
13. PhDt•. Tibut• Sedlický, 
CSc. : Slovenská hudobná peda 

gogiko a jej hlavni prel.lstavl 
tell!l v rokoch 1919-1939. 

13. októbra 1977 (9,00-14,00 
hod.] 

14. PhDt•. Milan Kuua, CSc. : 

Václav Tnlich a slovenská 111: 
l.lohn(1 kultúra v dvndslatych 

I'Ol<O('Il. 
15. PhDr . Václav Hnlzkuechl · 

Zacintky !su Krejčiho v Brat! · 

sla vP.. 
Hi aďa Fii ltlváriuva : 1\ 

pro!J lpmnlike brathlHv~kélJo pO 
soiJenia Karla Nedbala. 

17. PhOr. Dana Jakubcová: 

Prore~or Strelec a jeho pnzlti 
vlsllckA estetická koncepcta. 

18. Ján Hrk: Vzmk orchestrd 
Racllo toumalu a jeho kult!'trnv 

dosnll. 
19. I gor Wasseri.Jerge t•: Osob· 

nosti ZH h lada teľskrj gcnerArie 
skladateľov a lntepretov slo· 
venskcj populárnej hudby. 

-o-

20. Emese Duka·Zólyominvá: 

Brattslavskl nást i·o1ári llJPdZI 

dvoma vojnami. 
21. PhDr. Milada Ladmanová, 

CSc.: Slovenská hudobnó knl· 

· · FESTIVALOVÝ VÝBOR BRATISLAVSKÝCH HUDOBNÝCH SLAVNOSTl 
MESTSKÝ DOM KUL TORY A OSVETY V BRATISLAVE 

Vl MUZIKOLOGICKÁ KONFERENCIA 
v rámci cyklu 

HUDOBN~ TRADfCIE BRATISLAVY A ICH TVORCOVIA 
na tému 

HUDOBNA KULTÚRA BRATISLAVY MEDZI DVOMA VOINAMI (1919-1939) 
Bratislava 12. a 13. októbra 1977 

Filmový klub, čs. armády č. 3 

PR OGRAM 

12. októbra 1977 (9,00-14,00 

hod.) 
úvodný referát: 
PhDr. Zdenko ováček, CSc., ve 
decký tajomntk konferencie 

Bratislavský hudobný zivot v 
rokoch 1919-1939 (hlavné 

umelecké a ideové tendencie l 
Refet·áty: 

J. PhDr. Ladislav Mokrý, CSc.: 

Podnety KSS v oblasti kultún 

·v~ prvej• vepu,bltke. -
- .1·2: DQc: ,PhDr. · jaroslav Jh· li · 
neJ<; ' l , D)'Sc.: Esteticko~tdeov" 
problemiltika vo vzťahu českeJ 
a slovens~e] .kultúry v dvadsin 

ly,ch rokooh. , 1 
t 3. ,Dqc. , PhDr. 1•Ladis.lav Bur· 
Jes. CSc .. : Es\etlka medzivojno 

vej , hudobnej ,moderny. 
4. Ingeborg S i~ková: Zmeny 

vj• 1 národnostnej a soctálnrt 

štruktúre Bratislavy· v dvadsln 

ttych .11o~o?!l a, Ich -odraz v ~tt l 

tcllle.~ " 
' . 

S. PhDr. Daniel Okáli , CSc.: 

Na okraj estetiky davlstov. 
6. Univ. prof. PhDr. )íi'f Vy· 

sloužil, CSc.: Idea čechoslova· 

kizmu a slovenská hudba. 
7. PhDr. Ladislav Lajcha, 

CSc.: Boje o národné divadlo. 
(dokumenty a pramene). 

-o-

8. ján Albrecht : Stylová kry~ 

ta ltzacw ~lovenskeJ mol.lern ~ 
medzi dvoma vojnami. 

9. PhDr. Jozef Laborecký: Bu 
jo o oporný rcal tzmus v dvad 

siatych rokorh v Bratt~lu ve. 

10. PhDr. V ladimir Clžik : 

Vzťah mestskej hudobnej škol
~ lludohnej dramatirkcj ukadé 
mte a pokusy o Ich zlúčonte. 

ll. M át·ia Gáborová: Pr P.nikH 

nie sov!Ptskych vplyvov clo hu 

dobného života . . 
12. PhDr. Naďa Hrčkov-á : liu · 

dobná kritika v Robotnickych 
novltlách (1909~1939 ). 

tura v českom hudobnom živo 
te v trldstatych rokoch. 

22. Jaroslav Blaho: Rozbor re 

pertofirovej situácie v opet t> 

SND. 

23. Miroslav Sulc: NaJV5' 
znamnejsl česk! speváci ako 
hostia opery SND v rokoc!; 
dvadslutych a tridsiatych. 

24. Ivan Ondráiek : Prv! oper 

nf speváci a ich pr!nos do hu 
dohnE:Ito ztvota Bratislavy. 

25. PhDr. Milan Pospiši l : FJO 
<lor Sa!Japln a ope1·a SND. 

?6. Doc. PhDr. Vladimí•· Gre 
gu t•, CSc.: Kongres Cs. spo lol; 
nosti pre hudobn O výchovu r o 

ku 1938 v Bratislave. 
27. PhDr. Jozef Tvrdoit : Ja 

nilčlwve kontakty so Slovákmt 

tnfomHicle podáva: 
MP.st~ký dom kultú r y a osvetv 

v Bra tlsl<~v!! 
Suché mýto č. 17, Sekretariá' 

' mtizlknfogickej konferencie čls. 
' . té!.: 33 '12·71·3, kl. 002. ,; l 
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Svetový týždeň 
hudby 

Dr Narayana '\1Pnon - prezident Me
dzmárodne; hudobne; rady UNESCO. 

Prvy tyzdei1 oktOIJ· 
rtt má pre celti našu 
kul turn u vet·ejnosť 
usobitny akcent. Hu· 
dolmé rllanln socialis· 
lickélio Ccskoslovcn· 
~ka dosti1Vit sa do 
centra kult(t rn~clt ah 
tiVÍt V šlri>ich medZI· 
národnych relftCI<'ic!t. 
Z poverenia Mcdziná 
rodneJ hudoiJnfJJ rady 
( UNESCO J u vd' aka 
v~estrunnej podpore 
nu~ich stranfckych a 
slá tnycll orgánov 
nskutotitujc sa v CSSR 
v dfwch 1.-9. uktóiJ · 
ra ll. svetový týžde1l 
hudby. Gestor om a organtz;;,toront je Coskoslovenska hutlohná 
rada [predsedo n ltr. umc lcc•prol. Ján Cikker). ktorá takto skladá 
náročnú skítsku Hko orgamzntor a koordinator vsestranneJ rnpre· 
tentáCíC nasej hudcbncl kultúry pred medzm.:trodnym fórom. 

ldei:l SvE:tového týžaM hudby sa uskutočnila prvý raz len pred 
dvomit rokmi v Kanade. Východtskom koncnpcw bola snaha za · 
potil iluduhný potenciól knqlny, ktorú hosti valné zhrom1J ~d1:111e 
a kongres Medzinárodnej hudobneJ r<1d y, do konkrétneho zná· 
zom eniu, aJ..é mie~to ruá .JtudiJa v žrvoto jej spo ločnosti. Nu mo· 
delr JCUIH:I krajiny chce wcta MIIR zvyraznlt mieru aktívnej 
učast: hudobného umrmia 1111 duchovnom zivotr súčasnP.ho člove· 
J..a. Svc•tOV)' tyiclCII hudb'y chCe byt vsak l fórom nových podtH!· 
tov wunak pro mzvo1 huclobneho unwn111 v hostttebkej krajiiH', 
lednélk pro členské mírodné hudobné rndy. 

1\itnadsl<y Svl'tovy tyzC.:e,, hudby potvr!ltl 11ktuálnosť a ZIVIII.r· 
~~..hopnosť l!!jto idey. Mal za ctcľ vziJutlJť pozornosť o!JciúlnyclL 
miest pre potreby hudobného rozVOJU u ztskat väéslu murAlnu 
l materiálnu pomoc, nE:Jz mal hudobný zivol v Kanade doteraz. 
(Súdtac podľa dostupných informáci!, podunlo sa tento Ctef za 
uplynulé dva roky dosiahnuť v porozuhodnej miere.) 

úloho Ceskoslovenska ju v mnohom z!lsndne odlišná od posla· 
nia, aké plnil l. STli. Kecr su MqtlzJnárodnú hudohnt1 ntcla 
(UNESCO) rozhodla prijat uase PO?-Vanie (nai;im prottkanclidátuon 
bola Iludobn(l rada. NSR), vychádza l<~· bezpochyby z1totio.1 ~r: sme 
tuelen k t•a jlnou s neobyčajne bohatou hudobnou trodlciou a este 
rozvinutejšlm hudobným i t vo tom súčasnosti, a Je prihlwélo la a 1 
k tomu, že sa u nás hudobné umenie rozvlja v podstatne ocllts· 
ných spoločenských podmienkllch než tomu je v Kanade. Zlskai i 
sme takto možnosť p r áve v rokit 60. 'výt•očlu VOSR dembns.trovuť 
ceskoslovenský typ soclo llstlckej hudobno] kultúry, špecifický 
aj tým, že sa tu v rámci re lativne malej k rajiny organľcky spa
ja jú hudobné ku l túry dvoch nár!JdQv,. z ktorých slovenská . sa 
po boku svetove významnej českej hudobnej kultúry naplno moll· 
la rozvinú( Iba vďaka socialistickej revolucli. 

Ak po dvoch rokoch pr!prav predstupujeme pred nušu i me· 
dziná1odnú hudobnú obec s pocitom, žo sme všestranne u na 
vysoke] úrovni pripravil! právo z uvedených hfad!slt náš STli, 
je to možné Jen preto, ze sme našli veľkO pot·ozumenle u vóľu 
aktívne spolupracova! v celom organizme českej a slovensl<ej hu· 
dohncj kultúry. Podarilo' sa niím vytvoriť jeho koncepciu tak, ze 
sa kvalitallvno Uši od l. STH a v mnohom !stP. vtlači peCať Edei 
Svetového týzdt)a hudby 1 v rokoch budúcich. ' · 

V centre STH sú va lné zhromždenie a kongres Med~iuári•dnnj 
hudobnej rad y (Ml-IR .združu je 18 medzinárodných·.spcCtHilzova· 
l tých hudobných or ganizácii a 56 .národných : hd·aqbny.ch rÓd]. 
Prvá z týchto akcii sa koná v B1·atisl ave v diíocJ!''2.-5., okt-óbru, 
kong t•es v Prahe od 6.-9. októbra. Patričné m),e~to · zat.ljnlc a 1 
diskusia o Medzinérodnej 'll·Jbúne mladých lnťer·pre.tov,• k tor ú 
z poverenia UNESCO a MIIR už vera r_ol-ov Ol:g~n),tujerr~e v Bra· 
tisla ve. Sedemnáste valné zhroma?,denie o. i. položi z3kl.btly ' dal· 
~ich dvoch n·ibún špecllllizovaných na európsku a 'la l in~ko-ame
rickú ľudovú hudiJu. Nie jo p1·itom náhocln6, ~e · na slávnostnom 
i<oncerte l . X. - Medzinárodnom dni hudby, ktorý lakl'ečeno 
symbolicky otvára STH, zaznie kantfilll llymnus mieru od bullldt'· 
ského skladateľa Dimitara Tapkova, ktorá zvlťazilu v lanskej pa· 
r!zskej Medzinárodnej tribúne ~kladateľov . 

·Medzinárodná hudobn á racia prijala náš . nJvrlt, aby témou kon· 
gresu (vedeckým tajomnikom je d t'. Jiff Bajer, CSc.) boli proiJll! · 
my (tloh a postavenia interp reta v súčnsne 1 hudobneJ ku ll ú re . 
lslo n ám o to, aby naJVyšš! orgán hudoiJného umen iu po pt vý 
ru z vo svojej vyše stvrťstoročne1 histót•i i venoval sústreden ú po· 
zomos! tomu činiteľovi, ktorý je v centre vsPtkého hudobného 
diania, je jeho hlavným nositeľom. úlohou kongt•csu bude posúdi( 
napr. stav muzikologlckllho bádania problónJOv tnterpt•eta~ní:ho 
umenia, problémev mlt1dého nnstupUJl!Collo pokolenw, vzťahov 
medzi Interpretačn ým umenl m a . masovyml kotnun ika l'nyml prqs
lt'ted kaml , otázky pracovno·právne. psvciHJlog lcké, soclologrcl<~ 
ntd. Osobitná panelové d iskusia 1 sa bude zaoiJHrétť prohlt'!nlinnt 
tradičného Interpreta v Afrike a Azit. Na kongresP sa Aht fvno'! 
<:ltčastnla desiatky významných ilpec ialistov z rôznvrh krajin a 
pracovných oblast!, takže možno oôakllvať. ze to budP. nHJSÍl!otre
denejsi a naj lepšie organizovaný kongres MHR. 

Je prirodzené, že STH mus1 mať ťazlsko v hutlolJnýriJ podriJa· 
liach. Našim zámer om bolo zapojiť clo STli r el ú našu vlasť. VSi!l· 
ky jej hudobné centrá, p rofesion ál ne koncertné a hudobno sr:é· 
nické (tstovy, rozhlas, televlzlu, l(ramofónový pt•ie(llvsel, hndohné 
'mítZ(;á atď. a zámer sa podat·llo realizovať tukmet· típlrP Si 1·okil 
paleta podujati musela ma( svoje dominanty H tie sl:l súslrPdllt 
do miest,~ kde sa odohrávajú valné . zhromai.denir a k9ngres MHR 

(Pokračova11ie 1)1'1· 2. str. } 



Profily mladých: 

Sylvia čápová 
mladá slovens ká klaviristka, s tudovala 
od 7. rokov u prof. A. KaCendovej. Po 
mnturlto na brati slavskom Konzorvntó· 
riu a absolvovaní VSMU pok račova la v 
~túdiu postg raduá lne v Leningradu u 
p rof. M. ]. Chalfina a u prof. L. Stefl!n· 
s kého v Krakove. Na fprv pôsobila eko 
korepelHorka na VSMU, v súča snost! ko· 
ropetuJe v SND. V marc! t. r. sa zúčest· 
nlla koncer tného tu rné po NDR, pr·! tej· 
t co priležitostl sme jej položil! niekoľko 
otázok. 

Skôr ako nám poviete o svotil;h doj· 
m uc h z NJJR, prezraďte nám niečo o svo· 
jich prvých koncertných skúsenostiach . 

ľomerne skoro som zača la vystupo· 
V<tt aj na konrertoch, snmozrc jmn, nllf· 
p l'V v (•zkom k ruhu, ne~kôr l na v:tč~oul 
fó re. V tom čase boli hotne propagova· 
n é Súťaze tvorivos ti mládeže, 11 11 k to· 
r yr h som čt~sto hrlivt~ l ll. V roku 19t:l2 
som zvlťazllll v Stud111 mlad ýc h ( s M ill 
ume leckých skôl]. Vtedy s me este ne· 
mal! také možnosti zahraničných kontak· 
tov a ko te l'IIZ, takže clo zah raničiu s me 
sa dostávali Jen spo radicky. Na priek to· 
mu som sa zučastlllla Cajkovs kóho sú· 
t&ze v Moskve a súťaže G. Enescu v Bu
ku resti. 

Ste typom klaviristky, ktorá - ako 
t o priznávajú aj kritiky - na pódiu 
t vor ivo m uzicfru je ... 

Ano, publikum ma Insp iruje k vličšle· 
mu s ústredeniu sa a k maximálnemu 
t vorivému vypl!liu. Výkonn ý um elec -
čl už je to klaviristu, spevák, alebo hus · 
lls ta - mus! vedieť rozdúvať svoje umo· 
nie , a pritom by aj sam ma l mat po· 
t ešenie z vlas tnej hľ)', z vlastného v9· 
konu. Pri Inte rp retáci i d évam dôraz na 
celkovú koncepciu; Isteže, n epodceiHt· 
jem detailné vypracovanie, a lo v!lčsi a 
voľnosť ml umožňuje hrať objavne1sie 
drobné nuansy partu. 

Jedna obligátn a otázka: vlll repertn6r? 

Som citovo založená, z čoho vypl 9va 
nJ môl blfzky vzťah k romantikom. Ul:· 
l'(; lll veľkých koncerltl nlných diel Gt•ie· 
gn, Čajkovskl'iho a Sn lnt·Saensa hr (J m 
co ltí pnlotu mnnsfc il s klndl e h ďn!~ic h 
l'lllltHnt lckých a utorov: St:hubcrtn , Chopí 
1111 . r, ,sztu, !:icilumanna, 1-'run cku. Voľml 
mu prlfn llllj lÍ Impresionisti (Ocbussy , I{.J · 
vel l . zo stUI·sfch sk ltH intorov by som 
spomenu la Scur lo tllho , 13nc ha, Bce t ilovn· 
na [o. l. 11 1. koncert), ll rfr m a t súča sn ú 
h udiJu [Prokof•ov, šostakov ič, Bal)od ~a · 
ita n, Cikker, Sixta 1. 

V NDR ste predvi edli kuuccrty Calkuv· 
ského, Griega a Saint·Sae nsa. Ako 1111 
vám h t•a lo, aká bola reakcia publika? 

Nie som veľk~ trémistka, ale pre do h· 
rl! lnterp•·etáCIU je nevyhnutne potreb· 
n}• pocit zodpovednost!, k torý č lovelw 
v yburcu je k V\'Sšlcmu výkonu. Vyst upo· 
valn som s j ons kou fi Iha rmón io u - poJ 
vodonfm poľského dirigent~:~ K. St i'Ylll -
s ktorou som hrala Grlegov Klavll'llv 
koncert a mol. S Hallskou filha rmón iou 
som úči n kovalo okrem Ha ll e i v ďa lšieh 
mestách [Witt emberg, KtHhe n, atď. ), kdo 
som predvicd lu kon certy Sn int·Saänsa tJ 
Čajkovského. Dirigoval K. Zotli . Cojkov
ského koncert som lnte •'PI'e tovala u ž n ic· 
kol kokriít [okrem Iného v Bt•a tis luve l v 
holands kom Ha u rtemc l ; mu v sebe ť.o· 
s l u ov ýslovne oč6 1' llj llce u pr·iťahuj1'1 cr. . 
Pl'l hos tovtmt ma prekva pilo preuovšot· 
kým n emecké publi kum, znlíme svojou 
rezervovanosťou a di sciplinovanosťou: je· 
ho s pontánny zílujem s l vynútil aj niP· 
kofko pl'fdavkov. 

Tvorba C. Sa lnt·Sae nsa je u nás [ e~ l e 
aj inde) dosť obchádzan6 (s vý nimkou 
opery Samson a Dali la l . Ako ste sa do· 
stali k jeho klavfrnemu koncertu? 

Začala som ho študovHť ui nR VSMU 
a prvýkrát som ho hrala na diplolllO 
vďm koncerte . Zta r, u nás existu je s nf1cf 
jediná dostupna nahrávka s E. Gillelsom, 
hoci je to velmi za u ti mavý, technl1; !;y 
náročný a formovo netradič n ý koncel'l 

Okrem vystupovania na domácich kou · 
certných pódiách, kde viade ste boli v 
zah raničl? 

llosťova la som v Maďarsku, Pol~ ku, 
NDR, ZSSR, Holandsku a v Ko lfne nad 
Ryno nt som pre tamojšf roehla s nRilra· 
la Cikkerovo Tatranské potoky. 

Myslite si , te majú naii m ladi umul· 
ci dosť koncertný~:h prllelltosti? 

Zo svojich s k t·omn9ch skúsen ostť viem, 
~o n ikto n ic le dnma prorokom. Potvr · 
dllo s1:1 m l to at na tohtoročnom turnó 
po NDR. Mlt1dť umelc i by mali mať VI HC 
možností vy st u~ovaf; muslm vsak s1m :t· 
ne konšta tovať, . Ze aj nfiŠO pu bll kum 
radšej p rijíma zahranič n ých Interpretov 
ako svojic h vlastn ýc h. 

A vale plá ny do budúcnosti ? 

Nahrávam pre Cs. L'OZhlas, pl ún u je :m 
ml recitá l do te levizle, pre OPUS by som 
ma la realizova ť Pt·okoflevovu Sonátu č. 2 
a Franckovo Prelúdium, cho•·ál o fúgu. 
V na jbližšom abonentnom c ykle by sam 
ma la vyslqpovať so Slovens kou fllhnr· 
móniou v Bra tis lave pori ved ením O. Lc· 
ná•·da. Mám predviesť Cejkovského 1\lu· 
vlmy koncert b mol. 

J. SUHAJDOVA 

Prix de musique folklorique de Radio Bratislava 
V dňoch 25. IX. - l. X. t . r. sa usku· 

točni v Bratislave VIU. ročník medziná· 
rodnej rozhlasovej súťaže Prix de musi· 
que folklorique de Radlo Bratislava. Pri· 
hlásených je 31 rozhlasových stanfc z 
12 štátov Eu1·6py: ČSSR, ZSSR, Maďar· 
ska, Poľska, Juhoslávie, NDR, Bulharska, 
Rakúska, Rumunska, Ffnska, Francúzska 
a Belgicka. 

Vlastná súťaž so uskutoč ní v dňoch 
26.-28. IX. v hoteli Bratislava a je ve· 
rejná. Jednotlivé rozhlasové s tan ice so 
svojimi tvol'ivými Umami (inte1·pretm l a 
skladatermi l !Ju dú sftťažiť s nahrávka· 
mi folklórnej hudby na magnetofónu· 
vých páskach v t roch kategóriách : A -
v kompozičnom sp racovan i pre spevácke 
zbory, B - v kompozičnom spracovan! 
pre sólový d ychový nástroj s lubovor
ným sprievodom, C - v p ôvodných foll<· 
l órnych p1•ejavoch v interpretácii spe· 

váckych skupin (bez záaahu skladata· 
ra). 

Toto významné európske pod~tjatie 
obohatia verejné koncerty, exkurzie a 
semináre: dita 2!1. IX. sa uskutočn i kon· 
cert vlťazov s udelením cien v koncert· 
nej sloni Cs. rozhlasu, 30. IX. pre účast· 
n lkov súťaže exkurzia do okolia Strižni· 
ce na Morave, l . X. Koncert fudovej tra· 
dičnej hudby v Divadle P. O. Hviezdu· 
slavo, ktorý je pri p rilelltosti SvP.tové· 
ho týždňa hudby doplnkom Bratislav· 
ských hudobných slávnosti. Na koncerte 
budú fti!inkovať interpreti pôvodnej ru
doveJ i tradič nej hudby a Indie, Toni· 
su, Vietnamu, Spanielska, NSR, Juhoslá· 
vie, ZSSR, Bulharska a Ceskosloven11k8 
a koncert odvysiela priamym p renosom 
ud 16. do 18. hodiny Ceskosloven ský roz· 
hlas Bratislava. O. DEMO 

[Dokončenie z 1. str.) 
- do Bratislavy a Prahy. V Bratislave sú kľ!lčovými akciami 
Bratislavské hudobné slávnosti [v Ich rámci sa v diíoch STli 
uskutočňuje aj IV. medzinárodná tribúna mladých Interpretov ), 
výstava o súčasnej hudobnej kultftre socialistického Ceskosloven· 
ska, televizny screenlng IMZ "Mladi interpreti pred kamerou", 
vyústi tu tohoročný Prix folklorique de Ra dio Bratislava a GRA· 
MO 77, prezent ujúce po prv9 raz gramofónovú prod ukciu socla· 
llstlckých krajin. • 

Na slávnostnom otvoren! udelt predseda vláely SSR prof. dr. Po· 
ter Colotka tohoročné ceny MHR. Nositeľmi bodli nár. umelet: 
ZSSR Tichon Nikolajevič Chren nikov, brazllHky e t no nmzlkulóg 
Luis Heitor Corea de Azevedo, ghanský hudobný p edagóg Ephraim 
Amu, egyptský skladater Riad Sonbathl a a)llerlcký Jazzový hu· 
dobnlk Benny Goodman. V Prahe je dominantou koncertne j časti 
Prehliadka českého koncertného umenia. Význa mným príspevkom 
k ideovému v yznaniu STli je R.j Medzinárod ný hudobný festiva l 
v Brne, ktorý sa koná v zna men! IJesla Hud ba a t·cvotllcta. 

Na prfklade hudby naša vlasf v tomto roku azda najvýrozncj· 
sie dokumentuje to, že závery helsinskej konfel'cncle o e urópskej 
bezpečnosti a s polupráci pln!me s plnou vážnos !ou a zaujuthn. 
A to právo v obodbf belellt'adskej konferencie nie jo zanedbateľ· 
ný fakt. 

PhD•·. LADISI.AV 1\fOKR~, CSc .. 
pred~oOdd pripl'Uvnéhu vyboru Svetového týždňa hudby 

SKOLA A HUDBA 

Absolventské koncerty ll. 
.ZILIN A 

Zlliushô Kon zervató· 
riUIII malo v tomto roku 
lloha to zus t íl penú sczôuu 
ulJsolvontskych koncer
tov. Z celkového pué tu 
::19 studentov de nného 
( G2 ) a dl urkovéil o, čl ox· 
terného stúdia [ 17) 118 
l! koncertoch vystf1ptlo 
28 ubsolventov. 

Z dychového odboru 
absolvova l kla rin e tista 
] . llléš Koncertom f mol 
od C. M. von Webe•·a . 
Muzlkáln ejSie a s vl:ltšou 
technickou istotou v hre 
~a predstavil ]. Zák [A. 
Gerll ke: Koncert pre trúb
ku a klavll· op. 41) a B. 
Smutný v Koncerte Es 
dur pre lesn9 roh a kla· 
vi•· od A. Rose lllllo, kto· 
ry n aviac zauja l tvárnym 
tónom, n aj mli v kantllé
nových úsekoch skladby. 

Odbor s trunovýc h nä· 
strojov bol výraznejšie 
zastúpnn9. Hus lis tk y O. 
MHJdélkovA ( H. W!en li! W· 
s k i: Koncert d mol, op. 
22 1 a Z. Starm~ová (B. 
MartinO : Koncert č. 1), 
podali vce lku s ústreden ý 
výkon, aj ked tónovo a 
výrazovo men o] presved
čivý. Podobne, s ice spon· 
tánnejs le, ale s vllčslml 
nepresnosťami technlc· 
kého razu zahral D. Dra
gonelliho Koncert A dur 
kOIIl rUbOSISW j . Posplšek. 
Naj kvalitnejšiu úrove ií 
tnoli vyst ll pnn ia vlolon· 
~ellstov . A. Bryc hta plne 
presvedč il muzikantsky 
zdrav ým, zvukovo a r yt
mick y preg nBntným po· 
daninr l. časti Koncertu 
o mol od A. Chačaturla· 
1:0. Tým! Istými znakmi 
[ '1 nn tmll zmyslom pre 
výstavbu die la sa vyzna· 
čovalo vys túpenie B. Me
d ols kého [C. Salnt-Sal!ns: 
Koncert a mol, op. 33 ]. 
Sústreden ý a premys lený 
výkon - so zameranim 
m• cietall , d iforencova· 
nosf celko, bezpečné 
techolckó a lntonačné 
vypracova nie, či súhru 
-- podala L. Kll mošová v 
Koncerte g mol op. 49 
od U. B. Kobalevsk éh o. 

Gitaristi mali samostat
n> koncert, ktorý sa cc· 
lý u!e1.o l v sympa tickej, 
komorne laden ej utmo· 
sľére. Solldnu ú rove!'• ma
lo vysiupenle A. Bl eleč· 
kovoj (A. lvanov-Kram
i koj: Koncert č. 2). Ľ. 
Raš i zauja l muzikantsky 
s pontánnym podon!m 
Koncertu ]. Rodriga, ale 
nevyhol sa určitým ne
rr~snostlam v technike. 
rJ:I]uce tenejsle vo zvuko· 
vom a technickom vypra
ť.ovuní vyznel výkon R. 
Dusatka. Mal vlastne pol 
reci tlil z diel H. Villa· 
Lobosa [Kon cert z r . 
1951, Etuda č. 4, ChOro 
č. 2, Prolúdlá č. l, 2, 5 ), 

Z akordeónového odbo· 
t'U sa predst!)vili 2 pos lu· 
c háčl. M. Seldl prednle· 
sol náročné die lo j . Troh
lái'a: Son$ta op. 24 -
m uzikantsky presvedči· 
vo, premys lene vo vý
s tavbe jednotlivých časti , 
citlivo a uvážene vo zvu · 
kovo-farebnom st várnenl 
detallov. Podobne možno 
hodnotiť vystúpenie ). Vo· 
lochovej [ ]. Bažant : Su!· 
ta progr11matica, P. Fia
la: Afot•lzmy). 

Speváeka G. Grcgušová 
sa preds tavila v 4 oper· 
ných áriách (A. Scm·Jat· 
ll: La Rosaura, C. Saint 
Saens : Samson a Dall lu. 
G. Bizet: Carmen, G. Ros· 
stni : Barbier zo Sevlll y ). 
V pestrom pl'ogramo zo
ujala nu jmll ku ltlvova· 
n ým hlasovým prejavom, 
citom 1 re !;t )'lov ú a v ý· 
L'!. WI· l~ s tt·án i<u skladieb. 

V prevažnej vllčšlnc 
ko ncertov !Joli zastúpe ni 
klaviristi. M. Splavco· 
vá prfjemne prekva pilo 
pest r ýn1 zvukovo-fa reb· 
ným stvó r·ncn!ln ll l. uhOl'· 
skej rapsódie F. Liszta o 
Clkkerových Troch e túcl 
pre klavir - Tatranské 
potoky. Technicky a v9· 
razovo presvedčivejšie, s 
dOrazom na d etaily sklad
by pôsobilo vystúpenieE. 

Uut·•akovcJ [1\. Shrlublu : 
Sonáta, op. č. 5). Prob· 
lemy s pamilťou, plynu· 
tou a gradovanou výstav· 
bou vaciilcl1 formovych 
celkov mala A. GonuOSu· 
vá v n&ročnaj Chaconuu 
d mol j . S. Bacha - ll. 
Busonlho, aj ked sa JOJ 
v Jednotli vých dieloch 
ned& uprieť muzikalita a 
dobrá tochnlcká p rlpra· 
va. 

Vyvrcholen fm sa s tali 
d va klavlrno rec!lály po· 
prednych pos luchíicov 
f.ko ly. M. Cickánlková po 
t10chu n eistej, nervóznej· 
!;ej hre v prvej polovici 
p rogramu [L. v. Beetho
ven : Sonllta D dur, op. 
2U, R. Schumann: Papll· 
Ion s op. 2), sa po p•·o
stavke plne skoncentro· 
vala a muzikants ky zall· 
jll la plas tickým klaviL·· 
n ym zvukom 1:1 premys· 
Jeným rlešenlm s kladieb 
s. v. Ra chmaninova [Pre
lúdium fis mol, op. 23, 
č. l, gis mol, op. 32, Etu· 
dH·Kartlna es mol, op. 33, 
č. 6], F. Chopina [Etu
da f mol, op. 10, č 9, 
F. dur, op. 25, č. 3, NOC· 
turne e mol, op. 72, č. l 
op. postil. ) a najmä Ma· 
lej suity s passacagllou, 
op. 3 od E. Suchoňa. 

Krásny zážitok poslu
cháčom pripravil svoji m 
vystOpenlm I. Gajan. Po 
viace rých recitáloch v 
JlOSiedných rokoch a bsol
vova l náročným progra· 
mom z diel P. I. Cejkov
ského (Ročné doby, op. 
37 1, S. V. Rachmaninova 
[Etuda Es dur, op. 33, 
'r.. 7, Prelúdiá gis mol, 
op. 32, č. 12, g mol, op. 
23, č, 5), M. Ra vola (Pa-
vano za mŕtvu lnfantku) 
a F'. Chopina [Andante 
splenato a Polonéza Es 
dur, op. 22). Jeho v9kon 
znesie vysoké kritériá: 
vce lku ús pešne sa vyrov
nal s obťažnosťou výstav
by Cajkovského cyklu, s 
fantáziou vo zvuku a vý· 
rezne hral Rachmanino· 
va l Ravcla , t echn ick y 
zvládol Chopina. Presved· 
č l!, že je typom klavlrls· 
tu bez technických pt'ob· 
lémov, k torému hra zrej· 
me pOsobl radosť; v n ej 
môže plne tvorivo proja· 
vit svo ju fantáziu a In· 

telek l. 
K llplnostl na tomto 

mies to treba s pome núf 
aj a bsolventov dlafkové· 
ho &t1.1dla. Hodnotn ý mu· 
zlkálny výkon podali naj· 
m a flautis ta J, Krško (W. 
A. Mozart : Koncert G dur 
t. l KV 313 ], homlsta ]. 
Su ta ( R. Strauss: Kon· 
cort op. 11) a - podfa 
vyjadrenia Iných - kla· 
virls tka M. Komlossyová 
v Sonétu F dur od D. B. 
K&ba tcvského. !'>alej a b· 
solvovall flau tista E. Ktl· 
nig, s pevák E. Malatlnec, 
klavi r istky K. Cltáriová, 
V. Hlrvá t hová a K. Rudo· 
vá - v samostatnom kon
certe [spolu s Komlóssyo· 
vo u), lttorých vystúpenie 
som, žiaľ, n epoču l. 

Absolven tské koncerty 
ten to rok svojou sláv· 
nostnou atmosférou bol! 
vhod ným doplnenlm ak· 
cH, porladan ých š kolou 
k s vojmu 25-ročnému jo· 
b!:eu. 

OTAKAR HAVRANEK 

KO~HCE 

Nt1 jedno tlivýc h kon · 
certoc Ir sa pred sta v ll • 
žiaci klavirn eho, st t·u no· 
vého, d yc hového, 11kor· 
deónovébo a s pcvéckeho 
oddelenia. Na s iestich ve
rej n ých a bsolventských 
koncC1'toch vystúpilo 19 

:tlakov. Z celkového poe· 
t u účmkujuc 1ch bolo de· 
vil! klovlrls tov: Katal'fna 
Szakúc~ovll (p rof. Ll č ko· 
Vl! l . Oľga Bulcová [ p roľ. 
l,l i:ková], t;ullllllla hou~
uci<pvú (prof. Gabosovó ), 
Dngmur Polu~Okovú [pruľ. 

Holte ro vá), An tOnin Turn
skA (prof. Gabosová ), Ka· 
lll rfna Cop kova [prof. No
votný) , Mú l'la Ada meč· 
ková (prof. Ličková], 
Klll ra Vlciánova (prof. 
Leng yel), Mária Zálom· 
Marková (prot Miller l; 
organistka: Eva Magdo
v& (prof. Rcčlo), dvaja 
v.otončellsti : Peter Gaj· 
doš [prof. ProMska], 
Mat•le Varllolákova [cx
torné stúdium) , husUsta 
Július Illéš (prof. Glnel· 
ll) , akor deonts ll: Ľubo

mir Petrlk (prof. Skrlp· 
ko), Anežka Sláviková 
(prof. Cuclu·an) , Eliška 
Bachletová (prof. Eper~ 

jesi], Stefan Karhút 
(prof. Eperješ i), poza u· 
r. ts ta Jozef Juráši (prot. 
Takáč), speváčka Mária 
Marclová (prot. Handlov. 

ská) . 
'ľechnlcká vybavenost 

11.osolventov bola v pod· 
state dobrá a u všelkýcti 
dominovala snaha od• 
vles f ~o najlepšť výkon• 
plne sa ponoriť do obsa• 
hu hraného diela a po• 
da( h o najprljatelnejlHnt 
s pOsobom. Pro výbor na 
absolventské koncerty by, 
vsak rozhodne mail pla~ 
tlf vy~šle kritériá, ktoré 
by vylúč111 podprlemern6 
výkony. V. p rogramocli 
jednotlivých koncertov. 
bola zastúpená hudba 
takmer všetkých štyroch 
š týlových obdob{, pomer
nu skromne však hudba 
20. storočia a súčasná 

s lovenská tvorba. l ked 
s l uvedomujeme, zo ab
soivent prichádza so 
s kloubou, ktorou sa naj· 
lľpule prczontujc, p redsa 
u~mernenlo pri výbere 
skla dhy hy n ema lo ob
chádz;lť uvedené skulo~• 
nosti. S!tuú:·tu tu zachra
iiO'./i! ll jed me akordeonts
U, ktor! uo te jto tvorbY. 
bohato nul:1eraj Ci. 

Z jcrlrw!llvých účinku• 

1 ú cic. h si pozornos( za· 
sl(rGl v}·k~:.n A. Slávtko
v~lj , ľ. Gújll Oiio , A. Tum• 
skej, K. Copkovej, E . 
Mugdovcj, M. Varholliko· 
vej a !>. Karhúta, ktor~ 

c.elovel:~:~rným recltlilom 
uzuvrc l cyklus abso lvent• 
skyell konctlrtov v kon
c<:J tncj sále košického 
Konzm·vatórla. Jeho v9'
kon bol technicky doko· 
na19, zd1avo muzikantsky 
podaný. Uokázal ~t9lovo 
r-.zllš. t jednotlivé diela 
o poddi Ich podmaiíufú· 
r.o. So skolským or· 
ch"sttom (za dirigovania 
prof. R. Ski'epka] absol
voval Jen jeden žiak -
nóbert ]anušek (trúbka 
- z triedy prof. Tomku]. 
jeho výkon bol na patrlč· 
nej tech ni ckej l ume lec
l<e j výsko a len mcnš lo 
pom!ltovó kazy ubral! z 
ce lltove dollrého do jmu. 
Skols ký orchester sa svo· 
jej úlohy zhostil ve lili! 
~odpovedne, citlivo roll· 
goval na d ll'lgenta a u
káza l, že je schopný zod
povedne obs tl:it aj v tej· 
to ú lohe. 

S. CURILLA 



S osohtllnl Jlll"lllplllll h onlf'rprcto.J• ti 
p rrclslupllo prl'll u.ovslt·vntknv nrt.JPTnyr lo 
dopolucluf v Ml',.,lskt•j galt•rli Snchu iwvu 
k varteto ( lfJ. 0.). l't'H<luvsctkýtn ~fi tocl
nozmu';no pl'Pii!Vilfl tntunučná 1stotn 11 

toch nt l'k ó ~IIIIIOZI'PJil iOsť ( j . Spitknvá -
l . husle, 1. SJ) itku - l l. husle, E. llc 
iiučkuv:i - vio la, j . 1 l 'ullh tJL'ansky -
Ylulunčcl u ]. ldor;í bota spnovoduým wa· 
k om cclólto programu (P. Nat·d i nt -
Kvorloto B dur, C. 3, Kvarteto F dur, 
č. 4, L. vun Bcclhovun - Kvarteto F dur, 
op. 181. Pusl n Gháč uiJ f ui.Juj(tCl jasnú fr [t
zu , "tllu l el'nu" prllcu s motfvoon, pro
h radnú foo·movú stuvhu, elek tné behy, 
prui ne l om pú v nltogrových častiach, mn
l odlck li lrunspmentnosť !lndun t, čl l!da
gif, sl tu prHae t no SVOJO. Ani jedna zo 
skladieb nebola "náročná", patrili skor 
do k a tegór ie usrachtllcj zlibu vy, čo vsuk 
vEJci nouskodllo, lebo p rednes bol umu 
l r.cky set'Józny. Zretorne sa rukop1s hr<o 
čov uk!lzat v Beethovonov i. Op. 18 ~mo 
v sak zvyknull počúvne <1ko p r oblémovt"t 
i nter p1·etáciu. Ak taktíto ::.naha u hr<ír.uv 
bola, tak v tomto i.pcclfickom pl'ipbde> 
m inule SVOJ cwr. I'Ud J'UkUilll hrUČOV :;a 
dielo p remenilo no dodržovunic v p<~r 
toch Zllplsuných údajov. ::iumárne hot 
p rís tup l'eallzovuný z pozlcie zvuku a, 
1 koď to nto jo v sulHclo & mojou pred
s tavou o ldoálnom llllrúlJanf s hudobnou 
matér iou, nemôl:om poprieť výsledku nr
dostatok zAuj!mavosti. Nudsené a s mti
vltou pretkiívané oddlivtm ie s11 hranému 
n echal o to·ochu zubull n li ť na neskrot ený 
t empernmenl a filozollckú hlbku autora, 
110 dojimovó bolo skór presvedčenie hrá
čov, než 1ch omyl. 

Optimálne podmienky pro priaznivú 
almosréru na svojUlll vystúpen! (30. ti. ) 
post rada l súbOJ' Camerata slovaca s dh·i
gentom V. Malkom. Nrpt'Ji!Znivé poča~ie 
a &lmullánnr. est•~ 1r·d no koncPrtné po
duja tie v Klarbk/tch, zapnč1n1li mwo
m álnu návstovno~t, co twmohlo pôsob1ť 
podnecultH'u nn hr(u;ov. Subor vystúrtl 
s nárotnym a bohutym programom, kde 
Styr i Iubostné sonety T. Bulrda v inter
p retácii basistu S. Kopčtika predstavo
va li jednoznačný vrchol. Sólista si na
slot street mutlzl operným u koncer tunl
n ým pt'flJHVom 11 vy tvori l atmosfér u su
gest fvnej posubivost i. Výbumou hlaso
vou tochnlkuu, votku lopým funclont a 
dobr ým dychom mú úplne vornú cestu 
pre tvnrovunle sk lndby a dosta tok i n te
ligencie, ohy túto možnosť správne v y-

IIII'IIIV '"' 11.01 hoJtll.olfll V jii'II~ I.OII l"l cr.of 
slf'ho llllllihU kt:llo po~lli iHIVi l l l iU d su v 
rllktll.lt llil'll;t'lli•l ll hi'III!OV .. , 

Dn 1-.ulturnpiJo Jpla ptiSIJf' l fif Bra ti 
stuvsl<y kunwrný zbtll' tJo·i MrJKO v~::;'t' 
jJCI11111 V l\lll r tsk!itlo [1. 7.) pod Vl'dl!llllll 
~OV!UisJ..PilO ]JCiifiRÓRII ll ZIJOI'l1Hi f~ 1 1 '' 
!luc. V. ll j l na. Zhor v ÍIOIII nosinl cir lu 
vnclomého, v~r)slrannóho huclobn lkll s vy 
vinuluu :.c hopn osfou p o·osucl:wvuť svuil• 
umeleckli predstavu u v(Hu. Tít l o !oho 
vlostno~f cl nvlr.d l ŕl zbor k tomu, žo io 
v s(t čnsnosti naMm nujlepsim u naJvvvo 
jilschopncjMm nmaté t·skym telesom. Me
novito skupina ženskyeh h lasov dosta l! 
la vvrovnunosf zneniu , zaruču j úc u až 
neosobný tón o poslucháča prekvapol a 
schopnosťou ohsolútne sa podriadi ť diri· 
gontskému Restu , a p redsa sl zachovuť 
l>VOJS!<osť. Spol u s m užskými h la:;;mi 
predstnvu jr tvár nu masu, schopn(! pre
javu ptustlcky t•uzlozenP. ho v ploche a 
Z<io·ovoít výrazovo hlbokého. V tom zmvs
lo bol interprotovttný R. Thompson a jo
ho Allelu jo bo lo na Jlepsle Interpretova
nou skladbou večeru. Nn úplne rea listic
ký prístup su podu ja l Iljln v d ie lach zo 
slovenskej t vot·by (J. Cik ker , I. Zel jenka, 
l. ll t•ušovsk ý, Z. M ikula ) a ukázalo sa, 
ie skladby nadobudll ve rkorysosť a pri· 
roctze nosť. Ilj ln sn vzdal sentlmentálnr.
ho natoru. k tor9m sa až pričasto ,.pri
kr9va jú" slovensk 6 diela - cel kom zby
točne - a ponecha l sk l adblim zákonitos
ti Ich v lastného života. Ve!ml presvedči · 
vo vyzneli aj R. Sčed t' ln, S. l. Tanejev 
a citlivo a elegant ne formovaný F. Pou
lenc. Pr!lišntl náklonnosť ku p lastičn os
ti bo la neprimeraná pri lnterpretovrln! 
G. Mnrin lilo, L . Marenzla, O. di La s<;a 
a C. Mon teverd1 ho. Nebolo možné u!Jrú
ni ť SH nrtdnHJrne "pretvarovaného" do j
mu. l ked nemože byť sporu o bezchyb
nom tet.hnickom zv ládnu tí. 

Dňa 3. Vi l. vystúpil o v Mestsk eJ galérii 
Komornú združenie VSMU pod veden fm 
J. Al bt•cchta. Vy~tupc n1 o sub01·u, k tory 
pestuje orcliost r L\ Inu u sólovO h r u v 
o·<l mt:l učolm()ho p lfl llll, SH k onalo za vý
ponlocl ni oko i'k ýt:h členov Muslcu aetor
nH. jeho p rugo·am bo l "pl'lslt'ilmutý" n él 
kvalltallvne llto:f.uosll a vývojový slupc11 
h ráčov, alo nc:bol nenft ročn ý - C. Mon 
tever di, ]. ]. Fux, A. Vlvuldi, ::;. Gnleott l 
a ]. S. Bach. Z prog t·umu jo zrejmá liée-

N.~ sntmke gllarové duo A. Men~lk a J. Zsapka, o ktorom p1§emr• na strane 4. 

užil. Svoju hlasovú ohybnosť prezentova
la sopranistku ]. Smyčková u Exul tute 
}lubilate W. A. Mozarta joj dulo priestor 
p ro prehliadku tochnlckých fines (trilk)', 
behy, sk oky, rozldady). 

J. Haydn: "La spezlale", G. Ph. Tele
mann: Koncert pro dva lesné rohy (so 
sporahlivýml sólistam i J. llléšom a l 
Budzákom ) , J. K. Vaflhal: Sinfon!a G dur 
a J. Zimmer: Francúzska suita !technic 
ky sfce mimor iadno konclzne d ielo, <•lc 
p re svo ju muziká lnu jednotvárnosť ntc 
p ráve najšlkovnejšf dramaturg ický pro 
jekt) boli p r iestory vyhradené pro pro 
dukclu Camorat y. Teleso vládne •l obr<• 
v yrovnaným zvukom u je vedené k tet:h 
·n tck c j dotnl!nosll - vl Astnos ti, klor<1 
te nesmlm·no potro1Jnt1, J)H tvu l'l jocl rllo 
z; p rod poklatlov dobrého vývojA. Ak je 
v~Ak tomuto mom nnlu vonovaná pr lltsnú 
pozorno~(, mM.o to byť na úkor plasl tc 
k ej dynam i k)•. Dynamická ská la súlJot'n 
1je n evRrlabllná, tempovó zmeny sú sptos 
t ené ne ,.rýchlo" a " pomulv" , čim znač 
ne tr pí výrAZ. l'rc,nv jn maxltnil lno čist}•. 
ale ]adnotvarny. Mozno, ze tieto mo-

lovost zam eraná no p roblém sC1hry, tech· 
niku, tempo, dy nami ku, frúzovanie, slo· 
hové cíten ie. Niekolko čl e nov Musica 
aeterna nemohlo zastrieť všetky ch ybv 
krásy (m álo zaokrúhlen ý a úzkv zvuk 
sláčikov cltefný hlavno v po m a lš!ch čas 
t inch, nesúhra v p t·ochodoch do poma 
lých záverov, sk lon k zrýchrovan lu tem 
pa po (tvodoch k rýchlym častiam ) . Sa 
mozrojmo, io prax mnoho napra vi . ll' 
vsak potrebný čas u doutevanle. MUl tnP. 
zanechalo nesporne priazn ivý dojem 
Mon teveo·diho ::iin fun lu k opere Koru uo 
vác iu Poppey !Jolu decen tná a zaokrúh 
len(! v zvukovej vyvllienostl, veru pr ui 
nosti mol Vl vnlcliho Koncert G dur, k f ud 
n (l, l nlonzlvnn o prodso ncv lto rnvťl I.Jolr 
t.urgo liu too tli ho, v Brandon llursl(lln 
konco r! ťl prouk óza ll ltrac l veľmi <io tm• 
suhru, ll v~otkýC ll llo ln inova iA presN· 
11 prognuntne zuci iOVfÍII ll f r (tzu, čim bolr 
kontt·apunk tlcky I<Ompllk ovunú d l o> lo prr• 
l tľacl nó, ulo n lo stroM. Hudobné p1·ed 
poludn l!' patt·llo k vycl anmým poclu j.l 
ti am po~l urhríčov VSMU, k to rl Zlo pr rei 
pokladu ďalsloho usmcmovaného vede-

'""· hu du "'"l '"''"ll''~ l ivo v ~lnvrn~l· nm 
kvllt.f!l"tllulll ZIV~III' l 'ii~KUV :\ 

Pnd z. li.ttlou Poľl>lwhu knlturnrho o in 
lul lli.Ot:ll(llHJ !-.li'lldt~l\tt Sil U jUh! V koln 
l.lll'ti iC f '•11'111 v l\lllli"J..ltc lt lWIIUI rOt.ltf!l 
H:t nn y RBjmct·u vuj { llätnlusto pl!vodn•· 
ulll <í~o: lluilo Wllunov~k(•lw k vurtl:lllt ). Por 
'k(l soprllnlsl iHI pripniVIIII po~ l uciJ(tčiJI11 
~lw l oč n t • clokunu ly Ulnt!lt•r:ký víi:itul, 
L'erfuktn(l li lnsovro tncl111tkn, bolwlú dv 
n<~m i ckft u furcbn(t pulr.tu [sugusliVJHl za 
forhenit' h lasu nujonLI v nii.slch po lo 
IJilcll l l l! l umotnill vonovuť su vvsleclné 
IllU IIIIIBIOC'J..élliU lVIII'U. ::iVOJII11 j)I'Odl ol'· 
som strhlu pusluellácov k spolupo·P.Ztliu 
emocloná lnello ohsallu pio~llf, ktnrý vP
dela presvedčivo tlmoi:lf. Vy hra la si v li č 
sinou ptesne ~khtdotefov ohdoblfl 1'0111011· 
tizmu - R. Schumunna, F. Chopina. S. 

Monluszku, M. Karlow1cza A K. Szyniil· 
nowskétw. ::;posoi.J, aký111 odlfs1ld nu~tdi · 
Rlt:kú, alo aj vese!tt už slbu lskli atmo
sféru ::ichumannH od ta nečnej Jdeallzacoe 
ry tmu salónnyc h vulčfkov Chop tnn, a le
bo charok ter p r ostej dievčiny Hfl lky z 
opor y "Jlulkn " S. Monlusz lm od grófky 
z oper y "Gró[ l<a" IUllO lsl!Jho au loľu, do
kazov/l l jej vnfkú m~:~jslrovstvo o uutu
tockú z t·olosť. Z Chup inovýcll plesn i 7H· 

u julo p l·ocltonú "Letf lfstlo zo str omu", 
v k torom hlbok ý sm(ttok Chopino nacl 
osudom vted o js l oho Pot ska transponovH
lu do polôh nadčusovosll . Výkon sóll~t-

• ky a výsledný. mncllílCXý celok dotváru
júcl sprievod k lavi ristky Renaty Hume
novej vytvorili (aj pr i nlzkom počte nó1 v 
i;tevnfkOV - .,VďHkU " nedosta točn ej po·o
pagácll ? l noopakovatornli n radosťou zo 
spevu noplncn t"t otmosféru. 

K toh l o o·oč ným oslavám 33. výrutla 
SNP pn spol aj MDKO. V rá tncl cyklu 
NedP.fnó pmdputudnio v galúrl l prlp ru
vi l 28. VIli. Ji i RI' iÍt'Jlf)·.hudubné ptis111n 
"Pov in nosť žil'" , v kltll'OIIt lič l nkuvuli re
cHHtorka Emili11 DoäBkovli 11 huslistka 
Vio la Baloghová s k lovlrnym l!J)I'i ovndum 
El eny Hlinkove j. Po úvodnej Su lo ru· 
denzl l L. Bul'lnsfl sn vyst(openln r ec l túr 
ky striecluli s pl'ednosom jednotll v9d1 
čast i Sonáty A dllt' pre husle a kl11vfr 
C. Ft·uncka. čo no j!Jdnej strano poruq. 
to výsledný dojem skladby Hko cull<ll. 
na druhej stranu však vy tviírulo j!HIIIu 
tiac t p1·vok p{tsnl/1. E. Došekovú up(t llllll 
nfívštevnlkov -:ugP.stfvnytn po·edno~om !'Ct· 
fusovej búsnfl Vučer 1111 DumbiHri il nn i 
mil biísnf R. Rol.dcstvonsk(:ho a H l llom 
zalov o. Aj V. Bu loghovlí s ~;. Ili inkov·. u 
podal i pekn ý výkon - nujmll E. Hltn 
kova znovu potvrdilo svojo kvalitv cttll 
vej a muztkétno{ komornnj h r ár.ky. 

Zd. KAI.NJGKA 

Dnes t rl dsa ťl'očn ý Marián Laph nsk9. 
špi č kov 9 zjav pomerne početne j mladBi 
generácie slovensk9ch klav iristov hral 
24. júla t. r. v rúmct nederného mntwú 
v Mirbachovom po táct. Lapšanského me
no sn - n lo neprávom - sta lo svno
nymom tvori vého prfstupu, suverénneho 
technického zv lGd nuUu, ellu p re štýl A 
lntonzlvneho osobnostného vkladu. V 
tomto zmysle sl udržal vysoký štandSJrd 
aj na spomlnanom polt·ecllálovom vy
stúpeni. Ak by poda l taký v9kon niekto
r ý z jeho menej po·lebo Jných kolegov 
uspokoJil by nús bezozvyšku. l.opšnn
~ký lllá však schopnosti vvrovna f sa at 
s tým i nnjncíroi'nOJiifml pm·o motrn mi kln 
virlstlckého ma[st rovstvu. Ak by sn~:! 
•:hcoll IJyť maxlmo!istaml, potom by mu 
'1olo moznó v~člta f určité oslaben ie VP 
tomóho tvot•ivého prlstupu. menšiu kon 
o:o n u·ov11 nosť o n on co llw m dtlslecl nú rP~ 
pctdovn n ir eln tu olov llllloo·ovyc iJ požlauu 
viek. l.npi.ausl<ó lto lmt, v<ľako tn lenzlv 
·HJI11 11 l ntl l vl(l u;ll nHmn vklroclu, posluch~ 
,·:n očuri, sll'l tno si l ou výpovede. V jeho 
prejavn vsnk akoby sil neli tonrlnnch• 
l 1ra ť vtičšm l sohu, než oko r ešpektoval 
skladatoro. Možno jo toto konstatovan iP 
predčmmó a prl prfsno: Ide nám v~ak o 
to, aby tento vyn lmočno nadon9 mludý 

umr.lr.c pouvn~oval o ďe lše l ceste svo j
hu pnstupu l< dwlum. 

Liiptill!lsk!-!IHI prtstup k 1- S. Bachovi 
(Prl'lúdlutn u f(tgu !l mol, Fwncúz~ka 
~u 1 tu (j dur, l'ot.t.dlil u fúgu ct mol pre 
orgun - v liu~ontllu trunsknpcu) po
znacllu ústlH' u lluliJý zvuk, o 1cmnu. ne
vtwruvú plnslicnost llllt.lullnych l rúz, o 
IHJSithnula• t.l'lkovcr slilvhy, ktorej jed· 
nutlove l!!hltl:ky - llrOIJll(! dotutly sloh 
.oZdil az (H'Iili. 1111 Okl'Ufl jeho lVOJ'iVOi!O 
znmeru. ::; IJollutym zá~obnlkotn romtln -
111 !,Cl fun i (IZIIJ U l'i!lUCIUO(tlno::.ti, lnCJIO j 
~i.ul< lit su zvukovou kult úrou o dyuu
HIItkytul l tnl!sill lll l ti'Hl ::ichuman n•JV 
uput> ::1<:. Ctkf..t:l ove kullf Cl't i1C! ntudy l:n
t'llllSkó potoky { otlwcll prvč dve l d,;il 
LH p~unsJ;éutu p rt l cit tosť tl umunslrovuť 
IP.Ch!l it!l{[l IJi'loVtlrU, ZVllkOVl!j I'!I I'I IIUVH· 
"usli u clc l tkúlno~li l powúnw lcll z llt 
wrprctuclc D. Varinskef-Hussó. čl l. C?.r· 
nec kej 1 tu lwlo menej. Záverečnú l\ un· 
o;ertnú Cl u clu f 11101 Z Llsztových TI'UI1S
ccnrlentu ýcl1 utucl hola ~lvnou pôdou IJI'C 
rozvinullr Otnrotť:ujl'tcor zvukovej l n t~>n- • 
Zl ly , IC!:hllil"kl! l Isto ty, IWSJlUlii OOSI I. PI'Í
Vill hudby strhol, no vieme ::.1 toto dtP.
lo pľl!ÚSIIIV I ( U[ V pCSli'O[S0111 6 dJICi'~n· 
covanc 1~0111 z vu kovom l'ttdlu. 

VLADIMIR Cl21K 

Sympnt teJ.. l\ Tu lichnvo k varteto rozo
zvu~:ulo 121. 7.j nút1vuri l' Univerzlto ;~ j ' 
kniiuott> 1'. r.tessicrllur, J. Kvapil, ). Tu
lieh a E. Rattay liwll v tlulJrej pohrode 
n bez ZJuvnet!of<:lt znúnook Icl nej clallf z 
únavy. IJvoclnm :1. lwill'tnlll 1:1 rJur . np 15 
l'avlll Vo·anlckP.hu. V luliodnom zvuku " 
jecllnoi;nej súl!t'O snhuru sn dl:liO vv putnť 
mnuiHJ r. cl l ho{ to•tt tl iclc ohd l vovoného ces
kéllo muzlkantstvtl , leho prir odzen'' ' 
ušlachtllosll. mtl l<kostl, cllupl néllo v9ra
zu . Noel v~elk9m ča rovne vvn l ku ll prvé 
husle P. Mcsstm·nu o·u, ktorý H{ nn«kCoľ 
prcsvlodl':itl o svo[lch veľkých schupt oo~
tioch. V tc:chnlckef vybavenol.li a islll ' H 
nezaostávali All i jeho spul u lirllCl. tuld.o 
prejav talic llovcov bol [!!dnot ný ll on
tom sn v t'!om tndlvlduulity - nu prí
hodn\•ch miestach - nesl rú eu ll. VPľ•,• l 
pri[emným pnJkvupenlm vačco·e holo J. 
sláč i kové kVIII'llliO ()J(II'Ir.hu F lo~ma•oil. 
Uoúta lo svujllll susl t'fl\lr.nym, vvpiltým v\•
razom, V klOrOlll SlCO h\f!VIIY tnc !Odil';._y 
lcliotn p r tpomeuut jan(téktl, ntP.k lOI'Ó nr.· 
tiltly sfldzby wse Soslakuvol!u. Ale ce l ko
vé rio~onte formá lno l obsAhovó nw n 

nepochybne peča ť svufskosll. Hoc1 sl 
sk iHdbu vyžuduva la značnO koncent • ú· 
clu, pos lt ll'hllč l vycltill j ol hodnoty a pn· 
julo Ili VI'ClU. l'u J)I'O::>UlVkC ZHZll P. I 18. 
upus t,udwlga vun i:l f)O illOVcnu - 2. !o l ú
č l f..ové kvartetu li dur. kd!! lmponovH ia 

obzvl<isť eJst(l lntonúclu, tempovú vyruv
twnosť umoi ituj(tco stovnť vnlké ploctw, 
presvedčivo&( sól jed notlivých nAsl ro ju v 

1 adekvá tne dynamické stvllrnEJ nlo. 

V progo·nmo koncer tu s(tboo·u Trio du 
Nurd (28. 7.1 sme so nodočftah n1- r • ..í 
nórskych umclt·ov. aul žlnd ne lnľurma In 
o s(J IJoro, ktorý v Bt'll ll sil:lVO 11n l nll' •·•k 
d{tvno vyslupovnl o zisku ! lourcátstvo v 
MTM l U nos< o. Do konco t r l o mulu to ne
sľu stJe , ZO SO IIHI op!if, l !lll tOk l'\11 kvúli 

nep r i ŕ!Zill pučusl ft , ušli t<lorlsk v. 1\ lll to 
sl u ii HO svo [tm l ukusllcl<9ml purumtllt u· 
ml, zv l(!sf cll !l ýlll clozvn klllll , n l juko no
sed! :>pun lúnnv m, o·ozst rcnú ľ ll n o u o "'l· 
Vf! t'skom t.h luclo nači s t o popillru r út~ t m A 
n~:~d <lvu1ok pl oym, dv numtc k9m expo too· 
vuným tónum l ii'll j (lc;lt;h Nór ov. Vefkll 
skOtliJ, Zll nollu ll CO iktllll VV I'UVIl l:l ll l. POl l l 

vvulklljliC:t!f VlO iunčull!-. l ku Junw lkv td ooa 
pohfaduulo, pukiUI IdU o kt.ll11 01'ľl~ c·llll
nw. ~l. liupno~f 11plnP vuftH' u nr.o111' to c 
t'OZVÍiiiť svoj 111us], solfdnutn. l ketl 1.<!

dum nu tikOl' celku prl l ts mi nur. t l'lz~> m 
klAVIJ' ISIQV I, SA huslista dopusti l VII:IC'9• 

rýCh rnJJko posll'llhOUICfn9cll lllpSIIS" V. 
Nolslli l ntonlicla mol1la by t dnslet1k• m 

momentáln e[ lnd l spozlcle, hor~ la bv sa 
všnk zdélvodt)oval a u rčtt t\ neohyhnusl o~ž 

ťažkopádnosť jeho v9konu. Hodnoti ť 1roo 

du Nord len z h ľadiska kva IH ted not ll v· 
cov by bolo pomýl ené, keďže zmysel 1cll 
hry spočfva v navodenf strh ujllcej atmo· 
sféry, v umeni nadviazať k ontakt s po· 
sluchúčom . Casto overa zrel šJ a techn lc· 

ky hladke!šf čl zručne jšf koncertn! umo!· 
cl nemajú .,v sebo" práve t úto danosť. 

Nóri ju v9razne uplatnil ! u:'o! v podivu
hodnom Beethovenovom 2. klavfrnom 
triu Es dur a vystupiiovall v Ravelovom 
skvostu pro to to obsaden ie, kde Ich v<{· 

kon ku lminova l. Bol to drav9 zvuknvý 
prfva t, plný rat·leb a vnll torného pu l zo
vanla: s touto va ri až pr1llš "obnaže· 
nou", bujn~·ml baskickým! rytmami oži· 
venou par tl t(o rou sa Tr lo du Nord doká
zu !o co tl,om sl otoil:n lť . Po po•nsUivka Sc tou

man n [Trio g mol l u~ men eJ výrazne, 
nní noc tok kvôli svojmu hudobntlmu ob· 

sallu, al<o v dOsled ku zrctR ľnP nižšeJ 

miery nústrojovo j brilant nosti it posade
nla. To sn nevyhnutne od razilo 111 v In· 
torprotácll. IOOR PODRACK~ 



ni gitarovej hudb.y '77 
jedn5•m z viacerých cyklických podufl:l 

tf, ktoré prebehll v rámci Kultúrneho 
leta '77, bol! Dni gitarovej hudby. Prvy 
roč u l k tejto prehlladky, dal priestor k 
prezentácii plejády našich l zahranič· 
ných koncertných umelcov-gitaristov. Ba
rokové nádvorie Univerzitnej kn ižnice 
je skvelým prostredfm, s optimálnou 
akustikou pre koncertné produkcie, s 
lntfmnou a skutočnou komornou atmo
sfé rou . 

Na konto porlada teľskej organizácie
MDKO - t reba zložiť len a len pochvn· 
lu. Na každom z koncertov mal pos lu
cháč pocit, že je na podujati sta rostlivo 
a s citom pripravenom, nenáhodnom, čl 

1,ušitom horúcou Ihlou". 
Ten to vstupný, nanajvýš úspeš ný roč· 

nfk otvoril podujatiu najlepšie perspe k· 
tlv y. Ver ime, že i v budúcich ročn!koeh 
snaha neochabne, a Dni gitarovej hud by 
sl vybudujú v Bratislave svoju tradfclu. 

Nie práve prebytočný stav gitarovej 
literatúry skrýva nebezpečenstvo, žo sa 
tak rozsiahle pod ujatie v určitom bode 
ocitne v polohe s tereo typnosti. Fakt, že 
viaceré skladby sa v p rog ramoch jed· 
notllvých umelcov opakoval!, dávall no 
druhe j strane možnost konfrontácie In· 
terpretačných prlstupov a vkladov. Dô
myselnosť dramaturgie spočfvala l v in· 
štrumentálnych osvieženiach (husrové 
duo, komorný orchester, gitara a violon
čelo). 

V otváracom koncerte [13. Júla ) sa 
predstavilo gitarové duo - Monika a 
Jilrgen Rostove! z NDR. Duo strleuali 
so sólovými vystúpeniami, v ktorých sa 
prezentovali oba ja Interpreti s rôznoro· 
dýmt kval!tat!vnyml výsled kami. Mon t
kina Interpretácia J, S. Bacha a H. Vil· 
Ja-Lobos dosahovala sol!dnu úrovei\ a 
vyváženosť vo všetkých zložkách [ vý
razná artikulácia tónu, dynamická dlfe· 
rencovanost, dobrá technická úrove1\, 
zmysel pre štýl ), prejav jej manžela 
JUrgena bol poznačený nedosta tkaml. 

Skladbám G. Sanza l M. Castelnuovo-To 
desca chýbal osobnostný vklad lnterpre 
ta, i iaduca Iskra a neobišli sa ani buz 
tcclmtckých vý kyvov. V duách S(thru 11 

presnosť tiež narúšala nesúroclost obuch 
interpretov. 

Na ďalšom koncerte (15. júla l vystú 
pili bratislavsk! umelci - gitarové duo 
Jozef Zsupka a Alojz Menšfk. Preclstavth 
sa v dielach starých l súčasných sklu
clate!ov 11ž na jednu výnimku [Eleglo 
de la clanza L. Brouwera - só lo ). Zsap
ka l výlučne v duo zostave. Ma ll sme 
možnosť počuf vzorový model interpretli· 
cle gitArových skladieb. Zsa pka a Men
slk sa prezentovali ako umelci vysokých 
kvalit. Maximálne ťažili z dispozfclf ná· 
stroja a svojimi výkonmi demonštrovali, 
akú širokú š kálu výrazových a technlc 
kých možnost! poskytuje gita ra . 

17. jtlla sa publlku predstavllo husia· 
vé duo Quido a Anna Hlllbllngovcl spolu 
s gi taristom Alojzom Menš!kom. Značná 
časf večera patrila ma jst1·ovskej Jnter
pretáctl Htllblingovcov. Mens!kova gila· 
ra zohrala funkciu kontinuu [Corelllllo 
Sonáta a Pagoniniho 2. sonáta pre husle 
a g itaru) a umelec sa jej zhostil s naj
vyššou konzekven tnosťou a muzikant· 
s kou cit llvosťou. Tieto prfvlastky patľiO 
l jeho jedinému sólovému vystúpf'nlu s 
náročnou Fúgou h mol ). S. Bacha . 

Brnenský gitarista Martin Mysllveček 
[20. júla) sa bratislavskému publiku 
pt•edstavll bezprostredne po návrate z 
Venezue ly, kde sa úspešne zúča stml nn 
medzinárodnej gitarovej súťaži. Uviedol 
sa ako umelec s rozsiahlymi dispozfcla
mi, l keď v prvej polovici programu je· 
ho tn te1·pretácia vyvolala určité rozpH· 
ky. Najmä Bachovej IL su ite a mol chý· 
ba la ucelenosf, bola poznačená istou In· 
terpretovou manierou a zárubou v clze
lovan! detailov, ktoré zohrali nie práve 
najprlaznlvejslu funkciu pri výstavbe cel
kov l v š týlovos ti. V druhej polovic i 
hral však Mysllveček koncen trovane, ro-

., 
zohrdl sa k vymkajúc1111 vykonom, hl11v 
ne v Etudtich H. Vllla-Lobosa a skladll(> 
Elegla de lu danzn Leo Brouwera. 
Večer 2~. 7. pat1·il rnkúskemu g1tarls· 

tovl Leo W1toszynském u. Všetky skladhy 
svojho programu uviedol na dobre( tech· 
nlcke] úrovni, no to je vari všetko, čo 
sa dá povedať na konto jeho ln terprn 
lačného prejavu. Pociťoval! sme abscnctu 
expresivity, diferencovanosti a osobnost· 
ného vkl!ldu. Celý progra m vyznel plo· 
cho 8 stereotypne. 

Mladého pražského gltnrlstu Vladlm!· 
ra Mikulku si bratislavské publikum pa
mätá z vystúpenia na lnterpódiu. V sa· 
mostatnom koncerte (24. 7.1 potvrd il 
svo] veľký umelecký vzostup. Skladby 
predbarokových a barokových autorov 
predniesol štýlovo, tech nicky suverénno. 
presne, čo plat! i o skladbách súčasní· 
kov, kto1·ých Interpretácia podčiarkla te· 
ho noblesu a širokú ská lu V9r8ZOV9Ch 
dlspozfclf. 

27. júla pred preplneným náqvorfm vy· 
stúpil Slovenský komorný orchester poll 
vedením zas!. umelca Bohdana Warcha
la. V prvej časti večera uviedol sklad
by Corelllho, Telemanna a VIvaldiho na 
prfslovečneJ vysokej umeleckej úrovni. 
V druhej polovici progt·amu mal prles· 
tor 1 sólista )azer Zsnp ka. Vivaldiho Kon
cer t D dur dal nAplno vyznieť interpre
tačnému umeniu sólistu l orchestra. Con· 
certe In Ro od M Costelnnovo·Tedesro 
ho potvrdilo o to viac, že z diskutabil· 
nej kompozfcie práve vďaka presnosti 
a triezvemu pr!stupu vytažlli interpreti 
maximum. L. SUSTYKEVICOVÄ 

Recllál [29. júla) p11trll mladému 
pražskému gitAristovi Lubomfrovi Brab· 
covi. Už prvé tóny jeho hry ukázali, že 
interpret skladbu do detailov prepracú· 
va, prec!tl každý jej tón, pričom hrá s 
takou vnútornou sú!!.tredenosfou a zauja· 

tfm, ~c jeho prednes mozno právom 
označiť aku dokonalý. V prvuj polovici 
recitálu zazneli diela prevažne baroko· 
vej hudby (). DowlanďH a J. S. Bachitl. 
Vo fúge ). S. Bacha tror...ltu chýbal .,!.Ah" 
{pričom niektoré partie prczr(tdzali •sku· 
točného m(ljstra svojho nilstro1o l. skl.Jd· 
ba bola však transkripciou klavirnej 
kompoziclc a gitara má oproti klav!1 u 
rela t!vne menšie možnosti, najmä po dy
namickej stránke, a tým udrža nie cclr.l 
plochy v nap!ltf je omnoho obttažllC!· 
šle. Druhá polovica koncertu bola ve
novaná dielam 2. pol. 19. storočia a 20. 
storočiu [H. VIlla-Lobos, M. de Falla, 
). Rodriga, I. Albéniz 1. Interpretáciou 
ktorých L. Brabec jednoznačne strhot a 
oča ril - uvo!nll sa a okt•em perfektnej 
techniky, detailného prepracovania a 
Jemného štýlového c!tenta jeho hra zis
kala muzikantský .,nadhfad". 
Záverečný koncert [31. jUla) pripravi· 

lo Pražské strunné duo, ktoré roku Ul70 
vytvorlll Saša Večtomov [violončelo 1 a 
jeho mladš[ b rat Vladlm!t· [gitara). Mo· 
no známeho a výborného vlolončell~tu 
Sašu Večtomova spolu s neobvyk lou 
kombináciou nástrojov prilákalo na ba
rokové nAdvorie Univerzitnej knižn1ce 
vefký počet návštevnfkov 11 sľubovalo 
hodnotný u zaujímavý večer. Bohužiaľ, 
naše očnkávanln nebol! celkom splnené 
- duo so výl'Etzne štiepilo na dve roz
dielne lndlvuo!Hy s odlišným umeleckým . 
naturelom - Saša s vysokou tónovou 
kultúrou a muzikálnym cHen fm (naj· 
plnšie sa prejavilo v adekvátnom pretl
močen! ľudovosti, hlbokého lyrizmu aj 
skrytej dramatičn osti Hozprávky Leosit 
Janáčka a v Bar tókových Siestich ru
munských tancoch) a Vladlmfr so stro
hým rytmickým sprievodom a ostrým 
zvukom gitary. Najmä v melodických 
partiách sn zladnlo dynamicky aj ryl· 
mtcky prispôsobiť part gitary, lepšie ,.do· 
ladiť" výslednú zvukovú podobu diel. 
Sólovo sa Vladimir Večtomov predstavil 
v skladbe Václava Kučeru Dlarlo ( n11 
pamiatku Che Guevaru), ktorá vzhľa
dom na ziíva,ný obsah svojej výpovede 
potrebovala väčšiu zainteresovanosť 19· 
tet•pretn nn sprostredkovan! jej zmyslu 
posluchilčom. 

Z. KALNICKÄ 

Mladé pódium 

M. Túmovd 

Podobne ako v predclu1dza;úclch rokoch, a; tohto leta 
vycl!O.dzalt usporiadatelia prehliadky mladýcl! kon

certných umelcov "Mlad~ p6dium 77" v Karl ových Va
roch - Zvl/z tesk!}Ch sklarlaterov a koncertných umel
cov,. Okresn~ kultúrne stredisko, Cs. !itdtne kúpele Kar
love Vary a Miestny V!íúor SSM - z níekolkých ztlklad
ných aspektov , ktor~ sa odrazili tak v dramaturgii ako 
v celkovef atmosf~re a vyznenl Mlacl~l!o p6dia 77. Pri
pomlna;úc sl 60. výročie VOSR akcentovali uvtldzame 
diel ruských a sovietskl{ch klasikou: z nich Sostakovzčov 
11. huslovq koncert v podant fii'íllo Tomd!ika a VII. sltl
čikov~ kvarteto v tnterprettlcii Koclanovho kvarteta pat
rili k na;intenztvnefľitm ztlWkom prehliadky. Stopliťde
slate výročie tímrtla Ludwiga van Beethovena sl mladi 
.inter pret! uctllt predvedentm radu teho diel. Nemenet 
§tastn!Jm podielom prispeli do dramaturgie MP '77 mla
dt teskl skladatelia. Diela 9 autorov - Miroslava Hd
bu, I vany Loudovet. Vladimlra Wernera, Pavla fPŕtl/Jka. 
Eutena Zdmečn1ka, Pavla Slezdka, Otomara Kvecha , Mi
lano Slavtck~ho a Taroslava Tumu - potvrdili skutol·· 
nos(. te mlaaqm interpretom te hudba ich rovesn1ko11 
mimorwdne blízka. Prlv1tal som, že usporiadatelia uyhe
roli /nt&pretov s vekovým priemerom okolo trlc/swtky. 
čo zaručovalo dostatočne kvalitnú interpretóciu. doku
menllljúc prof ilovanie umeleckej drtlhy toho-ktor(!hr 
mlad~ho umelca. Dvandst koncertných podufa/l MP '77 
bolo sprevtldzaných dvoma hodnotiacimi besedami skla 
dateľov. Interpretov a kr//ikov, ten/okrtlt s pokusom za 
mera( sa monotematicky na problematiku interprrtal'nf
ho Stýlu. 

Na otvdracom koncerte Karlovarské/lo symfonlck~l! ' 
orchestra s beethovenovsklím programom pod takto!Jkou 
Petra Vron.sk~ho. ktor~ho tvórne gesto a osobitť1 drama 
tlcktl koncepcia vynikli nnfmli v prec/ohre Leonora ITl .. 
sa prel!ltadkov~mu publiku predstavil v treťom kon
certe L. van Beethovena Boris KraJný, klavirista so zre-

l ým umeleclqím profilom a bohatou vyrazovou paletou. 
Teclmwk!i lwnd1cap klavíra a nervozlla poznamenala 
výkon Fran!iska Kudu v Musorgsk~ho Karlinkócl!, z kto
rých len niekoľk~ (ale l! ran~ nek011Venčne 1 vy.\li IJe z 
úlwny. v pre;ave Ji flho Skovajsu dommoval temer ne
o~obný pr!.~tup k dielam, ktortípl vtjpnú Sona/a ioculuto
res P. Slezóka nadobudla osobll~ taro, kym u Beellume
na bol prtam negatlvom. Pozoruhoäntí konfrontáciu po
skytovala Marl!na Maixnerovtl svo;im detailne vybrúse
ným sWtlrnPnlm Beethouenovho opusu 110 - te; so
ndty, okolo ktorej sa pdr dnt predtým rozprtídila Zivá 
diskusia v Trenčianskych Tepliciach s Cyrilom Dianov
ským. v Maixnerove1 tnterpretócll odzneli l subtílne 
Schubertove impromtu - hudba, ku ktoref md azda na;
bliBie. Hosťu;tíce klavlrne duo z Bratislavy - Bva 
a Ttln Sallayovci st zl~kalo prehliadkou~ publikum nal
mä vitdlnym a aynamicky premysleným predveäenlm Ba
ne!iotJet Manželskej hudb!l a ntlročnýmt Varitlciaml na 
llaydnovu ttlmu f . Brahmsa. Oso/Jilntí pozornosť sl zas/ú
iii i citlivo tvarovanQ klavlrny sprieuoc/ Jany NtlcOIJ· 
ske; a korepetícia lia/Ice Poulove;-Ma;erske; vo vy
stúpeni ;edinej spevdčky prehliadky Alžbety Bukovacz
ke;. Z teJ polreclttllu vyniklo podanie Partkove;, pomaly 
už povestnet plesne, fesenn~ sttldo a cyklu piesnt MI
lenci od Aloisa Htlbu. v ktore; Bukoveczktl suver~nne 
prezentovala kontrastn~ polohy svoJho hlasu i umelec
kel koncepcie - subtllnt1 l qriku l exprestvny drama
lizmus. f/arf/stka MagclaMna Spicerovd a slovenskQ akor
deoni.~ta Tibor Rtlcz potvrcllll v Karloll.lÍCil Varoch ~vole 
zrelii muzikantsk~ kvality poclobne ako pdr ciní pred/tim 
11 Trenčtan\kych Teplic/ach. Pozoruhodntl l>olo i VIJ~ti.Í· 
penie organistov - Zdenek Novtll•ek a faroslafl 'ľwno 
sa nafpresvedčivej!ile zhostili skladie/J .~tíl'asnQch auto
rov (V. Wernera a 1. 2'timuJ naviac T1lma sa u_(jborne 
uviedol ako komorný hrdč v duu s t rúbkárom Vladi.s la
vom Kozderkom v dielach H. Purcella a G. Ph. Tele
manna. Szíčasntl tvorba dominovala l vo uýk:onoch flau
tistov - Vdclava Kun/a s exponovanqm szjtym t6nom 
a brilantnou technikou fM. Htlba, l. Loudovtl/ a Magda 
Ieny 7'timovef v osobitom dynamickom stvtlrnenl cl/el 
S. Prokofieva a J. PauPra. V Prokofievouef sonóte pre 
sólov~ husle v podani Pavla Prantla zaufal obditmho'l
ne vulu~ntí t6n. k!Jm v tnterpretdc/1 druhtlho husll~tu 

MlacMho p6dla - flŕlho Tomdska - muzlkantskd dra 
vost i lyrika v už spom1nanom stvórnent ntlroč11tlho 

ll. koncertu D. Sostakovtča. 
Vystúpenie Tria l stropolitanum sa stretlo u publika · 

s odozuou nafmli vďaka Mende/ssolmomnu triu op. 49 1 
tentokrdt v eSte lep§et tnterprettlcit ako v Trenčian

skych Tepliciach . a vysoke/ muzikali/e klavtnstu súboru 
Stanislava Ztlmborsk~ho. Nov~ pra'tskl} trio po uvedant 
Beethovenovho Tro1koncertu (na otvtiracom koncerte 
MP' 77 j prekvapilo zvukovou rovnoutlhou v Triu c mol, 
op. 1, L. v. Beethovena a ne:lpadilým stvtlrnením ~k/aci

by Milana Slavtck~ho - azda natzrelSleho diela spo 
medzi uvddzamích skladieb mladých skladateľov. K/Jar
telo mesta Brna sa tentokrtlt opä( uviedlo svo,ou pri
značnou črtou - subtilnostou vtjrazu a komornostotJ 
zvuku v clielach O. Flosmana a E. Zómel'nika. Kocw 
novo kvarteto avizovalo mimoriadny muukantsktí záži
tok u't prv!íml taktami Sostakovi(•ovho VIT. kf;arteta 
a Icl! hlasovti rovnovdha, zvukovtl llutnost l zreltl mu
ukall/a sl ubu/ú vel k (S pPrspeklívy. Koclanovci to napo
kon potvrdil' i vo~Jroutjm m1.~tudovanlm Dvoi'ákovl!o kltr 
vtrneho kvinteta A dur Is Borisom KrafnQm l so zaslú 
ženým "bis", ktorým d6stofne uzavrel/ tol!torot·n~ Mlad{) 
p6dium. l'ILAN ADAMCIAK 

A. Blli-..Ollf'C kd 

P. Vronskzj za pultom Karlllllotr>k~h' ,,,ntfn , f ( k~ho 
orchestra 

Klavu·ne duo manZelov Szallayovcov. 
Sntmky: B. Hoi'lnek 
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lo starllch bulletinov 

Václav Nouzovský 
V sez6ne 1949-50 objavil sa na scéne 

opery Slovenského národného divadla 
mladý český basista Vác lav Nouzovsky. 
Jeho prvou premiérovou úlohou bol krií
rovský stolovník v Moniuszkovej Halke 
- d'ašie postavy už dosvedčovali, že v 
Nouzovskom získal s6 1is'tický ensemble 
ce nnú posilu : Dvoi'ákov gr6f Vilém z 
Horasova upozornil na umelcovu vrúc
nost' výrazu, kantabilnosť a lyrické l!aro 
matel'iálu - purkrabi z te j istej opery 
poodhalil Nouzovského nerv komediant
ský. Neprišiel do Bratislavy ako začia
tol: nlk, mal za sebou už desiatku sez6n 
v hrnenskej opere, pražskej Verkej ope
re 5. kvetna a Národnom divadle. Usa
dil sa na poste, ktorý roky zastával "bá
činko" Zdenek Ruth-Markov. Aj k Nou
zovského doménam patrili Jyrickejšie ba
sové pat·tie českej opery - otec Palouc
ký z Hubičky, Beneš z Dalibora, Lutobur 
z LiiJUie; v Janáčkovej Je j pastorkyn i 
spieval najprv stárka (1955) , neskílr 
richtára (1968) . Uplatnil sa a j v úlohách 
komických (Kecal a Lucifer z Certa a 
Kače), jednou z jeho profilových postáv 
bol však určite Dvoi'ákov vodník. Stretol 
sa aj s veľkými dramatickými chara k
tel'lni. Tak ku Greminovi & Plmenovi pri
sUípil Končak a Boris Godunov, k Roc
covi z pa111iitnej Zunovej inscenácie Fi
delia - Wagnerov Dalland, k Basiliovi, 
Sparafucilemu a Lodovicovi (O the ll o) -
Fliip Il. a v oblasti francúzskej draltl a
turgie - Meflsto. To je, pravda, iba se
lekcia v galérii prvooborových postáv 
z kulmina~ných rokov Nouzovského ume
leckej činnosti. Schopnosť vytvoriť cha
rakter, čl rázovitú figúrku sa u Nou
zovského doplňala dispozlcia mi k vyjad
reniu stareckého majestátu. Tieto črty 

hereckého rul,upisu využ ila klas ická i 
modet'ná drama tu rgia opet·y S D. 1aj
mä v inscenáciách s ú!:asných diel nas io!l 
Nouzovského herecký typ plné uplatne 
nie. Starčekov Semjona (Tarasova ro 
dina) a Frola (V búrke), vystriedal nt ý 
tický lekár z Pellea a Mé lisandy a su 
viets ky chirurg z Pl'ibehu o za jstnélw 
!:loveka - a ntického krára (Odsúdenir< 
I.ukull a ) Pa tr iarcheas súčasnej gréckej 
dediny (Grécko pašie). Prechod k meu· 
šhn postavá m v prve j JlOiovici šesťdesi<o 
tyc h rokov oclkt•yl naplno Nouzovské ho 
svo jrázny komický ta lent. Od Skuln z 
Kniezaťa Igora vedie niť až k Rossini
ho Basiliovi a Simonemu z Pucciniho re
nesa nčne j buffy (Gianni Schicc hi) . A 
k eďže romá nska operná klasika je na 
basové príležitosti pomerne skúpa, pa
mätá sl Nouzovskóho jedna ce lá gene
rácia návltevnlkov opery SND aj ako 
"tradičného" 7.unigu v Carmen, bouza 
v Madame Butterfly a dr. Grenvilla v 
Traviate. 

Pomerne boha tá je paleta Nouzovské· 
ho postáv v pôvodnej operne j tvorbe: 
Beg Hassan 7. Bega Bajazida , do ktor Ze
lenák z Figliara Geľa, rofník Meli~ z Hu
Joubkovej Rodiny, dr. Hirsch z Profesora 
Mamlocka, Všeslav z Udatného kráľa, 
minister zahrani~ných veci z Bielej ne· 
moci . .. Aj tu viia k ná jdeme úlohy, kto
i'é vyrástli priam do polohy in terpt•etač
ného modelu - Oleň z Krútňavy a žrec 
zo Svä topluka, no na jmä krčmár Záhora 
z Jura Jáno~fka a mlni!túdia súcitného 
mužlka Pjot ra zo Vzkriesen ia . Do to
ho to radu pa tr{ aj herecké stvárnenie 
titulného hr d1nn vu filmove j verzii Mis
tra Scroogca. JAROSL!I V BLAIIO 

~ 

Uspech slovenského speváka 
Tohto roku absolvoval sóllsta opery 

S.NP Sergej Kop,čák dve výz namné za· 
hran ičné cesty, z ktorých si odnie~ol 
cenné trofeje - stal s a fin alistom spev.\c
kej súťaže v Riu de Janeiro a v mtláll
skej Scale sl vyspieval miesto stážistu. 

O akú stl.ťaž iiilo a čo vás viedlo k !IJ
mu, aby ste sa na toto f6rum pl'ihhí sii i'l 

V brazflskom Riu de Janei ro bol 8 . me
i:l?.íná rodný konkurz mladých spevákov d 

môj pôvodný zámer bol "trošku si za
s.úťažtt". Teraz však môžem poveda ť, b.l 
z konkurzov, ktorými som doposiaľ pre
šie l, bol brazllsky najťažsl. Bra zflčania 
si zabezpečlll účast špičkových spevákov 
z celého sveta, člm bola automa tic ky 
úroveň súťaže veľmi vysoká. Do ľ!n álo 
sa nedostali mnoh! speváci, ktor! mu
ll na to vše tky predpoklady. 

Vy sám ste sa stali finalistom . Akých 
aúp11rov ste •1ali vedra seba? 

Na rozdiel od rôznych európskych s(l
:ta ží táto nebola rozdelená na kategó
rie, dokonca som mal za s úperov aj žen
ské hlasy. Do finá le sme sa z počia toč
n ýc h sedemdesiatich prih lásených dosta
!J.i ôsmi. Už túto skutočnost som st ve r
m t cenll, pretože z jedného kola do dru
hého som sa dos tával bez akéhoko lvek 
zástupcu v komisii, čiže na rozdiel Otl 
>väčšiny • útažiacich som sa musel spo
~ehať len na seba. Okrem toho ma dosť 
handlcapovalt nekvalitní klavir is t i. Vy
st r iedal som štyroch korepet!torov, na
pokon som bol nútený požiadať sovietsku 
~elegáciu o zapožičanie klaviristu. 

Použili s te termfn sovietska delegácia , 
Sovietov bolo zrej111e viac • . . 

Sovie tska výprava bola najlepš ie or
ganizovaná 1 najboha tsie zastúpená. S 
t romi spevákmi prišli dvaja klavir isti, v 
komisii mali svojho zástupcu, sprevci· 
dzal ich zástupca moskovského minis
t e rs tva kultúry a po celý čas sa o vše t
k ých staral zástupca velvys lanectva v 
Brazflii. 

Pociťovali ste teda problém samoty, 
JlJuseli ste si sám vietko zabezpečovať. 

Na každe j zo zahraničných súťaži som 
doteraz musel naoza j roblt všetko sám, 
sám za všetko bojova t Každý z účast
níkov :tahrantčnej súťaže chce predsa 
prisť domov s tými nejlepšhnl výsledka
ml a musi sa obhajovať , ak umiestnenie 
na súťaži nebolo také, aké sa predpo
k ladalo. Z tohto dôvodu by sn áď bolo 
v budúcnosti vhodné poskytnúť mladé mu 
umelcovi v podobných prlpadoch zás tup
cu nasej hudobnej ku ltúry, k torý by mu 
moho l byť neraz aj morálnou oporou. 

Môžeto s a pár slovami zmieniť o bra 
zllske j hudobnej kultúre, či o zaujíma
vých ľuďoch, ktorých s te stretli? 

S hudobnou kultúrou Brazllle som za 
taký krátky čas neprišiel do styku, a le 
musím podotknúť, že spevácka kulttíra 
je na nižše,t úrovni ako u nás. 

Južná Amerika bola len prvou polovi
cun cesty za út~pechom. Na spiatočnej 
<:Psie ste sa zastavili v Taliansku . . . 

Po speváckej súťaži som letel p1·•~mo 
do Milána, kde som spleva l v Sl a lP.. 
Opä t konkllrencla tridsiatli..lt piatich Sl~e
vákov. Spleva l i Om na~&e. zo .všetkých, 

Jednou z na{vii~Sich prlležiloslt Serge;a 
Kopčťika u opere SND bola úlolw Mefis
ta u Gounodoue{ opere Faust a Mar ga
rf:ta. 

vlastne takmer celý repertoár z brazll
skoj sútaže - povinnú skladbu, Filipa 
z Dona Ca rlosa a Gremina z Onegina. 
Do druhého kola sme sa dostali siedmi. 
tu som spieval len jednu plese~ zo šos
takovičovej Suity pre bas a klav!r. Na 
druh fr de ii ml oznámili, že som pri ja ty 
do Scaly. · 

Co z toho vyplýva? 
vera . Predovsetkým si oddýchnem od 

divadla a budem studova{ SVOj repertoár 
- prvý rok je totiž vo forme s táže. Mys
Hm, že prídem do styku s veľmi dob
r ými dirigentmi, rozisérml a korepct!· 
torml. Nastúp i ť by som mal l. ok tóllt•a, 
kvôli povinnostiam na BHS v~ak odces
t u jem až neskôr. Predbežne ma prijali 
na rok, potom ~a musím znova podrobiť 
konkurzu. 

Cestovanie po svete a s tretnutia s kun
kurenciou sú is te veľmi pud ne tné. Akým 
prfnosom sú speciá lne pre vás? 

Podstatné je to, že vera vid!m ll poču
jem, a nú ti ma to pracova ť. Keby son> 
nikam nechodil, mám pocil, že by som 
to ďaleko nedotiahol. Po každom stret· 
n uU s konkure nc iou som nútený, viuc 
než inokedy, udržiavať [ormu, sludovtlt 
nový repertoár (i keď v našom SND 
je úroveií a tým aj konkurencia mia 
dých spevákov výborná). 

A úroveň mladých spevákov vo liVe
te? 

Fra ncúzi a Nemci sú vynika jucl Inter 
preli ptesfw vej litera túry, azda preto, že 
neoplývajú zvlášť veľkými hlasmi, So· 
viet! sú zasa silní v operných áriách, 
k čomu Ich aj predu rčujú veľké hlasové 
fondy. Ťažko je vsak hOVOl'Jt O typiC· 
kých školách. Celkove st vša k mysl!m, 
že na svete vyrástlll silná mladá spevác
ka generácia. 

Záverom by s te nám mohli prezrad i ť , 
ako na sebe pracujete? 
Počas sezóny študujem sám, ale kaž

dé leto odchádzam k svojmu pedagógovi 
prof. Popovovl do Bulharska. Viem, že 
ma oprav!, verfm mu, že ml chce po
môct. Vážim sl ho ako č loveka 1 ako 
umelca. Sám je basistom a vždy mi mii 
ze vera podnetného povedať. 

.1&. ADAMCI AKOVA 

GRAMORECENZIE ., 
Supraphon - , vizitka do sveta ItL 

Na nd§ gramuf6nouý 
trh sa sústavne dostduu 
/Jolwtý' vyber z produk 
Cle Supraphonu. Hudob 
ný iwot, ktorý prauidel 
1W recenzu{e domacu 
yramof6nouú produkCIU, 
vybral pre suo{lch Nta
telou opäť niekoľko ll
tu/ou. 

Z tvorby l.eopo/da Ko
ieluha pr ezentu{e Prot
sk!} komorn!} orchester, 
veden!} Llborom Hlavát
kam, Symfónie P dur a 
g mol (Ster eo 1102078 
8}. Je to vlastne pohlad 
do Viedne z konca 18. 
stor oNa, kde sa jeden 
skladatel podobd druM
mu a pritom si nachddza 
priestor i prP "seba". Ko
!eluh je ndpadne sláv
nostný, miestami uvolne
ný at do r oztopaše, su
verénne sl Ist ý kaidou 
notou. Tak ho predstavu
je Pražský komorný or
chester , azda i s uedo
mim, že pevnosťou zvu
ku, dynamickým umoci10-
uan1m 110 oclllši od jem
ne{Sieho, vo zvuku azda 
l skromne{šieliO Mozar
ta. V pomalých ~astiach 
zaujmú ntlzvuky na ~es
ka plese/). 

Pre labužnlkou te na 
našom t r hu Mahlerouo 
Adagio z X. symfónie 
(Kuadro 4101955 Q ZB}. 
Pred~asntl smrt nedovol i
la skladateľovi dokon~iť 
symf óniu. A. Schänberg 
hovorl o Z/Jltlstne{ "ob
tektivile" tohto diela a 
mt! zrejme na mysli úžas
ne silné zobecnenie ly
rických kontempltlcil, 
kde si každ.Q ntljde svo
IE a pritom hudba spá
{'l stovky podolmých, za
dumanýcll, roz{lmau!}Ch a 
silne preživaných ná/aci. 
Zaskvie sa tu Ceská fil
hc:rmónia a Vt'lclau Ncu
mann. Pr/ntl!wjú ozajst
nll zážitky, tos/ pre ue
f'crné chuílf, pre chvíle 
f'v každoáennej prtlc1, 
ako kúpef zvláštnej 1!1/J
/n. z uec1 až naliehavo 
l .. :uidodennýcll, pre chui
le, kedy fP č/011ek stlm 
so sebou, ale i s osoba- . 
mi naj/Jliisunl. Ceská fil
har mónia ~ústredene 
graduje, buráca, ale l 
hladká, ide na na§e ci
ty, ale i provokuje k pre
mý!lraniu. 

Na drul!e{ str ane plat 
ne te SchtJnbergova 
Zjasnená noc (vo verzii 
pre slá~1kový orchester J. 
Každý si tu rád pripo
mlna osobité domyslenie 
Wagner ove{ harmonickef 
!it ruktúry. Znova a zno
va nás prouokufe pohľad 
do citových vzťahov že
ny a muža, pln.fích uzru
§enia, ba až bolestne{ re
zignácie. Schänberg pô
sobl silou prvotnej inven
Cie, schopnosťou grado
vať na maze; ~asove; plo
che, novou ln§trumentá
ciou t podivuhodne sk1-
benou stavbou. Vášnivé 
vrstvenie zvuku t výrazu 

uwlluje pusluchó.Ca du 
Jednotlwých detmlou, u 
ktorých sa dokonale 
uplauiufú statiky Ceskef 
fllharmóme, ;ednoliate ai 
na llranieu mo~nej exakt· 
nosti, uýbusné a presýte
né slovanskou krvou. 
Rozhodne je to plall1a na 
vývoz, tasí, ~o možno na
urlmút do hociktorej ná
ro~ne{ súťaže. 

SlátLkové kvinteto C dur 
Franza Schuberta hrtl 
Smetanovu kvarteto a 
utolon~elista M. Sádlo 
(Kvadro 4l12129J. Zauj
me bezprostrednosť hrá
Cov. L.yr ika je dynamic
ky diferencouantl, cres
cendt'l nestavajú na sile, 
ale na akomsi pr/dávaní 
vnútorného zaujatia. V 
druhe; ~asti prlzvuku;a 
prlbuznosť s A. DuoM
kom, nikde v!lak nevybo
t!la z ojedinele kľudného 
toku hudby. Skvelou in
ter pr etáciou nenaru!iia 
vedenie spevneJ llnie ani 
noblesnosť. Ožasná výpo
veď o citovom svete 
Schuberta neprecl!ádza 
IU do smútku, aspofl nie 
tak zreteľného, ako ho 
pozntlme neskôr. Ak je tu 
náznak smrti (skladateľ 
pfše dielo r. 1828}, pred
sa ho u'tdy Schubert uy
rounllva pocitom osobne{ 
tstoty a ake{sl blaženosti. 

Medzi gramofónoviJ ku
riozity patr t nahrtluka 
Die/r icha Plscher a-Dtes
kaua, ktorý ako dir igent 
uulldza s Ceskou filhar
móniou IV. Symfóniu J. 
Brahmsa e mol, op 98 
(Stereo 11020772}. 1'ento 
sllluny spevák stoií za 
dir igentským pultom a 
posluchá~ sl tste ddua o
t tlzku, Cl Ce skt! f ilhar
mónia hrala sama, alebo 
te Dieskau osobnost, kto
rtl môže dominovať za 
dirigentským pultom. Zdd 
sa, 'te má svoJu koncep
ciu, akési ďalšie zmelo
dičtenie Brahmsa a zlyri
zouanie partitúry. Chce, 
aby vsetko spievalo, do
konca 1 tam, kde Brahms 
vol! zdmern~ kontrasty, 
napr. na mlestacll, kde 
sú komplikovane/sie lwr 
monické vzťahy. Rusill 
ma ne~akané spomaľova
nia. 

Japonská huslistka, mno-
110nllsobne spo,entl s na
!iou vlasťou, Shizuka Ishi
kawa a Pražský komor
ný orchester so Zde11kom 
Ko!llerom pripravili dua 
husľové koncer ty ( Ster eo 
1102076 G } . Znllmy prvý 
koncert N. Paganinilw 
dost al virtuózny lesk, je 
zvukovo lahodn!} a svo
tou koncertnou úprim
nosťou napouedll, pre~o 
ide úspesne cez stáročia. 
Husl istka uychlldza z de
tailu a z mozaiky detai 
lov zjednoll celú suo;u 
Interpretačnú koncepciu. 
le dobre, že sa o pät pri
pom!na Josef Slavík a ;e
ho ;ednočasťouý koncert. 
Skladateľ zauJme kon-

centrovanou muzlkdlnos
fou a vkusom, ktorý Sl 
zachoval t vtedy, keď sil
ný dobový tlak zdôrazi'lo
ual efekt, me kedy až 
e}ektnú bezduchost. Sla
vl k md i znaény dar ty
nckef kunulény a v 1/lliO
IIOm ut predzna~ll/f' ne
skor~ich roman/l kov. , u
panská huslistka ~1/ue
rénnym zulddnutim, rJ•:u
som a nenápadnou ~111110-
zrejmosfou pripravila pre 
ndS l rh ZOUflmauú pllllllll. 

f,e fardm muswal 1e 
nazov platne, na kturej 
sú nahrávky súboru Mu
sica anllqua Viedeli, s u
meleckým vedlicw1 Bern
hardom Klebelom (Stereo 
11l2J26 G J. Milounlc:t sta
re{ hudby si prídu na svo
je. Dostáuafú výber z nal
staršlch tlačených zbie
rok a zrejme sa mäíu a{ 
dotknúť utedaj!iieho ZtJU
koufJilO a esletick~lw 
ldetl.lu, ktor!} {e zaru~ený 
pr edov!letkým obsadenlm 
starými historickými nll
st rofm/. Tance striedaf{l 
netane~né in!ltrumentál
ne for my, zhudobnena 
poéziu XV I. storočia e
fektnfJ r eper toll rové ~!s
la z doby vrcholne{ r e· 
nesancie, neznllme sklad
by obJavené v archlvoch 
vr cholne osvedčené diela 
ta{to doby. Nahrlluka 1~ 
stce myslenéi pre orl/Jor
nlkou, ale je tak vkusne 
a nevtieravo pripravená, 
~e môže priniesť zll'titky 
katdému. 

Svetový harfista Nlca
nor Zabaleta hrtl koncer• 
ty pre harfu a orchester, 
S pantelsky nllrodný or 
chester vedi e Rafael 
Frilhbeck de Burgas (Ste· 
reo 1102098 H J. Na plat
nl sú. mdlo známe kon• 
certy, diela Alvareza, kto• 
rý patril v prveJ polovic! 
X r X. st or otta ku kruhu 
viedenských epigónov a 
Roclriga, slepé/IO sklada
Ida a virtu6za z Valen
cte. Možno sl tu roz§lrif 
historický prehlad o har
fouom ument a hlavne 
obdivovať umenie Zabale
tu, ktorý z harfy urobil 
nóstroj rounoprtlvny ho
ciktorému inému sólové
mu nástroju a pritom mu 
zaéhoual vznešenosť. 

Pozlllunu úlohu môžu 
zohrat l Scény z opter 
8. Smetanu (Stereo 
1122194 G }. Ide prevaž
ne o nahrávky z rozhla· 
su, ale dôležitei§ie ;e, že 
sl tu zdu;emca môže o• 
uerlf (a overenie l viac• 
krllt zopakovať}, výbor• 
ný výkon Gabr iely Be· 
1}a~kove{, Evy DIJpollouet, 
Marcely Machotkove{ a 
I ibuSe Márove{, teda ge
nera~neJ vlny, ktoreJ 
zrejme bude zver ené u
prvl'iovaf a r ozvl jaf Sme
tanoiJ odkaz v nafbliž§lch 
desaťro~iach. Hoci plat tía 
vyzer a ako n llhodnO 
sklad scén a výstupov, ví
dlm Jet logik u a spolo
tenska zéiuažnosf prllve 
v fednotnom signallzoua
ní spomtnane; umeleckef 
qrmer d.cte a v akomsi tt.' 
clwm prísľube, že o sme· 
tanouskú interpretdciu 
mllme postarané. 

ZDENKO NOV ACEK 

G. F. HlindeJ: Sonáty pre flautu a gitaru, op. l , č . l, 2, 4, 7 
Hrajú Miloš Jurkovič, flauta, Jozef Zsapka, gitara 
OPUS Stereo 9111 0479 

Po úspešných komple
toch z tvorby Corelliho 
a Händla pn pra vil Opus 
r. časť cyk lu z Händlov
ho komorného odkazu. 
Komorné sonáty op. l, 
medzi k torými je 7 veno
va ných flaute, patria k 
i Iilndlovmu londýnske
mu obdobiu, značne 
ovplyvnenému v oblasti 
inštrumentálnej tvorbe 
ľudovou melodikou a ta
nečnými prvkami talian
.. kych vzorov, a le bada ť 
v Ich už 1 návilznos f na 
anglické prostredie. l 
ked najvl!čšie úspechy v 
oblash Inšt rumentálnych 
skladieb ztskal Händel 
concertamt gross!, ko
morné sonáty tiež v mno
hom pr!pomtna jtí maj
strovstvo svojho tvorco. 

Sonáty C dur, e mol, 
a mol a g mol sl zvo
lilo komor né duo Miloš 
ju o·kovlč [f lauta) a jo
zef Zsapka (gitara l. pre 
prvú gramoplatňu. Ak 
malo !sf o profil inter· 

pretov, z ich bohaté ho 
repertoáru, siahajúceho 
od starých majstrov llž 
k pôvodným slovenským 
dielam, priamo im dedi
kovaným, by Sil var ! dal 
vybrat r3prezentač,nejsí 
materiál, k torý by uká
za l prednosti Interpretov, 
Ich postoje k jednotli
vým štýlovým obdobiam 
a autorom. Händlove so
ná ty neboli najšťastnej 
šou voľbou pre pr vý fi
xovaný záznam, pretože 
sú Ich umeleckému nat u
relu svojim kompozičným 
a štýlovým za radením 
nie práve najbližšie. Jur
kovič, a Zsapka necháva· 
jú v nich zaznieť hudbu 
pt·ectzne technicky vypra
covanú, koncentrovanú 
na čistotu ar tiltulácie, 
nástrojovú vyrovnanosť 
a tempovú brllan tnosf, 
ale nedokáza li plne vy 
uži ť výrazové a s taveb111 
predpoklady pat·tu. Chí 
ba Im vlas tná tvorivá za 
angažovanosť. ObaJa sú 

skOr tlmočn!kml moder · 
ných interpretačných po
s tojov umelcov sú čllsnos
tl so striedmym dyna 
mickým a fa rebným 
nuansovanim tónu, a ko l 
celého výrazového pradl
va skladby. 1 ked podob· 
né realizačné . prvky vy· 
žatluja 1 hudba baroka , 
luavé inštrumentálne 
di~:ta Händla pr ia m vo· 
lajú po ľahkosti a ra· 
dostnom uvornenom mu· 
zlc!rovanf. 

V dramaturgii vydava
tefs tva Opus znamenajtí 
Ha ndlove sonáty prínos, 
pre tože vyplňajú vá kuum, 
ktoré zatial existu je v 
edfcll cyklických opusov 
z viacerých žánrov?ch 
obJastf hudobnej his tórie 
1 súča snosti. J urkovi č a 
Zsupka pat rla k prvým, 
ktort pochopil i túto po
žiadavku, dnes už vo vy
davatefstvách bežnú a 
pl'eferovanú a za to Im 
patrí vďaka zo s trany 
posluchát:ov. E. CARSKA 



GERHARD. R. KóCH 

Kapituluje. 
avantgarda 
pred 
dejinami? 

V sňi!asnosti sa ozývajú reálne 
hlasy k posledným hudobným ten· 
denciám i na Západe. Zvl áii ť sa 
kon§ta tuje, že hudba potrebuje 
svoju komunikatívnosť, má nutníi 
spoločenské náväznosti a nemôže 
sa rozvljať bez kontaktu s poslu· 
chái!om. I nasledujúci článok zá
padonemeckého autora má tento 
reálny podtext a mnohé zaujima
vé uzávery. 

Ak sa podujímame opfsať súčas· 
nú situáciu v hudbe, vystavujt~
me sa dvojakému nebe?pečenstvu: 
l'8Zign tcl1 pred mnotstvom javov, 
lllebo t vrdeniu, ie existu jú ten
denc:le, k toré ~ú mo~no Iba fik· 
clami, po$tu látml, s ko by tá-k to· 
rá vec mela vyzerať. 

Za posledných vy~e desať rokov 
sa Novl). hudba s táva čoraz mno· 
hostrannejšou. Spo ločný menova· 
teľ pre hudobnú pokrokovosť exis· 
toval iba v piiťdesiatych l'Okóch 
a v raných šesťdesiatych rokoch. 
Prina jmensom vzniklo vtedy zda
nie, že vychádzajúc z Darmstad tu 
a z trojice komponistov Boulez, 
Stockhausen, Nano, sa zakladú 
uniformovaný štý l serlálnej, totál
ne determinovanej, abstra ktnej 
konš trukcie hudby, vyvlerajúcej z 
čistýCh tónov. Serlá lna škola sa 
rozpadla, ale eš tr. aj dnes pósob! 
v dvojitej funkcii ďRiej: ako pd· 
zrak s terilnej materiáloVej d1 spo· 
zlcie, ale trochu aj ako zlé SVf)· 
don1le a prlsoa zosilnená kontrol· 
ná Inš tancia oprali váblvos ti po· 
hocllného kullnárneho neotradlcio
nallzmu. C!ry seriallzmus mal ten
denciu vylúčiť výraz a vyjadrova· 
ef cha~;aktcr hudby. Struktúra zda
Ja sa byt dôležitejšia ako komu
n ikácia s poslucháčom. 

Keď sa dnes sklada telia vyjad· 
r u jú o svojich skladbách, alebo 
diskutujú o situ licii, čoraz častej· 
š ie sa vynára volanie po zrozu
miteľnosti, po novej výrazovej po
dobnosti hudby, po záväznej syn
taxi a výrečnej expresivite. Nezro· 
zumlteľnost avantgardy sa čoraz 
viac pociťuje ako akýsi neduh. 

Pred štyrmi r okmi sme mohli 
byť svedkami podivného javu. Zra-

tu sa v programoch vynorllo die· 
lo trad J čne t symfonickej li ten.t lú· 
ry; Straussov "2tvot hrdinu". Nie 
bez Irónie sa vtedy konstatova la 
obligátna nostalg ia, Rko a j no· 
Vá pr!ťailivosť trad ičnej plnos ti 
orches tra a d irigenta. Kochali sme 
s~ v okázalosti tvorivého š týlu, v 
retorlke, v skvelom popisnom a u· 
topor tréte. A v pro tiklade k to· 
mu sa hovorilo o k rfze o rchestra 
v Novej hudbe, (k tora. po tom pred
sa len nenastala) . Dielo ,.Zivot hr · 
dlnu" sa s talo nebývalo a ktu&!· 
nym. Opäť sa žiada velké orc hes
trálne a zborové obsadenie, naďa 
lej sa dostáva do popredia sýta 
ľľtbozvučnosť a vý razne vzrastá 
sk lon sklada te ľ ov hovoriť o sebe 
- slovami, a le bo tónmi. 

Huc.t ba 111íl výrazne a p resved· 
člvo prehovoriť, má s prost redko
vať subjektlvnu b iografiu a s vet 
citov. Ked ysi vsacleprltomné ča· 
rovné slovíčko ,.štruktúra" sa o b
javtJje čoraz zriedkave jšie, vái:· 
nosť na do búcla quas l llteráma exo· 
géza a možno tak mer hovoriť o 
tajnom sk lo ne k progranwvej hud
be. 

Aj tu je slluécla prollre1:1vli. Tra . 
dlčnej ľtlohy Inštrumentalistu, kto· 
rý mus! a ko vykon&vacleho po· 
mocn f. k.!l použlť svoj tón, sa v n ie· 
ktorých prípadoch skladatelia 
(ako Vlnka Globokar , Michael Gle
len a Ro lf Gehlhaar ) vzdávaj ú -
v prospech tvorivej a ktivity jed · 
notllvca. Komplexnú konštrukc iu 
má nahradiť impro vizačná lnterak· 
cla. 

Sllčasne sa na hudobných vyso· 
k}'ch školách (rovna ko l na ume
leckých vysokých š ko lá ch) z me· 
n l! nlekdajš! vzťah učlter - žiak. 
Po fáze mladíckeho protestu pro· 
ll a kademlcko-tradlclonalis tlckým 
men torom nas leduje teraz nástoje· 
nie začfnajúclch sklada teľov na 
hodnotác h t radície, diela, tonall· 
ty. Avantgardných profesorov, kto
rf vyzýva li k poslušnos ti voči ra
d ikálnym ná tlakom avan tga rdy na 
novoty, adopll kritizujú. Sk lada· 
teľský dorast nechce už pochyba· 
vať o charaktere d ie la, za každtí 
cenu poklónkova t to mu, čo eštt~ 
nepoč ul a potlačiť všetko, čo by 
- hoci len náznakovito - moh· 
lo z n ieť ako známe. Ziada nové 
harmonické centrá a reha billtáclu 
tona lity: organické a v histQI"i~
kých medziach sa rozvl jajúce ume· 
lecké die lo. 

Avantga rda kapitu luje p1·ed 'l!le· 
jinami. Novšio die la (aj t ak ých 
protichodných skladateľov, a ko 
Stockhausen, Kagel a Llge ti ) ob
sahujú spoločné pokusy, ako sa 
pribl!žlť známym oblastiam. V 
Stockhausenovej hudbe sa má od· 
ráža t harmónia kozmu, Kagel sa 
odvoláva na Brahmsa a Ligeti na 
Chopina . 

A ul! st1 pripravené hes lá: neo· 
his torizmus, reg1·esla, nová zjed · 
uouušenosť. Avšak takmer dóverné 
p rtbllženie sa k is tým momentom 
azda romantickej hudby nie je ne· 
vyhnutne ldenllcké s regrcsiou 
(aspoľ! nie v kva litatívnom zmys· 
leJ n ani tzv. novú zjelinod use· 
nost neznamt:Hlá au toma ticky sim· 
pllcltnosť, a lebo dokonca prlnulív· 
nosť. 

Porovna nie kompozit ných vý· 
sled kov jedného roka s výs ledka· 
1111 Iných rokov, ba dokonca od· 
kaz na údajnú prevahu skorších 
desaťroc í, ctlebo a j storoč! pr!l i!i 
mtloho nezaváži. Zmeneným s lluá
ciílm zodpovedajú zmenené pod 
mienky a kr itér iá. Je však evi· 
dentné, že - aj ked v n ijakom 
prípade nemôže byť rec o všeobéc· 
nom t rende - komponova nie v sú· 
časnosti neoplýva provokat!vnos· 
ťou a vehemen tne artikulovanými 
konflik ta mi. 

.. Obraz avantgardy je vce lku dl· 
Iuzny. K tomu p ristupu je s tup· 
ilujúca sa nechu ť k zatia ľ tradič· 
ným cen trám sučasnej h udby -
a j keď tie to na pokon tiei s tráca· 
jú svoju funkciu v te j miere, v 
a ke j sa moderna pr ispôsobuje tra · 
die li. SkQsenosti z jednotllvých 
koncertov, dokazu jt1, že publikum 
jé pr lstupnejšie, tola1·entnejšle a 
zainteresovane jš ie, než sa vše· 
obeéne predpokladá. Programová 
zmes neznamená nevyhnutne po· 
hodlnú p lur!} llstlckú jednoduchosť, 
ale aj ša ncu vzájomne j in formá· 
cle a ovplyvňovaniá . Avantgarda 
a mimoeurópska hudba, folklór a 
pop, Verdi a Kagel rozvija jú ne· 
tušené kvality p ráve vo vzájómrte j 
konfrontácii. 

Poučné a pôsobivé by mohlo by! 
mtlzeum, v ktorom by bol vysta· 
vený Dtil'er vedra Llch tensteino, 
Rembnmd vedľa Beuysa a Tlzlan 
védla Da llho. Hudobné podujatia 
by mohli ponúkať takéto zostave
n ia . Kdza hudobnej avantgard y je 
vlastne ta ktiež jed nou z jej dote 
ra jšfch foriem p l'ezen tácle. Keď 
sa Nova hudba prectvadza uzavre· 
to, nevyhnutne sa zoslhlu je p red· 
poja losť o jej uzavretostJ . Keď sa 
hud ba dos táva medzi ľudi, vtedy 
sa a j pri jíma. Potvrdzujt1 to n11pr. 
pokusy Nona, Abbacla a Polllni!Jo 
v Reggio Emil it a Henzeho v Mon· 
tepulciane. V NSR vznika na protJ 
tomu dojem, že chvá lyhodné me· 
cenášstvo rozhlasu v prospec h no· 
ve j hudby sa v konečnom dôs led
ku p reja vuje ako danajský dHl', 
podporujúci Izoláciu. 

Preklad a výber z dlhSieho 
materiálu uverejMného v 
,.Deu tsc hes Mus lkle ben '77" 

E. BRANIKOV A 

Ceny televíznym operám 

Herbert von Kara;an ob;avil pre Salzburg už mno/w 
spevákov. Bulharská speuáť!ka Anna Tomowá-Sintouií 
spievala pod ;eho uede1tím Baclw, Mozarta a Wagne
ra. 

p o trotrot.•ne; prestdvke sa v auguste l. r. opäť zt!ill 
u Sal zburgu te/evlzni experti z cel~ho sveta, a/.Jy 

st pozrel/ p/JvodM tel eulzne opern~ lnscendcie z po.,. 
l ednýcll r okou. Zatua nebola bohatá, iba devllť teLP
uíznych opier mohlo reprezPntovať suo;ic{l autorov a 
producentov, NaSa teleutzia sa zúčastniLa na teJto sú
ťa ži pôvodnou teleu!znou operou Tadeá!ia Salvu Mar
gita a Besná, /ctord pre svoj prostý prlbeh c~ hudob· 
n-é uy;adrenie získala obdiv u prítomných. Zlaľ, od
meny sa jef nedostal o. Porota naJvyšši e ocenlla operu 
Aberfan z produkcie kanadske/ tel eutzle a pocllvaln~ 
uznanie vysl ovila rakúskej produkcii opery Ntobe. 
Podľa mô/ho ndzoru najlepšlm diel om tu preduede· 
ným bola faponskd opera The Lady of the Tower, 
ktord po všetkých stránkach niesla znaky umelec. 
k~ho diela a spli'íala požiadavky salzbursk~ho súťaZ
n~ho oporn~ho štatútu. 

Sesťdi!ový, v poradi už 11. k ongres IMZ, ktory 
potom nasl edoval, priniesol mnoho nové/zo, hlavne 
v teclll!ických noulnkdcll , al e at u ukážkach teleulz
nych záwamov takmer u~·etk_tjclz suetou(íclt televtz
nych stanic. Vo uiH:Sine prípadov sa tieto televízne 
stanice pýšili cudzím pertm. Suafčlarska tel evízia 
ukdzala f antastický recitál španlelskeho klauirístu 
Rafaela Orozca, ZDF predviedol ukány z reciUíl u 
mlad~ho sovietskeho huslistu Gidona Kremera, ktorrí 
sa u Bachoue; Ciacconc predstavil ako neprekonatcľ-

n.Q hráč a veľmaJster suo;ho nástro ja. Fínska tel e
utzla sa prezentovala Bar tókovými Kontrastami, Ni
zozemskd teleutzl a nechal a zaznieť diel am Haydno
uým a Brahmsouým. Japonci hrali Albana Berga, atď., 
atď. Len mál o bol o t !íCh, ktorl zostali uernl suo(efnll
r odnef kultare a predstavil/ suotich. autorov a inter· 
pret ou. 

K 100-ročnlímu fubileu fonodraf le odznel o veľa 
predndsok s poltťadom do mi nulosti a pritomnosti 
Bol o predvedených aJ mnoho noviniek v stereo a u 
kvadrof ónil, 110 na;úspesnejšie bolo predvedenie tele· 
uiz/e so stereozuukom. Tak sme mali moi nosf' PO· 
rounat snlmky Hllndlouýcll Conceru gross/ 1 UHC 1 
opery Salome {ZDl' l a Bohémy {NBC; u stereo a o 
"starom" monozuuku. Ospe!m.l} bol a; f ilm .,100 rokou 
zvukovej kon zervy", ktorý dal zaznieť prvému f on u· 
grafu " lidisonovej pracovni a končil vo zuukouycll 
laboratórldch rozlzlasov!}Cit a tel eviznych stanic na 
celom svete. 

*** 
Z paralel nýclz akcii Sal zburger Festspiele {o za· 

mock.l}clt komornýclz koncertoch sme PLSali v mínu· 
l om číslo - pozn. red.} spomeiune rad orqanových 
koncertov u sal zburskom Franllskdnskom k ostolr.: . 
ktorý sa pod ndzvom Medzinárodné organov~ tý2.dni 
te.'>í veľkému záutmu. Z 20 organistov uvádzam aspo;) 
flrancúzou G. Lllaizelto. M. A. Morissetovlí , D. l?otizo 
Nemcov li. Krauseho, l. Slieberovú, H. D. Mol/era 
G. Kaunzingera, 1). von Amsberga ako aJ uiedenskýcl 
organistov P. Planyauskél!o a O. Bruck11era. Otcurr. 
tohto podufalla a súčasne a1 producentom ;e ~alzbw 
ský organista Stefan Klinda . ktor!} u r•dmci t oll/orol' 
nélto organoulího festivalu predviedol Baclzouo UmP 
nie f úgy. 

Prezident Salzburger Festspiele f osef Kaut lrovo 
ril na tlačove; konferencii o budúcom ročniku. Z op1e1 
bude opliť tnscenouand režisérom Ponnellom u na
~tudovaní Jamesa Leutna Mozartova Carovná flautu 
v RennertoveJ r~žil uvedú Straussouho Gavalle1 a s ru. 
žou. Karatan bude reprízovať suo;e inscenác•ie sa. 
l ome a Dona Carlosa, Bi.ilzm žiada reprízovat Dano 
Giovanniho, al e nechce spolupracovať s re~tsť!ro111 

I'onnellom. S orclzestrom budú optit účinkovat vie· 
denski a berlínski filharmonici a symf onický orches· 
tor ORF. Zo zahrcmtCných symfonických telies vysilí· 
pi Chicago Symphony Orchestra. Koncerty komor ne1 

hudby a recttdly budú at budúci rok bohat(! llú 

.,hviezdy", Inak by t ento svetový f estival ani nPmohol 
existovať. JAROSLAV ME IJ::R 

Zo zahraničia 
Michael 1\aron vydal v USA novú k)avfrnu skolu, k to· 

t'á vyšla teraz v nemeckom prek lade v NSR. Kritiky 
l10vorla o orakllc kosll nového d iela. 

Zn iímy ztipadoncmecký muzikológ ll. Il. Egge b1·ecl1t 
vydal Slovní k hudobne j terminológie. Túto zloZitú úlo· 
hu zv llicl o l úda jne do bre a k riti ka s i v~im la na jmä t oho, 
že do knihy zara dil al novú termino lógiu zo súčasnej 
hudby. 

Vo Viedni vyšla vllč~ ia práca o hudobnom futul'izme. 
Kolektlv au torov vypracoval tú to zaujťmavll knihu, kto· 
rá sa nie raz dotýka l otázok politi ckých. 

O Pierrov! Boulezovl vzn ikli! novú kn iha. Naplsa l jtt 
Američan Joan Peyse r a predstavu je tohto ume lca z vla· 
cerých aspek tov. Zau jfmavé sú úvahy o estet ických ná· 
zoroch Bouleza a jeho p riate ľstve s 'l(lacerými hucl ob· 
n!kml v súčasnosli . 

Hans Werner llenze p rovoku je zúpadocu rópske k r uhy 
svojimi es tetick ými a · politickými názormi. Na jnovšie 
obrátil na seba pozon10sť švajčiarskych hudobných kru· 
hov, najmä po premiéntCh svojich diel v ZUl·lchu. 

Maďarský sklada teJ Sándor Véit·os, ktor ý zijo dlllši 
čas vo Svajčiars lw, oslávi l pred časo1n svo je sedemd e· 
sia tiny a na koncertoch odznel! viaceré jeho s klad· 
by. Kriti ka skúma na jmä to, co sa ten to žiak Bart6ka 
naučil u svojho uč i teľa. 

Vo Sva jčlarsku sa stretli preds tavitelia hudo bného ži· 
vota, teo re tici, p ra ktick! hudobnfcl a d iskutova l! o vzťa· 
hu teórie a praxe v hudbe. Ukazuje sa, že ni ek torá 
exk luzlvne teoretické koncepcie sa neda jú dobre použit 
v p ra xi. 

V B11 vorsku skrá til! v novom učebnom pláne hudobnú 
výchovu na niek torých ~kolách. K tejto p roblematika 
sa musel vyslovit 1 s tátny minls"ter p re túto obl asť !·lans 
MaJer. 

S láčikové kvarteto zo Syd ney :wčalo prednedávnom 
svoje éurópske turné koncer tami v Londýne. Na pro· 
gtame majú trvale l Leosa Janllč ka . 

ja po nský klari netista Cilitaru AsallllHt bol na európ· 
s lwm turnll . Osobitne vyvola l pozornosť in lei·prP.tliciou 
Bra hmsove 1 Sonáty. 

V Brusel! Zél loi lli Mozartov orcl tester, k torý sa venu· 
je predov!>etk ým tvorbe toh to sklada teľa. Chcel by po· 
s tupne uv1 esť takmer celú Mozartovu komornú hudbu. 

V Gl1.1sgowe a v Londýne lnsconovuli janáčkove opery 
)e j pnstorkyii!:I a Klíťa Kabanová. Kritiky sa v rozsiah· 
lych č lénkocll ve uu jú novým naštudovaniam a vysoko 
hodnollu janáčkov moderný dramatizm us. 

V zl!.padoncmcclcej poclalpskej dedl no Mlttcnwald pra· 
eu je ni ekoľko rodin, k.torú vyrilbf.l jú sl ťít~ i kové huclo tmé 
n iis troje. Generácia odovzcltlva gonenícli svojo sk1íso· 
nosti 11 ve lH domov je súčasn e clloliíou 1 múzeom vý· 
I"Obl<ov lll'č itej toclt ny. ZAujemcl môžu na mlo~te vy. 
s l< íJš<tť s i iH~ll<ové nás troje, poradi ť sa s vlus tn ýml vý· 
robcnmi, prípad ne s i oiJj cdnnť nový näs troj. jednotlivé 
nós lrojlí rsko rod iny vystavujú svoje výrobky 1 v Cllmác{J 
svo jich domov u nevylučuj(t . uby záujemca priamo vl
dc l. alw su nový n[ts troj rod i. Dedina má clnAs taký 
chýr. že s l lu I<U pujú nové nCtstt•ojR č i P.n ov ln t•ôznvdl 
Qrchn~l t·ov l mnoh! známi virtuózi. 

lluctobný život plsa l v minulosti nlolmtkolcrAt o p rác i 
l;onzei'Vét lória v Bejrute. Najmii r iad iteľ Rai f Ahi 11Hl1HJ 
sa v min ulých rolwch za:-lít 7.11 o propagúclu čs. tvorby 
a dobré kontak ty s numi. Teraz nám poslal i fo togrn
J'ie, ako nedávno vojna v Libanone urobila škody nn 
budove konzerva tória a úplne rozlepta la mies tny hudob
ný život. V sp ri evod no m ll s tn n lls tamojš l oclbornfcl in· 
rormu jú, Ze sa m(t v krá tkom čase prikročiť k renovácii 
značne poSkoclenej budovy. 



Jubilanti 
K pozdvilznutlu na~e1 hudobnej kultúry 

prispeL zaslúžil!í umelec MLCiwl Viloc, 
k torého sedemcleswte plate naroclenmy sl 
prtpominame, e,redousetkým ako peda
góg. V,ljchodoslovensk!í rodák ztskal lzu
dobn/J vzdelanie v BudapeSti, kde bol na 
tJkad~mtl Kodályovým ~lakom v sklad
be, ale bol zameraný vsestrcmnej!lie a 
dôkladne st osvojil aj ďalsie dtscipllny. 
Dlrtgentsk~ umenie vyuW v prvtích "0· 
koch praxe, keď pôsobil ako operný ka
pelnlk. ZaCiatkom 30-tych rokov sa usa
dil 1J Presove, kde učil a po odchode 
M. Moyzesa viedol tamojšiu Hudobnú 
skolu. Svo;e pedagogtckd skúsenosti zhr
n uL v učebniciach har m6nte a k lavtr ne; 
hry ( tt1to moder ne p01!ata !ikolu nap1sal 
spolu s M. Moyzesom}. Po oslobodení 
prešiel do ko5'1ckdho rozltlasou~ho stú
d ia, kde nahrával ako klavir ista t din
gent, vytvoril pre potreby vysielania 
mno~stuo !ipeclf lcky rozhlasovej hudby. 
organizoval. V roku 1955 sa stal rladlte
l'om Stdtneho konzervatória v Bratisla
ve. naplno sa zapo1tl do hudobného ži
vota vo vlacer!íCh dôle~ii,tíclz funkcldch 
a u!Jrazna stlípla at jeho tvorlud aktivi
ta. 

Vllccov - možno povedať už uzavrPtý 
'- tvorlv.fí odkaz nie te doposlal po
drobnej!ie presktímaný, bi u~ ide o pre· 
§ouskd obdobie, kde vznikla početná sku· 
pLna komorných opusov, ct brallslavské, 
znamenajúce pravdepodobne vrchol, zre
l~ rozvinutie talentu. Nemdme dôkladný 
súpis skladieb a u krátkych zmienkach 
v prlruckách sa len vseobecne spomlna 
vplyv Kodálya, impresionizmu a výcho
doslovenského f olklóru. Te to ~alostne 
mdlo - typicky na!iský luxus zneva~otJa
nia nie hneď geniálnych hodnot. Prav
da. v tridsiatych rokoch mala kritika 
dos( prdce s hlavným výuofovým prú· 
dom, ku ktorému sa Vllec neprlpofll, ale 
dnes u! hddam je čas iného k ladenia 

otdzok. Cl bl/ bolo nezauttmaut1 obfasntf 
na /Cila prtpade väzb!/ a pr1buznostt so 
~tar.\11111 skladateľmi, Ili rulu l kontinuít u, 
klara m6ž/J11t pretruuua al! llorlnes, hoci 
ru a te natoľko transparetl/1111? Sled Ol}(!{ 
ltlllu aZ odkiaľsi od T?lgu!ia-By~tr/1/lo, lí
niu osobností. co z rôznyclt prU:In ne
mali sily na prelomou~ obt{ll)!J. ale ich 
práca spoluvytudrala ce/kouý o/Jrnz . ba 
porllcipouala na i fom kvanli/atwne pod
statnou časľou? 

Mo!!no namietal, ie tu by bol o sice 
veľmi pekn/1, ale te tu ei>te sudca na/· 
prisnej!Jl, živá prax. A v tetto súvislost/ 
by som pripomenul aspotl zopdr najnov
ších koncertných zdWkou. ktor /J akiste 
pote!Jlll at samotn~ho skl adatela viac 
ako najpodrobne;sta monograf ia. Na pos
ledn{jch Prehliadkach mladfích tl1terpre
tou v Trenčianskych Tepliciach odznel a 
Vllecova Bal ada pre dva k l autry , Sonáta 
pre violončelo a k lautr a Sondta pre k lo
utr. V priamej konfrontdcl/ s u!Jtoorm/ 
mnoh;ích ďalSích sl ouensk{jch skl adala
rov obstdll výborne, ba vlolončelovd so
neita sa stala pr iamo obfauom, mo~no ;u 
smelo prirdtat k t omu nafl ep!Jiemu, čo 
u nás pre tento ndstrof vznik l o. Určite 
mal na tom zeislulzu a j f. Podhordnsky, 
ktor{} predlohu sugestwnc oilull,· som 
prewedč:enJ}, že podobne zanietený pri
stup by ukeizal v p1•aoom svetle a/ in~ 
Vilccove tnštrumentd lne diel a. V nich sa 
uplat iiufe svotrdzny Vllecou folkl or tst lc· 
ký model , kde ľudovými Idiómami pre
rastena melodiku { typickl sú zostupn~ 
támy, kore§ponduftí.ce s ndladaml bôľu 
a clivoty J podkladd bohatým harmonic· 
kým pohybom. Vo výraze domtnujtí. mo
torlčnost {čast~ osttndta }, tanečnost a 
baladlckd. l yrika. Okrem komornej hud· 
by pre r6zne nástroJe treba pripomenú( 
orchestrálr~e Divertimento a nafmil Pre· 
ludio eroico, pôsobivo zhudobnený pou
stalecký ndmet. 

Hoci Michal Vilec venoval najviac 
energie práci pedagoglckef a orgáni
zacnef, pozornos( si zasltUt at teho skl a
datelský odkaz. l . PODRACK'2' 

Z hudobných archívov 
Dramaturgia opery DJGT pri p remiére 

Preda nej nevesty (12. 6. 1976 l iste nerá· 
la la so zámerom, využiť Smetanovu ope· 
ru l pri pr!ležitosli 50. výročia prvého 
u vedenia tej to opery na strednom Slo· 
vensku. (Pozn. red.: už v r. 1903 pred
v iedol s pevokol v Tisovci s tamburáš
skym súborom l. dejstvo Predan ej n e
vest y l· 

Dr . Jaromír Bázlik zverejnil fakt, že 
J>l'ed vyše 50 rokmi (19241 existovalo vo 
Zvo lene Orchestr á lne a spevácke zd m 
ženie p ohronské, ktoré pozostáva lo z 
a matérov, nadšencov hudobného umenia. 
Sh·Jli n a strednom Slovens ku skvosty 
hudby, čim dvíhali ku ltúrn u úroveií v le
da jšcl zvolenskej župy. Orchester t oh lo 
združenia, k lorý mal okolo 50 členov z 
okolia Zvolena a Banskej Byslt·icc, na
studoval nlekolko symfonických skla
dieb, s ktorým! vystupoval na početn~·cll 
koncertoch na strednom Slovensku. Roz· 
!>tren ý neskôr o zborové teleso so sólis
tami, mohol si dovoliť naštudovať i oper· 
né diela, ako Bizetovu Carmen, Verdiho 
Travlatu, Blodkovu oporu V studni a v 
mard 1927 l Smetanovu operu Predaná 
n evesta. 

Dlrlgen lom a dušou celého Orchost r;íl· 
neho združenia bol nosmict·nc húžcvntt· 
tý, pre hudbu nadiicný, orgon izai:nc ci
ti «ci pracovník župného úradu Fra n li
iek Proch ázka. V práci a nusludovan! 
opery Predaná nevesta mu pomúhull čle· 
n ov1a Združenia lng. Franliiek Bera n, 
ktorý v Predanej neveste vyl vo• il po· 
slovu )unika, Ján Sotola i' (Kecal). ktorý 
sa postara l 1 o nnsludovunlo baletných 
cfslel. Do úlohy Marlcnky p rizvali mlmlú 
la lontova nú speváčku z Prah y - Evu 
Ziln(t. 

V led o js iu tlo č prácu Orchcs lr(ll neho 
zdt·uzcnia u v9kony, jeho zložiek, nujmii 

po uveden! Smetano'{ej Predan ej n eves· 
ty, hodnolila veľmi p r iaznivo. Pohronský 
hlásnik ( Banská Byst r ica 1927 l medzi 
Iným uviedol: "To, to sme zažili na 
p reds tavenf, pre výiiilo na!e očakáva· 
nio ... Eva Žilná je skutočná umelkyňa. 
Ok t•em pôvabného z javu m á dokonalý, 
rozsiahly a mocný sopt•iín jemného tvaru 
a ab solútne pevnej Intonácie . .. Orchas· 
ter zdola l úsp eline i najťaUío p artie -
predohru a tretie dejstvo. Bolo vidno, 
že p . Procházka mi luje di elo, ktoré di· 
t•igovnl, a le a j to, že je díl'igentom, mi· 
Jovan ým všetkými účinkujúcimi". 

V práci Orchestráln eho a s peváckeho 
zdru2:en io pohrons ké ho prek ypovo lo nad· 
šon ie a nesmierne zanletento pre umc
locl<ú prácu, čo su od1·ozllo l no vý
sloclkoch. Súbor p 1·ed po lstoročlm vyko
nal zásl užnú o neocenltofnú prác u n a 
poll umeleckom - nielon svo jimi vystú
peniami v strecloslovcn skej ob lasti, nlťl 
l svojou organizačnou u umeleckou u n
ga?.ovunosťou za spoluprtlc u u s polužltto 
dvoch IH'atských národov - Cechov a 
Slovákov. 

Operná scéna v Banskej Bystrici v s po· 
luprári s Moslským ná rodným výbO I'Oill 
ŕl Lilorúmym a h udobným m ú?.eom pri· 
pomonula sl jubileu m prvého predvedc· 
nla Predanej neves ty slávnostným prr.d
stavcnlm tejto opery 26. III. 1977, kto
rého sa zúčastnili aj traja spomlnanl 
hlavni prcdslav ilelio titu lných ú loh 
spred 50 rokov: Ing . Fr. Bera n s manzel
kou E vou Bera novou·Zilnou a Ján Sntu· 
Ja r (dnes 85·ročnýl. 

Opora D]Gľ prišla tuklo so vzácn ym 
podnetom: spoznávať hudobné umcniB 
IHI strednom Slovensku v minulosti, čeľ· 
päť z neho impulzy a (lspe!mc vo svo· 
jej ďnl~cj umeleckej prťícl na11 nadv!i
zovnť. EVA MlCHALOVA 

Eva Zllnd a Ing. Fran
tišek /Jeran ako Marlen 
ka a fan/k v Predanej 
neveste v r. 1927. 

lnq. Frantl!iek Rermt 11ri oslo11ách 50-rocného ~ubllea 
uuadenw Preclanet nevesty, o ktorom plsemc u dánku 
- sediaci: fdrt Sotolaŕ. Snlmka: I. Grossmunn 

KONKU RZ 
Stál na filha r m(lnia v Kosiciach vn.ti s u je kunk lll'Z na voľné m iesto v 1n·chcs · 

tri : 
zástupcu koncer lné hu ma jstra 1. h ns li, du s kupiny hus lí tutli , 2. hoboj, 1. k la 
rinet , l. pozaun a. 

Pr ih lášky J!Os ie laf te du 3U. IX. 1977. Tc•·m!u kon kurzu bude kaidé mu o~nlí· 
men ý. 

SÚŤAŽ 
NA ZíSKANIE NOVÝCH PREDPLATITErOV 

CASOPISU HUDOBNÝ ŽIVOT 
Podmienky súťaže: 

l . Sútaže sa môže zúčastn lf každý, kto zfllka najmenej 3 nových predplatilelo• 
časopisu Hudobný ž ivot. Za každých t roch nuvoziskaných predplatitelov do· 
s tene knil!nú uoukáf ku v hodnote Kčs 10, - na voľný nákup knih v preda jni 
Slovenskej knihy. 

2. Podmienkou s útaže io zaslať vyplnené objednávky s polu s o ! r ebovacfm Ust· 
kom na adres u reda kcie časopisu HUDOBNY ZJVOT. Gorkého 13. 893 38 Br ali· 
slavo najneskôr do 30. Xl. 1977. 

3. Kafdy súťažiaci , ktorý z(ska n a jmen e j 3 nových p r Bdplatitefov, bude zaradent 
do žrebovan ia o tie to t:eny: 

1. cena: gramofón W 9 - 400 MISTER Hľľ 
2. cena: tranzistorové r ádio 
3.-5. cena: súbor gramoplatní 
4. Výsledky ž rebovania redakcia u verejnf v 24. č iste Hudobného Jlívota. 

Verfme. váženi čitatelia, že sD zapo jilo do tojlo súťallnej akcie a !s sa s teneti 
aktivny mi propa~átormi n U h o časopisu. RE DAKCIA 

2 RE B0VACl LlSTO~ 

Meno sdfažlaceho: 

Presn á adresa: 

podpis 

?.rebovacr Uslo!{ vyplňte ~ltaterne e p ošlite s polu s vyplnent ml ób lednávaclmt 
Itstkam! na adresu : Reda kcia Hudobnt život. Gor kého 13/Vl, 893 36 Bt•al!sJa va. 

O B JEDN AVKA 
Obfedn ávamfe i záväzne d odávanie . • ... . . ttýllačkóv časopisu 

H UDOB N'2 ZIV OT 

n a adresu 

( u lica a čfslo domuľ: 

( PSC:) (môsto ľ: 

[ okres 

v dňa. 
podpis - pečiatka 

OBJED NAVKA 
ObJedn ávam ( e l záväzno aoélávanle ... . ... V9tlačkov časopisu 

HU DOBN ~ Z I V O T 

[ ulica a č!slo domu l : 

(PSC: l [ mesto): 
l 

(ckres): 

v. íiňa 
podpis - pečiatka 

OBJ E DN ÄVKA 
Obiodnáva mle l záväzn e dodávanie ....... výtlačkov časopisu 

H U DOB N'2 Z I V O T 

na ndresu 

[ meno]: 

(ulica a č!slo domu ): 

[ PSC:l (mostoí: 

okres ]: 

v. dňa 
p odpis - oeč le tka 

Objednávky zo škôl prosíme posielať nasledovne: každý objednáva· 
Icf si musí prihlášku vyplniť individuálne - s podpisom. 
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Viera Zttnil Red11 kčn é rada: Pavol Bagin, t u bomlr Clžek. prom. hls t., Lad is lav 
Oóš11 Mi loš jurkovič, Alojz Lu knár, prom ped .. Zdenko Mikula , PhDr. Mlch ~ 
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Slovensk1' filharmonickf zbor 

Ako sa podieľajú jednotlivci na spoločnom umelec· 
kom živote SFZ, ktorý v novej sezóne v roku 1!177-7H 
vojde do povedomia kultúrnej verejnosti ako samusta l· 
né profesionálne teleso . .. 7 V čom je ich práca za 
ujlmavá? Hovoria člen ovia SFZ: 

V novej etape práce 
E. Bukvay: Predovšetkým v správnom cllápanf tejto 

práce, jej postupov - hudobných aj psychirl<ýc:h. v blíz 
kom pochopeni jednotlivých sk ladieb. KAždého člen a 
SF'Z nt1tl naša spoločná práca premýslat o tom, a ka 
technicky primerane a umelecky správne využll svoj 
hlas, aby z hľadiska celku sa uclwvali štýlové a Iné 
znaky skladby. Netreba zdôrazi10vať, aké nárokv na 
ľudský hlas kladú rôzne historické š týl y a cl lé la sú čAs· 
ných autorov. Je tu potreba nielen hlasovej prisposobl· 
lost!, ale aj psyc.hickej adaptabilnosti. 

Ako sa umocňujú zážitky u člena umt!leckého kolekll· 
vu - SFZ? 

llll\ 

J. Sovčlk : Nemožno zabudnúť na predvedenie piatich 
svetových Requiem: Mozartovho, VP.rdlho, DvorMwvhu. 
Brahmsovho, Br1ttenovho. Ale spomína me l na viac
násol!né predvedenia Beethovenovej [X. symfón ie. Ok· 
rem týchto skladieb má osobné čuro pre náš zbor Su· 
choňov Zalm zeme podkarpatskej a lloneggerovu johan· 
ka z Arcu, za ktorú SFZ dosta l titul Lnureát štátnej 
ceny Klementa Gottwalda. Z mnohých dirigen tov pri· 
pomeniem aspoii Scherchena, Talicha, Lombarda, Slovft · 
ka ... Zvlášť je nám milé meno Ladislava Slováka -
dnes už národného umelca. Zahraničn! hostia totiž za · 
žia rfli - a odišli. Slovák však rásto l s nami a my s nfm 
V práci s týmto dirigentom sa snúbi amatérska iskril 
a profesionálna zodpovednos ť. 

Uprednostňuje kolektfv - aspoň vo svojich sym· 
pa liách - umelec:kých vedúcich, u ktorých prevažujú 
charakterové. či umelecké prednosti? 

Pr i pohlade na mnohoročné skúsenosti dá sa vystopo· 
vať sympatická kolektfvna črta, ktorú treba pripomenlíf? 

F. Majet•nfk: Ná~ zbor úči nkoval s mnohými dirigen t· 
mi. A hoci s nimi prichádzal do styku najmä v umelec· 
kej práci, nevdojllk sa tu prejavili aj črty osobné. Nllj
vilčšie úspechy sme mali s tým! vedúcimi osobnosťami, 
ktoré vystupova li ,. pa rt nersky". Autoritárske, mentorské 
povahy ľahko narušu jú pracovný k ľ ud, uberajú na elá· 
ne, čo podlamuje vzájomn(J dôver·u, ale l výkon. Veď 
u spevákov pôsobi citová sféra veľm i silne na reguláciu 
hlasu. 

F. Majernlk: Bol som svedkom zrodu l rozkvetu 
SĽUKu, VUSu, kedy mužský zbor tohto telesa patril k 
najlepšfm v republike. Do SFZ som prišiel už s ume
leckými l ľudskými skúsenosťam i. Bolo to prostredie 
na na jvyšše j umeleckej úrovni. V tom to telese je čosi 
až hypnoticky zjed nocu júce, a to vtedy, keď stoj! na 
pódiu. Je to neklamný pocit dôvery v dobrý kolektívny 
ví• kon. 

V umelecko-organizačnej ll truktúre charakterizovali 
prác u SFZ doposiar dve zložky: intem á·profesionálna 
a externá-amatérska. Nebol to ideálny stav, no napriek 
tomu podarilo sa v tejto symbió:r.e prežiť tri plodné de· 
saťročia. Ako obohatilo členstvo v SFZ osobný život ex· 
terného člena? 

Ktorá ludská vlastnosť najviac prispieva k medzifud · 
ským vzťahom v kolektfve? 

F. Majernlk: Osobne mi imponujú spolupracovnfcl, 
ktor! sú tolerantní voči Iným a krillckf ku sebe, tí, čo 
sa vedia •tešiť zo svojej práce a túto pohodu šfria aj 
okolo seba. Kto vle však zneužiť dôveru kolektívu, sám 
sa z neho vylučuje a fahko padne do podozrenia, že 
je schopný aj vecí, ktoré môžu narušiť osobné vzťahy 
medzi spolupracovníkmi. 

J. Sovčlk: Tridsať sezón v SFZ predstavuje u každého 
externistu ak ýsi vzácny poklad. Bola to šťastná protl
vil ha k hlavnému zamestnaniu, veď človek sl citovo 
a hudobne obohatil svoj život, čo nie je maličkosťou, 
na jmli v dnešnom pretechnizovanom svete. 

Ako vldfle p1•ednostl nastávaJúcej 6pJne j profes ionaJi· 
zácie? 

XXII. piešťa!Jsl<ý 
festival 

Pzestany sa v posledných rokoch 
stali miestom siroke; kultúrne! ak
tivity. K hudobným slávnosti am sa 
prtpo/ill sochárske výstavy, tvori· 
vé sochárske a maliarske stretnu
tia - sympóziá a napokon :.k/a .. 
datPľská súťaž o Cenu mesta Pie!:.· 
tem. Vytvorili sa tu podm1enky 
nielen na priJímanie už exzstuJú· 
cich umeleckých hodnot, ale a; 
predpoklady na vznik nových diel. 
Z tohto aspektu slogan "PteUany 
- mesto múz" znie už celkom re
ál ne. 

Na zal!iatku tohoto snaženia bo
la hudba. NaJsk6r Hudobné l eto, 
potom PieUanský festival. 1'oto ši· 
rokokoncipované podu;aue nado· 
lJudlo pol!as svo je/ dvadsatrol!ne; 
existencie veľmi vyhranenú podo
bu - ai! natoľko vyhranenú, že ;u 
mekedy zal!!name pociťoval ako 
nežiadúci stereotyp. Ide o proiJ· 
Mm t::astetšte sa vyskytu;úct prá
ve pri tých festivaloch, ktoré ma
iú za sebou ui! dlllSiu tradíciu. 

Tohtoročný XXII. piešťanský fes
tival venovaný 60. výrol!iu VOSR, 
pretJÍehal od 16. Júna do 28. Júla. 
Na sedemnástich festivalových po· 
dufaliach vystúpili popri domacich 
interpretoch umelci z osmich _štá; 
tov Európy a Azte. Dramaturgzcky 
plán pozostával zo styroch oper
ných znscenácit, piatich symfomc· 
kých koncertov, troc~ komornvch 
koncertov, dvoch rec1tálov a 1ed· 
n~ho koncer tu zborového spevu. K 
tomu treba ešte priráta( vežOV!í 
fanfárovg koncert a pravidelnú ak
ciu nazvantí Piešťanský festival 
ďeľom. 

za pekné prostredie pr!rodného 
amflleátra sa i tento rok musela 
plalit dal~ vo forme odrieknutia 
predstavenia Dvorákovej opery Ru
salka pre nepriaznivé potasle. 
Operný súbor SND potom hosťo
val na Piesťanskom festivale s Bi
zetovou Carmen. Dam slovenský 
operný súbor z Divudla f. G. Ta· 
;ovského predstavil sa Ca;kov~ké
hn Eugenom Oneginom. 

NáleWlf pozornosť bola venova
ná 150. vl1rol!lu úmrtia Ludwiga 
van Beethovena: Státne divadlo z 
Ostravy vystúpilo s operou Fidélia 

Iransky dirzg~nt l'urschad San1ari so Slove>nskou 
filhr; r móniou na XXII. piest'anskom festívale. 

Snímka: R. Palkech 

a Janátkova filharmónia Ostrava 
venovala celý koncert Be el !wue· 
vej tvorbe. Sólistom vel!era bol so
vietsky klavirista Nikolaj Suk. So 
štátnym symf onickým orchestrom 
z Gotlwaldova za di rtgovania Carl 
Rune Larssona zo Sv~dska mter
pretoval Beet flovenov Koncert pre 
klavír a orchester t. 3 c mol, op. 
37 flnsk_y klavirista Ralf Goth6ny. 
v komornej l!asll XXII. pieUan
ského festivalu uviedlo Taliclwvo 
kvarteto Beethouenove Sláčikové 
kvarteto l!. 2 .G dur, op. 18 a Va· 
lenttna Kamenlková na klavírnom 
reci/á/l cis mol, op. 27 "Mesal!ný 
svit". 

Z ruskej a sovietskej tvorby bol 
príli!i f orsirovan!í Cajkovski na 
úkor tn!]Ch skladateľov. Za prínos 
moi!no povai!ovať zaradenie Proko
Jievovho Koncertu pre klavlr a or
chester l!. 3 G dur v podaní dobre 
disponovaného Mariána Lapsansk~· 
ho. Veľkým ob;avom festivalu sa 
stal mladý sovzetsky dirigent Va
lentín Koiin. 

Na tohtoročnom PieManskom 
festivale bol veľmi _šťastne zvole~ 
ný pohľad na. francuzsku komornu 
hudbu. Na večere starej francúz
ske; hudby (Ch. Carpenlierov6 -
tembalo, Vl. Brunner ml. - fWu· 
ta, R. V arzdra - violončelo l orf· 
zneli diela Couperina, Rameaua. 
Blaveta, Corel/a, Herveloisa a 
Boismorttera. Vynikajúci francú z· 
sky hu slist a Jean J. Kantor ow za 
klavlrneho sprievod•t Tatiany Fr,, . 
11ovet zaradil zasa do svoJho pro 
gramu diela Francka. DebuS~!Ifll. 

, a Ravela. Napokon Bratt.>lav~kr 
dychoviJ k'vihteto uvierllo ~klad!'' 
Rameaua, Millwuda a Poulenca 

Posluchál! koncertov takt o dostal 
celkom dobrú predstavu o vyšP 
dvestoroi.me; lustórii francúzske/ 
komornej Jzud/Jy v jej rozlil!n!]ch 
iánroc!l. 

I keď si nemysltm, že uuoľne 
ná atmosféra kúpeľného mesto 
uprostred Zeta je na;vhodne;síu' 
fórom na Sirštu prezentáciu súta,. 
nej tvorby našich skladateľov, tre. 
ba uznať, že uvedenie troch dze, 
slovenských skladateľov l Suchoil 
Andrašovan, Hatrík} na Jedenás· 
lieh koncertoch XXII. piešťanslce· 
ho festivalu je predsa len príll ' 
málo. v te;to súvislosti by bolr. 
treba vyriešiť i otázku predvádza 
nia u!ťazných skladieb zo stíťa~1 
o Cenu mesta Pie!iťan. Táto skla 
dateľská súťat Iste prispieva kú 
vzniku nových hudobných diel, nt' 
m6že vsak bez zbytku splniť sv/) 
je poslanie, ak odmenené dielr. 
zostanú neozvul!ené. Bolo by snád 
správne zaraďovať do dramaturgie 
kých pldnov PieUanského festivo 
lu každoročne teden koncert z od· 
menených skladieb, pr ípadne s ro(! 

ným odstupom, aby sa mohli zoa 

povedne naštudovat. 

Napriek niektorým výhradť:m 

ktoré som tu zaznamenal, chcem 
zdoraznil, :te Piešťanský festwm 
svo jim významom už dávno pr'"· 
rCJ.stol miestny rámec a zohrttva 
l)e/'ml pozillvnu úlohu prt demo
krútlzáctl hudobného umenta. Bu · 
de v!iak treba hľadať cesty, ktorP 
by mu zabr<zpel!il/ urtztú ortoina· 

li/u, Specifiľ:nost a neopakovatel · 
nost. KORNI!:L DUFĽ 1!:1< 

Ľ. Ľudha : Svedči to o priaznivom kultúrnom trende 
v našej spoio~nost!, kde je dostatok personálnych pred
pokladov na realizáci u takejto kvalltatlvnej zmeny. My 
- z praxe - na ilepšie vieme. aké objektívne nárokJ. 
koncert nej pl'IIXt! sl vyžiadali zmeniť doterajši stav 
v SFZ. Pripomer11em predovšetkým dramaturgický tlak 
koncertnej prevádzky a zvýšenie kvalitatlvnych nárokov 
na InterpretáciU. Profesionalizáciou sa súčasne vypl!tll 
medzera v našej hudobnej ku ltúre, kde, popri symfonic· 
kých telesách, sa SFZ partnersky uvádza ako reprezen· 
lačné profesionálne voká lne teleso. Z organizačného 
ll ľHd isku odstroiiu jú sa trecie plochy dvoch umelec· 
kých celkov pri plneni zmluvných záväzkov. Uvoľn! sa 
napä ti e v pracovnom pláne, ktorý bol veľm! závis lý 
na podnwmkach mimoumeleckého charakteru. Nesmie· 
me zahúdať ani na omladzovanie jednotliví•ch hlasových 
skupín. kvallflkovanýml absolventaml hudobných učil!št. 
čo je z hladiska existencie a ďalšieho vývoja SFZ to 
na jdôležlte tšiP. Prirodzene, že zmena poloprofesionálne· 
ho stavu v SFZ prinesie zmeny aj v kolektivnom ŽI VO· 
te a, d(Jfajme - t v umeleckom prejave. V tomto ob· 
dobi pr·eživa SFZ zmenu aj vo svojom umeleckom ve· 
dení. Doterajši zbormajster J, M. Dobrodinský odstúpil 
od kormidla ďalšieho vedenia kolektlvu. Súčasná situá.· 
cia prinesie Iste - ako pri každej zmene vedúcich kád· 
r ov - 1 nové formy a metódy umeleckého vedenia. 

Clenstvo v SFZ je náročným povolanim. Z hľadiska 
opoh·ebovateľnosti rudských hlasiviek, ale l veľkého 
vypätia fyzického a psychického vystupuje tu i otázka 
o terajšej úrovni mzdovej a honorárovej hladiny .•• 

Ing. M. Sufliarska: SFZ predstavuje umelecké teleso, 
ktoré veľmi úspešne šlri hudobno-kultúrne hodnoty do· 
ma i v zahraničí. Ak chceme na nastúpenej ceste na· 
predovať, pritom zvyšovať odbornú a Ideovú úroveň, pr!· 
hliadať na obtiažnosť reprodukcie súčasnej hudby, bolo 
by žiadúce mzdovú h ladinu upraviť. 

SFZ spolupracuje aj so zahraničnými firmami. Aké 
sú doterajšie skúsenoiti? 

J. Friedl: Spomeniem len nahrávku Verdiho Requiem 
v Strassbourgu pre francúzsku firmu Erato. Túto na
hrávku uskutočnili tamojšf pracovníci za 4 (l] nahrá· 
vacie f rekvencie. Ale spomfname na maďarský Qualiton; 
kde pracovné postupy vo všetkých párametroch sú ob· 
divuhodné - no l výsledky sú primerané tomuto úsiliu. 
Za nahrávku Lisztovej Legendy o sv. Alžbete (po licenč· 
nom odkúpenr francúzskou gramofónovou spoločnosťou l 
sme zfskali GRAND PRIX francúzskej Akadémie v Par!ži. 
V európskych reláciách je to nemalý úspech. 

F. Majerník: Dnešná, ale 1 budúca generácia, ktoré 
budd sledovať prácu SFZ, by sl mali uvedomiť, že hoci 
sme malý európsky národ, dokážeme roblt veľké ume· 
nie a interpretovať svetových majstrov na vysokej ume· 
leckej úrovni. Pripravil: J. DANISOVSKf 

. . 
Slovkoncert. r-

----- ----- ---

k výročiu Októbra . 
československá umelecká agentúra Slovkoncert pr1· 

pravila pre usporiadateľov na celom Slovensku 25 uce· 
lt:ných programov tematicky zameraných k oslavám 80. 
výročia VOSR. jednotlivé programové pásma zostavila 
dramaturgia ftstredia Slovkoncertu v B1•atislave a kraj· 
ské pobočky v Bratislave, Banskej Bystrici a Ko§iciach. 
Programy tvoria literárno-hudobné pásma a kompoz[cie, 
a le je v nich aj dramatický monológ podľa novely Cin· 
giza Ajtmatova Materinské pole, hudobné pásmo Krásy 
ruske j hudby, prierez operetou I$aaka Dunajevskélto 
Biely agát, či Poéma o Le ninovi. 

z literárno-hudobných pásiem: OKTóBROVt PRELO· 
DIA sú zložené z poézie V. Majakovského, S. Jesenina, 
A. Issakiana, z prózy M. Got•kého, M. Solochova a z hu· 
dobných diel D. Sostakoviča, J. L. Dnsfka a E. Suchoňa 
(účinkujú v nich zaslúžilé umelkyne Eva _Kristinová 
a Klára Havllková), pásmo SALVA NA POČEST z poézie 
M. Gorkého, A. Voznesenského, J. Kostru, M. Válka, 
P. Koyša, M. Procházku a z hudby l. Stravinského, 
P. I. Cajkovského, S. Prokofieva, E. Suchoňa, A. Moyze
sa, L. Burlasa, H. Domanského a M. Vil ec a (účinkujú 
zas!. umelkyňa Mária Královičová, Peter Michalica a 
Elena Michalicová). Národný umelec Mikuláš Huba s Je· 
tou Spitkovou a Tatianou Fraňovou účinkufú v literárno· 
hudobnom pásme CESTAMI SLOBODY, Slovenské kvarte• 
to s recitátorkou Naďou Kotriiovou vystúpi zas v pásme 
KYTICA NEVÄDNÚCA. Literárno-hudobnú kompozlciu 
DENNIK TANE SAVICOVEJ z poézie a prózy O. Berggol· 
covej 5o skladbou Juraja Hatríka budú si mať možnost 
návštevnlci vypočuť v prednese zas!. umelkyne Viery 
Strniskovej, Bratislavského dychovélto kvinteta a sopra· 
nistky Eleny Kittnárovej. Inou literárno-hudobnou kom· 
tJOzlciou je ZIVOT, LASKA A SMRŤ PORUCIKA ŠMIDTA. 
Očinkujú zasl. umelkyňa Viera Strnisková, Ľubomir Gre· 
gor a huslista Peter Micha lica. 

MIER A ŠŤASTIE NARODOM je názov programu z !VOL'• 

by ruských a sovietskych, čes~ch a slovenských auto• 
rov, v ktorom vystúpi celý rad prominentných sloven· 
ských profesionálnych umelcov, sólistov SND. Clenovia 
Divadla J. G. Tajovského z Banskej Bystrice bud~ účin· 
kovať v literárno-hudobnom pásme SVET NEMOZE ZO· 
STARNO'.f, vytvorenom z poézie V. Reisela, S. Jeienina, 
A. Bloka a L. Novomeského. Košické kvarteto s recitá
torkou Annou Sýkorovou, členkou So v Koliiciach, bude 
zasa účinkovaf v literárno-hudobnom pásme BASEŇ 
ZVUČ!ACA NA STRUNACH. 

Aj ďllHie pa•ogramy Slovkoncertu sú zostavené na z6· 
klade kva litnýr.h predlôh a sú obsadené naliimi popred· 
nými rccitátorrui, sólistami, inštrumtntalistami a komor· 
nými telesami. Usporiadatelom na celom Slovensku -

domom kultúry, osvetovým domom a besedám, závodn ým 
klubom, parkom kultúry a oddychu, školám, závodom a 
rofnfckym družstvám ponúka sa takto liiroká palela 
r·ozma nitých programov, prostredníctvom ktorých budú 
môcf dôs tojne a na vysokej umeleckej úrovni osláviť bit· 
žiace sa významné jubileum deiln fudstva. -mp• 


