
llusľové duo Plaskurová - Šimčisko sa čoraz aktivnejine 
zapája do nášho hudobného di011ia. Spomeňme bilanciu v 
minulej koncertnej sezóne - okrem 2 koncm·tov v rámci 
Hudobného leta '77 to boJo .·vystúpenie v rámci abonentnýc:h 
cyklov ·Státne j filha•·mónie v .. Ostrave, v · Košicia'ch, konc:ert . 
v zc,kadlovej sieni v Bratislave. ďa le j koncerty v naiich' 
meslách, nahrávky v Československom rozhlase a Ceskn
s luvenske j te levízii. Husl'ové duo Plaskn•·ová - Šimčisko 
l ľvalo SJJOinpramJje s klavi l'is tkou prof. He lenou Gáfforn· 
vou. Za osem roko v spnlupráce ma jí1 za sebou vyše 200 kun -· 
1:crtov a vystúpení. K1•ítika a obecenstvo pl'ijlmaj(t vel'mi · 
kladne vystÍipe nia t ýc hto ambicióznych mladýc h umelcov. 

[Rozhovor s U111Cieckou dvojicou prin ášélme na str.~ 1 
Sn!rnka: V. JIÁK 

Dva nawäl•sie letn~ lwdnb
n~ f e!ilival !J v našich kti 
peľných me~tácil - X x !ll. 

pieštansk!í festival a X X X 111. 
hudobM leto v Trenl'ianskych 
Tepliciach sa uskutotiiujú pn
bližne v rovnakom časovom r oz
pätl: od polovice júna do kon 
ca ;úla. Oba festivaly nza[ú svo; 
sktí d ramaturgiu, k tor á mu~1 
reľipektouat roznorod~ilo poslu
cháča, ako a; rekrealiunu f unk
ciu umenia u čarokrásnom pro
stredt oboch ktípeľn.fích centier. 
Všimnime sl pri te;to prlleZi· 
tostl Hudobné l eto v Trenčian
skych Tepliciach, ktor~ na 16 
festivalových koncertoch predo
strelo pestrO. paletu orchestrál
nych. vokálnych, inľitrumentál
nych a komorn!}ch v.Qkonov rôz
nych slovensk!}ch l českých te
lies a sóltstov. U ž O. vod /wdob
n~ho leta mal slávnostnú atmo-

~féru, a to pre prítomnost ná
rodne/lo umelca pr of. E. Sucho
iw. ktorému bol dedikovaný 
koncert Slovenskej fi/Jzarmónie 
pod taktovk ou národn~ho umel
ca Laclis/ava Slováka. Usporia
datelia si v predstihu v!wn/1 ju
bileum i sklactatelsk~ dielo a 
~lúlu aktuálnosť, adresnosť Su
chofwvej tvor by, z ktorej zara
dili na koncert 17. júna t . r. 
Za!m zeme podkarpatske j za 
spoluúcinkovania Slouensk~flo 
filharmonickéh t) ziJoru, SF a só
listu zasl. umelca dr. Gustdva 
Pappa. Kúpeľná dvorana sa za
plnila poslucháčmi rôznorod~ho 
sociálne/zo zl oieni a, hudobn.zíclz 
skO.senosll a vzťahu k s0.l1as
ne; hudbe, ktor í svo;ou prítom
nosťou vzdali hold veľkef osob
nosti sl ovenskej nár odne/ /wd
by. Atmosféru večera podčiar
k la prítomnosť ďal!ilc/z nároa-

Peter Toperczer, sólista SF. spoluúčinkovaJ na trenčiansko-tepli•~
kom Hudobnom Jete v, Cajkovského KlBYlrnom kilncerta b mol. 
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Trenčiansko-teplické hudobné večery 

S octou E.u enovi Such v n 
n.tích umelcov: Alexandra Moy
: esa a Andre ja Oéená!ia 1 neho
voriar: o dirigentovi večeraj, z 
A:tor !idL predseda Zväzu l·esko
slovensk!iclz skladateľov A. Ote
nái; predniesol príhovor k prl
tomnPmu jubilantovi. Máloked.l! 
počul' od takmer generab1ého 
drulz5' laké precítené, ľudsky 
teple a bl ahoprajné slová, akfi
nu OZIJ/áslll i l svo; príhovor An
drej Očenci~. Bol to vet·er , v 
ktor om si sl ovenská hudobná 
verejno~! uclila svo jho majstra, 
aby sa vzápätí započúvala do 
tel!o ne~wrnziceho a umelecky 
sru!e ~1/ného ätela, predne~e
nélzo na vysoke; umeleckej 
úrovn1. ll druhe; polovici kon 
cer /u zaznel Čajkovského l . 
koncert pre klavír a orclze~ter 
b mol so sóli stom Petrom 'l'o
per(:?.er om. Takmer populó.rne a 
!loloricky zná111e ä1elo uzu/ást
'lli sólista SF pristupum, u J..•l o
rom 11111 ne~·fo o nuclfJielzaw e 
,,oslzwluitovi , o lacný sentime1u , 
C/111 o prezentovanie swnozre[· 
m.lfch technickýc/z preä poJ..·la
äOIJ. Racionálna rozvaha a 
nadhľad dommova/i teho chápa
nw a zrelému postoju k tomwo 
Co,J..·ovsk~lzo koncer/u. Peter To· 
pprczer súčasne predstavil no
uy koncerlll!i nástroj. ktorý za. 
!.:típi/1 Cs. státne kúpele prf! 
koncertn~ účely. Nov.fí Petra( 
polrebu;e. !iamozrejme, isté obo
tu·atie trosku ľaikopádnello zuu
ku . r ozohratie do svieliv!Ích tó
nov. ak~ s1í charakteristické 
napr. pre Vlf .\Dké oktávy, prWom 
streäy . a l1lbky sú clwrakterizo
van.~ mäk!iím, ll/psím zvukom. 
Swrostlwosf o získanie nástro
trt te ui;aJ..· typickým znak·01n po
nadalel'ov. ktorí sa sn.aiia kat
ciý rok priniesť urcité kvalit Cl· 

t ivne prínosy do Hudobného le
ta o trencianskycll 1'epliclacll. 
Nie te to investícia malá, 'ate 
rentabi lná v umeleck!íCh výko
noch zr el_ljch interpretov, ale at 
lýcfL, k lor i sa budtí od 28. júla 
l. r. prezentovať obecenstvu už 
na XII. prehliadke m/ad_tjciz 
koncertnýclz umelcov. Z cel~
ho radu ďal!iích podu/at1 Hu· 
aobného leta u Trenčianski/Ch 
Tepl icwclz spomeizme 1 zo šty
roch konce rr ou Sl-' 1 ueter, na. 
ktor om nás prvý orchester i n
terpretoval diela Haydna, Tele
manna a. Beethovena pod tak
tovkou západonemeck~ho d i ri
genta - Wilfrieda Boetchera, 
so sólistom Stefanom Kamsnm 
z Polska l predniesol Koncert 
pre violu a orchester G dur od 
G. Plz. Telemanna.j . Timto kon
cert opät dokázal, že veľa zá
leZi na inšpirujúcet osobnosti 
dirigenta, ktor _tí vie podnielit 
orchester k zaangažovan~mu 
výkonu, plnému umelecke; in
špirácie. W. Boetcher ;e ele
gantn_ý, ;emný a ~týl cWaci 
umelec, ktorý túto duchovnú 
predestinouanosť preniesol a; 
na Slovenskú filharmóniu 
nafmä u Haydnovej Symfónii 
C dur, tJ. 82 {posledne; z t zv. 
Parížskych} a do Beethovena
vet lV. symfónie B dur. op. 60. 
Podobnlí atmosjéru tvoriv~ho 
muztclrouania mal ti/ koncert 
SF pod taktovkou dr. Ľ. Ra/· 
tera, ktorý viedol orchester na 
miesto clzlásen~ho Jevgenija 
Svellanoua. Ako sólista vo Fan
tázii pPe klavír a orchester 
" Púlnik" od Sclzuberta v 
t ranskripcii &isztovet vystúpil 
Franctíz Cyprien Kat zaris, iná~ 
laureát Medzinárodnej tribúny 
mladýc/z interpretov {TIJI j 
UNESCO. ktor á bola v r. 1.977 
v Bratislave. Klavirista s mäk 
kým tí/zozom , v/Írazne r omantir: 
k~'h o zamerania, poučený LJ~ak 
l modemou raZIJfllznu r1 derPnl 
ttos(ou celkového prístupu k ID 

!?roL Eugen Snchoií . čestný občan Trenčianskych Teplic pri nlí v· 
wteve a prijati na MsNV - v otváracf deii Hudobného Juta. v po
pJ•ed l majstrovi gratuluje tajomnlčka sekrclaJ•iátu festiva lu Edita 
Sedlái'ová, vedl'a nej - R. Bacigálová za ZSS. 

mul o výsostne spevnému a tech
nicky nárot:nému äi elu. Ľudo
VIl Rajter exceloval svo;ou kon
cepciou Cajkousk~ho V. symfó
nie, kde neprevaioval ani tak 
pátos twdby, ako zrelá meditá
cia a introuertnost mtíärej osob
nosil. Z ďali;ícll koncertov stojí 
za pozornos/ muzikantstvom 
prwm prý!itiace vyslfipenie Slo 
vPnsk~lzo komorn~lzo orchestra 
k torý po svojom japonsk om zi 
jazde predviedol výkon veľke/ 
umelecke; kvality. i keď zo zná
myc/z opusov ·suo;e; dramatur
gi,e. Na jLJÍQC m1blika pritiahol 
večer árií . zo svetov_l}clz opier. . ' 

~
'}''· .•;,. " 

''io .'. , ' , ., 
' ' 
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Eva Diípollová bola jednou zo 
.~61istov vydareného večera sve
tových operných árit, na kto- · 
rQ'm účinkovali umelci SND. 

Snfmky : archív sekreta
riátu Hudobného leta 

Temperamentn!í Ger/wrd Auer 
dirigoval orchester opery SND. 
ako sólisti sa predstavili - v 
známych ukážkach - kultivo
vaný Jozef Spaček. koloratúra
ml lzýrlaca Sidónia Hal jakovó., 
tmav.fím timbrom vláänuca Eva 
Depoltová a zjavn~í nllláčik pub
ltka - Peter Dvorský, ktorý 
sp1eval vo vynika;úce; hlasove1 
dispozícii a mal zrejmú rado~t 
z úzkeho kontaktu. aký sa po· 
darilo nadviazal vsetkým tíčin
kujtícim s publikom Kúpe/ne ; 
dvorany. U~ po druh!í rok sn 
podaril o zorganizoval v roko 
kovej kaplnke v Trentionskych 
Bohuslaviciac/z orgwwv1í kon
cert, na ktorom tentokrát vy 
stúp/l /uan Sokol. Umelec pr/ 
spô.~ohil svo; !!tý/ovo vel'mi pre
cízne vybran.zí repertoár mož· 
nosliam dobov~ho ntistro;a, kto· 
rzí vyhovuje skôr zvukovo 
skromnefľifm možnostiam, T!PŽ 

hac/zovsk.fím organovým fres
k·ám, na ktor~ nepochl!bne po
č.'etné obecenstvo čakalo Pre 

hudobne vzdelaného poslucháča 
v.\ ak mal tento koncert s äie
/am / Gre!iáka, Podprockého, 
J::isenmanna, Bethkelzo a napo
kon i Baclza veľkú a vnútor
nú il1bku. V podobn.fích exkur· 
ziách {mimo Trencianske Tep
ltce 1 bude zr ejme vhodné a 
atraktwne pokra~ovat aj v bu
dtícnosti. Bcmskobystr ické DJGT 
sa uviedlo Puccinil1o Toskou, 
obdivuhodne zvládnutou a; v 
i mprovizovaných podmlenkacit 
koncertnej siene - so usetk!í · 
mi rekLJizllamt a kul isami. Z 
'predstavenia zanechal najväcsl 
dojem . V!íkon štefana Babjaka 
ako Scarplu a Dagmar Nohovet 
v titulne; tílohe 1'osky. Precl
stavenie podporil pekne znetú· 
ci a posilnen!í orchester opery 
DJGT pod taktovkou Miroslava 
šmida. Z komorných zoskupqní 
si zvlái;t treba zapamätal PRO 
ARTE MUSI CA z Bratislavy, v 
ktorom sme obdivovali výber 
repertoáru - r ovnako histor i 
zutrícello, ako 1 to/zo, kt orý sa 
snažil o kontakt· s dne!;nou zvu
J..·ouou sktíseno.\t ou pos/ucllál·a. 
Vel·eru dominoval a na jmä lws
listka .Mória Kar /íková. ktora 
súbor siedmich l1rácov laclila ao 
podoby. ;;di ~ciplLnovaneJ veäú
rou umeleckou osobnost ou. 

*** 

A k prvú polovtca Hudobn~
ho leta v Trenl-ianskyclz 
Tepliciach potvrdtla 

spró.vnosľ dom11.1enky, ie t v bll
dtícnosli tretJa uramaturgiu sta· 
vaľ s prt/zliadnuam na specl
jLCk~ho diváka, ktorý clzce ved
ľa závažných opuso1J počuť a 
vidzet at atraktlvnztch lnterpre
tcv, ztiver festivalu s vel k ou 
účastou Státneho SIJmfonteke!zo 
orchestra Gollwaldov a ďa/!m•h 
komorn!íCil súborov iste zba po
l ordi túto domnienku. Vztú~te· 
nie do Xl/. prelz/wdky mľarly<'h 
koncer t n!Ích umelcov ozvlá~/l)u. 
te letn~ lwdobn~ večer:! v tom
to kúpelnom centr e. Ziada w 
nám ZJ~ak vyzdvilznút 111elen 
umeleck~ v.Líkony. ale i vel klí 
orga111zá1 orskú prd.cu sekr Pta
riátu tohto poduialia, na tele 
läor~ho st o;l Pavlina Pavlll.:nvti 
a tajomnlčka Eclita Sedltiŕová, 

rmrfniu,úca sa na detailoch i 
llel'k/Ích, no očiam posl uclzát!a 
nevldemích prácach okolo prl
pravy podobne/ akcie. Tak ako 
v Piesťanoch, t tu sloja za ra
dom krásnzJCI! koncertov živi ľu
dia. klorý m trPba vzdat Ct.clu za 
to. že možno v naľilc'h kúpeľ
nQch centráclz zlskat nielen 
zdravie fyzick~. ale at duľievnú 
pohodu, optimizmus a krásu pre 
ctalšie dni . 

TERE:ZIA URSlNYOVA 



Profily mladých 
Tí, klorf sleduj4 nástup 

mladých talentov, pozna
lf• ju z radu akcii, paria
daných VSMU, no i 1 
i ných podujatf, ako na
p r iklad z vlaňajiieho 
dspešného vystlípenia na 
prehl iadke mladých kon
certných umelcov v Tr en
f.ians.kych Tepliciach. MI
nulého a tohto roku CU!In
kovala na Týidni novej 
s lovenskej hudobnej 
t vorby, kde premlltrovo 
u viedla Hrušovského So
nlitu v klasickom l tf la 
p re čembalo . . Mária Len
ková, čerstvá absolvantka 
VSMU v Bratislave: 

Pôvodne ste klavirist 
kou, mohli 7Jy ste nám 
povedal niečo o svojic/l 
ZCit•iatkoch a o tom, ako 
ste zamentlt k l avír za 
l5embal o? 

- K lavír som začala 
študovať u svojej matky 
~ozeny Lenkovef na r:Su 
v SabinOve. V štúdiu som 
pokračovala na KOnzer. 
va tót iu v Košiciach u 
p r of. Márie Maštkovej
Hémerkóve j 8 neskOr u 
:rn·or. P8v la Novotného. 
Vždy som r ada hrala d ie
la starýc.h majstrov 3 

snáď táto moja záľuba 
spôsObila, že som sa za
u jímala stále viac o čem 
b a Io, nástroj, ktor ý naj· 
v lne sph'la požiadavk y tn
térpr étáclé t ýchto sk la
dieb. Uvftala som p1·eto 
otVOl'éni é čembill ového 
odd el enia na VSMU v 
"Bra tislave, k tor é mi 
u mOžnilo mô j sen l'éalizo
vať. V r. 1974 som bola 
pri ja tá do tried y zas!. 
um. Zuzany ~ú~ičkovcj :1 

e xt. ped. VŠMU Róberta 
Gr lica. Pod jeho vedením 
som teraz absolvova la. 

V m11rc i t . r . ste pred-
1Jiedli ako súf:asť svoje; 
rliplomovef práce ŕlllyd
nov Koncert pre čembalo 
a sl áéikový orchester 
spolu so Slovensk.tím ko
morným orche.~trom za 
lil rigovania zasl . um. B. 
Warchala, ktorý vysielal 
11/ Cs. r ozhlas· v · rdmN 
Stúdia mlad!ích. ll apríli 
ste nahrali v Cs. rozhla· 
se Sondtu v k lasickom 
!it .tíle od I . Hru§ovsk~ho 
á neddvno ste ukonl'ili 
$VOje štúdium na VSMU 
diplomov.tím recitdlom , 
kde zazneli diela rôznych 
!itýlových obdob1 - poč
núc Bachom, Cimarosom, 
b.t po Kardo§a s jeho Ba
gatelami v t ranskr i pcii 
-pre čembalo. K čomu má
te nafbližšt vzt'tlh? 

- Rada hrám minl at\1-
r y anglických vlrglnalis· 
tov a franc\lzsk ych clave
Cinistov. Nesmierne si 
v~žim a j tvorbu J. S. Ba. 
c:ha, hoci pri št"údiu sa ml 
zdá, že ešte potrebujem 
dosť skúsenostf, aby som 
prelllkl-lľ do podstat y ~
ho di el. BUzka ml je aj 

súčasná hudba, pretole 
dáva Inter pretovi vefké 
možnosti uplatniť vlastnú 
fantáziu a bobato využi ť 
technicko·výrazové dJs. 
pozície niistroja, na roz· 
diel od starše j hudby, 
kde sa trobn pl' ldŕžať ur. 
čitých špeci f ických zásad 
v otázke št ýl ovosti. 

V l!om spoť:lva podla 
vás rozdiel medzi klaví
rom a čembalom? 

- Oba nástroje ma jú 
svoje špecifi ká, nehovn· 
riac: o ich r ozdiel nej 
stavbé fi úplne Inom sp5-
sobé hrAnia [úhoz). Kým 
na čemba l e sa clo jú do· 
cieliť r cgistrlíc..lou zn nčné 
farebné kontrasty, k lavír 
má zasa možnosti dyna· 
mick é. Cembalo holo pô· 
vodne koncl povanó pre 
ma lé prlestot·y. v súčas· 
nosti je všo k v nevýhode 
pre svo j slubšf zvul< , k to· 
r ý sa vo ve l'kých koncert 
ných sieí'í~tch pl'itll11 stni. 
ca. Preto so v nicl<torych 
f irmách sta vn jú combal<i 
so zahudovaným zosilova
čom - priamo v nilstwj i. 

Dnes Ml este 1117 t:emba· 
Te - podobne u! .. :o o; na 
organe - /2rá z 12ót liez 
pr i s6/ov_lj!.' lt A"oncert 
ll.Jiclt uystúpenloclt, IJ!I 
vsak interpretujctc diela 
spamdti . . . 

- V súčasnosti a j do 
odborov. kde sa to nevy. 
žadu je, stille vi <~ c prcn i · 
k á trend h1·an ia spumiiti; 
nájdeme na to nemálo 
pri kladov u ci i l·igentov, 
organistov či čembn l is

tov. Mne osobne intet·pre
tác ia diela spamäti dovo
ľuje oveľa uvoľnene jšie a 
bezprostréclnejšie podať 
skladbu. 

Koho by ste mohl i 
oznaclt za svo; vzor ? 

- Kazdy lntet·pret čer
pá základy v školé, k to
rä ho vychovala, no knz
dý sa snaž! vybudov-ať sl 
svoj vlastný štýl . V sú· 
časnosti existujú v pod· 
state dva čembalové sme
r y v interpretácii: h isto
r izu júc. ! [všetk o v prís· 
nom slohu, strohosť , 
skromná reglstrácla, hrá 
sa na kóplach dobových 

ná"stro jov)' a at<tuallzujd
Cl [bohatli registrácia. 
\'ilčšle agogické 1 tem· 
pové zmeny ). Mne viac 
vyhovuje druhý - ak tua
l izujúc! typ, s k torým 
som so zo:c:númlla u Zuza
ny Rúžlčkovej. Môj obdiv 
patr f j ej 1 umelcom, k to· 
r f sa prlkl á1'1ajú k tomuto 
smeru. Napr. páči sa mi 
hra dcéry vynikajúcej 
poľskej l<lav!r lstky H. 
Czerny-Stefa lískej - Elz
bieta Lukowlcz-Stefaňska. 

Te dost s(ll:asne; tem· 
baloue; literatúry? 

- Naša čemba lová li· 
teratúl'il sa opiera predo
všell<ým o sk ladby čes
l<ých autorov. napr. J. 
Rychlfka, V. Kal ablsa, L. 
Bártu a iných. Na Sloven. 
sku je to zattar skrom
nejsie, okrem spom!nane j 
Sonií ty od I. Hrušovské· 
ho čemba l ové opusy náj· 
deme ešte u R. Macucizin
ského, T. Andrašovona a 
S. Hochel a. Všetci by sma 
iste rad i uvitali nové slo· 
vcnské kompozície pre 
tento Mstroj. Rad zaujl
nuJvýc.h cemba lovych 
sklndleb vznikol aj v su· 
sod ných socialisticl<yciJ 
krajinách; skocln, že no 
tový matCI'IHI osta tnej sú 
časne j hudby je pt•e 111ís 
ťaži<O dostupný. 

Dnes fc samozre;mos
ľou, ie v koncertn.tícll sá· 
Iach kaid~lio väcsieh o 
mesta sa nachddza klavír , 
s čembalom to vsak llle 
1e tak. Nevpltíua tdlu 
skuto~n.osľ Jlf!qaliuJll? na 
ktJantltu uy;llípeni i.•em
balistov? 

- Musím s fl\tosťou 
konšta t·ov<~ (, ze v svojej 
praxi so~ i:asto stretávam 
s pruiJI!:mom n<~stmja . Na 
Slovnnsl<u -· ok1·cm nr.l· 
ti5lavy - sú i:cmbilliÍ este 
v Zl linc, Ranskej Bystri
ci <t v 1-:osiciacjl . Sme te 
diJ v koncurtnc j či nn osti 
obmudr.eni iiJ;1 n;1 tinto 
mcslií , Jll' Í!Jildnc sa ná · 
st roje sťah u jú (ilko to bo
lo napr. v Tťencianskych 
Tepl ic:! ach]. to im vša k 
[ \"7.hrndom na ve f k ú chú
l osti vos() vôbec nepro
spieva. 

Co miellitc robiť v bu· 
dúcnosti? 

- Po skončení štúdia 
c.hcem sa vcnovoť pedn
gogickcj činnosti na Kon
zet·vatóriu v Košiciach, 
kde su perspekt ívne uva
žuje o otvorení čcmbn lo
ve j tt·iedy, ako výučby 

obligií t lHlho ncistr ojn. Sa· 
mozr e jme, nechcela by 
som sa vzdať ak t!vneho 
hrani a a r ada by som 
pestovala aj komornú hru, 
ku k torej som získala 
blizky vzťah uZ počas štt1· 
dia n a VSMU. 

J. SUHAJDOVÁ 

M. HAJOSS.YDVÁ v Berlíne 
Sólistka oper y SND Magdaléna Hajóssyová 

patrf medzi tie slovenské operné a k oncer tné 
speváčky, čo v ostatných r okoch velmi výraz· 
ne šfria dobré meno nášho speváckeho umeniu 
na európskych scénach. V minulej sezóne bola 
M. Hajóssyová stálym hosťom Státnej opery v 
Berline a od bud\lcef sezóny je tam v angaž
mán, pričom sl na matersk ej scéne - v SND 
,..... zachovala polovičný úväzok. 

Na našej sn fmke je v úlohe Elvíry v berl!n
skom naštudovanf Mozartovho Don Giovanni ho. 
Koncom minule j sezóny mala v Apollo·sé le 
š tátnej oper y piesľíový k oncert, ktorý prijala 
berlinska kl'i tlka velmi sympaticky. Na p ro
g rame koncer tu boli p lesne J. Brahmsa. A. Dvo
i'áka a E. Suchoňa. Z ohlasov k r iti k vyber áme 
n lekofko myšlienok: 

"M. Hajóssyová nadchla svojfm koncertom Y 
Apollo·sále. Po trva lom líspechu jej Margar éty 
v diele Gounoda spoznali sme ju ako speváčku 
1 nesmiernym citom pro interpretáciu piesn!, 
kto1•é predniesla s bezpečným zmyslom pre štýl 
a s výbornou nemeckou deklamáciou textu. Je j 
koncert b~l oaaj1tným zážitkom, jej hlas je ne
smierne llíbozvullný, bohatý na odtiene a schop
ný velkého vystupňovania. Oza jstné »Zlato v 
hrdle«." (ab) 

ŠKOLA A HUDBA 
" 

Mládež 
spieva 

Dua dnt u mdtt patr ta ka~dQ rok vý· 
kvetu našli zdkl ad.nl zboroulihtJ spevu. 
Pu vlmYafšom stítaznom flsttvale mládež· 
nickych zborov (celo§tdtnom} tohoročný 
- Mláde:t spieva 78 u Ztline - patr i l 
cletsk.l}m zbor om. Vyhlasovateľom bolo 
Ministerstvo kultúry SSR a hlavným 
usporiadateľom a garantom Osvetovfí 
ústav v Bratislave. 

O stredná porota, ktord si uypot.'ula ano
nymne nwgnetof6nov~ zdznamy z kra;
ských kol, vybrala napokon 10 zborov. 
Zhodou okolnostl sa stalo, že kraje boli 
takmer rovnomerne zostt1pen~. Z Výclw
doslovensk~ho kra;a prisli Detský spe· 
uticky zbor l~adosť pri ZOS Medzev, oicr. 
1\osice·vidtek 1 dir. Lýdia Grentzerovťt 1, 
!Jetský spevácky zbor Domu odborov V!í
choclosl ovenských železiarni Kos/ce {dir. 
Oľga a Ľubomír Varlnskoucij, Presouský 
detsk.tí zbor pri ODPaM /di r. 8va Zacha
rová a Daniel SimiJ/kj; Stredoslovenský 
kra j mal tie:t tri zbory v súľaži: Detský 
spevácky zbor Priebot pri ODPaM v Prie· 
viclzi {dir. Magda Orliková j , Detsk !í spe· 
uacky zbor zos Klo/..·o i.·ov fdir. l!ofteclt 
/Jidij, Dt?tský speuáck.~ zbor Odborár/k 
pri Dome odborov v Ziline {dir. Annu 
Poljakováj. Západné Slovensko reprezen . 
tovqli dua zbory: Detsk.tí spPuácky zbor 
ZOS ll. 1/olíč {dir. 0/'ga Pllzalováj a Del 
ský spevácky zbor pri KDPaM v Trnave 
{:iir. fán Ivan}. Hlavn~ mesto Bratisla· 
vu opäť dva zbory: Bratislavský detský 
zbor pri [I/ DKO {clir. 8/ena Sarayová· 
Kouácouá j a Detsk!i spevácky zbor Zor· 
lliN-:a pri Oúl<aSS l l. a OOPM Kl. Goll· 
wahla fcíir. Nac/"a Raková/. Poloviea z 
t!idrto zborov sllľaWa aj pred duoma 
ro/oni, ostatné zbory sa vc.ibec prv1í raz 
rlustali na takúto súľal!. { zbor z Kosic 
dokonca po dvu;roi:nej existencii/. 

Ak by sme este mali pokracovat v tej
to .,miniMatlstikf!", mo/tli by sme uv/ese 
a;;p01i tento fa/..·t: ~ piatich "starsích" 
zúoruv dcu stí zu St recloslouensk~ho, je· 
den zo Západoslouensk~IIU kra;a a dva 
z Bratislavy. Z tohto vyplýva, že Výclw· 
c/oslovenskJJ kraj za posledn~ dva roky 
poclráslul ta/..· . ze su al!. t r i zbory {Jwut§j 
preprucuvali do celaslotJenskeJ srí.ťaze, to 
je nesporným kladom a výsledkom sta
rostlivosli v poromzcmt s inými krajmi 
{ napr. Západoslovensk.JÍnt alebo samot· 
nuu Brati;lauou J. 

1'ento menn.tí v.tíPočet zborov, myslím 
si. ze nakoniec t reba uviest hneď na za
čiatku, aby sme sl mallii utvoriť ;asn!Í 
obraz nupríklacl aj o tom, kde a ako sa 
stara;tí. o nás zborový dorast a aby sme 
mollli zmaporHrť tie biele miesta, kde 
nie sú nijaké zbory , alebo už existujú, 
ale este l en v pukoch cl púčikoch. 

*** 
Akými kvalitami sa vyznačovala t olzo

roMá súťaž? Jednou vet ou by sa dalo 
povedať, ze bola na vysoke/ interpreta{!. 
nej a umeleckej úrovni. Keď to dešifru· 
feme, uychddza nám, že na prvom mieste 
treba zdôrazniť: v dvojročnom odstupe 
sme sa v detskom zborotJOm speve dost a
ll o veľký kus dopredu v dramaturgii, 
umeleckom prednese, v 7llasovet kul túre 
a v prdci dirigenta. Hneď na prvom 
mieste treba spomenú( voľbu povinnet 
skladby. Bol ňou zbor Mamka od Ladt· 
s..{ava Burlasa, štvorhlasá skladba ( prt?d 

dvoma rokmi to bol len tro;hlasf, ktord 
síce klddl a znaiJn~ ntlrolcy na prlpravu 
dir igenta, zboru, teho jednotlivých lllaso· 
v!}ch skupín, ale napokon sa ukázalo. !e 
svo/im unútorn1ím obsahom, slovným (!l 
hudobným, stala sa bllzkou našim zbo· 
rom, ze tu pochopilt a podali tak, ako 
Sl jeJ zápis uyzadoval . Na net podrdstll 
najmti dirigenti, ktor/ museli rieši( viac 
probUmov ako doposiaľ. Komu sa to cel· 
k om nepodarilo, ten sl uvedomil, na kto· 
rtl zlozku v zborovel inter pretácii nesmie 
u budúcnosti zabudnú( v prdcl so zho· 
rom, ale naopak - sústrediť sa na 11u. 

Druh.tím markantn!}m kladom bola hla• 
sová kultúra sútailacicl! zborov. Bolo vid· 
no. ie si ;u osvo;ili aj zbory, ktor~ sa 
nedosta/l na celoslouensktl sútal!; tam, 
~·de ie/ venujú dosta/Očnú pozornos(. 
zbor znie vyrovnane, kultivovane. kom• 
paktne, illl onácla ;e čistá. Men~le od· 
chyľky možno pouažoooť nie za sttile, 
ale len momentdlny /OIJ. 

Medzi ak~ konštatovania treba v~ak za.. 
radlt skutocnosť, ie osem zborov bolo 
tlyberouých a len clua pri ZOS! Na ško
lác/l vo vseobecnostl sa nevytvdraltí 
vhodn~ podmienky pre prácu detských 
zborov. Príčin te viac a nemožno pove· 
dať, ze vsetk y školy majú vždy rovnak~ 
probl~my. Teden ;e ušak spoločný: mal4 
moznosť u.I}/Jeru vlzodn.zíclz spevákov. Ale· 
bo obrátené naopak: Lepšie podmienky 
po každeJ strtl.nkt? sl m6žu vytvor it ok· 
r P.sné domy pionierov a mládeže. Bdrs 
by to tak bolo aJ v skole, prlpadne v 
k aždom okrese! 
Detsk~ speutlcke zbory slítallli a teli 

dir igenti, okrem predvedenia svofet prd· 
ce so zborom, moll moinosť načerpat al 
ueľa poučenia pre seiJa. Vo viacer(/ch 
f ormách. f edJwk z pot·utla l nterpretdcle 
ostatnýc/z zborov, jednuk z polwvoru s 
porotou a z duoclz in!it rukttlžt: Mar/dn 
lt aclt, dirigent Detsk~ho speváckeho zbo
ru Cs. rozlzlasu 11 Bratislave názorne ukti· 
zal prácu s prípravným zborom a zbor 
Kanll/~na z Bma, hosť festivalu {dlr. 
Ivan Sedláče/..· - clllwročný predseda po· 
roty IW f estivale Mldc.lež spievaJ uktizal 
a; tie IICI/kra;nejsie možJlostl detsh:~lw z/JO. 
ru. Každý teda odcllddzal z rozospieva· 
12ej Zlliny povzbuden.tí a abollatenfí. 

K tým v.Qborným zážitkom patrl al pri· 
tomnosľ na.~iL'lt skladateľov: nár. umelca 
Andreja Ol'enása, zasl. umelca Milana 
Novdka, Ladislava Burlasa, Alfr~da Ze· 
manovsk~ho, ktor í s neobučajn!}m ztiul· 
mom sledovali !Jý kony detí. 

Zaéall sme §talistlkou a i íau af skon• 
élme. Porota uclellla ceny: za vzorn~ 
prednes povinne; skladby a za vzornzj 
prednes pionierskeJ piesni? (c t?na SOV 
SZM l - Bratislavsk~mu detskému zboru 
pri MDKO {dosiahol l. pásmo s pochva• 
l ou poroty 1; cenu za prednes tvorby čes· 
k~lzo autora - zbor z Trnavu {vyspieval 
ll. pťtsnzo J, cena za dramaturgiu - zbor 
z Prešova {1. pásmoj; cena za vzorn~ 
prednes stltasnet slovenske! tvorby -
Zornička z Bratislavy { l. pdsmo s po· 
chvalou poroty J; cena za vzorn.tí prednes 
umelecky hodnotne! típravy slov. rudo
ve j plesne - zbor z Košfc ( ll. pdsmo}: 
cena za prednes skladby sovietskeho au· 
to ra - zbor zo. Žiliny f l . pťtsmo J a cenu 
SSI·IV za záslužnú p~dagogtcko-v.Qchoo
nú činnost dostal Vojtech Dldi z Kloko
čova. I. pásmo - okrem už menovaných 
zborov - dosiahol zbor Prtebot z Prle· 
vidze, Ill. pdsmo zbory z Klokočova a 
Holtča a diplom za tíl!asť zbor z Medzeva. 

ĽUBA HORNOVESKA 

Jubilujúca škola 
Pisal sa rok 1953, kedy pod ndzvom 

III . hudobná škola osamostatni la sa f i
liál ka l . hudobnet §koly. Dnes, po 25 ro· 
koch exi stencie je t o ĽSU na ul. Obran
cov mieru 6, ktorá sa v roku 1961 stala 
prvou komplexnou ľudovou škol ou ume· 
nia so všetkými odbormi: hudobným, t a· 
nečným, literťtrno-dramatickgm a výtvar 
nJínz. (Pre rôzne organizačné ťazkosti bol 
výtvarný odbor v r. 1969 vyčlenený. } Na 
<Jele pedagogick~ho zboru, ktorý sa od 
svotich začiatkov mnohonásobne rozrás
tol, stofl ut takmer 20 rokov osobnost 
sklada/ela a pedagóga, nositeľa vyzna· 
menania "Za vynikajúcu prácu" Jtíliusa 
Kowalsk~ho, človeka húzevnat~ho, odda
ného svotef prťtci t VJ}cllove mladfích. 
Pod teho veden!m, naflrl ek neuspoko
flvým priest orovým podmienkam, dosiah
la skola veľmi dobrú úrove11, <Jo potvr· 
dzu(c niel en priazniv~ umi estnenie žia· 
kov na súťažiach, činnosť ml ddežnickello 
slál.!ikovélzo orchestra, no i komorn~ te· 
leso, zložen~ z pedagógov šk ol JJ - (::ol· 
Iegium musicum posoniense. 

V má;ových diíoch ( 18.- 21.} bol a na 
!;kole l . etapa osláv 25. výročia zalozenta 
lrudobn~ho odboru. Pri tejto prtležitost l 
~·a uskutoiJnil koncer t b!}valýcll absolven
tov a na záver koncert zahrantl!ných dru
žobnfíclz škôl. Stredobodom oslťtv bola 
sldvnostná schôdza, na ktoret všetci pe
dagógovia obdržali dipl om, pamtitn!í bul· 
lettn a odznak. Vfíznam aktu pozdvihla 
aj tíčast generálnych konzulov NDR a 
1 ulloslávl e, zástupcov riadiacich orgánou 

a iných významných prtdstavttel'ou nď!· 
ho hudobn~ho zivota. 

Táto škol sk á Inštitúci a dala základ 
mnohfím absolventom, k torl pokračovali 
v sttídiách na k onzervatóriu, resp. neskôr 
na Vysokej škole múzick!}ch unzent. Mno
Il i z ni eh dnes sedia za pultami našich 
prv.zích orcl lestrálnyclz telies SF, SOCR·u, 
alebo nza;ú za sebou rad koncertných 
tíspechov ako sólisti. Spomei lme · aspoň . 
sopranistku G. Be1lačkovtí, skladateľa (. 
Hatrlka, alebo mladého klavir istu C. Dia· 
novsk~ho. Nemdlo bývalých absolventov 
!;koly sa r ozhodlo pre pedagogickt'l qrt1· 
lw , aby opät zasvllcovali do tatov hudby 
už tých na;menštch. 
Ľudová ilkola umenia na ul. Obrancoo 

?lleru pestuje čul~ kantalcty at s tnýml 
skolami: dokonca existuJ.tl nielen "doma, 
ce" , ale at "zahraničné ' druzobnli uzta
Tzy, ktoré sa stalt stíčastou tel života. 
V ýmenn~ koncerty medzi mestami Kra· 
kow, Subotica, lltsenacll, Berlfn·Frled· 
rtcllshaln, Sopro11 stí dtJkazom správ1lJI/ 
~rganizácie i poliltky zo strany vedenia 
skoly. Tak isto domáca dru~ba s Ľudo
vými školami umenia v Prahe, • Brne, 
Ostrave, Zvolene a Košiciach poskytute 
ract cennfích slcúsenosll a poznallcoZJ pre 
obe strany. ]e chvdlyllodn~. ze na vilet· 
k{jch zlackych l uéltelských konce1'loch 
sa kladie dôraz na uvddzanle skl adieb 
slovenskfích autorov. čtm at naila In· 
štrukttvna tvorba dosttlva §irilte poslu· 
chdčske zdzemie. -i u· 



MILENA CESNAKOVA-MICHALCOVA 
., 

Operná spoločnost 
grófa Erdódyho 
v Bratislave 
1785-1788 

II, 

Žensky vokálny súbor tvorll1 spočiatku 
tba štyri speváčky. Josepha Abecková 

~neskoršie vydatá za Wiesera l z Wärin· 
gu prl :Viedni (nar. 1760) priš la r. 1784 
äo Bratislavy k Scbikanede~·ovi a Kump
·rovi, ktorý 1u angažoval do nového di 
.vadla grófa Erd6dyho. Hrala s úbrety a 
podobné úlohy. Marianne Hablová z Ba
.vorska (nar. 1766) debutovala r. 1785 
:V Erdéidyho divadle v Bratislave a spl e· 
~ala mladé milovnfčky. Antonie Ho[man
uová, narodená 1765 v Stelne v Hor· 
nom Rakúsku, debutovala v Brne r . 1784 
•ll Romana Waishofera, odkiar prišla do 
!Bratislavy ku Kumpfovi. Hrala žia r livé 
mtlovntčky a .:rasche Rollen". Všetky pr
:Vé ženské úlohy spievala pravdetJoclolme 
sopranistka Margarethe Kaiserová, ktorá 
Ilia narodila v Mnfchove r. 1760. K spo
~očnostl Schlkanedera a Kump(a do Bra
~lslavy prišla r. 1783, cestovala potom s 
nimi a Kumpf ju napokon angažoval pre 
Erdodyho operné 'divadlo. 

Knižné vydanie libreta Axura, kto ré ic 
1 r. 1788, obsahu·le nový zoznam perso
nálu. Niektorí herci odišli a nastúp ili 
nov!. Boli to najmä manželia Schrottov
CI, Ignaz Schrott, narodený PL'i Svídnic i 
~ Sliezsku r. 1761, t enoris ta, ktorý sa 
l;trledal s Kump(om v ú lohác h hrd inov 
a Pl'Výcn mllovn1kov, kým jeho mlacl ó 
Íženn Magdalena Scbrotlo-víi (VIecl e11 
D.770] hrala naivky. Na komické basové 
Jílohy angažova l Kumpf Josepha Rottera 
z Tulblngu v Rakúsku [nat·. 1761 ), zrel· 
!me brata tenoristu Fercl . Rollera , !Jýva· 
Bého člena spoločnost!. Josepha Krausová 
1: Augsburgu (na r. 1768) hra la subl.'etv 
11J druhé mllovntčky. ktoré pred t)Ý m ~p io
ll/ala Marianne Hablová. O ne j tloclutok 
liovorf, že sa v minulom roku str ieda · 
\la s velkým úspechom s MnrwH·cthc 
Kalserovou v p rvých úlohách. Pre úlo
!liy milovníčok angažova li clo s úboru este 
ICatharine Scbriiflinovíí z Mosachu v Ba
ltrorsku (nar. 1766), k torá debutovala r. 
1!787 u Erdlídyho. Sepkárom bol od roku 
b:787 Anton Keimel z Viedne. 

Operný s11bor sa t eda v rokoch 1785-87 
15kladal zo siedmich spevákov a š tyroch 
~eváčok1 r. 1788 zo i;ieslich SIJevúkov a 
iil~sticli speváčok. 

Orclies'ťer opernej spoločnost! grófa Er• 
déidyho mal dvanásť stálych členov 

!la čele s kapelnlkom jozefom Chudým 
~1751 alebo 1753 v Bratislave - 1813 
~ Pešti), ktorý hral na klavil'čembale. 
Dalšfmt hudobníkmi boli Anton Krauth 
- korepeUtor, prvé husle, Johann Pa
neck (Jan Bapt, Pánek) a Franz Klety -
11/!olon'čelo, Franz Giilnre iner _- I. hus le, 
(oliann Rust a Franz Bernhofer ~ ll. 

husle, Jakol) Kumert a Ka'je'fan ZŠyr -
viola. Joseph Beck a Franz Konig -
t rúbka, Georg Schantrocll - bubon a 
obstaráva l aj divadelné rekvi zity. Vypo
máhala im kapela pešieho pluku arci· 
knieža ťa Ferdina nda (Wenzel Weis, ka
pe ln lk - hoboj, Franz Deimer - ho
boj, Peregrin Dux a johann Swiowskv -
klarinet a flauta . Adam Awesky a An· 
ton 1-i ybe l - lesné rohy, johann Kunze 
a Michael Strambach - fagot. Ot·c hc~
ter mBI teda 20 č l enov a poclľn slov uu· 
tora fllmanachu zodpovedala jeho siln di 
vadelnému priesto ru. Roku 1781:1 mal or·
chestcr 17 s tá lych členov a dirigentom 
bol Ja n B. Púnek (1. husle - ko repe
titor Anton Kraut 11 Leonhard Fliht·er, 
il. husle - Franz Glllnreine t· u Frunz 
Roinhnrcl, viola - julw b Ku nort a Max
milien ]eschke, vlolončl:llo - Fra nz Kle
ty, viollna - Joseph Lenge r, klarinet -
Michael Schaylly a Gottlob Appilz, ho· 
bo j - Adam Zeys a joseph Et·ghcll , fa
got - Kajetan Zcys a Ft·anz Bernhofer 
a lesný roh - Joseph Beck a A lo i~ Moy
Sf!S ]. Ostatné nástrojo su obsadzovali po
dľu potreby. 

Repertoár Erdíidyho opernej liPOiočnus-
ti odzrkad[u)c vtedajšiu situúctU vo 

vývine operného umenia. Hraléi sa ta 
lilms ka opera serln a buľfa, a le: u j vie
denský singspic l. Ccsli:l oLI ta l iunsky~J il 
opi er o ľn111cúzskych komédií a bulu
lov k nemeckým JH'flci stnveniom lu s ú· 
časne oi.J1·azom plebe jizácie a demokra ti
zácie kult úry v lw bs burske j monarchii 
v 18. a na zai:ia lku 19. sloročlu . Po
dobnú hn ulin bolo a j v Anglicku. V čase, 
ked J. A. Hille t· v Nemecku s kludal svo
ic ,.hry so spevmi", tvor il v Anglicku 
!:; tephcn Sloruce cllcla podobného ~ánru. 
Svedi:l o in fo rmovanosti él rozh[adenosli 
ll. Kumpfa, že jednu z jeho opier nastu
oova l r. 1787 su svojim s úborom v Bra· 
lis litve. 

Enl6cl ylto opP.ru J spoločnosť uv iedla 
v 1·. 171:15 od má ja do, konca decembru 
04 preclstaveni, z toho 13 premié r, rok u 
1786 74 predstavení, z toho 12 premiér. 
Za 20 mesiacov na~tudovala teda 25 no· 
vých ople1· a zahrala 138 predstavenf! 
Roku 1787 uviedla ll pt•emiér a L'. 1788 
clevHt. Spolu to bolo 45 opel'J1ých pre· 
mié r. Gothajský divadelný kalendi\r uvcí
dza ešte osem ďalších, čfm člslo novo· 
naš tudovaných opiet· v Erd6dyho divadle 
vzrastá na 53. Pri uv(ldzanf krátkych 
opier sa pridávali dalšie diela, napr. 
pantomímy, cigánsky Pas de deux, kan
táty, symfónie, koncerty, árie a pod. ...• 

R
epertoár Kumplovej opernej spolot

nosti v službách grófa j. Erdlídyho 
v Bratislave: 

Rok 1785 

l. Pa is1cllo. Giovan ni: TJ J'e Terulnro di 
Venezia - Kiíuig Theodor vun Vo!· 
nedig r 2 detstvá - ďa le t uz len (i.j 

2. Anfossi. Pasqual f!: ll fe lici ving)liatn· 
ri - Die ~ liicklichen Reiscnden ( 2 
cl. l. 

3. Hayd n. joseph: [.a fedelta praemia· 
tn - Die belohntc Treue (3 d.]. 

4. Mozart, W. A.: Die EnHiihrung nus 
dem Serail (3 d. ]. 

5. Jast: Der Apfeldieb (l d. ) a ponto· 
mima [2 d. ) s hudbou Jozefa Chu· 
clóho, 

6. Sn rli. Gi useppe: Frai due lit igunti, il 
terzo ttode - Wenn sich zwei zan
ken, freut sich der dritte (3 d. ], 

7. Felice, Alessondri: Il vecchio geloso 
- Der eifersiiehtige Alte l 2 cl. ). 

8. Tiiuber, Franz: Laura Rosetti ( 3 d. ). 
9. Salierl , Antonio: La locandiera - Die 

Gastwh•tin ( 3 cl. ) . 
10. Palslello , Giovanni: Il barbiera di 

Seviglia - Der Barbier von Sevil · 
la (4 d. ) . 

11. Grétry, André: Dns redende Gemälde 
[Le tableau parlant l d.) a pantomima 

(2 d.) s hudbou 1. Chudého. 
12. Palslello. Giovanni : La contadina di 

spirito - Das listige Bauernmädcheu 
(2 d .], 

l 3. Grútry , André: Zemire und Azor [4 
dl. 

Sctína z ope1·y Betrug durch Aberglau
ben. Snlmka: archfv autorkY 

Rok 1786 

14. Sm·u. Giuseppe : Giulio Sabíno - Ju· 
lius Sabinus (3 d. ]. 

15. llaydn, Joseph : La vera costanza -
Der Sieg der Beständigkeit ( 3 u. ). 

16. Snliet•i, Antonio: La grotta di Trofo
nio - Die Hiihle deli Troffonius (2 
d.], 

17. l:'ais iollo, Giovanni: La F1·ascaiana -
Das Mädchen von Fraskati [3 d.). 

18. Hnydn, joseph : Orlando Palatino -
Roland, det• Pfalzgraf (3 d.], 

19. Anfossi . Pasquale: Il geloso in ci
mento - Der Elfersiichtige auf der 
Probe (3 d.], 

20. Gluck, Christoph Willibald: Die Pll
grimme von Mekka (3 d.), 

21. Cimarosa, Domentco: ll pittore pari
ginu - Der Maler von Paris (2 d. ), 

22. ClrnArosa. J;omenlco: t 1rtali11na 111 
J.ond1·n Oie ltallenerin In London 
( 2 (1. ]. 

23. 11itl crs vo n Diltcrsdol'f, Karl: Der 
IJoktur und Apotheker [ 2 d.). 

2'1. 11••1 dn. Joseph: Arm ida [3 d.]. 
25. Gnzzanlgn, Giuseppe: La dama in• 

co~nila - DiP. unbekannte Damt, 
uder die Weinlcse [2 d .). 

Rok 1787 

26. Diltem vo n Dittcrsdorf. Karl: Betrua 
durch Aberglauben [ 2 d.). 

27. Salieri . An lOn lo: Le scuola di Jl&lotl 
- Dio Schule der EifersUchtigeu !3 
cl .). 

28. Hen cla , Ji ľí : Romeo und Julie (3 d. ), 
29. Martin . Vincenzo: Una cosa rara -

osia - la belezza ed onesta - Eíne 
seltne Sache - Schiinheit und Tu
gend beisammen (2 d.]. 

30. Palsielio, Giovanni: Le 11are generuse 
- Det· Wettstrelt der Grossmut (2 
d.). 

31. Dlt te rs von Ditte rsdorf, Karl: Die Lia· 
be Im Narrenheus 12 d.). 

32. As ta 1·1t ta Genna r o: Circe und Ulissu 
r 2 c1 .1. 

33. Ruprecht: Das wiitende Heer, oder 
dali Mädchen Im Tnrm [3 d.). 

31. Storace. Stephen: L'Equivoci - Die 
Irrungen l 2 d .). 

35. Cimarosa, Domenico: Le tramme de
lnse - Die betrognen Betrii11er [2 
ci. l. 

36. Piccin l. Niccolo: Das Fischermädchen 
(2 d . ). 

Rok 1788 

37. Schcuk. Johann: Im Finstern ist nlcht 
zo gut ta ppen 12 d. l. 

38. Kilrzinger: Die lllumlnntion ( 2 d. ). 
38. Pa ls iel lo, Giovann i: Die Philosophen 

1 l flioso fi lmmaginlll' l 2 d. l. 
40. Gug llelmi. Pietro: Robert und Kal· 

liste [oder der Triumph der Trene 
La s posa fedolo, 3 d.]. 

41. Mons1gny, Piet·•·e Alexandre: Der De· 
sm·teur [Lc déserteur. 3 d. ). 

42. Marti n. Vincenzo: L'arbore dl Diana 
- Det• Ba um der Diana ( 2 d.). · 

43. Snlle1·1. An tonio: Die Rauchfangkeh· 
rm• 13 ci. ). 

41. Sullm·I, An tonio: Axur, re d'Ormlis 
- Axur, Konig von Ormus (5 d.). 

45. Gugllellni . Pietro: La quaquera spirl• 
tosa - Die listige Qulickerln [2 d.) . 

Golhuls ký ciivnd ein~ .kalendár uyádza 
ť's te tieto opet·y, ktoré mail byt pred> 
vedoné v Erdlídyho divadle: 
46. Dllte t·s von Dittersdorf, Karl: Il De

moct•ito corretto - Der $!8besserte 
Democr it l 2 cl . ]. 

47. Gassmann. Florian Leopold: Die Lie· 
be unter den Handwerksleuten 
[L'Amore artig lann, 3 d.). . 

48. Winter, Peter: Helene und Paris (3 
<1. ] • . 

49. Schubauer. Johann Lucas: Die Dorf· 
deputierten ( 2 d. ). 

50. Righlnl. Vincenzo: La udove scaltra 
- Die schlaue Witwe, 

51. Sa 1·tl, Giuseppe: I contratempl -
Die Zufälle, 

52. Holzbauer, Ignaz: Glinther -ron 
Scltwarzburg (3 d. ), 

53. WlnteL', Pe ter: Cora und Alonzo (Z 
d. ). ....... 

Z'Js tavenle repertoáru prezr~dza Kump· 
rovu starostlivost o zfskavanle oner· 

ných noviniek. Väčšinu opier nredviedlt 
v Bratislave Iba s malým oneskorenfm 
po Ich viedenskej premiére alebo pred
vedenr v Esterháze (napr. Mozartov 
Onos zo serailu mal premiéru vo VIed~ 
ni 16. lúla 1782 a Kumpf ho uviedol 
r . 1785). 

(Dokončenie v budúco1n čtsle:ľ 

Umelecky rásť s obecenstvom 

Snfmka: Ing. V. Hú!~ 

Ak6 sú umelecké ciele dua 
Plaskurová - Simčisko? 

Viktor Simi!isko: Dobre hra{ 
husrové duo môžu len partneri 
s veľmi prlbuzným spôsobom 
tvorenia tónu. s p1·íbuznou t ech
nikou a Intenzitou umeleckého 
pre javu. Nie je to jednoduché 
- a ked sa to podart dosiah· 
nu t. možno hovoriť o ideálnom 
husrovom duu. V ~ladnom prf· 
padA nesúhlasfm s tým, ked' Sfl 

z!du dva ja vynikajúci jedinci. 
ktor~ch výkon vyzerá ako súbol 

o to, kto bude silnejším, výraz. 
nejšim partnerom. 

Alibeta Plaskurová: Ideálnym 
vzorom pre nás bolo huslové 
duo David a Igor Oistrachovc!, 
ktor! nikdy samoúčelne nevy
s tavovali na obdiv svoje diSl,lO· 
zfcie. ale vždy sledovali hudob
né dielo al<o celok. Komornli 
hra vyžaduje od zúčastnených 
sebadisciplínu a prispôsobivosť. 
Absolútne môže svoju lndivl· 
dualitu presadzovať len jeden 
sól!sta. 

Vái repertoár? 
Allbeta Plaskurová: Na za

čiatku spolupráce sme mali, po
chopitelne, vera dlferenctr, ho
cl v hlavných č1•tách sa naše 
predstavy zhodovali. Vyplývalo 
to snúd viac z novahov9ch raz· 
dielov. Dôležité 1e. že sme oba
la k výsledkom svojej práce 
veľmi prísni a kritick!. Pracu
jeme od samého začiatku s 
magnetofónom. Ušetri to veľa 
času a zbytočných diskuslf. Re
pertoár sl vvberáme na zákla
de vzáJomnej dohody. Snažfme 
sa v ňom o rôznorodost, pes· 
trosť a najmä - hudobnQ hod
notu. Za osem rokov spoluprá
ce sa nám podarilo naštudovať 
uZ skoro všetky kiúčové sklad· 

by, napfsané pre hus\ové duo. 
S11 to diela technicky náročné 
a vyžadujú dôkladnú Individuál
nu prípravu. Nahrávanie v roz
hlasovom štúdiu n ás núti k veľ
kej precíznosti. Pri št11diu je 
primárna maximúlna technická 
pripravenosť. Potom nasleduje 
to ostatné • • • 

Viktor Šimčisko: Keď zvlád
neme skladbu v hlavných čr· 
túch, nastáva obrusovanie, pri\· 
ca na konečnom, konkrétnom 
tvare diela. Túto prácu zveru
jem do jemných rúk kolegyne 
Plaskurovej, ktorá má zmysel 
a cit pre plnokrvné hudobné 
vyjadrenie detailov l cellw, 
schopnosť nájsť v neznámom. 
mŕtvom notovom materiáli živú 
hudbu, objaviť tú s právnu mte
ru štýlove j diferenciácie a cel
kovej koncepcie diela. Pacho· 
pitefne, každý z nús má od pd
rody Iné huslistické danosti. 
ktoré sa snažfme cteravedome 
využit. 
Vzťah k slovenskej hudbe? 
AI!beta Piaskurová: Obajil 

máme veľmi blfzky kontakt so 
súčasnou slovensl<OU hudbou. 
Naštudovali a nahrali sme už 
Concertino pre 2 huslf a or
chester, od Igora Dibáka, Mu· 

sicu giocosu od Hanuša Doman
s kého, ľrio pre 2 husH a klavtr 
od J, Kowalského, pripravujeme 
premié1·u skladby Z. Mikulu pr e 
2 husH, sopri\n a kla vír, ktorú 
realizujeme na jeseň v Prahe. 
V blízkej bud11cnostl chceme 
rozširit svoj reper toár o diela 
V. Bokesa a J, Zimmera. Hrať 
die lo žij(tceho au tora je veľmi 
vzrušujúce. Vždy s napätrm 
očakávame, ako pri jme naš u 
koncepciu. Zaujfmavá je vzá· 
jomná konfronti\cla názorov. 
ked obidve s trany sa navzájom 
zahriiujú presved čujúcimi ar
gumen tami. Doteraz boli s na· 
šou prácou slovenskf autori 
s poko jní. Mali sme z toho 
úprimnú radosť a povzbudzuJe 
nás to do ďalše! práce. 

Perspektívy? 
Viktor Simčisko: Každý de ii 

vlastne musrme myslieť dopre· 
du. Nový koncert - t o je zod
povednosť, novr ľudia, nové 
okolnosti. Jedinou trvalou de· 
vízou le zodpovedná priprava. 
ľeraz sme na vrchole svojich 
fyzických a snáď aj umelec
kých sn. preto by sme chceli 
koncertovať čo nalv!ac - nie
len u nás, a le al v zahranič!. 
Pre mladého umelca je velmi 

dôležité konfrontova~ v9sleiikv 
svojej práce aj mimo domáce· 
ho prostredia. Možnosti v tom
to ohľade nie s11 velké, ale pri 
troche šťastia sa to sn~d zlep· 
ší. 

AI! beta Plaskurová: Slovan• 
ské koncertné pOdt~ nav!itevu~ 
jeme velmi radi. Máme n!ekol• 
ko veľm! milých a hlbokých Zá· 
žitkov. Komorná hudba nemá u 
nás takú dlhoročnú tradlclu ako 
v Cechách alebo v NDR. Pr~• 
ve preto je na Slovensku dOle· 
žltá dobrá propagácia. Tam, kde 
začfna koncertn9 život, možno 
prHiš exponovaným programom 
odradiť poslucháčov. Nie le ťaž. 
ké dokázať poslucháčom, ako 
vysoko stotfme nad nlmt svo• 
jou hudobnou vzdelanosťou -
ťažké je prlbUž!f sa k ludom, 
vycftif s trunu, na ktorá sú na
ladent práve v ten večer. Ked 
sa to nodar f, máme noclt dobre 
vykonanej nráce. vieme. že stOV· 
Ity kilometrov neboli precestO• 
vané nadarmo. 

Ako sa vám dorf zladiť 'Práca 
v soCR IO s61istlckou či nnos· 
ťou? 

Viktor Slmi!lsko: tažko. 
Vzhladom na obmedzené mo2-

( Pokračovanie na 8. str.l 



ov filhar ll 

na 
10. v. 1978 

Sú p od u jatia, od k tor~·c l1 si nesl'u bu
feme vel' a, a pri jemne n ás prekvapia. ak 
svojou hodnotou presall ui ú na še oča
l~:iíva nia. Iná bola si tuácia p ri vystúp ~:ní 
Symfoni ckého or chestra Rr ilskej r ozbia· 
sovej spoločnosti - BBC Symphony Or· 
chesh·a. Pôvodne napiCtnov i!né dve vy
stúp!:nia sH scvrk l i na jednu. čo pop l'i 
Hlrakt ivnosti mena nevídane vystu pľ!O· 
Vŕl!O ZiÍUj E:Ill publika , prôVÍdf:lných l 
., s1 ;;Hočn\•ch " návstevnfkov. 

l l ,' akávi!li sm•~ tr.da kulll11·ny sv iatok. 
p,. , pttčúvnnl M P. IHi elssnhnuvej predohry 
ku Snu n oci svätojánskej, klu r ií odznc:· 

' IH na úrovni p r ie 111 erných ví,konov SF, 
~ :' It: si ešte mohli mvsli eť . žt: lt:lesu su 
z%ív.1 s PI'Ost red í rn . akusll lwu . o!)('ccn
sinl !ll. Zar az i la nás lll!dosta loi:n,·í l<0111· 
p<t kl i!Osť a jednoliatosť zvuku . zúme l'll :< 
vrd !,u r \'~O~ť - spo jencí vsäk s podcenu
n i ;n llt! tai lu i )lr (:ľÍZnP.I!U V\')lrCICOVHil irl 
[ l'tnurvv v jemných p izzic<~l<1ch s lti č i · 
lwvj. l' ;·avda. i n t onačncí i~l o t il orchestra 
b t1 :c1 p l'ii k t iCkV llHZIV Il{tVa j(H.:CI . 

u,·c· iwstnr BBC Sť! prc:ti sti! vil puci lélk· 
1< ,\ :,ol i CIHII' II!S!ľ MHI!kP.rrasa, telll ]lf:l'il 
mr.n ,ll t':l!o, tvorivého. i nlnnzivnr. cílíacn
ho l: llrl olmí kŕl . J::m ucioniJina zloz l;n uilii ·J 
]ll'f'V:lZll i •~ nad zlu:!. kou u vndo u18lou. ra
c ionf!l nou . KonC!!p cin t1iel vvc hítdza z 
j r·!1 n l!utluiJnust i, jf! iba v ll r u ilýcll č r l <iCil 
zv;hnená a na pód iu ju oiJmieila n a zli
k lade mnm~~n t úln r~j d ispozície. Zi1sluhuu 
nndmern ej intenzi ty emócií clokóže Mil· 
ck (~l 'l'ils pomerne ľa hko zauja ť a p re
s\' nrli: iť IJežnAlio pos l u ch~ l:a . S týmito 
rl!spozfc iami nat u r elu ink l inuje predo
v~r :tkým k hudbe roma ntikov. cím mož
no 11 vsvetliť ai p r ekvapivú. ťa ž ko však 
osprr.vedln i teľnú ahscn ciu ldasi ckej sym 
fón ie v pr ogramovej sk ladbe večera. k to
r c't a k Ob\' zoh l' nd iJOVélla vk us priemerné
h o návslevn fka. Nechceme tým J>rilvda 
pt~vr!d n !. že uvlíclzanP. dif:la lJo l i V\'POi.: í
IHnl: v ý lučne na efek t'. V zostave pro
grAmu bolo však cít:ť d ve tendencie. V 
p rve j polovici bola spoločn\· 1n menovllte
rom inšp irácia Shakespe11rom. llO Men
rlelssohnovl odznela u nás neznáma svm
Joni r ká štúdi a Falstaff, dielo 113 Edwar 
da Elgara. Druhú časť p rogram u tvor il i 
z;1~ impL·esionis t i - Ravelov piesňovt 
cvlllus Seherezáda a More, tri orches· 
t ~ttlne !lkice Clauda Debuuyho. 

t=:lgu,·ovil štúdia Sil zamera la 1111 tiu
d n :ln ú charakterist iku plnok rvne j pôž it 
ki.'II'SI<e i pos tav y Falstaffu. (Pre JepšiP. 
p oc!topenie pl·ngram u bolo by azda úče l
né nnčrtn úť divákovi v bu l letine aspoi1 
ziíklacluú de jovú osn ovu Shakespea rovej 
vr. r:~i r~ hrv.l Variabilita ná lad, o rch estrál-
111'1 It strflltssovsk\•c h fari eb a p lnokrv
nn<-ť ví' rilzu n11sli v Macker1·asovi zn a
Jn f!nitf>lln i nterpreta. 

Df'hussy ho Mur e prekvapi l o p rfl išnou 
lnt Pnzitou vý rr1Zll , d ynam ických i fa r eb
n í•t h p rostl'icdkov . Bo lo ako by m Hlova· 
n(: nr i iJrubýrn ste l com. Ako c ~:lok vvzne
Jo strhujúco, hodne sH však vzdinlilo od 
n.tšir h predstáv stoto7.nr.nin sH s autoro
v ým Zá lllei'OITI, 

N;qsvellei šou st ránkou vystúpen ia bO· 
l o uvedenie Ravelovho piesiiol'ého cvklu 
S n:·, p rf~Z {! da, llll jmä zás)UI !OU výborne 
skolene j so pranistk y Felit:i ty Palmer ovej. 
Jej v ykon upútal k u l túr ou prejavu, do
k onillým ll VO vsetl\ýr.h ]JOIOIH'iCh VYl'OV· 
nan\•m hlasom. Cíten ím obsahu diela i n
šp irova la a j d i rigen ta . ktorý siahol [ nH 
rozdiel od Dcbll sS\' ilO 1. po lllC i tarehnet 
J)tti~;Ie a citl ivo sledoval vsHti<v zác llvevv 
l'a lmer ovei su~f:stí vnetlll )Jrcjavu. 

lH. a 19. V. 197H 

Uml!l cck\• rast Tatian y Fra tl nve j slf:tlu 
jem uz cl lhi;í cas. je lll imomtlln!! lfJCII
nu " " clisponovan(t , r; o jr.j umoi illl )e hra
vo ;. d ., l {!vHť pre niektorých je j gr.ue
rai Pil' ll druhov n e p relwna te ľné tecll nic
k i'! i slavel.>nô úslwl ia. V minnlost i som 
ll l.t': al v\·hracl v voč i je j určitému sklo
n u k spont<innei . mú lo uveclom elr~j [i ket!. 
p rnvda, tvorivej l hre. Výkon v Rapsódii 
na tému Nicol a Pa)(aniniho ocl Ser)(e ja 
Ritl:hmaninova v vzna r.ova l sa S\' 111\HI ťiC · 
k rJu snalwu ot.l kl onit sa od prílis sub
jPki i vneho prístUJJU a vvzdv i llnúť uve
c::nnd(l tvorivú l'!ru. Ďalší m problémom. 
s k torým sa Fr ai10vú už dlh sí č ns vy · 
r<•vniiva - n iekedy viac. inokcdv m e-
11<:'1 - je f ix !icia hracieho aparfltu. Pl'l· 
č t •m v cii al ektickej jednote upnutin d 

u v .. l'nP.niil svalstva je u nej l enclcncl~ 
kll krajn ým poloh!im a l en niek erlv Sei 

jr. j oocJarí nastúpi ť zlatú streclnú cestu. 
v, n ~ ťu je to clo zC1ženia dynn miclw j pa· 
l ť-'1 v ( rnens ie spek l r ll lll prer.lwdov l. do 
z ni/,m iR zret eľn osti pas(J7.í a t>t'i pl'f l is
' "' i ľi x ácií zas clo tVI'<i<•cli fort1ssím. Zo 
sl i!V<!bného ll l'acl iska var ia čnií forma p r!· 
n~šH svo jrázne problénw . ktoré sa p r e· 
j.wn i ú v ťa žkej dosia tmu tnl'nosti !Jr l!·o · 
c!Zf!nel 11gogickei násl ed nosti iednotli 
v ýc h variác if. Tu sa Fral'íovej podarilo 
rlosniPť do štádia. k ecl v Pl'irodznn v In· 
len t diktova l n AIHcltt . n):Wgl k ll 1 dvna m i 
kn if!dnotlivých úsekov. no u rči tá vn ú · 
lornft ne1·vozita [pra nwn iaca v nie p rln lr> 
ldP.;ílilf!i ~po l uprl'ir.i s cliri ,g~>ntom l n erh> 
vu fovaiR rr.;iliznvať vvt~· čen(l koncepc iu 
s r! i r ier.nlom dr . Otaknrom Trhlíkum sr 
ni •• v..t' rn t rnzt l l!lPi i, zrel mP mnl i ai 1111 

lnt er!Jt'C't(H' ill n iektor(•ch variftcif odlišní> 
n?zor S pol upr~ra s or r. hf!S t rom nevytv[l 
rata potom prerl po::; I11CI1M:um prr~d s l avu 
r adostnej tvorive! súhry , sk ôr obavu, čl 

vsetko dohr e dotJacl ne [ na jmä v za č i a to (;. 

n ýcl! Vllriác iách 1. 
Súčasné tendenc ie hl'adnnin nových vý

razových rnožnost i v radoch českých 

~k l a<la l r. l'ov nám pr i il !í7.ilo stereof6 111w 
Cmu:P.rlinu 11re f l au tu a 2 knmol'né or
~;hestre Krysai'. Túto pmg rilmovú sk ladbu 
Vcícl nva Kučeru i nšp i r ova la známa tu· 
lio vá poves ť . Tento nti met dovol i l sklu
dii leľnvi výrilzne exponowt ť sólovú f lau
tu. ktorr.1 part ma jstmvskv zvl ádo l pro f. 
Václav Zilka. Hozctc lenie S\'lllfonickéhn 
m1 cl vŕ! lwmol'll!Í orciH!StrP. umo7 nilo Ku 
carovi pou7.ívaľ v PHI' Ii túrn :.:vukové 
efe k l v na spósoiJ t~clw 11 prPIH:rull!c týc ll 
i slý•·h tónov ní1st rojmi olloc!1 ensem blo v 
v o<l l i~ ne j intenzil e. Ví·siednirou týchto 
postu pov lto l p l a ~ti !'k ý, str!l' l)oľúnn y zvu k . 
Tnntu. v bt:žnycll púd !llvyciJ sk ladbt:icl1 
pomerne zr ied lwvo vyu i.ívnný pri estorov ý 
Pil ril lllltl:r bu l t astu dulni ltu jucou zloz· 
kou '' s;úzl! aj ah o pro~ tri c:tlok dvnalll ic
k e! v\ staviJv die la. Dos ť nnzvv ld (l úlo llll 
sp;Jj<t l li <~ a JIHdviiznva n la tónov roz l ične , 

i nwnzi tv pud vccl enfm dr. O. Trhlíka 
zv!{Jclli lll'ili' i na illl(lOilU! ltcn j úrovni. 

V\\'I'CIIoltHt í ln koncnr tu l>u ln rapsódii! 
Tara s ll u l'ha orl Leoša l an fti: lm. Trll líkuv 
prb<up V\l(' ll{JiiZéil z !fln ;'u';lwvlw r aps<' 
dickélto clynullliztnu, pudcin rlwvai iclln 
prirodwnosf. s p on l(ll l l1osť a v{ts n i vosť. 
111U~. n ú ll'ľrk u . spcvnusf ä osobit ú II!Cia n
cllóliu . M tJd zi t\•milfJ clvu lllH V\'L'iiZUVÍ'Illl 
pó !n11 o se i lov<lio Trhlílwvu sl rllli(UCP. po .. 
danie a orchester sa pn:zenloval rd· 
cl om krásn ych a kuil ivov11ných só l. 

25. a 26. V. 1978 

i':a záver sezónv stHI pred orc hestrom 
Sr' vyn iko j1ki d i r igen t - národný umt: 
lec ZSSR K iril Kondrašin. Vzácne ch!ipe 
svojrázny svet lnlrlhv Gustava Mahlera, 
k tn rého IV. sy111fóniu G dur rl i l'lgoval. 

K . Kond1·aiii n v rozhovore s n ár. umel 
com L. Slo vákom. Snfmka : Ing . V. Hdi' 

}el!o koncepcia vyril stá z precfznllho za -· 
merania sa na deta i l. k torý dokáže vy
chutnať. vyzdv ihn úť il zaodieť do Šft lu 
veľmi di[erencovaní,ch a prez i týc!J ntí
lacl. Arzencíl jeho tvorive j fanléízi e je 
obcltvuhodn ý. Z ll tilcl !ska mi la<l ow: j bo 
h~tusti. ntmosféry, e1Pganci t1 a ži vost i 
ho la jeho i nterpretácia veľm i su,gcslfv · 
11a . čo nám vsak na ne j vadi lo n iljV~>J C , 
!Ju lo uri: iié pocl cenenir. ce lkovej vys l <t viJ v. 
Tilkiilo lwnrnpcia vylt sli li! potolll do tnu· 
znil\ovl los l i s p relo·ásnvmi rn iuial llrél m l, 
ktor(: sa vsak clirigr: ntovi fhoclnoli 1ne Je
ho stvrl kov{: - prv{, vvstllnen ie l nepu· 
d<ll'i lo podriadiÍ cel kovt':~nu stavehné1nu 
zúmt•ru. l' n;clwcly nwdzi tempovo ocl li ~ 
n\·mi úsr: l\1111 neVI'Zil ievali orimen11H! " 
p ri rod w nr:. T~ lll ViilC Slllfl mul!l i tJOIU III 
ohdivovat •Jý iWII il poholovos( Ol't: IH.:str;t . 
1\lor\• tlok iiZil l takú: o koncppciu . iJ lľn lic u 
P''lltl Siii i!OZI'8\ n!OSti iluciOIJH l! I!O p rltdll. 
rt:š twi<IIJVa ť . Tr:c!J nick!i l trovcit ŕ\ r,nd rd
srnnvlrn na~i utluva n i a IJOla r eprew nlil tJV· 
na. Nic l;asto počuj eme na j edinom l<on
cea·1H t oľko kt·ásn y~; h s61, toľko vytlarc
nv P.II uástmjových knmhin ác ií , takú zá
plavu j emm: odd i fcr enr:nvaných n ií l a.d a 
l ak ú dnvlw vYSJlel r. j <!vu lwve j kult i vo.va
nosti. 

N 1e pl·!ive nn jľahšie soprán ové sólo fl
nii lov C:I i casti Ma!Jicrovf!j symfónie p red 
niesla V iktória Stracensk á - k u luvova
ná, intel igentná speváčka; ale poclľa na< •. 
llo 11flzoru. cllaJ'aklet· diela n ezoclpove
clal i ei natun:lu . zamemniu a limbru. V 
nímci svo j ich mot noslí. po prekonani 
poči atot; nei t rémy {v podobe tremo la 1. 
pu cla la výkon techn icky i tónovo síce 
i!li POnuiúc i. ale s u rč i tými rezervami v 
o!Jiasti výrazove j u n áladovej. 

Peter 'ľopcrczer, sólista Slovenskej [ il 
l larmónic. ktorý p r ekvapil svojou nedi'l v
nou l lllerpr etác lou V. koncertu od L. van 
Beethovena, vvstúpil akn sólista Mo:r.Rl'· 
tovhn Ko111:ertu c mol (KV 491 ). l e vše· 
ohccn e známe, Ze ten . kto sa dokáže vy
ro vna ť s i nterpre tačnou problemat ikou 
tohto vi edenského ma jstra , i e nas lovo
vza i \' 111 ume lcom. bez ohľadu na to. ' č l 
ide o inštru men talistu alebo voka l istu. 
Toperczer celým svo jim za loženfm je 
pr i fllll predurčený k úsp ešnej r ep rocl uk 
ci! klasikov. Pri všr. ll<e j vn útornej clis· 
clplfne a v vrovnanosl i. ie!Jo v ýraz ži je. 
dýchu. ie vzácnn kultivovaný, hl boký a 
lJOIJ~1 to d iferencov<Jn v . Mfaloktorý ume
lec dnkáže zahral' Mozarta s t akým po
l:hopenim, nobl esou, el ánom. s techni G
knu su vm·en ilnu ( Pllllri vš1: tke i v ypral!o· 
van ust i delai l ov l s takým pevn ým sta
vebným poriadkom. r<ondrašinovo ume
nie zažiorilo ai pri sprev~dzanf Moza r tn 
- orchr.ster h r11l Jw l tivovane. zvukovo 
vyvá žene a az na menšie k azv v dv
clwch [2. časť] a j tr.c il ni ckv l.llill!len!le. 

VLADI MI R' CIZIK 

Za Ladislavom Neshybom 
Pred časná smrt', klorá prerušila 

ruuskú i umel eckú pl\ť sólistu ope
ry pražsk ého Národného d i vadla, 
basistu Lad islava Neshybu krátko 
po dovŕše ni pä ťdesiatky, je dl)vo
dum ku stručnej r ekapitulácii 
umel covho zásto ja v histórii slo
venského opern ého umenia p osled
ných dvoch desa ťročí. Rodák z 
moravske j j em nicrl sa po prechod· 
ných IIOstof:lt v zbore l}per y SND 
a só list iek om súhm·e Nuvej scén y 
ocitá v roku 1!l58 v opernom le· 
lese v ý~; hodoslnvenskej metr opoly, 
ktorá sa mu n a plnýc h lltrnásť se
zón stá va domovom. Debutu je tu 
p ostavou stárk a v Kri~kovej vý
nimočne j insr:en ácii Janáčkove j Jej 
11ustorkytw . V p1·iehehu sezón Pl'O· 
fil uje pól svo j il!h dra matick ých 
úloh vodníkom z Rusalky, Roccom 
z FidP.Iia , Dallandom z Blúdiaceh~ 
llnland'a na, Sarastrom z čarovneJ 
l'lau ty, Zach ar i {Jšom v sl ovenskej 
pl'emití r e Na lmcca, Filipom Il .. z 
On·nn Carl osa, St el inum z Krútňa
vy, Končalinm z Kni ežafa Igor a. 
V polov iei šes!'dHsiatvch rokov sta
va sa jedným z nrulagonistov ko
š i~:k é hn súborn a spolu s Gitou 
Abr ahämnvnu. Danuu Sur yo.vou, 
Evou Smálikovnu a neskôr a j jo
zefnm Ko nder nm pričiiíuje sa pncl
stal nnu mier ou o nadpriP.m ernú 
íu·uvei i spevá t: ke j zl ožky k o·šických 
lli'P.m iér ových in sr:enár: i i. Na pns· 
Jednom p r elome desa!'roč í už po
hostinsky vystupu je v SND ( Oro
vesu v prem iére Bell i niho Norm y l. 
v Olommu:i na51nduváva titulný 
pat·t Sm:hnii ovhn Svä l op luka. 

Dnthý J>ÍJ I Neshvhnvých jav isko
vých k r P.ál! ií tvor ia ít luhv knmil!
ké, JH ~: l<to r é m ii ojed in elé typ ové 
i f yzické diSllOzír: i r. - Ba~:cntu s 
z Lm•t<! ingovhn Pytl iaka, Keci! l, 
Rossinih o Bartolo, du·n Alfunso v 

,. _,_" ........ ,a u a 
v Klariskách 

Mozar tovej buHe Cosi fan tutle, 
Kaliltan vo Flbichovej Búrke. Do· 
mínuj e košick ej p remiér e Tiljné
ho manžel stva ako don Geronimo 
i v premiér e Fer enczyho Nev~ed· 
net humoresky v p ostave pro!. 
Vrabca. Volumenom a farebnosťo u 
mate1•iá lu pre1•astá na protagon i~· 
tu aj v menších pat•toch, akými 
sn napríklad Ram fi s z A idy, Rai
m ondo z Donizettih o Lucie, al ebo 
Lndovico v Othellov i. 

Keď v dnth et [áze rn·ostavby bu
dovy u.pery SND začína nové ve
denie reprezentačnej scény dop l 
iíať sól istický súbor, niet o Neshy
bovom pl'ichode do Bratislavy už 
pochybností. V Jlt've j i nscen ác ii v 
staronovom stá nk u vytvár a t itulnú 
postavu Suchoiio vho Svätopluka. 
krčmá ra Záhoru v pt•emié1•e Jura 
j ánošíka a Gremi na v novum. na· 
šludovaní Eugena Onegina. Bra
tislava wstáva j eho ptisobiskom 
však iba v sezú ne 1972-73. Neshy
ba odch ádza do Prahy u st áva sa 
sólistom OJiery ND. Na jednom z 
pos ledných t•oi:n íkov Br atislav
ských hudobných sl ávností str etú· 
\ a sa s ním opä ť bratislavské obe
censtvo v úloh e p u1·k r abího v Dvn. 
i·ákov o111 jakobínovi . v p ohosti n· 
skom vystúpeni Pl'ažsk ého telesa. 
Vr cho lným ubrlohím Neshyhovej 
umelecke j činnosli zostáva však 
pôsobenie v košicl<e j opet•e. Tu sa 
najplnšie n:alizoval a zárovei1 vý
r a:lll f! spo luprofi l oval tvár sitbor u 
v šestclesiatyr:h r nkrwh. Pr áve ten
In umel co v zást o j p r imäl nás l< 
spnmi cnke Pl' i Jll'Íl cid tosti jeho nc
P.al<arH! i, JH'edčasnej smrti. k tor á 
spósohilu, ž e m nohA l ist y z k nihv 
nmcleeké ho profi lu L adislava 
1\'.:shybu zasta l i eštP. nepOJ! Ísané. 

( 

·BI· 

det uuA:all!l.! / generťlcte, 
k lon) v ie svo; obtcmný 
nwtertál prttltlill clo ko
morJU!f ,>úhry. te tu v~uk 
a; oýbornä illlonátorka s 
pohyúltuym sopránom -
Kamila VyskočLlOiJÓ. , 

Musica c1etemn uedená 
, .um.-eleckym . ueäúc11n {á 

nom Albrecl llolll má ui 
~est r okou. · Za tú äolllf 
uúsiaillCI vo SVOfOIIl r e
perwári ueľké mnozswo 
sA:IndwiJ a skladbi/:i ek: 
13.-UJ. stor ol·ia a je iúa 
o/Jcliuulwäné, aké lzllwké 
musia byľ pramene, z kto
rých prof. {. Albr eclll L·er . 
pó rio r epertoáru svojho 
:elesa tuk. llb!l bol pro-
1/l'Wll stále steii a nouý ! 
i11usH'll uet r>rtza neäaua 
na sel>a zabuclnút a má 
smi<l' na;viac uystúpení z 
IW.\ icll komorných stíbo· 
rrm - priCimo u Bra! i
, / ave. {e to l preto, lebo 
ute 11t'P1nt polw t oun stu
dn"''' 111elen clie/(i európ
,, kl'ilO oclkCizu. ale u; 
oiVnrlť rluer e nasej ná· 
r odne1 huclolme; mi nulos
ti . Tak sme na jej kon · 
U! rte 15. V. t . r . u /{!ar is 
káC'h počuli clue trioul} 
sonáty z Huäoúného l!J · 

reckélzo Eulenspiegla ocl 
Daniela Georga Speera, 
Sui/u con ritor nelli z V ie
torisovlro kódexu , dve 
Capriccta z 1-luclobného 
Mvorl isika od D. G. SpeP.-

ra. ako af ukážku z Opus 
,\1u~icrmr ll . oä Samuela 
Capricorna 1 u realizricu 
dr . N. Rylxrriča / . Písať o 
u.~et k,rích äielach by ne
/;olo rínosnť! {odznelo /c/1 
.> eäeml!ás!' 1, preto as pm) 
k celkovému pr ofilu sú· 
boru tak, ako sa nám JCI 
v! v súcasnosli: Musira 
aeterna má v sebe vý raz 
l •iste; r rniosli z hudobne ; 
proclu kcie, priť'om je v 
net zjaoné spojenie rmlCI · 
tt!r skeho äucha s profe· 
sionalnymi ambiciamr . 
lo:loré usak bucle t re/Jtt 

mäksmr a okrúfllejslm 
lllateriálo111 v l ádnuca 
Maria Beizat:A:ouá a zanie· 
ten!í tenorista dr. Alfonz 
T.,rmger . Toto spevácke 
ktJintet o spestru ;e m.~t ru · 
mentálne t:ísla uoka/nynli 
r1 vokálno-instrumentdl· 
nt;mi . čím sa pozornos( 
publika obracia stále IW · 
nif'l:o nové a prekvapu jú
ce. TJranwturgia te pozo· 
ru/rodná, speuácke IJ!íko
IHJ ,,loja u popredi na imä 
tľ Stolfouej a Mtkull'l.~a , 
mstrumentálnu zloiku sú
bor u /)l{de treba d.'ale; de
tailne prepracouáuaf 

•lo 

U/1JI'c/Z011al U IJUCII!Sárlz. 

1\omorn rí stí!Jor zlozen!í z 
in8t r umentalistov a spe
vákov, má veľkú cleuiw 
v posile tak'Lími, už clnes 
clouiPUII jtíf'imi osobnos
ťwn i . ak,rími sú mezzo
soprwzistka 1-1. štolfouá 
1 nezaburlnutel'ne ín!er· 
pre/u jú eu napr . Rondeau 
od Aclama cle Ia Halle ·
ale aj mno/u~ ďal~te 
sk ladby 1. spieva júca no 
tomto podu;atl vo uzár.· 
net a JJyrovrwne; dispozí
cii, basista Peter Miku
l ás , ;eclen z najperspek· 
liunejsicll spevákov mla· 

aj za C'f'IW mene; /:!ast Lír ll 
vysttí pe[l í . resp. sn sta· 
bilnPf.~im . repertoárom, 
klorrJ /JudP mat t:as u~a

diť sa a získ·a!' svojou 

k rystali zác iou. l úa tak 
móie súbor closiahnut mt'!
tu uysoke; profesionalizá

cie, no /Jo/o by i ictclúce, 
keby radosť z hurlolmf.!/ 
proäukcie zostala taká 

silná ako doposwl' . ?'rím 
súbor zl~kaua teätnPť' llO\{ 

nielen u našich .~ú uL 1/os
liach. -zs· 

Prof. r. Allli'IH:hi [ vpravo ) so súborom Musica aeterna Ili! vvsi ÚJI !l llÍ, () l<tOL'Olll 
pi~e.ť.r v článku. Sn!mka: R. Polák 



Stefan Babjak a Božena Fresserová ako hlavni hrdinovia lber tovei 
Angeliky na scéne opery DJGT. Snímka: K. Mikló~i 

Na zaver toh to roi::nei umelec
kej sezóny oper y DJGT v Ban· 
skej Bystri ci boli uvedené 1:!. 
má ja 1978 dve }!ldnoaktové ko
mické operv a to franc (J.:skulld 
skla dll teľli jnt;quusil ll>erta An· 
xelika a v teskuslovenskc! j nr H
miérc opera D1·evák y oli ja r o· 
siavfJ Meie1·a . 

V medZi VOjnovom obdob!. ke
dy holo f rancúzske h la vné mus
lo pricsccnl kom roznyrh unw 
leckych lCildl!ll(' I Í, tVHI"ll (llCICh 
eslellck ŕ. pusl u lii lv vu vsel · 
k)rch cl ru !JOc l! unwnia , uv iidLci 
fr~;~ncu.:skv liuclubn ý sk ludutcľ 
j !JG4LIUS I IJel'l prBllliéru SVOj ej 
jednode jstvuvut operv Angel ika 
(1927 ). pnvú<lz<l(tlt:u na scénu 
f V neli' lld1Č11e t forme ) jednu
duchý hczn ý · n·ot ulirc a tni 
ludí. Ange li ka SU SVOti m llHill · 

želom 13on lfárom sú ústrcdn ynll 
aktér mi deja. lt' li ma nzelstvo -
plné hádok. k1'1ku H koketn< ' l 
p~novačnos t i Angel iky, p1·1va 
rlza Uuni ľ{J C'n k mvi;lic n ke. ~.Ile~ 
Vi ť Sil zen y. l'omúlW IllU V 10 111 

s VliPil Í' III 11 Ci p isum .,7.ena n<~ 
predal" . IJlizkv p J·iatcľ· lwl i!; 
Cliarlol. Nt1p1s núl<~ pozorno,.,t 
cud zmrov. ktorí si s Angelikou 
ma1l1 .. ui 1(". Ale temp•! ra nw nt
nú. IJ,ld iJVÍI Angeli k u Vl'fl ľ lil PJ 
čase man zclov i l<iizclý - doiW II · 
ca i slim dlilbol. Sľastn ý . i iSIJleV· 
ný zúVP.I' uper y ie defiJll lívnylll 
návratom Angeliky k Bon iťúco

vi. 
Vtipnú fabu la libr eta . ľah kí• 

franc(Jzslq• šar m su jet u i1 zo 
skupenlc postáv vytvúra1ú vyda 
rený podklad k di elu. k to ré pre
mvslene dáva priestor pre 
uplatnenie c ha rakterove j drob
nokresby vselk(ich postlív. Ro
Žisér Koloman Či llík i nspi rovit l 
sa t)rmllo momentami il r nd po -

TVORBA: 

ázlik: 

Oratórium pre recitátora, sóla, 
mieiianý zbor a o rch ester na 
rovnomt!llnú poému A. Bloka v 
pt•eklade B. Ma thesia. 

Sk ladba vzn ik la v r uku 1967. 
Trvanie: cca 15 minút. Pr em lé
t•a: 4.-5. XI. 1976 v Brali s l <~ · 
ve. V L'Oku l 977 bol au tor za to
to dielo odmenený cenou Slo
venského hudobného fondu. 

Biokova vynikajúca poéma 
vzn ikla ak o priamy od ra z 

revo luč n ých udillostl r ok t1 1917 
v PclJ·ohril dc a všeobecn e JU 
uznAvdnlí zn prvé geni álne div
lo novej ruskei iiteJ'a l ÍII'Y· !:'r c 
svo lu n enbvč at l i ú v ýznamovo
sv mlJollc loí IJl nohovrs lHvnos ť. 
zlozi til po lvfonickú výstélv bu a 
v uenoslcdnom rade pre vý raz
nf> rvtm1r.ké a fón i cké kva!JJV 
j!' tH IH111 pred u rčená na zliu · 
d1•1>neni r.. 'ln n ii m~<t si ju zvo
li l l. Vejshe r~ f jeho svm foll lC· 
k u skladbu !<POill! na Lunoča r· 
sk11 v znlí mni <: ta ti Umenie a 
l'fJVIIIÍICIII l SI101 11 () 1~111P. tiež OI'U 
tói' IIJI11 V. SainHlnova č i bal et 
jelin :/,111 1<11 I>OPI'Cdné!Jo SOVtf)t 
skPI1o skl miH tP. ľu 13 T1ščen l<i1 
Akt• OI'ISI(Jpll k Ví'k la<lu. Intel' · 
prPI {Ir l i 11 .,p rP.i n tonovani u" Blu 
ku VO SVOilllll <l opO<;iH f nll j i'OZ· 
sl>•l-l,. :srJm cl lP le [ ak nerli tnme 
oo•·•·n I'PtPr u l.ur·i .: 1 :vlii'O B[tz. 
ll k? 

f ,Jst:inuval ho p rednvsetkym 
Blokov-Math csiov (lebo pre-

st .'i v doťahoval pohybovo a l tn · 
tunai;ne v návéiznos!l na vtJpn\Í 
a i.ťa stn ý záver. Slovné rE!pli kv. 
h tJrmon icky moderne a výrazu 
vo zart ovne J' iesen fJ lluclol.lná 
fakt úra bol i priťa :t. l ivé pre 
uplutnen ie kumetllú lncho talen
tu Štefa na Bab jaka nko Boni
lúca. koketne j panovui:nusli An 
gelikv v puLi anl Boženy Fresse
•·ovej , k leheln)rch postáv Z.1en 
v poclm11 Oľgy T iche j a Emilie 
Rothovej, ako a1 st<lle .,pohoto · 
vu nápumut:llt !l" l ig úrv holli; ä 
Clwrlota v po<l1111i JanJslava 
Kusccn. Z cľul s lcli postttv [ TH · 
lw11 13ernat·d Adámik, Angličn• l 
- j án Zemko. OiÍihol - Fra n
tišek Urcikán ) vynikla poslii · 
VH Cernochil v Jn terpret!Ít:l i 1\li
k ulása Duboiía. Dielo - so vsel 
kou zu<l povellnus ťou pre komic · 
ki• z,mer - huclohne nasludo· 
\ ' iii du·igent Vojtech Javora. 

Druliv t itu l pu t ril i;eskosio
vnn ~ lwj pren1 1én ! lednunktovet 
kllllllt:kC! I upc! r y )ll rOSlHVil MCI!-!· 
ra Dreváky. l Lil>rcto lllii.Ol' np~: 
r r napísal pod ľa ll OVJudkv J. 
Maupassan la. l N{Jmet operv 
tvori wcl noducli(l epizóda : hu· 
lio~ t i• scd i ial\ Omont pozve k se
IH! li u o;Juzbv chudobné cl iev
i:a AciP. In . Otec d 1 cv~nfa pred 
odclioclolll clo slu i hy d [IVII J<'i 
mruvné pona'ui;enle. a IJ1 s vu j·3 
di'C!VC!ky na IIUG IWII lil lll VP.d ld 
gnzdov~'c h . 

fa bula - vedenrt znučn e !i 
neiirne, c~p1 ka - ve ľmi prostli a 
m:llo príťa i. l1 va ueposkytov,ll i 
pre hudobno-li rHII"Iét t ie kí• zlín e:. 
nkí•m je opera. dostn tui;ne vý
st i:lnú a t r efni"t u kčnns(. natmil 
nie v t11kom malom casovo:n 
rozsilhu fopc:ra lrvli necelíw li 
:JO minl1t ). I sté sc6n ické m1 r1s· 
ta priam vulil i ÍI po dotvorc~ nl 

l<i a da t!lľ odviedol brilantnú PL'á· 
c:u) text . no siun pripomlna ai 
cfuli;i c tVOJ'ivé Im pulzy H inšpi 
račné okruhy : vlastné trag ické 
ziizi l kv z Povslil n la, dôvel'llé po 
znanie rozličných sociálnych 
pred ností a prel.lvanie vefkých 
premien. k torým i naša vlasť a 
spoločnos( prei; l 11 po druhej sve
tove, vo jne. l clc tedn o kom
p lex n eobyčaj n e zúvužn ých -
objektívne i suh jC[( l(vne - ot á
zok , k to ré sa s k l a da t e ľovi vy
nOJ'I i i pr i hásn icl<cj predlohe. 
élSOCIOVul i IllU S ÍIOII a V koneč · 
nom dôsledku ovplyvn i ll a i je
hu hudobnú výpovecr. 

B ázti k zhudobnil predlohu 
PJ'aktickv bez zásilhov, cel ú. 

1iJaže póvodnýcli 12 čast! zhus
t il na 9 il v jednom pl'ipacl t> 
Vll ľmi ú č inne zmenil poradie. 
.,Z{nnenfl" v ciel i umo žnila sklél
clntcľovJ zosilniť emocioná l nH 
V\'Znenie hudobno -obrazne j zi o:t. 
k v: Kilfu n echáva n ajprv umrie! 
a a i po tom pJ·tchád za scénA jei 
llýr i vei zábavy, p ravdn. už ako 
zimom rivo, olriasatúco pósobia. 
en vízta. Zo svm fón lc plne! ne
sút·ocl )•c h Jnot!vov - ták c ha
rak terizujú Blokovu poému -

deťallu, ktor 1 mOže l!>te ifcbre 
nahradiť telev!zna kamera, pre 
k tor(! m á toto d ielo pôvodné 
určen ie. Na j av isku r ežisér Ko· 
lolftan Cillfk účelnú telev! znu 
skra tku riešil rozvljanlm deja, 
resp. dvoj<.leja llil d voch scé· 
nach súčasne: javisko predelii 
a d ivákovi dal možnosť sledo
vať dve domácnosti - gazdu 
Omonla a rodičov s Adelou. 
T)rm sp ravil lineárnu fabulu 
plnšiu. pohybom a akciou na 
scéne rlotvárlll jej významové 
su je tové pozadie. 

Hudobnli faktúra sa vymyká 
z označenia .,kom ická opera". 
harnwnlc k y pln á a bohatá roz
ví ja sa z jednoh lasného moU· 
vu troch osminov)rch not a tri o
ly v dlatontckom slede. Rozvi· 
janie základnej témy l ostatné 
pasái.P. potv rdzu jú, že hudbu pi 
sal au tor. silne spolu cttiaci s 
organovou faktúrou ( p reludo· 
vanie, využitie fúgy v opere 
atď.). Lyt·i ckv sviežo pôsob! 

spev Acleiv v druhom dejstve 
[N ikto nevie, čo ia skusim l
kde sa MeiP.r uvoľŕ1u je z m·g a
nove j a sekvencovitei sndzbv. 
Náročnosť opery ic najmä v 
stváJ·ncn í post(lv do vydll l'f!· 
n ~c:h , d tivti pnýeh, vy hraneu ýcll 
a charukterizal:ným kódoru 
U l twcne n~t:h kreúcií, kturé spi 
i1al1 pn~.i a davku autor a: OH 

i-.1·íit kc 1 ploehe ukázať prol il . 
Re7ist'! l' Cll lík s1 hol tohto vedo 
Hl \' 11 séi m vtesnal do deja nie
koľko drobných m izanscén 
fclruhý obraz - ocl pocitvan iA 
Acle lin yc ll L'Od i(;ov. hľadanir< 
Ad eiJn \•c h drevákov). k torých 
vvtislP.Ille IH· bu lo vyžadova lo 
vtipné ll značn e V\'l'é!Zllé ZA · 

koni;en JP vo fmáiP. oper Y. a ov 
Záver V\'Z IIel Vlipllf! a P l'eSV~~d · 
c i vo. 

V hudobnom nustudO\IdliÍ 
UlllE!ICcl<P. Iw Séfil OJ'P.I 'I' DJGT 
Miroslava Smida postA VIl P.fi Z· 
cl u ~IW·!VIil Ján fladJ•abll, Aclell · 
n ýcl1 l'udiCnv Božena Lenhardo
vá fi And t•P. j Bystl·an, Ad P.I u An
na Kfukuvá, leton\ sH na [v1u c 
PI.' JIJ !ízil ll k <:hll l'll k tr.ru poslavv 
- nHIVI(\1 , 

Scŕ. mckv 11 k ust j ·muvo u bP. 
open Vl' tJI'iJVII Pavol Hercltl , v 
stýlovo lll l i1Cicni dvoch rozd 191 · 
nvr:h hudobn ých d iel. 
Zvoliť na operný večer dvnj

titul nebol dramaturgicky ne· 
vhodný ilin. Naopak. lber tova 
Angelika h ý•·i vtipný m, nasad.,. 
ným sarmom a tvorila by yhod 
ný zlivPr vellera. A Meiet•ovej 
operP. Drevák y budáca teJevizna 

podoba iste vynahradí všetky 

podižnosti, ktoré jej neposkyt 

la operná 11céna. 

EVA MICHALOV A 

podčia rkol Báziik predovset kým 
dva. citalek ti ck y navzájom pre
po jené: motív revo lucného po
zdvihu H mot!v t rag ickej l iisk l' . 
Pelrluchu. jeden z dv<m ástich 
I'CVOIUCiOnéÍt'OV OITII'IOJll zavraz
df svoju m 1lú, pi'Oslitú tku Ká ť u 
H li ruzne u· pi; potrehovn i by s <'~ 
zas taviť , pop lilkať si . n o burli · 
vé d1anle okolo mu neclovo ľu te 
dni l !tkÍilo útechu a strháva ho 
:..o seilou ďalej. Tragédia ted·· 
nolllvca na POZ!!d í revo lu č ného 
pre lomu 1e tiež osou Bázli kov 
llo ora Lór ia, p !udi jeho zák lad. 
nú dvojpoluhovosf. 

o ielont od začiatku do konca 
stmerui úco pt·eniká silný 

expr eslvny prvok. tón vzru~e
ne[ dikcie. Z hudobného hru
diska ho ani lak nespóso l>u je 
12-tónová téma [jej početné 
modifikácie a meta morfózy d<l
vajú tušiť, že je vlastne jcdno
llaclm tvarom cele j partitúr y l. 
ako komplexnejši e chápnný so 
norl stický základ. Primárna je 
lu predstava aké hosi vít·u, me
telice reál nej i obraznej . V no
l ách je t áto zlo:lka r etilizovan ii 
sdissanciami a šumom s l áčtlwv. 
rétorickými vpádmi dvchov. 
ktoré p richádzajú nielen s vý
razn ými molívmi. ale príleži 
tostne sl úžia aj na progr amovú 
zvnkomafhu ; ddleži tú úlohu ma· 
tú tiei sémantick y využ!té bi · 
cie n ástroje (zvony). Napr iek 
svojej rozčlenenosti (Báz li k 
cast o pr11cu je metódou píisl em. 
1JI<0by ďa ie [ rozví jal cikkerov 
:..1< 0 fak túru, sk l ada j(JCtt sa ob· 
vykle z pozadia a · tema ti ckého 
pulzu ) je sym fon ická vrstva . 
sch opníi nielen podporovať text. 
ale upútať al v lastnými špeci · 
fick ými kva litam i. 

Zo symfonického p odhubia 
vyrastá voká lna zl ožka. 

opäť VP. ľm i pr em yslen e cli ľel'P.Il · 
covaná. Blokov text uchopil 

GRAMOREC 
Rýchly a tvorivý 

v. 

c1n 
v tohtoročne/ marcoveJ Pr ahe odohrával sa už t r adiCn!7 22. Tq~. 

de1l noveJ tvorby, ktorfí predstavuJe reprezentalívny typ pre· 
hliadky noviniek z dielnt českých skladatelov. Kto nemal prlle· 
::u ost zúcastnit sa na podu jatf osobne, mohol u ž o mekol A·o rt nl 
posúdiť úrove1l t!}chto diel z dvoch r ozsiahlych kolekczl gram.J
platní: po poltuctoch tch vydali česk~ hudobné vydavatel stvá Pan· 
ton a Supraphon, čím potvrdili svoju mimoriadnu pracovnú prttl· 
nosľ. Dvo{náso/m ú radost z toho môžu mať autor i a inlerpreli , 
ktorí sl v priebehu bežn!}ch sezón na svoje qranzof6nov~ lilu l tt 
predsa l en musia traclzu poékat. Popri tempe, v akom sa tent o 
edWn!} Cin udial, dal by sa pochopil a j ak!J·tak_l} prelu·e~ok vo~l 
dok onalosll technickej sl ránky nalzrtívok. S o to vät!wn prekllu· 
pen1m vSak treba konštatoval , i e obidve vydcwateľstvd vo ~VOfll'/t 
kolekcitích prezentujú sa technicky vybrú~enymi snimkami, i:t li lou 
zvuJ;:ár skau r obotou. Z podobn!}ch c.Lôvoclov treba mimoriadne Vl./)1)· 

ko hodnotil af zuäi:sa perfekt né výkony ull erpretov, ktor/ ~tá/i 
pred neľahkou úlolzvu, na~·tudovat nové skladby, vd!}chnur w t 
iivotný pulz, pred obecenstvom odlza/it icli mtJslienkovú pods•a
tu v kvaliľllej " f eslival ove( inter pretácii a zúr oveii byť IWhráiJ(L· 
ný. Takže kôpka gr amoplatní z T.tíidiía nove; tvorby je m e/Pn 
obrazom bolw.tej skladateľskej zatuy, ale tiež svedectvom hlbuJ.:e; 
zainteresovanosti a poctivého pracovného prístupu cel ého racJu 
ďalsích umel eckých, organizat.'n.l}c il , ci teclmick,l}cll aktérov. 
T ridsatsest r:eských autorov od najmladse j generácie az po 

skzísených a zntímyclz skladateľov predstavuje sa na koleknu 
~6/ov.l}mi , A-omorn_tími, zborov!}mi 1 symfoniCk/Ími opusmi z poslPd· 
ni!lzo obdob1a soo;e; tvori ve; i:lllnosli. Nová č:eská hudba sLOva 
.>a v takomto s1 rokum spekzre stce pomem e prel1ľaänou . nemuzntJ 
v~ak oč:akávat. že podobné prellliadky s neomyl nou zstotau a v zcltt 
.. t,r afia cla i::iel'lwlio'' a kaidého zo zúcastnenfjch awor ou pl'lbli i 'n 
tym nrt rclwrakter zslicke j!iím, na j t ypzcke j!iim. Ciel'om 1'tíicil)a v~'.ll' 
holo ai poukä: anie na ú~ilie tvorivého skladateľského zá zem1a 
v q l CJbále, u tak napoA·on charaktert~tiky jednotlwcov azda zreteľ
nPj$ie vystúpia do popredia na d1el d ch koncer toch sezóny a {ko· 
mu iilaiilte dopra1e 1 na aut orskyc /1 wamoplatnwclz. u rozhla,u
uycl t, éi lel euiznycll medwlónkoclz. llk mame oyclládzat zo w r t <> 
.qr amopl t.Urzí, ktorá leií pred nami, musunr> konstcuouuť tal l..'t>rl 
sr1 to :,;ndď ne/Julie celkom zl1orlouať ~o zwou skuto(:no~tou 1, ?e 
star imz iiklaclateľ:;ká generclcw ~o nám prtlwvär a súť.·osneJstm tli · 
Z!.fkum af..·o m/ad.~ia . k t orá je naladená af..·ust rom anlickef!:.IIJ, ako/ll/ 
~a zalzl r~cJe/a do minulosti, Ilie v!wk rios/ rlävllet na to , aby /)(lia 
m sptrlt/UCa. V tomto zmysl e l eda akosi pret / nami tn sl r11á~k11 , 
i:i ~k/ar/by tohto vy/Jeru ~kutuéne na prelillťlclke r epr e?enloouli 
t ypickú lvdr mlade; yenerácze. Stat i purnonnt napr. IW /Wltli'!..'OI 'i 
pomeme uetel ne závzii l_lj cyklus !.."omorntJCit mut.~kticlt z/Jorvo 
V zfivnn, od t:leny l'etrouej s uwelt('lliJIII Hecktflll ~loorukom . r/etl•ct· 
inui ŽPI1Sk!JIIIt ziJo~rmt -'>O ~pneuodom 1/llr (tJ. o ktor tf('ll 'a ruthr 
Pet r /:i/len zameral na sémunl!CÁ'IJ tPrllzoznai·n~ <JI'ť'cke t ermn" t 
z ?blasl/ Cl/ovéllo i mota i:loueka. n/Jy t(' l/ moclelooa/ clu .,11!.\ triiJ" 
n nudu/me IJ r o/Jiwko ,ecln . ,znač· l l!f vyraz. Dn p(}{/olmtJr-11 prulikla
rloo t; y sn tloit .stao111 at ďctl .\1e cJoo /zce, treba ale pr1č:!lat s ujm, 
zp mlade pokol enie sa r ozbieha z tlnt·asne, .. ~·tartovace; plocl!t/' , 
1-.:tor(t zrejme w mn nepouai u1e za pri/is äeflnttíunu. Spomecl7i IJI!· 
l1rrmen.cw1t osa/mos/i , ktor é uz mnoho rokou tnk linufu J: SIIO/-' k c'mu 
o oy roonantJmu ~tfÍ/u, ~fJOIIIP ilieme aspoil llfll 1/urníko, , k/adatc'a . 
Ata rtí prirorl::ene ell e/pe lwcJolmtí /oor bu v ft'i ll'tegrcil ne, wc/llO'P 
-; oonka;sím knžr/odenllljm ' oetom. Soot wlá~tnq ctt pre hur/ollnú 
lzumur a zmy~/uplnú mm w lúru uplatili/ tentoraz tJ Dwertímenre 
pr e mrt/ií urcltester, nazvanom lleci {Supraphon 119 2409 Gt . ke/P. 
~ oybrúsellfÍ IIl tn.~trumental•ntJm lllOf~lrotJStoum . al e i s ti ílpnou c. 
ukU.\ 11011 ,.w uknnwl !Jou" prít'ailwo prerliJôr/za posluc hói:ntJi oc>c·i 
prtum ,,a IJ7. 1JtPrnjlíce zaíntere ~nuwlef-~iPmu pall/adu toorcu {Tr•
lcj ort , P~ad :>tro j, Ledntcka. Stli , G'ervotoL•t v IJar okní trullLe . Ho· 
rl ill.!J / . 
A IU~po~on e~te poznámka k oba/nm qr nmop/atní z obic/uoc /1 ::;(>-

m. ~upraphon l /'ant on sa rnzlioll/i pre vlastn~, ~amo~t nlnl'i 
qrn;'n'k~ rteľiellla obalov. Co bude a ~i cJíslo:o{IIOvi l rocltu protz vól/ , 
to w príli~ ma/ô mjormalwnosť textov. Aj keď. priroclzene. ne
mri~emp b_qt toh· nt'írncní . aby sme o(:akóoa/i od tol10to .,níclilo
tnJdania" ubswh/y tPxtooq sprtevod / hoci obaly !Jo/i przprntJPniJ 
tsl e s l·asomím prpds·fihom este pred zai:a tim vla:,tne j prelzlwclktt / . 
mohli ilyt neo!lluwfll6 informácie komplelne jsie aspoil o ät'íw 
nar odení skladateľov. D. KOV Anov Á 

Báz lik v jeho dJ'amil ti ck e j pod · 
stil le, a tak lllo lwl tlv1esť do 
h udouuého <.li,miu viucero d ra 
Jllulls Pl:!rsun<Ie: r ozpráväca. 
t:ho r. Petrjuchu , Andriucb u l 
l,;álti . Ka žu ý z I11Gh mú svo jsky 
spôsob prejavu ud J'y lmizovd 
nuj I'!JGll l iGIH ( I'OZj)I'{J VOČ j ilŽ k 
~pevn y lll nrlózam. Búzltk rcc1· 
WCIU - llil rozclwl ull Schdn· 
bergovho vyskove IJXovaného 
sprechgesangu, ako ho poznil · 
me z Pien·ota lunaiL·e - pone
cháva v jedmej rovine. O to 
v1ac vi;ak vyn ikn(J pr ekrúsue 
spevné mi estu (nn un ii v zbore 
a v pa rte Pelr juchu ). ktor é v 
kontexte zfskävajú neobyčut n u. 
Až pr ekvaptti ÍICU pllsuiJJvosť. Sú 
to nei:né. lyri cké ep izódy v cl ra 
malicky veľm1 VY il lil om toku H 
podstillnou mie1·ou pnspieva iu 
ku kontt·astuostJ a vnímateľnos
ti oratória. Práve v týchto mies
tach sk lad a t eľ nespor ne n 1e lt!n 
v1·stihol pred lobu, al e ju a1 
emocionál ne obohatil : vyk r esl i l 
pr íbeh l ásk y v [emne jsich. su
citnejsích tónoc l1 ako Blok. i nu l\ 
v celom pr iehehu v yuz11 :t.áu
rpv(J cllarak tfJJ'Istlku - ako 1e· 
den z najlepšieh p rosli'Jeclkov 
hudby pr i v y tváraní sémantit:· 
k v obsazn ých obrHzov [ č i u? 
spomememe zvukomalebné prv
k y, stylizovuný tanec. ponái;k u 
na rudovú ptesei• atd.). Dómy
seine t iež rozv rhol p lochu. for · 
mu iednolilvých čast! a stri e· 

• davé zapájanie Interpreta čného 
aparát u do hudobného tok u. Vr
cho ln ým momen tom je si edm;, 
čnsť, kde sk ladba kulminu je UlO· 
hutnou fúgou. sústreďu j úcou 
hlavn ý motivický materi ál v 
umne j polyfonicke f práci. Zlo· 
žitosť toh to miesta ešte zvyšu
je simultíinne prebieha i ú ce só 
lo Pelrjuchu. 

Tr eba povedať, že vsetky spo
m rnané VL'stvy - inštru· 

mentúlnu, reci tatívno-\'n kúlnu l 
tema tickú - prepu jll 13ázli k d o 
orgn, !Cke i jednotv . Hoci Ich 
tl'ŕl k lu je pnsne podľa poziacla· 
Vlek zvol cnet búsn ick e j pr ed · 
l ohy, ncstrácäjú n ič zo svojej 
v lastn C! j výra zovej sily, určova. 

ue f šp<!Ciflcl<ou huclollllou logi 
ko u. Po l( iaľ icle o s t ~ l. autor 
sa r pod obne ako v CanltGU l 
usnesne snaž! o syntézu vla
t:eJ·ých prvkov. Ak sú m u pr i · 
l om východ iskovými bodmi ue· 
oJ·todoxná dvanilsf tónová tech
ni ka a n a druhei strane ba· 
chovská oo i vfónia, pri estor m e
dzi mmi zap[ fia B<lzllkovo pô· 
vocl n{J Invencia a Imagin ácia. 
Ona obidva zdiln li vo cudz ie svn
tv dol<óze nielen voľne kom hl· 
11 0vať. no priM1va k n1m al 

lľu lsie p rv i(V, napr . jemnú sono

nst lku a s(Ji:asne vsetko sccfu. 

ie do ud ivu júcej ietlnotv. Vsi t·

i;ícli st'Jvisl osl i ach ic B[JZII k .,IIC· 

poko[u ým tradicionalistom" -

z prostt·iedkov Novej hudby l:er
p(J OllutrJJC, l en v lmo~n cl 1u1e
re il vžcl v t lizi po !wrm011ii 

zvuku. overené postupv a zv l<~ i-.t 

fonn v vi.ak nepr ehen í uko !Ja

lové scllňmv. ale h ľaclli Ic h no

v ý zmvsel. Pri ieho tvor iv vrh 

metamorfózach na JVZrlli>UIÚCe i· 

sie !JÔSOIJÍ s k u toč nos(. ze i111cl i · 

t!vnn sk iJ sP.n os ť s jeho llmi iHJU 

uspokojuje ra c ionálne. no ei;ltl 

viuc emocion11 1ne n á roky 1>0'-o lll 
c llíiča. d!íva mu za hudnM na 

vscl ky zlož1té oper ácie a prP.Io

sllera hl boko spontánnu. mvš· 
lienkou l obc;ahom zaplnenú. 

monumentíi lne vyznievai Ocu 

umeleckO stavbu. 

IGOR PODRACKÝ 



SOFIJSKF: 
HUDOBN~ TfZDNE 
'bol! t. :r:. už I'O devtaty rUl - oa 24. l!lá· 
·ia do 17. júna. PGskytli bohatá konfroll• 
t~clu diel domtclch 1 svetov9ch sklada
tefov v ))odant bulharských 1 zahranič· 
ných interpretov : každý deii sa usku
točnili -priemerne 2-3 ))OduJatia - ale 
b o li dni, kedy sa ten to I'Očet zvýšil 1 na 
styri alebo zredukova l len na Jedno [išlo 
však Jen o výnimky). Zo známych kon· 
certných u melcov vys tupovali v Sofii o. 1. 
taliansky d irigent Carlo Zecchi [s vý· 
lučne mozartovským programom). sovie t· 
s ky h usl ista Viktor Tretiakov a organis· 
ta Leopold Dlgris, peruánsky t enorista 
Luigi Alva, maďarské Ederovo kvarteto. 
Popr! domácich symfonických, vokálnyc h 
a komorných telesách sa p redstavila v 
Sofii dvakrát Bukureitská itátna filhar· 
mánia Geor.s~e Enescu za dirigovania Mir 
cea Cristecu a dva razy Symfonický or· 
chester televfzie a rozhlasu Litovskej 
SSR pod vedenfm Vasilija Sinavského. 
V sofl js kel opere - popr! bežnom repe t·
toári [ale s netedným zahraničným hos · 
ťom l - vystupova la o. l. bale tn á s kupina 
'Leningradského malého divadla opery 
a baletu, balet Ramber z AnglickH, ako 
aj Veľké divadlo z Variavy s dvomi'! 
p reds taveniami Moniuszkovej Hal ky a 
d voma predstavenlRmi Pendercc l~ého 
Diablov z Loudonu. 

( P1·avdaže nechýbal! Rni českos l oven· 
skl umelc i - bo li to orgunls ta Jiľl Rtl· 
pek. d irigrmt Václav Neumann a Smela· 
novo kvarteto.] 
P11 ťdi1ový p obyt v Sofii zai: latkom jú· 

na ml umožnil zúčastniť sa len frag men
tu mnozstva podujat!. Niektoré z nich 
sa ml vsak vryl! clo l>lllllliti ako nezabud 
nuteľné z<i žitk y - preto s l dovo lím na· 
l'fsa ť zopár riadkov. 

Zhodou okolnosti som bol svedkom 
k onfrontácie troch promi nentn ých klu
virlstov - Amerl~anu Garicka Ohlssona, 
Bu lhura Alexlso Welssenberga (111ul vy
st upovať i na vlalilljš ích BH::i ) a Rusa 
Borisa Petruianského. Ohlsson sa pred 
stavil na svojom celovečernom recitiile 
ako ~uverén v niekof kýc h štýlových o b
lastiach. Beethovenovu I. sonátu, op. 2 
hral v iac hilydnovským s pôsobom - s 
gracióznosťou l jem ným h umm·om, drR
matickosťou i k rehkou spevnosťou - po· 
dľa p redpisov Jednotliv ých časti čl úse
kov. Preukázal neomylný zmyse l pre 
vkus a mieru - v rubátach. v s ile úde· 
ru ( vrátane "stlpových" akordov posled· 
n el cast!]. použití p edálu atď.; sú to 
zdanlivé s amozrejmosti, ale má lokedy do· 
k on ale zvládnuté. V Brahmsových Va· 
rlácllich a fúge na tému G. F. Händla. 
op. 24, dokázal, že má skvelú t echniku 
- a tak možnost zame rania n a prednes: 
k aždá variác ia bola iná - a predsa, ce· 
lok bol vys tavený velmi p rec ízne a pri· 
rodzene - ako mozaika rozmanitých ml· 
n latúr, s pojená spoločným základom a 
korunovaná skvelou fúgou. Ohlssonovou 
doménou je však Chopin - výberu z je· 
ho skladieb venoval celú d ruhú polovicu 
svotho koncertu. Hrá ho tak "sam ozrej· 
m e". že to vyráža dych: nádherne fr á
zuje, prekrásne s PiElva, a 'Pritom ani tro • 

.?ha nesentl.mentalizuje. Nie d iv, že nad· 
sene obecens tvo ho prinťitllo k menšiemu 
J'.)rfd.avkov!mu koncertu - z n eho vyni
kol Debussy (Estampes ) s ohii ostro joul 
farieb. Ohlsson ie čarodejníkom klavír· 
~el pale ty. 

Aleič is Weissenberg, hviezda svetových 
p6di!, má titul národného umelca BĽR 
a je nositeľom najvyššieho bulharského 
státneho vyznamenania: Radu Cyrila a 
Metoda. Poču l som ho hrať Ca jkovské· 
ho I. klavfrny koncm·t b mol - skvele! 
Reh abili tu je orig inálny zápis partitúry. 
s ilne cfti le i d L'Hma tický n e rv - no ne
IJO tiel·a ani lyriku, ba niekedy h rá de
centnetš ie než je zvykom. Vcelku však 
nasadzuje ci teľne r ých le tSie tempá než 
Iní klaviristi - niekedy (zvláš ť v tre· 
te t čast!] dokonca ta ké, že to až fasel· 
nu je ; keby som n ebol ich sved kom, n e· 
veri l by som, že je to vô bec možné! -
Wei::;senberg hra l eš te jeden o rchestrá l· 
ny koncert [Moza rt] a vy~ túpll s celo
večerným programom vriítune Improvizá
cií - ale to som u ž ne bol v Sofii . 

Boris Pe trusansk i j hra l III. klavírny 
lw ncer t ::i. Ru c hman lnova - voľbou ti· 
lulu i s pdsobom interpre tác ie doku men· 
toval svo j romantický natural. Posky tol 
zaujímavý zál.itok: oživil prednesový 
id eál s pred n ie koľ k ých desa ť ročí. 

Z d ie lu P. l. Cu jkovs kého o s. Prokofle
VŕJ zazneli ic h pia te symfónio - miía 
vsa k viac zauj ímali t en tokrát s kladby 
bulharsk ých sklad oteľov. P!lťdeslu tn i k 
Luzar Nikoluv sa prezentoval Koncertom 
pt·c orchester - Ui'čeným výlučne p re 
sliicikové obsadenie. Je n apísaný v s to
liu mocleru o j kl ns lky , 11 advlizu jo ve rlo mo 
na llounegcrft a Hinclemitlia - na jpo
zoruhodnejsl je s vojim drumatlc kým na· 
pätfm, p rejavu jt'1c im so i v J>omalet čas· 
ti. Akademická predohra n árodné ho 
umclcn Alexandru Rajčevn zau julu s vo
jou s vlezo u ins tru1neu túelou i vtipn ými 
- az i;osta kovil:ovs ky uliču ic kyllli - nít· 
padmi. No n ajviicsí zážltuk z dom~1ce1 
tvorby so m ma l nn a utors kom večere 
ná rodn é ho umelca Filipa Kuteva z pd· 
lcžitosti jeho 75. naroden in. V je ho pr
vel polovic i zaznela o. i. svmfon li.:ká bii· 
sEJ il German. Zobrazu io ľudové ohrad y v 
dobe velkého s ur.Iw - má myster ióznosť 
kultové ho ZHk llnan lu. Dru hú polov icu 
programu tvoril i Kutevove úpmvy bul· 
harsk9ch ľudových pies n! a jeho sk lad· 
by v ľudovom duchu, pozoruhodné t ým. 
že - nebyť programového upozornenia 
- poslucháč by ich poklada l zn f olklór· 
ne výtvory. NajsugesUvnets ie bo lo vys tú
p enie ženského zboru p ri Stá tno m súbore 
ľudových p lesn i a tancov - sú to ne· 
š ko leni s peváci, ale spievo jú (bez dlri 
gento! l famózne, s ncvyslovite ľn ým ori
g iná lnym koloritom. 

V dňoch mô tho soľltského p obytu hra· 
Ia tamojšia filharmónia zväčša bežné tf. 
tuly, preto som tu n enavšttvil. Zato som 
dvakrát videl sfilmovanú Pucciniho 
Toscu v koprodukcii Ta lianska s mo
nackým kniežatstvom - s Bulharkou 
Ralnou Kabaivans kou v titulnej úlohe a 

~srloft'! oeY t;i'on(coi!! lio !tWf.aos.tril. 
!aryt6nové úlohy An,gelottlbo a Scart~IU 
stelesnlli Placido Domingo, reso. Sheril 
Mllles. Je to v ýborný film - farebný, 
na klasickom formáte. Bohat o vyu! iva 
rlmske Interiéry a exteriéry - no naJ· 
ma všestranné umenie spomťnaných 1 
d alšfch hudobnodramatických umelcov 
[hudobná nahrávka te prvotriedne a 
p layback bezchybný] . Príjemne ma pre· 
kvap!lo, že v hiadisku sedelo nemálo 
mladých ludf. . IGOII. VAJDA 

~ruhá polovica Sofiiskýcl'i hudobných 
týidiíov sa n iesla v znamenf hosťu júcich 
súborov. Dvakrát s a uviedla varšavská 
Vefká opera - a to s tradičným pred· 
s tavenrm Moniuszkovej Halky (s vynika· 
túcou predstaviteľkou tl tulnet úlohy Ha· 
nou Rumowskou·Mechnlkowskou] a s dl
ho očakávaným Pendereckého dielom 
Diabli :.t: Loudonu v hudobnom naš tudo· 
van i M. Novakovského, v réž ii K. Dejme· 
ka. Táto mimoriadne náročná súčasná 
h udobnli dráma po ľského skladate la v y
zne h:t - na jmä v masových zborových 
scé nach - neobyča jne sugestívne, 1 keď 
azda n eudrzala "vysoké nupl!tie" a Z d o 
konca. Dráma bola režisérom ponimaná 
viac ora tórne, p redstHvitella znázorňova
li s voje citové stavy takmer len ml· 
m ikou či gestom a s por ým pohybom. 
V hlavnej úlohe abatyše pt•ekvapila su· 
verénna sopt•an istka K. Jamruiová, v po· 
stave p ro poš ta Grandie ra A. Hiolski, k to · 
I'Ý hral na jzávažnejšiu mužskú postHvu 
p redtým ~~ v Hal ke. 

Na scéne sortjskej operety sa l'l'edsta· 
v il i svetoznámy a ngllcký baletný s úbor 
Ramber t , ktorý o n lekofko d nt tanco
val ten Istý p rog ram i u nás na Javisku 
SND. V Sofll sa s tr e tol s neobyča jným 
zá ujmom a bol vysoko cenený. 

Nasl ed u j(lce večery boli venovan é kon· 
certným podujatiam. ( Informuje o nich v 
úvode s vojho článku I. Vajda - pozn. 
red.] Pt·cdposledný večer fes tiva lu bol 
vuuovan ý 100. v ý ročiu osloboden ia Bu l
harska spod tureckého jarma. Boliulý 
zborový program bol preto zostaven ý 
zväčša z diel nuštudovaných práve p re 
túto prlležitosť. [Mohutne komponovaný 
a p remié rove uvádza ný Kazandlievov 
zbor Elégia, ako l zuutrmuvú hudobná 
fres ka AJ. Fllarkovského - Ave Már ia. 
vokúl no -sy mľonickú poéma pre zbor, 11111· 

Iý orcheste l" a recitátora. ] V prvet čas · 
ti uviedol všuk d irigent Leonid Robev 
i Mo:.t:artovu Omiu C dur a Brlttenovu 
Kantá tu op. 30. 

/\ko dnes u~. všetky svetové festival y. 
!<tk i ten to so ľijský zakončili porlada tellA 
Beethovenovou IX. sym[óniou. Zatial však 
na scéno ope 1·y bolo p rlpt•avené tiež 
e fe ktn é zakon čeni e . Uvidel! s tu e lenin· 
g radské Malé akademické divadlo, nosi
tela Leninovho radu v ba letnej tragédll 
Cár Boris. Balet bol vytvoren ý podla 
Puš kinovho d ie la a Len i ngradčania tu 
p oužili scén ickú Prokoflevovu hudbu k 
te jto tragédii r ktorú ešte v trid sia tych 
rokoc h vytvoril no pria n ie režiséra Me· 
je 1 ·choľda ). nko i sk lac!ateľov u hudhu k 
film u Ivan llr·ozn ý. Ba letná t1·ans kr ipclo 
toh to diela bola nesmierne zau tr mavá 1 
p odnetná, c tltelom Musorgského operv 
sa tu však neustále vnucovala konfron
tácia, čo bolo Iste v neprospech vec!. 
V h utnom, š iroko koncipovanom tragic· 
kom ba lete sa s tr iedali neobyčajne s u· 
gesUvne scény (najm!! scény Jurodivé· 

Zo zahranl~la 
Svoju dvan6aťroi!ntí rladitefskl 

funkciu na líele Stitnef opery v Bu· 
dapeitl ukoni!ll dirlaent Mikl6s Lu• 
kics. Jeho n6stupcom sa stal zn6my 
dirigent, akladater a pedagóg Andr6s 
Mihily, ktorého poznáme z minulorol!· 
nýcb BHS, kde dirigoval Budapel tlan• 
skv komorný orchester. 

Nedávno vyila novi platňa Artura 
Rubinsteina ( RCA .,Victor" l, na ktore l 
ie sonáta Es dur, op. 31, č. 3 L. ' · 
Beethovena a FantasiestUcke, op. lZ 
R. Schumanna. Rubinstein nahral oba 
dielu ' roku 1976. Nahrávka tohto 
nestora svetovej planlstiky vyYolala 
ohlas v hudobných kruhoch pre sYO• 
ju poetickosť a technlck6 bradr
nosť. 

T&deusz Baird sn stal členom ko• 
r eiípondentom Akadémie vied v NDR. 

Tvorca populárneho VariaYského 
koncertu Richard Addinsell :.~:omrel vo 
voku 73 rokov v Londýne. Bol tlel 
autorom hudby k filmom a scánio· 
kých hudieb. 

V New Yorku zomrel ako 47·ročnf 
Thomas Schippers, jeden z význam• 
ných predHtavitefov strednej lilel)ari· 
cie amerických dirigentov, ktortbo 
kritika hodnotila spolu s Bernsteinom, 
Maazelom a Levinom. Bol umeleckým 
riaditeľom a spolutvorcom Festivalu 
dvoch svetov v Spolote. Medzinárod· 
n ú slávu z ískaJ nahrávkami talian• 
111kyc h opier, zvláiť verdionkýcb. Do 
r. 1970 bol iéfom Cincinnati Sympbo· 
ny Orchestra. 

Prvý raz sa hudba Brucknera atala 
JlUdkladom baletného spracovanil: 
c horeografom fantázie na Ada8io 10 
VIl. symfónie vytvot•iJ v Stuttlilarll 
ľatrice Montagnon a nazval bo Inna· 
re Not. 

Tenorista Wer ner Hullweg, znáJny 
najmä aku najlepsi Titus, debutaJ• 
teraz ako režisét•. V Bremerhavene Ili• 
!ltuduje Mozartovu oper u ldomeneo. 

Denníky C6simy Wagnero.veJ, ktoti 
bull sprístupnené č itatefskej verejnoa· 
ti. označili :.t:a ,.knihu roka". 

ho v interJ')retác ii G. V. Sudakova] so 
scénom i trochu popisným i. ktoré nutne 
vyzaclovoli poznanie Pusklnove l drámy a 
všetkých te j postáv. Uvedenie tohto mo· 
numen tiilneho baletu bolo Iste dôstotným 
zakf(tčenhn fes tivalu a znamená velký 
inscenačný čin lening radského divadla. 
Treba p l'i pomen út, že po pohybovej, hu· 
dobne j i scénickej stránke bol zvládnutý 
obdivuhod ne. 

Sofijský medzinárodný hudobný featl• 
val bol teda podnetný l zaujlmný a f 
podstate organi:.t:ovaný ozaj na 6ronL 
Ziadalo by sa a:.t:da v budúcno.tl Ylao 
popoľudňajifch koncertov a predatavenl, 
aby si keidý úi!astnlk festivalu mohol vy· 
brať to, čo ho najviac zaujíma. 

J. KRCM2RY 

- PO SEZÚNE V OPERNOM SVETE 

f ESOS LOPEZ - COBOS, špa
nielsky dirigent debutoval v 
Metropolitan Opera s Adrianou 
Lecouvreur od Francesca Cileu. 
Na zaCiatku sezóny pripravi/ 
operu Werther ed Masseneta s 
Placidom Domingom v hlavne1 
11lohe v bauorske; Státnej ope 
re, mal orchestrálne koncerty 
a filharmonikml v Mníchove o 
v Los Angel es. Po hosťovan1 v 
MET nasledovali koncerty vo 
Florencii a v Londýne. Pre za. 
padný Berlín pripravil novtí in· 
scenáciu W agnerovho 7'annhäu
sera. V ftínt dirigoval v Lon· 
dýne Normu s CabalMouou a 
Bumbryovou {v alternácii}, po· 
tom ho čakali nahrávky Rossi
niho opery Otello pre f irmu Phi· 
li ps. 

MONTSERRAT CABALL110V A 
IJytvorlla lzlauntí tílohu v Adria 
ne Lecouvreur pre ME7', ukon 
t!ila ročný pobyt v domovskom 
clivadle Teatro del [,iceo v Bar 
celone, kde spievala Sei/ku 11 

Meyerbeerouej Afričanke ,, 
lzlavntí tílolw v Donizettiho Pa 
rlslna ďBste. Mala recitály v 
New Yorku, spievala Mimi u Bo 
l!~me u Hartforde, u Európr
spievala Adrianu Lecouvreur li 

Teatro San Carlo v Naples r. 
Leonoru v opere La Forza cun 
Desttno v milánskej La Scalť· 
- s !os~ Carrerasom v hlavne1 
mu:tskef tílohe. 

FJORENZA COSSOTTOVÁ 
clo registra svo ji ch posUlu pr/ 
dala princezntí de Bouillon li 

Adrlane Lecouvreur { M E7' J. V 
polovici ;anuára tato mezzosop 
ranistka sa zúčastnila na stvár 
nenl novej inscenácie Trubadú 
ra vo florentskom Teatro Co 
munale [lzudobn~ naštudovaniP 
Riccardo Muti}. Počas anga~ 
mán v MET hosťovala v Lond{J 
ne vo Verdiho Requiem {dirl 
gent R. Muti 1, v aprlli stvar 
m i a Santuzzu v Berline, vo Vied 
nl sl Ju vypot.!ull ako prinCP.Z· 
ntí Eboli v Donovi Carlosovi. S 
touto úlohou hosťovala t le!t v 
Hamburgu. V Madride spieval a 
Adalglsu u Norme a v Truba
dúrovi účinkovala v Miláne a 
vo veronskef Ar~ne. 

LOUIS QUILICO - u tefto se 
zóne bol viazaný na 42 vystú 
pent v ME7'. Na začiatku sez(! 
ny prevzal tllolzu Rigoletta 
spieval Cermonta v Travtate o 
1'onía v Komediantoch. Na Jar 
vystúpil ako Scarpla v Toske 
V jtí li bude tí(Jinkovat v Otta 
we v Travtate, v septembri uy 
sttípl v Toronte ako Rlgolettr 
a nesk6r - spolu so svotlm sy 
nom a žiakom Ginom Qulltr.om 
!Jude spte/Ja( u tet Iste/ opere 
'lG jaulsku San Olega. 

WClANO PAVAROTTI Dol IQ· 
to sezónu obsadzovaný Jednak 
ve Verdllzo Maškarnom bale, 
ktorý dávala mildnska La. Sea· 
la a spolutílJtnkoual v Requiem 
tolzo lst~ho skladateľ o. Obe rite, 
la dirigoval Claudto Abbado V 
USA mal tenorista 11 recltdlou. 
Okrem toho naštudoval pre MBT 
dve azohy v Donizettiho ope. 
rdch - Nemorina v Bllxlre lds· 
ky a Fernanda vo Favorttke. V 
Londýne spolulíčlnkmJal na rzo. 
veJ insrendcil Luisy Miller od 
G. Verdiho. V letnýr.l! mes1a· 
coclz md nalzrávar 7'osku s /Vl· 
kol a;om Gjaurovom a Sh1/ey 
Verrettovou. 

Priprnvila: M. MRÁZOVÁ 



Ján Hrk 
.( 8. VII. 1923} 

l>nes te celkom prirodzenOm javom symbióza dvoch 
'aj troch odlišn!Jch profesit. Jedným z mnohých, ktorý 
zastáva viacero funkcit v spoločenskom živote ;e Ján 
Hrk, predseda CZV KSS v Cs. rozhlase, hudobný sklada
teľ, funkcionár ZČSSP a Cs. zväzu novinárov. Za . obdo
bie 3.5 rokov trval~ho pobytu v Bratislave sformoval sa 
Jeho kultarno-politický profil v známu osobnost. Jeho 
umeleckti činnost sa začala počas štúdit na Státnom 
'k onzervatóriu ( študoval u J. Cikkera, K. Schimpla a 
A. Vrtela Ja na FFUK {u K. Hudeca, J. Strelca a M. Ba
koša). V Wí.diu muzikológie pokračoval i v Brne [ f. Ra
cek a J. Vysloužtl 1. Politick~ formovanie rástlo v rokoch 
mladosti - a~ po roky zrelosti strantckeho funkcionára 
Obvodn~ho výboru KSS Bratislava l, Celozávodnet orga
nizácie KSS v Cs. rozhlase a prezenciu v poslanecket 
práci Národn~ho výboru hlavného mesta SSR. K no
vtndrskeJ činnosti primkol sa už v r. 1946 {PrácaJ 
a ostal v net p6sob1ť t funkcionársky. Rad čltinkov z ob
lasu politicke;, kultúrnet a umelecke; ;e charakterislic
'ký angažovanosťou a marxisticko-leninským vyznaním. 
Je autorom radu skladieb [Orchestrdlna predohra, suita 
'Frangois Villon, Rapsodická ouvertúra, poéma "Zoja", 
oratórium "11Uazstvo ;e naše", Cigánsky plač a tanec, 
~antázta Na tanct - na muzike, Liptovskti nálada, Ci
gdnske impresie}, úprav slovensk!Jch l'udov,qch piesnt 
pre rozhlas, pre zborníky Matice slovenske; i pre mlá· 
dežntcke súbory, pochodov {niektor~ sú v sérii na gra
mof6nových platniach "Cervená zdstava" 1 a viacer.tJclz 
zábavných skladieb, sc~nickej hudby k rozhlasovým 
hrdm [Prešovská predohra, Hudba z Melasu, Dievca a 
smrt, Spievanky, spievanky). I ch obsahová náplfí ;e za. 
kotvená l' súčasnosti, je odrazom ná!ilzo socialist ického 
'zriadenia. V oblasti filmu bol činný ako krílik a recen
zent, dnes ako predseda Sekcie pre prácu so sovietskym 
~ilmom prt SOV ZCSSP. 

Symbt6za politickej a kultfJrnef sféry Jána llrka je 
tíspešnd a oce11ovaná. Je nositeľom štátneho vyznamena. 
nta "Za vynikatlícu prdcu", vyznamenania MK SSR li· 
tulom "ZasltJ.žžl!} pracovník kultúry", "Laureát mesta Bra
'iislavy" tt t. -FB-

štefan Kantor 
( 4. VII. 1898) 

llfia 4. Jtíla oslávil p!•ofesor Stefan Kantor, člen ZSS, 
~len SSHV, vyznamenan11 "Za zásluhy o v!}stavbu" a 
.,,zaslfJžll!} ucíter", svote v!}znamné jubileum - BO. na
rodeniny. 

V oblasti lwdobnet v_qchovy predstavuje nielen peclag6-
ga, ale aj výskumného pracovníka [dlhé roky pôsobil 
na VOP), skladatel'a {skomponoval pre deti nejednu 
pieseií, z ktorých niektor~ boli odmenené v slíťaži čs. 
rozhlasu prvou cenou a boli nahrané na gramofónovú 
plattíu a vysielan~], tiež býval~ho dirigenta vysokoškol
ského zboru a orchestra i teoretika, publicistu {napísal 
mnoho zdsadných čldnkov v rôznych odbornýclz časopi· 
soch). Af v Esteticket výchove z marca t. r. [bol dlho
rol!ným členom fej redakčne! rady) nacllddzanze ;el! O 
štt1diu Demokratizácia umenia v na!ief spoločnosti. Za 
všetkou touto prácou te človek, ktorg celé svofe úsilie 
a snahy dal do služieb rozvota nášho školstva, predo· 
uiietk!)m rozvoja v oblasti hudobnet výchovy. 

Počas 57 rokov pracoval v školskom rezorte a možno 
lto považova( za jedn~ho z priekopníkov lwdobnet pe
dagogiky na Slovensku. Zasahoval priamo do pedagogic
kej praxe početnými seminármi čl školeniami alebo i'l· 
štruktážami s praktick.!Jmi ukážkami na celom Sloven
sku. Ešte at dnes sa zaoberd probl~mami všetk_qch veko· 
vých stup1lov - od matersket školy až po gymndziá, 
hladá a uplat1luje moderné hudobnopedagogick~ metó· 
dy, te spolutvorcom učebných osnov pre ZS, ktoré rea
lizute v praxi - spolu s novou koncepciou hudobnej 
výchovy - pri tvorbe nových učebníc. Naposledy sa po· 
dtelal na spoluautorstve učebnice HudobneJ výchovy pre 
4. ročntk ZS spolu s Ľ. Sikulovou a Zd. Ivaniékovou. 

JUBILANTI 
Te stále činný - napriek tomu, že te už na zaslú· 

ženom oddychu. S tJ.ctou treba pozerat na tohto človeka 
a výsledky teho činnosti, ktore; cieľom ;e čo na{viac 
zbl!žžť hudobnt1 v_qchovu s hudobným umením a teho 
poslaním v živote človeka. Estetickým zážitkom obohatlt 
duševn_q život a pomocou umenia poznávať svet, človeka , 
spoločnosť. Hudobnú výchovu prisp6sobit detske; men· 
talite tak. aby dieťa v hudbe našlo svote záujmy, svoje 
tlí~by, svoje vzťahy a svof spôsob myslenia. Zaklivizovťir 
lwdobnov.tJclwvn.fí proces, aby žiak v každom vekovom 
stupni našiel svo;e primerané uplatnenie. Pri vnímaní 
hudby pomôct hľadať hudobné krdsno, odkrfí/Jat V!íraza. 
v~ prostriedky a zó.mery skladateľa. Pri reprodukcii nó.fst 
sp6sob pre vkusný a pravdiv!í hudobn.rí prejav, pri roz-

vítaní hudobných schopností WIZUžnif' i ialcuvi ai .wunn
statn.tJ pre;av tvorivým vyučovaním. A napoA:oll: 11 lwdiJI' 
hľadať odraz ľurlsk.ljch vzťahov, pokrokové my!:Jlienky, ci · 
že lzudobnou krásou viesť žiaka k elíck!)l1l lwdnotdlll. 

Smerom k učiteľom sa jubilant snažil o uvedomenie, 
ŽP hudobno-technická stránka 1 náuka, cvii:eniaj nie sú 
sanzofJčeln~, ale ma; a pomôcť pri lwdobnolll chäpcmi. 
myslení a zážitku. 

Publikačná činnosť štefana Kantora predstavuje oko· 
lo 50 titulov, ul!ebntc, metodík {Metodi ka hudobne; v ý· 
chovy pre matersk~ !!koly bola prvá svojho drulw na 
Slovensku}, slúdlt a odbomýclz l:ldnkov. 

K významnému ;ubileu želáme mu vel'a zdravia, mno· 
ho tvorivých síl a chútt do ďalšef práce. 

DANA JAKUBCOVÁ 

Zdenek Macháček 
( 15. VII. 1928) 

v polovici päťdesiatych rokov posilnilo spevoherný sú
bor Nove; scény v Bratislave rad umeleckých osobnosti, 
ktoré sa v_ljznamnou mierou podieľali a vlastne až do 
dnešných dnt podieľa/tí na raste teho tnterpretačn~ho 
a umeleck~ho profilu. Vedľa sólistov K. Vlacha a J. Ku· 
chára, sc~nografa O. Su;ana, choreografa B. Slováka 
patrí k nim i dirigent Zdenék Machiíl1ek, d.ožlvafúct sa 
v dobre; životne; polwäe uprostred ciívadelnýcl! prázd· 
nin okrllhle; päťdesiatky. 

Rodák z Brna študoval na brnenskom konzervatóriu 
Tzusle u prof. Reme!ia {1944-51), dirigovanie u prof. Li!i
ku ( 1949-521 a už počas !ítti.dia pôsobil v Symfonickom 
orchestri brnensk~ho kra;a ako vedlíci skupiny ll. husll. 
Roky votenčiny absolvoval v bratislavskom vo;enskom 
umeleckom súbore kpt. Ndlepku, kde sa začal venovať 
vo zvýšenej miere dirigovaniu. Keď na ;eser~ r . 1956 ve
denie spevohry NS hľadalo náhradu za odchádzajfJceho 
dirigenta M. Homolku, na!ílo ho v Z. Macháčkovl. Kon· 

Mali muzikanti na Myjave 

kurzn!}m predstnvenim bola Straussóva klttsickď optrfta 
Ne/opier. Profeslondlne zrelý výkón prezrádza;úci !Jirku 
dirigentovrích scllopnos/1 1 umeleckých ambíc:it rozhodU 
lllelen o Macháčkovom angal!.ouaní. ale i o ;elzo meno
vani šéfclirigentom spevohry NS; na tomt o poste :;tojl 
umelec od 1. I. 1957 dodnes. Po prve; samostatne; prá
ci - Sygiety11sk~ho a 1'uwimovom vaudeville Vojak krá
ľovnej z Madagaskaru - stretáva sa na ;eser1 r. 1957 
prvfíkrát s dielom z oblasti domáce; pôvodne; slovensket 
worby, v ktoret podpore a uvddzant vid/ Macllát!ek naj· 
vlastnejšl zmysel svoteJ dirigen!skej činnosti. Po zodP_O· 
vednom nastudovant "vojenskej operety Plná poľná las· 
ky 119571 od zasl. umelca Milana Nováka a e!:ite väcšinz . 
úspechom ozvul!l parlilúru teho ďalšej operety, hudobnef 
pohl'adnice z dneSne l Bratislavy Nie te vsedný deií 
11960 J, krátko nato 1 Andrašovanovu operetu Pánska vo
lenka 11960). Na tElla líniu nadväzu;ú i ;eho naštudova· 
nia Dusíkove; lzudobne; komédie To by bola láska l 19711. 
Bázlikove; a Kramosilove; ľudovet spevohry Dobrodruž
stvo pri obžinkoch l 19741, Bázlikovho muzikálu Plrz§ 
vrecká pe11az1 11975/, Bázlikovet a Sikulove; hudobne/ 
komédie Veselica 11978/. Medzitým naštudoval z oblasti 
hurlo/mo-zábavného divadla množstvo titulov natr6zne;
se; !itýlovef a národnet proveniencie: iclz p~čet s~, bli±t 
k č'lslu 40. Na palete Macháčkov.!Jch hudobnych nastudo
vaní nachó.dzame rad Lílulov klaslckei operety (Fialka 
z Montmartru, 1958; Ne/opier, 1963; Parlžsky ~Ivot, 1964; 
Veselá vdova, 1964; Mamzelle Nitouche, 1965,· Rose Ma· 
r ie, 1.967; Cigánsky barón , 19721 súčasn~ soviet skP. _ 
1 Zlat(/ dá teľ, 1969; Moskva - Ceriomušky , 195~; Keq:· 
spieva má;, 1961/ a maďarské opere/ y l Pod tuznym kri: 
zom, 1958/, náročné lludobno-clramalick~ predlohy č'eske 
1 Umonádový foe, 1961; Dobrq, vof~tk Sve;k, 1962/ a n;· 
mecké 1 Brecht - Weillova Zobracka opera, 1966/. Zo 
idnrovo pestre; oblasti dne!iného lwc/obno-zábavnélw eli· 
vcl(l/a mu. vsak 11ol obwlci.~ľ blízky syntetický ~tvar mo· 
äemélw muzikálu. Pri ;ehu naštudova'liaclz najplnšie pre. 
ze nt oval svoje rliri,qentsk~ schopnosti a prednosti: pre'· r 
myslen.tí. mcionálny prístup, teclmickú precíznosť, dra
maficktJ nerv. Nemožno nespomenúť také sk~elé kreácie, 
ak/Ími bull rwsluduvcmia amerických muzikálov My Fwr 
L.ady {1965/ , Man of Da Mane/za 11967}, Fidlikant IUL 

streche (1968 /, West Sic/e Story 1.1969) , Zorba (1970 j , 
souiel skyc11 muzikálov Siedme nebo ( 1972/ , Svadby z 
k/oMka {1973/ , Krečinskii 11976/, maďarského muziká· 
lu Cervená karrmdna 1.1.975} i slovenské/to ambiciów.:llo 
nwzlktlluvéllo pokusu Plné vrecká peiíazi [1975 1. V ynl· 
kajúcimi lrudobn!Ími nastudovanžami t.!Jclzto vývo;ove naf
prooresítme;sic/1 muzik·álov západne; i r;ýchodnet pro
veniencie rástol oCívidne osobne, výdatne nimi prispel 
k umeleckému napredovaniu súboru a f ormovaniu ;eho 
modemého inscenal1no-reprodlLkiJnéllo !il,ljlu a w raclil 
sa k najlepslm rllrigentom hudobno-zábavného diania v 
celoštátnych reláciádz. 

Maclláčkovu clirigentskl1 clll110Sť v divadle dopliía per· 
mement ná spolupráca s televíziou { teleiJizne lnscenäcte 
o periel Boccoccio, V lnobranie. Hand ili/, v rozhlase 1 raz • 
lrlasové nal!räuky operiet Hiely agát, Nie ;e vsedný dm'i, 
Krásna Galathea), spolupráca so Slovenskou a ko.~ickou 
Státnou filllarm6nlou, s orcltestrami ľudových hudieb 
v televlzU a rozhlase, spolupráca s OPUSom. Od r . 197iS 
pôsobi tiez pedagogicky na Hudobne i f akulte V šM U -
ak mu čas dovolí, · venu te sa (l / kompozične/ l:innosti 
( (Jpravy ľudov.l}ch piesní, piesiwvá worba pre mládež, 
scénick~ lzudb11 k i:inohräm, rozpráokam a pod.J. 

Zasa teda oslavuje jeden "mladoil" ..• poznamenal by 
s /emn!ím úsmevom básnik, národný umelec fán Smrek. 
My však verime, že a!Jralzámoviny ;ubilantovt vonkon· 
com nič neubert1 z teho prtznačn~ho optimizmu, životne; 
vitality t pr!kladne; pracovitosti. A. GABAUER 

• ETNOMUZIKOLOGICK'2' SEMINAR - v poradl de· 
viaty - bude 11.- 15. septembra t. r. v Dolnej Krupej. 
Témou seminára budú dva okruhy otázok: l. Výchova 
etnomuzikológov a elnochoreológov na vysokých iika· 
!ách; 2. Medzid isciplinárna a medzllnstltucionálna spo· 
lupráca. Seminár poriada SAV, Slovenská národoplsná 
spoločnosť, ZSS, SHF, Slovenské nárpdné mq~eum a Ml. 
nlsterstvo ku ltúry SSR. 

• III. ZAMOCK'E: KONCERTY komornej hud.by n11 
nádvorl Starého zámku v Banskej Štiavnici boli v !llnl 
t.r. 

Myjava - mesto obl>lopcné 111CIIebnau 
or!rodau kapuničiarskych hô1· sa doslá· 
va . do násho povedomia ako hostitell;a 
priaznivcov hudby - č i už populámcj 
alebo folkiómej. Aj v diíoch 19.-21. má
la bol na Myjave III. celoslovenský fes· 
tival ľudových hudieb a siílistov-spevá· 
kov fudových piesní. Uskutočnil sa v 
rámci dlhodobej súťuže ZUC. 'vyhlásenej 
MK SSR. Hlavným garantom festivalu 
bol Osvetový ústav v Bratislave v SilO· 

lupráci s Okresným osvetovým s tredts· 
kom v Senici, Okresným národným vý
borom a Inými zložkami. 

vy. 'ľielo detské kolektívy ukázali smer, 
1\torým by sa IJlall uberať aj ostutné ~U· 
dové hudby. s hodnotným program6m 
sa predstuvili žiaci Ľ8U niektorých miest 
na Slovensku. MaU muzikanti z Detvy 
predviedli zmes domácich ludových pie~
ní. Hoci im prsty ešte tak rýchlo ne
behajú po strunách ako členom známe! 
Ďatelinky, ktorú vedie ich umelecký ve· 
dítci Ondrej Molota, na svoj vek hrajú 
veľmi slušne. V kategórii súborových ľu
dových hudieb porota najlepšie ocenila 
Detskú rudovú hudbu pri ĽSU v Kuli· 
ciach na Sverdlovskej ulici. Chlapci za· 
čall s rudovkou Ibi! pred ro~om. Vedúci 
súboru Frantiiielt Ragulský založil v škol
skom roku 1976-77 akúsi prlpravku do 
ľudovej hudby. Záujemci najprv Jen po· 
čúvali, potom sa odhodlali na p1·vé ne
smelé kroky. Po niekolkých vystúpeniach 
sa zdčastnill krajskej súťa:le, odkial -
ako vlťazi - post(tplli do Myjavy. Nad· 
šenie, precfznosť v prlícl, snaha o Into· 
nační1 čistotu sú vlastnosti, ktorými sa 
vyznač uje mladý kolektív z Košlc. Dobré 
výsledky dosia hin a i cimbalov<i hudba 
detského súboru Radosť pri MsOS a 
ODPM v Trenčlne. Repertoár nacvlčujú 
z nôt pod vedenim skúseného Vojtecha 
Vaii!ia. Premiéru na tohtoročnom fest!· 
vale na Myjave ·mala detská ľudová hud· 
ba Malf potoikárl z Revúcej. V kolek· 
tlve šiestich devM- až trinásťročných 
chlapcov up(itulil pozornosť sólová IH'tl 
cimllullstu. jeho hra jB miesta mi veľm1 
is tá. má presvedčivý úder, schopnosť jed 

ských Dravioc, súbor Tatranka z Vrbova, 
Kopaničiarik z Myjavy, ]arabiňianka z 
jarabine! u iné. Najznujímuvoji;l výkon 
podali de ti z Vrbova. S menom zusl. uči· 
t etky Ma1·ty Chamillovej, vedúce j súboru 
Tatnmka, sa stretávame na každej vy· 
znamnejš e j súťaži v tejto oblasti. Pod 
je j odborným vedenim a s je j láskavým 
prístupom k deťom sa sú iJor vypracova l 
medzi najlepsle na Slovensku. 

z Gemerskej Polomy, ktorí získala tre· 
tie miesto medzi sólistami ll. vekove! 
kategórie. Pred iiou sa umiestnlla Va· 
léria Lukáčová zo Svidn!ka a na prvom 
mieste bola vyhodnotená Eva Gajdolová 
z Rakovca nad Ondavou. 

Pri poi:úvani ľudových hudieb zlsťu· 
jeme určité rozdiely v spôsobe hry, {)O· 
dani s kluuby, držaní nástl,'oja a Iných 
zložkúch hudobného prejavu. Mnoh! In· 
terpreti sa ešte l teraz prlpravujl). pod 
veden!m s kúsených ľudových muzikantov 
tradičným spôsobom - bez nOt, Iba po· 
tlľa sluchu. Ich pre jav je spontáqny, 
bezprostredný. V týchto ľudových hud· 
I.Jcícll vyrastajú muzil<anti, k tor! sa stá· 
va jí1 nositeľmi domácich folklórnvch tra
cl lc if. Ináč pt•lstupujú k nácviku deti, kto
ré navštevujú ľudové školy 11menla. Sty~ 
s hudobným materiálom sprostredkuje 
pre nich notový zápis skladateľa čl upra
vovateľa. Podobným výchovpým proce· 
som prechiídzajú speváci, čo je potešltef· 
nou skutočnosťou pre (falš! výVoj sma· 
térskeho hnutia v oblasti fol~l(lrnych ~ú, 
borov a skupln na Slovenskq. 

Celé tri dni patrlli na Myjave de
tom. Nezabudli sa predstaviť ani tým 
obyvaterom mestu. ktor! sa priamo ne· 
zúčastnili súťažných vystúpení. Na dru
M det1 popoludnl vytvorili v uliciach 
mesta pestrofarebný sprievod. V podve· 
čar vystúpili vybrané detské súbory z 
Vrbova, Sekúl, LiptovskeJ Lúžnej a My· 
javv v klenotnicovom programe, ktorý 
vhodne obohati: celé podujatie. Účastní· 
kov festivalu vybrala programová komi· 
sia na kra!sl<ýc h kolách. Medzi vybraný· 
ml bolo osem ľudových hudieb, pi:iť spe· 
vác:kvch skupln a osemnást sólistov-spa· 
vákov. Ideovo-umeleckú hodnotu progra · 
mu. naimli štýlovosť prednesu, objavnosr 
repertoáru a umeleckú účinnost pro· 
gramu pred pu blikom hodnotila sedem· 
členná IJo rota. ktorei ot·edsedal zaslúžilv 
umelec ·Tibor Andra!íovan. Réžiu PI.'Og t·a 
mov llléil l Osl<ár Elschek a Ľuba Pavin· 
vičová-Baková. 

Dobrvm výkonom, sebaistou hrou a 
štýlovým podanim horehronských a det· 
vlanskvch ľudových nlesnl na seba upo· 
znrnili uet:-;ké ľucl ové lludhv Medveďov· 
ka z čierneho Balogu a Detvančok z Del· 

noducho Improvizovať. čo je dobrým 
vkladom pre jeho ďalš! osobný rast. 

V kat1:1górii speváckych skupin vystú· 
pili deli zo súboru Dravňon zo Sarts· 

V kategórii meni;(ch spevúko,v o!Jsudill 
p t•vé mies to Mária Guroviňo·vá zo súboru 
Tatranka a Jozef Viilňovský zo súboru 
Drav~a n. Na svoj vek ma li už pekne po· 
sadený hlas. Vybrané piesne predniesli 
i ntonačne čisto, zachovávajúc ich domáci 
charak!er. V poradi viťazov treba ďa· 
lei spomenú ť temperamentnú speváčku 
Ivanu Hanuiltiakovú z Gemerskej Polo· 
mv. Do súťaže p riniesla ob javné pies ne 
zo svojho rodiska. Podobným prejavom 
sa vyznačovali piesne Ivety Marulkovei DARlNA ROLINOVA 
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So za•ldiiltm umelcom Viktorom Málkom 

o navra e c o s 
I ked s odstupom týždňov, vraciame sa ·(v 

roku )anáčkovho jubilea l k bratislavskému n a
študovaniu opery Káťa Kabanovov á, ktoré ma
lo premiéru 24. februára t. r . v opere SND. le 
to z dôvodov za mys lenia sa dirigenta p redsta
venia, zasl. um elca V i ktora Málk a a au torky 
tohto článku nad part itúrou l yricke j trotde j
stvovej ODBI'\', ktore j stúdi um bolo návratom k 
pôvodnému záp i su Leoša janáčka - s odstrá-

nen i nl ni111osov, k toré vn iesla do v i ncci P.saťročného uvlídznn 1n 
cl ieiH ln l erpr·eta č ná prax. K napísan iu tnspirovulo aj zclô r !lzilu
v>lnie d i rtgeo tu , ~.e v tvorivom teame b ratislavske j inscenácie 
1\,di Kabano vove j išlo o vyzdvi hnutie lyric kej - nie v c rlsttc
k el strun y d lelH. o vyzdv ih nut!P. slova - mozno na úkor Ol'· 
c l!estra, o síii;HI hudby so scénickým p redvedením - u tedc~ 
nie o jednoznatní1 p refer enc iu OI'Clwst rA. V mozHi ke slov
n \-r.h obrazov. vv jaclrujúclch zmysel to l1to diela. ako nf scé
nic ké riesen ie insnmácic LAd islavom Vvchotlilum " kostvmél'· 
kuu Helenou nczákovuu - v ci o llovoi'P. s rdisérom Branisla
v om Kr išlwrn. výpovedí V ik tor aMá lka ft cl l íttov z fantič lwvskej 
literatúry sa teda vrnciHme k bra tislavske j 1\ át i 1\abnnovovei 
s jedin ým cieľom: niJY ~m e pod porili úsilie tých tvorcov . 
ktorí sa dnes 11 ž prugrmnovo nn r i\ZIIVCii d i vädeln ých s.cé
nach sna zia vy !Hd riť p ra v ý zänu1r gen i ú l ncl1o ma islril. 

Nie nadarmo vyklodai!i Janái!- Čf! k si l ú to vc~r. uvetlomuva l. bil 
kuvej tvorby :ulô•·azňujÍI, že dolwncu pfsil l v liste Kovni·ovi 

Uill'l'a Káťa Kabannvová patri k t:ovi: ,.Kd yio: hy ste uznal (zil 
n<J 11yrickej!íim a najintroverl - nutné ) nilcu o•·chcstrove vypi 
nej~ím výpovediam skladateľa. nil, učii1te lak beze všeho". ,\ 
Sám Jan á~ek na margu titulnej tni< sa i nst rumrntúc ia cloplilll · 
postavy Osll·ovskéhn drámy IA podľa intl i vitlu;ílnelw niízu-
RÍirka - pndľa ktm·ej pfsal !ih- r11 cl irigm1tov - i ve l'k<) lio Tal! 
reto - poznamenal : ,.je v nej ella - ll or. i dn es s<·t zdtll'iiZ t'JII · 
111noho tklivého, slovansky mäk- te n;ivra t k ori ,g inál nym pill' l1-
kého; priehlbeň citová! Bodaj 

ne, fentinizai!né, stavovské, bio 
logické, ba aj sexuálne" - ako 
plie v bulletine k inscenácii 
Anton Kret) a sústredil sa naj
mä na individuálnu tragédiu ci 
tovo založenej ženy. Pravda, ne
mohol ju vytrh n(lť z prostredia, 
v ktorom sa pohybuje, a tak 
prezentoval na javisk u dva r e
žijno-výtvm•n é plány diela. Spu
meiíme poznámku r.en~a Janáč
ka: ,,Stožiare na Volge sa tý
č ili vysoko a hladina sa l eskla 
v mesačnom svite Ako duša Ká
tina". Symbol )Jrfl·ndn tího živlu . 
k torý - sp olu s bÍirkou -
zvý••aziíuje vnútro h lavne j hr
tlinky, je na odha lenom pozadí 
javiska ako všadeprltnmná me
tafora, ktorá zjasnie prlchodu m 
Káti a potemnie vo chvlfoch je j 
udchodu , či t•nzhotlnutia sa fll. 
dejstvo - obraz s kľÍI~ami ud 
satln, ktoré otvárajÍI K áti vrát 
ka k ľúbostnému stretnutiu s 
llurisom ... ) . Ešte aj saty Ka
tal'inr majú farbu modrej rie
ky - je to náhodu? Asi nie. 
najmä al< i c h kostymérka ilu· 
jii' I~Siun islit:ký mi ŠkVI'IJUmi ZIJ ii
ži la s menl ivun modrou hladi 
nou. A stoiii<ll'l! na Vulge -
spulu s priam ru zprávkov~mi 
knsloln íkmi - visiu na knn 
štrnkcii rP.á ln ehn hraciehn 

;.·»;,~ ,. ,,.,. ..,, 

~"' tt. .. fJI · ~ >' 

t ' 

'il " i "'1 ~ -~'! 
~ 

J. 'l , ~ 
~ ~ l' i t~ .. · --~ 

by sa mi podarilo n ájsť p•·avý 
v ý1·az, rnvnako hlboký". I ba t á
to poznámka by ťdko deiifro
vala lyrizmus Káti Kabanovo
't'ej ako celku. Môie to doká
zať a dokazuje najmä hudobná 
predloha - par titára, na mar
xo ktorej ). Seda vn 11vnjej mo
nografii o J.eoiovi Janáčkov i 

p íse: "Sú tu miesta melodicky 
uvuľnenejiiie a klenutejiiie, ne:l 
v ktorejkolvek inej majstrovej 
opere, Pastorkyňu nevynlmajúc 
a lo nielen v spevných par
tnch - Kátinom, pravda, na 
prvom mieste - ale i 't' orches
tri , zvukovo plar;tickom, teku
tom. ako prúd temného strieb
ra , neustále dialugi r.k y reagujú
cnm na scénické dianie" a ďal
si zna lec )anál!ka - p rof. 8. 
Stedroň - sa vyslovuje takto: 
,.Káťa Kabanovová patrí bez dis
kusie k Janáčkovým uajlyr ic
kP.j!iím skladbám . Pritom sl za
chováva i dramatický nerv. V 
l yrizme nie je janáf.ek senti
mentálny, ani pri11ladký. Priam 
h~rí nástro jovv111i farbami a 
prostriedkami". Zdanlivo dva 
protifahlé názory na dielo sa 
v podstate doplíiujú - objas
nu ÍÍIC princÍJJY )anáčkovho ly
l'Í l'.lllll, ktorý v Káti KabAnovo· 
VP.j dostal črty v ášnivosti intro
vr.rlnej, expresie nevonkajiicj, 
aknhv derÍicej sa spod balvano v 
cudnosti. l Spomeiune hoci Ká
t ino rozprávanie o Nnoch a vi· 
zlách . toto drásnvé nahliadnu
tie do vybi~ovane j citovosti, ba 
až vášnivosti ... ) 

Pracuváa Leoša Janáfka v bývalej Varhanlckej i kole. 

V. MÄLEK: 

• V SND bola zatial Káťa 
K aunnovová uvedená - s tera j
sou 111scenácJ OU st ni král. V ro
k'ti .1923 ju uv ir.dla dvojica d i ri 
.i:•;n ttt -režiséra M. Zunu a j . 
Munclmgera. v roku 1935 K . 
NP.clhal a B. Vi lí m. v roku 1949 
M. Zuna a B. Vili lll a 1fapokon 
t'. l 978 V. Múlek a B. Kriška . 
pj·pt( 11aml bo la l Ctl ii predovser 
kl m zuoovsl\á tradícia uvede
n ia Káti Ka ba novo ve 1. pri čom 
je známe, že janf1 ček bol uv~
denirn svo jho d iela v Brati sl a
ve vf'fm i niid ~en ý a povedal : 
.,Dávali tam n ojk1•ajiíie toto mo
je dielu. Kraj~ie než v Brne, 
kriljiíie než v Pralw, Bratislava 
1111 mi zafÍibila .• . V B1•ati5lave 
Jna vidia radi" . Okrem brati
slavských uvedení a Inscenácii 
n a ďalšfch scénach fe tu vsak 
veľ~á tradícia pražsk ých lnsce
n fll 1f Káti Kabanovovej. V i eme, 
že dielo premiérova [ V pl'aŽ
skom Národllom d ivadle Otak ar 
O:; l rči l v roku 1922, ďa lsie hu
cl oh!lé naštudovan ia s(l od Vác
lava Tali cha [1938, 1947 ). ja-
ros lava Krombllolca (1957, 
19()4 1 a Bohumila Gregora 
[1974 ). Krombholcova gramomt
h l'ftvka opery sa stala podnes 
islvm vzorom výrazu p 1•e mno
h \•r h teoretikov a k ri t1kov. Ne
smieme zabudnít ť ani na r oz
h iasovú realizáci u diela s reti
SiitVOm Bakalom. je len samo
zrf' imé. že ka ždý d irigent vná
~" ' do parti túry ni elen svojské, 
cl l' !IH rn ic ké a tempo vé osob!tos
l'i a le d okonca snažili sa dielo 
ota•halif at tnštntmentačne. 
z, Hl me to vychádzalo zo vžllé
ho nlizor u a poznania, že ranáč
kova .• Achillova päta~ bola prá
ve v orcb estráclt. Sám Jan6• 

ttí l'il lll v l om zmvs le, ako o tom 
píse naprf l<i lltl znalec Lr.oiia ja
nácka - Jaroslav Vogcl vo svo
jP. j monog rafii oa str. 362 (SI·I V. 
Pr ll ha J !:l63): " ... orchestrá lne 
rúchu je u nehu nedel i teľnou 
súi::nsťuu jeho originality sk la
dateľskej a z tohto hľadiska 
ll•eha aplikovaf i na nehu vetu 
vyslnven(l Weingartner om o 
Rrahmsnvl, že - má takú in
itrnmenlát! in. akÍI potrebuje". 
t iku ju zn únll', Ta lich sľun ne
skôr s 11 vvznal autorovi J. Vo
gelov l k tomuto p roblému ve
to u: ,.Chceli sme mu ( jAnáčko
v i l pomáhal' a on nás všetk~c:h 
rozdrtil!'' I ste. mnohé jeho die
la napísn né mctlzi dvaasesfde
sial kou a styl'l i:ISP.d emdcsiatkou 
skladate ľa boli doslova vrhnu
té na papier a navyše ) a nlí čr~l\ 
nep!l l i'il k tzv. virtuózom or
cltr.sl rlt , 11 t<1 k treba re tušo
vať niel\ l oré maličkosti , no nie 
meniť zmvsel vili;ších celkov. 
Z týchto poznilni sme vychádza. 
l i Pl' i bra tislavskom štúdiu Káti 
Ka banovovej . 

K•·iika - v sÍihlase s Jan áč· 
kom - vedome potlai:il 

tľal ií i e možné výklady zmy~lu 
Ostrovského dramatickej proti
loby ( " .. . sociálne, antisociäl-

Snlm ky : CSTK 

p1•iestoru, aby dotváral i puetic: 
kít skratku. K pritomnosti rie
ky (ukrytej na jmä v hudohnom 
prúde ) stači inst:en titm•on1 tiež 
zdanlivo neÍistrojn á l u1fka v sa
de - ako centrum ľúbostne j 
scény: možnosť otvorenia prúdu 
diváckej f an t ázii a pravého za
počúvania sa du par titÍiry s 
opojnosťou atmosféry letne j no
ci. 

V. MALEK: 

• Prvé holo. že som sl do 
parti túry vplsal vsetky zasat1v 
predchádza(íii:ICit dmgent?"· 
Ukázalo :-.n, ze ich bolo pn l 1s 
veľa. Dno:s l najmä brnenskú 
scénal sa tradične pndrziava 
or1gi na lu i za cenu. ŽP. ide P l'U· 

11 zauz!van!)t p redstave o 11ut· 
nosti )antičkovej orchestrácie. 
Nnjasketicke jsí p r ístup sn m i 
vid! u Zunu, ktorý ponechal v 
partitúre širokodyché frázy, aby 
podčiarkol 1\rr ickost diela. Roz
mýsľal som i nad tým. č i jetl
n ým z ddvodov. prečo sa páčila 
premiéra Káti Kabanovovej Ja
náčkov i p t·áve v Bratislave, ne
bula i sku točno:;ť , ze vteda jši e 
divad lo nemalo viac ako 10 pri
mov, t. zn ., :Ze zvul< s láči. l<av 
nebol preclimenzova ný a znel 
priam k omorne. Dôraz na zro-

Snfmka scifny z brati slavske j i nsccnáo: ie l< ;ít i Kabauovovcj. V po
ared( P-eter. n.orsk~ a In Di!poltod, Snlmka: J, Vavro 

l'ortrét Leoša Janáčka z l'. 1924. 

zum11eľnosť slova a neprekrý
vanie speváka orchestrom bol 
alfou 11 omegou tohto dávneho 
n<tstudovHn ia. čo doklada jú aj 
d ollové kri t ikv. S Branislavom 
Kr isl<arn nám išlo o také v y
pointovétllie akci i. k toré by v v
riltí <lzu lo z vnú tomého drama
trzrnu. zj;Jvného v h ereckom 
g esw i speváckom preta ve. Te
dn n i r. o pr ehr ávanie a verislic
k\i akcent. atura lizmu sil 
chce IH vyhnút il i scén a, kde 
:,mc n<~s ll vynil\<tllkeho partne
ra v L. Vyehodi lovi. 

p re K1•iškov r ukopis je pri -
z načná istá symbolika v in 

sc:enat ných postUJJOCh. Ako 
účinný kontra tmn kt vsak pri 
stupu je v tejto inscenácii rea
lita prostredia. ktorá formuje 
citové stavy Katarfny, jej úzko~;
t i, t úžbu " uletief". odisf z I'Í~e 
temna. Pozadie zostáva ( rieka 
i:ar•uje . . . ). ale vpredu. priam 
na očiach diviika sa demonstrn
i•i obr azy, sccr.sný náby tok, IH! 

kllli'Om sú balíky d;ívno nd ltJ
~euých veci. kulisy pukl'yi P. 
Zl'kad la mi a tepanými pt•edmet
mi - skrá tka: naplnená kupec
ká izba. Alebo obraz z 3. dej
stva - bÍJ1•ka: na javisku sA 
rozpÍlia tl ivadelný leJak, h romy 
a blesky, pozadie potemnie, po
tom sa v k r átkom slnkn p re
hreje, aby upäť zosivelo - ako 
symbol nemožnosti kAtarzie pu 
ukej siahla Káťa: spoveď pret! 
1:tl l ým mestečkom. Rozjasnenie 
j tJ jediné - v d robnom arióz
nmn sJl r.ve o vtáčkoch, ktoré sa 
poz l ie tajÍI na hrob. Je to však 
skô•· mihnutie svet ielka p red 
ukonl!eni m tragédie rudského 
života zmar eného p re nedosta
tok citu. 

V. MALEK: 

• Káťu vr·a;'.d ia d obré mravy 
- to n ie sú vel'ké vonkajšie 
príci ny. a l e o to vnútornejšie 
prleltlbne, v ktorých su utúpa 
jej jemn ý duch a cit. A tak i 
pu lzác1a h udobného toku nic je 
g rad ovAná výbuchmi, ale spod
n ými prúdmi. Opä( siahnem ku 
k nt llf! Jaroslava Voge la, k torý 
1111 strane 365 píse: .. ... uspo
kojíme sa s akousi tlmenou vái
nivosťou, kto1·á preto nemusi 

( Dokončen ie z 3. str . l 
nosti koncertovania na Sloven
sku, musi k azdý i nterpret hud 
učiť alebo hra ť v orcl1estrl. 
Ideálne by bolo, venova ť sa len 
~óllstickej činnosti , pretoz~ 
mám pocit, že na tomto poll by 
sme mohli veľa spraviť pre PI'O· 
pa~áciu a r ozvoj hudobného ži
vota na Slovensku. Prácu v or
chestri SOCR, kde posobím ako 
koncertný ma jster. mlím veľm i 
rád a ú spec h celého ko lekt!vu 
ml lež! na srde!. T úžim však 
p lne uplatniť a j svoju umelec
kú incllvldualitu , p r etože práca 
v kolcktlve je sice k rásna. Ala 
vyžaduje denne ce lý rad kom
promisov. Chcem sl vždy plniť 
svo je povinnosti čo na jzodpo
vedne lšle - a to vyžaduje ce
lého človeka. Zia f, prtive ten 
čas ml často uniká. 

Aké m äte možnosti porovnal 
svoju prácu s podobnýn1i zo 
sk11pcmiami v Európe? 

AlžhP. Ia Plaskurová: Exislll (f.~ 
ich pomerne málo - ak po· 
rovnávame stav s počtom 111-tPI' 
sláč i kov9rh kvA rte!. Je to po
rhopiteľné. pretože dvaja hus· 
lisli zncnú po čélse úplne p ri 
rodzene túZi f p o smnostatnom 
UJ>Iatnenl. Vypočut sl koncert 

byt nabitá meniifm naplitfm. Tak 
zároveň dosiahneme, aby v opa• 
rách Janáčka nezaniklo spieva· 
né slovo a aby vystúpili notl· 
vické stredné a spodné hlasy, 
ktoré Janáček - v snahe o i!is· 
té far by - obsadzuje obyfaj· 
ne príliii slabo. Iba tam. kde 
dynamické vylahl!onle nestafl. 
alebo kde by zoslabli dynamic
k é vrcholy, ut:hýllme sa opä( k 
retuši priliehavým zd vojením. 
Musíme vychiidzať zo zásady, 
že p r ibllžif janáčkove diela po· 
slucháčnvi nemôže nikdy zna· 
menať ich p1·ispíisobovanie sa 
vžitým vzorom alebo dokonca 
lablón e, al o naop ak - čo naj
vernejšie uplatnenie ich zvlá*t· 
n eho rázu , ich najvlastnei&el 
podstaty". Vadilo mi, že dote
rajsie vsuvky do partitúry sa 
snažil! o ča :;té zdvojovanie d 

zhutiiovanie nústrotov, čo by sa 
cla lo doložiť viacerými príklad· 
mi v kHždom detstve. Prenáša
nie téftl z miikko znej úcich In· 
strumen tálnvch skupin do 
ostrcjiiích furicb, zmnožovanie 
näst ro jov - to nebo l! jediné 
ziisahy. Veľa sa pozmenilo aj 
rytmickým delenl m, k toré mo. 
že prini esť úplne inú niiladu, 
Naprík lnd v l. dejstve je raz· 
hovor Varvarv s Kátou, kde 
namiesto dvojnásobného pravi
delného delenia te triola. ale' 
bo spomcitmc duet Káti a Bori
sa v 2. detstve, kde trioly sú 
na hradené sextolami. Dynamika 
Péll'litÍIL'\' je pclvoclnP. pr i tl me
ná, čo vy havu te clwrol<t eru cel• 
lw. Veď. i scéna najv!läiHeho fú. 
bostného vyznan ia Bot•isa a Ká. 
t t v 2. dejstve je písaná v pia
ne. Najviičsie z,isn hy sa rokmi 
rob ili v scéne búrky - 3. det
stvo. kde v par titúre je nielen 
prehustená sadzba a mnohé 
znásobenia Inštrumentov, u le ,ú 
tam priclanó i také ZVUI<OVO dO· 
rHzné 111.ístro 10 ako sú zvon v a 
llélrfa. A tc t1o st runa 68-70 u·e
tic llo cl o j ~ tvn pi:irt tl lii'Y je písa
n á v DP - a p ritom takmer 
vo vimtkých drevených a ple· 
chov ýclt nästro jot:h dvchovýl.lt 
sí1 dopísané prcltustcné vsuvk y. 
Pociobní•ch príkladov by sa naš
lo vel'a. I sté odôvodnené retu· 
se. ktoré pomáhaJú chantkter is
tlke tém i post{Jv , sme pri štú
di u ponecha li u p revzali od Ta• 
:i clla . ktorý bol nespor ne veľ · 
kým a dôvern ým zmc lcom )a· 
načka, n o bol i tak si lnou osob
nosfou, že vniesol pečať ai na 
i ndividual i tu sk ladateľskú. Isto 
nám o to, nby sme v spoluprá
ci s ce lým tvoriv ým teamom 
ponecha li d ielo v jeho l yriC
kom smet·ovanf a v zdôrazne
ní vnútor nej btírky v zložitom 
ľudskom ja. Ako viem, podob
nou cestou ide a 1 brnensk é na
studovanie Káti Kabanovovej, 
ktoré ma lo premiéru pod tak
tovkou Viíc lava Nosl<a. K dB' 
nej veci b y v~ak mali a moltlt 
vera povecl&ť i muzikotógovia, 
zaoberajúci sa )anáčkovým die
lom. Ako v ieme, pripravuje sa 
súborné kri tické vvdanie Janáč
kovho diela, kde sa p r ihliada 
na všetky momenty originality 
a zvlástnosll )anáckových par
tilúr. Ten to p~ojekt te však nlá
novaný AŽ clo roku 1998. doke
dy je riid d iel viazaný na Uni
versa l Edilion. a tak mnohé 
dielčie p roblémv sa musia rie• 
siť v p t·axl il v dennom živo
te tak, aby sme sa čo najviac 
pr ihlížili vcľki\mu odkazu ge· 
niál neh o sklada t eľ<~ . 

PriprAvila: T. URSINYOVA 

tv 
napr. Pariz~keho hu!>l ového dua 
bolo pre nás veľmi poučné. pre
tože niektoré h r·ané diela mátne 
na repertoári. at keď s tnter
p retatnou ortenUiciou spoml na
ného súbot·u sa z.'i sodne rozc!Já
dzame. V koncennej a h lavne 
v rozh lasovej práci sa nemôže
me totiž o1·i entovať na improvi
začný spôsob Interpretácie. 

Aký je vU názor na nt~zkv 

!itýl ovosti? 
Alžbeta Plaskurovii: Je ťažké 

po monurn en!álnei ba rokovej 
hudbe predniesť h r avo a ľahko 
Mozartove menuety, alebo pre
lí nať prog rn m hml bv biirokovPI 
s h ud bou XX. storočia . Preto už 
pri štúdiu prŕlcujemc veľmi de
tailne. pričom mvšlienkovv zá
mer sklad by i c Pl'f~ nú~ p•·vo
rad~. Vychfldz!lme z modt>rnvl'll 
niÍzorov na lnterprr.tiÍc in Štý
lovosť jP otázka azd11 nél i vide 
postihnu tá suhiektivnvmi po
st rehm i. Pr e tll.ís je <lllle7itŕ. ~ k 
prcsvP.dčfmr. oos luch (J/'ov. že 
naša lwncP.pc•f;l vvsllh lit podsla
tu d iela. že sme do r ea lizácie 
~klad by zilpollll maxlmli lnc svo
lu hudobnú l rt tcligrmciu n hus
Jisltckú a muzikanlskít olnokrv
nost 

Otázky: - r -


