prekvapili i ne
čistou intonáciou a technickými kazmi. Opät to bolo 
dielo súčasnosti [Barlók]. na ktorom prezentovali 
svoje interpretačné kvality najdôslednejšie. 

••• 
Medzi prvymt koncertami KL '77 sa veľmi symp!l

ticky uviedol poľský komorný orcheste1· Ca!lella Arťis 
Varsovicnsis. V dramaturgicky zaujímavo postavenom 
programe predstavili poľskú hudbu baroka a raneho 
klasicit.mu, ako i diela 20. storočia. Na vsetkých bolo 
cítif vysokú tvorivú nápaditosť. precíznu št}·lovú d:t~
rcnco\;anos(, kullivovan)' muzikantský prejav. Staré 
Iudové americké tance štylizované v profesJOnáli1eí 
hudobnej reči, našli v Samuelovi Adlerovi citlivého 
a cieľavedomého realizátora. Sýty zvuk sláčikov snáď 
najmarkantnejšie zapôsobil v JanáčkoveJ Suite pre 
sláčikový orchester. Vystúpenie Capcllv Arcis Val'!>O
viensis 'v Sostakovičo"ej Suite gradovalo v dokonale j 
komornej súhre, zvukovej vyrovnanosti a r.vtmickc:>j 
pregnantnosti. E. CÁR l{A 

Obal platne s naltrdvkou Hlndemlt{lovýclt Sondt pre or~ 
gan v podani l. Sokola. Nahrdvku prevzala zdpadone• 
meckd firma RCA od Vydavateľstva OPUS. 

Händel 
v podaní r. Sokola 

Na clt·och koncertor11 orchestm Statnej filharmónie 
sme bolt sredkan11 11e1Jšedného umeleckého zážitku. 
Zasluhu nn tom mal m·ganista Ivan Soko!, ktorý uvie
dol v ko.~ickom Dóme (za dirigorania Bystríka Rež!l
chtt] Ses( organových koncertot', op. 4. G. F. Händla. 
Hudobnct 1·eč koncertm' je plná neočakát·anúcl! a pred
sa lo(Jicl.'ych :natOt'. je nádhemá a iia1'it'a. i ked 
myšlienkoro menej obsažná. než skladby neskorsích 
autorov. Koncerty dokonalo ttmočia VZ1'!l,~ený. bai'O• 
lwPo t'C'l'l<olepý wet a iclt sólot'Ý pa1·t je v áok••rwl~ 
t·yt·ó ~enom ko1zce1·tnom stohu. 

Z lwncertol' I. Sokola vidiet. že čo1·az častejšie za
meriat'a svoju pozon,ost na cykl11 o1·ganovýcl! skla
dieb veCklich autor011. Počas uvadzania rozsiahleho 
diela J. S Bacha uviedol súborné orgunot·é dielo 
111. Regera, F. Mendelssohna-Bartholdyho temz spo
mínanýclt šest organozJých koncertov. Umelec tým 
sleduje nielen svoj mst a napredovanie, ale aj posl u
chača. ktorému ponuka hlbší pohľad na tvorbu JCd
notlit"ých majstrov 

V hre je Sokol nielen technicky p1·votriednym /tni
čom, ale je zaujímarý aj postojom ku skladbe, kto.-zí. 
hrá. K definitévnemu tvaru dochádza veľmi skoro, 
t'Šetko Je u 11ej sp1·ávne vyvážene, interpretacw 1e 
perfektná, na rysokeJ umeleckej ú1·orni. Jeho p1·e1nv 
je ob ja 1'111Í a pái'i ~a poslucháčovi. plne 1·ešpektu 1e 

cwtora a citlivo využíva farebné možnosti nástroJa. 
Spôsob. akým to docieruje, hovorí nit>len o st·edomile1 
práci. ale aj o premyslenom a opodstatnenom postltpP. 
V jeho interpretácii. uchvacujúcej premenl ivou osci
láciou medzi intelektom a vrúcnym citom, dominorala 
prísna slohovost 11 primeranom tempovorn a 1·egist1·ač
nom c!tení. Notový záznam mu bol smerodatn1Í. pri
čom ho však pretaví! cez umelecku fundovaný nat111 el. 
modeloval ho, vytváral tí.činne gradácte. pričom s "eC
kou dávkou presnosti dodržiat'al rytmickú pulzáciu. 
A tá je v Sokolovej l1re ozaj obdivuhodná. Orchester 
Státne) filharmónie sa Sl-'OjeJ ulohy zhostil primerane 
zodpot>eclne, bol prispôsobivý a zásltthou dirigenta 
B. Režttchu mal svoj podiel na výslednom umeleckom 
.zái itku. S, CURII:.L.A 



Zo starších bulletinov 

Emil Schňtz 
V roku 1939 s tal sa sólis tom opery Sloven 

s ké ho ná rodného divadla mladý český baryto
n ista Emil SchUtz, rodák z Orlických hôr a 
absolvent prazského Konzervatória. Debutoval 
doštudovaným partom krála Mateja v jedne j 
z nepočetných reprtz Flgušovho Detvana a 
ešte v prvej svojej bratislavskej sezóne vytvo· 
ri! trt významné postavy, ktoré mu za raz za
Istili post medzi p rvou ga rnitúrou ensemblu -
Saklovllého v slovenskej premiér e Chovanč l · 
ny, Wagnerovho Holanďana a Verdiho Renata. 
V nas ledujúcej sezóne úctyhodne zv ládol ná
rol<y titul nej postavy v "opere opier" (Moza r
tov Don Giovanni), neskOr sa zap!sa l do de Jín 
s lovenskej o pery titu lným hr dinom d ruhého -
a doteraz posledného - naštudovania Kováča 
Wielauda, p rvým slovenským Orestom v Straus
sovej Elektre, Oneglnom prvej Inscenácie ope
r y ~ND po osloboden!. Dobrých pätnást sezón 
- až do sk lonku päťdesia tych rokov - pred
stavoval SchUtz, spolu s Fran jom Hvastijom, 
vedúcu osobnost v barytónovom obore. Hlbš!, 
tmavš! materiál, ktorému nechýbal a ni volu
men, ani schopnosť expres!vnejšich akcentov, 
uplatňoval sa s úspechom v pa r tiác h d rama
tických - kantliénové kvality hlasu dokáza ll 
vsak vieryhodným obsahom a výrazom napl
niť l úlohy lyrtckejšleho ladenia. 

SchUtzovou doménou bola repertoárová ob
last smetanovských barytónových úloh - Kru
sina, Tomeš, Kalina, Vladislav, Vok, Pi'emysl, 
im bl!zky Bohuš z Dvorákovho Jako b!na, ale 
aj postavy z opier lnýcl1 slovanských maJstrov 
- Oncgin, Igor, Jan usz z Montuszkovej Ha l-

ky . .. Sme tanovské dlspoz!cle, v mnohom bl!z
ke š týlovým nárokom wagnerovskej llteratú· 
ry, pretavl ll sa do pozoruhodnej kresby Wag 
nerovho Blúdi!lceho Holanďana - v SchUtzo· 
vom poda n! lyrlzu júceho, výrazovo mäkké ho. 
po tuds teného, s lovanské ho. Sirku umelecké ho 
rozplltla I::mtla SchUlza dokumentujú jeho 
kreácie v diela ch W. A. Mozarta (Almaviva, 
GIOvanni), G. Verdiho (Germont, Renato, Arno· 
nasro, jagol , v operách veristov (Alfio, Sllvio, 
Marcel, Scarp to, Sharplesl , Bizetov Escamlllo 
u d'Aibertov ~ebastlano. Nastupu júca pôvodná 
tvorba nlo jo na barytónové pr!ležilostl prllls 
i)o ha tá. A tal< na plagátoch "s láv nych" pre
mlét· s lovenskej oper y stre távame sa so 
SchUtzovým me nom iba v menš!ch epizódach, 
nkýml je šľuch tlc LOwenburg v Cikkerovom 
Jurov! )il nos íkovi, či vojak Turoň v Suchol'\o
vom Svätoplukovi. S výnimkou Stelly podieľal 
sa však ~chi.itz na nastudovaniach Holoubko· 
vých opier. Vo vojnových sezónach to boli 
väčsie prilezllos tt v Svltan! a Túžbe - v šesť· 
desiatych rokoch potom bodrá postava dedin· 
ského človeka v Rodine (Fero DuclJOI1 l a nie· 
kolkota ktový vstup redaktora Seidla v Pro
fesorovi Mamlockovl - posledná umelcova 
premtérová ttloha. V posledných sezónach pred 
rekonstrukctou budovy opery stretávali sme sa 
so Sch ti tzom sporadicky ešte v reprlzach Ma
dome Butter[ly, č l Traviaty. Jeho Germont do· 
j!mat. Umelec akoby sa bránil stotožneniu s du
masovským obrazom pokryteckého meštiaka. 
Inšpirovaný Verdiho vt·úcnou hudbou vytváral 
obraz trpiaceho človeka, bolestne si uvedomu· 
jOceho ve ľkosť obete, ktorú ziada. Ľudský roz
mer - to n ie je floskula - bol podstatnou 
črtou každej zo Schll tzovýcll postáv. 

JAROSLAV BLAHO 

Koncerty v Trnave 
Deviata Trna vská hudobná jar pr iniesla prn 

h udbtuntlovných Tmavčanov zopár večerov 
s neopakovateľnou atmosférou. Počas dvoch 
mesiacov sme mali možnost uvlta ť [5. apríla l 
Komorný orchester filha rmónie Cluj-Napoca 
s dirigen tom Mil:cea Cristescuom a sólistom 
Stefanom Rul10m (A. VLvaldi, C. Silvestri, P. 
Constantinescu, G. Rossi nl], Maďarské harfo
vé trio - A. S. Molnárová, M. VermešovcÍ, 
G. Szeredt-Saupe predvled lo zo svojho reper
toáru skladby B. Bakfarka, R. Keisera, G. F. 
Hä ndla, J. A. Birckenstocka, C. Sain t-Saensa, 
v. Felixa [18. apr!lal. Záiitok z 25. apr!la moz· 
no smelo zaradiť medzi závažné, pretože Zvilz 
s lovenských skladateľov za spolu práce domá
ceho organizá tora MsDO uspor iadal konce rt 
z tvorby Ladislava Burlasa [trnavského rod á· 
ka J p r i prlleži tosli jeho päťdesia tych na rode· 
níu. úvod né slovo pa trilo muzikológovi M. 
AdHmčtakovi. Nľpatetické myslienky pribl!žtli 
d1vlikom skladatefa a teoretika L. Burlasa -
v jednote prllce a života. O to horúceJsie pri · 
jalo trnavské publikum autorov príhovor pro
stredn!clvom h udby. Najmladš! členovia De t· 
ského zboru čs. rozhlasu (dirigent - M. Vach, 
klavfr - M. Šodorová l zaspievali p iesne "De· 

· ti z nášho domu", ich starš! kolegovia výber 
z 20 štúdif pre detský zbor a cappella .,Pad11 
H!>tie zla té" (dirigent O. Francisci l - V nastudo· 
van! Petra Mlchalicu odznela Koncertná sonáta 
pre husle sólo, členovin Kvarteta mesta Brna 
zahrali I I. sláčikové kvarteto a záver patril 
Metamorfózam krás v podani speváckeho sú· 
boru Lúčnice [dirigent dr. S. Klimo l a P. Ml· 
chnllcu. 

Prvýkrát sa v Trnave predstavil (10. mája l 
m ladý bratislavský s (tbor Pro arte musica s 

umeleckou vedúcou M. Karlíkovou. Zaujlmavú 
dramaturgiu koncertu podopreli mená A. Vl
valdl, G. Ph. Teleman n, G. M. Capelli, anony· 
mus 16. sl., P. !::ben a B. Martinú. Flautista 
M. j u rkovič a gllarista ). Zsapka nechali vy
chutnať divákom zvlástny zvukový kolorit sú
hry svojich nástrOJOV v dielach G. F. Händla, 
C. Ph. E. Bacha, T. Albwnoniho, M. Giulianlho, 
L. Brouvcra, M. C. Tedescu a A. Moyzesa (16. 
máJa). 

Koncer ty hudobnej jari doplnila v poradf 
ož IV. celostá tna spevácka súťaž · Mikuláša 
~chn eid ra-Trnavského, konaná v d11och 19.-
22. má ta. (O sllťaži sme p!sa li v 14. č . HZ -
pozn. red.) 

Po zAzitkoch plných vzrusenia, ktoré so se· 
bou prinása každá súťaž, pľlvitali Trnavčania 
23. mája sovietskeho klaviristu Alexandra Slo· 
bodianika, ktorý razantným úderom na klávesy 
preru~il doznievanie rozospievanej sály a tech· 
nlcky dokonale podal kiav!rne diela F. Cho
pma, F. Liszta a S. Prokofieva. 

Mtmo cyklu jarnych koncertov, ale v obdob! 
Ich konanta, bolo ešte mekofko zauj!mavých 
programov. liuctobná mládež pri Gymnáziu v 
Trnave hostila 14. aprfla detský spevácky zbor 
Carmina z belgického Ekerenu, trnavský zbor 
Bradlan pozval na umelecký zájazd komorný 
muzský spevácky zbor Ca ntilena z Poľska a 
12. mája sa domácej verejnosti predstavili v 
gitarovom a klavll'llOlll recitáli Róbert Karas 
a Joze[ Gahér - klavirista a hudobný sklada
teľ, pôsobiaci na PdFUK. Po dovo lenkove1 se· 
zóne, ktorú spest ril koncert mužského ·zbot·u 
Bradlan (23. 6.), sa op!l ť prihlási k slovu Hu
dobná )esei\. EDITA BUGALOVÄ 

Hudba zbližuje národy 
Pod (ymto názvom · bude na 1ese1~ t. r. (od 

2. X. 1977 J výstava, realizaciou ktoreJ bolo pu
veren~ Múzeum teskef hudby v Prahe a Hu 
dobné oddelenie Slovenského ntlrodného mu
zea v Brallslave { 1niclatlvnym orgánom 1e če~
koslovenskt1 hudobnt1 rada}. TeJ cielom bude 
poukt1zat na verkolepé premeny hudby v čes
koslovensku po drul1ej svetove; vojne, na 
flspechy socialistickeJ hudobne; tvorby i inter
prettlaie, ako aJ na podiel hudobne; výclwvy na 
Ideovom a citovom dozrievali! človeka. Pod
čiarkne významng podiel českej a slovenskej 
hudby na rozvoji svetoveJ 7wdobnej kullflry, 
predovSetkým k tntegrtlcii socialistických kra
j!n. Ztlkladné po1Yalie výstavy vycMdza z pre
svedčenia o zt1kladnom význame hudobne j vý
chovy v !ttvote na~ich l'udt. Oblast hudobne; vý
chovy sa bude demonstrovat principitllne v 
týchto troch rovlntlch: 

• Predov§etk!}m sa poukáže na výchovu 
umeleck!}ch ktldrov na stredných odborných 
f konzervatórltl) a vysokých skoUich [hudobn~ 
fakulty vysokých skôl - AMU, /AMU, VSMU, 
pedagoglck~ fakulty). DaBou bude mimoskol
sktl hudobnt1 výchova (konkrétne ĽSU, rudou~ 
konzervatónum, osvetové zariadenia a kluby l 
a napokon sa pouktl!te na výchovu hudobné
ho publika prostrednlctvom koncer tov, hudob
n.Qch divadiel, festivalov a v nemalej miere aJ 
masovo-komunikačných prostriedkov. 

lludobna v!}chova bude na výstave zastlípentl 
vlacergmt expontltml z oblasti napr íklad je( 
modernlztlcte, predskolskef a mimoškolskej hu
dobne j výchovy (samostatnfí expontlt bude 
tvoru dokumenttlcla prehliadok detských sa
borov). Dal eJ uvldlme dokumenty z vtacerýcl1 
operných l baletných predstavent posluchtlčou 
konzervatóri! i vysokých Skôl, ich trofeje z do
mt1ctch a medztntlrodngch sútažl, tlačen~ do-
kumenty a knthy o huctbe, aut, 

• Expontlty budú aJ z oblasti rozvoJa hudob
né/zo Z/vota v CSSR (spolu s výtvarne rie!ie
IIOU mapou - s uyznatenim hudobných c:ell-
1/er J. Významng podiel na Jeho polilicko-kul
llírnom profile majú oba ideové zväzy - Svaz 
l•eskgch sklada/eiu a koncertních umélc1i a 
Zväz slovenských skladatelov, okrem toho a1 
Ceský a Slovenský hudobný fond so svo;1ml 
zariadeniami. Pozomost sa venuje i nai;im po
predným hudobným festivalom, ako Je PraisJ..tl 
jar, Medzlntlrodný hudobný festival v Brne, 
BHS, ďalej oblasti koncertného iwota, hudob-
11!ích divadiel, prehliadkam a festivalom róz
nych amatérskych l profesiontllnych slíborou 
piesnt a tancov, výstava zacl!ytl at nase hu-
dobné múzetl a archívy, ďalej zbornlky a hu
dobné časopisy. Uvidíme aj charakteristick~ 

typy slíčasn,ých hudobn,ých ntlstrojov z produk
cie n. p. Ceskoslovensk~ hudební nástroje 
v Hradci Krtll ové. 

• Osobitné panely predstavia činnost hu
dobných vydavateľstiev (Supraphon, Panton, 
Opus} s tch naJnov!iimt edičnými činmi. Doku
mentoval sa bude aj čin11ost hudobných redak
cií Ceskoslovensk~ho rozhlasu, televtzie, čin

nost nas/ch umeleckých agentflr - Pragokon
certu a Slovkoncertu a mnohé dalSie kompo

nenty hudobneJ kultúry. 

Otvorenie výstavy bude v,ýznamnou slíčas

tou Bratislavských hudobných sldvnosll 1977. 

K ugstave sa pltlnu;e katalóg (zabezpetz liu· 
dobné oddelenie SNt11/j . Okrem zdôraznenw 
tí.spechov stí.časneJ social istickej hudobneJ kul
túr y bude tu t prehľad 7Judobného histo1 ickélw 
lJýiJo /a. Katalóg sa p/tlnu;e u rozsahu asi 1<:0 
8trt1n textu - so 160 fotografiami Okrem {:Ps 

kého a slovenského vydama sa p/ánu1e aJ mu 
tdcla anglicka. I. ONDRASEK 

Ospechy slovenskej gramoplatne 
Založen!m Cs. hudobného vydavatelstva OPUS v roku 1971 vznikli pod

mienky, aby sa slovenské tvorivé a ln terpretal:né umenie začulo aj for· 
mou gramofónovej platne dôraznejšie up lati10vať v zahranič! a prira· 
d!lo sa k úspechom, ktoré dovtedy dosiahli na zahraničných koncert
ných pOcttach 1 operných scénach výkony a diela našich umelcov. 

Neuplynulo an i plných sedem rokov a predstavy sa v praxi realizo
vali. 

Vychodlskovou situáciou po dramaturgickej stranke bola pnmárna 
potreba, nahrávať die la pôvodnej tvorby, ale hneď od začiatku budovat 
vlastný katalOg z nahrávok skladieb svetoveJ hudobnej histórie a sú
časnosti . Na realizáciu edičných zámerov sa angažova l potenciál, zdru
zujúei vybrúsenosť tnlerpre tačného umenia staršej generácie a už zná
mych súborov, ktoré profilovali slovenské gramofónové nahrávky este 
v rámci Supra phonu 1 priebojnos ť a nové pohl:ady nastupujúcich výkon
ných umelcov. 

Zhodou okolnostf mladé sily začali preulkať do povedom ia zahranič
ných znalcov a širš ieho publika právo od začiatku terajšieho desa ťro· 
čia, kedy začal a j OPUS svo ju činnost Klaviristi P. Toperczer, K. Ilav
i!ková, M. Lapša nský, A. Cattarl no, T. Fraflová, L Palovič, huslisti A. Ses
tá ková, J. Spilková, P. Michalica, violista M. Telecký, violončelista J. Ale
xander, flau tis ti M. Jurkovič a V. Brunner jun., klarinetista J. Luptáčik, 
gitarista J. Zsapka, dirigen t O. Lenár d, speváci A. Kajabová·Peflásková, 
Ľ. Baricová, O. Malachovský, Bra tislavská komorná harmónia a iné me· 

ná v prevažnej 
väčšine prezen· 
tuje diskomom 
práve OPUS. 

Na platue 
OPUSu (roCOá 
produkcia 60-
70 LP a 40-50 
malých p latnf) 
sa dostávajú 
nové in terpre
tačné konce p
cie, sv ieži ume
lecký elán, vy
soké amblcie 
a medzinárodne 
a probovaná ú· 
rove11. Svoju 
ú lohu zohrala 
aj podnecujúca 
atmosféra exis· 
tencie nového 

vydavatefstva. 
Vznikli nahráy
ky, ktoré si 
podmanili staré 
a z!skall nové 
v rstvy poslu
cháčov a vydo· 
bili si miesto 
aj v medziná-
rodných relá• 
clách. 

. Dôkazom nefalšovaného záu jmu o nahrlívky OPUSu je skutočnosť, 
že z jeho katalógu prevza li do svojic!) vydavateľských plánov a vydali 
formou licenčných platni zahraničné firmy už 66 samostatných titulov 
(z toho 57 titulov vážnej hudby a 9 titulov popu lá ru a folklóru), čo 
sa rovná 76 dlhohrajúcim platniam z produkcie rokov 1971 až jún 
1977. Za túto dobu vyda l OPUS celkom 353 LP platn!. Zahraničné flrmv 
prevzali leda viac a ko jednu pätinu celkovej produkcie dlhohrajúclcÍi 
platnf OPUSu. Ak si opätovne pripomenieme, že OPUS vznikol v roku 
1971 a licenčné obchody sa realizujtl len od roku 1973, hovor! to samo 
za seba. Záujem zahraničných gramafónových spoločnost! sa firemne 
a teritonálne r ozdelil tak to: 

T.J. počet 
Počet kúpených LP 

Firma Štát titu lov platni 

VICTOR Japonsko 37 46 
RCA Schallplatten NSR 14 17 
REDIFFUSION Ang!Jcko 13 13 
PICKWICK Francúzsko 9 9 
FONIT CETRA Taliansko 9 9 
RCA DISCO~ španielsko 3 8 
RECORD TRADING švédsko 4 4 
JUPITER RECORDS N~R 3 3 
APON USA 2 2 
SONODI~C Francúzsko 2 2 
SOUND PRODUCTS Holandsko 2 2 
DURECO Holandsko 1 l 

Spolu: 99 .l16 

Mnohé z die l, k toré prevzali zahraničné firmy, sú už viacnásobne 
vydané sk ladby pod etiketami starých a celosvetovo známych spoloč· 
nostt: 111indlove a Corelliho Concert! gross!, Vivaldiho štvoro ročných 
období 11 výber z jeho Inštrumentálnych koncertov, Dvoi'ákove tri pos· 
tedné symfónie, Cajkovského Patetlcka, Berilozova Fantastická, Gershwi
nova Rapsódia v mod rom a Američan v Parfži, Smetanova Má vlast, 
Mozartov Klav!rny koncert d mol, sláči kové kvartetá Dvoi'áka, Haydna, 
Mozarta, Debussyho, Ravela, Pa!estrinova Pieseň plesni a 1. Svedči to o sil
nom doj me, ktorý urobili novým poňatím Interpretácie a jej kvalitou 
naši umelci. 

Zvlášť treba oceniť skutočnost, že sa zač!na yeallzovať jedna zo zá
klad ných úloh OPUSu - vnlesf do vedomia zahraničných dlskofilov 
~x~stenc!u p~v~dn~j slove~1skej hudobnej tvorby. Prvé výsledky tohto 
ustlla su vel mt slubné. Ftrmy Victor, Fon it Cetra, RCA Schallplatten 
a Sound Products odkúpili a vydal! nahravky diel E. Suchoňa [Serenáda 
pro s láčikový orch~ster, Symfonická fantázia na BACH, Kaleidoskop, 
Metamorfózy). J. Ctkkera (oper a Coriola nus), S. Jurovského (Symfónia 
č. 2 pre o rgan a veľký orchester). nahrávky s tarej s lovenskej hudby 
a s(t časn ej zborovej tvorby. V medzinárodnom gramofónovom dianí sa 
teda uplatiiuje hudobná kultúra, ve ľká v!lčšina diel ktorej vznikla po 
roku 1945. 

Zahraničné prenikanie nahrávok OPUSu prostredntctvom licencií 
(hlavná forma spolupráce so západnými firmami) doplňa vývoz hoto
vých, v~ llsovaných platní. Táto forma su realizuJe hlavne s partnermi 
v socialistických štátoch. Týmto spôsobom sa zo päťročné obdobie rok(lv 
1972-1976 vyviezlo platn! za vyše 21 mi l. Kčs. Charakteristickou črtou 
tejto činnosti je pestrejšia titulová štruktúra a vyváženejsí pomer váž· 
nej a popularnej hudby. Hlavný záujem zahraničných partnerov sd 
v týchto rokoch sústredil na nasledujúce tituly: dlhohrajúce platne, n11 
ktorých hrá Slovenská filharmónia pod dirigentskou tcktovkou L. Slo· 
váka, Zcl. Košlet·a, Ľ. Rajtera, C. Zecchlho a H. Swarowského, symfó· 
nie Dvoi'áka, Beriloza, Moza r ta, Haydna, Cajkovského, za spoluúčinko
vanta Slovenského filharmonického zboru - vokálne diela Brahmsa 
K. Ilavltkovej - kiavfrne d iela Hindemllha a Stravinského vsetky n§.: 
hrávky Slovenského komorného o rchestra (Vivald i H!lndel 'Corelll T'IÍ
lr.mann, Gnluppi, Scarla tti, Moza rt atď.). platne z~ sé!'le Ceskosl~ven· 
ské h isto rické organy (d iela j. · S. Bacha, ht'á tlr. F. Klindal. Veľký 
záujem bol o Soko lovu interpretáciu HlndP.mlthových organových sonát 
a o komorné diela v Interpretácii Slovenského kvarteta [Dvoi'l'ik, Mo
zart, Ravcl, Debussy l Záujem vzbudilo aj Bratis lavské komorné zdru· 
l.cnle ( f. Ch. Bach, Sta mic ), kla vlrls tl K. Huvl!ková (moderna l a P. To
pnrczn t· [ lmpreslOnistl l. Z pÔVOd nej Sloven- kej (VO l' by sa Zallaf najviac 
páčia diela starej hud by v epícil MusiC!! a ntiqua slovaca, samostatný 
tll ul so Surho ilovou Symfonickou fantáziou na BACH a Jurovského 
ll. symfóniou. PAVOL FELLEGI 



Salzburger 
Festspiele 

Salzburg - de)lsko tedného 
z h udobn9ch festivalov s naj· 
vilčšou tradtclou, festiva lu, kto· 
r9 n ikdy nestretli na svo Jej 
u meleckej závažnost! a atrak· 
tfvnostl, fesUvalu, ktor ý nemô· 
ze vvhovlef tls fcom požiada
vlek o vstupen ky, festivalu , 
ktor~ ročne prltahu je s tovk y 
odbom9ch kr itikov z celé ho 
sveta , fes tlva lu, kd o nAozaj nie t 
takmer podu ja tia nehodného 
nllvštevy. Festivalu, ktoré ho 
usporiada telia sa dnes už ne· 
obávujll preds tavi ( umelcov me
nej známeho mena a zvyšu j(! 
podiel h udby 20. storočia vo 
svoll!'h p rog1·amoch. Tento fes
tiva l bol pre nas tohto ro ku 

prHomnosf v Salzburgu n ielen 
umelecky, ale l kultúrno-poll· 
tlcky velmi význa mná. Jed not
livé 11lohy boli obsad ené v9luč· 
ne dobr9ml hlasmi (na pr. Eric 
Tappy, Claudia Ntcolal ) . 

Verdiho Don Carlos insce no
vaný- l dlrlguvnný Ho1·hertom 
v. Ka1•ajanum Jo na p rog ramo 
ft:stlva lu už trellu sezónu, no 
vďaka vysoke' kva li to p rcdsta· 
ve nia po vš~tkých stráa,kach, 
113l r! stl:ile k najprltažllveJsfm 
pod u jntlam fest! va Ju. Obsa de· 
nic jednotlivých úloh bo lo 1e
d inečné: Niko laj Giaurov fľi· 
Iip ), Placido Dom mgo (Don 
Carlos), Piero Cappuccil ll (Po· 
sa ), Mlrelle Front (Alžbeta), 

Sc•dna z Dona Giovanni/ro u rd±ll Jean-Pierre Pormella. 

Zll U 1lmavý l akllvnou účasťou 
d voch hudob nýc h telies zo Sie· 
venskll. V týžd ni od 28. iúlo 
d o 3. augusta som ma la mo i:· 
nosť vidieť 8 počuť štyri oper 
né pt ed stavenia , dva veľké Ol'· 

cll•·sl ré Ino koncerty, ted no n Ht · 
tlné z d iel w. A. Mozarta, jed· 
n u sflren ád u a )eden chrámový 
koncort. 

Staronova tJ•e dicta Salzbur
ského festivalu - oživenie vý
znamného, ale zabudnu tého btt
rokového oporného die la , nasta 
tohto roku konkrétnu podobu 
v uvedP.nf opery ll San t' Ales· 
sio Stefana La ndibo. Die lo bo
lo potrehné rekonštr·uovat a 
"dotvoriť" pa·fldovšetkým 
skonkretizovať lnstrumen tár.IU, 
vypracovať ha rmonické postu
pv a melodické ornamenty. Tu 
došlo k určitým prehmatom, 
k toré miestami narúšali štýlovú 
Jednot u diela: orchestrálne fa r 
by a harmonické riešenia, ne
nr~ pripomínajúce svet 18. Hž 
19 s loročla ope t·o viac poško
dili. než prispeli, a bo li dôvo· 
dom k masovému p rotestu od· 
bornej kt•illky. Po rezijne j 
stránke [August Everding ) islo 
pred ovšetk9m o reprodukciu 
b11rokového divad la so .všetko u 
jemu vlastnou nádherou a ve f· 
kolepostou. l tu n iektoré de· 
t ally boli podsta te d iela cudzie 
(zámer ne nehovorime o štýlo· 
vostl. o ktore) v tomto p red· 
staveof nemohlo by t a n i reč i -
dielo bo lo Inscenované "baro· 
kovo" a hudobne Interpretova· 
né barokovo-romanticky a ako 
t a ké - až ne uvedené výhra· 
dy - bolo rozhodne zauj!mn· 
vé). Scéna }can-Pierre Ponnel· 
Ja barokovú divadelnosť Insce
nác ie účinne podčiarkla . jadro 
orchestre pod tak tovkou Pe tra 
Maaga tvoril Statny komor n9 
orchester zo Zlllny (doplnený 
skup inou p lechov z Ber llnskoj 
filha rmónie a hráčmi na sta · 
r 9ch nllstro joch z Prahy a Salz· 
bu1·gu ). k to r9 bol asi p rekva· 
pentm pre usporiadateľov 1 od· 
born!kov: svojim v9konom po
t vJ•d ll vysokú technickú a mu· 
zlká lnu vyspelosť a l ked jeho 
spoluúčinkovanie v Landiho 
opere nepatrilo k najvllčslm 
a trakcllím festivalu, bola jeho 

Flon m za Cossotto [Eboll). H<.Jr· 
bert von Kara ton, dlr lgujllcl za
sadne spamllll. bez akejlwfvek 
tea trli lnostl, skôr poko jne, 
~trucne, účelne a veľmi oh!a· 
du plne vo~: sólistom pôsob! In· 
&piru júco na celý mterpretuč
ný apa rúl. Sa lome, lA k Isto n im 
rd~ijne l hudobne naštuclovana, 
bola uz predmetom d iskusii. 
Prvým úskallm jo vcľk9 javls· 
kový p r iestor Grossos Fcstsplel· 
IJaus: koncentrovauá l udsl;á 
driíma SlrtiUSSOVOj opery Sél 
hrozi rozp l yn(tť a s ll·atit, nie· 
len pokra! 1dr: o samotnA hla · 
S)', a le i v scénic ke j rea li zá· 
cil. Karajan k ladie dôraz na 
hudobnú rP.allzéiciu, resp. na 
orchester (a lf! bo je tento do
tem dó~ledkom vysf.le spomi
naných skutočnost!). ktorý z 
času na čas l prekrýva hlasy 
na javisku a je v lestn9m n~sl· 
teľom tragédie. Objavom a sen· 
záctou bo la Sa lom o HlldP.gurd 
Bellľen sovoJ, spovát:ky mimo· 
ríadnyt;lt kva l ft [prekvapi lo, ze 
ta nec so siedmimi závoJmi bo l 
stvárnen ý 1J11letkou). 

Novým prcdstélvon!m v Salz· 
bt11·gu bol l Moza rtov Don Gio· 
vanni. Ak sa o jeho hudobne) 
realiz&cli možno vyjadriť len v 
snperlat!voch (d irigen t Kar l 
Biih m }, vyvolala réžia a scéne 
J. P. Ponnella búrku disku"if. 
V realizácii opery nebolo zjav
né spoločné východisko réžia 
a hudobného stvárnenia. Btlhm 
sa inšpiroval Mozertovou hud· 
bou , ktorá v podstate pt•edsta· 
v uje ak9si komplexn9 od1 a z 
ludského zivota eko takého. 
J. P. Ponnello zrejme chcel na 
črief do hlbky námetu a ne· 
uspokojil sa prezentovanlm ži· 
vota zhýra lca. Pre neho bol 
Don Giovann i re belantom {nie 
revolucionárom) proll s tlesne· 
nému ka tol1cko-mora l1 sllckému 
p rostrediu južného Spanlelska 
17. storočia, rebelantom, ktol'9 
ne•·ešpektuje morá lne a ni so· 
ciálne konvencie; salzbu rská 
Inscenácia takto zfskala Istý 
sociálny podtón. Zau)hnavo bo· 
lo vyr iešené finá le opory, kde 
zjavenie Komtura a smrť Dona 
Giovanniho sú s tvárnenó sym
bolicky. Režljn9 koncept bo l 
premyslen ý, možno nlo celkom 

Z galérie -svetových ... 
Inudzla seueroamerlck!Jch operných speoakou na európske 10 

utskd koncom ptiťdestatych rokou obohatila mo.tnnstL urcholnrr 
wagnerouskef tnterpr etdcte o kvarteto uýntmolmf1ch tenorl~tnu -
Kanaďana Jona Vtckersa a Američanov Jeana Coxa, Jamesa KnliJII 
a fessa Th o ma s a. Thomas, r oddk z kedysi exottcTan Oako/,, 
0 doktor psychológie, zabtnal so spevom pomerne nnsA'oro, nu 
prahu tridsiatky, debutujťí.c u roku 1957 u San F'ranct ~c11. v nu 
sledufťí.com roku prlchddza do Európy, stáuo ~>a sólt lilom OJl"''· 
u Karlsruhe, nesk 6r at u Stuttgarte a Mntchoue. Po pruyc/1 ~czťt 
nach u ktorých spteua at Lenskdho, Cauaradosstho, Z'urldcJo, R11 

dam~sa, dona Carlosa, naz'lačufe l!oraz utU!~Iu lnklmácw k wnq 
nerouskt!mu odboru. V r oku 1961" debutuje Panlfalom 11u fr'.\11 
valovom Bayreuthe, o rok nesk6r Walterom Stolungom u Mctr11 

Salome, predstavenie inscenoval a dirigoval Herbert uon Kara/an. 

dotiahnutý. Zo sólistov na jviac 
zaujali Walter Beľ!·y (Lepor~:~l· 
lo], Anna T01nowa-Sin towa 
[ Donna An na], Peter SchrP.if'r 
(Don Otta v io) a Edith Ma th l
sova (Ze r lina ). ) ednoznačnn 
na j vi:lčšim zážitkom Inscenácie 
bo la Bllhmova h udo bn á reallzá· 
cla diela : jo obdivuhodné, co 
vše tko z tejto p re bolwtnj pa r 
titúry vyniesol, koľko na p!l l iD, 
vu ušenia a drama tlzmu, lyriz
mu a pôvabu prezen toval s 
priam sugestlvnou in tenzitou. 
Viedenskí filhH t·monlcl 11 zbor 
VIedenskej státnej ope1·y mu 
boli skvelými pa r tnermi. 

Prvé d va orchestrálne kou
certy patrili Londýnskemu sym
fon ickému orchestru pori tr.k
tovkou séfdirlgenta Andróhu 
Próvina a stáleho hosCu jllcello 
d irigenta Cla udia Abba da . Ur· 
chester v yniká skvelou tech · 
m ckou pl"iprnvou, hutnosťou 
zvuku (sláčiky l), vynikajúcimi 
dychmi (plechy!). v9born9m cl · 
tom pre rytmus a mimoriadnou 
kult(lrou prejavu. André Pré
vin, dirigent bl:lz akejko ľvek 
okázalosti gesta, presvedčiVO 
realizujúc! svoJ u koncepciu 11 
umelec so znHmenlt9m zmys
lom p re štýl tej-l<lo t·eJ sklad· 
by uviedol na svojom koncerte 
o. i. II. symfóniu Sergeja Rach· 
mélninova. Michel Béroff - ~ó
ll~ ta Beethovenovho l l. klav!r· 
neho koncertu - mterprelovfll 
dielo muzikálne, a lo mimori,ad· 
ne nezaujal. Strokú pa letu rr· 
per toáru orchestra dokresl il 
program Abbadovho koncerru. 
Ovortom vo vynikaJÚCo! Inter· 
pretécai z11znelt Ligetiho Atmo· 
sféry. Zvlášť sugestfvne a vzru· 
f.ujúr.o zapôsobila reprodukcia 
Prokofiovovej veľkolepej 111. 
symfón ie, ktorá p11trlla k vr · 
cholom festivalu 11 potvrdiln 
chýr o Abbadovet osobnosti dl · 
ngonta - umelca noust~le HU 

zaoberajúceho hudbou 20. sto
ročia, dynamického, vysoko lll· 
tellgentného. muzikálneho a 
angažovaného, prlstup ujúceho 
ku svojej priícl s maximálnou 
mierou zodpovednosti. Bolo ob· 
divu hodné, ako sa v Beotho· 
venovom husľovom koncerte 

prlspOsobil jem u zaiste v prln 
c!pe c udzeJ koncepc ii sólistu 
Gldona Kremera {jeho vystú· 
pente patrilo k senzáciám fes· 
llvalu o. l. pre dvoje nových. 
neo bvyk lých, pre Kremer·a 
kom pon ov11 n ýc h ka dencii mos· 
kovského s klada teľa A lf re da 
Sn!tkeho ]. Kremer je husllslo tn 
ncpozna júclm technické p ro iJil'>· 
my a jo l s ugestív nou 05ul:· 
nosfou. jeho lnterpretúcte Bee· 
thovene prekvapila krajnou 
suhtf l nosťou a krehkosťou, jNl 
IIOStľétn n ým zdôraz~tenim lyrlc 
ko·medltatfvnych po lôh, neo 
thovena takmer bez energ ické· 
no záberu - koncepcia disku· 
tHIJilná. ale dovedeu;J do dô· 
slAd kov. 

AtrHkctou bolo vy!>lúpl:ln ic l-l
ročnej nemeckej huslistky An· 
ne-Sophie Mutter v rámci ma
tiné z diel W. A. Mozarta, ktc.· 
rá s orc llr,strom Moz8rtea pod 
t<lktovkou G. Wi mbergera s ob
divuhod nou technickou suvere· 
n llou a umeleckou uelosťou 
uviedla Husľov9 koncert D dur 
K. z. 211. 

V rámci komo1·n9ch koncer· 
tov, t•osp. sercn ád vystúpil na 
i'estl va le dvakrát [ po prvýkn1 t 
v histórii svo jej existencie 1 
Slovenský- komorný or•chestflr. 
V koncertneJ sieni Mozartea s 
cllolnml TP.lomanna, Händla , Bu
cha [v sUJte h mol voľrn l 
1íspesnr. spoluúč t nkova 1 V l. 
Brunner ml.) a Vivaldiho a vo 
Felsenreitsrhule s dielami Co· 
rolliho, Cou perina , Respigh lho. 
Gnega a Bnttena. Náš špičkový 
súbor odviedol vrcholné výko· 
ny a zožal zeslúžen9 úspe~;h 
obecenstva. Kritika neprejavila 
až torko nadšenia; p redovšf't· 
kým nesúhlasila so zásadným 
spôsobom pr!stupu k Interpre
tácii, čo je v podstate záleli· 
tosfou vkusu. Naši h udobntcl 
vi;a k reprezentova li na vysoko1 
ítrovn i a t reba len dúfať -
dobré výkony -poskytu jú pre to 
rnálny podklad - že vystúpe
nie v Salzburgu nebolo záleži· 
tos ťou jedného festivalu, že 
zvýšilo dôveru usporiadateľov 
l pre bud úcnost 

A. RAJTEROVÄ 

Salzburg nielen festivalový 
Salzburg sa nevyznaču)e len 

ll·adičn9m slávnym festivalom, 
má vedra toho vera ln9ch ver
kolepých kultúrnych a kclt. Jed· 
nými z nich sú tzv. " Zámocké 
koncerty ko mornej hudby". Za· 
čla tkom tohtoročných Salzbur· 
ger Festspiele sa uskutočntl uZ 
4000. koncert tejto akcie. je) 
trad!clu založil dnešn9 uspo· 
rlada ter p rof. Siegfried Hum· 
mer, majiteľ koncertneJ agen· 
túry Hummer. Pred 24 rokmi 
prišiel s myšlienkou, že náv
števnfkom mesta treba dať hod· 
notnú koncertnú náplli l v ob· 
dobí mimo festivalu a tiež po· 
čas neho, doplniť hlavnli akcie 
festiva lu. Priestory arcibiskup
skej rezidencie, čl zámku Ml· 
r·abelle sa k tomu priam po
núkali. Tieto koncertné akcie 

maJú úspech, hoc! záujem d o
máceho obyvateľstva je malý a 
sú preto určené hlavne náhod
ným návštevnťkom Salzburgu. 

Ak s ledujeme zozna m umel· 
cov, ktor! v pr iebehu rokov na 
t9chto koncertoch účinkovali , 
prekvapi nás vel ký počet čes
koslovensl<9ch umelcov, ktor! 
tu každý rok reprezen tovnll 
svoju vlas t. Aj Slovenský ko
morn9 orchester r obil prvé 
kroky v Salzburgu p ráve pod 
hlav ičkou agentúry Hummer. 
Agentúra sa zau j!ma o mla
cl9ch zač!najúc!ch umelcov z 
Ceskoslovenska a bolo by vhod· 
né, keby naše agen túry Slov
koncert a Pragokoncert neza· 
budil dodať svoje ponuky mia· 
dých umelcov do Salzburgu. 

M. M. HUI.A 

polilan opare, v naslcdutúcom deMif'rot:i st bez Thomasa tatko 
možno predstamť uel ké opern!J udalosti, venované dielu tvorcu 
hudobne, drámy. BayreuLlz, uc>l/(ono~n!í Salzburg, Wogneroue pre
llltéry uo Vieclnl, M BT, Lonrl!í'lc, Mníclzoue, Buenos Air_es spa;a,rí 
'll s Tlwma~uurím Sleqmunclom, SrC'qfrledom, Parsi f alom a natmil 
' iPho urcliolnými zllolwmt - 1'lmtzltimoerom, J.,ol!engrinom, Stol-

lll(JIJJII. Na palete ue/ kt!lw hlctsotl~l!n matPrltllu naSl o sa dosf 
lrtrwk.tích farteb, aby so stol uzorou1Jm lnte,•pretom lyrlckll/Stclt 
'' mrih·~zch uragnprousktich lm/urno - o!'l'kd Interpretačná intc-
1!1/f'IICta a 1!/asouá orln/nost lll1lO~f10ual/ mu zr'irouefí uyrouno1 
·.a tJ !i /)tcknllliclt pm•cm1rtroc/J ~ r1or!amr ltrcili1Skými, korunouany
•nr Trtslanom. Nntlllaslnef.~tf' rltspnztcre suofho tenoru uplatnil 
1" /wmas nn ucl kýclr SIIPlOII.IJCh /al)lskťlclt at 11 ďa!Set oblasti oper
•tet lzteratťí.ry - 11 Beet/101Jennuom F'lorestanoul a dramatických 
,.artrách .strau::;suo~krtch {C'tsar 11 Zene bf'z trer)a, Bacchus u Arlarl
ne 110 Naxe J. Diw tJ. augusta t. r. oslauil Je ss 1'homas pät desia· 
t111y. -BI-

Zo 
zabraničfa 

Wollgang For tncr, k torý oslá· 
vl 12. októbra sedemdesratlny, 
mal p remiéru svo jej najnovšej 
sk ladby THAT TIME na básne 
Samue la Becketta. Kritika ho· 
vo r! o e kvtvr1len tnom zh udob· 
n~ní básnickej p red loh y a o 
nuvýc:h črt óch v jeho tvorbe. 

V Salzburgu vydali prvý zvä-
7.01{ hudobných pamiatok mes· 
ta. K1•itika pr•tja la novú knihu 
s vel kým uzna nfn1 . 

'ľoh tot·ot:né kasselské lludob· 
né dni sa usku tol:a1u jú pod ná · 
zvom " Hudba a dok umen ty" . 
Ide predovšetkým o konl'rontá· 
clu notových materilllov so 
sklada teľským rukopisom a 
PI'Oblémv nových zápisov 8 no
vych notáctf. 

V I"Rkúskuj kompozičue) sú
ťaži udelili l. cen u 50 000 sl lin· 
gov holondsl,ému sklada terovl 
l;ury Curpenterovi. jeho skl tid· 
btt Jo určen a p re 9 l1 ráčov a 
vyc!Hidztt z no jnovšíc h kompo
Z J č n ycJ I to<:lmlk. 

Do s u ťcrže o cenu d ll'lgenta 
Swat·ovsl<éhu vo Viedni sa pn· 
lllasilo !:!2 k~tncltclútov z U ktu· 
tín. Vlcrsl uu ho ku1dwrzu sa zú· 
castutlo 57 di r igentov a na IV)•ii· 
sie ocone nle dosta l GUn ther 
Neuhold z Grazu. 

hluvlrlslé! Ma urlzro Pot11ul 
né!sleduje cestu Iných sólistov 
a vystúpi v januál"i 1978 11k0 
dirigent nH troch koncertQ(.h. 

Cílsky klavinsto Cla udw Ar· 
rau, k torý má 74 rokov, a bso l· 
voval veľké koncer tné turné v 
NSR. Kritiky zd llrazJ1ujú feho 
sllí lu svie:losť, novsedné d ispo· 
zlc le a zrolé ma jst rovstvo. 

Stu ttgartský komorný or· 
chestor s d lrlg6ln tom MUnchin · 
gerom navstivll p rvýkrét Ctn u, 
kde mal viac koncertov. Reak· 
cia obecenstva na hrané sklad· 
hy nemeckých majstrov bola 
nevšedné. Na programe hrali 
1 skladaterov, ktori boll v d o· 
bach tzv. kultú rno) revo lúcie 
ne indexe. 

Budúci rok b ude medzin~od· 
n9 skladatelsk ý kon kurz K. H. 
Stockhausena. Uspo riada jú ho 
talians ke mestá a talianska te· 
Iovizil! a poclra pod mienok Ide 
o sk lad by pre klavf t• a orches· 
lo1· a lebo klavír sólo. 

'ľlož francú~skc Ministerstvo 
k u ltúry S(:lolu s ďaliHm i orga
nizácia mi v,ytvorllo z&k ladmu 
pro centrum starostlivosti o 
h ud bu Stock ha usena. Budú sa 
konať kurZ)' , sú ťaže, diskus ie 
o jeho tvorbe a pod. 

Jean Francatx hra l sólový 
part na slávnostno m ko ncerte 
k jeho životnému Ju bileu v 
Meinze. Die lo vzbudilo pozor· 
nosť , hoci kritika nezabudla 
pripomenúť, že korene 1eho 
techniky sú "vo včera Jšku " . 

Opernwelt vydal reprezentač· 
nú ročenku "Ope r 1977". V za· 
ujfmavcj forme s bohat9m ar· 
ch lvn ym fotogra flck9m mate· 
l"lálom prináša profily sveto· 
v9c h opern9ch spevákov, k tori 
dosa hovali zenit svojej umelec· 
ke j d ráh y v 50-tych a 60-tych 
rokoch . Hodnoti tiež uplynulú 
operm) sezónu na svetových 
pódiách a pr ináša pod robné 
p lán y nastávajúce j sezón y. Ob· 
sahuje hodnotn9 materiál do 
diskusie na té mu: uvádzať ope· 
ry v orlglnálnei reči alebo v 
pmkladoch? 

Kong res asociácie nčitefov 
hudby hol v augu&te t. r. v 
13avorsku. Na programe bo la 
vý me 11 a medzin ár·odných vyučn· 
wrclr. h skúscnuslí. 

Unlvcl'zilno kn izníco vu Va r· 
ilave o hlásila objavenie Troch 
11iesnf no a tog llcké texty Jarno· 
so Joycuo 11d K. Szy manowské· 
ho. Plesli!! v:r.nlkll v roku 1928. 

V dhoch 23. má ja - 8. Jtí· 
na t. r . bola vo Viedni medzi· 
národná súťaf kluirlstov, kto· 
rú ZOl'g a n izo vola Vysoká budub
ná ~kol a vo Viedni. 



·Jubilanti 

Dňa 12. júna oslávil hudob
n lk a pedagóg prof. Mikuláš 
Pongrácz svoje osemdesiatiny 
rnarodil sa V r. 1897 VO Vlt!d
nt l. Jeho život bol v zname
nť túžby po hudbe, l ked často 
nP.Jnal k nej Iahkú cestu. Za 
svoje hudobné nadanle ďaku je 
p r edovš etl{ým svo jej matke, 
k tor á bolo veľmi pohotovou 
p larastkou a v Ich dome sa In· 
tenzfvne pestovala komorná 
hud ba . V r oku 1902, ked otec 
lšlel do dôchodku, celá rodi 
na sa presťahovala z VIedne 
do Bra tis lavy, kde Mikuláš a b
solvoval aj gymnaziálne š túdiá. 
Po maturite bol odvedený o 
vojnu prežil ako voja k na rôz
u ych fron toch. Po vojne pra
coval ako praktikant u archi
t ekta Feiglera. V roku 1920 za
ča l študovať s tro járstvo v Br
ne, láska k hudbe sa vš al< čO· 
raz viac h lásila k slovu. Do hu
dobného života sa začal zapá
jať ešte počas svojich brnen· 
s kýc h š túdiL Najviac ho zauji· 
ma l od detských člas klar inet, 
t omuto nástroju sa, však ve· 
nova! spočiatku len a ko au to
didakt. U proľ. Zoubka š tudo
val saxofón. Pokroky, ktoré 
zaznamenal na tomto n ástro ji, 
ho čoraz viac osmelil! k tomu, 
aby sa venoval hudbe profe
sionálne. V roku 1926 už pô
sobU zmluvne v Národnom di
vadle a ko saxofonista. Rozho
d ol sa nevrátiť do Brna a svo· 
je š túdiá na technike n edokon
čil. Pôsobil v r ôznych s úbo
roch , najdlhši čas pracova l v 
orchestri Júliusa Móžiho. Zllpf
sa l sa na Hudobno-dramatickú 
akadémiu v Br atislave, po ot
cove j smr ti však štúdiá opäť 
prer ušil. Dlhší čas pôsobil v 
Prahe ako saxofonista a klari
netis ta, po návrate do Bra tisla· 

vy sl po nlel<ofkýcl:i rokoch 
ro.zhodol dokončiť začaté štl1-
dlá a v roku 1943 a bsolvova l 
Bol činným v rozhlase, v rôz· 
nych súboroch a na rozličných 
miestach Slovenska. Po oslo
bodenf prija l pozvanie Stá tnej 
hudobnej š koly a pedagogické· 
ho oddelenia Konzervatória v 
Bratislave, Me p0so'b11 ako pe
dagóg hr y na klarinet. Po päť· 
ročnej pedagogickej práci sa 
vrát il · k obľúbenej výkonnej 
činnosti. 

Mikuláš Pongrácz jo a utorom 
prvej slovenskej klarlnetovet 
š koly, ktorej prvé vydanie vy
š lo v r oku 1958, o niekoľko 
rokov neskOr vyšla je j r eedf
cla. Pripravoval žiakov l pre 
vyšiile typy škOl a na prljlma
cio skúšky na konzervatóriá. 
Po oslobodenf sa zapá jal do 
kultúrno-osvetovej činnosti ako 
komorný hráč, pôsobil v rôz
nych komorných zoskupeniach, 
najčastejšie však s Júliusom 
Kowalsklm. JAN ALBRECHT 

Až sa raz v budúcnosti uro
bi s Civaha o vývo ji historiog~·a
fie slovenske j hudby v šesťde
Siatych a sedemdesiatych r o· 
koch, niet pochýb o tom, že 
meno Márie Jany Terrayove j -
ktor á prednedávnom osláv1la 
životné jubileum - bude figu
rovať na veľmi poprednom 
mieste. 

Od r oku 1951 na Slovensku 
pôsobiaca absolventka organa· 
vej triedy brnenského Konzer
vatória a doktorka hudobne j 
vQd y tamo jše j univerzity piltrf 
k šťastnému typu muz\kológa. 
pre ktorého hudobné d tolo 11ie 
je len obiektom racionál neho 
poznania, analýzy, kom parácie, 

rxultúzne /~to l 

ale - natmll a pr edovšetkým 
- umeleckým prejavom, t. j. 
::!Ivým, svojou sugestlb111tou J( 
človeku sa prlhov(tra júclm or· 
ga nlzmom. Tato tednota pri· 
s tupu vedeckéllo a umelecko· 
tvor ivého predzna menala celO 
2ivotnú či n nosť jubilantky, kto· 
rá sa na jednej s trane ubera lfl 
cestou smeru júcou k uchope· 
nlu podstaty hudobných prame· 
iiov, na d ruhej zasa k rešt l· 
túcll a znovuoživeniu objavova
ných a .,spracovaných" kompa· 
zlclf. Mll lokto na Slovensku po
znti ta k dôsledne a preclzne 
všetko, čo skrývajO naše knlž· 
nice a a rchfvy, málokto má ta
ký prehľad o vzácnych muzl
ká llách slovenského pôvodu v 
zahranlčf. Niet vari významnej
šej hudobniny, ktorá by - ob
razne povedané - neprešla cez 
jej ruky, a to nielen ako ob jekt 
jednoduchého opisu a doi<U· 
mentácle, a le at tntenz!vneho. 
neraz d lhého, namáhavého a 
koncentrovaného š tOdla , na 
konci k torého s toja zauj!mavé, 
ba prekvapivé poznatky, me
niace mnohé z tradičných a za· 
fixovaných predstáv. Zlaľ, do
teraz osud akosi nedoprial, aby 
rukopisy dr. Terrayovej, s ne
obyčajnou akrfblou vypracova
né katalógy (napr . levočskej 
zbierky ), monografie, š túdie 
vyšil tlačou - zaprfčinila t o 
ozaj len je j priveľká sebakri
tlčnosť, prisilné uvedomovanie 
sl, že vedecké poznanie je 
vždy proces nedefinitívny, no
ukončený? 

Pred dvadsiatimi rokmi sa 
(tsilie dr. Terra yovej sústreďo
valo na systematické budova· 
nie pramonne j základne k de
jinám hudobne j kultúry Slo
venska, teda na heu ris tiku, n a 
vypracovanie me todických zá· 
sad vedeckého opisu a doku
mentácie hud.obn!n, na vyho
tovenie súpisov a katalógov 
rôznych fondov a tú to prácu 
možno označiť a ko fázu viac
menej laboratórnu a " prope
deutlckú" . V poslednej dobe do 
popredia jej interesov vystúpi
la nutnosť prezentovať túto 
prácu verejnosti. Dr. Terrayov;j 
to r obila a robf veľmi zaujl
mavou, svojráznou a pôsobivou 
formou. Početné rozhlasové re
lácie, televlzne filmy o hudbe 
starého Slovenska, ku ktorým 
dr. Terrayová napfsa la scen ll 
rc a na reali zácii kto rých Sil 
Hko odborná spolup1·acovnfi:ka 
tvorivo pod i oľo l a, svedčia nic
len o hlbokej zna losti prob!e-

matlky, ale at o umeleckom 
vkuse a zanletent Vrcholom jej 
Cts llla s t\ však - pod ľa môj
ho názoru - zatial štyri gra
mona hrávky s lovenskej hudby 
16.-18. storočia, lt toré v ro· 
koch 1969-1974 vznikli v s po· 
lu prác! s Pt•ažskýml madrlga 
lls taml a vtedajš!m Madrigale· 
vým súborom pri SF, Hoci všet
ky gramofónové platne, a lto z 
l1ladiska dra maturgického tal! 
i realizačného, znesú svetové 
kritériá , nahrávka Paschovn1 
Harmonie pa storalis sa sta lo 
doslovne senzáciou a objavom 
.. nového kontinentu". 

RICHARD RYBARIC 

Profesor Ján Strelec s tá l vte
dy na čaJe VŠMU v Bra tislave 
a všetok svoj čas venova l or
gan izácii tohto učilišťa. Posi l
iíoval pedagogické kádre, hľa

da l osobnosti. Jednou z na jzod
povednejšich výchovných úloh 
poverll r oku 1953 a j zas lúžilé
ho umelca Imricha Godlna, kto· 
rého s edemdesiatiny sme st 
prednedávnom pr ipomenuli. 

Slovenskej verejnosti hol 
známy ako vynika júci spevak. 
Sedem rokov sa ním ako prvo
radým tenor\s tom honosila vie
denská Štátna opera, jeho me
no naplňalo hľadiská operných 
divadiel po celej Európe 
(Štuttgart, Berlin, Hamburg, 
Norimberg, Amsterdam, Praha, 
Budapeš ť, R!m, ZUr ich, Zenevn, 
Pa ríž atď.). Vytvoril hlavné 
úlohy v operách Bohéma, Tos
ca , Madame Butterfly, Turan
dot, Rigoletto, Trubad úr, Aida, 
Predaná nevesta, RusalkR, Sed
liacka česť, CHrovná fla uta, 
ObOI'O n a 1. Všetl<y úlohy sp ie
val v pôvodnom jazyku. Velká 

prlrodzen 4 muzikalita, vroaený 
talent a pracovitosť otvárall 
God\novl dvere k spolupráci s 
poprednými európskymi d ir.l· 
gentm1, orchestrami, do mno
hých rozhlasových št\idU a na 
koncertné pódiá. Brilantnou 
lt rásou svojho hlasu, mladlc· 
kou spontánnosťou, vrodeným 
citom pre š týlovú vyhranenosť 
sa rokmi prebojova l do radov 
em·ópskej speváckej elity. 

Vyrástol vo Vrábľoch, matu
roval v Nových Zámkoch a ab
solvovQl VysokO poinohospl)· 
dársku š kolu v Kluži. Súčasne 
sa venoval aj spevu. Nie pro
fes ionálne, s kOr pre osobné po
tešenie. VIac-menej náhor!a 
u tvor1Ja mu pr!estOJ' pre š tú.
cl lum s pevu v Parfžl u prc f. 
Bernardiho, potom v Berlfne, 
vo Viedni u M. Uľanovské ho a 
C. SteinbrUckovej, v Rlme u R. 
Straccia rlho a v Miláne u E. 
Mannlho. Pre ziskanie skúso· 
nosU to bolo zaujfmavé pozná• 
va nie rôznych prlncfpov voká l· 
nych t echnik. Do priaznivého 
vývinu vš ak vstúpila vojna. Go
elin opustil sfaš lzovant\ Vledflfí , 
pri jal miesto v klužske j opere, 
kde zotrva l do konca vojny. Po 
os lobodenr niekoľko rokov pô
sobil v Košiciach, znova s pie· 
va júc v operných úlohách do· 
máclch l svetových sklaclal e· 
rov, ba a j v Mejtusove j Mlade j 
garde, a le jeho dávnejš! záu1P.m 
o vo ká Inu pedagogiku preräs
tul začiatkom päťdesiatych ro
kov v r ozhodnu tie pri jať mies· 
to učiteľa na VSMU v Brati
s la ve. 

V jeho pedagogickej činnos· 
ti sa šťastne snúbili prakllcké 
sk(Jsenostl so sústavným teoro· 
tlckým štúdiom problematiky 
vol{á\neho umonia. To bola 
prednosť veľmi cenná, ale ne· 
zaručovala jednoznačný úspech. 
Kliesnila sl cestu k poziHvnym 
výsledkom cez experimenty, cez 
hlboké poznávanie prtncfpov 
tvorenia spevného hlasu, cez 
fyziologické danosti žiaka, CP.Z 
jeho Individuálne schopnost! a 
d ispozfcle. Niekoľko jeho 21a
kov dostatočne potvrd11o, že 
s lovenská voká lna pedagogika 
dostala osobnosť, ktorá do cel· 
kové ho vývinu vniesla mnoho 
hodnotného. Svojo názory v zo
všeobecnene j for mo sOstredll v 
knihe Hlasovú výcho va, k torá 
je dobrou pomôckou pre ná
stupcov na tomto neobyča jn e 
obtiažnom a n(lroč nom t\so.ku 
umelecke j výchovy. 

MICHAL PALOVCIK 

Vcl'l-.u lepé pod u ja tia. uskutučueu é s vc iUZ•Iá my mi m<t d'a rs ký nli umclcauto 
ruzširujú dobré meno zuucky HUNGAROTON na ce lom s ve te: 

13. llat•túk - sú hrnné vydanie diel (39 gra mofóuových pla tni ] 
F. Liszt - vcfkli voká lne a ora tót·no diela l Legenda o s v. Ali bcte, Kristus. 

Via Ct·ucis. Missa suiemuis atd'. l 
L. v. Beet hoven - symfónie (Maďarský li tá tny ko ncertn ý ot•chcstcr, diri

ge nt J. FerencsikJ 

NOVÉ SOHRNN~ VYDA NIA: 

f. Bra h ms - komorná tvorba 1.. II. 
L. v . Beethoven - soná ty pre husle a klavh· 
f. Haydn - ThP. Com plete Keyboa t•d Sulo Music l.- IV. ( kumpleln á sól;, 

vá kla vlrna tvorba ) 

Camerata Slovaca pod taktovkou zaslúžilé ho 
umelca V. Málka sa predstavila 10. 7. sklad
bami J. Haydna, W. A. Mozarta , Kuss cl'a a J. K. 
Vaňhala. W. A. Moza t·t kupodivu v ce lkovom 
"Yyznenf akosi zapadol - azda pt·eto, že z 
koncertu Es dur pre lesný ro h a orchesler 
zaznela iba dr uhá časť (v pml anl J. Budzáka ). 
V pn ých s kladbách trpel prednes komorné hn 
orchestra ,.robustnosťou ", chýba li mu väčšie 

dynamické rozdiely (na jmä sUšenia - posll!
cháč bol neustá le obklopený zvukom] a kfud· 
nejAl tok. No už v pôvabnej suite J. Kussera , 
ale na jmä v symfónii J. K. Va iíhala, sa Came
rata povzniesla k uvoľnenému, pritom v súhre 
presnémn a v rytme pevnému výkonu, ktot•ý 
svo jou boha tou diferencovanosťou dyna miky a j 
výrazu, iskrivým zvukom, zvláštnou zmesou 
ludu bUzke j šťavnatosti a prvku dobového sa
lónneho prostredia znovu oživil atmosféru 
Vaňhal ovej doby a pozornosť poslucháčov udr 
žal v napä U, ktoré vie vyvolať iba dokona le 
presvedčivé a umelecky hodnotné podanie. 

Z. KALNICKA 

Skladateľ, klavirista, di r igent· a 
pedagóg, v rokoch 195!1 - 1962 
rtadttet Konzervatória v Brali· 
sl ave Michal V ll ec sa dožil 75 
rokov. K teho významn~mu žl
votn~mu tublleu sa vrtW me v 
natbltž!lom /Jlsle. 

l. VYDANIA: 

R. Schuma un - Requiem. op. 148 
Requiem pre Mlgnun. op. 98/b 

f. Haydn - L'fnfedeltil delusa, bur letta per mnsicn v d Ynr:h dejstvách 

MEDZINAROONE UZNÁVAN Á SOCASNÁ MAOARSKA HU URA 

Množstvo medzinárod ných vel'kýc h cien jf: dôkazom toho. že ~··am nfótt " 
vé platne značky HUNGAROTO N si zaslft žia zaradenie dn každej zhie r ~ 
opravdivých priatP.ľov hudby, mi lnvnfkov ntimorindn yc h hud nbných zfižil 
kov. Violončelový recitál 1 uraia Alexandra 

Nemáme často prfležitosť zúčastniť sa 
recitálu zbaveného vonka jších konveu
cH a orientovaného jedine na najvlast
ne jšie umelecké presvedčenie interpre
ta. Alexandrov koncert v závore sezóny 
bol ak ýmsi jeho osobným estetickým !{re
dom, co však nijak nevylučoval o univer
za li tu jeho vkus u. Naopa k, zastúpcnto 
ba roka Sui tou cl mol č. 2 Louisa do Catx 
d'Herveloisa ako l s lovenske j moderny 
d ielom Sutta piccola Iva na Hntsovskóho 
doklada li s irku jeho muzikantskóho am· 
bllu, kto rého stred tvorlll mlmor la Llnc 
náročné diela zo soná tove j tvorby raaé· 
h o a neskorého r omantizmu Felixa Meli · 
de lssohna-fla r tlioldyllo a joha nnesA 
Braltmsa. Už prvé t6ny uvedenej sutt v 
s1 zbkall pozo\'Jlosť a nák lonnosť pontu 
cháčov. Presvedčtvé podanie pramemlu 
jednak zo spravnej voľby tempa jednot
livých čast! a tancov, z jemnocitu pl'l 
f r ázovnní temallckých oblú.kov ako l zo 
š týlového tl \' ll amického tleiiovanla 11 

kontrastovania. Mendslssohnova Soná td 

odznela v správnom prec!tonf ducha 
skladby, ktorá - a lm v podsta te ce lá 
tvor bo tohto a utora - vyrastá v nepo
rušenej vernosti k záldadn9m idoáiom 
klasicizmu. Hrušovského sk ladba pl'e
kvaplla svojou duchaplnos ťou a sús tre
denosťou - vlastnosťami, ktoré inter
pret vede l jasne vystihn úť. 

Bt·oJnnsova 2. vlo lo nčo l ovú sonáta 
F d ur op. 99 je naJ tvrdšlm skúsoiln9m 
i<<l lliCi1 om vJolonCells tov. Je to Introvert · 
~~~ lll elq, nekompromisné voci Jnterpt & 

tovi, dialo, ktoré odmletHjCtc k<1 ždí1 llclltJ . 
II VÚ da.kora~ivnosť a h tš trumeotú Ili ll [0 
iliv08ť, aledu. je sústt·et.leny A emnl: tOtt fl l 
nn Ptt>lllbent muzika ntský ci e ľ. zakódo 
vouý v ZP.let:tH!'l sk lfldobnrt log•ke. Al•~ 
X<J ndrovi sa pOdrll'llO. s polu <; 10llo purt 
nerkon Helenou Gáfforovou. stvá t'nJf 
Brahmsovu sonátu v úplnej z hode s vy· 
sokýml požiadavkami a p 1·edostrleť obe
ren ~ tv n 11111 0CIH'l ll ý 8 kOIH't' ll tt'OVfl iiÝ 11 1110 · 

l<'t.ky zói1tok. JAN 1\l.HRECII'f 

Nav§tívte nás od 26. IX. do 5. X. 1977 v Pa rk u kultúry a oddychu v Bra 
lisla ve. 

KULTÚRA, podnik zahran ičného obc hodu, 
H-1389 Buda pe~ť. po~t. t>rieč. 149, Ml!R 
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13. BRATISLAVSKÉ HUDOBNÉ SLÁVNOSTI 
C:len euróDskeJ asociócie hudobných festivalov 
2.-5. X. - 4. medzin á

rodná tribúna mladých 
interpretov, koncertná 
sekcia 

10.-13. x. 
PÚDIUM 

Pr acov n é 

p odujat i a: 

8. I NTER· 

4.-5. X. - Stret,nut!e zástupcov S\ mtut,lCk}C LJ ur 
chestrov sociallstick'9ch krajin 

12.-13. X. - 6. muzikolog ická konferencia !Hl tému 
"Hudobn á kultúra Bra tislavy medzi dvoma vojna 
mi (1919-1939]" 

10 -12. X. - 2. MTMI - výberové kolo hudobno-di 
vu clclnej sekcie 

26. IX. - 5. X. - GRAMO '77. Výsta va g ramafóno
vých platní z produkcie s oc ialistick ých k rajin -
PKO. V rámci GRAMO '77 výstava UNESCO a gra
mop la ti\ a vo foyer SF 

Prog r am u m eleckých p odu jatí 
SOBOTA - l . X. 

10,30 - Zrkadlová sieň Primaciálneho p a láca 
SLA VNOSTNf: OTVO RENIE 13. Bil S 
.Filila rmo n ické k va rteto, Vla d im ir Durclík mladši re · 
ci l<ícia ' 
BlH~Liloven - S lácikové kvarteto ľ mol, op. 95, č. 11 
16,00 - Zrkatllová s ieií Primaciálneho paláca 
SWVENSKÉ KVARTETO, spo l u účinku je PAVO L KO· 
vAC, klavír 
Ferenczy - Dvofák - Dot1nányi 
16,00 - Divad lo P . O. Hvieztloslava 
Medzinárodný koncert ľudovej a tradičnej hudby 
19,00 - S lovenské n á rodné divadlo 
Balet SND 
ľrol<atiev - ROMEO A JúLIA 
19,::o - Kon_certná sieň Slovens k e j filha rmónie 
SLAVNOSTNY KONCERT 
h MEDZINARODNÉMU DŇU HUDBY 
Slove nská filtwrmónia 
D~: 1ský zbo r Cs. rozhlasu v Brallsla ve 
Dirig e n t - LADISLAV SLOV AK 
Sólis ti - CLt\U DI O ARRAU, klavfr 

AL EXANDR !NA M!LCEVA, mezzosop r<l n , 
BĽR 

Pauer - Ciki<er - Tapkov - Beethoven 
22,00 - Knnccrtná sieii Ceskos luvenskií h o ruz hlas u 
Koncert slovenskeJ elci<tr oaku s lickeJ h ud by 
Salva - Parík - Malovec - H rus ovský - Bázl ik -

Berger 

NE OEUA - 2. X. 

10,30 - Koncertná sieň československého roz hlasu 
SLOVENSKÝ' E'ILllt\RMON!CKÝ ZBOR 
Zborma js ter - Valentln lijin 
Recttacia - Viliam Zá borský 
Sostakov lč - Desať poém 
16,00 - Zrkadlová siei1 Primaciá lneho paláca 
S lovenský komorn '9 orchester 
Di r igent a umelec k ý vedúc i - Bo hdan Warchal 
Só li s tka - Eva Flšer ová-MartvoiJOVá 
Zeljenka - Koncertn (! hudba p re klavir a sl áčikový 

o r c hester (p remiéra ) 
Dutšf p r ogram dodutočne 
19,00 - S lovenské n á rodné divadlo 
Opera SND 
Musorg skiJ - BORIS COD UNOV (1. pre m té r a ) 
19,:JO - Koncertn á sieň Slovenskej [il harmónie 
4. MT MI [UNESCO ) 
S ym fonicky orch estet· čs. r ozhlasu v Bratlslave 
Dingcnt - Gabriel Patócs 
Sól isti - ETERI ANDŽA PARJOZE, klavír, ZSSR 

CYPRIEN KATSARIS, kla vír, F r ancúzsko 
Beet h ove n - 3. k oncert pre klavir a orcheste r c mo l, 

op. 37 
Brahms - 2. koncert p re klavfr a orchester B dur, 

op. 83 
1!1,30 - Koncertná sieň Ceskoslove n s ké ho roz hlasu 
PETER TOPERCZER - klavírny recitá l 
Beethoven - Schubert - Salva - Slavick ý - Bar

ták 

PONDELOK - 3. X. 
17,00 - Zrkadlová sieií Primaciálneho p a láca 
4 . MTMI ( UNESCO) 
MICI !E L Kl ENER, čem bolo, Švajčlnrsko 
TRIO OS LO, Nórs k o 
Couperm - ]. S. Bac h - Mendelssohn 
1!1 ,00 - Slove n ské n á rodn é divadlo 
O pe r a SN D 
D vorák - RUSALKA 

ŠostakOVIC 

19,30 - Koncertná s i eň S lovenskej fi lharmóni e 
4 . MTMI [UNESCO) 
St il tny komor ný o r c heste r Zi lina 
Dirigent - Eduard F iše r 
Sólisti - MI CHAE L S IMM, klarine t , ND I< 

T HOMAS DEMENGA, violončelo, šva jčia r · 
s ko 
DAGOBERTO LIN HARES, gitara, Brazilia 
WOLF-DIETER BATZDORF, hus le, NDR 

Krommer - Haydn - Rod r iga - J. S. Bach 
19,30 - Konce rtná sieň československého rozh!l'"' ' 
FEST IVAL STRINGS LUCERNE, Švajči a rsko 
Um. vedúci - RUDOLF BAUMGARTNER 
Sólisti - MARKUS NYIKOS, vio lončelo 

C UNARS LARS ENS, hus le 
JAN MILEWSKI, h usle 

Telemann - Pachelbel - Benary - Vivaldi - Mar· 
tin - Bart6k 

UTOROK - 4. X. 
17, OO - Zrk atl lová sieň Prim aciálneho p a láca 
4. MTM I (UNESCO) 
DYCHOVÉ KVINTETO HUDOBNEJ MLADEZE MĽR 
Hayctn/ Kesztle r - Se iber - Ránki 
BRATISLAVS Kf: DYCIIOVf: KVINTETO 
Danzi - S ucholi - F r ancaix 
19,00 - S lovenské n árodné divadlo 
Opera SND 
Ctk kcr - VZKRIESENIE 
19,30 - Koncertná sieň S love nske j filharmónie 
4. MTM I (UNESCO l 
Slovens ký komorný o r ch estE- r 
Dirigent - Bohdan Warchal 
Sólis ti - MARIA KLIEGELOVA. vio l onče lo, NSR 

NILLA PIERROU, h u s le, Švédsko 

1 • • 15. 10. 1877 
SETA BALTAJANÓVA, violončelo, 

Boc cherini - J. S. Bac h - Haydn 
19,30 - Koncertná sieň Ceskoslovenského 
DVORAKOVO KVARTETO 
Zdene k Kož ina, k lavír 
Brahms - Honegger - Dvorák 
STREDA - 5. X. 

BĽR 

l'ozhlasu 

16,00 - Koncertná sieň Slovenskej [ílharm6nie 
Piesnový recitál 
HERMANN PREY, bary tón, NSR 
LEONARD HOKANSON, klavír 
Schumann - Kruh p iesn! n a Eichendorffove bá sne 
Wolf - Piesne na Eichendorffove básne 
19,011 - Slovenské národné divadlo 
Puccini - BOHf:MA 
19,30 - Koncertn á sieň Slovenskej filharmónie 
ZÁVEREGNÝ' KONCERT prl p rfležitosti ukon čenia 

VALNf:llO ZHROMA:ZDENIA MEDZINARODNE] 
HUDOBNEJ RADY 

Sloven sk á filharmónia 
Dirigent - ZDENEK KOSLER 
Sólista - TJCHON CHRENNIKOV, klavlr 
Mozart - Chrennikov - Dvofák 

STVRTOK - 6. X. 
16,00 - Koncertná sieň U Klarisiek 
KOMOR NÝ KONCERT Z DIEL SOVIETSKYC H SKLA

DATEĽOV 

Úč inkujú: ]OSlF KOPEĽMAN, husle, ALEXA NDER 
CATTARTNO, kla vir, F ILHARMONICKÉ KVA RTE
TO, PAVOL KOVAC, klavlr, STANISLAV ZAMBOR
SKÝ', klavlr, VLADIS LAV BRUNNER ml., flauta, 
RUDOLF MACU DZINS KJ , klavlr 

Skoryk - K. Chača tu rian - 2 u banova - B. Cajkovskil 
19,110 - Slovenské n árodn é dívadln 
Opera SND 
Mus orgskij - BOHI S GODUNOV (2. pre miér a l 
19,30 - Koncertn á sieň Slovenske j fil harmón ie 
ľOKYO METROPOL.ITAN S't'M PHONY ORCHESTRA 
Dirig e n t - AKEO VATANABE 
Sólista - MICUKO UCJDA, k'iavir 
\lerdi - Takc~micu - Chopin - Sibelius 
PIATOK - 7. X. 
16,00 - Konce r·lná s ieň Ceskoslove n s kéhn rozhlasu 
W!LANOWSKE KVA RTETO, PĽR 
Beethoven - Pr.nderecki - Have l - Schubert 
19,00 - S lo venské národn é divadlo 
KRÁĽOVSKÁ OPERA ANTVERP Y 
Brittc n - ÚNOS LUKRf:CIE 
1!1,30 - Koncer•tn á sieií Slovenskej filharmón ie 
SYMFONICKÝ ORCH ESTER ORF VIEDEŇ 
Dirigen t - LE IF SEGERSTAM 
Sóli sti - IJE!NRICH SCH! F F, violončelo, Rak usko 

MAGDA KALMAROVA, soprán, MĽR 
Lutoslawsk i - Mah le r 

SOBOTA - 8. X. 

1.0,30 - Koncer·tn á s ie ií U Klarisi ek 
KOMO RNÝ' KONCERT Z DIE L CESKÝCH A S LOVEN

SKÝCH SKLADATECOV 
Očinkujú: DUO BOEMl DI PRAGA, VIKTO R S !MČIS 

KO, h u s le, RUDOLF MAC UDZIŇSK I, ktav!r, j OZEF 
PO DHORÁNSKY, violonče lo, J, MARTIN IJÄND· 
LE R, llllsle, PAVOL KOVAč, klavír, BRAT!SLAV· 
SK~ KVARTETO · 

Ku cera - Lu c ký - Vilec - Berger - Zi m mer -
1\owals.ki 
16,00 - Konce t•tná s ieň Ceskoslove nské ho rozh lasu 
1\0LINSKY KOMORNÝ ORCHESTER 
Dirigent - HELMUTI! M0LLE R-BR0 JJL 
Bac h ]. Ch. F . - Sym fónia cl mo l, WV l , 3 
BacJ1 J, S . - Kon ce r t p r e husle a orc hester d mol, 

BWV 1052 
Bach C. Ph. E. - Kon ce rt pre h obaj a orchester 

Es dur, Wtq 165 
Bach J. S. - Koncert pre troje huslí a orc ll. D dur, 

BWV 1064 
Bach W. F. - Sym fónia F d ur, FV 67 
L9,00 - Slove nské n á rotlné diva dlo 
1\RAĽOVSKA OPE RA ANTVERPY 
Britten - ÚNOS LUKRF:C!E 
19,30 - Koncer tn á si e ň Slove nskej filharmón ie 
Symťon ick'9 orcheste1· čs. rozhlasu v Bratisla ve 
Dirigent - OND REJ LENA RD 
Sólis ti JARMILA SMYCKOVA, sop rán, VIKTOn 

ŠIMGISKO, h usle, VAC LAV HUDECEK, h u s 
Je 

F r ešo - Mendelssoh n - Chačatu rian 
22,00 - Koncertn á sieň českosl ovenské ho rozhl a su 
BUDAPEŠTIANSKY KOMORNÝ ORCHESTER 
Dirigen t - ANDRAS MIHALY 
~ól.istka - ZSUZSA BARLAYOVÁ, mezzosOJ:lrán 
Szlí ll élsy - S1xta - Lendvay - Székely - Maras -

Mihály 

NEDEĽA - 9. X. 

10,30 - Hud obná si eň Bratislavskil~o h radu 
KARL·ERIK WELIN, organ 
Llndllolm - Lige ti - Bäck - He m berg 

braeu s - Maran 
10,30 - Konce r tná sieň U Kla ris iek 
CAM ERATA SLOVACA 

Ham-

BRATISLAVSKÝ KOMORNÝ' ZBOR 
Dirigent - VIKTOR MÁLEK 
Zbormajs te r - VALENTIN IL)JN 
Sólisti - MAGDALf:NA HAJÚSSYOVA, soprá n , PETER 

DVORSKÝ', tenor, SERGEJ KOPCAK, bas 
Malovec - Bagin - Ba it·ct - Kusser - Kusser/ Meler 
16,00 - Koncertná sieň Ceskoslove nského r ozhlasu 
TRIO Dl MILANO 
Haydn - I ves - Schube rt 
19,00 - Nová scén a 
Ha mmel/ Va rg a - CYRANO 
Premiéra m usica l u 
19,30 - Koncertn á sieň Casko s lovensk6ho roz hlas u 
Orches ter opery SND 
S lovenský filharmontck9 z bor 
Dirigent - PIER RE COLO MBO 
Zbormajs te r - VA LENTIN ILJI N 
Sólisti - BRIGFľTE E ISENFELDOV Á, sopr á n , NDR 

(Ser vi lia l 
VERONIKA KI NCS ESOVA, soprá n , MĽR (Vt t
t e l!a l 

ZEGER VANDERSTEE NE, te nor, Holandsko 
[Titus) 
I VAN KONSULOV, barytón, BĽR (Publlus)' 
ZSUZSA BARLAYOVA, mezzos oprán, MĽR 
[Annius ] 
EVA TI HANYIOVÁ, mezzosoprán, MĽR 
[Sextus] 

Mozart - TITUS 
19,30 - Koncertn á sieň Slovenskej filhat·m6nia 
BERLINS KY SYMFONICKÝ ORCHESTER 
Dirigent - GONTHER HERBIG 
Sólista - ALEXIS WEISSENBERGER, klav!r 
Brahms - Beethoven 
PONDELOK - 10. X. 

16,00 - Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca 
JNTERPODIUM 
KVARTETO ACADEMICA, RSR 
Ha ydn - W. Berger - Purcell - Fantini - Scheilit 

- Anonymus - Ilidas - For syth 
19,00 - Slovenské n árodné divadl o 
SLOVENSKA NARODNA OPERA ĽUBĽANA 
Kozina - EKVINOKCIJA 
19,30 - Koncertn á sieň Slovenske j [i]harm6nie 
šTATNA F ILHARMÓNIA KOSICE 
SLOVENSKÝ FILH ARMONICKÝ ZBOR - z bormajster 

VA LENTIN ILJI N : 
Sólisti - BARBARA IIOIINE, soprán , REGINA WE.R· 

NER, soprán, I!ANS-]0RGEN WACHSMUTH, 
tenor, l!ANS·CHR ISTIAN PO LSTER, bas, 
ZLATICA S UCHANKOV A, organ, REIN
HARD VOGEL, čembulo 

Hä ndel - Alexa nd r ova slávnosť 

UTOROK - 11. X. 

16,00 - Zrkadlová sie ň Pri maciálneh o pa láca 
INTE RPODIUM 
BLACOTA D I MČEVSK I , husle, IVETA DIMCEVSKA, 

kla vi r 
Son á tove duo, Juhoslávia 
Moza rt - Tarlini - Slavenski 
Ku bánsky komorn ý súbor [upr es nenie dodatočne ] 
19,00 - Slove n ské n árodné d ivadlo 
SLOVINSKA NAROD NA OPE RA LUBĽANA 
Ve rdi - FA LSTAF F 
19,30 - Koncertn á sieň S lovenske j fil h a r m ónie 
MOSKOVSKÝ KOMORNÝ ORCilliST ER 
Dirigent - IGOR BEZHODNY] 
lländel - šostakovič - J. S. Ba c h - Mozart 
STREDA - 12. X. . 

16,00 - Zr kadlová s i eň Prim aciálneho palá ca 
INTERPODIUM 
TILEVOVO KVARTETO, BĽR 
DOLEZALOVO KVARTETO, CSR 
llaydn - Goleminov - Sa lva - j anáček 
19,00 - S lovenské n árodné divadlo 
Oper a SND 
Britten - ŽO BRACKA OPERA 
19,30 - Koncertn á sieň Slovenskej filharmónii 
ENESCOVA F ILHARMONIA BUKUREŠŤ 
Dirigen t - SERGE BAUDO 
Sólista - VA LENTIN GHEORGHIU, klavír 
Si lvestri - Rachmaninov - Bor odln 
STVRTOK - 13. X. 

16,00 - Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca 
l NTERPÚDJUM 
SLOVENS KÉ TRIO 
WEIMARSKJ:: DUO 
Beethoven - Haydn - Očenáš - Hände l - Samť• 

Saens - Poulenc - Cllenšek 
19,00 - S lovenské n á rodné divadlo 
Opera SND 
Ver dt - TRU BAD ÚR 
19,30 - Koncertná sieil Slove nskej fllharmOnle 
ROZIILASOVÝ SYMFONICKÝ ORCHESTER FRANK· 

F URT 
Dirigent - E LIAHU IN BAL 
Sóli s ta - NIKITA MAGALOFF, klavír 
Gr ieg - Bruckner 

PIATOK - 14. X. 

16,00 - Zrkad lová sieii Primaciálneho paláca 
INľERPODIUM 
VAS RAM SARI\D:ZAN, vwlonče l o, SEHGE] SA RADZA N, 

k lavír 
Sonátové duo, ZSSR 
Vivaldr - Falla - Prokofiev - Cam u š jan 
19,00 - Slovenské ná 1•odné divad lo 
Balet S ND 
ilarold - MÁRNA OPATRNOSŤ 
19,30 - Koncertr1á sieň S lovenskej filharmónie 
ROZHLASOVÝ' SYMFONICKÝ ORCHESTER FRA NK· 

FURT 
S love n s ký fi lharmonický zbor 
Dirigent - EL!AHU INBAL 
ZbormllJSte r - VALE NTI N IL]IN 
Sólisti - EDUARD GRAC, hus le, ZSS R, MAGD Ar.t 

NA HA]ÚSSYOVA, s op r án , PETER DVOR
S KÝ, tenor. RENl:: l UCEK , barytón 

He nze - Und ma [suita ) 
Ešp llJ - Koncer t pre hus le o orc h r s te r [ prc~m iór·<t ] 
Puccinl - Messa d t g loria 
22,00 - Koncertn á s ie ii československého l'ozhlasu 
LEO BROUWER, g itara, Kuba 
Pr og ram dodato č ne 

SOBOTA - 15. X. 
LD,30 - Koncer·tná sieň U Klaris ie k 
KOMORNÝ ZBOR MADRIGAL SOFIA 
16,00 Hudobná sieň Bratis lavského hrad u 
VÝCHODOCESKÝ KOMORNÝ ORCHESTER PARDUBIC E 
PRAZSKľ: DYCHOVf: KVINTETO 
IVAN SOKOL, orga n 
Mozart - F losman - M. Novák - Moza rt 
19,00 - Slovens ké n á rodn é divadlo 

Opera SND 
Wagner - LOHENGRIN 
19,30 - Kon certná sieň Slovenskej filharmónie 
ZAVEREČNÝ' KONCERT BHS 77 
S lovenská filha rmónia 
Dirigent - WILLEM VAN OTTERLOO, Holandsko 
Sólista - VLADIMIR SPIVAKOV, hus le, ZSSR 
Kardoš - Haydn - Beethoven 

ZMENA P HOGRAMU A účiNKUJúCICH VYHRADENÁ! 
PREDPREDAJ L!STKOV OD l. SEPTEMBRA 1977 
V. POKLADNICI BIPS, NÁM. SNP. (pasá! kina Slovanl 


