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,. Sá:it~í - s.lo,Y~skft · hudolmt't ku l.
~t;~L:.,.~;:~: .llf:n'l.o~l').o pn~dstav:H a pl-
1\t .:.a r.* !tlf .: ~z . oSťlbn·osti duig8nta 
ll~(: ·tli'/Í!!l}9a ;c r:ad~~l!f..vtl 1 • Slováktt . 
..\'It.. o · . . 4ii)i~ent. ' ktor. ý_. sa pomer ne 
~a.sto · _, p l!e~efltttJe p l'.eď o l)eCP.n · 
s,~oili. · :~Ltllo•. ui. ct.os{ p l'! l~:zilostí 
~·e~v.e.!f.i;i(:Jl.ilše · '1b~cen~tvo .o svo
J~~!~ } ~\'I:~U<i9!t; · ch ~l.-ak~ere . svo je i 
&~ťll[í'Jir;ist! i -:·9P, Ikov.ýi:h :u\s lu hác;h. 
l'!:ll.t<•iit.niiúiqne~ 1.: •. os.o)J o.o.s.tianl tHí~ 
l{o~:htl~Í'j.bt)é'f~n ziy;ci t'!i, ktoJ:ých prá 
(~~, j e~.JI:n:b'í·e :zll.e,úd i,\ranA, oceľwvn
l't.li:,i. • ~(i?·l'.~i., v~p .o :va l.a ·:Ve tkl t' 'p<J7.nr
'1!.6s·C ~a:s ~: oclbt:H'l1á lui!ika .-státnP
i.' '~,~ú(~h: i'n i e!'t.~ .. ci ~tor~i ,:n ~ :ú 
it~'lltl~,, ľ:af7. (;fU_li t: i~) t U'! Vt'SťV)' , (<.. It) · 
re ten. . sŕioradiekv u avste VIl JÚ f tl
~~~~~~'ki'T.hl-w~,. Í y, -p'OJ)ťí.\litjli JP·_ 
ltq., ,n,~ ,·~v~y -Bleb!l , s.a str etäva1 ú 
~.f.í~!:tt• ·.~J:J.íit~kami- v , 'nttš otn ro%hl<J· 
-.e·.'· ·~·~. · ~~ ·· ~· . ~· '. ! · 

·, · ·~Ól~ ·:'J8~rJ .~tasÚ~J, žp, · Sil s trNn l . 
":J\1l'~L'~f ~\i>?vot~vej !'ltape, -ako s o 
. ' ~ •. ·; :: l l \ . 

Sniml; ii: CSTi-: 

~~·hilant a jeho zásluhy 
K . s·o narodeni.IláiD je slovo i:! jeltt) VY<'-llätll, cilltvu 

1 y . • · ".,. : . · · • · . v yvc1 žuje vokálnu a or ches tráln u 

.. 
.: ... t&.i ~ ...... ·.~·-·~--- .Abo · .... _.l•~m.a. lea· .. Ladt' sl ava Slova' ka zlo7.ku, stavia l.iP.to d ie la do ve ľ -• .,~ .. ~~~~ u; p l<ýc h ctramalic kyt:.h dimenzií a Of)· 

, : .. :t.. :·· : · : , · r az už priviedo l Sl-ovmtskú ľíi · 
.wuj.f:~ . ~telom, s náwdnjm n iu ·aj naj.prospešnej~i. Ako ka7. tlý harmón iu p l'áve v Lojtu tvorbe k 

rM el!!l\"- · Vá'elavom Talicllotll. nároč11y dirigen t ma v orches- vrcholom. 
· .~l!é~'é.'llllJi · · ~· ·.denne, 1nedz! nimi· t l'Och svujtc h opone ntov, ale sú· Kritika n iekedy nedoceilu je jr:-
.Jik v~(vj:!m'l pdateT~>\:ý vz(a ll a Ta - v is! t o ča~to s jeho !JúževtHllOtl ho spreväctzate fské umenie, 1eito 
• c)I.-' ;IWIP' poskytol !1.osť -puHezi tosH, snahou o plnú I)!'Ole:;ionalitu, s ekvivalentné t:ílnni P v :;klactbádt 

.. ~lil Y.'-.'~·· olf 1Utho fitluciJ, nau/:il a je!to llilrukmi pt·iviesť "wo) or- sólistickýcl'l. SotJVaJ, pu ln k cllri -
. t•~.C.:I).~-?· elitl;ijell-tUY '(J,~ifiva l;. · 'hbt!:.r'' k: lll!L'crrll.tíhit>j "t!u}wn;ik.l<. · gl1>~~•1lr--l*-.ft1' ' •l:o.<t:>jW •O~l!l.Stt SHe• 

.ti~I~'·.Gh)il a -do.v.ŕ.W zlom .Slnváka-. ti. Slovák s taval · s n ašou filhu r · clu jú rytmicky Impu lz. Vychádza 
· Ítjfi.prJJI•j.S~l',• . :1c1 -~i(Jvái<.?.V! ,d1r.igen- ,móniou ce lý základn ý r ep crtoar, to z. jeho pods taty, osobnosti. Kto 

to 'I'.I. ·. Od. ' t aiH:ha·· sa naučil obrov.. . ktorý . mus! poznať ka zdé mlaclt!l ~i prelistoval je lw prog ramy i e P.!· 
•~e j ·úr-tli lc . domácej vz clela n ósti, teleso. 'ľo ovplyvňovalo jeho po · kovti dra maturgiu Sl", n em éižB ne-

: ~L'evzll 'eaSť.· i~.tl.!'' metoctlckých po- s tup p;t:ál: , jehtJ sy~téqr ~Rú~ok. a ,v id.isť je~w qi ngcn tsk ú unive t'Zill· 
,. ~t~p,nw. : i· obdl'l .k .vseH;ému n o vé- p·osHito~·nJo.' tJetw , ú!Dillt uu·igt,!n · no~ l.. Nie Je to púlln s rw[Ja o šit·n-
~U· . • z v~_tl4r1l~ho . zbor majstl'll , Cs. . ta · pe'dagbga. B)•va· l.u uieket.ly ú lo- ký l'e pertoär, a lo zlikontl ý dôsle· 
'l:OZhl• 8u · !C11. . sláva .ta kmer zo dňa h a ' tlosť nevdačnä, ·na rá 2<qúr:u na <l o k práce s ml ud ým tele so tu, k lo· 
l lll de·1,. di.-l!igeri.t Sloven~'kej Iilhar - rôzne Ct s kalin, menSie (;i vi.Jcsw ré nr usí uvládn u ť sir·o k)• I'B[Jtl l'tonr 
m6úft ,,• ÍIIt' :&bÓl'lJVý.Čll partllth' pn'- pudtu penie SpÓJUh l'áČOV. \1, tej tO ' čl me rať SVOje kVHl i ty ~l'llé t' ifll1li 
e1•rli.dza 111· kwtlifiknvanými názor mi cesie obs tál viuc ako čestne . · dnllHici.mi i ztt h t'riiJi (; n )• •ni . 
llll , J' t~~t orc-11esť1•ä!neho di r:igen ta. Zvláiit n'e zásluhy mii <1ko pl'e- V posl ecl n)•r ll rukoc t1 sil Gjlč i nt~ 
Shtstie onedlho zahrá druhýl(r;it 'm iéJ.'OXY interp ret nasc] LVOr oy. jU bilant pre ja V(JVBť i .ílko prof~)S lJl' 
d() ' k á t•á t', ~ . itivotltých osu dov La-. Mozno, Ze si tu viac sk laclawľov <lit•iguvanía. na \IS MU . ]o to pri! i ~, 
d tsll V"-' Slo,,ľáka .. St áva s l! .a sisten - a n i , neuvocitllllUje, alo profil Hlu - kl'dtka clo\Ju, ' aby s n mo il .l i vyn:l · 
:UI'J.Yt Ai:ľtgentl! · Jevgenija Mra.vin- veliSkeJ symfonickej tvortly JE: ne· sať zá-vilz,nci~ie Os ud ky. l'eclag::g 
3kéhl'l v Leningt:/lcte . Dostáv.11 sa mys!Jte ln y llez · Lad islava sťovfttur ; po-t:l'elluje obvykl e n iekoľko dosat- · 
~9 .. ~.riedy, ovzdusi a a p r a covn P.i nk u na druhllJ s t l'Ítn e je'J.w ll llle-. ročí; aov sa moh la d Ôsle dne a 
&h nos í él'}' š p il:kove j sovJetskeJ d i- Jecká cesta je neinyslit ehtf.J beL }Jra vcl ivo · po~údi ť j<l llo prát:a. jed· 
1~lg,<erttske j'· OSilbnostl, ktor á V tom tvorby Kardoi- <1 , Moyzesa, Suc tto· no je is t t'i uz l~:t·uz. Sloválc cl1<e 
~aae .• sll · stí.st~.v11~ vy2namenilva na !ta, Cikk!:t'él. Nie n<tdaJ'mO je r ov- oclovzcla ť ml a d ýn1 d l l'igentom v?:et-
~ol\~~~: lt:l!. i .. '!lčhraničných pódi~r.n nako niÍt 'odným ume lcom ako via - kv svoje s kúsenosti . r: hce vhocln y-

. a. .. s tiivll ljll l')'~Pl' I'!Z!Wta čnou clll'l - cerí jll ho goneračn í lwlegovta- mi metodick)' tTti ces tntni pripra -

. lt;ats~tW .. :osobJlos~ou. · v in terp J'€· s k ladatelia; . nľ.aju takm<:r rovnaké viť s vojich n as ledovnllwv a n e po -
'tí.l:'ii ! ·shstakM"ičových :diel. Z toh- zti slithy 'a ;pri niesli takm!H' r o v- chybne nujmii v tvorb!~ Sosta lw-
1:() o!;ivz(l.ušilt' dýcha n l! Slováka n b- rta ky · dié l práce pre n aš u ku l t(tru v iC a, Prokofievu. Knl'doša a inýc; h 

: 1·áv~i.t · }iocti.v.nsť v prlic;i, ne všerl- a vzdel a nost. ] rlho zás lullott s u má obrovs ké d irigcnts ldí veclomos -
. n~ služba . .nnvým p actitúram a bla · Viéi t:!!J'é svmľoolcké diela v s(tčas - ti. Tu čuslo doriesil i ntorp rclačné 
· hódií:ľriii/ .. si'ľähá·· · sllt:ÚC pok~oktt . nos.li .u cJr.za ll nä re pBr toftri , moll- pt·oblé rn y za t:olú gene ráci u! 
· Od Mritvl:ns kého pŕlchádzll s nov9- l i uká~a( s voju p ravú podobu a K [o rnw van lu osobnos li 1ste pn · 
~L i.Jlh!L•pc~t~tiÍltými lH'e dst!lva mi a výbo m ,ý rn i pr e ntiéram i mohli p r e - s pe li i viat:e ré jeho pn!Jyty v eu -

.. ;r!l'E:ÍO. !je(!(lci.o.,_ ~e onerllJll) .i:iskav~ svedči( súča sn íkov n ich hodno- d:>:íCh orrltestt·och, lispesn é hos fr,. 
· t·i<c!:. do;uá cJch .nzn~ní, . i: i oficilil · tacll. ľo chúpite ľr)e, ze Slová!< v~· - vn n ie v Pr ahe čl viac zallraničnýcn 

·'1!};_1.;11 :· a l'e bo :. u' dolli~celto pu bľik a . .cl•tádzň z.o svn jej genel' liCte , um f.l - dlhodob\•cll .Pobytov v CtHlzi ne , nä · 
1:. l.ľCJtll .. : :h6 iá'kó!litP. predur.čuje, lecky s J)Oll s poluciti , je je j hlav- pi'Ík lad v japonsl<u. Slovúk t u ni<·:-

·.a,by >_.~ ~~ · : sta l. .. spoltll:vor c on1 sú·čas- ným · intm·prHtom. Nie iH to n ii; lfm rozdáva l. al e i ve ľa zisl<a l. 
.fÍéf;ci, .fn,terr? J.:e.LAilJlél'to : slýlu S'to- neobyčajné. nakoľlw s touto g tl· Pred špičkovými českým i orelles-
~·,~J?.Sk. f. j · . filh al,'m ón iP,: N(ljčastejšie ner clciou ma r ar.J s poloéJJýc;ll vla::;l- t r a1ni sa uplatnil ul<o impulz í.vny 

· :ru:a'cl.,Lje .. ·s -lýtnto orcilé~l!'Om, naj- nosu, spohtprežil s iiou r ôw e r ytmik , clirlgent-clllp il'lk , zna le.:: 
· -pilbJ.!!,jsŕe .' l'll~ 'vtláča svoje 1nlerpre - ideovo-es re lické boje a pova z uj e spičkove j sovle lske J tvo•·by, po ho· 
'.··~Mi~ pr edstavy a ,_p re.to i najviae s a za jej genentčnébo s po !upa 1·t- tový a na lyzátor pa rti túr. Veľa tu 

-.mtl~P. ,.vp'l:jya~ na jeho k&itdoden nú nera . To. p ravda, nezna mená, ze ~!skal , veď na p t·. Ces kft [ ilharmó-
p~~;t~!ť . a.,-,i~lrEH~pre.lačnli ú co. vefr. V .sa Ladisl<Jvovi Slovákuvi nepoda- ma sa sta la skolou i p rfl tn no-
ab-ia.\;'h:/h~áC:t\Y i o1J~1(;enslva víťazí t:ilo 1 vine sl\velých interpreta(;- hýt:h zah raničných clirigen l:ov 11 

• :p!•élib\l~.~~lr(ýJn\ťS!'(ivá~.:rytrt'lik . Da· ·nyr.h výkonov ·z tvorby mlacli:ieí. nejeclfm cli.rigen l zo svetového re b· 
- 1·t.~a· :h~u ·n·l j,Yi ij.G _v skl~<lbách, kde Spomín al som, ze Ladislav Slo· r í/:ka pova žu je Zft oilrovsl<é vyz na-
·.1•'yti'l,ťick~ ,·šti.u~lq·p !! · j_ii v .: popredí, vá l< niF: )e typom r omHn Ucl<élto m e nanie . že s tú ! viar: nlz pred 
··k.ilr. ··'i:itJ:nnosC. ,sk1a.rl by s počíva v rt irigen ti:l. Tt•e))a k t•ornu· doda( že tým to ori:llesťl·ouJ. Ludts la v Slovák 
, t:YiÄ1iCke'j'.- .pe~<hitate, . kd P. t'ťtmické . má usohiln 9 vztah k !m d be n ášl1o ·má i v Cechúcll dobrú pozíci u. 
. i !Jl ·B,:t~t.y. ·s(l ,pový~ené, ba a z dom1· storočlá. že sa· v11ľc rá_z vyznarnc- Pri r ow1ýiltan l nad ju!Jilr:olll 

· .Jí~'til~lfí •. Ka ždý . tlidgent máva svo- nal v 1tn te r pretácii,' tvor by Strav\n: tohto diri'gen la ne mozno ub l sť i" 
.JU, podsta:tu; Slovák )u rné v cy,t· ského,' Bartóka , • P.•·oko[l.eva, Bht- ho ·výrÚné zásl ul1y orgatlizačné 
·.m1ckef ·im pn:lzivnosli.· v nevšéd~e j tellil Honcgget•;ľ i j anáčka. Jeho a ideové, naj mtl cllhoroť.né pôso 
" s.t,;lto p'nqs_ú · _m'~dP.l.ovať · 0\IOzilé .:yt- · zásl :thou 111otÍI) ~iacm·ľ z týchto . he nie v rôzn vc h š pičkových fun k· 
.11'!icld l ; s t t·ulol l'úl')'; stavAl cto kt'tst li · · sklad<~ Lefn.v t•ýchlo pren ik'ať · clo ' c ilic lJ vo ZvHze s lovnns l<ýcll skla · 

· .Idvej .. cls'f:i!!W .''ôZ~FI · t·v.tmické · Jl!'ÍI · ná~ho ku ltúrné lro· konte xtu. rý'<:h· date ľov. l'atril lc týtn , ktol'í spo lu· 
wat•y i• .. ndvotvary. IF! jš i.;) sa r ozoZ}la li, ich pr a vé 11~HI určovaU z vilzovú kon cepc iu, bojo · 
,. ·,~<t?Y~k: .)\~pald)< · tYill~f.n.- r?·~na n n()ty a ak ic h d-nes p r ijímame· ~;u va li na tejto pii.cle p l.'ot! prieme t•u 

··tl' lck1ch:·dWu~enrov , ktm;l !'ll ])t'<'i , samozrfdrnosťou. ni e je to roz lw :.l vytyčova li d neš né interpre ta i; né 
·:.Q'ó,\!iretk:Vm<vyživa jf( v citove j 'pod ne bez. zá s lu h Sl?o mín Hn ého d il 'i ideál y a citlivo a pl ikova li kultúr 
;stifft ;;\ipm:B::W~c}t .. casfj. ,~K~'iti~· po t;E:nta . Ako býválý · zpormajsl<>r . nu po li1iku nR \n te rpr e ta i: ný úsek 
.S\l'Edtla' a :,s.nra.vne ~pt;JSUt;hla, ze iB· · známy cltli v,ým vzťahom k ' slov u l tu s Ct jeho záslu lw ne pocltvbnP. 
.ho. podS!~ttä ,~~ V,ll_'tÁva .a _riaj:viac nHJho l s a postupne vyprac u v11 ( ; n a a , JmívB tu z.iska l riHJ ozajstn ýt:l• 
up~a~ňu;e v:._:ii)lP.t!lZ:lVJ'lYC)l ; cas.t1 a r.h výt•azn éllo lnterp r~ta orat:dri;i ln fi; _ prillteľov. kiOI' i s ledovali t·ovnakF 
c,v.I.:Uck:Ych , fol'lern~ , tu ,je ' na]sVOJ· a ' .Kantátove) .literatúry. Práve . v ciele a s lítZi li r ovnake j veci. 

.~·:~~jší, _;:aajojiollit'eJiii.' n ee '. Ulhal'llló· . .. t írf-tit o ' kompožíclách uprecll~ostiíu· ''" · . .: ' ' z ó tNKO · NOVA:CF.J<. 
;):~r ..... ~ -~.: .. . .. ~> . 
:il~X?.;~ ·. · ~ ~-:tť.. ;< 
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Pred· BHS 
Naša metropola na Dunaji ožije v dňoch 

6. až 21. októbra nevšedným hudobným ru· 
chom, na ktorý sa rok čo rok priam dych
tivo tešiá "labužníci" nudobi~ej múzy. Cs. ume
lecká agentúra Slovkoncert na i~ele so Sekre· 
tarifltom a Festivalovým výborom ako hlav
ný usporiadateľ 11ripravili pre teNAjší XV. roč· 
ní k BHS množstvo príťažlivých pod u ja tí. 
Zvláštnosťou týchto BHS vôbec sú okrúhle jubi
leá významných umeleckých osobností a te
lies i politicl<ých udalostí, . ktoré tvoria hlav
né dramaturgické akcen ty testiva.Iu: :J5. vý· 
I'Oč i e SNP, 30. výročiH PO a SZM, Medzinárod
ný l'Ok dieťaťa , 60. výročie SND, 50. výročie 
SOCR, 75. výročie úmrtia A. Dvoráka, 125. vý
r oi!ie narodenia L. Janáčka. Za jubile jný mozno 
považovať aj X. ročnik lnterpódia a V. ročník 
Medznidárodnej tl'ibúny mladých inteqll'etov 
UNESCO . 

Poetou pre festivalový výbor je povereni e 
Novej Bachovej spoločnosti usporiadať v rám
ci BHS 54. Bachov festival, ktorý sa IJO prvý 
raz uskutoční mimo teritória NDR a NSR. Bude 
to organizačne náročnejšie podujatie, pre to
že sa očakáva až 250 záujemcov (členov Nn
\ltl l' -.Bat:itU\' ei sptJJuč nosti J ::t,u z u i tutli i cia. H,-t · 
t:hov festival je umies-tnený na záver BHS, aby 
zároveň tvoril akúsi k orunu festivalu. 

Už tradične uskutoční · sa v Bratislave mu
zikologická konferencia na t~mu Hudobn á kul
túra a umelecké školstvo, v Domove sloven
ských skladateľov v Dolnej Krupe j sa s tretnú 
dramaturgovia symfonických telies socialistit;
kých krajín, pri príležitosti 125. výročia naro
denia L. Janáčka uvidíme vo foyeri SF vý~tavu 
o živote a diele tohto mora vského velikána. 

Slávnostné otvorenie BHS bude v Zrkadlov1~j 
sieni Primaciálneho paláca dňa 6. X. a v_ ten 
istý večer zaznie v SND premié r a siedmej ope
ry Rozsudok ná rodného umelca Jána Cik kera. 
Na festivale privítame známych ume ic ov, k to
rých poznáme z pria meho počutia alebo aS!lUii 
z rozhlasu či grarnoľónovýeh ~ahrávok; iní sa 
nám predstavia po prvý raz. Z dirigentov to 
bude o. i . A. Šarojev, A. Dmitri jev, K .Wii:ss, 
S. Celibidache a samoz1·ejme naši promi nen t
ní majstri taktovky. Z cele j plejády vynil(ajú
l!ich inš tr umentalistov s pomenieme D. Ránki
ho, Ch. Edingerovú, E. Andžapal'idzcovú , C. Ar
raua, H. Dreyfusovú, R. Puyana, H. Pist!ltnera, 
A. Thalheima či 14-.ročnú zázračnú huslistku z 
BĽR A. Abadžievovú, z našich to bude Z. Rô-· 
žičková, I. Sokol, M. Lapšanský a ďalší. Ani 
v palete spevákov nechýbajú zvučné mená ako 
P. Schreier, Ph. Huttenlocher, V. Kiru:sesová, 
J. Smithová či náš P. Dvorský, V Soulwpová 
alebo S. Kopčák. Pohostinsky vystúpi aj Národ
né divadlo z Prahy s opel'Ou A. Dvoi'áka Ru
salka a Myslivečkovým Tamerlanom . 

Okrem zná mych symfonickýeh telies z Enrô· 
py profil festivalu doplňa pestrá škála ko
morných súborov (Kyjevský komoJ•ný on: hes
ter, Stuttgartské trio, Kvarteto Ga bl'icli Sh•ing, 
Odordské kv art et o .. . ) . V rá mc i BHS sa t>red
staví aj súbor tradičného ja1>onskéhu n miHtia 
OKINAWA, čo bude pre posluch áčov. iste afl·ak 
tívny umelecký zážitok. Bratislava bude počas 
festivalu hostit interpretov z vyše 25 kra.jín 
a počet koncertov , ba letnýcll i opel'l1 ých pre rl 
stavení dosiahne úctyhodné číslo ,- šest.dc:-.iai 

. . ~su -



Prehliadka 
komorných 
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telies a súborov 
~ tlilúcll 27. u 28. júna 1979 Jež! len n a ich ďalšom p edu -
,v priestoroch VSMU v Bratisla- gogickom veden! l posl{ytnuti 
,ve bula vlastne pokračovaním možnosti overiť si schopnosti 
Prc!1l!adky sláčikových kvartet, pre d o becenstvom. Z cľalš1c ll 
o rganizovanej Slovl<encertom v zúčastnených by som c ll celu 
r . HJ78 po prvý raz. Vtedy sme vyzclvihnúť Musicu ae te rnu, 
mali možnosť hod notiť len tri predovšetk ým za jej dramatur-
z mno:lstva ex is tujúcich komor- giu a spôsob práce. Hrať s ta rú 
n ýc h telies a súborov (Košic- hudbu sa stalo dn es módou. 
l<é, Filharmonické a Trávnič.- Ne rob! ve l ké problé my zolmat 
Iwvo kvar teto], to llto roku sa si k t omu 1 dobové k ostýmy 
n a p reh l iadke zúčastnili (až na a hudobné n ástro je . Probl é m 
ma lé výnimky l všetky k a m or- väzí skôr vo výbe re skladieb, 
11é telesá a s ú bory zastúp e né a v ich spracovan! a n aš tudo va-
eviclova né v čsl. umelecl{8j n í tak, aby zodpovedali i pr!s-
ago n túrc Slovko.ncert. (Ich, po- n ym hudobnovedným a l<empo-
:čel bol 15, zaujlmavé je tiež, zi.čným k rité riá m jednotlivých 
že ich činnosť sa via že k Bra- obd obi. Z počutýCh súborov, 
iti slave. l Výlwn jednotlivých za o beraj úcich sa In terpretáciou 
súbor ov a telies h odno tila od· s ta rej hml[Jy, zalial jedine Mu -
bornú l<omisi<r, zlol.ená z po- s ica ae terna so svo jím umelec-
ili'Cdných p r)(lagógo v bratislav- kým vedúcim prof. J. Albrec h-
s l<él1o konzervutória a VSMU tom ~pli111 ti e to krité riá. Po ur-
i . z radov hud obnBj kritiky č itom 2iimovom spestre nf a 
:rznsl. umelec 'ľ . Gušparek - z výšení interpretačnej úrovne 
p redseda l<amlsic, J. Sldilclaný, by mohla Musica aeterna (po-
•J. l'rugant , znsl. u melec A. Mó- dobne ako mnozstvo súborov 
ž i , M. J urkovič, A. Vrte ľ, R. z Ciech] reprezentovať nás i 
Novd k, E. Bomllilra a d r. T. Ur - v zahranič!. 
sínyo vál. Hodno tenie s a stalo Na výkone Suchoiiovho kvat·· 
a i k t•itériom p r e clalšiu činnosť teta bola e videntná nevyrovna-
súbnt·ov, p re<lovšetkým ich nosť inter pt·etačne j úr ovne jed-
úč i nkovanie v zahréln!čí. noll iv ých členov ( ]. Spitková 

Pt·vý cleií p r e hliad ky vystúpili - l. husle i violončelistka E. 
n a·sleclovné s ítbory a ko morné H t·abovs kú svojou ú rovňou vy-
t n lc s ú: Pro arte musica, Mu - so ko prevyšova li s t redné h la -
chovo kvarteto, Bratislavské sy l . Pre ex istenc iu a dalsí ras t 
noneto, Suchoiiovo kvartetu, te lesa by bolo dobré zamyslieť 
Musica aeterna; Quatro soli da sa nielen n ad obsadením, ale 
camera, Shoreu di Bratislava, i nucl už s pom1nanou systema-
Collcgium musicum Posonien- tično~ťou práce. 
se, Hmnmelovo triu , C01·ni di Príjemným pt·e kvapením bolo 
Bratislava, Dámsky komorný vvstúpenie Klavírneho tria 
un:heste r , Chorea antiqua, Kla- v ·šMU. V Bralt mso vo m Klav ír· 
vh·n e tl'iu VSMU, Bratislavská nom lr ip C d ur p ocl nl o trio vý-
dyc hnvä harmónia zvl ú~ť k on, k to r é mu su dá vytkn(Iť Jen 
sekc ia dt'()Ve nfl n plechovti , veľmi m;í lo . Prccl pok laciy 
prr.rtvie d li svoje l<rá tke pro· vzcl e la n iB a praviclel n á s polu-
f,I'Omy V dru hý cJOii prehlinciky. p r úca 11él sko le - ci áVa]Ú Súb0-
1( l'res nú e vi denciu uvúclzam r u perspek tí vy existe n cie. 
preto, aby čitateľ mal precls ta - Avšak pri spomienke na už nic· 
vu o vclkom poč te činných ko- l<a fko podobn ých existu júcich 
morn Ých telies na Sloven sku. l telies sa nevdojak natfs ka otáz-
Z to tÍto množ~;tva :sl! borov · OP-· •. ·,Ji:a: ' vydt·žia? Mys l!Jn ~ i . že t n
za tt jalŕ · vše tkY· ,;·nvl\ilkNl '\n'ťff- • \-~s tovar do;..nich, posk~ ltlúť im· · 
:l eú Kolt ' (n·oviíott. Je p r avda, že · . u1ožnosli by nebola márna sna
d á tu my !c h vzniku sú· rôzne ·h·a. je tu perspek tíva ,stabilné-
'[ Bratislavské n onP. to vzniklo h o sú boru s obsaden!m, k tor é 
'dokonca v marci 1979 ), no n ie- mim na Slovensku zatial chý· 
Je n toto bolo kritér iom ume- ba. 
Jr.cl(P.j úrovne. Najlepšími a z ostatných zúčastnených sú-
najpcrspc l(t!vnejš!mt. su ukázal\ borov a telies by som chcela 
:tclcsú, kťl e bolo badnť okrem spomenúť Jlloko ľko s úbor ov , 
m uztkantského m a jstrovs tva l<toré zau jali s vojim obsaclen lm 
:jedno tlivých členov nmlšenin a i dote rajšou umeleckou ' č innos-
sel'lózny [nic len finančný] zil- ťo u. Sú to Dámsky koinorný or-
u jom o u mel eck ú činnosť, z chestiJr (cllr igen tk a E. Si'u·a y-
~o h o vyplýva júcu systHnHtti ~- ová-Kovúčovti l, Pro musica (2 
nosť a poctivosť pr{! ce (n Hpl'i- f lauty , fago t a čemba l o), Pro 
)(larl bez stál ych per sonálnyc h arte musica (pod veden!m M. 
zmien, ú ~lnkovania ner a z i v Knr lí lwvej v obsade n í husle, 
h oc h sí1boroch a pocl.l . Preto zobcová f!autn, priečnu flauta, 
n ie cliv, že s ve fkými sympatill · h oboj, gitnra, violonče lo a čem-
m i ho l prijatý výkon nil acl é ho ba io J a súbor Bratislavská dy-
Muchovho kvarteta (zloženého c hová · harmónia - plechy 
zo s tudeptov .bratislavského [ po~ veden1m .F. Ku rzweil a l-
konzervatór ia] , k toré pre d - . Ich . dramaturgia môže byť i 
v ictll'o n,áro čný prÓgram ·z . dilll ·. natfai ej výzrúnnný m č i n i te l om 
~ . 'Dvo-i'á l<a' fAme·rtcké kvm-te -· · pti ·s pozriávanl b'udobne j . k !Jl· 
to). J. Haydna [D durové túry p r e dovše tkým !Hj výc hov-
"škovránč!e" kvarté to'], L. · Ja- ných konce rtqch, ale i pri 
ntíčka (l. s'(úcikové . kva rte to l " iných .prUežt tosttach. 
a A. Weberna . [5 k usov pre sl~- Prelili11dka komorných súbo· 
~iknvé k vm·te to ]. l kP.tľ ich vý- rov a telies u1(áznla, čo a na 
leon hol m iestomi ne is tý a po- nkej úro vni máme a súčasno 
ZI)rt nll~nan9 eštP. neclostlltočný - polo7.i la otúzln1: Kvalita, či 
mt s i< flsonosťnm!, nndchli svo- kvan tita? Odpoved' je jedno-
·jou pl"irotlzenou muzikalito u a značná: niekedy menej zname· 
mloct íc ltym e tánom . Je t o sku- ná viac. 
t.očne pcrsp c l<tlvn e te leso, zá - MARTA FOLDESOVÄ 

snuukou, tHt ktorej . je predseda MsNV Hlohovec _dr. V. Vach:t · 
tik - prvý zľava ( ospr·avedl iíu jeme s~ za . ncspravnc uvedellle 
je ho mena v HŽ č. 16 str. 4 l spolu s člen un poroty na závereč
nom koncet·lt~ VI. celoslovensl<ého festivalu komorne j hudby v 
Hlohovci, sa vraciame ešte k tejto akcii. 

Bohuslav Martinu pred Ume· 
leck ou besedou 15. X. 1933. 

objavovať až u autor ov z pro
s tredia v tec!aji; ie lw lntdobuo 
avantgardné ho Fl'anc(tzslla él 
pochopiterne tiež v d iele lgoľél 
St t·uvinského. Tá to skutočnosf 
však českú hu dobnú kri li!w 
pt•cdvojnových rokov vo s vo

' je j podstu te dráždila: nepocho
pila hlavný dôvod, pl'ečo sa 
Martin u orientoval na svetové 
umenie z hľadisk a naclnärocl· 
n éllo · molivúcia naivného go 
vinis tického nacional iz mu h na · 
la domácich huclolmýcll k riti· 
kov l< negcíc li pt'áve tých die l 
Bohuslava Martinťt, kto r é zna· 
menftl ! pre jeho vývoj najviac, 
utlia r čo· jeho kompozične me
n ej výrazné sl\ laclby bt?li v do· 
mlÍCOin prostr e d í JJyzdvihované. 
Ďalšlm n esfastným obdobím 

bola pré Martinu fašisticklÍ 
okup !i.cia . Zakazovaný autor 
n emal v československom hu · 
clobnom živo te možnos t prezen· 
tovat s voje doterajšie skúse · 
nos ti a jeho meno sa teda ani 

fvorivé li o ilsilla . Telio avilnf· 
ganlne tlioi a ope rné i \ian tár 
tovo-o ratot·iAitw ho li neprávom 
o tJcha dza né. 

. Po sl<lacla tel'ove j s nli'ti sa ze· 
ča l u nas meniť vzťah k celé· 
mu je ho tvol'ivém u odkazu a 
11 ra clall sa cesty k u s prlstup• 
iíova niu to llto cenné h o rozsiah· 
Jeho fondu n cdozlernyc h hod• 
not. ll la vne v pos ledných pi a• 
ti ch rokoch bolo u nás urobo• 
né pre p opular izáciu odkazu 
Bo hus la va Martinii maximum: 
jeho di elo. organicky znpust\lo 
k orene v htidolmom živote vo 
v~etl(ýCh zložkách: Martinu sa 
sta l pevnou súčasťou repertoá• 
ru · tvorivých umP.lcov, umele~· 

kých te lies 1 sólistov, jeho hud• 
ba patr ! dnes k s(Ičasti rozb ia• 
sovej drama turgie , záu jem na• 
člch vydavateľstiev v oblast:! 
nakladate lskei l gramofónovej 
sprístupňuje aspoii tie diela, 

Zamyslenie k skladatel'ovej smrti 

Tvorba Bohuslava MartinU 
v našej spoločnosti 

V t ýchto d iíoch nás odde lu lú 
už celé dve de:;aťročla od s mrti 
jedného z najzávaž nejš ích au
t orov pokladnice českej národ
nej hud by - Bohus lava Ma r
t inít. Skladateľa, k torý - hoci 
žil v odlúčení od rodn e j zeme 
viac než tri ctesaťročitt - mal 
ako nas ledovník najleps1ch clo 
mácicll hudo lmých trad ícii ve f· 
l\ý vpl yv na dnes n ú naSu sk lu
clateľskú generáciu. 

Vývoj Bohu~la va Ma r tinO ne
bol pri.umočiury u v porovnHnl 
s b.iogl'uťickými tlútami i lVú
riv ými činm 1 in ých skl adateľov 

mal r ad pe r iodicky ohraniče · 
n ýc h pe ripeti i. V g lolllilnom po
llfuc!e nu tento vývoj nacltádza 
me m nožstvo osob!lne chcípn· 
ných tvorivých pe r iócl, idúcich 
však vo svojej podstate evo
lučne dopredu od sukov~ko · 

· tlebus syovského chá pania im· 
p-l'es.fr cez rytmtcku· llarmont• 

.začné zvraty, v prvej fáze ne· 
zri~dka ovplyvtiované džezovo u 
tema tikou, dale j cez s urreal iz
mus a niektoré ďalšie svetové 
vlny, vted y najviac ovp lyviiujú· 
c e umenie li terút'n e a vý tvarn é, 
a ž k filozofickej h! bke ~ivota 
a jeho e t iky. 

Hoci v hudbe mlllokecly s l\l· 
dujeme pri jecl notlivýc ll tvor· 
each [či ur i:itých smeroch! l 
ich osobné vUz lJ y nrJ filozof ic
ké cllápani.e , na ic h tnySi icn· 
kové vztahy k okolitému sve· 
tu, mozeme v pripatle Mnl'tiníi 
urobiť v9n!mku: bo l c i tllv~·m 
tvol'com, obnažujl'tcim s t ille no
vé m yšlienkové zameranie exis
te ncie časovo l n ázorovo oclli
š ovane j spoločnosti od zač i tl t· 
ku storoč ia , kedy doznieva júci 
t·omantizmus ustupoval novým 
ľudským iclcálom, cez bohntú 
kultúru dvadsia tych n t ridsia
t ych rokov už k mementózne
mu umeniu polovice tohto s to· 
ra čia, ovplyvncn é llo dra mali z
mom spoločenskýcl1 zvratov. 

Al< sme boli v p t•vej polovic:! 
storoč ia u nás v si tuúcii , lwclv 
bola hud ba B. Martin ll v rOz
uych l<rilil<cích, Ci uZ latent tw 
a lebo otvorene, nazývan ú e k
lektickým a ešte častejš i e l<oz
mopolili c kým ume n ím, z hľn · 
diska komple xného pohľadu nn 
jeho dielo bo lo to hodnote n ie , 
vecné , nie však cel istvé. 

Nemožno popierať, že vplyvy 
motl e m ých umelec k ýc h výbo· 
jov pôsobil i si lno i na Mŕi i' · 
ti nťL V tom ma la vteda tš ia 
l;onzm·va tiv na kri tikH pravd u: 
u e uvedo movttléi si však, Ž(l 
m ladý Mat·tinť\ síce spoč iat k u 
z ií kon ite h Tacial vo vteclajšlch 
nie p ráve prilis mnde l'l1e OI'ie n 
tovan ých českých hudobných 
kruhoch cestu dopr e d u, ale ju 
tu n e nachádzal. Vysie! tedfl z 
podstaty, ktorú s l zachova l alw 
idée fixe, nie vsak zo zby toč
n éllo lpm1ia na t ractfcll čosl<ej 
h ud by, k to rá bola casovo 1 lo
l<<'ilne viHZélná ft nema la m n%
nosť cľai šieho vý voji); Martin'l 
išiel cfale j. Nik dy s~ ncvzcl:Il 
p r vých 1\0mJtOZič n ýcll ~k Ose
ností , k toré n;u: e r pa l poi:as 
k rátkeho štúdiu u výz nam né ho 
českéilo s kla cl ate fíl ľose[a Su 
ka. k toré mu však - priz na j· 
me si ob jek tívne - chýbll lll z 
hladiska meclzlnúroclného šh'šla 
orien tácia. Tú začal M<:u·l!n ú 

v dobe vz niku skutočne maj
s trovsky zrelých symfonlckých 
i ope rných d iel nemohlo dostá· 
vať clo domáceho povedomta 
na rozdiel od iných hudobných 
autorlt, ktoré vsak z hladis ka 
celkového vývoja ani zcľHleka 
nemohli svetovú huclbu ovplyv· 
niť t ak , ako sa to stalo v je· 
ho p l'ipacle. Nepochope nie do· 
mácej kritiky v pr edmníchov· 
sko m českoslovensl<U a s lwtoč 
né embargo jeho tvorby v cl o· 
tnúcom prostred í za nuci~tic· 
l<ej okup ácie priniesl i svo jo 
plody: Boh us lav Martiní:t, hoc i 
ziskaval · v cudzine s tál e vUčs ie 
ocenenie, zostliva! v n aslch 
podmien kach n eznámym skla
date ľom. Žiaľ, mnoho sa m:
z meni.lo v tomto s mer e ani n e 
skôr : a ko sklad !lteľ, ž ijút.:i v 
cudzom pt·ostr e d í, nemnl maž· 
nos ( osobnými kon tal<lt1111i s 
n aš1n11 oznanrova cí rni prusll•iecl· 
kaml a inte rpretmi clostatoč· 
n e komunikovať a ani obrovská 
snaha radu jeho osobnýc h 
priateľov a obdivovateľov jeho 
tvorby n emohla tú to situáciu 
pods ta tne zmeniť . Núzor ová po
lemika , či je Mar tinii český 
skladateľ, vlastne pok račoval H. 

Bolo t o n e pochy tmc veľl<é 
ochudobnenie domcíccj kultú r y. 
VefJ( ý tvor ivý zjav, bezvýhrad
ne jeden z nuj väčs!ch duchov 
tuhlo storočia, n ebo l clocenen ý, 
a zatiaľ časovti lwn linuitél me
dzl Smetnno m, Dvoľ<í lwm a ] i:i
núi: l<am bo la z re lel'nli , po )ll· 
nái:kovi a lw ke by nllša spoloč
nosť bola núslt ne Zbélve nlí ďul
i>icho pokručovatora t ých nuj
č is tejsích a najvyn ikajúce jsích 
domácich trad ícií. Este počas 
s k lada te!ovho zivotél - až do 
Je ho smrtt na s klonku rok u 
1959 - bolo v českosloven
:;kom hudobnom živote ven o
van é Martinli málo pozornostl. 
V tom čase, snáď z núsiln íc
kelio poclčlél t'kovania skladu te
ľových väzieb na traclici(,! čes
kej a slove n skej hudby, vzni
l<Dl Iwlt diel, ktoré sú sice 
vo svojom huclobnom výrn ze 
cmocionúln e mimori.adne p ôso
bové [napr. kantá ta Otvír(m ! 
stuciánck j, ale z hľadiska hu 
dobného vyjad r ovania i my~

lienJ(ovej podstaty zďal eka ne· 
tvoria vrc ho l skladateľovho 

k toré nie sú z tÍ1luvne viaí anf 
na zahraničnýcll vy duvatelov. 

V tomto výpoč te nemožno o b!st 

an! pra videl né zaraďovanie diel 
B. Ma rtinO clo povinných skla· 
clieb r ôznych našich súťaži, za· 
s i(I žený záu jem o skladateľovo 

dielo je a j v oblasti hudobno· 

vednej. K tomu je potrebné po· 
chop!teľn e pripojiť aj úsilie o 
za loženie Nadácie Bohuslava 
Ma rtini)· prl Cesl<am hudobnom 

foncl e , ktor á Iná ~a ú loh.Ll , trv~ 
lo sa starať o rozširovanie eli~ 
lo tohto veľl<ého huclobnéllo 
zjavu núšho storočia, podobne 
l vzni k ::i po locnostl Bohuslava 
Mart inl1, kto rú bola ako sekcia 
českej h udobnej spotočnosti. 
ZflložeJ1ú roku 1977 a dues prli.:
cu je už v troch mestách - v. 
Prah e, Brne a v s k la claterovej 
r odnej Poličke. . 

Zarttdenl e Bohus lava Marti• 
n ú clo našej hudobnej histórie 

n e bolo leda jednod uc hé. Zatial 
čo bol l<edysl p ovažovaný za 
sklacla te l'ét oclnúpodneného, 
dnes s.i uved omujeme ' pľ~)h .m• 

sol( vtedajslc lJ. odmietavých po~ 
stojov a úplne ·oprúVJI CJne uvá· 
dzaml'J te n to hi~torický omv! 
na správnu cestu: Bohusl av 
Mar linú n iele n casovo, a le i 
svojou tvo r bou nadväzu je na 
p r e dciládzél júce t ri vel ké skla· 
cla teľské zjavy Smeta nu, 
Dvoi·iika a janáčka. V du ch u 
clvo ľákovských tracl. icií vytvo~ 
r il vel'ké ná rodné clielo, kto~é 

svojou umeleckou i filozof ic

kou lloclnotou výrilZJlP presŕl· 

h u je hranice ní!šej zeme. Túto 
skutočnosť s i vša k v plnej šír· 
ke uveclomuje me až plil časo· 

vom ods tupe ocl uzavretia jeho 
tvor i vé ll o odkazu , diela veľk.é· 
ho sv-oj ím rozsahom, no pre· 
clovile lkým obsahom. 

TOMAš GREGOR HEJZLAR 

V p ••etlv!lr'!ei' 20. výro· 
či a únH·tio B. Mart in u sa 
uskutočnil v · Poličke 
smú to~ný ak t uloženia 
jeho telesných pozostat
kov l preveze ný c h zo 
Svujčiut•ska 1. So zosnu
lým sa rnzlúčil i minislet' 
ku l túry CSR M. Klusák, 
osobný priateľ B. Marli· 
nii n ár. umelec J. Páleui
čelt 11 predseda poličské· 
ho MsNV }. Hl'dli/!k a. Na 
pié t nom ak l!l sa zít ilast. 
nil n d nleglír. iu Min iste r · 
:;tva 1w ltú t•y ČSR, zástup· 
cuvia vt•ch olnýcb , štát
nyc h, spo loi!c nskýcb a 
l<nltú t•nyr;h inš litú r:ií. rad 
s ldada toľuv na če l e t1 

Jll'edscdnm l'ederáľn.eho 
Zväzu čosknsl oven~kých 
skl adateľov nál'. umel
com A. Očenášom a ďal
ši výz na mn( h ostia. 



z kultúrneho leta · v Bratislave· 
V prázdninových mesiacoch od 26. júna llo 31. augusta bol v Bratislave už 

IV. ročnik Kultúrneho leta, ktorý zahr noval vyše SOO podu ja tf d ivadelných, h u
dobnýdt, literárnych, zábavných, filmových, výtvarných, tanečných a kultúrno
spoln čenských. Hodnotenie niektorých lmdobuých akcií p rinášame v tomto a 
nasle dujúcom člsle nášho .časopisu. 

Dni organovej hudby ,-

'Cyklus organových koncer tov, jedna 
z prvých akcii bohatého pL'Ogramu bra
tislavského Kultúrneho le ta 1979 [kon
certy prebiehali od 23. júna do 8. júlu], 
Sét konal v reprezentatívnej Hudobne j 
sieni Brallslavského hradu. Nemenej re 
prezentatívny bol aj ponúkaný výber -
inter·prelov - zastúp ené boli CSSR, Ma
ďarsko, ZSSH, NSR, Portugalsko a .Svaj· 
:ctar~ko, takze cyklus pôsobil poslucháč
sl<y prHazlivo. Pr avda, keď hodnotíme 
jc~ i1o celkovú štruktút•u , musíme konš ta
tovať, ze bo l l>va lilutlvne znui!ne ncvy
rovnan ~ - účinkovali v iJOlll organisti 
n iznyc h vekových kategórií - od s tu· 
den tov, tedu skôr tba adep tov organo
vého umen111, až po svetových, zrelých 
oľgmm;tov. Dá sa však povedať, že cyk
lus mohol tak to svojmu s tálemu náv
števníkovi posky tnúť nevšedné poznanie 
li'nls tej cesty organovej interpre tácie od 
s vojich začiatkov a ž l< ojedine lým Ull\0· 
Jeckým vrcholom. Tiež koncepcia [v ý-

. ber skladteb ) jednotlivých vystúpen! bo· 
Ja roznoroclá - od h istoricky r eprezen
tallvnelw pL·ehfaclu po mono tematicl< y 
ladené (llistoricky al(Jbo národne J cel
k y. 

Ako prvý (23. 6.) vystúpil 32-ročný 
llH:JClarský organi sta ISľV AN ELLA. Nu 
.jeho výkone imponovala muzikantská 
zanietenosť a vycibrené s lohové cl.tenie, 
boiJ badateiné aj stopy jeho d ir igen t
skýt;b skúsenost!. Tak už v Bachovej 
Toccate d mol, ponl.mane j ako jeden 
p r udk;ý a nezadržatefný p~;úd, bohatým 
vnútorným členením a modelovanim jed· 
nak úl1ozom a jednak registráciou do
kúzal vnútiť posluch{tčovi svoju inter
pretačnú koncepciu. (Mohol však ešte 
viac s tavebne rozčleniť toccatu, a naj
mä využiť páuz k zviičšeniu dramalic
kél1o účinku.) Pochmúme a ako posol· 
stvo zvnútra očistené a smerujúce k 
Cistote, Vznešenosti a Kráse plynul z or· 
ganu jeho Ricercar z Bachovej Hudobn e j 
obete. V Mehdelssohnovi [Sonáta B dur J 
vedel -Ena plas ticky; muzikantsky plno
krvne odl!šiť jednotlivé časti , zdôrazniť 
r omantické melodické a n áladové bohat
stvo v súlade s polyfonickou š truktúro u 
s kladby. Vskutku priekopnicl<y bol všal< 
interpretov Liszt, kde akoby sa koneGne 

naplno uvoinil - strhol jednak skvelou 
búrkou technicity, jednak vlastným ob· 
sa lwm Lisztovho Prclúdia a fúgy na 
B·A·C·l·l. Bola to in terpretáciu premysle
ná emocionálne, stu vebne <i j slohove. 
V poslednej skladbe večera - Duruf
léovej Toccate - sa predstavll okrem 
toho aj ako maliur imP.resionis lic l<S!t: h 
f<trleb. V tejto skladbe bo lo vari naj· 
vi uc badať Ellea - llirigcntu, l\lorý ve· 
del z ot·gunu vyčariť celý orchester. 

Na tlntl!om koncer tll ( 24. 6.) sa pre d· 
stavil i dvä jl:l inte rprt: li - tnludý slo
venský orgunista ( posluchúč V .SMu l 
IMRICH SZABÓ él o mú lo starš í český 
organista JOSEF ľOPELKA. Z výkonu f m
richu Szabóa bolo esto ja~nc cítiť no
dostulol< nadhľadu nucl sk lucl l>ou a jej 
vlustnou intcrpre túciou. Ostúvol skôr nu 
úrovn i technického zvládnutiu no tového 
muleriálu a v jeho zu jati. Bacltovmu 
Prelttdiu a f úge a mol napr. chýba lo 
plustickejšie odllšenle churakte1·u prelú
d ia a fúgy, rezet·vy boli v dynamickej, 
výrazovej uj reg istrElCnej slaílc. Liszt 
[Prelúdium a fúga · na B-A-C-1! ) bol 
zvl(tdnulý na patrične j technicl<Oj úrov 
ni, no chýbn l mu vnútorný vzťah, pred· 
stavu orgunického celku. Mladý orga
n ista všák zau jal v pôsobivo zvukovo 
vybavenej Solwlove j sklaclbe, pripomi· 
naj úcej .,sférickú" hudbu. josef Popelkél 
od prvých tónov nedal o sebe pochyba · 
vať, že je .,rodeným" organis tom. Jeho 
hutný prejav, k torý v Bachovom Prel ú· 
ellu a fuge c mol vyvo l č'i va l predstavu 
majest&tnos tl burokového kostola, pre
zrádza l typ d ravého muzikanta stavajú· 
ceho na k-ontrastoch velkých plôch a 
aj ked je pritom každý detail prepra
covaný a premyslený, predsa len víťazí 
"stavitel". je ho hra tak v konečnom dô
sledku pôsoblla moh utným a vefkole
pým dojmom - al<oby organista ovládal 
nielen klávesy, ale a j š ít·enie zvuku v 
priestore a podriadil ho potrebám svo
jej k-oncepcie. V ďaWej skladbe večera 
Popelku ·aoka:zal, ·že vie p•resvetlčiť -aj , 
v iných polohách - spev, ktorým znel 
organ pod jeho rukami vo Franckovom 
Choráli a mol, žil t ypicky franckovskou 
vnútorne nábožensky cítenou emoci-ona
l itou, a naraz odkryl vysokú kultúru 

tónu, ktorou ten to mladý organista vlád· 
ne. Posl-edná skladba - Pololánikova 
Sonata bravura zaujala zasa hravými a 
humornými tónmi a presvedčila o inter· 
pt'elovom umenl registrácie. 

Slovenský organista JAN VLADIMiR 
MICHALKO (27. 6.) si vybral pre svoje 
vyst(lpenie skladby J. S. Bacha, F. Men· 

· delssohna-Burtlwldyho a Maxa Regera. 
V Bachovi preukázal velmi dobrú tech· 
.nickú pripravenosť, výkon však narúšali 
neclot!almuté f rázy [v pr ílišnom pp sa 
s tr ácal koniec fr ázy ). V 6. sonáte cl mol 
F. M"endelssohna-Bar tholdybo násilné 
agogické výkyvy (ktoré nevyplývali z 
vnútorného p t.·ec:itenia diela J 4berali ve
ľa z konečného účinl<U Mi.cha lkovej i n· 
terpretflcie. Aj jeho Clwrálovej fan tá· 
zii op. 40, č. 2 M. Regera - ináč zvlád· 
nutej na velmi dobrej ú t·ovni - chýbala 
väčšia presvedčivosť , uvoľnenosť, vnútor
né pochopenh) a prežitie a konečne ozi· 
vujúca muzikantská iskra. 

Piaty v pm·adf sa predstavU poslu
c háčom .. známy sovietsky or ganista SER· 
GEJ D!Zt,JR (30. 6. ). Uz pr vá s li:ladba 
(Nikqlaus Br uhns: Prelúdium a lúga 
e mol l prezradila Di:lurove kvality -
na jmH zmysel pre logiku výstavby a per
fek tné polyfonické vedenie h lasov, kto
ré, alw sme ~n v prie behu koncer tu 
moh li presverlčiť, sa stftvajú osou jeiJo 
interprctáuií. S. Di :lu r je organistom jas
n ýc h čistých tónov, subtHnym v n.a
nibuni so zvulwm. ]EJ ho Bohmov ChartU 
bol ukážkou vypracovan.iél k ryštálovo do· 
kona lého tvaru pt'ipomfnajúceho čínske 
minia túry čl brúsený porcelán. Ďalšie 
skladby [Bach a Schumunn ) vš al< dok á· 
zuli, ze orgunlstu vle rozoznieť aj htit· 
nejšle tóny - nikdy však nie do te j 
miery, aby sa zliali či stra tili jednot
livé polyfonlcké !!n ie, k toré rysu je (a j 
na úkor citového angazovania sa) s ma
tematickou presnosťou. Zreteľné polyfo· 
nické línie a z nich vyplývajúca kom
pozícia celku - t o je Sergej Dižu r. 
Večer, na !<torom vystúpil západoM· 

mecký organista a skladateľ WERNER 
]ACOB (1. 7. ), patril medzi vrcholné 
umelecké zázltky. Kri!sny nosný zvuk 
organu, perfek tné polyfonické vedenie 
hlasov, zriedkavá vyrovnanosť všé,.t kých 
interpretačných parametrov (zložiek); 
de tail - výstavba celku, logika výstav
by - plnokrvné muzikantské cítenie 
atď., ako a j bohatá, no priliehavá regis· 
trácia - to sú iba niektoré premisy 
·jeho obdivuhodného organového ume
nia. Z ]acobovej interpretácie diel Kin· 
d-crmauna, Pao.~elbela, Bacha, Regera 
ako aj vlastnej• sklad by Improvisation 
sur E. B. vyžarovala charakteristická do· 
~onalost - skrátka počuli sme zrelý 
prejav interpretačnej osobnosti, ktorá 
vie všetl<y profesionálne finesy postaviť 

Letné komorné koncerty 
dobnú reč, Sólista disponoval 
ušľachtilým tónom a pozoru
hodným technickým fondom, 
:Fischerova koncepcia poukáza
la v plnej miere na brilantný 
symfonizmus Weberovej hu
dobne j reči. Umelecký rast 
štá tneho Jwmorného orches tra 
Ž!lina sa potvrdil i v Inte rpre 
tácii Symfónie Es dm č. 184 
W. A. Mozar ta, k torú predvie· 
dol orchester štýlovo čisto, 
zvukovo vyvúžene , umelecky 
presvedčivo. 

do služieb konečného zámeru, in terpre· 
tačnej koncepcie, ktorá má na zreteli 
sprostredkovanie ideového posols tva die 
la. Werner ]ac;ob ·vie dať každému drn· 
hu, čo mu je špecifické - napr. chorá· 
lu jeho meditatívnu vážnosť, árii zasa 
spevnosť, jednoduchos( a pritom bohatú 
farebnosť, fúge jej polyfonickosť, gradá· 
eiu a vnútornú d ramati ckosť atď. jeho 
bra je muzikantsky plnokrvná, no po
slucháč si ako výsledný dojem odnáša 
pocit dokonalého tvaru, estetický zá:li• 
tok krásy. 

Posledné dva veCery boli ladené s kôl• 
komom e - so spoluúčasťou spevákov. 
ANTOINE SIBERTINOV A·BLANCOV A a 
RUTH von KOTSCHUBEY [4. 7. ) si pri~ 
pravili p rogram lmmbinovaný z diel J, s. 
Bacha a špan1elskych a portugalských' 
s kladatetov. Tvorili spolu harmon ický 
celok, ktorého "ozdobou" bola osobnosť 
svajčiarskej speváčky. Zaujala na so p• 
rán n ezvyKlou mäkkosťou a lahodnosťotJ1 
svojho hlasu, k torý sa pod jej .,rukami .. 
menil na všemocný a čarovný nástroj. 
Vysoká ku!tút•a tónu, čisté štýlové c!t e" 
nie. precízne vypracovanie a zanietené 
podanie - to sú niektoré z ch arakteris• 
tík prejavu oboch umelcov, ktorí sl za• 
sl úžene zí.skali sympatie a uznanie pub• 
li ka. 

Pretože posledný ohlásený večer sa 
z technických p.r!čin (porucha organu l 
nekona.l, organový cyklus uzatvoril FER· 
DlNAND KLINDA so Slove ns kými mad• 
t'igalistami. leb program pozostával vý~ 
hradne z diel starých slovenských s kla• 
date rov (a j anonymných .- napr. Le• 
vočský pes tl'ý zbomík, Anonymus z tren• 
čian~kello a.rch!vu atď.), F. Klinda aj 
v tak úzkom profile skladieb pre javil 
svo je vyhranené š tý lové c!tenie a zvolil 
taký Sflôsob prednesu a registrácie, k to• 
rý vedel nielen pôsobivo priblížiť do• 
bový charakter diel, ale aj zaujať poslu• 
cháčov. Práve fak t, že s a Klinda nemo• 
hol prezentovať vo ,.väčších" skladbúch1 
a pritom vede l takis to zaujať v t ýcll 
menej populárnych, .,druhor adých", 
svedčí o jeho zodpovednom prístupe a 
umeleckej velkosti. Tento vynikajl1ci slo- . 
venský organista je vôbec typom inter• 
preta s vysokou in teligenciou, ktorá sa 
preJavuje v dokonale premyslenej kon• 
cepcli, no pr itom so živým muzikant• 
ským cítením. Ich syntéza Osti do pred• 
nesu aii klasicky vyrovnaného, pritom 
však dýchajúceho vnútorným životom 
skladieb. Slovensk! madrigalisti . sú sym• 
pauck.í svojím n1uzikants~ zaniete• 
n ím, kultivovanosťou prejavu, s tarostU• 
vým pl'epra covanhn jednotlivých partov 
ll ich sklben!m v plastický výsledný 
tvar. 

ZDE~KA KALNICKA 

Prvým koncer tom toh to cyk
iu [v Klar iskách 5. júla ) bol 
koncert Státneho komom ého 
orchestra Zllina s dil'igentom 
Edua rdom Fischerom a sólista
ml jelou Špitkovou [husle) a 
'fo.lacl<irom Já noškom (klar inet) . 
iV úvodnej Casti programu od· 
znelo Nocturno ·č . 2 F dur J. 
Haydna - dielo pridr žiavajúce 
sa výsostne galantného s lohu. 
V jeho interpretácii sa obja
vili drobné intonačné i t ecll
n jcké nepresnosti, k toré žiaľ 
rušivo pôsobili pri dotvárant 
výsledného umeleckého zážlt· 
ku. Interpretácii chýbala ľah· 
kosť a navyše i prepracovanie 
·c:etailov. V Konce!' te D dur pre 
husle a orchester K. Z. 211 W. 
!A. Mozarta sa predstavlla Jela 
Spitková . Jej výkon bol v pl• 
nom súlade s tradičným poľin· 
it!m Mozartových husrovýcll 
koncertov. Tre ba však poclot· 
lmúť, že v technick y exponova• 
n ých úsekoch chýbala samo· 
zrejmost, tahkosť a neraz i in· 
itonačná presnosť. Ka ntabilné 
tíseky vyzneli presvedčivejšie 
- jednoznačne v nich domino
vala muzikalita. Velmi ku lti· 
vovRn ý a š týlove prepracovaný 
bol vi;ak výkon orcllestra, k to
l'ý podstatnou m ierou dotváral 
výsledný obraz i atmosféru ce
lého diela. 

Je potešitefné, že toto t eleso 
má svoje špecifikum nielen v 
obsaclenl, ale 1 v umeleckom 
preja ve a dramaturgickej kon
cepcii. 

viii sa drobné technické n e• 
p resnosti, avšak interpretácia 
bola pre dsa len štýlove vyhra· 
n enejšla a koncepčne dotvore· 
ná . K optimálnemu tvorivému 
~to to:lneniu doš lo celkom zá
konite v diele bulharského 
sklaclate fu Vaslla Kasandjieva 
- Stt·ophe. Svojím charakte
rom pripomína táto' s ldadba 
kompozičné prúdy z polovice 
gesťclesiatych rokov; prvky so
noricl<é stäli jednoznačne v 
popredí skladateľovho tvoeivé· 
ho zliujmu. Hromadenie zvuka· 
malebných efektov nemalo 
vsak vnútorné opodstatnenie, 
č!m sa celé dielo dostalo do 
polôh brilantne nadnesenej 
ln·avosti. Interpretom sa v pl· 
ne j miere podarilo realizova ť 
skl acln teľove kompozičné záme
ry vďaka dokonalému zvlá dnu
tiu všetkých technických prob· 
lémov. 

Stá tny komm•ný orchester Žilina s dirigentom Eduardom Fische· 
rom, Snťmka: J. Hulka 

Mimoriadne pôsobivé bolo 
prť'l dved e nie Koncertu Es cltll.' 
pre klarinet a orches ter, op. 
74 C. M. von Webera. Je pote· 
š itefné, :le s61'istom bol jeden 
z členov Štátneho ko morného 
orchestra v Ziline Alaclár Já· 
noška. Sólový i ot·chP.strálny 
pa rt bol v tomto diele koncep!:· 
ne dotvoren·ý A muzikálny. 
Téchnicl<y n óro'čn é úseky v dn
chu brilantne koncipovanej 
kompozičnej faktúry boli inlm·· 
pretované výsos tm: r-01nan tickv, 
s o zmyslohl pl'ti W eberovu hu• 

... 
Dramaturgickým obohatením 

cyklu bolo tt činkovanie Bulhar
s kého tria [Stoimír Simesnov 
- fla uta, Alexander Avramov 
- husle u Lil jano Stefanova 
- klavír) v Klar iskách diía 12. 
júla 1979. 

V prvej polovici p rogramu 
odznela Triová soniitél G dur 
J. S. Bacha a l, sonáta c mol, 
o p. 2 G. F. Händ la. Žiaf, inte r
pretticla oboch di el bolä pozna
čen& množstvom rubátovýc h 
prv~ov, v dynamickej oblasti 
prevládala zväčša ži velnosť. 
krorá zasiahla tak llntu hori· 
zontá lnu, alw i vertil<úlnu. Ne· 
raz sa s távalo, ze vedúci me
locHckx hlas v rámci kont t·a
punkti ckej sadzby úpl ne zani· 

· kol, prípadne sprievodný alebo 
kontrap unl<tujCtci hlas zatie nil 
základnú myšl!enku . 

Intet• pt·etačne hodno tne jšia 
hola druluí polovica programu. 
Peedvecl enie MadrigaloveJ so · 
náty B. Martintt jednoznačne 
ukáza lo, že hudba 20. stor. je 
tonlllto komornému telesu men
tálne i umeleci>:Y. bližšia, Obja• 

• 

Z di ela ja cquesa Iber ta -
Deux !nterludes - vyžarovala 
romanticky ladená nostalgia 
vybičovaná neL·az a:l do opo j· 
n ej vítšne. Interpretá cia t ollto 
cliela pôsobila po Kasandjievo
vej Strophe najpresvedčivejšie. 
Vyvážená bola na jmä súhra a 
muziclrovan i.e poznačené zmys· 
lom pre výstavbu diela. 

**" 

Pražskí komorn1 speváci a 
inš trumentálni sólisti - Can
tic um Pragense - s umelec
kým vedúcim Vitezslavom 
Pochmanom sa veni.t jú kom.OJ'· 
nému spevu v spojení s rôzny
IU \. sólovými nástrojmi od r. 
1964. V prog ramovej náplni ic ll 
bratislavského vystúpénia v 
Klariskách cliía 19. júla bola 
zastúpená predovšetkým hudba 
17. a 18. storočia. 

V Arii per basso e strumen ti 
Vinzenza Alb1:1c111o, v. podaní 

Jana Soumara ll Inštrumentál
nych sólistov, zvuková u evyvli· 
ženosť inštru ment~lne j a vo
ká lnej zložky podstatným spô· 
sobom na r ušila kantabilný cha
rakter d iela, Sólový vokálny 
part takmer zanikol v sple ti 
inš trumentálnych hlasov. Štýlo· 
ve a muzikálne prepracované 
boli Pieta signora - ária-Ales
sandra St radel lu a La Concor· 
die de Pia neti Antonia Colda
ru v podani Vlasty Mlejnko· 
vej [soprán), Hany Jedličkovej 
(alt ), Vftezslava P-ochma na [te
nor l a Jana So um ara (bil sba· 
rytón ), Určitým kvalitatívnym 
zlomom bolo predvedenie Vto
lončelovej sonáty a mol An· 
tonia Vivaldiho, Sól!sta Bohu
mil Malot!n di sponoval s!ce 
pevným tónom, avšak miestami 
ho preforslroval nadmet·nou in
tenzitou a vibráto.m. Béz vý· 
lu·ad nemožno hodnotiť a11i Ave 
vet·um - štvorhlasné moteto 
a Noktur no pre tL'i hlasy w. A. 
Mozar ta, štvorhlasné moteto so 
sopránovým sólom od J, N. 
Hummela a Elegický spev pre 
š tyri hlasy a nástroje, ()p, 118 
od L. v. Beethovena. Celkový 
prfs~UP. k s pomenutým dielam 

bol výrazovo prekomplikovaný, 
navyše vo vokálnych par tocil 
chýbala lntonačná čistota . 

Druhá polovica programu bo· 
la venovaná die lam starých 
českých majstrov. Táto skutoč· 
nosť malo poz!t!vny dopad na 
tvárnosť interpretácie. Doku· 
mentovalo to už poiiatie Lutny 
českej od Adama 'Václava 
Mlchnu z Otwdov!c a sonú ty, 
E'. J. Vejvanovsl<ého. MimoL'Iad
ne technicky náročná a ume· 
lecký pôsobivá bola i š tvorhlas
ná vokálna fúga Memento Ab· · 
mhám B. M. černollors kéll o a 
Largo a Allegro z TrioveJ so
náty E dur Jii'lho Bendu. Stvát·· 
nénie týchto diel bolo pozna• 
čené vzácnym prctlm očen lm 
Véľl<ých ume leckých i.deá luv 
česke j hudoby 18. stm·očia. Pô
sobivým záverečným číslom 
program u bolo predvedenie 
kél ntáty ·p1:e štyri lllusy A ná
strofe Regina coe ll od Šlmo· 
na Brixfho. PoZOI'II hodná hnla 
najmä dokonalá zhoda štyroch 
vokálnycl1 h lásov a icb pôso
bivá súhra s !nstrumentá lnym 
obsa den 'im. 

IGOR BERGER 



nťrn a 'čisCo.6o u voká. lrrt<!lro )'ll '~ · 
javu · trpŕitat v\!Ron J!ntislav-
Mkého cletské!Ír) :tbtJ!~U pi'Í. 
MDKO (cl ir. · E. Saŕ·ayovií 1 11 

prep.racpvan)•m v)' i<Jzorrr, plas 
li ckatr dynamir.ko·u 'líniou, akn 
aj hlasov)•m fondom sa· pt•ezrm 
toval detský spevár:l~y zbor 
"Dunajské vlny" z Ruse f rli r. 
Ant. Nikolov-Odo rov) . DP.tskŕ. 

spevácke zbory zo Slovr.mskl• 
potvrdi li dobr·ú t'rroveii. iii u:% 
to bol i výkony detských z ho-

~ké zbot•y 1. ·-· RR ia Mare ,' zlí nr 
Dunajské vlny :t Kuse. zhor > 
Ostravy a. RDZ pt•i MDKO. 

M~~dzi o ú rod ná prehliadk 11 

(I P.hk~ell spevilckycf1 zborov 
cli'!lil p!'lestor kEtžclóuJU zboru 
pa!dStiiVit svoju · vlastnú dn1 
n11l1.urgi r:kú tvár. Hoci [est iv<t · 
iový statú t . n,r.urč i l. nnštudova ť . 
povinnr sl! lad IJll ~ lo1· enskéhn 
llU(Ol'd , I)OJO S)'lll)lil t icke, ŽP. 
vi~etk v de ts ké . spev:úcl'e Z!Ju r •; 
v sv?jich vystúpen iac h in te r· 

Keby všetky deti sveta 

ti e d..)tské spevácke zbor y , kl'o• 
t•é Zi">i<al i oCIJHenío a najvyssi 
poť;r~'l boclnv, lll äli vysok ú ume
Jec.kll úrové:ií. Týka sa to cel
!mve j iJi l·erp retačnej Cn:ovne a 
p ľ iroLiz.t:me aj iCil hlasove j k ul
tú r y 11 príp ra vy. P1ttom každé .. 
z te lw s up úta lo osobitýrni, c l id· 

ľ<lklnristicli ýrn i zŕiakt11i svojho 
pre-ja vtl. V tomto smere - nk o 
)t" ' lo vseu!Jucno zn il me - - Vl'· 

nnw li oiJidva IJUl!Jarsk ó zborv. 
Nuvy · pt;isltip ' l< úprave i k iD· 
tm·pr(;ti:Ícii ľudovej piesne bol 
c luu·a kteris t:íc ký pre rum unsk.)r 
~bor z Bň'ill MaJ;e. V spon tá n
nom p re jave dell z Kyjeva nás 
zas očarili svit:že p ion ierskr; 
p iesne. Vo vysoko kultivova· 
nom, formovo . premyslenom 
prednese nás ho roz hlasového 
cletského s peváckeho zboru !Jo
lo možné postrehnúť oso!;itnú 
cestu ' československý-ch det
sk§•c!J z borovýcl'l lBlies, a n a 
p o ko n m il ým prel<Vi:!pením boli 
ma lí ch lapci zo š panie lsl, ô . Tf 
d ispon ovali- zvláštnou zvuko· 
vou kräsou spevu e ul'ÓJJSl,ello 
juhu . Nakoniec snAd' ešte tor- . 
ko: i mpozan tné bolo, ~ akou 
vérvo n, ll tí žÍ.lvnatosťo u a veľ
lm u rliscip línou s<t púšť H li. ma 
lí spr<vllci do ve ľkej bitky o 
um iestnen ie. 

Zo slove~sl{~il:;}i ·sJ-éla~at~ro~ 
mnohí 'Už roky ~polupractqú s 
jelln.ollívýrni nasimi· · telesam'i 
( Moyzes, Noviik, MikUla, B'ui.·· 
l<ts, Zel.-jenka, Kofínek. Bázlik, 
Z81_n anovsk,ý a i.n í ) . BrJlo. bY. 
vsak veľmi vit<mé, aby: aj dal • 
i;í sld a date lia venova)t tomu .to· 
zámu p lnú pozo t•nosť. Ved' je 
vše o bec ne zná. mn schopnosť clrJ· 
ti zmocniť sa bez ziíbnm i t i:i
l(ýCll l<O mpoz icií, l>toré Ll inýc!! 
t ypo v zbot·ov z hľarli.ska 'in te r • 
pl'f!táci r·ľ nilrá1.ajú .na ťažkos·· 
t'i. Pok ia!' · ide b ú Jmatickú - ob• 
! ?.s ť - živo t deti. nám v t omto 
smere po~J(ytnje š i rokú pale tu . 
Veríme, ·že . . 1< MedzinliJ•o4n~ipľl 
roku dieťaťa vzniknú este ďal~ 
šic sktad l)y. , , • . . ,, , . 

V čase od 25.-30. IV. 1979 
sa Bratislava už po tretíkrát 
10tal a realizátorom med:~:inárod
n.éh o festivalu deh•kých spe
'áckyeh zhoruv .,Kehy všetky 
det) sveta ... " , ktorého uspo
riadatel'om bo lo MS SSR, SúV 
SZM a NVB. 01:ganizátot•om 
vr.ľkolepého podujatia bol 
ústredný dom Jl ioiliemv a mlá
deže KG v Bratislave. 

l't'lv z Pl'ievidze ·- l'rieboj (cl ir. 
M. OL'líkova l. z Prešova (E. 
Zacharová ) alebo Bratisľavy :... 
Zm•nička [ M. Sei dl). V p'os
lecín ej s úťaži.acej skupine sn 
P<lknými výkonm i. prezentova li 
spevácke zbory z úsU nad L3-
bem (VL Ko bt· leJ. ďalš .í zhor 
z Bulharska - Dunajskí slávÍI:i 
zo Silistry (rlir. Ľubom!r Pi1 V· 
Iov), Detský spev. :tbor Cs. roz
hla!(u v Bratislave (M. V11chl, 
ch!Rp cens!(ý spf)Viicky zbor 
Sauto Domingo Sa.v.io zo San
tanderu v Španielsku (Cilrl03 
Mar.iil LHbill'l:il 'ľaTJiH \ a S[J8Vác
ky zbor Zarnic:a z Kyjeva (P. 
Mer8žin ]. 

pťetovaU jednu i 'Viac sloven
ských skladieb. 

K podpor e detské l10 zborové
ho hnutia mal nemalou m ier ou 
ru·isp'ieť aj Ce losloven:;ky- sr.m i
nár· ved uci ch detských spJVác
kych zborov · s meclzinál'odnou 
účä sťou, na k tor om odzneJi l' fJ 
fe rály póprednýcll h tu lobnýctt 
pedagógov a skladateľov. O v ý 
voji clet~kéllo zborovéh o spevu 
a jeho mieste v PO SZM refe .. 
roval dr. T. Sedlick ý, GSc., prl · 
S)lfJvok o p i.on ierskej piesni si 
pr·ipntvil cllhoJ'-očný zbo rmaj
ster Detské lw zboru Cs. roz· 
hlasu v Br a tisla ve lmclo!Jn ý 
skladateľ O. Franc'isc1, o no 
vý·ch tecllni l\ a c l't v zbo rovej 
tvod;e pr e cl et ľ H rrt lúdt?ž [un
tlnvän e pr ecl nl:bt; l U. Do mn n-
sk)·. · 

NORA KYSE:WVi\ 

l'redsed.nm medzináJ~o duttj 
pol'Oty III. mad:r.inárodnéhn 
festivalu detských spevá ckych 
zborov bul zaslítiilý umelec dr. 
Stefan Klimo. V tejto sí1vislo~l i. 
sme nm položili ni?.ku l'k o o tfi· 
zo k. 

Co bolo hlavnýlll poslan ím 
uvedeného podujatia? 

Ak,o s,kú se nf , di~·igen.t · -~ , , od; 
bol'n ík' ·v ublastf zJjo'rovi'ilto .s.pih 
vu by s te nepot:ltybne mo bil 
poskytn ú.!' mnohým našim zbo t•· 
majstrom nejednu tiempí .radu.• 
Ktoré, . myslítr.. by mali - bý·ľ tie. 
na jzávnžne jiiiP.? 

Vari Jen tor keJ'. ll il rnerlzi nll-. 
r odných - i domácich stiťéiŽi8 c' ll 
sa ~1'1-í'le .prf;svielli:rnn . ~ D cl1r !·· 
gent spev<'lc:kt:hct zbrnm nmé:l 
bvť gokorwl ým zm11:ccm1 ntistTO; 
jéJ, i<lm·ý je tnu <.V8l'f:!ný. Ocl d CJ - . 

' ' i ' 

Rovnako ako predch~dzajúce 
i:lvo ročn!ky festivalu (1974 a 
1975) aj ten lo s a konn.l pr i. p t·í · 
l e~itosH v }•znamnýcll oslftv R 

vý ro iSí - v Medzimírodnom ro
kli the 'Ca ťa a pr\ pr ílr-!žitos ti 30. 
v)•ro?; ia založenia PO. Svojím 
rozsahom il knltli rno-spo ločen
skýrn dosa hom však obfJ pTed· 
ch áclz<~júcr< ročníky pl'f!Výši !. V 
rokli 1971 sa na festivale zú
'č<lstni : o ll ctets t<\•r. ll spev~ckych 
z borov, v roku l<J7S tíi:inkovHio 
5 zborov zo zall raničla a 4 z 
CssR. no v tomto roku súťilži
lo 20 delských zl:lor·nví•ch t <'!· 
Ji w>. O'krf!lll najl!; pších d.f!l· 
sl<ýcl l a pioniP.r<>i< vch sp~viic· 
kvc!J zhomv z o S lnw!nska a 
Č:iHcll , s a na !'f!~li valr. prezen · 
1ovllll dPii zo SpAniels l<n, Bul
lulrskr-,, ]uho~l <\ v ir·~. o brJCh n P-· 
liH! t:k )'Ch s t<í to v , 'Marľar~ka, 
ZSS R, Hu tnnnsl<a · il Poľska . F(!S

t ivaloviÍ. prr•ldiadl<ll llodnolila 
odborná porola n<~ čele so <:ilsl. 
u melcon:i clr . Stefanotn Klimom, 
1<-torá siNiova l t~ Ví'lwny :?.0 
zborov v 4 slwpinách . Intm:
pretáciou svojhu sí:tťalného blo
ku a svi.ežim prej11vnm Zllttjal 
výkon Dets'kého speváekehn 
zbol'u "S lniečko" ( cli r . fozBf 
Sv:ikk) a ostravského dP.tského 
:r.hot·u (J<H·omfr Richtl;r l, kt01~ý 
m i!o a bezprostl'edne .predvic· 
dol pôsol.lívé zlJ()rové dielko 
" Veci" od V. Felixa. Spevácky 
zbor Zá kladnej školy Bélu Ku
na z Gyot•u zaujal inl.t~rpret<i
c:iou predovšetkým skl a dieb 
m adarských antur·ov - Z. J<o .. 
dálya a B. Bartól<a. Detský 
:11bor Domu pionierov Germaua 
Titova z Bel'llua zarodil clo sú
ťažnébo progrnmu prevaž,ne 
di el a nemeckých skladateľov, 
rnecl zi nimi. c yklus K. Schwae
na venovaný Medzinárodnému 
roku dieťaťa. Niekoľko pek
ných výkonov sme počuli aj v 
dntlwJ skupine súťažiacich 
zborov, z ktorej Zňujala tempr-.:
ranwntná interpn~táéi a skla
di eb runwnských ·sk lada teľov v 
p o daní Kom~rného zboru :r. 
.Baia Mare. Muziká~nym cHe· 

Titul laureáta III. medzin íi
rodného· festivalu dP.tský1:h 
xhm·ov a Zlatý veniec !-ii od · 
niesol detskÝ zllot• Dlllta·j~kí 
~l~víci zo SiÍi~tJ'V v Rl:R, ktn· 
r ý sa pn)Zf!n l'o vnľ vyspelou bliJ · 
so vou ki iltúJ·ou, holHttou dy· 
na mickou i;kálon il muzil,;: aJi
wu. Ve l' m.i rtohrýrn dojmom Zil 

pó~obil Detský ~pevácky zbor 
Cs. rozhluu v Bt.•atislave so 
svojí1n d i.rigenlom M. Vacl:!om. 
NäročtH\ vnl<illne pat·titúry m-
18rpretoval ~ istotou a into
nflb lOu N s lotou , h lasovo kul
ti WJvane. Zís kal cenu za noj
lttp~í pt•ednes angažovanej 
skladby k Medzinárodnému 1'0· 
ku lliel'aťu. Kvalitný a vyrov
nan9 v9kon podal aj ús~ckf 
topevácky zbor zaraden ím vý
Jnčne s.ld adieb českých 11 s lo· 
vflnsl<ýcJ·, autorov. Tento zbor 
získal r.enu za najll!pšill inter
pretáciu skladieb k 30. výročiu 
PO SZM. So zäu jmom sa očll· 
kávalo vystúpenie dvoch výluč
ne chi«11čensl<'ýcl1 zborov. Ten 
p r v}' z (·: d<; líska skla rni'll , 
druhý - zo lí)Janieľskeho San· 
ta.nderu · p rekvaJl il vyspelou 
hlasovou kultú r ou, za ktorú c;t 
z Br ntislavy odniesol aj zvlášt
nu cen u. Cenu u najlepšiu in 
tel'pretácin skladby o mieri a 
pr iatebtve ude lila mec\zinárorl
nií, pórota Det~kénm spevácke
mu :~;hol~u Zarnica z Kyjeva 

Hlavným puslé.tníw to h to rne
(lzinámdneho fcstivHlu bolo ak· 
tívnt! p rispie ť k oslavá m Me· 
clzinárodného t•oku rlieťa ťa il k 
30. v)Točiu založe n ia Pionier
~kej organizác ie a v družbe a 
priatd~tve det.í z 1~ôznyc 1J krll· 
jín manHe~tovnť zn mier p r e 
de li celéliu svHtn. Dolej tu is l o 
o podn ie tenie t vo r ivého elánu 
ctetskýcfl SJHIVáckycil zborov. a 
o vzí1 jomnú k·onfrontáciu nélj · 
novších výslodko v ich u melee
kej p ráce. Napokon dôležit)•m 
monwntom festival ll je aj potl
ule llť vzni k nových piesni pre 
cieli, získať ilásn!kov, ltucloi:l· 
ných sklaclatelov a ďalšieh p t·a
covní.kov pr e prácu s deťm i. 

]'lia záverečnom kon e!H' I (~ vystúpil i všetky detské· s.peváúké; .z lii.Jrt . •· 
a spr~vádzala i r.h ú strednít hudba MV SSR ·pod taktov'ko.li :ui ji' . ~Ji,,, ,. 
r:hala .Galovca. · , " • .. !: ' ·~-

, ~ l : ' • • • : 1 

Ako hodnotíte vy osobne úr.;,. , kqÍlflle P,t' iprav:~{1é \l:o · ll_l,a~~r", z~: 
veii slovenskýGh d etských ~ visí . pl'1i_ľodzer,~s ;, ~i . 1~a~·~ .. ,r;J·•cl!:~~ 
z bnrov v porovnaní so zhol'll\i _. véiw speyu, ska1a J 13lfú ; , V,Yl~él.,.fji 
z Ciech a zahl'aničia ;• . . · v'ýcl l možnost í. a ; .n ·· · · ·v, 

'::''' ;) n , setwpJ;losi'. ~ .YYJéld~iw#-1~. ~;~ 
-Zo · slovensl;:ýcll účastn(,l~·.f'ibl<i1,.;,;-,;:>•~;t\.n"'·.·;h."' f'J\-i ·,!i'i ,l'• ťl~: p,.{«.: · 

~) ,.., -.-,; .. \. ' :r.~ uJ.f r~:;'f. ... '.......! ·f~Tl . , .f'1"!' 
vy n i l< ol bratislavsk9 detský ~·f:!Jf:;;,:;;· .• /l!,ó: ,:l?l:.!l_~O!{tw, 1EW' !?J}~ ~l~l 
h lasový zbor. Ide o nJilrkanCní'· . ': :· .- : . cl-i r.ig~n.~': - . rr,esm!~ ; '\č • 
ras t. Toto teleso, ak sa b~i(J!l ' · · :7:~ ' fni·ig~/ni . yfr:;"-{ f_ó tlltp,, S~lf)! 1Í.I?. 
na nastúpenej ceste nacľ~t ) ,~ i 1 •.1rn,enej , \l-ko . perl agog . . , Naoncil\ fl. ·, 
ze! o kon~ rova ť , bude dozaista T~ui:lský lÍI<!s ~ : ;e'. ria4za·t , . o$.ó1~ilý' 
llflsint lispešný lll reprezentan- tlucl.obriy ' tiástr6j. ' vťa $tnJ · 'Jú~· 
tom v súťaži s (';t·!skými i .Zél· ~ lov ek, ktor)', p,r!'J_rný~ľa,.. ,'), . P-C!'~ 
l1 ran ičn ým i z11o r mi. Ta l,úto hato eHL Dnes je" U'ž ·zastara lý : 

[ rlir. P . Mere~.in), ktorý svo i , 
súťažný t•epertoál' interpt'fl l'oval 
s nnergický m a op limis1i.ck ý m 
vvrazotÍJ, technicky isto a {JI'P.
svec\čivo . 

Aká bola celková ítroveň fe,;
tivlllu čo sa týk a h lasovej kul
túry it umllleckého podania? 

N!~dávuo som sa zúčastnil na 
medzinúroclne j sú(aži vo Var· 
nB. A mk so m mal ešte .,v 
ušiach" (a·oveô naozaj vyspll · 
Jýdl clel'skýcli zborov, ktoré ~ i 

schopnosť majú i nase daE;ie tak)' urrreleck'ý 1n•ejav.. 15:ton<· 
hra l i~lilvské zborv za prNlp o- nie ·ie timocpený p r,áxe . týml tn 
k ladu zvvšovania ,hlas ovej kva- vlastrw s.Ú:In'li člov.e:I&:"-')(1!ajyäc~t 
lily . umeleckej disciplín y a ná- emocionálny t;Jábo'j tná jJre!o 
ročnosti v umeleckej peáci. ta ký interpretačný prejav, v 
Prekva_p i \i ma v~ak .. m imohJ'ai·i- k to t'Otll Si:! s peváci ,.;iednolia s 

Záverečný galakoncert. ,.Ke
by všetky dell sveta" pillril 
\'šetkým účlnl(ujúcirn deťom . a 

s!IJV~:ke z~o 1·v naJma z Pnevi- clit· igentovou predstavou do ta· 
dzP. a Prf~snva . . .. 

keJ miery, ze spontán_ne muzi• 

· zái'Oven aj oficiálnemu vylllá
senin výsledkov. Okrem spo· 
menut9ch · boli .udeléné aj d'al· 
šie cenf, ktoré si odJiiesli det-

•1am meral i svoje sily. O brati
s lavs kom festival e môžem v 
tejto · súvislosti konš tatovať. že 

Majú naše detské zbq1~y do · 
statok adekvátneho t•epf~rtoá
ru? Aký typ l'iteratítry im p r i
padne chýba. 

ciru]ú a skladbu plne p r e ži• 
va jú: 

Otázky: ava 

Bach- "zlik 
Neobyčajný koncert sa .' uskutočnil cliH\ 23 . 7 . v Kla .. 

riskii ch; výber z Prelúdií a fúg 1. dielu Temperované ho 
klav.íra od J. S. Bacha (chc, es, f , G, a, hl a Spektl'á, 
elektronické metamorfózy a komentáre k nim od Mira 
Bá zlika . Po jednotlivých Bachových skladbách postu pm) 
zazneli Pieta, I.rumel's.lun (V norenie), Apokalypsa, Con · 
cortino, Arla , Adi e u . Jedinečnosť celého pl'Oje l<tu -- j•!hO 
počiatok siaha daleko a v Bázlikovi dozl'ievo l v prie
behu rokov sedemdesiatych - clovŕši.la skntočno~ť . že 
autor súm Bacha interpretoval a zároveň mal zvukovú 
réžiu. 

Vývoj umenia vce lku je vlastne n ádherným pľll.dom. 
dúhou vytvorenou mnohopočetnými súvislosťami a roz
manitým nac\väzovanÍln. Aj v tejto dobe sa umelci učia 
od druh)•ch, sú vedome či nec hti.ac ovplyvfíovaní a tiež 
preukázateľne o vplyvn ení, inšpirujú sa, vybera jú si po· 
ciľa ťažko kvantiflkovateľných zákonov vZu i'Y z doteraz 
známych prejavov umeleckého mäterializovänia neko· 
nečnej duchovnej energJe ľudstva. Najčastejším mode
lom vzťahu skladateľa k inému skladateľovi a · je'ho 
hudbe býva sympatia, ktorej intenzita závi sí od IÍtie ry 
príbuzností - sve tonázorových, este tick ých, koncepč
ných, technických a inýcll. Tieto vznikajú nezávisle 
od času , ba zdá sa, že vo veľ l<ých výv i nových celkoch 
badať t endenciu popiel.'ft'ť p!·lamo prerlchácli.ajúce a vra · 
cať sa ďalej dozadu. Pr e súčasného skladateľa sť! - po 
neolllásenom síce, a le zjavnom úpadku avantgardy -
príznačné uávraty, hľadanie podnetov a iilŠpirácií, kto
ré by ol1rod1li Jeho vlastnú, mnohokrát mu odcudzen (l 
reč. V štádiu úbytku gen iálnych tvorcov, i.ndivid italít, 
kloré hy boH schopné podrobiť si silon a jedinečnosťou 
svojho štýlu ostatných a vtisli by epoche obecne akcep · 
tovan ý vzor, je nevylmutné op rieť sa o is toty takej veľ
lwsti ako J. S. Bach. 
~kQ ~ e :.bl.adiska P.OVedanéll~ ~éi>\IÍ y~ťall BáZlik ".... 

'l ' 

Bach? Obrovitý Michelangelo i Stw kespHa re h uci iJy sa 
stal. Mirovi Bázlikovi umeleckým a ľudským údelom. 
Be..:, ztll'lriiZnP.n.ia tohto by sme mnohé cll<ípäli iba sk res · 
Je ne, ba ai prekrú lene a pr ojekt Sp e ktie r !Jy sa .zmellll 
na nwnštruózne nedorozumenie (hoci a j tak by si zas lú
žii pozm·nosť vzhľadom na n epllchytmú veľkorysosť kon
cepc i€ ).' Bázlik sa s neslýcl1anou odvallo u vymvnáva 
~ Bachom. Nie azda aku tvorca s tvorcom - tak to po .. 
~Lavený problém by vôbec nevystihol z ložitú .dia le ktiku 
sú!Jla s u a odmielanift , inte lektuálne i emocionálne na
pli tiH údelu . Bázlikovi · zďa l eka nestačí použ.iť bél chov
skú fo r mu, tému, sym bo l ni<,o súčasť v l as tnej výpo vedP., 
V Canti1.m quasi citu je Brandenbu rský konce rt. v Dvn
nástich stavia v apogeu dvojitú fúgu a príkladov by 
sa dalo nájs!' viac, no tento jednodu chý a jednoznač 
ný prístup je pre neho skôr výnimk ou. C{tce sa vyrovni1 · 
va ť s lipským kanto rom v t ota li te možnýc h zmociiovani 
sa ho v nádeji, že sa tým i to nr~sm ierne intenzlvnymi 
kontaktmi n erozp ust! Jeho vlastné tvorivé ingéniu m: je 
t o zápas. Jella vysledko m je niečo, i;o p r esal1uje za uží
vaný POJem · urneJec ké ho artefaktu. Je to akýsi anlél l
gá m, komplexné d ielo, kd e otázk a i.dentil y ma lHr iéilu 
s t ráca nR diH~Zito.s ti , lebo k hotovénlll p ristup u jú dva 
otvorené faktory: interpretáci.a n a kl.avír i a prie~torovll 

dynamické do tvát•anie pri mixážnom pulte. Až ti8to dva 
procesy, svo jou povahou nefixovateľné, definití vne vy
čerpávajú vsetky možnosti zápasu. 

Bázlik veru nehrá Bacho ve Prel údi á a fúgy a lw dobr ':! 
vytrénovaný virtuóz, možno mu je ľahostajný a j postu
lát historickej štýlovej vernosti, čujné kritiko vo uc ho 
pos trehne dosť dr.obných prehreškov, zauzleni v nároč
ných béhoch, sp-omalení na vrc holoch, nedostato č né 
mohu tnenie ZVItku v ku lminli c iácb f úg a iné. Vo výr aze 
a h lbke ľudského . prieniku do tých ilia zdan livo ab

. ~traktných textov je však Bá z! i k Ct plne presvedčivý. 

jeho bra· je oveľa vlne výkl adom, interpretáciou , ako 
púhou koncertnou reprorlukciou, ktorá sa pýiii všetk ým 
okrem tvorivého clucha. Molové fúgy s ú pre Bázlika 
hudbou v ýsostn!'J ~~xistenciálnou - a tým dnešnou, 
mod~wnou. Ich psyc hologickým p ozadím je z(J falé kla · 
denle v~ných o.tázok, Ich tažoba je ešte p.od{;iarknutá 

"ťaikupädnym'' prednesom. ::> voj pravý zmy~e l , nielen 
dopovectanie, al~> a j u ri:i té zodpovedanie, nacháciZé!Jú 
v súčinnosti s elektronickými' komentármi a rnetamoi.'· 
ľózami, kcle sa vce lku pr e k vapivo V~ fJ lko z jasií.uje a 
preč isťu je. A't. Spektrami nadobúda legitimne oprá vne 
nie Báz l ik -kl avirľs ta , élŽ oni sú príestorom $k utočnélw 
zmocilovi.lnia sa. Má rozm é!ni té podo by od ce lkom p i·os· 
tého prepiw e lektroakustickou cestou l Bázlik použll 
a ko východisk á materiá l vlastné n<;l'J t•ávky.l až · ku kom
plikovan ým postltpom. Výsledný percipowtteľný tvar. 
upútava zvlúšlnou, j enmo u kdisou spekt~álnycb . Jiosa
vov, čistoto u hudobne c t!ápi.lné(IO zvuk.u a har.mó ni~! , 
tektonicko u p l.'fJhľadnosťou .. Spektrcí sú . j edinečný-m pd-· 
kladom ta kého typu_ e lektJ:on ickej hud by, kde sa zdô• 
razt'nqe predovsetl<ým nadväznosť na h ud b.u w~tru.nH~Jl~ 
láinu. Tu ne jde o iné ho rizon ty , a le o rozslrenie ho ~ 
ri:wntov Znih nyclt, genertitor.o;vé zvuky sa p r akticky Of;) : 
objavu j ú, sumy a upr avené konkré.tne zvu ky užíVét au toJ~ 
striedrn o, vý nimočne. Za vsetkým . počuť l<l é!Vi r.' .. a Cít(Í 
iiloveka. Pravda , klavír . neol•vykle ·zvučný, reg Ls.l r.ovan,ý. 
färe bný až ()J:g<movo či o rches t r<l lne, klavír. umocn~ný>, 
cio po lôh, aké ne môže dosi ahnuť nijaký .inteĽpret. Bá<: . .
li.k na koncerte využi l. e šte cl'alšiu. mo2:nosť: , mohli . by. 
srne ju naZvi:l ť (analogicky S tzv. tl epr aVýtn s(ereo j 
nepr avou l.i veeler. tronic. Pásy, na ktorých sú zaznel~ 
menanó Spektr á by sa mali llOJ:lltälne zhrávať z mag,. 
netofónu. D~zlik vš ak v·olil dodatočné clynamicko· pl'i.e s• 
tor o vé dotváranit~. Niek tot·é m iesta by azda boli v y~li 
lepšie bez zásahu , celok v~ak nesporne získal na. p las
tičnosti, výr azovej kontrastnosti a ci.tOVP.i .preh,lbenosti: 
akoby sa bola zrušila i.nternosť pásky. . 
Vyrovnávať sa so svojím tíclelom tal•ýrnto spôspborn, 

ako to urobil a robí M. Bázlik ·(pripomeňme, že v st1· 
časnosti študuje kompletné Bach ovo ldavírne dielo), mä 
samo o~ebe nezmerateľnú hodnotu . Ak sa aj vývo j e lek
troakusti.ckej h udby bude uberať iným smemm, ak i'az 
história zbodno tf Spektrá nie ako pôvo eln ý . výtvor; ale 
l en t echnickými prostriedka mi realizovaný komeútár; 
aj ta l< ostane tento J;:oncer l. za písaný do dejín sloven
skej llttd by, ll.ko 11evšedný, pokus, projel•t rl t VOI'Í.Vý čin .. 

ilG.Ol !ODIACKJ 
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~·~~drne sonáty 
.·~·ijsan·a · 
·M .. ;a .... '•·.t·· .~ in. c~:eka·-
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~ft.jy.; :k.' · BV~Iútni 
•lajitlrOYIIO ·.. . 
le,..~~~..- .: ntY11tnil 
~ ... :. .. . . . . ;. . 

.:.l'!=Jsť~~~Ái• 0~1~a~e -Martinček a (1936) . 
"rilo»~tell.le . slovenskej htrdby sa zvykl.o 
:v)!eo)>eť:.o& ' hodrioťiť , . (11 to ne1•az zjedno
tl ií:iuľdc si nái,.očnosť aktu takéhoto hod• 
.ft~~ťenia.) ·,pl'ívta'stkotn - osobité. Pýta
'~'!,~~ sa:. V . a!com· zmysle? Oprávnene?. Ak 
•no) . sme, poVimú zdôvodniť hladisku , 
!W·,: ~orn~lJn ·'·uhl a . ktor.ého nás objekt 
.11.~šho. záujmp •Jo:aujal. svo io u osobitosťou. 
~óytteko··d'ôležitA je . a j analýza charak
'(eŕp .í:a •:: mle~y, ':koniitatov:anej osobitosti. 
t'l'qnovet1 ' na ··tieto ot&.zky •.. nájdeme·, p r•a v-
ltli,_,'·l:ba., 11 •·h\J:dbe . samCitnej. . 

· Z,d.i .' sa,. ~e ' jednýn-ľ z dôvodov, pre· kto• 
1\)i .Mlit•t!nhJkova . tvorba bola označova
:it .ll.iHep·knu ' v.lacmenej overeného ·tra
o!cJi:u:ializtl'lu ;· bol ·s~upeň ~nec1os~atočného 
~~:lebo vôbec atlsen:tu.júcetú> nreniknutía 
f!(J:• '"" :·!oivojim ~spôsobom kvalitatívne je
!IJnečtjt;j .. ··-. evtJlw~~osti , autorovej poe
tifii1 a technológie k()mpozície. ll keď 
&Be st~;änky týn.t nemienime od. seba oél · 
t'l'liovať.'J MáJ<tincek totiž p1·inále~f k ty· 
_pil ' tVoriVýCh OSO,I:ll,H>Stí, . ktOL'é SVOjU kon
CepclU · ni.e~en pl'emýšJa'jú', ale aj m ali· 

Z'lljfl v P.o.uHn·ne dÍlwnľ časovom priesto
ve. V dôsl€d.ku toho sa ich evolúcia jav! 
s-kôr .. akfl . {rel ati.V.Ile) pgmaly postupu· 
ifÍ'l!a a kontiliuíthá Uni.a, než ako nejaký 
p reéývRnt •. : "terasovitý" s led kvalitatív· 
lit · odllš Jiých ,.subkoncepcií" ·(zodpove
eajúclclľ jednotlivýl.n tvorivým etapám ). 
'ľó ·'ci:! i · vyž·aduje, aby sme k Marllnče
kcivej ·l\ndb11 ' aj pris tupovali s vedomím 
tej to ,.k1Ž'Ilj tí.ce j" evolnčnosti a analyzo
vafl 'iej llo'v'é znaky v 'procese , v pohyhe. 
l'l'eJ•astanie. 11 pr ekrývanie sú tu preto 
~deb:V.áine)ŠiJni tef'.mínmi, než zlom ale· 
b.o,skok. Vzniktl ·do jmu s~agn.ácie - k to
tý; zdôr•azňujeme, .Je neopodst atnený .:...:.. .. 
:n:ap(,lffláha .t~da spôsob pozvoľného cí
zelov-ania·pl'VK<IV, ktoré, Iloci priam pred 
l!!iiiiitn' 21.'llkOln a sluchom, predsa však 
te1rler · :nebadane pnJrastajú <lo nových 
kvál11. Finálne "produkty" t<J.hto pr oce· 
s\.1· •till už; · pl'avd.a, ·pre nás ruk.olapnej 
S<ie-; .liL'Oblem.aHc:kejšia,. /io do uchopenia, 
:zostava. al" cest11·' 'k nJm. 

N~~l«dllJ.:~.ce auJytid:é poznámky ku 
·"l~'-'Ít~nyii sor~á·\am . ·oušana Martinček/l 
-clwú .. vn1est. tJ•ochn svetla a vecnej argu
:m.~#~(i.c~e, p1(áve ,. k pl.;~bíematike , ktora 
.M);a • . !l~!S~Ol~~á vyš~ ie. Pripúšťame; že 
·}~á:·1 ljjmlo ;.ru:ieste !l1óže. vzniknúť otázka, 
·t>:L \b(1 . .J,;i(.virni' tllor·ba, a z nej iba so· 
·.nály., . . s ťf . . d11statočne i·eprezentaHvny,n1 
l'Ual'eriáľom •.. klor'ý' umožňuje uchopiC a 
t~s~etliť :·vyššie vytypovaný okruh prob· 
teij\óv. Bea .toho; -aby ·sme chceli vsuge
i·avá~ d~je~; že Martinček je sklada · 
.'le t 'klln~ira. J ostatne; to. · je zase len ie.tl; 
1\o' ··z ·"·d!ilšíeh ' nedór oztimeur], považuje· . 

·,nfl···rei19 · ; ~oná,ty · -~.~re kla~;lr ~.a jeden z , 
'li.t]J\I;I in.O:génnejšťéll blo-kov·, na mate~·iál! 
~tcľ!'~l1b : je· · ín:o~n'é dokÚmentováť .velmi 

· ,.ä\Íá'Ž.IIfľ ·i; akty' ·{ýka j(tce ·sa . najinter nej
š'lt:)ť znakov ~ e.volúcie " hudobného mysle
il l:a":i6:n tVO.t'Cll< .< ·, . . 

' l ~ ~ ,• " 

• 11!1' S<!INA'.P.A.~l:'ANTAZIA (in fis.) 
. •·:vel\ovanä A·:~ Cat ta.rl'novt 
. . i· \· l . : •• , 

c:· ~i~~u· ·s pl.ltÍledzi . š iestich. kl!ivírnycl't so· 
·aát: ~Jqr1npono-va l Martinček ešte v ob· 
door · štúdH· (:1.957), teda v .čase . . k~dy 

,,vJ:astne· ·iba ·. začinal· ·péenikať do poved o
. •i~: Jt~h~ _])osluchtéstn . . Trvalo vš&k 

... ~ .. 

. . :. , . .. 

IVAN HRUSOVSKY: 2. SONÁTA PRE KLAVÍR - Stanislav Zam
b!ll'skf, kl a vÍl' · 
SUITA PICCOLA PRE VIOLONCEI.O A KLAVÍR - Jozef 
Sikora, violončelo, Tatiana Fraňová, klavír 
SONÁTA PRE HUSLE SOLO - Viktor Simčisko, husle 
COMBINAZIONJ SONORICHE PER 9 STROMENTI - Mu· 
Kica moderna, dh·igen.t Juraj Beneš 
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. Neraz su ui konst atovalo, ie edícia profilov!)ch dlhohratú· 
cich platn! OPUS-u je projektom . mimor iadneho v~íznamu . vetl 
slovenskí skl adatelia matú po prv(!krát v dejinách . prileilta~{ 
predostrieť SVO/U tvorbu ver ejnosti w:kJímto spr.Jsvbom. Spame-

. - dzi doteraz reuti zovaných autor sk.l}ch por t rélOv patrí plali1a 
I. Hrztšovského k na;zaujimavefslm: v(I!Jer štyr och inMrumen· 
tälnyc:h skladieb zo šesťdesiatych rokov wunak vytvára vhod
IIIÍ p1·otivähu k teho zbor ou.{jm opusom, kLUrých kvality matú 
na »Veäumt j'lXOIJUTLie t r ochu zúieTlého obrazu o llrušovsk{!ho 
tlíel{J-, jednak - pre recenzenta sa neväojak vytvára pole na 
konfrontáciu LeftO r elatívne star šei hudby :; dnesntím v(lvo· 
10m. Mal som pr z jej poCúlJaní pocit, ie akosi fJri r.tichlo za· 
h!1dame a/P./Jo neclokážeme sledoval urcrté kompozibné szi· 
vislosft v zch pohybe, objavujeme - a nielen beina k r llilw , 
kture1 údelom dosť lrpk!ím te v prívale stala ín.t)ch vec:t 
st.J•äcut sem-tam nacthľad, ale t.iež teóriu; ba ona oveľu ViLtc , 
lebo výuoi posl ecln.tích desutrocz IJI./ už prec/sa len /io /u mohla 
a mala zovšeobecntť, a nakonw·c a; sw!Wlrui u/;ec skluc/11/eľská 
·- tella v!>etci l:ctslo obtcwujem e ubjtwené. A to nie kcles1 na 
clruhom. konci svela, ale priamo u nás Uonu.1. Koľko ;e v llru 
,~ovského opusoc /1 z r okov :l.963·B!I pr vkov,. tenclencii, rie!ieni, 
ktor l! sú . aj eine s aktuál ne a kt or Jích potenciulit!J nebudú ta/c 
skor o pctssé/ ··Azda len ser iálna technika je - ai vo svetoveJ 
praxi ·-- na kunc' s dychom, ale lzľaäania v oblasli moäov , 
zvukuuosli, p rehoclnocovanie slarslcll for mou,iÍc iz schem, 10 
vsetko mci pre skladateľov stále pôvab n<wycerpwl~ho. Hru-

. šovský·tlJorca nP.mdže negovať llru!;ovského-muzikol6_qa , let/· 
retika vzdel aJl6l!o a rozllľadent!lw, k t or(/ in.f urmácie o svotc / 
erudovarwst t poddva nenásilne. Teória ·v ieho . prejave kotli · 
pOllČnom lli!V'!jslrkuie u.!Wed/Mt1úetr- "-U.~o}Jlýli-0· a-o- diwlla 
1.1. stotoif!uJe sa ~ nim, súc ešte pred samot n tírn pr ocesom 

' worenia zvládnutá. T-en úseky ser iálne, punktualistick?J rie
šené ( Ostinato z klavíme; sonáty, Combinazi oni/ majú pre
svedcw.iJ. i ndiuidualizovanú dikciu. I nak sa 11 kaide/ sklaclbe 
na platni jasne prezentuJú osobité l:lrušouského crt!J, lu v de
taile, vät•sinou v!lctk v celistvom, súl adnom tvare. P1·i pot:ťwa
Tll najlJiqc zauwze v.Qr.azové spektrum, kde mťi prw2 melancho
lická elegit:nost: · 11 klavime; sonáte V.I./Piilli obUlk Famasit! 
1 Sixt ovo Sól o mil poc/o/Hllf puäprys, no 1e lllellef husté a l!íl1l 
c11 manet r omcmtické 1 ·a ·staticky míkve Ostina/U, vo violonce
luoe; suite minwriaclne spevné Prelúdio (s f iqurattun.l.j ltl sprie .. 
vpdom, ktm·.tí bol pre H1·u.~ovského prvé ol!clu /)ÚI l !J-pick!Í . L·o 

· priam citrmkouo IJiänu v Cemenom. maku} a h.fbaué, tragicktt 

l ENZIE 
uyznzevajúce Recitatwo, v hu.~tooet . sonate poko'1ne re.flex wn e 
lntrocwzi one a prekrásn1.1 pa:"us rlruflet ca;,ll nawctr~et .~ ct llt)'a 
(:, istou neoelkou nepresnost ou bu ,a twlu tw uor a IJi c,::;l ne 
o oectla;se1 myšlienke /, a prrtklll'k lf cel r1 O:Oill /JUWt'le, kde ,e 
tok f arebne ~íce äiferencovan?í, 11 0 úyllllllllcky po h!Jbuoo ,a 
vlní 1/Ja vel mi I/Herne. Všetka L ťÍ i o TJ(}IIIt.lh: /wrltw sneclc1 o ';u · 
hatom emvtivnom zázemí .-.vo j /lo l vorc:zc kc>d'::c ruP 1e .~aNon.; 
oitá, ale naopak, vidy mak zázztlwvo :;{arflerw. ua!tšne U>IIL· 

perovaná. R.l}clllyclz, oitálnycll úsek'OI! f6' lllt!llet a tiez l·a ,uoo 
sú podstatne k rats ie: br zlrmtná lclaiJlrnu 'l'occwa l k1le so /!1'&

lcuapiuo uynori zlovestnzí "scarbousicti'' nwtlu, <Jr oleslolr> rr:J · 
niclc!Í , co je o kontexte platne i Hru.~uosf..:Pho Inu/tJ~! t11kŕl r cr .. ·r· 
ta, i e v ne i ctzda TIWino vicl iet priam.tt fWoelov opllfl! 1, ra., na, 
per ltvtí. hlavná ténw lzustovej ::; r;nál .lf 1 h:tura mo ra:., V.l.f lllllll·é· 
ne /;ezpr obl{!nwo.(f . opt imžstick(/ chawkter 1 i'i krurut'klí uw• 
loncelovlj Gt_que. A opät si pozorrJosť wslaliu(l? uar1a/nlne tmlc
lovanie lýcht o miest. Dalo IJ.ll su tedu zoo.~eotrecnll . i e U •·u
!iovsk(l dokázal pri t;ysokef stálosti rukopi.~u napísal lwä !ill 
bohatú na vnúlorné chvenie, že intelektuálne uyr·ovnávanie sa 
s modernými kompozičnými leclm ik'ami ~a nestalo hlamu;m 
ciel om a podstatou je/zo lwdbl.f , J.e ~a na iw ·- z hi aelt~ka 
percepcie - dá pozeraf ni elen oi:amí. ale plne vníma( tiež 
umel eckú stránku, pocúvat obsctlzovo ·obr azné pozudte aku 1e / 
esenciáln!J komponent. Azda na jmenej to plati na ComlJlnazio
ni - no tento typ výpovede u Jej pomerne striktllei podobe 
s naduživaním ~;lisscind a rotal5n~ho striedan ia farieb Hru· 
!;ovsk.zí neskôr opustil , respektíve ho značne modifikoval -
napr. v skvelých Madrigalových i mpresiách. Ak pripuslime, 
že tieto vyplynuli z Kom.bintí.cii, avšak' autor v yužil l en to na i
lep!íie z pôvodného m ateriálu a sm erovania, že nebol vnútor ne 
spokojn.l) s dosicthnuqjm - to všetko môze poslúžiť ako wi
k lad ai pre d nešnt! zápas!J a tvor iv(f kvas slovenske; lzudh!f: 

IGOR PODRACKY 

*** 
MAURICE RAVEL: Koncert pre klaví!' a orchester G dur 
SERGEJ PROKOFIEV: 5. koncer t pre klavit· a Ol'Chester G dur 
PETER TOPECZER, Slovenská filhar mónia, dil'iguje LAIJJSLAV 

SLOVAK . 
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Nalzráoku klavírnych koncertov XX. !>torvi.!ia opäť potvrdzuje 
oprávnenosť Toperczerovho zaradenia medzi špičkové ZJCIIJl/ 
slovenského tnlerprelacného umenia. U 1'operczerovho Rav<?la 
sa virtuozita snúbi so zmyslom pre tiehovanie farieb, pritom 
preclnosr nw;ú S!íte;ste, ohnioejsie od liene. Hurleskn!Í ohiio· 
str o j, spád nie stí spontánne, al e, a lo je pre :toperczera prí · 
7.1Wčné. sú. výsledkom dôsl ecln {!ho zvažovania ka'tdl'ho intet·· 
pretačnélw parametra. Fascinuie hustota trilk'oo a sclwpno~( 
stupľwvať zvukové naraswnte, sila 11(/povede kcmtalli/nqeh 
tem . zmysel pre podciarkovťivante u !Úwela lak in.~piruJúelť.'h 
fuzzovych prvkov. Ak v prve j i:ust l obcl il!ll.jeme per fPktné tech
nick é oypracovante, pevné držanie tempa i s/01Jblf ndlodovo 
menlivej casti , clruhá cast l?avelovho konl'l.!l:lu 1.> Toperczem· 
vom podani upúLalJa priroäzenosťou , prosto/ou. Jednoduchú 
melóäiu prec/nií.sa nepctteticky, bez preclslier rm e; citouo,n'i. 
Adagio assa i ie potr ebn.tím kont rast orn, wmľnením, nalJera
n1m síl pre aktívnejšie, virt u6zne;.~te a zvukovo exponouanei· 
!:iie f inále. Záverečn{} Prest.o dosľá!Jrl u Toperczera nalip/zr7.· 
oosf, spád, uynikne szwe>·t!rme zvláclnutie repeli(:nlícll úsekov , 
ktoré an; 11 jer/inom tóne nestrúf'ajú potrebnú lesk a zreteľ· 
l! OSť. 

. J-edzrre.i:nost zuuidnulla tecfuucku-oýrat o'w 1 a .\'l auebne i pro/7-
lemaliky mterpretácie . plptí tlf pre ProkofzevolJ koncert, na 
p6clití.ch mene1 frekventovan!). Ak · b.l.f sa posluchác s lljntlo 
clielom po prvý raz stretol na wamof 6novej nallrávke, taz/co 
btt uveril, že ;e v ľudsk!ich silách - v take/ zuukove1 inten
zite, s takým u!)razovo /Voriv.Qm vkladom, s takou ist otou 
a Liefinltíunosfou v.l)povede s·tvárnit pre r oz;ah cele/ klavw
túrl.j a len pre favú ruku nupt;;an!Í s6lov.zí part. 1'opt!rC:Zt!l' 
Z {JOIJI'Ci!U VLrlllUZl/.lf VSIUjJUJe dO lll i lOI!OI Vál'f!eho sveta [J I'Ok'O· 
fiaoovske f v,l}razovei palety. Ziuelnú c/ravost . pol.ii:wrlcuoante 
mar ln1t, /;rilanuwsl pasá zt, na.{Jilti.e cly namickel ~·wv1J1.1 äokú::e 
jeho osolmosľ stmeliť do fasci nu;úceho o.tísleclnélw tuaru. 

VLADIMIR CíZII..: 

takmer 16 rokov (l), kým sa druhou 
kJ.<:~v!rnou sonátou rozhodol pokeačovať 
v začatej 11nU. Krlí tko pľecltým (1971} 
poclrobll es te prvú sonátu prepracova , 
ni u. Možno oprávnene predpokladať, že 
najzávažnejštm dôvodom tejto revízie 
bola snaha, aby už i>l'Víi sonát-a orga
nicky zapadla cl o perspektívne .premys
leného koncepčného plánu, zachováva
JÚC · - pŕi .vš etkej svo jej osobitosti a 
jedinečnosti ·::...:· · j:f02fm11lVku·· kont inuity, · 
v zmysle ,.hr y s dopredu uvázenými 
pravidlami". Povaha zrilien , ku ktorým 
pri pr epracovan! sonáty došlo , nie je ta
kŕ-l zásadná, aby pods tatne zmenila pô· 

kl.avirnyclt sonát prináša orig inálne po· 
i tl~ady na možnos li r iešenia Jeclnočasťo'
vej soncíly - čo je tiei jedným zo zna
kov a dokazov evolu čnosti hudobného 
myslenia ich tvorcu. 

[a čt astotne aj sekundy), ktoré doteraz 
ovládali predovsetkým horizontálne (me
lodické) !!mc jcl10 hudby. Toto vyuzí• 
vanie kvurto-kvintovyc tJ 11ar móni! roz· 
hodne ollohacu)e a inovuje sonor is t1ckú 
zložkn sld ada teľovho preJavu, hoc1 ua
plno sa uplatní az v nasledujúcej, trete j 
sonáte. 

·vodný výzo1· soniity. Zák ladný materiál, 
práca s ním, pl'Op Ol'Cie celku i de tailov 
-- to všetko zostalo pra kticky zachova
né. To ale po tom dokazuje jndno: Mar
tinč ek už k prvej sonítte pris tupoval nie 
iha .ako ku skúšolm ~1 j (tlohe, ale s ve· 
tlom!m perspektívneho pohľadu, ktorý 
s.i vyžiadal u7. len nevel~kú korekciu. 

Pri pozornom počúvanf diela odllalí
me prinajmensom dva dosť závažné zna
ky: jef tvorca tu eš te nezaprie bezpro· 
s tredné vpl)' VY svojho učiteľa kompozí
cie, Jána Cikkera, ako l:lj vedomú orien
táciu na pozdnoromantickú trad íc iu, čo 
sa snáď najväčšmi prejavilo v harmo
nickej :r.ložke kompozície. 

Sonáte by sme mollll prisúdiť aj ďal
ší prívlas tok - .,slovenská" - a to s 
ohľadom na materiálové výcbod1ská, kto
'l'.é modelovali tvárnosť, ale aj konečný 
zvultov~ · efekt kompozície. Slovenskú 
provenieuciu nez.aprú najn!ii lyri.cké úse· 
ky, ale ruvnako by sme mohli uviesť 
prlkJ.acly inšp'h·ácl.e folklórnymi prvkami 
aj v rých.lych , partiách. 

Z hľadiska [ormov.el štrukturovanosti 
.. baz!ruje . P~:vá soná.ta na sonátovej jed· 

nočas·(ovosti, ·ktorá sa aj v prfpade ostat
n~ch autorových klavi.l'nych soná.t s tala 
výel!Od!skovou bázou, vedome sa zrie · 
1\ ll.j \ÍCOl} sonátovej cykličnosti. Zhodné 
roŕmové východisko však neznamená 
unifO&'mit u. Každá z Martinč.ekový.ch 

Nielen š tr uktut·ovanosf fol·mového 
komplexu, a le 11 j práca na úrovni na j· 
n ižších tektonických celkov, poukazuje 
na to, že Martinček s t v tejto sonáte 
osvojil a veclome aj vy užil priam klasic
ky ti.'Udičný arzenál postupov. Týka sa ro 
napriklad spôsobov motivickej práce , 
ale aj znovuoživenia p!'incípov, ktoré 
kotvia az niel<de v beethovenovs ke j 
koncepcii somhovosti. ľo mu vš ak ne
bráni v to rn, aby uero:wlu:al jednotlivé 
ú~eky ll udby somíly do polôiJ., ktoré ten
to rámec vý:~.mtntne presahujú a k toré 
lak otvúraj ú priestor pre vskutku irt· 
t!ividuál nu výpoveď. 

2. SONÁTA-POÉMA 
\lí~ novanií Ivanovi Palovičovi 

Kým v prve j soná te sme mohli kon
!;tatovaf esté cikkerovské vplyvy, druhá 
sonáta pl'e klavlr, Sonáta-poéma (1974), 
sa z tej to ziívislosti už vymaňuje. Do
kladom toho je okrem iného nové na· 
rá!Janie s molivi.ckými celkami. Prvá 
sonáta p1·akllcky bazít•uje na ,.klasickej" 
motivickej práci, v druhe j už máme 
tlo čineni a s ďalekosi.ahlejš1m pretvára
n ím motivických jadieľ. Výsledný tvar 
je pre to Ilél prvý posluch komplikova
nejší, 1 keď mu nechýba vnútorná logi
ka - . tú vi;.ak treba odhaľovať prácnej· 
sie. 

AJ v harmonickej zložke prináša dru
há sonlita , oproti prvej, nové riešenia. 
Na !edne j strane tu Martinček ešte roz
siruje prostriedky pozdnoromanticke L 
precl'lrowat izovanej harmónie, napr. o 
javy bitonaltty až polytonality, na dru
hej. s trane sa do vertikálnej polohy kom
pozície · začína významnejšie premietať 
P.refer.ovunie · intervalov . kval·ty: a kvinty, 

':í'ielu 1 d ttlsre Zllaky sú okrem iného 
dókazom s kladate!ovllo zvýsenéhu za u i· 
mu o diela klasikov hudby prve j polo
vice XX. s~o!'očia, na jmil B. Bartóka, I. 
Stravinsl\éllo a P. Hin tleJnith<:~ . Treba ~i 
uvedomiť. , ze tento vpl yv bol v pripctde 
M[il'li nt:eka ešte posiliiovaný vlastnou 
mterprel.ačnou sk úsenostou klavírhtu. 
Mart inček s dielmn.i týchto uutoro v pri
š iel preLu U[J oveľa clôvernejsiel.lo sty k u, 
nei i.J.l{ý UlllOZilllje ilJU izolované stúdium 
nutovélro zápisll. Napl:if)k tomu o dru!Jej 
soná to nemôžeme jeclnozna<: ne povedať, 
ze IJy IJola .,bartókovskíi" a lebo ,.!linde .. 
nutbovská". SkúsenoSti zo štúdia rl! el 
Bartóka, Hinctemitlla čl Stravin~kého sa 
clo lt::jto kompozície nepremie tl i mecha
nicky, násilne, ale sformoval i sa do 
komplexu pos tupov, kto1·ému zvyJ(Jleme 
pt·ipisova( atribM tvorivej sy ntézy v na· 
oza j pozitívnom zmysle slova. Výsled
koJtl te jto symbiózy s ú osobi.té il uové 
ri ešenia, l::toré predstavujú - v pm·ov· 
naní s prvou soná tou - kvalilativne 
nov}• stupe.ií rea li7.áCie vlas tných hudo b· 
ných predsláv. Porovna jme len v te jto 
súvisl osti nu pr. úseky z rozvcclema 
oboch kompozícií, a ok<nn i i te vmlme· 
me do podstaty o<l lisnoslí a nových rie
sení, k torými žiJe druhá sonáta. 

Silný dt•arna tlcký nitl>oi a ptanislíc· 
k::í účinnosť č inia z te jto lwmpozície 
cl ie lo, ktoré jfl vdač.ným repertoarový111 
číslom ldavl.!'istov, rezonujúcich na vý
razové kvality v nej obsiahnuté. 

RUDOLF BREfKA 

.( Pokz:ačovanie v budúcom čísle .. ]l 



Náš zahraničný ho sf 
Napovznáia d íriaeuta pocit, 

t.e tn6J!e otl~daf stotku hudoh· 
u1kov? 

dosi9hnuť uméleckú .dokonll· 
J o~r. Ako vás láka táto llloi· • 
nu~f? 

Tohto roku oslávi 65. narode
niny, Iwcl podra vzhľadu by ste 
m u hádali pods tatne menej. 
Ne bolo by potrebné ani uvá 
dzať, že pélll'f k dirigentským 
!lvicz11am lll'VCj veľkosti. tJ nás 
hn poz ná me z hosfuvailia s Vie
denskými symfonikmi. Minulý 
l'OI< prevzal pu Zllhinov i Me htil
vl sym[tmir:ký OJ.'!: Iwster LM 
A ngeles. Na t'ozdiel od mnn
h :l'ch svojir;h k olegov nežen ie 
sa Z(l shlvou ani za ma monou. 

NIJJ)atl•iiE: k dirigentom, klu
l 'Í 1:esl.u jú nd Ol'l!h!JStra k OL'· 

chestt·u .. . 

Čo sa m iiu t ý.ku, tHJillá m t t1k ý 
pocit, Ak víen1, 2e mä m do č i · 
neniu s Bachom, Mozur lo lll, 
Beelhovenom, nemúž<nn akfJ 
obyčajný s mr te tn lk s i(Jžiu r. i 
t ým to géniom, k to t'f o iJoh Hll ll 
ľuds tvo i Bvel , cfti ť žiadne pn· 
výsenie . V m lllClostl sotn llrHI 
veľa V Ol'dleSlt' i ft tiez V sl f.!č l· 
kovom kvtll'tcte na v iolo . Te n· 
t o žtvot up1·ostn1p kol e k t!vu 
mn nilučil vyznťlvať poc lt spo· 
Jup1J irlč.nos!i s tn~lrumen talt s· 
t(IITIL Z to ho dOvocl u chcem í 
nutľ<Jioj spo lu s cľul ii!ml mu zl · 
kan tm l siM~if 1011 dób l'll j il ud · 
be. 

K stílla~;lloj hudbn vií11k no· 
ni!He prili~ klaililý punuu• . ,. 

Poveda l by som, že mož no 
do:;ln !HJu ť ln idohno technick ú 
clo ko nu losf, z ktore j sa vsak 
týc h lo rnóie s ta t závažn 9 ne
d osln to k - pred vedenie bude 
bez ?.lvotil. Snahu o dokon alosť 
uberá to tiž nu s ponllinnos!i mu· 
ziclruvnolu, n a !nlipirujťlcom 
lm n tal<te, k torý máme s poslu· 
c!Hičnl l v konce r tnej slíle. 

Nuohceli Ily ste lliektnt•é svo
je snimky znovu nahrať? 

Vilč~ lna in terpretov vám nie · 
ko ľ lw minút po dokoncet11 na· 
h l'(tVI<Y po vie , že by chce li 
sklnclbu naki' úll ť znova. Nik d y 
nemoZno byť s topercen tne s po· 
kujný l k oCI' zo sebét mom~ntá l · 
n e vvdate mHxirn um s na hy n 
u lll on'ta. Vždy lo bud e výslétlok 
!Slej doby. UJ\lenie I·O nie jo 
len túžba robiť niečo do bre , 
Hl<o s k6r r o bif to ešt e le pšie. 

Stí niektoré skladby, k toré 
ste oš te nikdy nedirigovali? 

Nic , to skulocno n e r obím. Di
rigujem leu má lo orchestrov. 
Pl'flt: tl)em vlas tne iba s tými, 
k lo1·é som už do br e poznHI. 
Kontakt s orchestrom nie je to
t iž iba vecou muzlka n ts kou , a !e 
i Fu clskou. Ner[lcl pracu je m p ri · 
li š ve ľa. P1·eto som napríkla d 
p rijal a ngažmá n v r.os Ange
Jns, le bo p onúknuté p o dmienky 
p ln o zodpovedali mo jim precl
stavú m, nemusím t a m priliš di · 
rlgovnť, nie som zodpovedný 
Zfi administratívne otäzt\y, môj 
sMuomný V.ivot je rešpektova· 
li ý. 

Carlo Maria 
GIUliN·I 

C11tipem, že ll) v hud be jé cl ô· 
Iežlté hrad uf nové cesty. P1·eto 
reš pektujem skiadfl te rov, l<tot·L 
s plnou Vii žnosťou cho(! pre hu 
dobný p oln'ok nájsť niečo nové. 
Ale aby som tieto diel él predv!l
ciZul, to je už iná vec. Necltlm 
k nim nijaký vnútor n ý vzťah, 
sú skrátka mimo obl asť môjho 
porozumer1ia. A rolliť niečo le n 
čisto intelektuálne n ie som 
ocho tný. 

Pri nahrávaní hudby ktorým• 
kolvek spôsobom možno dnes 

Sa mozrejme, že sú. Je ich do
konca velmi ver a . 13olo by smut· 

t n é, I<Eiby som dnes musel kon 
štatovať, že už ' nemám čo no· 
vé l10 ,.r; .,; govať. 

MIROSLAV ŠULC 

Letné 
l v operne vecery 

Moh utn(), pr ia m punoramul!cl<é javisko 
pl'Ctl mtljos t(tlnym Dómom v Segcdine 
aku a j prleslnmná, pritom poetickú mi· 
lmlu vyvolávHjúCét scénH pod niekoľko· 
::;tul·oc~n ými p lutéJ nmi Ma rgilí nlw ostl'OVCJ 
v Budape~ l! majú u ž boha tú minu losť 
s vy lo:ysta llzovoným obsahovým profi
lom. V poslr.clnýcll roi<ocll s a prip{lja 
1~: týmto l<las id9m pl'lrodn ým scéna m 
treli u, SVOJU OIJi>u liovú míplii le n vy tv>l· 
lW jliCIJ novtl scénu v severozúpaclnom 
c ípe Muďa t•skn pri Sopr one, k to rá m J· 
!>lu uľiciéJ n y ní1zov ,,Divadlo v jaskyn i" . 
Tt!IO scéna vzni kla v útro 1Júc!1 lwmeiiO· 
Jun1u. z ktoré ho už Rimania pred dvr~
t i ~lc ľokm i do lova li vz<icny stavebný 
Dll!le l' ltí l, klúl'Mlo l<mnene tvo r ia zák i:Jd 
IWJútl ne j budovy v Stlmotnom Sopwno, 
v l:lutlnpes ti, vo Viedni, a le a j v nllse j 
JJiiJll :; I IIV~ . Bol, to vyn ika júci P~P.'! Ci, yy
u:nr ucrctui;óviJ nú p rí m<lnlt krásu · týcl\ťo 
pr•u:, tranných húl n a d ivadel né pred · 
muvenia, JeiJo popti výborn ých 'akusti c · 
k r cli podmie n kach účelne osvetlené ka
III>Jll né stlpy vytvárujú j edinečné p r os
ll ,:tl ie a dod éÍVétjú cel!~rnu predstaven iu 
l!H·IJH!I\Ov~ltel'nú, fa scin ujúcu atmosľúru. 
svoj ím ciltlrak le t'U lll pl'i ét m i nvol<u júcu 
n~ lildu 1111llcl<ých tllvacl iel. 

~< a tých to troc h le tn ých scénach bolo 
u vodenýcli počas 17 vnčerov piiť o per
n y• · ir lllul ov. (V Soprone uvied li .,Do· 
n'' C11rlusa" a .,Nctl;ucca" , v Segetl ino 
.. ~.riu usutlu " 11 na Ost rove zazneli nw
It~< i l '~ "ľt·u i.Jadúrn" a Puccini ho .,Tur<Jll· 
dul ") . 

C!wr·uk t t:ll' i~lldwu črtou vše tl< ých tých
t u lll&c~Mtcií IJolu, ze r ealizácia ich 
jioV I»iWV~Iiu lVOl'U, zohladiJUjúCä prir oli· 
!l )'" li podm ien kami de tenninuvuné mu:l
ll o~, t i , bula no vysolw j, veľmi vyl'O vna
ll>!J Llrovni. Scénic ké možno~ti v kurne
J•u lomc ncpripús filjLI použitie k lasických 
l\<li!S a tak výtvar n fl< Dona Car losa Atti · 
Je C:sikós pouzil ako poza die mohutné 
r yiJJrsl\c slote a v ll ic l<to rých prfpa· 
tlvt.l1 nj v9pumocnú projel<ciu , ktorá nu· 
p r !klud v ž ulúr ovcj scéne - p ro jeklovo• 
ne 1111'0Zc - dotvorila utmosfé!·u a aj rr~· 
Zh(Jl' Zo ltClll l-lOI'VÚlh siko vn e využ ll cid

n t• uw:lnos ti. 

Scúna Gabor.a Forruyho v Segedíne 
bu1 <1 vuľmi jetlnoduchú. Pozostúvala iba 
Z lllfJI<Ofl(ýCh Sikmých p lôc h, Z niekOI· 
h 1 ch l<r !:iom puslavunýc lt rus ticl;ýc!J t r<.'!
n•u v u na p rave j s iTane j<Jvisl;u s go· 
tJCil ym náznako m klá~ tol'él , p ričom 
o sve tl e n ý p OL' lál Dó mu " lH'ä.l" iba v zLi
vere o pe r y, no napriek lo mu, vďaka n á
p adnet r éžii . AtHh·ásél Mikóa, tragWnosť, 
pálos .a ru s ti cké e lemen ty ko mic kýc h 
opie r bol i sugestívne sklbené do jedno· 
l i<llej koncepcie. l:'re kl'ásna a do jfmu· 
v11 holo klá~lorní1 scéna pri prísahe L~;JO· 
1w r y, výborne lwrespondujúca s pes
try m . s irolwplá tenným tablom .,rataplim''. 
scény, ukoncujúca dru hú dejstvo die la. 

Pu t:t:l wlio Tu randot, k to ro j dej - 11ž 
m• ll:tl inú scón u - sa odohráva pud 
voln í'l n nui JO III , priam .,túži" po rualiza · 
t: li !IH VOf!lO III !JI 'ÍC~ ll'anslve. l llljl0Ztl11l· 
Jli'l, tll ' icnlľiln y l l l lwlorito m zcloben(l pre, 
hrú~ \IU sctJII LI, 1\ lo r(! pozostá va z cl iago; 
ll<l lnu pos tuvr.né llo ni ekoľlwposclJOdové· 
hu schodišťa , vy tvoril Gábor Fo l.T&y " 
tni< r ežisér AndrE1s Mii<ó ~ 8pecial1sta 
na nťektnô a , mohutné tablá - mal .mož· 
no~f na ne) využiť svo ju bo hat ú fanlá· 
zw , pritom ve lmi v ti pne navodil a i ko· 
111 01'11 \Í ráz scény tt•ocll mi nistrov . Aj v 
p t'lpu!lo Tt'ttbad Ct:·a možno Je n s naclsa· 
n !m kvitovať fan táz ie plnú prácu insee· 
niítorsl(e ] d vojice Fon ·ay - Mikó. To_l_o 
scé nické rieše nie s a vyznačovalo totlz, 

• ' • •• l •• • •• l ••• ,.1 • ..... ' ·- •.•• ·~ - •• .' 

opra li 111ajestátnej statičnosti v Tur an• 
dul, svojou rýc hlo sá men iaco u mnoho• 
tvltr J1osťou, v I{túrej prvky akéhosi stl'é· 
duvukého hradného o pevnenia , postave· 
né v k a 2dej scéne v ine j konfigurácii, 
velmi s ugtJslivne o rámovali zn ámy dej 
v~limtve j lásk y, nenávisti a k r utej pom
sty. 

Popri týchto velmi priaznivých optic· 
I,ých dojmoch spevácko-her ecký kompo· 
nen l preli~tayenl vykazuje uz znaé n e 
sirsie k vall tol!vne rozpätie . Najjednot
nejslm, k rús ne vyrovnaným pr e d stave
u Jm bola segetllnsl' a p t·oduk cia · pod ve
ll ~o:n írn dirlgl:l nla P(!olél Tamäsa a pri 
LHIJITie nšej ut:usti za iH'<i!llč ných s ólistov. 
Hont! 'ľokorl yuva vý bome spievala Lu· 
n oru dl Vorgos - oproti mi nuloročnej 
IJrutis,lilvs kej M'l'Ml jej l1las dostal clra 
lllcl ticlHJjši ClHll'Ukte r 11 ro :Gširila sa ó!j 
paloln výruzovýc h od tie lwv. ]e j pm· tne · 
ru1n bo l RóJ;er t ll osľtl lvy, medzi lenor is· 
tuml jecl iný, k torý de mo nstcoval štýl ta 
ilansl<eJJo bol t;élnla. józsef Gregot· 
( Guaľdiun l výbor ne upla tnil svoj pre
krt:sny, na IJO r né tón y bohatý h lasovy 
m a teriál. Vordl v:ldy upozoriwval n a 
to, a i.J y úloha Melitunuho !Jolu zve ren á 
n.tjlep::ili:lJllU spe vakovi. TillnU l~ kri.ltk Lu 
sa Yyllove[o a j v Séged ine, ked tenw 
buf ózny put· t zverili l<áLmánu Gyimesiu· 
vi. Preziostl lu vilálne s tvár nila mladú 
Bu lh a r ka Nelly Boilkovél, len mlad ý Le · 
n l ngnľtlčún Sorge j Le jfel' kus v . ú loh e 
Uunu Carlosél d L Vargns bol mene j pre · 
!>Vedčlvý. H osťuj úci ~l ovenský filharmo
nický z llo t• potl vcdenlm Ľubomira Milt· 
Ja p oda l vynil<ajúci výlwn a to nielen 
speví1cky, u le - vďHka t•e žisét·ovej ši · 
Jwvnosll - a j h e rec ký. 

Opačným pólom tohto predstavenia 
bol segetlln sky .,Don Cat·los" so zahra· 
ni ť:n y mt s ól isWllll, 1\torýcll k valita tí vne 
pétra mc lre, :lial, vykazovali neúnosne 
vdl\ú rozdie inos li. Na če le predstävs· 
nia s túh! niOSkovsktl mflzzoso jJranistk <l 
CJ u ll na Bo l'isovu [ pr tn cllZná F~bo li ) s p t·e
k nls nym hlasovým molerlú lo lll, opačn ý 
p61 lireds lH vovu t ti tu ln ý hrd ina v osobo 
}osé·Mót·ia Pereza s o svojí nl intonačne 
lH IJil ným u pria m š ko lcícl,ym výkono m. 
[1.\ lacl ý Moskovčan ju r ij Statn ik (Fili p 
IL j po voká lnej stránke poda l pt•i jo
teľný vý kon, no na vykresle nie chorakte· 
r u te jto zložite j postavy e š te nestači l. 
Moria Vonč!esla vo vu zo Sofie [ krárovná 
A I ~ IJel EI l mH la pekné p ia ná, no p r íliš 
o tvor e n e tvoren é výgl<y ubra li na cel· 
lw vo 1\léi(Jnom du jme. 

Nn Morgltlnom ostrove sa vyznačovali 
oiJiclvo prC:Jtls tnvc ntu niekoľkými vynlkn· 
júclml sp(lvác ko ·lwreckýni! vý konmi. Vý· 
kon Borlt Llnd holmovoj v úlohe 'ľurt~n· 
dot s l zasluhuje s uperla t!vne u znanie . 
Nezabudnuleľne s ugestlvne vedé lá hla · 
so vým i prostrie dkami vy jad riť pre t•od 
pyš ne j a studenej Turando t na milu júcu 
7.1Jl1U. Je j partne r Br uno Rufo v úlohe 
Kalafa poda l spofa hllvý, no trochu odo
sobnený výkon. Ako mladučká Liu upo· 
zomlia na sebll ná d ejn á Katalin Pit· 
tio vá. 

Zo š tvo rice hlav ných predstavilel'ov 
Tt•uiJn cl t'I I'U podali s trhu júci výkon dvaja 

protiJJr[tčl - opiH Galina Sorisova ako 
Azu t:ena é! Lujos Mi ller ako i.rýl:lušný 
~rM Luna. , Alll C I'ičnn Micha e l Cooney 

( Mun r ico l a Fínka 'ľaru Va ljaklut [ Len· 
· nul'él l zostá l l ilJa v tlO n i spomenu te j cl vo· 

jJ CC . 

'Na čele Symfoni.cké l1o o r c hestra MA V 
v pos lednom Pucciniho diele stál večne 
u sm ie vavý Ken-Ičiro Kobaja~i a potlľ fl 

jullo lyrizu jOceho poiíatia podtitul opery 

by mal zni eť: .,epi c l<é scény v paste lo· 
vých fa r bách o liiske Ka la fa a princez

nej Tur a ndot". 
JOZEF VARGA 

Nikolaj Gjaurov 
jubiluje 

v týcltto d1Yoch aozíva sa na vrchole umelec
kých slZ päťdesiatin prv.rí basista svetove; ope
r y posledn.Qcll pätnc:l.stich rokov Nikolaj GT AU· 
ROV. Na r ozdiel od rukopisu, ktor.zím je pozna
čena mnohoročná tradícia slovansk.rích, predo
vsetk'!}m rusk.tíclt basistov a ktor!í sa prejavuje 
najmä v šlrke vyrazovet !ikály, odvodene/ uwe, 
čt mene/ originálne z vokálno-dramatického 
matstr ovstva FJvclora Sarjapina - ;e Gjaurou 
typiclqí busso ccmtante, farbou materiálu, roz· 
salwm, VZOI'OV.IÍ/11 legatom a široko .. kZ;nutou, 
kultivolianou frázotl dokonale naplna1ucz ob· 
sali. toh/o pojÍnu. U2 pri jeho debute v Scale 
konštatovala talianska kritika unisono " boha
Ili a f arebntí hlas, pripomínajúci Ezia Pinzu, 
tii Tancredt ·l'asera". O •pár rokov, pri lond.tín· 
skom opernom debute, označil ho referent an
~J/ickef Oper u za ,,najlepsl verdiovslť[i bas od 
i! las L>tnzu" . G taurovove danosti tohto druhu 
pretavu jú s.~ JWfpl nsle J.J r ománskom, predo~!et: 
kym vercliovskum repertoári - v Zacharwsovr 
{Nabucco}, Slivou/ {Ema ni}, Attilovi, BancO OVI 
fM acbet/1}, Fiescovi fS im one Tioccanegra l, 
GuurJiúnovl 1 Sila osudu;, Pilipovi ll. l Don 
Carlos J, llamfisovi {Ai da} i bas o~ om v.arte Ve~: 
diho Requiem. K nc:l.rokom verdzovskycll partu 
má blízko i Bas/li o f Barbier zo Sevilly l , Creon 
fClzeru/Jiniho Médeaj, Mojži š fz Rossiniho op~
ry rovnakého názvu 1, Georqe Walt?n l Bell mz· 
ho Puritáni J, Balclassare f Do111zettzho F avo;:zt • 
ka}, Bo/t oo Mefistof eles - v mnohom vsak 
at MOyerbeerov Marcel (Huqenoltt/ , Gounodov 
Mefisio a Massenetov Don Quijote. 

G /Cwrov te jec/11!ÍI1l z najväčších žijúcic/l ill· 
terpretou J•uski!hu klasickélw r eper toáru. Teho 
Jiorts Godunoo te " hádam nie tak vynuanso· 
VW1!} a inlel ekltull no-psychologicky detailne 
prepracovaný ako Bor is Clzristoffov, ;e vsak ll· 
tanskt•ll postavou, ktore; sú ľudské problémzt 
rwl'tiodanéha vnútra vlastnejš ie, než problému 
i:itátntcktJ a poltlické". Na najväčš/ch svetov!íCll 
juviskáclz triumfoval Gjaurov a; ako Vaarlam 
a Pimen, ako Uosif ej a Juan Chouanskij, ako 
Kuncak. - Po Pinzovt {tridsiate roky}, Go/J· 
bim {štyridsiate r oky/ a Slepím [päťdesiate ro
kyJ Je G /aur ou prvým predstaviteľom titulnej 
úloh!/ Mozartove, " uper11 opier" v uplynulom 
tlesaľročl . 

V iac ne Z komentt!re dokreslia umel eck1í pro. 
i tl Nikolaja Gjaurova stroM f akty ;elw profe· 
sionálne; IJiuqrafie; 
1955 - absolutóJ'ium na moskovskom konzer· 

vatóriu a hlavná cena na meclzinárod· 
nej súťait nzlaclfích opernQch spevákov 
v l'((J'Í žt 

1956 Von llasilto na scéne Národne; opery 
11 Sofii 

1958 angažmt.ln v moskovskom Veľkom di· 
pac/le, ll/Ul,il!Í hrdina ruskej premiéry 
/3ol l ouho Mefistofela 

1959 debw u Scale ako ueľk.rí inkvizítor v 
nastudovani /)ona Carlosa 

1961 po pr v.tí J•az vo ueronskei aréne fZ< am· 
i ts v Ai de l 

1962 basovú part Verdiho Requiem v r.on
dýne f Giul inl 1 a {eslivalovom Salz/Jllr· 
gu t Karajan;, debut v Covent Garden 
{ Guardian} . Marcel v milánskej gala· 
premiére Hu(Jenollov {popri Sut lzerlan· 
clove;, Simlonatovej, Cossoltovet a Co
rellim} 

19ti3 /Jon Gioucmnl 11 Scale, americk.ti c/e/}ll/ 
v Chtcaqu ( Mefisto 1 

1964 premiéry BullO//ho Mef ist ofela v ScalP 
a 11a festival e oo V c:>rone 

1965 - 11uri!! Guclwwv l\arajtWDvej premiéra· 
ve; illseenácle o Saltburqu, debut 11 
MIN' f lvJeftsto 1 

1965 Don Giovanni 1\arajanove; premiéro 
ve, tnsctmc:I.Cte v Salz/Jurqu 

1972 F<esco v mlltínsket premiéJ'e Simona 
Boccanegru ( cllrigent Ab/Jad o, ré it u 
Strelzler 1 

1974 Don Qui jote v par lžske; premiére 
1975 - Filip ll. v KaraJanove; premiérove / i n 

scenc:l.ci! Dona Carlosa v Salzburgu 
1979 - Ramfts v Karafanovej premU!rove; in 

scenc:l.cti Aidy u Salzburgu -BI-

Z o z a h r a.n i č i &" 
Stá tna ope ra v Bud;:tpesti 

uvedie v sezóne 1979·80 na ma
lel'ske j scéne Mozartovho Ido
me nea , Gavaliera s ružou od 
R. Stl'anssa, Stravinské ho The 
RaJ<e•s Progress a tri dá nsky 
baletn é jednoaktovky . Na scéne 
Erkelovh o divadla uvedú ope
ru Bánk bá n od E'. Erkela, Ha
I'Y Já nos od Z. Kodálya , Verdi· 
ho Ernunov a baletné spraco
vanifl t émy Skrotenie zlej že· 
n y na hudbu U. Suarlattibo. 

M_uskovská komorná . , op~JI'a 
ve d l'lnll B. flllkrbvsKým. · U.vi~dl.it! 
Br itte novu de tskú ope m Za· 
Iirajme si upet•.u. Oetlikf ná v· .. 
š tevníci tohto neobyčajného 
predstavenia sú nielon jeho di~ 
\'äknli, a lb aj priailiytní -ftl!ast•' 
n ik ml. 

L!!nlng•'adské Kirnvovo di
vadlo opery a IJalelu poča~ 
s vojho tlédávueho P.t·Vého hos• 
ťovania v NSR uviedlo .vo Wles· 
badene a Stuttgárte Cajkovské
ho opet'u Pll<Ová dátna, Musorg..' 
ského Chova nl!lnu a opímié 
tablea u Pe tet• t. od ~ndt•eja 
Pe trova. 

Vu veku 80 ro.kov · zomrelll, 
koncom júna vo Varšave ~w_a 
Handowska-Turska, Jedna t na)· 
vällšféh operných spe'VIifok 
l'ofska. • 

Te De um p r e sóla, zbor a or• 
chester od Krysztofa Peuderat• 
k é ho odznie v premié ra 27. 
septembra v talianskej Per ugii 
~a dirigovania skladateľa, jeho 
Il. syntfónia bude mať z&lle svo
ju svetovtí premiéru v New 
YOL·ku 22. apríla 1980 v pred· 
vedeni New York P}lilharruo• 
ula Orchestra pod tedenlm Ztt• 
blna .Mehtu. 

Nový 1lovrifk hudbf J: . ...U•· 
dobnfkl1t, tydávaqý oll ~ 187D 
v NeW Yorku, dotcoqlfllí e.'l'lt}'ll\ 
.:t.vih!kU11l. Slovnfk '1!1Á 28 IDO lle• 
slot á :JDOO ilúlh'illllf. Aútor•ky. 
a adl.i!ne ho prlpravll~ takmd 
2000 praoovnfkov. 

Kotnlcká opera "' Berlíbl. 
(NDR') U\ledia y novej ... óni 
v NOR prvýkrát BarJ!IYil 

Lulu (v 
M ....... ., .. ,.,.". 

v prie 
JJutovat v 
Tt•avlntou akn operný dlrlRtnt, 
naštuduje toto• dielo v r. 1981: 
v Kl'áfovskom divadle Covel\t 
Garden v Lottdýue. 

Rež isér Gottfried Wagner bU: 
de na jeseň t . r. inscenovať Y. 
Ankare Orffovu Carminu b\1• 
r a n u pri príležitosti as. nar o• 
denln skladateľa. Hudobne die• 
lo nastuduje Walter Haupt. 

Cenu Roberta Schumanna, 
udefo vatHí mestom ZWickaU, 
zfsk ala komorná speváfka Han· 
ne lore Kuhs eová z ber línskeJ 
Státnej opery a pt•azský klal'i• 
ri s tn prof. Fl'a n UJe k Rauc h. 

Bullta l'!!ld muzlkológovia ob• 
jovili v hudobnom archíve v 
Bnlharsku stratené zbo1·ov8 
dielo Franza Liszta ., Jedná sa 
o hymnus pt·n mužsk:l' zbor s 
organovým sprievodom so sta
roslaviahskyn1 titulom . ,.Siawi• 
mo s lawrto. salweni" venovanf 
Cyt•llovi a Metodovi a skompo• 
novaný 1'. 1683 pt•i prfležitostl 
osláv tisfcroi!ia prijatia krés• 
ťanstva. 

Dejiskom medz inát·odnej hus· 
rovej súťaže na uctenie pamiat
ky legendár neho rakúskeho 
huslistu Fritza Kt•eislera je 'f 

t:l'chto dňoch (10.- 19. septem• 
bra l Vledeií. Predsedom medzi
nórodnoj pm•oty je Wolfgang 
Snhnoidorltun , Cestným predsé• 
dom Yohudi Menuhin . Súťaž sit 
uskutoi!ituje k ažd ý iit'lrrtý rok, 

.. 
Gerald Moore, uznávaný ke

dysi pl.'edovlletkým ako klavlrny 
sprevúdzater piesiíovej tvorby, 
sa dn211 27. augusta 80 rokov. 
Pos ledné slávne gramofónové 
na hJ•ávky natočil s barytonis· 
tom Dietrichom Fischer.;tlll: 
Oieskauom. 

•• 



Na záver uplynulej opernej 
sezóny sm11 požiadali o rozho· 
VOl' umeleckého šéfa opery SD 
v Košiciach Stanislava , Marti• 
ia. Zaujímal nás lU'edovšet· 
kým retrospektívne hodnotiaci 
pohfad na pt•ácn operného sú· 
boru a :ttiroveii aj plá ny do 
11asledujúcej, už 34. sezóny. 

nému c!Hipanlu. Režisér použi· 
tým! umeleckými prostl'ledkl'lth l 
dosiahol nový tvorivý pohľad. 

Pl'áca hosťujúcich režisérov 
často stimulovala stúpajúci 
umelecký h•end inscenovanýclt 
opier v Koäiciach a priaznivo 
sa odzrkadlila aj v práci oper
ného súboru. Počitate aj v bu· 
dúcnosti s touto formou? 

Naďalej chceme po!u a'cova t 
v osvedčeneJ spolup r t:LCi s reži· 

lfGtinitli tJelite ailafaMet •l 
aa 1116ne ID Y Koiiolach? 

Radi by sme túto spoluprtcu 
plodne realtzovau. 

AU aú lfoznatky za .JPólíi· 
práca s inf,ml difadlalíti'ŕ 

nula eita Zl!. septemltra · 189!, 
ted• tohto roku sl6vi svojich 
110 ro.kov. Akého charakteru 
bud6 tialo t•ekonitrukčné pr6-
ce? 

hióvovaná bo la doteraz exte• 
ri~róvl'! časť budOvy a do bu• 
dtlcna sa počíta aj s jej inte• 
riéróvou úpravou á modern izá· 
ciOu. Po realizovan! p láJ1ova:né1 
výstávby novej divadelneJ bu· 
do~y by dnešná budova ŠD 
ostala vo výlučnom používaní 
operného a bálétné!lo súboru. Po schvaleni päťro'čného dra

tna turglckého plánu Minister• 
stvoro kultúry sme začall v sú• 
t:asnostt realizovať diela kma• 
ňového repertoáru. Jedným z 
dOiežttých stimulov, určujúcicn 
voľbu svetového repertoáru, je 
'llj objekWme pretrvávajúca 
možnost pozývania zahranľč· 
n ých hostí do h lavných úloli 
~ednotlivých titulov a v n e• 
posled nom ráde je naša voľba 
ovplyvnenli. aj diagramom náv· 
števnostl. 

Súčasnosť 
košickej opery 

Velnu dobrý bol náš kontakt 
v upľynulej sezône so SND v , 
Bratislave. Ctnorod4 bola výmé· 
na sólistov aj dirigentov. Tak(i
to výmenu plánujeme rozširlt 
aj so spevohrou DjGt ll Saň· 
skej Bystrici. i.'Omýšfame áj da 
formu tzv. stäl~hťl hOsťôll!t'll• 
naslch poprecl,rtýoh . !lOUstô\1 na 
i'eciprocn$j bát:é. K plodMj i1ý• 
mane sólistov ft dit'lgentOII dtl• 
šlo v minulej stlz611e äj medzt 
družobným dlvád1om -o Got
l'luse. Som toh o názoru, lle vzt4 
}oril.ný urnelec'ký kontakt pro~ 
s pieva t·astu a dozr!evaritu , súJ 
boru. 

Vo tlliich odpovediach nad• 
botl.ili sta neprhtriló aj otlizklt 
"'tiitéYnostl. Ako riešite ideo· 
YG•estelické ~lohy výchovy 
publika 8 ce je, podla válihó 
n•zoru, prílllnou tohlo1 nie vel• 
Mi priunit4§ho, ale pretrvá,va• 
jteeho znaku? 

Obe.censtvo st zťskavame pre• 
äovšetkým z radov mládeže or• 
ganizollanýmt p redstavenlamt 
pre školy podla dohody s od• 
borom školstva MsNV ~ Koši• 
ctacb a Minister s tvom kultút·~ 
SSR. Menej sa nám dart tút~ 
otázku riešiť cestou závodov, 
Chýba Užšia spolupráca s mesta 
skýnU orgánmi, ale ej organt• 
Mctamt v zfskaVtlnf divlldelné• 
bo [)tthllka z radov p racujú• 
cich, konk rétne al ~lénov brl• 
gád socialisticl;-ej práce. Zdá sa 
ml, 1/:e v Koš!ctacll v súčasMl 
situáci! pt•l veľkom ekonomlc• 
!mm a priemyselnom rozmachu 
tohto mesta a kvantltatfvne óh;. 
t•ovskom raste obvvatefstve ie 
dél'nógraľia ešte pomerne nesú• 
r odá. béz h lbšieho zázemia lo• 
ká lpatr!otizmu, čo sa prejAvu~ 
jé, povedzme sl úprimne, l'l i ne• 
z(l]ufrhom o divadelné. konkréť• 
ne operné p rAdstávenia. 

Vráťme sa k uplynulej sezó· 
ne a k jej prínosu. 

Vsetky uvedené opery tejto 
sezóny (Sedliacka čest - Ko• 
m ediant!, Faust a Margaréta, 
Carmen) mail s túpajúcu ume· 
leckú t endencitt. Pritom nemám 
na mysll len premiéry jednot· 
Uvýcli opier, ale aj 1ch repr1· 
zy, v ktorých operný súbor v 
konkrétnom momentálnom zlo· 
žen! túto stúpajúcu krivku len 
potvrdil. Markantným dôkazom 
JB posledná premi.éra sezóny, 
- opera Carmen (premiéra l. 
a 3. Júna ), ktor ej umeleckú ná· 
ročnost zaručila vysoká !deo• 
vos t režijnej práce hosťujúce• 
ho Ladislava štrosa z Prahy. 
ll'áto Inscenácia nie je expe1·l· 
rnentom v pravom zmysle slo• 
va, ale vymyM. sa aj tradič• 

sérm! z československých d iva· 
diel. V novej sezóne máme zá
!:liem o ďalšiu spoluprácu s L. 
Strosom, ktorého rýchla, pre· 
cízna a prehlaclná práca udi
vuje. Počítame tiež s režisérom 
Bedi'ichorn Fiissegerom z praž
ského KarUnsl<eho divad la . Sa· 
mozrejme, popri hosťoch sa 
p redstavia aj internl režiséri: 
riaditeľ divadla, zaslúžilý ume· 
lee Milan Bobula v réžii Vese
lej vdovy a Drahomíra Bargáro· 
vá réžiou gruzíns kej opery Le · 
Ia. 

Aká dramaturgická koncep· 
cia a plány poznačia prácu se· 
zóny 1979·80? 

Po úvodnom "!ahšorn" hu
dobno-dramatickom žánr i, Le
hárovej Vesele j vdove, uvedie· 
me ešte tohto rolw [16. no· 
vembra) nov!nlm, celoštátnu 

premiéru opery Lela oli gru• 
zínsl<eho skladateľa Revasa La• 
gidzeho, k tor á vznikla podla 
gruzínskej r ozprávky Kolchid· 
ská legenda. Zaujímavosťou 
tej to opet·y je )ej zborová ná· 
ročnost. V priebehu sezóny uve
d ieme Mozartovho Dona Gio
vanniho (posledne inscenovaný 
v Košiciach r . 1956 ) t1 na zá· 
ver sezóny Verdiho Dona Car· 
!osn. Nechceme ostať, samo• 
zrejme, len pL•! tzv. tradičnýc!) 
tt tu! och, ale budeme zaraďo· 
vať aj naďalej - vernt tradí· 
cii - pôvodné opery súčasných 
slovenských a sovietskych 
skladateľov. V súčasnost! spo· 
lupracujeme napr. s Bartolo· 
mejom Ur bancom a Tiborom 
Frešom. 

OJ1ern:f súbo.r ~D mUli rlé,if 
" súčasnllsti aj niektoré proli· 
témy genel'BI!ného. charaktaru. 
Aké úlohy vás l!akajii 'll' tejto. 
oblasti a ako ich realizujete? 

Chceme sústavne sledovať 
p~ácu a výsledky spevákov ná 
VSMU a konzervató riách a po
mlkat mladým adeptom angaž· 
mán. V sezóne 1979-80 nas túpia 
do opery SD v Košiciach mla
dí absolvent! VSMU {2 sopriiny 
a l basbarytón). Rád konštatu• 
jem, že do novej sezóny nastu
pu je umelecky stmelený a kotl· 
solidovaný súbor. V budúcnosti 
m'is čaká úloha dobudovať a 
stabilizova ť orchestrálnu a zbo· 
rova zložku nášho opét'ného 
telesa. 

Z toho vyplýva, i!e v dohlaél· 
nej dobe uvldbne nljiktorú z 

Pripravuje sa t•ozsiahla t•e· 
kortitrnkcla divade!naj budo'll't, 
ktllrá bo.la odovzdlinli do n!i-

Pri.pra vna: 
DrtA MAttENt!JNOVA 

Milujem hudbu, 
a klavírnu obzvlášt ... 

Ones sotva 20-ročný Marián Pivka, výrazný reprezentant mladej slovenskej 
pii!ois tickej generácie, získal základy hudobného vzdelania už v rodičovskom 
dome v Lučenci, kde ho zasvii tila do tajov klavírnej hry jeho matka. Neskôr 
pOk,l;f!čOv,qJ,...4,šJúdiu klavír:<! na kJJšickom konzel'VIllií.!'ÍJt _(;1,974-771. ,-.MA _JLu.l __ 
žiakom prof.' Ľ. Kojanovej a , maturoval v tdede pt•of. v. Tichého (3. a 4, roč· 
nik kontrahoval). )ed01i rok študoval klavír na VšMU u dót:, M. Staraslu. Od 
iilml:skéllo roku 19711-79 iltuduje na moskO\•skom konzervatóriu v triede p1·of. 
V. L Nosova, Zúčastnil sa už na viacet'y1:h domácich sftťažiaoh: v r. 1973 zis· 
kal 3. c~nu na beelhovenovskej súťaži v Hradci (ako najmladlll účastník), 
v l'. 1974 11111 ndelili l. cenu na Smetanovej súťaží a Cenu česke j kritiky za in· 
teq H'I!táciu Smetanových skladieb, na sú(aži slovenských konzervatórií v r . 
1974 získal l. miesto. Za vynikajúcu interpre táciu d iel Mozarta a Skriabina na 
tuhtm·očnej Prehliadke mladých koncertných umelcov v Trenčianskych Tepli-
ci<l l:h. získal čestné uznanie kritiky. Tento ďalší Pívkov úspech bol dôvodom k 
nasledovnému rozhovor u, 

Zh;kali ste čes tné uznanie kd tiky, kto
rc sa tohto roku udeľuje v :tl•enčian· 
skych Tepliciach 110 pl'Výkr·lit mladému 
interpt•etovi za najlepší výkon. Aké ntä· 
t11 ~ súvislosti s týmto uznaním pocity? 

Pochopiteľne, som tomu veľmi rá d. 
Ttí to pocta sa rad! k mo ji m na)väi;sim 
dolEJI'äjsJm úspet:llom - a l\tor y mläuý 
lntt!rpret by sa ton\ u nepoleilil? 

Cumu vďačíte za svoje doterajšie flsjle· 
chy l za úspech dosiahnutý v Tt•eJlCilut· 
lk}1Ch Tepliciach? 

VZ.dy som mal sfastle na dobrých pe· 
dagógov a stars!ch kolegov, od ktorých 
som sa mal vera čomu naučiť. Myslim ~~ . 
že 111oja láska k hudbe a vytrvalosť tiež 
k tumu pr ispeli podstéJlnou mlet'ou. Nii 
Prr ililäclku v Trenčianskych Teplíciat:h 
som sa pripntvoval zvl ášť poctivo - v 
Mu~lwe so svojím profeso rom a tesne 
prml Prehliadkou s konce rtnou umel ky
oou, profesorkl!U l:)ru tlslaVsl<é iLo konzer · 
vatória. Idou černer.l<ou. 

Na Prehliadke mladých interpretov 
nie ste nováčkom. Vystúpili ste tu už 
roku 1971i. čo pre vás znamenajú Trlln· 
čianske Teplice? 

Predovšetkým možnosť konfron tácie 
n lízorov na interpretáciu a to svojich s 
n iJZOL'111l odbornych l<t'ilikov. V neposled· 
nom rade tiež každodenné návštev y kon
certov. vese lá spo l očnost, týždeií oddY· · 
c hu v krásnom prostred! a kúpalisko 
"Zelená žAba" 

Na tohm•očne i Prehliadke ste vynika· 
jú1:im spôsohom hrali Mozartovu Klavfr· 
nu sonátu B dur, KZ 333 a Skriabino
" ~'!h 24 prelúdií. Mohli by ste nám pi'e· 
zrad iť ako sa rodila interpretačná po· 
doba lýr.hto diel? 

Hudba Mozat·ta ml bola oddávna blfz· 
kn . C!m som s tarš!, t9m väčšiu hlblw 
nar.hAd zam v jej prostote. Snaha o pres· 
nú výstavbu fráz a zachovanie štýlo· 
vostl ma podporili v momentálnej lnšpl· 
rácu. Na niektor ých preh1d1ách Skrlabl· 
na som zacal pracovať ešte p red rokom 

nu VŠMU v Bra tislave, dokončil som \ch 
v Moskve. Moskva je vôbec Ideálne pro
stredie pre štúdium skladieb r uských 
autorov a t o mi pomohlo pri chápaní 
Skriab!novej hudby. Deflnltlvnu preds ta• 
vu o prelúdiácl1 som nadobudol p red 
Prehliadkou, yo konzultéclácll s prole• 
sorl>ru ldou Cernecl<au. 

Od školského roku 1978-79 štndujele 
na moskovskum konze rvatóriu. Mohli líy 
ste nám pt·iblíiil svu je štúdium tul lom· 
to významnom sovietskum hudobnom 
l\iiiliäti? 

Je omnoho náročnejšie, a le aj omno
ho za ujímavejšie ako u Ms. Natvlac 
rna fasc inuje nezištnosť, s k torou p ri· 
s tupujú tamojš! pedagógo via k výuke. 
Mám na mysli systém .,otvorených d ve
l'i", te cla možnosť počúvať hodiny u ho · 
clktoréllo pedagóga. Spomeniem aspoň 
Ne jgauza, Mogilevského, Gomo~tajevovú, 
Messnera, Naumova, u k to t•ých som ne
raz strá vil celé odpolud nie. A to sú, sa · 
moZl'ejme, zážitky na celý život. 

Na l!om Y d.l!asno1ti prat:ajelé? 

Kedže som v Móskve ukonč!! len pr· 
vý ročnťk, za ktorý som sa stihol zorien
tovať v novom prostred!, najväčšie úSi· 
liA zatial vynakladám na dosiahnutie 
psychickej a fyzickej uvolnenostl pri 
hran í a dúfam, že v nasledujt1Cóm roč
níku sa mt to úplne podarí. Co sa týka, 
r epertoáru, na tento rok som sl vybral 
nasledovné skladby: J. S. Bach - Pre
lúdium a fúga es mol z I. dielu Tempe· 
rovartéhO klavíra; L. van Beethovén -
SollíHa..ll. dw:,_ap .• 2A;J!.,., I. Cajko1lskii -
li.očné doby (výber); F. ChOpin ..... N•c
turno DéS dur, op. 27 a Koncert f mol, 
op. 21; M. P. Musorgskij - Obrázky z 
výstCtvy; A. N. Skriabin - Nocturno PL'e 
ľavú ruku. 

Cim ja pra táa budha • ipeciálna 
klatírna hudba? 

V uplynul.Qch diioch 
sme si pripomenuli 100. 
výrocte narodenia Gustá
va štmkovtca {23. Vlll. 
1879 - 1. Vl. 1964} -
uclteľá a správcu ch61·u 
vo Zvolene, na/mä vsak 
zakladateľa hudobne; 
i;koty vo Zvolene f 1919 J, 
ktorá bola v wčiatkoch 
budovania CSR medzi pr. 
výml huclObn(fmi skolami 
na Slovensku. Teho iivot 
bol vqše polstoročia úz· 
ko spälý s kullúrnqm 
dlanlm Zvolena. Po pr· 
vet svetove/ vo /ne vyko· 
naz ueľa priekopn lckel 
prace pri kultúrnom po· 
zdutlmutl slovenského 
národa. Vo svojom ústl1 
o založenie hudobne; 
škol!/ vo Zvolene na!!tel 
porozumenie a pochope· 
nte u hudobného sklada· 
tel a a riaditeľa zdklad· 

OZNAM 

Milujem hudbu ••• , a kla vírna mi je 
o to bllžšie, žé soni sám jej tnterpre• 
tom. 

eo 111, podla ,,., najdôleiitejiie pra 
mladtbo zai!fnajtcthó nllielca? 

MysHm, že na jdôležitejši predpoklad 
pre rast každé'lio umelca je vedieť s a 
réi!.lne ollodrtont, nédať sa znechutif pri .. 
padným neúspeéllom, alebo sa dať "uná~ 
šať" u2 dosialntu týml výsled kami. V pr!• 
pllde mladého záčinajdcéllo umelca b~ 
som tlel! nedal na pos led né u11ésto mož· 
llO!lt'i u.plstl.tel1ia sa na koncartnom Jlô • 
d i u. 

net skoly vo Zvolent Ľu· 
dovtta lzdká·Lil!oveck'é· 
ho. Tento prevzal vede· 
nie hudóbné/ školy, no 
L!o roku ho vymenil G. 
Simkovi ii, ktorý viedol 
~'kolu 34 rokov. MlkultB 
Sclmeider-1'rnavsk,lí , ilt· 
.~pektor pre hudobné ško· 
ly, o prdct školy plše: 
" . .. Pekne pracu;ete, 
ovšem pri zuolenske; l!u
dobnpt škole na pekM 
výsledkq som už prtvyk. 
nutl}". Vo míročnet sprá
ve z rokú 1G34 G, SimkO· 
vič pl!ie: "Sme druhou 
7W/Väi.'.~nu \'kolou rw Sla· 
vensku. Dnes už nikto ' 
nem6že povedat. že ús· 
rav, ktor1í má 214 t.lakuv. 
by bol zb!Jtočntí alebo Mn 
luxusu slúžtact, ako tvr· 
dill ešte nl!dávnn niektO· 
rt dost vdžnt člnttelín. 
keď veštili, že ústav to· 

Oti!.zky: A. GABAUER 

k~hota druhu sa vo zvo
l ene udrZat nem6že. 
Dnes už niet človeka, 
ktor!í by sa s uznaním 
nezmirmil o nasel škole. 
Stálo to véľa prťwe, 
ITI'nol!o bola a (!iite vžaa 
tr!]kostt a cl!ladnei 
mienk!/ ve1·emosti . . . N G. 
šimkóvič bol a; kompo• 
zične činný, medzi inými 
skladbami te lo nedokon· 
čená vokdlno-inštrumen
tálna skladba Slovenská 
pie~eii l pracoval na net 
spolu s /illiusom Kont~e
kom J pre sólo. zbor, kl a· 
rinet . 2 hust!. kont7•a/J(!S, 
vlolonl'elo a har mónium 
alebo klavl r. Rukopis 
tohto die/tt sa nacl!áclza 
" Hudobnom oddelení 
SNM " Bralislave. 

ELENA I<ONTSEI<OV Á· 
S'l'UKOVSJ<Á 

_ Rladitelstvo Literárnehe a hudobného mtzu ' 1\anskej Bystrici v 16-
visloi ti i Jllnením spoloilensko•tednej 6lohy ,,Idea SNP v slovenskej, i!es· 
kej a ini'lnárodnef hudbe" prosi všetkfch hudobných skladetefov, muzi
kológov, ktorí doposlaf nevritili vyplnené esobné dotazníky a prehfady 
o povstaleckej tvol·be, aby tak urobili l!•m akňr v :z:áu Ime lísJ)I!ilného splne· 
nia tejto významnej úlohy. 

RiaditeJstto LHM ďakuje za doterajilu 6aplinli spoluprácu. 
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x VSKÉ HUDOBNÉ SLA VNOSTI 
člen Európskej' a~ociácie hudobných festivalov 

' . 

Hlavný usporiada.tel': SLOVKONCERT, čs. umelecká agentúra 
1.0. IN'.I.'El~PÔDIUM 

13.·-17.' x. 1979 

MEDZTNÄRODNÁ KON · 
.CERTNÁ íľRIBÚNA MLA· 
Dt CH INTERPRETOV 
;( UN ESCO! 
ll.0.- 12. x. 1979 
54·. Bach ov fes tival No· 
.IVe j Bachovej spoločnosti 
18.-21. x. 1979 

:rlJill;S·~z . . ~ ;:·: 
' . 

• ~ r ~ ~ •. r~ 

'1~~;, .. ' ;:' ', : 
Mu zi kologická k onfer.encia 10.-11. X. 19'79 
S lrvtnutie dram atur go v symfonick~ch t elies socia· 
>l lstic k'jich kt·ajin 8.- 10. X. 1979 ' 
l\/ýstava o živ<>te a die le Leoša Janáčka pri pr 1le · 
'Zaosli 125. výroči u s kladate1avho narodenia vo foyeri 
Slovens ke j filharmónie . . . 
!Výs tava gramopla tní z produkcie čs. hudobn ých vy· 
(l.tvu.l'eľstlt! V Opus, Pa n ton a St!p t•aphon vo foyet•i 
~iuvenskej fil h Ht·rnónifJ . 
Progr·a tn lltnP.\er:kých p ociuji\H: 
SOBOTA - 6. X. 
~·o ,:w - Y.1:kadlová si f!.ii Primaciálnei:Jo paláca 
S : ~vnos lné otvo t'll n iH XV. 'BHS 
DETI::iKÝ SPEVÁCKY ZBOR ČS. ROZHLASU V BRATI-

SLAVE 
'ult·ig ent - M. VJ\CH, klavír. sp r iF- vod - M. v~.rínsky 
M. Novák, Kodály, Rttbin, Se~cle l , Zeljenka, Hľu šovsk9 
!1.6,00 - K·oncer tná sieň Cs. r o<!:hlasn 
S LOVE NSKÝ FILHARMONICKľ ZBOR 
'd.u·igent -:- J,ubomír M~'l'L . 
Sólisti ....._ J. HLADlKOVA, soprán, M. $vejCia , tenor 
B t';Jšovský, Kardo š, Boháč, Mikula, Dvoi'ák, Mat•tinň 
19,30 - Slovenské nár odné divadl o 
Opera SND 
CikkP.I ' - ROZSUDOK (1. pl•emiél·a ] 
I>lr igent - Ondre j Lenárd, réžia - Br an isla v Kris· 

ka, sr.énn - Lad islav V ychodil 
2ú,OO - Koncertn á sieii Slovaf!ske j filh nrmônie 
SLOVENSKA FlJ.llARMÚNIA 
DirtgfJnt - Latl is lnv SLOVÁK 
S(>llt;! k<t - Cllrisllane EDINGEROVÁ, h usle (Západný 

Berlín 
h:ii rdoi,, Cajkovski j, Št)stalwvič 
2;:.uo .. - J<unce L'lná slefi Cs. rozhlasu 
St'tbor tJ icich n ástro jov POLYRYTMIA [BĽR l 
Dtr· J.gcmt - D i rlllt'f) ľ MANOLOV [BI:R] 
l'ali)f!V, Cuge, Cllhcl lij ev, Lo yol a, Sf! t'c~ek i 
NEIJELA .. _ 7. X. 
1l>,30 - Ko tiCCHl ná s ieii Cs. rozh lasu 
l\OJ\1. lllii 'lil'lé pri p r!le:l.itnsti 30. vy ročia vz niloaJ NJJ R 
SLOVENSI< ~: 1\VAWľETO -- ]. LUPTÁClK, kl aT·inet 
1\il\'dn , 'ľtti i Tnll ll , Bee tbovrm 
:i 6,1)0 - Koncerlllil sitlil Slovens ke j fi lluu·mó nie 
KCJncert k 35. výročiu SNP 
ú:,'!HEU Á HU DBA MlNlSTERSTVA VNÚTRA SSR 
Dingen l - Michal GALOVEC 
Cikker, Sostnkovič, Chr ennlkov, Bt•ož, Galo vec, J.an

ger, Bítzlik, Cllac iltur ian, Siváček, Dvoi'á k, Fttč1k , 
F'ad t•hons , Kofro li, M. No vák, Elber t 

:16,00 - 1-\oncP.L'tná siei1 Konzervatória · 
1\once.· t k Medzi náro1i né mu ro ku dieťa ťa 
KOMORNÝ ORCHESTER A SPEVÁCKY ZBOR KON· 

7.l·:RVATé>R IA V BRATISLAVE 
Diril'ell t - ). l'H AGANT, zbo rmajs te r - D. F!ILJ~ 
Stii 1 ~t k u - Angť.linn ABADZIEVOVÄ., h usl e [BJ.:R) 
L. Moza r t, j. S. Bach, Fr eso , M. Nová k 
20,(J0 -- Koncer tnú si.cú SJ.ovensl>ej filllarmónle 
SYMF. OHCllESTEH ČS. IWZHLASU V BRATI:?LAVE 
Dmgent - Alexrni cter DMITRI]EV [ZSSR) 
Sólista - Dezsi:í RANI<I, kla v!r (MĽR) 
M. Slavícký , L'isz t, !':i chum~nn 
:22 OU - Koncertná si.eň Cs . rozhlas u 
CÉSKt NONEfO, uml<l ecký vedúci - Vá clav SNtriT; 
Do iJiáS, Beeth oven , Pauer 

· PONUEJ~OK - 8. X. 
:1.6,00 - v KJIH'iskách 
KYNCLOVO KVARTETO, BRATISLAVSK:€ KVARTE'l'O 
Radomí t· PIVODA, fl au ta ; Milena š PERLOV A-KONI· 

CAR OV Á, btlrfa ; jii'ina KOLMANOVA, klavir; Mar ián 
LAPŠANSKÝ, klavír 

Berg, Ištvan , Posp íšil, Koi'ínek 
1.~1 ,30 - Slovenské náro dné dil.'ad·lo 
Opel'a SND 
Ci.kk*: r - RO ZSUDOK (2. premiéra) 
20 OIJ - Koncertn á siei 't Sloven skej f llha L·m ónie 
KY]l~VSI<'í KOMORNY ORCHESTER {ZSSR) 
Dir igent - Anto n ŠARO]EV (ZSSR), sólisti - I<! aU· 

dia RADČENKOV A, sopr Hn (ZSSR), Anatol'ij KO· 
CERGA, IJus [ZSSR) .. 

J, S. Bach, Vivaldi, Moza rt, So~takovi(l 
UTOROK - 9. X. 
16,00 - Zrkadlová si·e ti Pr i maciá lneho pal~ c a 

'OHFORDSKÉ KVARTETO {Kanada) 
Mo:tal't, M. Scltu fe r, Bee th oven 
19,30 - Slovenské národné di vadlo 
St ravin skij - PETRUŠKA, Respigh i ~ Rl MS'KE FON· 

TANY Bizet - Sčedrin - CARMEN 
20,00 - . Koncertná sieň Slovenskej filltarmónie 
šTÁTNA FIL'!-MRMÚNIA K. SZYMANOWSK'f:HO ( PnR 1 
Du igen t - Wojcteah MIC HNlEWSKl ( PĽR ) 
Sólislka - Eter i AND2APARTDZEOVÁ, k lav1r ('ZSSR l 
Ka r lowlcz, Beetboven , Franck 
STREDA - 10. X. 
il 7 ,OO - Koncer t n& sieň Sl.avenskej Hlb.a rm6nie 
Medzinárodn á koncertná tribúna mladých interp•·~v 
SLOVENSKÁ FILHARMON IA, d irigent - St. MACu 1~A 
Sóllsli - Irtna MEDVEDEVOVÁ, hus le {ZSSR l, Ste -

ve n MAYER, kla vír [USA) 
I' ro1<ofii!V, Schumann, Strauss 
19,3l) ~ . S lo venské n á 1.·odné divadlo 
Open SND . 
ruccin i >-< BOHtMA 
20 ,00 - Koncertné s !eií Cs. rozhlasu 
Medzinárodná koncertná tribúna mlaLi?ch .tnterprettJ V 
Mlgnel VILTJAF RUELA, s axofón (Kuba ]. GITAROV!l: 

DLiO ASSADOVCOV (Braz1lla 1 
Cre~ tQn, Vin e!, AleT' , Barroso , Scarlattl, Sor, Pe ti t 
20,00 - Koncertnft sleľi Slovensk R1 filh<Jrmónle 
CIHudio AHRAĽ' (US A) 
Mozar t. Schuberl, Debussy, Chopin , Liszl 
STV RTG!< -. ll'. X. 

6. - 21. x. 1979 
17 ,llO - Knnce l'l·ná s il,!it SJ.o yr~n~kej f illJétnrtónie 
Ml'lciZinárodllä konceJ: tn á t l.'ihli na ml adých in te rpre tov 
STÄ'l'NY KOMORNÝ OHCHESTER ŽJLINA, d irigen t -

Er1uaT'CI FlSCilER . 
Sólisti - Mclrja V lRK!< ALOV Á, SO[ll'iÍll_ ( Fin;; ko), )o· 

. ze! PODHORANSK~. violon celo [USSR ), ]i.ll·gen 
DIETZE, hoboj (NDR l 

Ha ydn , Moza r t . 
19,30 ·- Slo ven ské národné divad lo 
Opet·a SND 
cl' Albel'l - N lž lNA 
Zú,OO - Ko ncert ná s ie fí SlovenskeJ filha rmónie 
Medzinárodná koncer tná t ribúna m ladých in te t•preto v 
STATNA FILHARMÓNIA KO~llCE 
Dirigen t - Byst r ík REZUCIIA 
Sólisti - Béla DRAHOS, fl auta [MI:R), Jo'rance SPRIN-

GUELOVA, violončelo (Belgick o L Wolfgang 
MEYE R, klarinet (NSR] 

l ber t , Čajkovskij, Weber 
PI ATOK -· 12. X. 
11J,30 - Divade lné š túdío VSM.U 
S'!.'ATNF.: BABKOVE DIVADLO BRATISLAVA 
Prokofiev - PETER A VLJ< , Stravinskij -· PETRUSI<A 
17,00 - - Koncer tn á sie il Sloven sj;.!!j filll a r mOnte ' 
Medzinár odná koncertn á tri.búna ml<Hlých in te r pretov 
SLOVENSK1" KOMORNÝ ORCHESTER, dir igent 

Bohdan WARCHAL 
Sólisti - Mich ala PETRI OV Á, wbcová flau ta (Dán-

s ko J, !ef! BEER, biele nástr o·je (NSR l 
\'ivaldi, Saromar lini, Mi još l, Stockh a usen 
19,30 - Slovenské ná rodné divadlo 
Opera SND 
Urban ec - TANEC NAD PLACOM 
20,00 - Koncertná sie tt Slovenskej (ilharm 6 nie 
Meúzinárodntí k oncertn á tribúna mladých interpretol 
SYMFONICKÝ ORC: HESTEH CS. ROZI IL.A. SU V BRA· 

TISLA VE 
Dirigent - Hilm taro ]AZAKl (Japonsko ) 
S.ólis t! -- Mich ail ľLEľŇOV, kl uvil' [ZSSR), Te rj€ 

TäNNESEN, h usle (Nôrs\<o l 
Liszt , Sibelius , Debussy 
Sláv.uos tné vvhlá.s en iH laureátov MTMJ ' 7~ 
24,00 -- Konr:el.' tl'lá sieií Cs. rozhlasu 
GRUPO DE MUSICA VOCAL CONTEMPORANE:A [Po r 

tugalsko ) 
Umelecký vedúci - Ma rio MATE US 
San tos, Branca . Lopez ·Gri'lca, Petr11ssl , Hindem ith 
SOBOTA - 13. X. 
10,:30 - Zrkadlo vá sieň Pr imilciálnelw paláca 
S'!CľTGARTSK É TRIO [NSR) 
Mendelsso hn-Bar lholdy, Mo:r.al't, šostakovič 
lfi,OO - Zrkadlová sieii Primaciálneho paláca 
10. l NTERPODIUM 
KviiJ'teto VOCES CON'ľEMPORANEAE (Rum utl sko ) 

KRAKOVSKÉ HOBO]OVÉ KVAR'ľETb (Pľ.R ) 
Mozart, Berger, Duckworth , Láng , Schäffer 
19,30 - .Slovensk é národn é 'divadlo 
Oper a SND 
Čajkovski j - EUGEN ONEGIN 

· 20,00 - Kon cert ná sieň Slovenskej fi.llta rm óniP. 
SYMFON ICKÝ ORCHESTER HLAVNF.:t·lO MESTA PRA

HY F.'OK, PR AŽSKý MUŽSKÝ ZBOR 
Di r igent ·- Vác lav SMETÁČEK, zbor mL1 jster - Miro 

slav KOŠLER 
Sól.lstl - )o van KOLUNDžiJA, h usle (Juh os lávla), Jil'i 

ZAHRADNlčEK, tenor 
Rejc'ha, Mozart, Bt·ahms 
22,00 - Kon certná sieií Cs . rozhliiS ll 
THE NEW YORK· KAMMERM USIKE'R (USA) 
.Lut;ZR~chi, lsaar;, Gre it er, Grillo, V'ivaldi, Bee thoven 

Bt·itten , Vent 
NEDEĽA - 14. X. 
10.,30 - Divadelné št(tcl io VŠ MU 
ŠTÁTNE BÁBKOVÉ DIVADLO BRATISLAVA 
Pl'Clkofiev - PETER A VLK, Stravi nskij - !'ET-

.RUŠ!<A 
10,30 . - Zrkadlcvá sieň P1•1m ac lá lneho paláca 
10. lNTERPÚDIUM . 
TRIO SLAVENSKI (Jullos lávia ), KOMORN!: TRIO BER· 

LIN (NDR ] · 
Mendelssohn -Bar thoidy, Matz, Brah ms, Beethoven 
16,00 - Zrkadlová sieň Pdmactáln eho paláca 
GABRIELIHO KVARTETO (Ve Tká B r itánia) 
Mozu t Br itten Brahms 
19,30 _:_ Nová 'scéna 
Spt.voherný- s\Í.bor Nove j scény 
Natsch in.s \<: i - PRIATEĽ BUNBURY 
20,00 - Koncertná sie t'í · Sl oven sk ej ftlh a rn.16nle 
SYMF.'. ORCHESTER HLAVNf:HO MESTA PRAHY FOK 
Dí l'lgen t - )ii' í Bf:LOHLÁVEK 
Sólisti .- Petru CSABA, hus le (Rumu nsko ), Ptl te r 

RÓSEL, kla vír (NDR) 
Ravel, ;Rachmanlnov, Dvoi'ák 
PONDEI.OK - 15. X. 
16,00 - Zrkadlová s ie i1 Primaciálneho pa láca 
10. lN'ľERPóDIUM 
MOSKOVSKt KLAVlRNE TRIO (ZSSR ) 
Beethoven , Čajkovskij 
TRÄVNlčifOVO KVARTETO (SSR) 
Gabuni ja , j anáček 
19,30 - Slovenské národné dlvad'lo 
Opera SND 
Paisiellu - BARBIER ZO SEVILLY 
19,30 - Nová scéna . . 
Súbor tradičného tanca OK!NAWA (Jap otl skc' ) 
Umelecký vedúci - Mijagi MINORU. 
20,00 - Koncer tná .sleŕí SlovP.nskr. j 'fll ilarmón1 ~ 
SLOVENSKA FILHARMÚNJA, SLOVENSK ~ FILH. ZBOR 
Dll' ľgent - K LU' t WÓSS (Rakúsko l. zborma jster -

Lu bom l t' MÁTL 
Sólisti -: Veron ika KINCSESOV Á, soprán ( MLR ). Ve

l'a SOIJKUPOV A, alt. Pet er DVORSK'~i'. tenor, Ser · 
gej KOPČÁK, bas 

Dvorák · 

l TO!IOK - -- 16. X. 
KO~IORNÝ ORCHESTER HO HUS LAVA MARTi NO 

Umeleck ý vedúci - ] osHľ TES!K sólista - Fe l:ix 
SLOV ÁCEK, k.l at•ínE!t · · 

). v . Stanlic , Händel, !< . Stamlc, Suk 
16,00 - Zrlwdlová sle ií Pr i.maciálneho paláca 
10. INTER PÓDIUM 
PRAZÁI\OVO KVARTETO [ ČSR), TRlO ]OSť: WHlľE.~ 

(Ku ba ) 
Beethoven, Kv~ch, Haydn, Angulo , A.ľdevolt 
19,30 - Slovenské nár:ocln é divadlo 
Opera SND 
Verdi - AIDA 
Franca M.ATTIUCCI, a lt [Talia nsko l a. h . 
20 OO - Koncertná !tien SlovenskeJ fil h a r mónie 
Pe'ter SCHRgiER, timor (NDR l. Mar ián LAPŠANSK1, 

klal'iJ:, Ľuba BARICOV A, a l t, spoluúčinku}ú člen• 
k" SFZ 

Brah~s, Dvoi'á lc, ]an(ti:ek 
STREDA - 17. X. 
16,00 - ZrJ(adlovll sieň Pt•imaciá lne ho paláca 
10. INTERPODIUM. 
ANGELOVOVO KVARTETO [BĽR ). DYCHOVÉ KVIN· 

TETO MAĎARSKt:HO ROZHLASll (MĽR l 
Mozart, Kjurkci jsky, Láng, M~l i 'OS , Hidas 
16,00 - Slovenské národné divadlo 
Balet NARODN:f:HO DIVADLA PRAHA 
Pau er -- .FERDO MRAV EC 
20,00 - Kon ce r tná sleľi Slove nskej ťllbarm6nie 
MNl CHOVSKA FILHARMÓNIA (NSR l 
Dirigen t - Sergiu GELIBIDACHE 
Bruckn er 
54. BACHOV FESTIVAL NOVEj BACHOVEj ' SPOLOC· 

NOSTI 
ŠTVRTOK - 18. X. 
16,00 - Koncer tná slei'i Slovenskej filha rmó nie · 
SW VENSKÝ KOMORNÝ ORCHESTER, dirigen1 

Bohdan WARCHAL 
Sólisli - Zuzana ROZICKOVÁ, cembalo, Ra [ael PUYA-

NA, čembéll o (Kolumbia) 
cl e Fall<J , j . S. Bach, Ka labis 
EJ,30 _._ Slovenské národn é divadlo 
Opera NÁRODNE:HO DIVADLA PRAI·lA 
Dvoi'ák - RUSA LKA 
HI,OO - Koncertná sieň S lovens kej [iltJarmónie 
GÄGI-JTNGER KANTOREJ SľU'I'l'GAR'ľ, BACH C:ot.LE:· 

(;JUM STUTTGAR'ľ (NSR l 
Dir:i gen t - He lmu th RILLING l NSR l 
S6lb;t1 -- ]enn ifel' SMITHOVÁ, soprán [ Velk~t Britá

nia ), Sve tla na DA NIUU KOVA, a lt fZSSRl, l'etllt 
SCHREU:R, tenor (NDR ), Philippe l·JUTTENL.O
CHF:R, bMyt ón ( Svajčiarsko ) . Wolfgang SGl·HjNJ:: , 
bm; [NSR ) 

j . s . Bacll 
PIAľOK ··- 1.9. X. 
16,00 -· Koocer tna sieň Slo venske! filba1•rnón1e 
BUOAPEŠTIANSI-\1 MADRIGALISTJ 
i.;OMOHNÝ ORCHESTER MAĎARSKf:HO Š'fÁTNE I-10 

SYMl''ONl CKÉHO ORCHESTRA (MCR)- . 
Dtri gen t - Ferenc SZEKERES (MĽR ] . 
Sólist1 - Katalin SZ()KEFALVY-NÁG YOVA, ~o [1ran 

(MĽR), Klára 'l'AKÁCSOV Á, all (MĽR l , Dé1res 
GULYÁS, lenúJ' ( MĽR ), Zsolt BENDE, barytón 
[MI:R ), Is1v1ín BERCZELLY, bas ( MĽR] 

Viva ldi 
19,30 - Slovensh:é ná ro(lné divadlo 
Opera NA'RODN.~HO DIVADLA PRAJ·IA 
Mvsl i veček - TAMEHLAN 
2o',oo ·-.. Konce rtná s iel1 Slovenske1 fl l h <~rmónie 
THOMANERCHOR LIPSKO (NDR) 
Dirigent - Han s-]oach i.'m ROTZSCH [NDR l 
Sólista - HanMs KÄSTNER, organ f NDR ) 
J. S, Bach 
SOBOTA - 20. X. 
10,30 - v Klar iskáclJ 
SOFIJSKÝ KOMORN~ ZBOR PIPI<OV [Bľ.R 1 
Dirigent - Vasilij ARNA UDOV fBCR l 
Sta rú slovansk~ h udba 
16,00 - Koncet·tnó si~N Slovenskej filha\·m6n ie 
CAPELLA S YDGOSTJENSJS ( Pr:R) 
Dirigen t - \Vodzimierz SZYMAŇSKI [PĽR) 
Sólisti - Anna MARCONOV Á, soprán (PĽR], Irena 

TKACZYKOVA, mezzosoprán (PĽR), Anctr:c.ej 
SZWEDA, tenor (PĽR), Jerzy GRUSZCZYNSKI, bas 
(PĽR) . 

Stará poľská h udba 
19,30 - Slovenské národné d ivadlo 
Opera SND 
Suchoň - KRÚTŇAVA 
20,00 - Koncer tná sie1í Slovens k ej fí.! tlarmónie 
ŠTÁTNY KOMORN'q OHCHESTF:R PARDUBICE 
Dirigent - Libor HLAV ÁCEK . 
Sólistka - Hu gu P. t t r,• DREYFUSOVÁ, č embalo fFt•a n·• 

C(tzsko) 
J. D. Zelenka, ). s. Bach, Mozar t 
22,00 - Koncertn á s lefí čs. rozhlasu 
PRO CANTIONE ANTIQUA (Vel ká Bl'itánia ) 
Hen rich VIII., Dowlan d, Bl:lth eman , Coi'J\yshe, C:ut· 

tin g, Lawes, Ravenscroft, Byrd, Rossiter. Pur.cel 
NEDEĽA - 21. X. 
10,30 - Koncertná sleii Slovenskej mharmónie 
Lionel ROGG, ot•gan ( švajčiarsko l 
J. S. Bach . . . 
16,00 - Zrkadlová sieCí Primaciálneho paláca 
čembalové duo 
Hans PISCHNER (NDR). Armin THALHEJM (NDR ) 
Farn aby, Bull, 'ľomklns, Pasquinl, le Roux, Coupe-

r in, W. F. Bach 
18,00 - Slovenskú närocln é divadlo 
SLOVENSKY FILHARMONICK'q ZBOR, STÁT:-JY KO, 

MORN~ ORCHESTER ZILJNA 
Dir ig ent - Lub om!r MÁ'I'I. 
Sólistl - CecH! a STRÁDALOV A, soprán, Artna KRA· 

TOCIW !LOVÁ, soprán, JArmila HLADfKOVÁ, sop• 
rán , Anna BAROVA, alt , Vlad! mfr I<RF.:JC!T< ,' t·e -
nor, Ji:ín HLADfK, bas . 

!. D. Zelen 1<.1:1 , !. S. Bach, Carisslmi 
20,00 - Koncertn á sierí Slovenskej filharmónii< . · 
SYMF. ORCHESTER CS. HOZHLASU V BRAT lSLAV! 
Dirigen t - - Ondrej LENÁRD 
Sólistél - F'erc11n anrJ T<LfNDA, organ 
]. S. Barl1. Suchoľí. Hindr.nrith 
Z~H:NA PROnRAMU A úČINKUJúCICH V1HRADENA!! 
Predpredaj vstupeniek od 4. IX. v 'POkladni SND. 


