
.Marcela Králová, interpretka piesne l\1onogt•am l\1 + )) 
od jána HáJu ( hudba ) a Lucie Burovcovoj ( text) , k torá 
získala Zla tú brutislavsk ti l ý t•u 1980 v árodnei i Medzi· 
národnej sút'aži. Suimku. I. Dana y 

pri hodnoteni fcsllvulu, akym je Hrnttsluvsk<í lyru, s<1 
často stretávame s apl'iorl sk reslenými nózonni, vy

p lývajúclmt z dvoch prlčtn . Po prvé je to názor odborní 
ka, zameraného zv<tčsa na ten-ktorý druh populát•ncj 
hu(lby,, po druhé, hodnolf!nie redaktora kultúmej t>llh· 
ril\y, v kto(ého prarov,nej náplni je sledovanie viacerrch 
odvetvt k4ltúry a umenia. V prvom prípado sl recenzent 
stanovuje latku nodnotiuclch krltél'li podla svojho obľú
beného zám·u, v druhom pl'lpade je ovplyvnený dOJillll
mi, k toré azda možno označil za d ruhoradč, n:sp. no
podstatnč. Ak sa tedó podoberltmc hodnotlt tohtorotný 
festivl:ll populárnej hudby Bratislavská lýra 1980, snazí· 
me sa o relativnu objektivitu v !.trakom zúbere sponu
nanlího žánru, bez ohradu na obľubu druhu cl i;tylu. 

NARODNA SOTAZ 

Na dvoch semtfinálových večeroch národneJ súťaze 
sme st vypočuli po dvanást novini ek ceskych a sloven
skych autorov. VýclJodtskovým momentom bol vo v!lci.m~ 
prípadov beatovy ry tmus, čo móie a nemusi znamena( 
vypo~ltavosf autor ov byť v trende sučasného zvuku nlc
~en pre najmladšlch poslucháčov (vecr fanúslkovla btg 
bea tu sťi už aj dnešni štyridsla tnictt ). Tr eba poznamenať, 
fe XV. ročnlk Bratislavskej lýry sa .,ovenčil" mlados
,ťou, pretože väčši na Interpretov sa skladala z radov mla
dých !udl , zvllčsa neve fm! .,osplovaných". Nad touto 
skutočnosťou net1·eba zalamovať rukami a nebr1:1ť ju ako 
z nťidZe cnosť, keď sa našl .,slúvlcl" [až na Mariku 
Gombllovťi) nemienia na súťaži zúčastitOvaf - vcd po 
m inulé roky práve na tejto súťaž. ! nepodávali vsetcl tie 
n ajlepšie výkony. Na dr uhej strane zostáva faktom, Ze 
pesničky v podani .,ostrlelaných" Interpretov (Gombllo
v á, Spin~~rovlí, Olympic), ku ktorým treba prirátať z ve
r ejných koncertov a televlzle takmer neznámu Marcelu 
Královťi, znelt najlepšie. Mnohé vystúpenia boli, na jmU 
u mladých, poznamenané súťažnou trémou, ktorej sa 
vyhl! (alebo to dokázali zamaskovať) azda len I vana 
Máchavá, Blanka Bezákova a Michal David. Máchavá 
však nie je na .,velkých" pódiách až taký nováčik, Be
zákovlí sa .,ostrieľala" na koncertoch so skupinou Sca
rabeus, no sotva devätnásťročný Michal David, In terpre
tujúc! dobrú Jandovu a Rytfrovu pesničku Mé sny, bol 
celkoru novou tvarou. Vari po pr vý raz v trocha privel
kom zamatovom obleku, so zaujlml:lvým, svojským, prl
,ťažlivo .,škrípavým" hlasom a ncnútenym, chlopčen skym 
usmevom, nielen).e od začiatku do konca aj vedel o čom 
spieva, ale bol aj príjemným osvlezcnlm. 

Vrá tme sa vsak k pesničkám ako takým. Najm!i vi· 
'f aznym. V podstate (a po nlei<oikonásobnom vypočul i 
z plalnt] mozno súhlasiť s výrokom odbornej poroty, 
uajmll ked vltaznú (dokonca a j v medzmárodncj autor· 
sk ej su ťazi) pesničku l\t onogram O+ l\1 na ceste za zla 
tom .,podoprnla" výborným predne!'om už z vlaitajsH! 
Lýry zndma Ma t·cel a Králová. Pesničku smo pol:ult ,.nd 
živo" , ak nerátume skúšky, celkom pl!ťkrllt a ak ju po 
rovnarne s vlallnjsou vitaznou pesničkou Saty ze satku. 
vycl •liclza ta vlauajsia lepšte. lb1:1ie - ak by ju nebol 
spieval autor hudby Lesek Semelka, bola by sa stal!l 
vlťaznou?l 

Skupina Elán mala ,.v hre" o Lyru t ri pesničky. Po 
slriellrenou ostal Kaskadér , ktorý azda vylepš! pozic lll 
t ejto skupmy na scéno slovenskej populárnej hudbv. 
Invenčný skladatetský rukopis Václava Patejdla ml., je· 
bo v9borné aranžmán a pozoruhodn9. text Ľuboia Zema-
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nn holt správne ohodnotene. ľrctte mte~to obsadtla sku
pina Modus, t'I]SJ>. Lehotského a Petet•a jove Tajomstvo 
hier, t radične slusn.t skludba zmimej au torskej dvojice, 
ktot·ll podstatne l epsle znie z platne (ako vóbec v~ctky 
stHazn6 skladby]. net z ly t·ového pódta. 

K hodnoteniu odbornej poroty azda este tolko: ak sa 
nazdávula, že Marika Gombitová zlskulu 111:1 mlnuloroc
nych Lýrach pn vc!u ot:encn! a nechu lu preto jej spe
vuck>' výkon najmll pri prednese Lehotského a Petera
jovho Sveta sh·omov (pričom Peterujov wxt považujeme 
pre jeho nndcasovú poe tiku za nH jkvnlltn oj~i nu RL '80) 
nepovstmnutý, potom sú to jednoduché počty a nic ob
j<;kttvnc hodnotenie. 

Z ostl:ltnyrh pesntčlek :,a bude dobre počuvaf Poslläm 
hat·nvnnu obfl lku Aleša Sigmunda a Vflclava Babulu v 
podani Radka ľomáška sa skupinou, NávAtl!vni den I va
na Scnderu a Jany Hornofovej l Ivan Šendera získal ce
nu za hutlbu ), lt torú interpretovala skupina i\letro nom, 
uz spomínané Mé sny Petra )andu o Zdenka Rytii·o (Mi
chal David). Belá kova a Štilichova To sa stäva l h1·ti a 
spieva Skupina t:uba Beláka), Dievča z diskotéky Ivana 
llorvátha a t:uboša Zemana (spieva Blanka Bezl\kovfl ), 
ale kvolt rc[rénu to butle istotne aj .,strieborný" Kas
kadét· či .,bronzové" 'ľlljomstvo hier, hoci dve ostatné 
uz rozhodne u·eha zurotlit medzi kompozlcie, k toré nú· 
t ia k vú1.nejstomu zamyslnn iu. K takýmto treba pru·adtt 
Osmy svetadiel j ozefa Rá2a a Borisa fil;111a (con a zu 
tu xt ], ktorá interpretol:nc vo finfl le jozefuvi Rá žu vi ne
vy«la právll najleJ:!Iie, Brezovského a Guldanovo Srdce 
v prednese Magdy 1\lcdvcďovej, Roz lúčku v daidi Petra 
Hnčku a l!ubosa Zemana, za intorpretár;iu ktorej získala 
Vi! t•a Špinarová ocenanie, Ráno s tebou Vludimlra Kou
deii<U l spieva Eva Bittuvá a Buh FrfdJ sn skupinou EX 
LIBRIS] , a vitazný Monogram D+ M, najmä kvôli Krfl lu
vej , a lebo Munugramu žátHovo pl'ibuzná pesnička I vana 
Kaplana a Puvla Cmlrala Já, v prr:cíznom podani nadanej 
Máchovej. A, pt·avdu žc, Svet sll·omuv, nupnä kvóll ne
ducPIIPnému Peterajovmu textu a Gombitnve j pt•ecltencj 
interpretác ií , lebo z pera Jána Lehotského predsa len po
znilnw podstatne kvulttncj!;te skladby. 

MEOZINÄROO A. S0'1'AZ 

Po rocnej prestávke ~me sa apU( stali svedkami zá po
lenia aj na medzinárodnom kolbišti a treba s uznanim 
kon~tntova ť , že tntcrprctl u sk ludulelta zo socla ltsttc
l{}'ch krajin Bratislavskú lýru nepodcenlll. Videli a po
čuli sme r ela tlvne vyrovnané kompozlcle a výkony a s 
v}·rokom medzinárodnej odbornej poroty udeliť Zlotú 
lý ru za interpretáciu pofskoj vokálnej skupine VOX jed
nozna~ne súhlaslme. Zlatú lýru v skladateľske j súťa~i 
získala, ako sme už spomenuli, vlťazná pesnička z ná
rodnej súťaže Monogram D + M autorov Lucie Borovcovej 
(text] a Jana Hál u ( hndba] v podani Mat•cely Královej. 
V interpretačnej sút'aži Striebornít l ýru zlskal Jevgenij 
Golovin (ZSSR). bronz si odniesli ovi fosili do Juhos lá
vie. Po dekorovanl zlo tom trojice Králová - Borovcová 
- llála Striebornú l ýru v medzinárodnej auttJt•sko j sú
ťaži vyspieva l autot•om z NDR sympatick ý Uwe Jensen. 
Pánsko kvarteto VOX sa zasa zaslítžilo o medzinárodný 
bronz pre autorov z Pofska. Núka sa vs1:1 k otázka: kto
vte, ako by bolo vyzeralo poradie, keby sa v národne j 
súťnžl bola oko prvá umiestnila pesničku Knskadél' v po
dani skupiny Elán?l 

Na margo medzinllrodnej Interpretačnej a au torskeJ 
sít ta;re este potnilmka: málokedy sa na koncertoch s me· 
d<:lnárodnyrn obsadcnim zlde dokopy také vlažné pubh
kmn, nho tomu bolo v posledny l ýrový večer. Nenadchol 
ho alli .:aujilllttvý mterpret z Bulharska Vili Kavaldžiev, 
ani ,.kesslom·' profesionálne dobt•e pnpravcný, pohybl t
vy j ansen, .. ncrozkývula" ho dokonca ani aj fyzicky prl
tuZIIvll Beá ta Kurdanvá z Maďnrska. Lenže podobné po
city sme nwlt aj počas finá le národnej súfaže večer 
prcdt}'lll ..• 

~11\LÁ l'liETICKÄ t.YRi\ 

lloLt JP Ul. druhy rok sucastou Hrattslavskej l ýr y, zo· 
stala a j tuhlu roku nevefmi propagovaným podujatlm. 
To j!! .Gitrovl'it IIJ odpoved na otázku, preco hol prvý kon
cPt'l luhto komorne ludcn(•lJO podvečera tuk slabo navi.ti
Vt'IIY i\1 knd o náplni a vylepšeniach Malej poetlcket 
lyn, ktoré Sd tohto roku .,preniesla" do peknej sá ly 
Domu (;ssr nu Strkovct, možno este vera di~ku tovaf, 
rozhodne si lukl1 slohu nuvstevnosť nezuslút ll 1:1 nl Pavol 
Hammel , ani J. P. BtouAek. no ani host'om zo Sovietske
ho zväzu, ktor! vsak naph~ou svojho pt·ogramu patrili 
skor OéJ vcfkó pódtum Zimného štadióna, nemohla byt 
táto skutočnosť pt' l jem Mt. 

Druhý vcccr poellckej lýry, kedy vystuplla aj pm·spck
t1vna l\l agda Medveďová z Kolfc a bosť Tadeuu Woa· 

niak :z Polska, mal 'IVOjich cl tvnkov, i':taT, z radov žiakov 
ZOS, ktor! vtac rui;th, ako t>ocúvall. N11pokon program 
~tn i nebol venovaný takejto vekovej k~t tcgórtl ... 

PREHLIAOKOVt BI.OKY 

Zahranicn! inttlt'preti: purskfl vokálna [urutácia Novi 
Singers je v oblasti vokúlnej tnterpretlicie uz mnoho 
rokov vs·rRzným, obdivuhodne vyvai.eným telesom. Na 
BL '80 prcdvtedla na vysokej technickej l výrazovej 
urovni napriklad upt•aven(t kompoziclu Frydcryka Cho
pina a na závet· bloku dnes uz zoltmy Coreov Hvergreen 
La f testu. 

Georgie Fame z Anglicka nesklamal, ani nenadchol. 
]c diskutabi l né, cl pozvanie tohto Inter preta na nlts 
s plčkový resttval malo pozltlvny vyznam a obohatilo je· 
ho úrovllit. Famu i nterpretovnl pov!lčsine dobre známe 
.,klasické" plesne, ktoré nasli u brauslavského publika 
vďačný ohlas. 
Macľarské špii:kové l'ockové zoskupenie Locomotiv GT 

péJtrilo metlzi vrcho ly tohtoročného festivalu. Hráčsky 
kolekllv hudobnikov, zoskupenych okolo výraznej autor
skllj, ini.trumcntallstlckej l speváckej o~obnostl Gábora 
Pt·ossera potrl už nejednu sezónu medzi to naj lepšie, čo 
so u na!llch južných susedov .,urodilo". Neťaž! z extra
vagancie a .,druhoplánových", l ked efektných elemen
tov (ako napriklad Omega), ale interpretuje výsostne 
komunlkotlvnu, autorsky lnvenčnú, bezchybne predvá-

Gábor Presser, vedítca osobnosť matľarskej rockovej sku
piny Locomotiv OT. Snlmka: j. Kukučka 

dzanú populárnu hudbu súčasnol>tl. Repertoár súboru 
nemožno ,.vlozit do skatulky" tzv. stredného pt·údu. Ak 
uz tak uroblme, nezostáva nám nič Iné, ibu sl želať, 
aby aspot't časf tejto oblasti vyzerala podobne. Kompa· 
zlclo Locomotiv GT obsahujú skvelé a .,chytravt\" melo· 
d!cké linky, zasadené do obzvlášt budobne zaujlmaveho 
lnstrumenttilneho ob11 lu. Výsledný zvuk skupiny bol tak
mer totožný s g ramoplatiiovýmt nah rávkami, čo nc1s 
presvedčilo o bezchybnej zohratosti kvartetd. Po voklll
ncj stránke sa triumvirát Presscr - S6mlo - Karácsuny 
prezentoval v sympatickom svetle, Cl ul. pri s61ovýL.1 
·!lebo zborovych pasážach. 

Vyvrcholením Bratislavskej lýry 1!180 boJu pt•avde
pudobne vystúpeuie pofskych hosti - skupiny Krzak. 
jej repet·toár, obdivuhodne vitálny a slrhuJti cl, dokALa 
po niekoľkých minútach uviesť obecenstvo (l l ýrovól l 
do varu. Nevedno však, čt ce lovečern ý koncer t tohto 
~úboru (huslista a vcdflci súboru )an Bledowski, gita
t·ista Leszek Wiudet•. basgitarista Jer zy Kawalec a bu· 
heník Andrzej Ryszka l by ncposobtl trochu stereotyp
no u unavujúco. Jedno je vsak Isté (a p ráve Krzak nlts 
o tom op!lť presvedč il). že našl sevP.rnf <;usrdia mOžu 
b>•t pre nás stále vzorom. 

.,Mama Leone" bola (an! nic tak veľmi dávno) hltpa
Hldovým ,.trhákom", ktorý pt·eslávll wojho \ntorprnt11, 
talianskeho speváka Rína. VystúpP.n ir tohto vokallslu no· 
prlnteslo mč nove, v ničom neprekvapilo, ole ani ne· 
uražalo. Hlasovo neve!mt dlsponovany lntet•prot zaspte
val niekofko ničnE!vravlactch, ale príjemných pesn ičiek. 
Blnov pohyb na scéne (l v zákullsl ) vsak preZl'ádzal. l'e 
spevák sa predsa es tn len nestihol .. obltec f" do lesku il 

často nezdravej suverenity hltparádovef hviezdy. 
O skupi n<> Matia Bazar sme toho vera nevedeli, mrzlrf 

nás to však ani nemusí. ú vodná .,ln~trumenl(tlka" ~wtJ 
načrtla tstCi možnosť zaujimaveJ hudobnej produkc:••, 
l p1·edstavlla obsah ozrutného kamióna, s ktorým sku· 
ptna do Bratislavy prišla, ale to bolo asi tak všetko. 
Talianski rockov! Interpreti sa zatia l zbytocne snažia 
vyjst z tieňa belcantového pesnlčkárstva. Táto minca 
má však dve strany. Vynára sa otázka : odhodiť radšej 

(Pokr~ovanle na 8. str. ) 



itaccat, 
• NOVÁ CIKKEROVA OPERA - n(lrodný umelec prof. 

}illl Ctkker dokončuje v porad! už svoju Osmu operu. 
L ibreto novej opct·y sl napfsal skladater sám podla ro· 
múnu Kálmana Mlksz<Ha Obliehanie Bystrice. Ide o pt•v(J 
skludaterovu operu komického zamerania, ktot·á - moz
na prcdpoklada( - bude významným pl'fspevkom do sú
éosnej slovenskej operneJ tvorby. 

• SOFIJSKÁ FILHARMÚN IA pod taktovkou nár. umel 
CA Konstunllna l ljeva vystOpila 12. mája 1. r. v koncert
nej sieni SF v Bratislave. Na programe svojho koncertu 
nwltt Brahm sovo Variácie na llaydnovu tému, ll. klav!r
n y kon cen Lazara Nl ko lova ( sólista N ikola Evrov) a 

·Dvoi·llkovu VIl i. symfóniu. 
• SKLADATEĽ ZASLúZIL? UMELEC TI BOR FRESO, 

dt t' tgent opery SND, dokončil svoj detský balet .,No t·odll 
s11 cht·ob(l čik" na motfvy rozprávkovej knlzky českého 
ci l'tskóho spi sovateľa J. Karafiáta Chrobáčlky ( Broučcl ). 
Lthrc to napfsol choreograf Boris Slovák. 

• SPEVOHRA BRATISLAVSKEJ NOVEJ SCI!:NY V ZA
IIHANICI - koncom mája vrátli sa súbor spevohry bt·a
tlsluvskej Novej scóny z mesačného zá jazdu do NSR 
a Holandska, kde v tamoJšfch mestách uviedol 26 preu
stavcnf klasickej operety .,Cigánsky barón" od J. Stra us
sa. Tohtoročný, v poradí už siedmy zájazd bt·allslavskej 
spevohry do týchto krajin, bol jedn }·m z najúspesnOJ· 
slr.h (velmi priaznivé kritiky, časté až 2000-ové návšte
v y). So súborom na tohtoročnom turnó vystupovali aj 
sólisti oper y SND zas!. umelkyi1a Ľ. Barlcová, J. Scdli\ľo
va a P. Oswald. 

• .,TECIINIK" V BELGICKU - vysokoškolský spevác
k y zbor .,Technik" zúča s tnil sa v Belgicku na 4. roční
ku Medzinárod nej súťaiie miešaných zborov o .,Európsk y 
pohát• v Knokke", kde v silnej konkurencii napcpsfch 
zborov z celej Európy získal tretiu cenu - bronzový 
Európsky pohár, čim sa stal najúspešnejšfm čcskosloven
l>kým zborom zúčastneným na te j to súťaži. 

e MAJSTER PAVOL - tak znie názov tretej opery 
ZHsl. umelca Bartolomeja Urba nca, ktot·ú v týchto di'loch 
Z<~ čul študovať opemý súbor DJGT v Banskej Bystrici. 
l .lbreto novej slovenskej opery, ktorá umelecky stvá ri\u
jc životné osudy Majstra Pavla z Levoče, napfsali dra
muturg lčk y opery SND Jela Krčméry-Vrterová a Alexa n
cit'A Broxotorlsová. Celostátna preml6ra Majstra Pavla 
bude flJ'vou opernou premiérou banskobystrického oper
ného sCJboru v budúcej sezóne. 

• KOMORN? SúBOR OPERY SND na če l e s dirigen
tom zas!. umelcom VIktorom Málkom vystúpil 3. Júna 
t . r. na festivale v juhoslovanskom Osljeku, kde uviedol 
Palslellovu operu Bat•bier zo Sevilly. 

• PETER DVOR::iKÝ, sólista opery SND hosťuje v júni 
m1 scóne londýnskeJ Covent Garden, kde vystúpi v 6 
pt•oclstuvcnlach Pucciniho opery Bohéma ako Rudolf. 
Partnerkou v postave Mimi mu je jedna z najvýznam
nc,sích sopai'J)Isliek súčasnosti Mlrella Frenlová . 

• ::iPEVOI IRA DJZ V PRESOVE hosťovala v dt~och 12.-
11. mája v Bt•allslave, kde na javisku Novej scény uvlod· 
IR tri Inscenácie zo svojho na jnovšieho repertoáru: Kál· 
m!Ínovu operetu .,čardášová princezná", hudobnú zboJ
nlcku plstolláclu .,Hostinec v Spessorte" od západone
mc:ckých autorov C. H. Gutbroda (libreto J. G. Schwenna 
a W. Dehmela (texty piesn{) a F. Grotheho (hudba J 
a novl1 opot·e tu .,VIno pre Marinu" od zasl. umelca 
G. lluslka (hudba) a dr. K. Tušeka a L. Sterca (libreto); 
htorá mala ce lostátnu premiéru v Prešove 8. II. t. r • 

• PlESTANSK? DOM UMENIA OTVORENÝ - po sét·ll 
O\'crovacfch divadelných a koncertných podujat! (medzi 
mým koncert Slovenskej filharmónie s ja ponským dlrl· 
gontom Ken-Ičiro Kobajašlm a sólistom Mariánom Lap· 
sanským) piešťanský Dom umenia slávnostne odovzdali 
do uzfvanla 13. jCma t. r. pri prfležltosll otvorenia Ple!.
(unskll ho festivalu 1980. Tohtoročný jubilejný, už XXV. 
rocnfk ľlesťanskóho festivalu otvori la janáčkova fllhar· 
mónla z Ostravy, ktorá pod vedenlm dl t·lgentll zosl. umel
ca dr. Ot~kat·a Tt·hlfka a spoluúčlnkovanla japonskej 
huslistky Sizukl Islkava predviedla diela D. Kardo!.a 
( Východoslovonsklí pt·edohra J. F. Mendelssohna-Barthol
dyho (Koncert pre husle a orchestere mol) a L. v. Bee
thovena (V. symfónia, .,Osudová" l. (O priebehu ce lého 
t ohtoi·očného Plosťansk6ho festivalu ako l o vlastnom 
Dome umenia prinesieme recenziu a r eportáž v niekto
rum z nasledujúcich čfslel nášho časopisu.) 

e VÝCHODNÁ 1980 - XXVI. ročnfk fo lklórneho fesll· 
Vétl u Východná 1980 sa uskutočn! v di\och 4.- 6. Júla 
1980. 

• HUDOBNO-INFORMAČN!!: STREDISKO SHF v Br a
ttsluve realizovalo v máji v Klube slovenských sklada· 
l c:fov nasledovné podujatia: 

- prehrávku diel L. Burlasa (Sonalfna pre klav!r) 
a ll. Domanskóho (Bagately pre klavfr). ktoré odzneli 
na tohto ročnom T ýždni novej slovenskej hudobne) tvor
by '80. Prehrávku a besedu usporiadanú v spolupráci 
so ZSS a za úča sti autorov a interpretov uviedla Vlasta 
Adamčl akovií (8. V. 1980); 

- prednáSku l ngeborg Stskovej .,Prfrodná tematika 
v slovenskej hudbe", ktorá bola piatou častou cyklu Vy
brané kapitoly zo slovenske) hudby (15. V. 1980); 

- besedu so skludotefom ll jom Zeljenkom pri prfle
Wostl baletných premiér jeho Zaklfnacltel v SND v Bt'd · 
tl slavc a Baletnej symfónie v ND v Pt·ohc (22. V. 1980 ); 

- prchrávku a besedu so skladateľom zosl. umelcom 
Otom Fcrenczym a klavlristkou Tatianou Ft·a t~ovou pri 
prl lcž ltostl premiéry Koncertu pre klavfr a orchester. 
úvoclnó slovo predniesol a besedu viedol J. l-latl'fk (26. V. 
1980 ). 

-------. -- ... . ---- . ------ -·· - .... - ·-síl a 

.ŠKOLA A HUDBA 

Kocianova husľová súfaž 1980 
Vyzdobené mestečko Ostr nad 

Otlicf bolo pri pl'fležitostl 35. vý· 
ročia oslobodenia našej vlasti So
vietskou armádou zase dejiskom 
husľovej súťaže majstra Jaroslavu 
Koclana, tentoraz už jej XXII. t·oc
níka. 

Tento rok, kedy sl pripomfname 
30. výročie Kocianovej smrti, sl 
ešte viac uvedomujeme, i e niet 
krajšieho spôsobu uctenia pamiat
k y tohto veľkého českého umel
ca, ako práve touto súťažou mla
dých ncideJných huslistov. 

XXll . ročn lk bol otvorený v 
piiestorocb divadla v úst! nad Or· 
hcl diía 9. mája. Divadlo bol o po· 
stavené v roku 1936 zo zbierok 
ústeckých občanov podla návrhu 
architekta Kamila Roškota. SvoJim 
neobyčajným poiíatfm patr! dnes 
ku klenotom českeJ architektúry a 
preto ho v roku 1978 vyhlás•li za 
kultúrnu pamiatku CSR. 

V ityroch kategóriách sa pred· 
stavilo lO-člennej porote, ktorej 
opäť predsedal zaslúžilý umelec 
doc. Václav Snlti l , 57 mladých hus
listov, a to z CSSR, MCR, NDR, Ra· 
kúska, Rumunska a vôbec prvý r az 
v histór ii KHS aj mlad! huslisti z 
Flnska a jedna huslistka % )apon· 
ska. 

Prvý súťažný dei'\ bol zakončený 
koncertom Komomého or chesu·a 
jaroslava Koclana j ednotného zá
vodného klubu ROH v Ostl nad 
Url lcf s dirigentom Antonínom S•
mcčkom a sólistkou Jitkou Nová
kovou, laureátkou KIIS z roku 1975 
a harfistkou Hanou Mlillerovou z 
pražskóho konzervatória. Bolo to 
prvé vystúpenie tohto orchestra, 
ktorý nesie meno vefkého ústec
kého rodáka. Na koncerte odzneli 
skladby W. A. Mozarta, Fran<;olsa 
Boldiera, Jána Zdenka Bartosa a 
Mu·oslava Hlaváča. Je už tradlclou, 

že na otváracom koncerte úclnku
jú bývalf laureáti KHS. Preto aj na 
tomto koncerte zožali spomínané 
sólistky velký úspech spolu s or
chestrom. 

Súťaž bola ukončená v sobotu 
večer di1a 10. mája a porota roz· 
hodia o nasledovnom umiestneni: 

I. kategôt·ia - clo 10 rokov 
l. Alexander )aniczek, Salzburg, 

Rakúsko 
2. Gabriela Demeterová, Praba, 

tSSR 
3. Míirla Abrahámová, Vác, MI!R 

Miki Sugiura, Yokohama, Ja· 
ponsko 

ll. kategória - do 12 rokov 
l. johannes Latvala, Helsinki, 

Fin sko 
2. Katrin Scbolzová, Berlfn, NDR 

Franziska Drechserová, Lip
sko, NDR 

3. Matthias Wollong, Berlín, NDR 

III. kategória - do 14 rokov 
L Simona Moiseová, Bukureiť, 

RSR 
2. Miroslav Novák, Ti'emoiiná, 

CSSR, Praha 
)iirg Fassmann, Desau, NDR 

3. TomU Prosek, Praha, CSSR 

I V. kategória - do 16 rokov 
L Petr Maceček, Ostrava, CSSR 
2. Vladimir Bukač, Praha, CSSR 
3. Zdenka Váchová, Praha, CSSR 
Absolútným víťazom a laureátom 

XXII. KHS 1980 sa stal Petr Ma
cel!ek l CSSR), najlepi fm !lakom 
CSU Miroslav Novák (CSSR) , naj
leplfm pedagógom prof. Jaroslav 
Foltýn a najlepiou ĽSU - ĽŠU 
Tl'emoiná. 

Cenu MsNV za najlepi iu inter
pretáciu skladby J. Kociana dostal 
Vladimir Bukač (CSSR). 

Cestné uznanie l. stupi'la v 111. 
kat!;lgOJ' JJ zish.Jil Mtlan Sctcud, 
Pmhu, ľuvc l Ercl, L' K l.'ruhu, Jind
rlch Vuchu, I.'K Prulléi. 

Cestn6 uznanie ll. stupiw v 111. 
kategórii ziska! Ludvfk Sklenuľ, 
PK Praha. 

Cestné uznunle 111. stupiw v 111. 
kategórii zfskal AnlJO Wetthuss, 
Drázdany. 

Cestnó uznonte l. stupila v IV. 
kategórtl získal Pavel Magera, Os
LL·ava-Z(tbi·eh. 

V nedcru ll. mája v popoludilaj
slch hodlnllch konal sa koncert 
vfťa zov s odovzdťivanim cten a 
dip lomov. Vecnú dary a dtplomy 
odovzdali vlťozom pl'lslušnl funk
clon{Lri orguntzačného výboru: 
prcclscda Jose f Bodlák, taJomnik 
su(ulte Oldi·lch pt•! ne a do loj orgu
nlzt\tor l sú ťu2o jose f Kn1ižck u Mt
lusu Kvosn lčková. 

Tento koncert jo uz tradti:ne 
svlutkom pre ustcckych občanov. 
Pred koncertom predseda poroty 
zas!. umelec doc. Václav Snílt l 
zhodnotil sú(oz. Po krátkej anti · 
lýzc dospel k zavet·u, že l. a 11. 
kategór ia v tomto r oku nemala ta· 
kú vysokú úrovcii ako v minu· 
lých rokoch. Porotu dokonca uva
žovala, čl v druhej kategórii má 
vôbec udeliť l. cenu a čo jo na 1· 
smutncjslc, že našl adepti obsadt· 
ll len jedno dt·uhé miesto v dvocli 
kategóriách. O to radostnejšia bo
la skutočnos t, že tretia a ~tvrtá 
kategória bola doménou našich sú· 
ťailaclc h. Tieto kategórie mali vy. 
sok(t (u·oveií a to najmU štvrtá ku· 
togórlu, v ktorej Petr Maceska 
pt·cdnesom koncertu D dur od Nl· 
eoin Paganlnlho presvedčil pot·o· 
tu o jeho bezpečnej technike a už 
zrelom umeleckom prejave. To k 
Isto Vladimir Bukač Tarant ellou 
od Henryho Wicnlowského a Z<.l cn
ka Váchová virtuózne zahrala 
Playera Zapateado od Pabla Saru
sateho. Potešltefná bola aj hoJná 
ttčast zahraničných huslistov, naj· 
mil z NDR s ôsmimi účastnlkml. 

Pt·cdscda národného výboru pri
Jal zahrunlčných účastnikov a icli 
pedagógov a počas besedy s nimi 
jednoznačne konštatoval vefkú ob· 
jc kllvnosť poroty o dobrú a sta· 
rostllvú organizáciu. 

JAN PRAGANT 

Absolventské koncerty bratislavského konzervatória 
Ako už býva zvykom, snaž! sa 

kritika aspoi'i stručne glosovať ab
so lventské koncerty, ktorých tento 
rok bratislavsk! konzervatoristi 
prezentovali osem. Zdá sa, ze pre 
pedagogickú činnost sú dobre pn
pravenr k laviristka Elena Kanta
vá, huslistka Erika Gallová, akor· 
deonlstka Lýdia Kovárová l vio
lončelistka Magdaléna Gergelová. 
Predviedli ta ké výkony, kto•·é sfce 
nemožno podceniť, ale ktoré skôr 
dávajú záruku pre budúcu peda
gogickú prácu. Do Istej miery to 
plat! l o hobojistovi Pavlovi Far
kašov!, violistovi Stefanovl Bunčia· 
kovi, fagotistovl Petrovi Ba rtonl· 
kov! a k larinetlstovl Rudolfovi Hro
madovl. Posledn! traja pravdepo
dobne posilnia naše orchestre a 
Iste nebude pre našich absolven
tov nevýhodou, ak by posilnili prá-
ve mimobratislavské orchestre. 
Jozef Molnár spieval plest1ový cyk
lus L. van Beethovena VzdialeneJ 
milenke a zdá sa, že ambiciózny 
absolvent by mohol aj vážnejšie 
zasiahnut do náročnej umelecke! 
práce. Na ďalšom absolventskom 
koncerte dominoval huslista Fran
tišek Tôrtik, ktorý do tohtoročných 
absolventských výkonov vniesol 
vyššie kritériá. Hra l Prokofieva, 
Bacha a Salnt-Saensa a dostal tak 
dosť pt·!ležl tostf ukázať svoju hl
bokú muzikálnost a zdravý mla
distvý pl'lstup k zvoleným sklad-

bám. Obaja klaviristi tohto večera 
- Peter Hricá k a Erika Cavojskú 
- sú skolou dobre pripraven! pt•e 
itvot, záležf len na nich, ako sa 
bude vyvijať ich životná cesta. Ce
l ý stv rt ý absolventský koncert ako
by predstavil ludf, ktorých ambt
cle ešte nedosiahli na samostat
nú sólistfckú cestu, sú však dob
re pr ipraven! pomôcť našej hudob
nej vzde lanosti, najmä prostred
nfctvom našich cSU. Sú to akor
deonlstka Dana Sustáková, violis
ta Eduard Plngltzer, speváčka Ile
l ena Blažejová, akordeonlstka Má· 
ria Valiková, huslistka Marta Fi la· 
sová a klaviristka Eva Juhászo
vá. Najmll obe posledne menova
né predstavil! sa vo velmi dobrom 
svetle, pričom Filasová v I. husľo
vom koncerte Bélu Bartóka akoby 
chcela dokázať, že sa s i1ou 
má do budúcna počftat. 

V zaujfmavom svetle sa ukázal ti ež 
klavirista Matej Farkaš, ktorému 
zvlášť vyhovova l Tanec Indiána 
pre klavir H. V. Lobosa. Ján Nem
ček, ako jediný absolvent lesné
ho rohu potvrdil, že nám v 110m 
rastie výborný orchestrálny hráč, 

k torý potrebuje Iba viac pokoja 
a zbavenia sa trémy. Radomila 
Hrubá sa usilovala presvedčiť v 
sk ladbách Bacha a Tausl ngera, 
dobre sa spolupodiefala na pred· 
nese piatich fragmentov pre flau

tu , akordeón a gl l!lru J. Pospfslla. 

Siesty koncert predstavil štyri vý· 
r azncjslc talenty - hushstu Ale· 
xandra Lakatoša, klavu·tstku Mu
r iu Tóthovú, violistku Da rmu Szc
kercsovú a spcvúčku Magdulcnu 
LuttOkovú. Op!l ť sa tu potvrdilo, 
ze talent brá vefkú úlohu v ume
l eckej prfprave, pričom by sa asi 
prvenstvo z tohto koncertu mulo 
pr isúdiť Már ii Tóthovej . Posledný 
koncert dal prflczltos ť dvom k lu
vl r lstkám - Alžbete lvanlčovcj a 
Anne Ulbr lclltovej, ako l huslls· 
tovl Mo)mfrovl Rusiiákovl. I vaničo· 
vá main dobre vybra tý program, 
hrala Stra'\'lnskóho o Dohnányiho 
a lo jej asi vynieslo úspech. K 
týmto koncertom treba prlpočftuť 
velk ý a ozaj reprezentačný kon
cert absolventov v Redute, kde v 
decembri m. r . vystúpili ozajstnl:i 
špičky absolventských ročníkov, 
vyslovene sólistické typy. Týmto 
konštatovanfm sa uza tvára tohto· 
ročná absolventská bilancia. N te 
každý r ok je rovnako štedrý, nie 
každý absolventský ročnfk rovno
ko presved či., nic každý absolvnnt 
má u~ vo vrecku leglllmciclu pre 
vefkú umeleckú karié ru, ale jedno 
je lstó, že každý absolvent má do· 
statok vhodných daností a schop· 
nosti , aby sa mohol uplatniť v na• 
šom rozvetvenom hudobnom živo· 
te, !st onedl ho samostatnou ku l• 
tút•nou cestou a byt vďačný mater
skej škole za to, čo mu dnia. 

(- a - ) 



Pred tohtoročným 
Kultúrnym letom 
v Bratislave 
(Hudobný príspevok MDKO do jeho programu) 

Koncertná a divadelná sezóna sa 
bucr už skonč lla , alebo v najbližš!ch 
diJOCh skonč!. Ni c Je tomu dávno, čo 
sme sa nezr iedka st L·e táva ll aj v ob
lasu kultOry - hudbu novyn!majOc 
- s oš0chan9m pojmom "uhorková 
sezóna ". Obsahoval najm!l obdobie od 
!<onca jodnliho ročn !ka sezóny do za
P dtku nového, kedy sa nedialo tak
mor nič, alebo len velmi málo. Bolo 
to dos( paradoxné najm!! v B•·attsla
vc, meste s velk9ml hudobn9mi trad!
CiHml. Pr ed viac ako desiatimi rokmi 
su začali objavova ť snahy zap lniť hod
notnými podujatiami letné obdobie, 
naJprv spo•·adlcky, neskOr pravidel
no, av~a k bolo to skutočne málo na 
to, .aby sa obyvatelia mosta, č i jeho 
núvstevn!cl mohli kultOmo vyžiť. 
Mf;lstský dom ku l túry o osvety v Bt·a
t Js lave vtedy usporad úval letné ko
morná koncerty na nádvor! Star ej 
r adnice ( nlektoró aj na nádvor! Pe
dagogickej knižnice ) a z l n iciatlvy 
eli'. Zdenk a Nováčka a Fanfárového 
súboru bra ti slavského konzervatória 
a j koncer ty z Veže Stm·oj r ad nice. Bol 
to d01ežll9 moment, kto•·9 upúta l po
zornosť mllovnlkov hudby a viedol ich 
za tými to podu ja tiami do h tstoric-
1\ ~ch pr iestorov. 

Myšlienka oboha tiť kul túrne dianie 
v Bro t islave v lote a dať mu ucelenO 
podobu sk•·sla pred vyše piatimi rok
m i a op!l ť to bo l Mestsk9 dom kullO
ry a osvety, kde vzni kla koncepcia 
IPtného festival u rôznych umeleckých 
žúnrov s dominantným postavením 
hudby. Základom zostali tradič né a 
osvedčené poduja tia - letné komorné 
k oncerty a vožovó koncer ty. Priradil 
sa k nim ma19 fest i val organove j 
hudby, Nedolné dopolud nia v Ga lé· 
ri i hlavného mosta SSR Br atislavy, 
JH.skôr Dni gitar ovej hudby, 0/.ozovli 
pondclky a ďalši e podujatia. V sftl:as· 
nosti tvorili kostr u Kultúrneho leta 
cykly - Letné komorné koncer ty, Dni 
nr ganovc j hudby, Dni git11 r ovcj hudby, 
Nedeľné dopol udnia v Galérii , Ožezo· 
vé pondcl ky, ko ncerty ~ Veže Sta
rej t•adn ice, ako i promenádne kon
cet·ty dychových orchestrov. Spolu to 
p redstavu je približne osemdesiat kon
ce•· tn~·ch pod u jat! v obdob! dvoch me
stacov, počnúc 30. júnom, kedy bude 
slávnostné otvorenie KultOrneho le· 
t a v Zrkadlovej sieni Pri macllílneho 
paláca, až do 31. augusta, kedy opäť 

zaznejú f anfáry, tontoroz však na zá· 
ver tohto podujatia. 

Koncer ty v jednotlivých cykloch ne· 
maj ú vllčš lu vnútornú súvislos t, cyk· 
ly samotné nlo sú orientované ani n!t 
!.t91ové obdobia , ani na lst6 hudobné 
žánre. lllavným faktorom zostlíva v 
pl'lpade organových l gi tarových dní 
predovšetkým hudobný nástroj, pro
strednfctvom k tor óho Interpret dostá· 
va možnost čo na ]účinnejšie peru·a k· 
tovať širokú škálu svojho umenia poč· 
nlíc najstaršou hudobnou liter atúrou, 
aZ po sú časnost. Tohoročné Kultúrno 
leto nesie sa v znamen! významnej 
udalosti nielen v živote našich náro
dov. Venované je 35. v9ročlu oslo
bodenia našej vlasti Sovietskou ar
mádou a tým jo aj determinovaná 
dramaturgick(t stránka koncertov. 
Preto sa častejšie stretneme so sú
ča snou slovenskou, českou o soviet
skou tvorbou, alo aj s dielami z c!a l
i;lch socialistických kro jln. Dô•·oz na 
súčasnú tvot·bu nlo jo vša k dôsled· 
kom jednliho, l keď mimor iadno vý· 
znamnóho vý1·očia, alo prirodzeným 
kultúrno·polllick ým procesom, ktoré· 
ho vrcho ly logicky súvislo práve s 
významn9ml celospoločenským i udo· 
Josfam1. Navyše tohto roku zaznamr· 
návame aj prvé okrúhlejšie jubileum 
Kultúrneho leta - jeho pw ty ročn l k. 
Za obdobie pt·edchádzajúctch štyr och 
r okov sa toto i.ir oko koncipované po· 

tlu jatle, ktorélio hlavným uspor iada · 
telom je odbor kul túry Národ ného vý· 
huru hhtvného mosta SSR BrH tislavy 
r o?vi nulo naJmll z hradiska obsaho· 
ve: náplne, našlo sl svoju osobitO 
podobu i postavenie v kontexte hu· 
ciobnej kultúry mesta ako prvého k ul
túrneho centro a vyzrievA jednak ako 
Ct>lok i vo svoj ich jednotlivostiach. 

Osobitou črtou letn9ch podu ja t! naj· 
mii hudobného dru hu sít p1·ostred la, 
v k tor ých sa usku točiJUjú. Dobre zná· 
mym a nemenej prlťažllv9m miestom 
je nádvorie Starej radnice, kde však 
hudba znie :tv!lčša ako sOčasť podujat! 
lnóho charakteru (d ivadelné, liter át·· 
no-hudobné, scénické kompozlcle ). 
Najfr ekventovunojšlm miestom kon· 
certného diania v leto je Barokové 
nádvor ie Univerzitnej knižnice, cl tll· 
vo upravenó, akusticky v9borne dis· 
ponované. Zakaždým, č l Ide o gita
rové, komorné alebo džezové koncer
ty vzniká tu pr!ťažlivá atmosC6ra u
mocti ujúca hodnotnó umclcckó výko· 
ny l zážitky. Dni organove j hudby su 
U5ku točňujú už tradične v ideálnom 
prostred! Hudobnej siene Bt·atlslav· 
skliho hradu, k torá sice nemá vcfk(t 
kapacitu, o to však v9•·azncjšle sa 
prejavu jú jej Iné prednosti - výbor· 
ný nást roj, akustika a estetickosť pro· 
Sl l'edia. Každý koncert v tejto miest· 
nosti sa stáva nielen zážitkom, ale 
l spo ločenskou udalosťou . Napokon, 
v sOčasnostl už môžeme hovori ť o 
tom, že drvivá v!lčslna podu jati Kul· 
tú rneho lota je nie len umelecky hod· 
notná, alo stalo sa bezprost•·ednou 
s úl:asťou vyspelého spo ločenského 
dirtnlu. Svedči to nielen o dyna mi cky 
Sét •·ozv! ja jOcoj. vyspelej soci a listl ckej 
spo ločnosti , ale predovšetkým o sta· 
r ostlivosti našich stt·anlckych a štól · 
nych orgánov, venujúcich neustálu po· 
zot·nosť tejto sféro nášho života. 

S týmto vcdomlm pri pravoval Mest · 
ský dom kultú t•y a osvety svoj hu· 
dobný príspevok do šit·okliho kontex
tu tohtoročnóho Kull(11·ncho leta. 

STANISLAV BACHLEDA 

Uteiený mlnia· 
t(trny pl'lr odný 
amfiteátet· vy
budovali pri no· 
vej administrn· 
tivnej budove 
Slovenskej ná· 
r odnej galérii v 
Bratislave. Je 
ako sl vorený 
prP. usporiada · 
nie najrôznaj· 
Jich letných 
kultút•nych po
dujati. Vyu! ijll-

. nie :V budúcich 
.. '·rttčn1koch bra

tislavského Kul· 
túrnaho leta 
túto núkajúcu 
sa príl ežitosť? 

Snímka : 
Ing. V. llák 

Z koncertov MDKO v Bratislave 
So záujmom sme očak!lva li rec i tál 

j uhoslovanskóho organistu Zeljko Ma
l'čtsoviča 5. mája l. r. v Bratislave. 
V pomerne rozsiahlom pr ograme, zo· 
stavenom zo skladieb od baroka až 
po súčasnost, sme prlvlta li dve die· 
l a sOčasných česk9ch skladatelov, ru
tovali sme však, že vypadla skladba 
lnt!!rpretovho krajana Mira Cipru. 
2eljko Marasovlč jo mladý umelec, 
p ln9 energie, ktor9 vo svojom Inter · 
p retačnom prejave mnoho stavia na 
p l'Ofcrovanl techni ky. To vsak nemu· 
st byť vždy najadekvátnejšou súčas· 
tou presvedčlvého vyznenia lntepre· 
ftovaného diela. Odhliadnuc od ob· 
časn9ch technlck9ch kazov to mies· 
tami r edukovalo š!rku jeho osobnost· 
ného vkladu v toj-ktorej skladbe. 

Celkom sfubne sa zača lo rozvfja ť 
Pt·cl údium a f 6ga f is mol D. Buxte
hudeho. Vcelku bolo stvám ené pr i· 
ja tefne, plastická r egi strácia tohto 
vlacúsekového diela by však bola po· 
mohla jednak samozr ejmejšlomu vč l e
neniu sa dvoch-tr och agogick9ch vol· 
nosti, ktor é sa v Marasovlčovom pre· 
vedeni Javili ako pr!llšné, ako aJ hu
dobne a gradačne v9raznejšlemu vy· 
zneniu cel ej skladby. O to krajšie mu 
vyš la tr iová chorálová predohra J. S. 
Bacha Wachet auf .•• , In terpretovaná 
v jednotlivostiach t rochu Inak než Ju 
bozne zvykneme poču ť. jej charakter 
zvýraznila najm!! vynlkajuco zvo lená 
roglst rác la oboch manu(tlov, arti kulá
cia podlí lu (non l ega to) a s 19m vsel· 
k ým zosúladonli tempo. j cdtné, čo t ro· 
c hu rušilo pokojný tok tohto vyda
reného podania, boli pl'lll š poma lli 
trilky ( ok•·cm kadenciových) . lluclob
ne l techn icky stt·lodovo uspcsne vy· 
šla Toccata, adugio u fúga C dur 
J. S. Bacha. Po manuálovom úvod e 
toccaty nastupujOce pedálové sólo 
(okrem zopár technick ých kazov) ne· 
bolo v cel om priebehu rytmicky do
statoč ne zretel nli. V lastná toccata (po 
tJrldlh9ch závere~ných akordoch úvo-

du) bola llkceptovutc ln ťí vo svojom 
ztvom tem pe, ktoré vsak rušili pt·i · 
vel ké cezúry a tempovú nevyrovna· 
nosť na manuálových prechodoch, 
r ovnako ako r ytmicky prid lhé pr ed· 
taklia. Hoci Adagiu možno vyčltať ne· 
rešpektovan ie ostrejšieho bodkované· 
ho r ytmu (naJm!l na pomlčkách ), j e· 
ho hudobná výpoveď bola výrazná, 
bez zbytočnóho sentimentu, "Sťavna
t li" a presvedči vé a tak najvydarenc j· 
i.ia z cclóho d iela. Vo fúge bolo cl · 
tt ť v menej dobrom zmysle slova kla
vl rnu techniku, čo spolu s technic· 
k9m v9padom, far ebne nezladenýmt 
manuálmi a záverečným spomalen!m 
vy ústi lo v neprospech celkového do j· 
mu. Stýlu Marasovlčovc j techniky vy
hovova lo skôr Prelúdium a fúga g mul 
J. Brahmsa, treba však aj povedať, ze 
to bolo takmer jedtnli, čo v tomto die· 
le prezentoval. Ch9ba lo nám o. l. cit · 
livé agogické tvarovanie, tak dôleži té 
v Brahmsov9ch skladblích, ako aj pr i· 
l tehaveJille, vcelku tmavsie, plastl c
keji.ie farebné stvárnenie tejto kom· 
poz!cle, k to•·á tak ostolo kdesi na pol · 
ceste pri vyjadren! svojej výrazove j 
bohatosti a hudobného náboja. V mno· 
hokrá t počutých, poslucháčsky vc!a č· 
ných Litanies )chana Alaina je ne· 
l ahké prlmesť čosi nové. U Maraso
viča by Ovodnej casti bolo prospelo, 
keby trochu vtac ,.dýchalo" ; v ďa lšom 
priebehu sa t tohto d ielu dostalo. 
ZvHí s ť pr.knc mu vysll'l usek pred ?:(t · 

vcr om; :wverecnó tut li v~uk prišlo 
pr ílis H<.ihlc. 

Po pt·estdvkr. od?. ill'll ua trwv tri die
la C . .l:'nlllcka; .Fantázia 1\ dua• bola 
r y tmicky pomerne 111álo vyr aznlí, teJ 
agogika strlcduHJ fi vyrnz Jl l'Olo skôr 
vecný. Poč u li ~mc vsak a j n iekoľko 
p!:kn ých miest, ku J, to•·ym treba pri · 
rndif tiez zaver s ldčtdby. Vydarenejší 
bol Franck v Cantabile, kdo Interpret 
svojsky, exprestvne muzic!roval, čfm 

podnlelll u poslucháčov vn!mavú, tvo
rivO aimosféru. V. Plece héroique pre· 

ukázal o. 1. svoje schopnosti stava ť 
rozslahlej sl e plochy. Hoci niektoré 
mtosta by sa dali regi stračn e rlcsi ť 
vhodnejšie, drobná 11gogl ka mohla by( 
miestami výrnznejsla a dielo by bo· 
lo zni eslo este smelsl rozlet, jeho vý· 
vot mal logiku a svojsky naplnil hu· 
dobné u rčenie sk ladby, o čom sved· 
čtl aj ohlas u publika. 

Via del silenzio Lubol a Sluku za
hr al Marasovič v t rocha zivsom tem· 
pe, než nké pozname napr. z pred· 
vedenia V. Rabasa. Sk ladbu mul dob· 
r e, výrazne r egistrovanú a tak ju aj 
pr ednášal. Pri t rošku kfudnejšom 
tempe by bola najm!! záverečná gra· 
dácia výraznejšia a tým celé toto 
zvlústne, pekné a hodnotné dielo ešte 
plasticke jšie. Smútočná toccata Otma
ra Máchu by v plcno·úsckoch boJu 
zniesla viac acceleranda , aby tak lep· 
i;ic vykontrastova la pokojnejšie úso· 
ky. k toré vysli pekne, predovsetkým 
záverečn9, aj keď azda k jeho ešte 
hlbšiemu preži ti u časom prlspejO 
umelcove l udské l umclcckó skúsc· 
nosti. lloci voči Svadobne j toccate 
tuho istého sk ladatefa mozno mať nie· 
kolko výhrad (repetované tóny ne· 
zrete lné pre hustú •·egl stráclu, občas· 
né, nic dosf kontrolovanli tempové 
vernosti ) , dielo In terpretovi ,,sedelo" 
a vyšlo mu v celkovom podani vari 
na j lepšie, čo poslucháči patl'ičn e o· 
hodnoti l i. Ma rasovt č pt•c to na prida· 
vok pr edviedol ešte cru lšlc dve sk lnd
by zo svojho t•epertoéi t·u: 6. tasť Ul. 
suity Louisa Viernea (18711- 1937) na· 
zvanú Westmiusterský zvon, atrak tlv
nu, typickú zaveročnú čR s ( diel f ran· 
cúzskyclt autorov z toh to obdobte, 
k torá dáva hrácovl mozuos ť pt·ozen
tovať svoje technické a g t·ada~ne 
!:ir:hopnostr a Bacho'u triovú chorálo· 
vu predohru Nun komm .. . , k tor ú na· 
pri ek istej arti kula čnej nad ľahcenostt 
lavej ruky a snáď pr!lls živým t rllkom 
v pomer e k charakteru diela prednie
sol bez zbytočného pátosu, al e vel mi 
výrazne a pOtavQ. - ch-

TVORBA 
JOZEF MALOVEC: 

POÉMA PRE 
SÓLOVÉ HUSLE 

SO sk ladby, ktoró v sobe skl'ývajú okósi ma
gické kúzlo - v lastnosť , ktot·á n1ls núti , zda u· 
!ivo bez melivu, neustá le Sét k nim vra t:af. 
K taklimuto typu patt•f l Poómu pt•c sólové hus
lc jozera Malovcu. Počúvame jej znelú podo
bu znova a znova, podmanutc st n{J s svo jim pô· 
vabom, plynúcim tokom tónov, sme v Zi.tju t f JOJ 
rozprávačského prúdu, pl'lbchu, ktorý za~ndoný 
v istom bode n ekonečna vznikol, pretože mu
sel. 

Poéma - titul sved čiaci o obsahu, pric:bchu. 
Lyri cká epika ( č l epická lyr iku ) reči , JOj zv ru · 
ty, zákutia, p l'lchute a atmoslčra. Vla:.tn (\ a 
typické pre autora, k torého sma v jeho tvon· 
v om svete cleštrrova li a u rči ll re ťazou prlvlnsL· 
kov, ktoré sa vždy s im pulzom ďa lš i eho výtvo ru 
napájajú a potvrdzu jú. A v Poóme sa znova 
ozýva j(t v nástojčivej podobe. 

V podt i tule sk ladby nuchództtme clcdik(lcnl 
- in memoriam Dmitrij Sostu kovl č . Nie je to 
len náhoda čl z(tmcr votkaný uo organ izmu 
skladby [ kryptogrum, kusy cllťít - pr etavcný 
a vymodelovaný v lastným dotykom ), je to i bil· 
st~ il, tichý ,.pohlad zdo la". 

Z Poémy, podobne ako z celého radu Mulov
cových sk lad ieb máme dojem, ba priam pr ed· 
stavu, ze vznik la jednoducho a jednym dy
chom. Akoby bez vedomia racionál neJ speku
Iácie, veden<i čistou a zdravou si lou Intuície 
hudobnlka. Nasvedču je tomu plynúca kontlllllt · 
ta hudby, v ktorej v prvom pláne zac llytuvo.~ 
mc pr imárnu mvenclu, pdštlacu zo samého 
vnOtra s (t plnou samozre jmostou, ncprtk rái;h1-
nú, prostotou u svi edč:a júcu v ýpoveď. Blizsie 
stretnu tie, pohfud do notového záznamu i'uu
my vsak p•·ezrťídza a komentu je oveľa viuc 
než ~mc schopn! zachy tiť pri sústredení 1111 
vonkaji;IU ,.exten érovú " rvú r kompozlcic. Fur· 
mu a dt•atll tt tu rg lu celku je výs ledn icou ru11· 
tllZi Jn611o, t:!pického chtii'O kl OI'u rozpruvy l tWlot · 
tl ckých okruhov ma jú co u v náznakoch kon
túr y sonúty. Ncustúly pohyb - nurasta nie a 
uvo ľi10va n io k riv ky nupauo, momenty prokvu 
puJúcich ZVI'II l OV prCIJICIIíljU V Hht!jSI QliHSI udiC· 
ne1 záko111tostl. Rúmcotn u muttvtt:k ým pilte· 
rom v pn obehu kompozície je kou ľlg urútiH -
k r yptogr11m D- Es-C- 11 . V kontoxte tenld tl c· 
k}•ch jednotiek r eprezentu je stabilný, výcho· 
dtskový moment. Ru z slOJI v naltchavej so tilo· 
bytnej pozlcil, z k tor ej vyplývajú a vyrllsta )ú 
ďalši e sukcesie evo lučného mod elovania, Ino· 
kedy je zakfučujúcl m rtnéiln ym momentom, zu. 
vcrom obl úkčt témy. jcdnotllvó l!lmuttcké okru
hy v sk ladbe tvur iu 11ky~ t kll letduskoplck y uu· 
raz, zdan livo s nuhod ll ym, nesúvi:.luc11n chH · 
rak ter om prvkov. Vedru seha ~toja , vyrusllliÚ 
a zoskupu ju sa eptz6dnc utvnry, komcntaru -
či uz Je to téma prvutnc vyplýVUJltca a k rli i ltl· 
ca okolo ,.pilh.!t'Ového" ntotlvu, ulcbo IIUslctl· 
gický popevok či obseduntné amJ i or lckú tro· 
nizuj(tcc gosto - nu pultlud n ez luč iteľné. p<t· 
radoxné okt•uhy. Pt·iolw ll sk ludby. JAJ homugen· 
ny ťah vsuk opuclsl!l litu jc ich puzlc lo, kunrra
pozície, v ti pne a orlgi núlnc vystavuuú lt lcru t·· 
chiu kontrHstov. A ani ncpomysllme, zn hy 
to malo byť Inak. 

Poémo n(un potvrdzuje ďali; i u t ypickú č n u 
Mu lovcovllo r ukopisu - komblniÍtot·skú a kont· 
blnačn ú schopnosť. Optiť n~tchúd zu mo veura 
seba su·ukturA ine vUzby dvanásťtónovej sét·te 
a tonálneho (c hromat tckóho. modá l neho l lu ú
ro. Znova so vynú1·a t<\ lsttJ otázka ,.bezosvlko· 
vej" zl uč i ternost l. Autor aj tu prcchádzu Icl\ 
hra nice s typickou hravou rahkosfou - prt.Jkl tl· 
nie sa hravo a pr irod zeno z JCdného pólu do 
druhóho. Bez vyrátanej n{Jsilnostl . akoby sa 
neuvedomelo oc1to l s tou Istou myslleni<Ou t·uz 
v pr iemete pozltlvu, raz negatlvu. Tento te(' ll· 
nelog ický pohyb symbolizu je v procese dyni!· 
mického tvarovunla akýsi vn útorný klnet t!'k ý 
mikroprvok - cloment konFrontácie. nepoko ia. 
Emancipuje r ov inu tonúlnosti a aton(tlnostl do 
organickej j ednoty celku. V tomto dian! zo· 
ll rúvo prlm ťírn u runkclu si la rno lodického tva
rova nia pri organizácii štt·ukt Í ll'. 

Pr!slovečne j va•·lačnej a kombina č noj ziHube 
a hravosti pod licho l metror ytm ic kú zlo:lko 
Poémy. Narastanie, zahusťovan ie , spL· IeZI'Ači\o· 
vanie hodnOt prebieha v u t·cc:neJ zákonltosll, 
vytvút·a osobité rytmlckó obr Azce, č l enitú pul
začnO organizáciu. 

Osobitou črtou Malovcovoj di kcie je jej sil· 
ný senzibilný náboj . V štruk túro Poémy (ob
dobne ak o v Iných autorových opusoch) opl!ť 
nacM dzamc prevládajúci descendenčný pohyb, 
k tor ý v podobe kumulťíc l c l nter vnlov9ch jed no
tiek repr ezentuje akýsi p t•edflnúlov9 zvohiova
cr moment, smerovunle do Inej protlchodnej 
výrazovej polohy. A znovu sa dostúvame k cha
rak teristike, k tot·íi sa objavu je - raz výrazne, 
Inokedy v latentnej podoba - u vsetkych kom
pozit ných zloz1ek. j e to oná dvojpólovosť , r oz
koLil z JedneJ roviny do druhej v or ganizova
nl, ohra111 tova ní a syntaxe výrazových polí 
sklad by. Chvíľu zotrváva v epickom, vecnom 
rotorlckom pohybe, zostúpi do subjekllvizova
uého, uzavr etého pól u - pol ohy asketickej 
reflex1e, k tOL'ú hneď v plachom gcl>te stiera 
hravý humor, Irónia . Touto rozk mit do prot•· 
pohy bu nie je stmutou pózou. j e samozreJ· 
mou súča sťou Malovcovej hudobnej reči, r obi 
ju sviežou, živou, Iudskou a neopakovateľnou. 

A takou hovor! l Poéma pre sólové husle. 
LYDIA SUSTYKEVICOVA 
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SLOVENSKA 
FILHARMÓNIA 

8. V. 1980 

Umeleckým vedúcim, dlngen
torn a súčasne prvým klarine
tistom enscmblu The London 
Sin [oni etta, je Anton Pay, kto
r ý nahradil odriek nuté vystú
penle sov1et:>keho klaviristu An
dt'CJa Guvrí lova. Dramatu~1a 
koncct·tu toh to orchestra bo la 
zostavená tak, že umožľíovala 
prczentova ( zn~tmenité schop
no~! 1 prakticky všetkých ná
:o.tru)ovycll skupfn. Tvo1•bu an
g lickýe;h skladateľov náliho stu
I'Ocia - Rrittena a Pettersuna 
- vyváži li Mozartove Serenády 
Es dlll' (KV 375 ) a c mul (KV 
3110 l 11re ok letové obsadenie. 

Juclnou z charakteristických 
en. dosť podstatne určujúcich 
mttH·pretačný profil telesa, je 
nízky vekový :.:>rlemer hráčov. 
Premietol sa do muzikan tsky 
vysoko zaangažovanej, plnokr v
neJ reprodukcie, do vysokého 
pocitu zodpovednosti, s akou 
zdolávali technické úskAlia In
t erpretovaných dtel. Výchouls
k om k úspe!mej interpretačnej 
k oncepcii bola technická poho
tovosť a bohatá dynamická pa
l eta hry jednotl ivých hráčov l 
skupfn. Tieto črty prejavili sa 
zretefne v Symfoniette naj't'iič
iicho angl ického skladateľa 
násho storočia Benjamina 
Br ittena. Hoci dielo vzn i klo ešte 
p red 48 rokmi ako prvý opus 
vtedy ešte len 19-ročného au
tora, dodnes prekvapu je svo
jou bezprostt·ed nou Invenciou, 
pozoruhodným kompozičným 
majstrovstvom, naJm!í v oblasti 
k ontt·apunkllckej sadzby. Z hľa 
di ska prezentác ie vyspelosti 
hráčov zau jala najmä druhá va
I'iač ná tasť s mnozstvom sólls
tlckých pl'iležitost! pre jednot
livých hráčov. 

Významný r eprezentant mla
deJ anglickej avantgardnej kom
pozičnej generácie Poul Petter
son naplsal svoje K1•akovské 
.kontrapunkty pre 14 hs·áčov ~o 
zámerom využlť ich sólisttcké 
ambfcle. Autor neustále totiž 
stupňuje óčinok vý1·azu t r och 
čast! - od sólisllckého trakto
v anla v prvej, cez komornejšie 
zoskupenia a súzvuky v dru
h ej až po tulll hr u celého en
scmblu v záverečn ej čast!. Pe t
t ersonovo dielo bolo súčasne 
previer kou koncepčnej Inven
cie dirigen ta Antona Paya. N ie
lenže spofahlivo rytmicky a 
metrlcky vledol svojlch kole
gov, ale jeho t vorivý vklnd tý
ka l sa predovšetkým modelova
nia dynamického priebehu a 
el ea torických úsekov skladby. 

Oproll skladbám anglických 
autorov boli Mozartove SerenA· 
dy [ pre dva hohoje, dva k la
rinety, fagoty, · lesné rohy) v 
tomto zmenšenom obsadenl 
vhodnou p rlležitosťou k demon
štrovaniu zmyslu pre kultivo
vaný komomý zvuk, umclecktí 
r ozvahu, jemnú diferenciáciu 
dynamiky, zameranie na detail. 
Velmi lmponuj(ICO - popri os
tRiných nást rojoch - pôsoblll 
svojou lntonačnou presnosťou 
najmH také citlivé nástroje, Aký
m i sú lesné. rohy . Kvall.ty. hrá
čov i samotného dil·igentlf p re
mietli sa a] do výrazovej po
lohy, kt01·á sn vyznačovala ú
Člnným ťahom hudobného prú
du. galantným pôva bom a nllj
m~l osobitou Iskrivou živosťou. 
Za syntézu tofkých kvalft zo
ža l súbor u obecenstva opráv
n ené uznanie a úspech. 

15. a 16. V. 1960 

Vystúpenia orchestra SF s ja
ponským di r igentom Ken-Iči ro 
Koba ja~im patria medzi tlivt)cky 
na)Htraktlvnejsie a na jnnvste
vovanejšle. Progra mová zostava 
t ohto podujatia bola jed nou z 
generálok pre pripravovaný ver
ky zájazd SF do ja ponska [ vrá
t ane spoluúčinkovania sólistu 
SF Mat'iána Lapsanského ). 

Kol.lajaslho dirigentské kreá
cie vychádzajú predovsetkým z 
jeho temperamentu, z lntenzlv
ne) hudobnosti. Vyžarujú z kaž
dého jeho gesta, ktorým p re
nása silu svo jej tvorivej osob
nosti na hráčov. je predovšet
k ým roman tickým typom cllrl
genta, vo výrnze, vonkajš!ch 
p;·Pjnvuch trocha exaltovaným, 
l!tkze jeho miestami zveličená 
choreogl'H lia pohybov [a nie
l en rtík 1 pôsobi až r ušivo. Ho
ci 1\ollél j fl ~ i dosia hol už stred · 
ný vek (stynclslatku) vďaka 
SVOJej útlej postave a pr užným 
(nie be:~: ur,ltéllo VYP.~1taného 

zamel' ll) potJvhom skokom 
snaž! S!l !'Obiť dOjetTI OJIUcll:>t· 
vého muža. A dad sa mu to! 

Romantický na turel tohto ne· 
sporne ta lemovaného dtrtgcmn 
prejnvil sa aj v dramaturgii 
koncertu. Ot vá t'll l!t ho symfo
n ická báseň Vltava z cyk lu Má 
vlast od 8. Smeta nu. Bolo cl
lit, že Koba jaš i dóvernc pozná 
desiatkami rokov sa vyvíjajú
eu, trndiclou poznamenanú in
terpretačnú podobu Vltavy. Aj 
nupnek tomu dokázal j u však 
pozna čiť silou svojej hudobnos
ti. Napriklad úvodné pramene 
Vl tavy tlmočil ry tmicky preg
nantnejsie, čo dodúvalo hráčom 
pocit istoty a vyznievalo vefm1 
brilan tne. Intenzita jeho tem
peramentu premietla sa do am
plitudy plastiky !ráz, k torá bo
la rozhodne vyššia ako u väč
šiny dirigentov, ktorým tradl
cla predsa len viac zväzuje ru
ky, rešpektu jú ju, a tym usmer
i1ujú svoju fantáziu k umter ne
nej~lemu výrazu. 

Brahmsova hudba vznik la sl
ce v obdobi hýriacej hypertro
fie citovosti a monumentallty, 
vedome však nadv!izovala naJ
mlí v I . symfónii na Beethove
nov odkaz. Tento fak t by sa 
mal odZl'kadfovat aj v lnter
pretačnpm prístupe - a ago
glckom l dynamick om vinen(. 

Japonský dirigent Ken -Ičiro Ko
bajaii. Snl mka: M. Buso 

Kol.lajašiho podanie Brahmsovej 
I. symfón ie c mol, op. 68 bolo 
pretloväetkým vclkým pr lvalom 
citov, mohutne klenutých oblú
kov, pregnan tného členen ia. 
Bol lo Brahms diametrálne od
lišný od Ra jterovho ušľac htil é
ho, umlcrnenej!ileho konania, 
ktoré povazuteme za adekvát
neJšie pr e toh to autora. Koba
jas! načt·táva i Brahmsa ilari
v9mi farbami, ktor é len v me
ditatlvnejslc ladených úsekoch 
prechádza l i do pastelovejšlch 
odtienkov. O jeho agogi ke mož
no povedať, že miestami pre
krač"ovu la až hranicu štýlovosti. 
Tento triezvejsl posto j ku Ko
bajašiho inuk strhujúcemu 
Brahmsovi je v prfkľom rozpo
re s reak ciou obecenstva, kto-

. ré poc!"lahlo sugestlvnej nalie
hilvost l jeho podania. 

Marián Laplanský ma l pod 
Kobajasiho taktovkou svoju 
o5oi.Jnú premiéru 2. koncertu 
pre klavlr a orchet;!er c mol, 
op. 111 Serge ja Rachmaninova. 
Osobne som bol - prihliada
júc k týmto skutočnosti am -
nadšený jeho výkonom najmä 
vclaka tvorivému muzikan tské
mu vkladu, technickej pohoto
vosti , znamenitej súhre s or
chestrom. Musfm však prizna ť , 
7.e toto dielo možno hrať ešte 
zvukovo decentnejšie, poetic
kejšie, kultivovanejšie a roz
váznejsie. Konečn e, T.apsa nsk5• 
v~etky tieto vlastnosti má, je 
veľmi vývojRschopný a jeho ln
tel·pretácia bude sa pri každej 
<lalšej reprlze iste prib ližovať 
ideálu. P1·edsa vsak možno nie
ktor é teclw1cky exponovAné 
medzively Rachmaninova hrat 
elegatnejšie, l ahšie, pl'irodze
nejšl e a suverénnejši e. Popri 
samozrejmom vynáša ní ka ntilé
ny zia da lo by sa zamerať na 
zdôraznen ie zák ladných baso
vých tónov a väčšiu zrete!nost 
pasáží (bez vypadávania tó
nov]. To, v čom spoč!vala veľ
kosť a sugestivita LapšHnské· 
ho interpretácie, bola jeho kon
cepCI!!, vzjomné sklbenie temp, 
prirodzené prechody medzi n l
mi a neochabu júcl punc tvori 
vého muzikantského nadšenia. 

l'LADIMIR ClZIK 

• 
Velká praco•ňa klavfr, 

snnuhlvn diplomov 11 uznonl -
tak asi vyzeu pracovisko za
slfižilého umelca, plukovnika 
Milana Nováka vo Vojenskom 
umeleckom súbot·e. Dlhé roky 
je umeleckým vedí1cim tejto in
~ titficie . Je to pre nás akosi 
u! naprosto samozrejmé, ale 
mnohí možno z nás · nevedia, 
to z takejto fu nkc ie vyplýva. 

Umelecký vedúct mus! 
predovšetkým zabezpečovať 
chod umeleckej časti prislušné
ho te lesa a vo VUSe je tomu 
podobne ako napriklad v ope
re alebo v ktorejkofvek Inej In
štitúcii. Ctže, l keď máme, sa
mozrej!l)e, dramaturgov, je to 
predovsetkým otázka zabezpe
čova nia dramaturgie. V našom 
p!'ipade Ide o širokú paletu čln
nosti, pretože náš súbor sa 
skladá z troch skupin nezávis
le na sebe vytvárajúcich tri 
rózne typy pr ogramov. je to 
jednak velká skupi na, pozostá
vajúca z orchestra, vokálnej 
skupiny, sólistov a baletu - tá 
robí typ tzv. 1·evuálneho pro
gramu, dalej je to skupina kon
cert ných sólistov a tretia sku
pina je ľudového charakteru -
pozostáva z f udovej hudby, sO
listov a hercov. Všetky tri sku
p iny pripravujú monotematické 
program y, prevažne literárno
hudobné. S mojou funkciou sú
visi sledovanie prípravy a rea
lizácie programov, ich cel ková 
koncepcia, pr ipadne urobenie 
retuš(. 

Hovoríme so skladaterom. zaslúžilým umelcom 

MILANOM 
l> 

NOV KOM 
lnititíacia, akou je vala, zre j

me spolupracuje s mnohými ex
terný mi autormi. S kým :t: ob
lasti hudby najviac spolupracu
jete ? 

- Za tr id sať rokov existencie 
súboru [svoje Jubileum oslllvl
me na budúci rok) s!l autorské 
zázem ie znnčne rozšlri lo a to 
HJ o žánre, ktoré pri zrode sú
boru neboli typické pre náš só
bOI'. Začínali sme po vzore Ale
xandrovcov - teda vetký or 
chester a zbor. A z týchto dó
voclov našim i prvými autormi 
boli SuchoiJ, Moyzes, Cikker, 
Ferenczy. V posledných rokoch, 
ked sme sa p l'lk lonlli k revuál
nemu typu progra mov, skon
taktovali sme sa so sklaclateľ
Dli populárnej hudby a znaCnc 
sa rozsfril i okruh spolupra
covníkov, textárov a libretistov. 

Sám vo vefkej m ie1~e ako 
~kladater prispievate do pro
!ll'ilmuv VUSu. Aké mál e skúse
nosti z tohto oulorskéhu po
hľadu, čo sa týka záujmu obe
censtva o typy programov? 

- Fa k t Je jeden, že nás mla
d ý poslucháč a divá k prijlma 
väe tko bez rozdie lu žán r ov, po
kiaf ide o kvalitnú a pOsob1vú 
tvorbu. Už z toho, čo som po
vedal, že máme tri skupiny a 
každá má svoju v lastnú tvar, 
vyplýva, že každá má svo jho 
poslu ch!lča. A mysl!m sl, že so 
svojim publikom žijeme vo ver
ml úzkom kontak te. 

Ak ste ut spomenuli obecen
stvo - iste bude zaujlmavý vái 
názor na vzťah poslucháč a 
skladater vo vleobecnosti. 

- Som vari ten typ tvorcu, 
ktorého veľmi zaujlma, ako di
vá k a lebo pos lucháč zareagu
je na to, čo som nnpisal. Sna
žím sa, ale nie za cenu vnútor
ll}·ch kompromisov, byť sklnda
telom komunikatlvnym. je sice 
pravda, že hudobný teoretik a 
publikum nemusia byť vždy to
tožného názoru na sk ladbu, ho
ci môzo sa nájsť aJ styčné bo
lly. Som však r ad , ked publi
kum pochopi moju umeleckú 
vypoveď. 

Je známe, ŽQ najvďačnejJhn 
posluchičom, samozrejme, pt•i -
11\eranej hudby, ale i najvďač
nejiim interpt•etom sú deti. A v 
tomto smere - ako autor mu
zikálovej l zbo,·ovej tvorhy pre 
mládei - máte bohaté skúse
nosti . .• 

- Je to skutočne pravda; 11ž 
vera rokov spolupracujem s vla
cer~m1 4atsk~l zbormi a Je 

to práca, ktorá zača la naprosto 
spontánne. Spočiatku to bo l det
ský r ozhlasový zbor, kde som 
su po nleko fkých návštevách cr
ti! ako doma a neskôr to bo
lo S lniečko, kde ti ež vefm l rád 
chodievam. Tieto, ale aj ce l9 
rad Iných zborov ma utvrdzujú 
v t om, že moje skladby sú de
tom mentálne blfzke a radi lch 
spievajú. Iste, mohol by som 
pre deli plsať omnoho ná roč
nejšie skladby, ved dnes už má
mc technicky vysoko vyspelé 
detské zbory, ale mysllm sl , že 
cle tom patri to, čo im je v lBsl
né. 

Spomí nali ste raz, !e prvými 
poslucháčmi va~ich diel sú, 
r esp. boli valie vlastné deti. Ne
bol i práve ony inicili t ormi tvor
by vašej detskej litera túry? 

- Zrejme, ale túto črtu po
zorujem l u svojich m ladš1ch 
kolegov, ktori sítčasne so svo
jun! dorastaj(lcimi deťmi pre
J!lVUjú l záujem o tvor bu pre 
ne. Alo myslím si, že je lo r.e l
l,om prirodzené, že takáto sku
točnost i nšpiruje . . . Du~evný 
svet dieťuta je nepochybne ver
m l zuuj!mový a takto sa ponú· 
ka i jeden z momentov nadvia
zania vzájomných kontaktov. 
Moje dell boli vždy zvedavé čo 
rob!m, zaujlmall Ich napriklad 
textové pred lo hy a často vede ll 
melódie plesni skôr, než som 
ich sformoval na notový papier. 

Po tvorbe pre deti a mládel! 
mohli by sme sa zastaviť u va
lej operetnej a muziktilovej 
tvorby. )e tomu vlak u! dosť 
dávno, čo naposledy z váiho 
pera vziAia hudobno- javisková 
práca. Z akého dôvodu ste sa 
odmlčali ? 

- V posledných rokoch sa 
n1 i v tej to oblasti akosi neda-
1'1. Raz sú problémy s libre
tom, raz technicko-organizačné, 
1nokedy dramaturgické. Z tých
to dôvodov sa budem azda o
t·len tovať na iný žáner. 

a čo konkrétne myslite? 

- Mojim snom je na plsať ko
mickú operu. Tu ma však stl·e
táva to Isté t r ápenie ako Iných 
autor ov - je to otázka libreta. 
Máme už vera sklada tei ov, k to
rí riešia tento problém naplsa
nfm vlastného libreta, al e to by 
som nechcel. Necftim sa nn to 
povolaný a nemám dojem, že 
by som vedel aj literárne pra
covať. Námetov mám dosť, nie
kedy možno z toho niečo vznik
ne. Uvedomu jem si však, že 
námet, ak bude zo súčasnosti, 
musí mat dlhodobú P.]atnost. 

Snfmka: R. Polák 

Sám sl t otiž neviem dobre pred· 
staviť, aby sa napriklad moja 
Plná pofná lásky alebo Nie 1e 
väedný dei1 malt ešte dnes uvá
dzat. Doba sa tak zmenila, že 
problémy, ktoré tieto diel a rie
šili, sú dnes už dávno preko
nané. 

VaiJu tvorivtí činnosť repr e
zen tuje viacero angažovan9ch 
opusov. Co je prvotným impnl· 
zom pri vzniku týchto diel, aký 
typ poézie vám vyhovuje, ako 
pristupujete k je j výberu ? 

Ut od svo jich študent
ských rokov sa neustále s poé
ziou stretávam !l mám ju vef· 
mi rád. Niekedy pri prvom do
tyku s básuou zač!na báseo sa
ma spievať, Inokedy mOže byť 
báseo vyni ka júca, ale pre zhu
dobnenle nevyhovuje. To Je j e
den spôsob práce. Inokedy ma 
na padne téma, ktorú by som 
rád spracova l, ale nej est vu te 
hotová predloha: v tom pr!ptl 
de požiadam svoji ch priateľov 
básn ikov, aby niečo vyt vorili. 
V takýchto prťpadoch vyjadrfm 
svoj zámer, k torý básnici oby
čajne rešpek tujú. 

Nedávno ste sa vrátili :r; Plé
na lotyisk ých skladaterov, kde 
ste vedra rokovani počuli :.:rej· 
me aj vera súčasnej l oty!skei 
hudby. Akým smerom sa ube
rajú Hto skladatelia? 

- je to verml rozmanitá. a 
pestrá skAla hudobných žán
rov l vyjadrovaclch prostrled· 
kov. Počul som vera organoveJ, 
komornej, orchestrá lnej u zbo
rovej tvorby' a navštivil som 
velmi zau jfmavý l<ancert pasiu· 
clláčov kompozlčného oddele
nia rižského konzervatória. Mal 
som možnost zoznámiť sa s die
lami skladatefov vo veku od 25 
do 75 rokov, a to azda samo 
hovol'f o širke výrazových pro
striedkov. ~Jajtradičn e jšie pôso
bil orgAnový koncert, hoci na 
1\om odzneli kompozície mia· 
dých sklada t elov, zaujťmavý bol 
koncert zborový, kde som po
čul zvukovo zau jimav ý Koncert 
pre klarinet a zbot· s využitím 
všetkých efektov, aké môže 
dnes zbol' dosiahnut. Veľmi ma 
zaujali konzervatoristi. Z Ich 
tvot•by som počul diela inšt ru
mentá lne, orchestrálne 1 zbo
rové, diela vyslovene tradičné, 
ale l vysoko avantgardné -
aleatorlcké a elektronické, Na 
pOcte Zv!izu som mal možnosť 
počuť tiež vlacel'O nových .diel.. 
Ve fmi mlL-2;!lUjAlÍI OI'C'hfJ!>IIáii'ÍR ., 
sklad ba PPrnkli~kfl od podp1 cd
sedu tamojšieho Zviizu P Pl .,s
kid lsa, S lntCl'[Jl'etllll l'UlllliLSl· 
nenýml medz1 publikom. Napo
kon by som chcel podotknúť, 
že všetky uvedené diela zazneli 
vo vynikajúcej Interpretácii a 
napriek mimoriadneJ náročnos-
ti, spamäti. 

A s i!hn sa na jbli! šle stl•ot· 
neme z vašej tvorivej dielne v 
oblasti vážnej hudby? 

- Teraz som dokonči l Dy
chové trio pre Pražské dychové 
trlo a r ozpracovanú mám Slav
nostnú predohru, ktorú odo 
mňa objednala Slovenská fll
harm6n1a a mala by zaznieť v 
budúcej sezóne. 

Pr lprav11a : 



Cesl<o-slovensl<é 
hudobné vztahy 
OBZOR BRATISLAVA 1979 

Výskum če&ko-slovensk 9oh 
huclobn9ch vzťahov sa v pos 
Jednom obdob[ dostava do po 
pred 1a bédateľského zOujmu 
víacel'ých muzikológov. Vyplý· 
V8 to zo skutočnosti , ze sa na 
presk úmanie tej to tém y vytvo
ri li prla zn lvejsie podmienky, 
doné súčasným stavom v~eobec
nčllo histori ckého výskumu, 
ako aj úrovňou báda t eľských 
služ1eb n i ek torých zbierkových 
p racovi sk - českých a sloven
ských arch!vov. Hoci niektoré 
h isto r ické úseky hudobnej" vzá
jomnosti sú už preblidané a 
čiastočne l publikované (napr . 
n á1·odné obrodenie - J. Tvr 
dol) l. kultúrna m inulost našich 
dvoch ná1·odov z hľad i ska vzťa
hov a vpl yvov má dosial vera 
bielych m iest. Tá to sku točnost 
bola azda mottvuj úcim činlle
rom, že sa m. muztkologická 
konferencia v rámci BHS v r o
ku 1974 venovala otázkam čes
k o-slovensk ých hudobných 
vzťahov, a to od obdobia stre
doveku a renesancie až po síi
Easnosf. Po tieto dni dostáva 
sa do rúk člta tefskej verejnos
ll zbornfk z kon fer encie s ná
zvom "Cesko-slovenské hudob
né vzťahy", ktorý vydal Mest
ský dom k u l túry a osvety v 
Brflt islave roku 1979. 

úvodná štúdia Z. Nováčka je 
v enovaná úlohám muzikológie 
z hfadi ska problematiky česko· 
· slovenských hudobných vzťa 
hov. Au tor v nej hodnoU dote
r a jsí prfnos vedeckého výsku
m u a poukazu je na významné 
osobnosti a udalosli hudobného 
ži vota, k toré zohral! v j ednot
li vých historick ých obdobiach 
svo ju úlohu na poll vzájomnos
ti a umeleckých vzťahov. No· 
váčkova zasvätená štúdio po
dáva stru čný, ale ucelený po· 
h ľ11d na štrku možných tém i 
p roblémov, naviac načrtflvo o
k r uh hodnotiacich aspektov, 
k to ré sa r ysuj(l pr! riešen! té
m y v obdob! socialisticke j sú
éi!snostl. 

Z obdobia stredoveku máme 
k pi'Oblemattke hudobn ých vz ťa
hov našich dvoch národov za
tia ľ ve lmi mál o sl úcli1 . z toh to 
h ľadiska tr eba hod notiť tri na
sled u j(lce práce v zborníku, kto
l é pojednáva jú o chorak tere 
vz ťa hov v obdobi stredoveku a 
renesancie, ako tt) o vzlljom
n ých vplyvoch pies11ovej tvor
by. Stúdia J. Cerného .,Nilkolik 
pur.námek k vztahiim české a 
slovenské kultúry sli'edoveku a 
renesance" po všeobecnej úva
he o orga nálne j techni ke oh
dob ia vlachlasu upr iamuje po
zornosť predovšetk ým na dva 
košické g t·aduály z 15.- 16. sto
ročia, v k torých nuchádza to
t ozné skladby s českým! pa
m ia tkami, ďalej , že viacero ru · 
koplsov slovenskej pr ovenien
Cie (Trnavský r ukopis z 15. sto· 
račia a !.) r eprezen tu je r eper
toár českého pr ostredia. Tým 
au tor dokazuje súvi slosť medzi 
via ch lasom v Cechách a na Slo
vensku , ako a j významnú sk u· 
točnosť , že sa Slovensko po
mer ne rýchlo zoznamovalo s 
českou reformačnou kultťirou . 
Rovnako R. Rybarič v prfspev-

k U " k. OtU.Gku dt81'akl8l'U ČIIS· 
k U SIO~CIIl>K}t; u IIUdUIJ" u" u llUl'• 
ny t:H vztabov v 15.- 17. stol'U· 
l!l" jJUUhdZU JC n8 jH"IlOJIIIIUS( 

cc~ k} 1..11 pum lt.ttuk na Slovensiw 
d sluven~kých v Cechat.h, ako 
dJ uuchu<.Jza pura lely r opertua
ruv v ceský1..h a sloven~kyc lt 
rukup1 ~u<.:h. R y b!H'ič sa taktiež 
zumyš l tt 118<.1 pric inuu uepodlo
ženeJ existencie vrchol nych 
diel českej umeleck eJ polyfó
n le nu ::ilovensku tt dok lnda 
UJOdlnolé pr ekludy textov k 
VIachlasným európsk ym sklad· 
bam do s lovenč iny. Treťou stú· 
d tou, zameranou no tento his
torický úsek, je práca Ľ. Vaj
dičku .,Vzájomné česko-sloven
ské vplyvy v p iesiwvej tvorbe 
16. a 17. storočia o ľudová pie
seii". Vajdlčki:l v nej vychá
dza z celého radu dokladov o 
udomácnenf českej pies1iovej 
tvorby ua Slovensku a o vý
sk yte Iudových prvkov v ples
novej literatúre 16. storočia, na 
ktor ý upozornil už O. Hoslln· 
ský. Zaoberá sa súvislosťami a 
vp lyvmi Citar y a Cantusu, po
rovnáva zastúpenie českých, 

RECENZUJEME 
slovenských a Iných ptesnl v 
tých to zbierkach a na základe 
tejto komporacie naznačuje ni e· 
ktoré nové závery. 

Obdobie 19. storočia, ktoré je 
mimonadne boha té na vzá jom
nO kontakty Cechov a Slová
kov, je v zboi'IJiku zastúpené, 
ziaf , Iba jednou stúdiou R. Br
täiía "Z hudobného života bra
tislavských študen tov v prvej 
polovici 19. storočia". Streino
me sa tu so znómymi, ale l no
v ýmt pr amel1ml k životu slo
venských študen tov kol lárov
skej a štúr ovskeJ generät.: le, 
k torá malo mlmot'ladny v plyv 
na ro~VOJ ndrodného spevu nd 
Slovensku. 

Dalsi e pL"i spevky su v1ut. ·nw 
ne1 monogr af ick y zamenme n 
Sp ľdVldla Sd VI!IZU 11!1 ObdUiliU 
pred dr uhou ~vetovou VUJIIUll. 
B. Stiídru ií v prispevhu .,Pr ofe
sor Vladimlt· Hel f et·t a Sluvdn
sko" poukuzuje melun 11 11 l lul 
fertuve kontukty s J. lwetum, 
D. Orlom a l. Bal lom, a lu hlav
ne sprlstupnuJI:! nezrwrnu ko· 
respondellCILI me<.lzl llu!.cr tulll 
a Ballom, ktor ä sa do tyiw štu · 
die o Be1Jove1 sym fonickeJ ba::. 
nl Osud ti Ideá l. VenU]C Sd liel
fertovmu dal!Hemu zduJmu o 
t vor bu J. L. Bellu (k torcllu nll· 
mochodom Helfert rad! k čes
kému r omanukovl Z. Fibicha· 
vl ), ako UJ o ďalšieh sloven
ských hudobných skladaterov d 

pedagógov. .,Ceski pedagógov ia 
v hudobnom živote východ niího 
Slovenska v rokoch 1918- 1938" 
j e názov štúdie M. Potemrovej. 
Autorka v nej prináša postrehy 
o poslan l českých hudobn 'jch 
pedagógov na Slovensku v pod
mienkach prvej republiky, pO· 
drobnejšie sa zaobet·á A. Deršá
kom, E. Nademlynsk ým, J. 
Hnátkom o cľa lšfmi, ktor! vý-

znamne prispeli k rozvoju vt· 
chodoslovenského hudobného 
života. F. Kafenda vo vztahu 
k Cechám je spracovaný v sta
ll V. Cl žika "Frico Kafenda a 
osobnosti českej hudby". Ka
fendova or ientácia na českú hu
doJmú ku lt úru je tu rozpraco· 
va ná z hľadi ska koncepčnej, pe
dagogick ej a o rga nizačnej prá
r e, z hladiska koncertnej č i n· 
nosu a t innostl Hudobnej a 
drama ttckej akadémie. C!žlkov 
pr íspevo!< dokazu je, !:e F. Ka· 
fencla bol už od prvých rokov 
m Iadosti v kontak te s r eprezen
tanllnl cuskflj hudby a ze tato 
orientárlil mala pria my dosah 
no rozvoj slovenskej hudobne 1 
kultúry. Z bohatého pn unenné
ho moten ál u vychádza f; túdlo 
J. Tvrdoiía " Emanuel Maršík a 
Slovensko''. venovaná čflskému 
skl!Hla teľovl a orga n iza tor ovl 
hudobného života na Sloven
sku. j eho všestra nná č i nnosť jo 
au torom zhocl notenil z viace· 
r ých pohľadov ( Maršl k ako 
sklada teľ, orgunlzátor a funk· 
cionlir Slovenskej fi lha rmónie, 
Divadc lnóho družstva a pod.), 
pričom v koncepcu štúdie raz 
prevláclu momen t histor i cký, 
Inokedy estetický alebo poli
tický. Obdobie úči n kovan ia O. 
a K. Nedbala na Slovensku sa 
stalo predmetom zá ujmu N. 
Fuldvtíriovej v prtspevku .. ~ro 
Nedbalovcov predpoklady 
profesionálneho hudobného di
vadla" . Na pozadí tdeovo-llste
tickej úvahy Ft!ldvá1·iová sta
novuje umelecké osobitosti Os
kara a Karla Nedbala ( hodno· 
ll i ch pr!nos z hľad iska prvýc h 
stôp profesionali ty d ivact la a 
propagl1cle českých i sloven· 
ských d ie l v Bra tislave ), k toré 
chápe v i stej dia lekti ckej súv is
l osti, ako logick ú syntózu p1·ed
pokladov o novátor ských 1:inov. 
V tom zmysl e usudzu je, že K. 
Nedbal by nedosia hol vy rovna
n ie bra tislavskej oper y so sve· 
tovým dionl m, koby O. Ned b11l 
nevybudoval potrebné zéiklady 
opet·nej č iunosti v nových kul
t (u·no-spo ločen ských podmien-
kach. Poslednou priíccru v zbor· 
n!ku je ,.Leo§ Janáček, Wiliam 
Ritter a Slovensku" od J. Pt·u
cházku. Je j hlavnú náph'l tvor! 
postavo svajčio rského hudobné· 
ho k r itika a esteti ka W. Ri t
t ero, známeho ( ?l svojím vzťa 

horn k českej l slovenskej hu
dulmej ku l túre, pričom osob
nosť Ja náčka je tu zakompono
VI!ná vtuc-rnenej k mč l t ému po
rovnuniu a zvýrazneniu jeho 
osobných kontaktov. Nie len t1e· 
to vz ťahy, al!1 o j Ritterovc za
stuh y 1111 prOpUgi:ICII nasej hucl
hy b } s1 i.lct tl alo lllbsie p re~ku 

nu ll a saniOStfltne sp r8COVH ť. K 

tomu móze ako východisko po· 
sl ui'.ll právo Procházkovo stu

eliU. 

Problemut1ku česko-sloven -

skych h udolm ych vz ťu ho v 1e z 
uspek tu hlstorlckéiiO, muzlkolo· 
g1ckéilo 1 politickóho mimor iHd
ne závužná. Napriek n iektorým 
tlé nkom· a štúdiám chybaJú 
nám zák ladné systematické pra
ce, ktoré by komplexnejšie 
zhodnotili podiel j ednotl ivcov, 
ko lek tfvov o Inštitúcii no prehl· 
bovanf dvoch národných k ul
tOr . Zborn1k z kon ferencie 
.,Cesko-slovenské hudobné vzťa

hy" vytvára k ďa lšiemu výsku 
mu potrebné predpoklady. A v 
tom spoč1va jeho hodnota. 

BORIS BANÁRY 
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J. Brahms: Klav!rny koncert č. l , d mol, 
P. Toperczer - klavfr. Slovenská fllhar- umelecká hodnota 5 5 5 5 5 5 
mónla, di riguje Ladislav Slovák technická kvali ta 5 5 5 5 5 5 10,00 
D r. Ferdinund Kllnda: Organový recitál umelecká hodnota 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,50 
(J . s. Bach, Reger , Franck, Dup ré ) t echnická kva lita 4,5 4,5 4,5 4 ,5 4 4,40 8,90 
Tatiana Ft·a1'lová: Klavlrny r ecitál (Cho- umelecká hodnota 4,5 4 4,5 5 4,5 4,50 
pin, Skr iatltn. Rachmanl nov) technická kvalita 5 4,5 4,5 4,5 3 4,30 8,80 
A. Dvo~ák : Vl. symfónia D dur, Sloven- umelecká hodnota 4,5 •1,5 4,5 5 4 4,50 
ski! f i lharmónia, dirigu je Zdeni!k Košl er technická k va lita 5 4,5 4,5 4,5 4 4,50 9,ge 
J. s. Bach: Cemba lové koncert y A. Cat ta-

hodnota ríno - čemba lo , SKO, dir iguje B. War· umel ec kA 4 4 4 4,5 4 4,10 
cha! technick á kva lito <::. ,5 4 4,5 4 4 4,20 8,30 

D. Sostakovtc: X. symf ónia e mol, Slo-
ven!'ká filharmónia, dirigu je Ladislav umelecká hodnota 5 5 4 4,5 4,5 4,60 
Sl ovák t echnická kvalita 5 4,5 4,5 4,5 4 4,50 9,10 

Vyzvanie do tanca 
baletná premiérd v Košiciach 

Vyzvanie do tanca. Baletný 
večer. C. M. Weber: Vyzvani e 
do lanca a Koncert f mol pre 
klavfr a oL·chcster . L. Holou
bek : Variácie. M. Ravel : Pava
na a Bolero. I.ibrelo, choreogl'a· 
fia a réžia : Marilena a Andrej 
Haläszovcl a Jana Staňová a. h. 
Dirigent: Zdeni!k Bllok. Výtvar
nlk: V ladimir Suchánek a. h. 
Kostým y: Jozef Hdčák o. h. S6· 
lo klavír: Vlastimil Tichý. P1·e· 
miéra: 3. mája 1960. 

j edinou pr emiérou boletnóho 
su i.Joru Státneho d i vadlo v Ko
~ lciach v sezóne 1979-80 bol bo
letný večer zostavený z platieb 
ti tulov, ktoré reprezentujú po
mel'lle i.l roký štýlový ambltus. 
Ten to štý lový rozsah vytvli ra l 
predpoklady zau j!mového veče
r a, v prvom rade v jeho scénic
kej r ealizácii - selekcii a apll
kacli pohybovo-vyrazových pi'O
st l'ledkov ako nosného elemen
tu Inscenácie. Sk ladba večer!! 
obsahova lo diela zok ladotefa 
nemeckého t·omantizmu C. M. 
Weber u (Vyzvanie do tanca a 
Koncert f mol), významného 
reprezentanta francúzskeho im 
presion izmu M. Rovela (Pava
na a Bolero l o predstavite ľa sú
časnej slovenskeJ skladateľskej 
generác ie znsl. umelca L. Ho· 
:oubka ( Varilici e ). Pr ínosom 
toh to baletného večera boli tri 
ce loštátne premiér y - Koncer t 
r mol , Variácie u Pavanu. 

Spomfnaná skladbu veí::cra 
zároven umožf10valu chor·eog ra
ľom rozohruť a naplni ť r eal!· 
zova né titu l y chai'Ok t et·lstlckým 
rukopisom, potr ebnou esenc iou 
a živo t nosťou. Baletn ý" večer 
rea lizova li chor eografi M. a A. 
1ft~ lászovci o debutujuca J. Sta· 
iJová, ktore; táto pr·vá sarno
sta tn fi choreogt·afla hola zlí ro· 
ve11 je j nhsnlven tskou prilcou 
(pus l uch ttčka Kated ry tonťlčnct 
tvorby VSMU ] . Vlastný sc~ nt c
k ý efek t prern lery rno~no rozcl e· 
llt do troch skupin. 

Do prve j skupiny pat t•io 
VtlľÍlic ie j. Staňovej, k torej cho
rcog l·aflcká v ýpoveď je charak
terizovaná vnútorným por iad
kom - m ys llenkovým l pohy
bovým. Faktúra pohy bového vy
Jadrenia . smer u júca k súčasn e j· 
siemu trendu, j e koncipovaná 
vo vzájomnom súlade f. hudob· 
nou fak túr·ou. 

Do druhej skupi ny možno zo
de liť Pavanu Zl:l mŕtvu Infant-

ku a Koncert r mol. U ot:iocn 
je silne akcentovaná myšlienka, 
ktorú však pohybové vyjadrenie 
skOr Ilustruje než dramaticky 
umoci\uje. Pavana s témou smr
ll Sil vyd 1:1 r ila v konečnom dra• 
motlckom polntovan1 dramatur• 
glckého celku lepšie ako Kon· 
cert f mol , k torému chýba dra• 
rnatlčnosť, tanečné obrazy ne• 
vyjadru j ú konflikt svedomia 
( Inšpiratívnym zd t·ojom jo Por• 
tr ét Dorlona Graya O. Wilda ), 
Chýba tu jasncjsia a preh ľad· 
nejšia myšlienková evolúcia, 
Choreografia je dielom M. a A. 
llolászovcov, ktor! sO aj au tor
ml poslednej skupiny večel'a. 

Tr etiu skupinu - k va ll tfltlv· 
ne na jproblemoti ckejšlu - tvo• 
rio Vyzvanie do tanca a Bo le· 
r o. Obe diela cha ra kterizu je po
kus o veľké tanečné divadlo čl 
cll verllssement (Vyzvani e). Vy
zva niu do tanca chýba bohatosť 
prvku a jeho var labi ltto , pr ima 
- j eden zo zúkladnych el e
mentov choreogr1:1fle l kontinui
ta s faktúr ou hudobnej sklad
by, k torej možnosti zostali ne
využi té. Bolero jo v scén icke j 
výpovedi choreogra fov zbdvené 
cara lnstrumen tačnej ra finova
nosti a postupného zvukového 
na rastan1a hudobnej partitúry. 
Dramatlčno dramatickej šlt·uk· 
tury dané hudobným podhla· 
dom je v pohybovom vyjndrení 
nevyuž1té a zostáva r ozblte v 
povrchneJ 1rn1tácil kon fliktu ti
tulnýc h postliv (Hrdinka , l·lt·dl· 
no, On l s pok usom o meta foru 
Judského jedinca v kontexte 
celku. 

Ku kladom pt·emléry pat ri a 
výkony sólistov a zboru, na j
mä vo Variáciách sú pohybo· 
vf! party .,usité na mle1·u", oso
bitnú pozo rnosť sl zaslúži vý· 
kon I. Nemca ( Dorion) v Kon
< Prtn f mol. Kostýmy mimo Va
ná eli a l'avany su prlllš p P.s• 
t t·oro t·elmé 11 rozbljuj ll obrazce. 
Na proti tornu scéna fun kčne 

doplild úsi l 1e choreogr afov. 
Pr om1érový baletný veče1· s 

plu timl kratšími choreografi e
kými krelkiaml výslizne cha· 
rakte t·izule dnešný stav balet
ného súbor u Štátneho divadla 
v Kosic iach, jeho súčasné ume
lecké moZnosti, ktor é sú deter
mmované mladosťou súboru a z 
nej vypl ývajúcou neskúsenos· 

· !ou o nevyzretosťou č len ov toh
to i stotne ambiciózneho a per
spektfvneho súboru. TomRom 

G. Bidovsk~ a G. Bidovský v Holoubkových Variáciách. 
Sn!mka: O. Bér eš 

Náš tip čitateľom Hudobného života 
V. é fžik: Zauja l mí:l Toperczerov Brahms - m ut ný, drav9, 

med1tatrvny, technicky 1 tónovo vzorovo zvládnutý. 

A. Gabauer: Nohrlivka Brahmsovllo Klavír neho lwncertu 
d mol v podani P. Toperczera, Slovenskej filharmónie 11 L . Slo
vc~ka j e dokludom toho, že vr cholnó I n terpretačné výkony ne
treba vždy očakáva ť iba zo zahraničia, ale 2e v posl ednom 
obdobi nám Ich v čoraz hojnejšej miere poskytujú aj domáci 
umel ci. Dokladom toba sú l dalšie nahrávky tejto kolekcie -
Slovákov Sostakovlč, Košiarov Dvoi'ák, Klindov organový r e
ci tál. 

J. Suhajdová: Z tej to kolekci e plc~tul naj vtac ma zaujal 
Brahmsov k lavlr ny koncert v podani P. Toper 1..zerc1 pr o j eho 
v ysoké technické majstrovstvo o hl boky po not• do m yslienka· 
vého sveto t ej to partitúry. 

L . Sustykevičovä : MOJ tlp su pn llovaru sucasnr. za dva Utu• 
l y - oba klavfrne: Jedným je nahrá vka Brahmsovho k lavír • 
neho koncertu vo vynllmjúcom stvárnen f Petra Toper czera. 
Sk vele dopl na prof1!ovú r epertoárovú d isko téku násho vynika
JúCeho umelca. Druhým titulom je snfmka, k tora dokumentu 1e 
nevšedné technické muzikantské danosti a schopnost! THtiany 
F1·aii ovej. Je potešltelnou skutočnosťou, že t áto mimot·iadna 
klaviristka sa pr ostredn fctvom gramoplotne dosi unc do zaslú
zeného ~iršieho vedomia poslucháčov . 

T. Ursinyová: Z hodnotenej kolekcie r eprezenlliJUCej našiel-l 
popredných Interpretov l telesá si zv lasť cením vyn ika júcu 
nahrávku Brahmsovho l. k lavlrneho konce t·tu d mol v podanf 
Petra Toperczera a Slovenskej filha rmónie na t ele s Ladi sla
vom Sl ovákom. Zaujala ma n ielen koncepcia sólist u, Idúca za 
zmyslom prekr ásnej romantick ej výpovedtl Brahmsovej hudby, 
ale aj skvelá hudobná réžia dr. M. Slavlckého a zvukovo-tech· 
nická kvalito p latne. Ako celok Ide o výsledok mimoriadneho 
porozumenia celého tvort v~ho kolel<llvu. v k to rom, pr avda, do
minuje osobnosť sólistu, u nl!s dnes nepochybne mimor iadne
ho - technickou pripravenosťou , Intelektom, citovosťou a hlb· 
kóu v9povede. 
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BARTOLOMEJ URBANEC A ĽUDOV!\ PlESE~ (Zahrajte 
mi tic hCtčko - Dve mládenecké od Nitry - Chodnli!ek 
bjelavý - Svadobné melódie - Medzi dvoma br ehy -
Pieseii o sl ávii!kovi - Znam ja j ednu zahr adei!ku -
Parobská a kari l::kn zo Zemplfna - Na Oure). 
fli!lnkujíi Ľudový orchester Cs. r ozhlasu v Bratislave a 
spevácky zbor SĽUKu (diriguje zas l. umelec B. Urba· 
nec ), Stíidlový orchester a orchester Lúčnice (diriguje 
M. ~m ld) a Zenský zbor a orchester SĽUKu (dirigu je 
J. St el zer ). 
Spievajú zasl. umelkyňa D. Lalčiaková, F. LIYor a, E. Bla· 

"hová, H. Petráková, M. Bunčeková, M. Dnlmadyová-Sky· 
vová. Husle - V iliam Farkd a Jozef Kalina. 
© OPUS Stet·eo 9117 0780 

Výstižný názov novej proftlovej platne zaslúžilého 
umelca Bartolomeja Urbanca evokuje jej dramaturgickú 
a obsahovú podobu. SkladateY patri k tej genéračnej 
v rstve, ktorej základným Inšpiračným zdrojom tvorby 
bolo práve l udová ptescii. AJ on z nej vychádzal, upl·a
vova l ju a spracovával; bola modus vivendi fého ume· 
leckóho kréda. Okrem tejto vnútornej dispozlcle bol tu 
aj druhý moment, ktorý ovplyvnil jeho inklinovanie k ru
dovej tvorivosti, a to nlckoYkoročné pôsobénie v SI:UKu 
vo funkcii dirigenta. Najm!! vtedy, no samozrejme 1 ne
skôr, vzniklo velké množstvo úprav i samosta tných 
kompozícii tohto druhu. "Možno povedať, že Barto lomuf 
U1·Jmnec je jedným zo zakladatcrnv tvorby pre pro fe
slonillnc a amatérsko folklórne silbor y na Slovensku po 
o~lobodon l," piYe Al exander Móžl vo velmi zo l ll tel·e
sovonom, výstižnom a odborne fundovanom sprievod nom 
texte. Bartolomej Urbo nec je predovsetkým sk lodaterom, 
ktorý slovo cill a vie vokálny part dobre posadiL Hoci 
nupísal aj ntekofko rýdzo inštrumentálnych kompozlc1í, 
IHIJVličslu obľubu sl však získali p1·ávc jeho úpravy. ples· 
novó cykly a v poslednom čase su úspešne realizoval 
ako tvorca opier [ Pani úsvi tu, Tanec nad p la čom , Maj
ster Povol). Plat1'1a je výberom jeho najznámojšlch sk la
dieb a úprav Yudov9ch plesni v podon! rovnako známych 
lnlorprctov l súborov tohto žánru . Skladater hlboko pre
nikol do podstaty plesne, snazl sa vystihnúť a podpo
rif joj charakter, pritom však zachovať autentičnosť. Nte
ktJdV sa tak stotožnil s anonymným tvorcom, žo je ťažké 
url': Iť h1·anlcu, pokia r siaha fudové umenie a kde za člna 
Individuá lny prlnos autora. Pritom nezabúda rešpekte· 
va t ani zvláštnosti jeclnotllvých regionálnych oblast! 
[ N itru, Zemplln a p od.). ba niekedy sl dovoli použ1f 
IIJ zvukomarbu [Chodnlček b]e lavý) . O í1spech platne 
sa zaslúžili tiež všetci zúčastnenl interpreti. 

J. SUHAJDOVA ... 
Al\!I LCARE PONCHIELLI: LA GIOCONDA 
© CENTRA - OPUS, Stereo 9112 0404·0408 

U2 dávnejšie vyšla v OPUSe nahrávka málo javiskovo 
frekventovanej opery talianskeho skladatefa Amllcare 
ľonchielltho (1834-1886) - La Gloconda. Dielo sice 
v minulost i :Wo vďaka vhodným predstavlterom na vo
kálne pa rty náročných dejstiev superromanllckého ná
metu podla V. Huga [libreto naplsa l A. Bolto pod pseu
donymom T. Gorrlo), ale po tom na dlhé roky zapadlo. 
0)-ilo vďaka jedinečnej povesti, ktorou ho vyzdobila Ma· 
rio Callasová, ktorii aJ na tej to snlmke dokumentuje 
svoje velké umenia v titulnej postovc Gioconcly. Zre jme 
moznosť preds taviť umelkyiíu s jed nou z je j profilových 
úloh. viedla l I"Uku tých, k tol'l vybrull pre mllovn!kov 
opnrných kompletov snlmku celého diela a doplnili ho 
o poetický, hudobný a vycibrený preklad libreta do slo
vcntlny. Pravdu povediac, záujemcu sl však textovú 
knihu s prekladom ]. Krčméry radšej prečlla pred, čl po 
vypoču li st diela, nic súbežne s hudbou, pretoZe v da
nom pl'lpadc nejde ani tak o presné sledovanie deja, 
ako o vcllen te su clo melodickej, krásnej, cl tuplncj a 
vokúlno náročnej hudby. Ani údajná sociálnosť a vlas
t cnockO tematiku námetu nemajCI už dnes takú účinnost 
Ako v čase premiéry ( r. 1876) - zostala len nekone~ná 
anóznosť s náznakmi geniality v zbor ových purtoch, 
ktoró svojou silou [najm!! l. dejstvo) silne pr lpom!
na ju Verdiho, Ina k súčasnlka Ponchielliho, l keď nie 
gP,IH ! rllčného vrstovnlka (1813-1901 ). Napriek velkosti 
CnllusCJvej umenia - nepopleratcrnej a obdivuhodnej, 
poslucháč obdivu je l kvality ďalšieh spevákov, z kto1·ých 
mnolal uZ nepatria súčasnosti, odišli z operného javiska 
l unhravaclch štúdii pred 10-20 rokmi (Giulia Neri, 
ta llonsky basista, zomr el v r. 1958, v rozkvete umelec
kých sil. za zenit om je l talianska al tistka Fedora Bal·· 
bcrlovéÍ, k l OI'á najväčšie úspec11y slávila v šl yrlclslntych 
a pUťclcsiatych rokoch, hlavnú mužskú úlohu - Enza
spieva na nahrávke Gianni Poggl, l yrický tenorista, ktorý 
slávil úspechv najmli od r. 1946). 

Lo Gioconda nás oblaž! krásnymi hlasmi minulých 
desaťroč!, Je to prljemné spestr enie archlvu disko[llov, 
no na druhej strane - nielen pri tomto li cenčnom oper
nom albume - sa p9tame, čl je nutné siahať pomerne 
často k hlasom minulej ér y, kto1·á dnes pulzuje velmi 
rýchlym životom a má stále novó zjavy. Bolo by ich tre
ba predstaviť, sprllomniť, aj za cenu, že to nebude vždy 
v celistvom opernom diele, nesporne náročnom na vyda
lliP1 na zml14Y.llé záväzk~ a P,od, :r. URSlNYil.V.A 

LEOS JANACEK: GLAGOLSKÁ OMSA pr e sóla, :r.bo1' a 
orchester a organ. Slovenská filharmónia , Slovenský fil · 
harmonický zbor, Zbor SND v Bratislave (zbormajstr í : 
Va lentín lljin, Ladislav Holásek). 
MAGDALf:NA HAJOSSYOVA - soprán, VIKTORIA STRA
CENSKA - alt, VJLE:M PIUBYL - tenor, RICHARD NO· 
VAK - bas, IVAN SOKOL - organ. Diriguje LADISLAV 
SLOVAK. 
© OPUS stereo 9112 0700 

Keď · som pr i prlprave nedávnej vystavy "Leos jand· 
ček a Slovensko" bilancoval nahrávky d1el tohto auto· 
r a slovenskými in terpretmi, predstavovala vtedy celkom 
corstvú Sloviikova nahrávka Glagolskej 01use jediný 
slovenský ti tul z odkazu tohto skladatera (Lapšanského 
Zúpisnlk zmlznutóho so Scht·elerom vysie! na p latni 
u f11·my Eterna v NDR, ostatné sk ladby sú sólovo roz
t ra tené na ďalšieh platniach - Suita so SKO, ária je· 
núfy na profllovej platni A. Martvoilovej). Bolo by však 
predčasné a skreslené vyvodzovať z tohto faktu uzáver, 
že by azda nasl konCCI"tlll umelci neboli ochotn( a ~chop· 
nl popasovať sa so svoj ráznym janáčkovským slohom; 
skor to odzrkodtu jc skutočnosť, že OPUS nechce zná· 
sobovaf pomerne bohaté ja náčkovské nahrávky Supra
phonu. V každom prlpade táto prvá lastovička predsta 
vuje prelomenie tejto ut•čltej zdvorilostnej bariéry a 
mozno povedať, že velmi úspešné. 

Velkého moravského skladatela nemožno Interpretovať 
s tri ezvym rozumom, s chladn9m srdcom a myslie ť sl, 
že možno naií vystačit s premyslenou, do detailov uvá
ženou koncepciou. janáček bez okamži tej tvorivej lnspl· 
rácle je neštýlový, suchý, ba az nudný. Ťažisko jeho 
interpretáCie spoč!va pt·áve v tom, nakofko sa dokéze 
umelec s jeho vášnivou, neraz exaltovanou ci tovosťou 
stotožniť a pri tom ncsklznuf do pudovej spontánnosti, 
pretože v umeni treba vždy zachovať určitú mieru roz· 
vahy, vk usu a kultivovanosti. 

Slovákovmu plnokrvnému naturelu je ja náčkovský stý l 
n ic vzdialený. Nachádza v ňom Ideálnu živnú pôdu pre 
svoju znilmu zárubu pre stavanie p l"lkr ych kontrastov, 
pre úspešné modelovanie cllovo vypätých grandióznych 
oblúkov. Pre svoju koncepciu Glagolskej omše zvolil 
sl stratégiu, pomocou ktorej zvýraznil plasticky 1 vecllaj
šie hlasy a snažil sa o Istý druh demokracie pred pl·e
fcr ovanlm nadvlád y ni!strojov, ktoré s(l nostt erml temll· 
llckého materiálu. Vedome siahol k širokej amplitúde 
zvukovo-farebných, emocionálnych l agog1ckých pros
triedkov. Dynamickým vrcholom vtlačil zemitý výraz, 
ildcrnú dramatickú hutnosť a Ich výrazov9m protlp(l
lom lyrlcko-medltatlvnu krehkosť 11 spevn osť. jedine 
stredné dynamické polohy by sl hádam žiadal i esto bo
hats lu d iferencovanosť. Vo viicslne pri padov 1 nap1·iek 
nevyhnutn ým kontrustným polohám nenecháva! sa Slo
vák unáša ť príliš vzrušeným spádom výrazu a (v tem· 
pe ] zadržovanými g1·adáclami účinno stupnuje napUlle, 
mqm!i tesne pred dynamlcki·mi vrcholmi, a tým un dú· 
va pádnosť , na llchuvo:.t 1 presvedčivosť ( IV. časť). 

V podobných lnlcnciilr.h stvári10val organový pa rt I van 
Sokol; Čl uz v t"t snlwr. ll , kcl e so zvuk kráľovského na
st i"Oja zočlca)ova l du n•ll,uvého hudobného prúdu [n kcle 
oa·ganlsta uemul mo?1;ost nejnko podstatnejšie vplyvat 
na ce lkovú lntcrprctucnlt koncepciu - časť Veruju), 
ale najmll vo veTkom orgunovom sólo VIl . časti , ktoró
podra ntisho mízoru - 11·ochu pL·ílls zdôraznilo vzruse· 
nll dikciu !lutorovej V) povcde a bolo by znieslo vari 
a j troc 1111 Zcii"Za iÚivejsl výraz. 

Šťast ne dopadla aj vo lba sólistov. Zaujme tu po kaž· 
dej sll"fínke vynikajúci, technicky dokonalý a vrC1cny 
prejav sopranistky M. llaJóssyovej, vyrovnaný a muz1· 
kálny p1·ednes V. Strac:cnskej, krásny timbre a vše· 
stranná muzikalita R. Nováka, mohutný hlasový fond 
cll·omatlckého tenori stu V. Pi·Jbyla. 

K vynikajúcemu v ýkonu spevákov l dirigenta treba 
Ztlsl ilzene prirad i ť aj výborný výkon orchestra. Za· 
i larll v sér·il krásne slvári\ovaných só l , v plastike a vy· 
r ovnanostl nástrojových skupin (najm!! u driev). ale 
l sláčiky vynikaJÚ šťnvnatým leskom a sýtou spevnos
ťou fráz. 

Glagolská omša je aj ďa lš!m a vefkým óspecllom náš· 
ho prvého pro fesionálneho vokálneho telesa - Sloven
ského filharmonického zboru a Zboru Opery SND (zbot·· 
majstri V. ll fin a L. Hol:\sek ). Technická a lntonačná 
Istota, výrazová presvcdl::lvosť a nadšenie sú pre nás 
sice samozrejmými atribútmi , ale súčasne pre cudzinu 
(a táto nahrávka sa výborne predáva do zahraničia) 
l skvelou vizitkou cu1·ópskej úrovne slovenského Inter
pretačného umenia. V. CIZtK 

NOV€ GRAMO FONOV€ PLATNE 
VYDAVATEĽSTVA PA. TON: 

L. Janáček: Suita pre sláčiky (Komorný orchester 
L. janáčka, umel ecký vedúci Z. Dejme k). E. Schulhoff: 
Slávnostná predohra, R. Kubln: Spev uhlia - predohra 
(]an(Jčkova fi l harmónia Ostrava, diriguje dr. O. Trhl!k ) 
Ster eo 8110 0054; B. MartinC1: Rytiny, O. Flosman: Son 
o husliach, B. MartinO: Fresky, Piero della Francesca 
(Státny symfonický orchester Gottwaldov, diriguje R. Ha
llska, B. KolmeJ - husle J Stereo 8110 0074; ]. Pauer: 
Trompetlna, Charukte1·y, Trombonetta, Tubonetta, Slepa
čia serenáda (M. Kcjmar - trC1bka, J. Pokorný - k la· 
vlr, Pr ažstl žesťovl sóllsté, Z. Pulec - pozauna, P. Ada
mec - k lavír, V. Hoza - tuba, ]. Pokorný - klav!r, 
Z. a B. Tylšarovcl a R. Beránek - lesné rohy l Stereo 
8l11 0045; L. Zelczný: ll. koncer·t pre husle a orchester, 
S. Lucký: Koncert pre v iolončelo a orchester (P. Messie
rem· - husle, S. Večtomov - violončelo, SOC R Prahd, 
dir. M. Konvalinka) Stereo 8110 0050; Concer tino Pra
ga 78 - prevzaté snhnky Cs. rozhlasu Praha z 13. ročnf
ka medzinárodnej rozh lasovej súťaže Mono 2011 0087; 
Spevácky profil O. Splsara (Smotana, Fibich, Beethoven, 
Wagner, Verd i, Cajkovskl j, Blzet) Ster eo 8116 0062: L. Ja
niičck : Dve skludby pre organ, Predohra pre organ, Va
r) to pre plný organ, Chorálová fantázia pre organ (M. 
Buček- organ). P. Eben: Chorá lová fantázia, A. Par sch: 
Son(! la pre organ (A. Veselé - organ) Stereo 8l11 0044; 
O. ]eremiáš: l. zmes národných plesni , ]. Ce1·emuga: 
Svetom mladosti, S. Prokofiev: Peter a vlk [Ceskú fll. 
harmónia, diriguje a uvádza nár. umelec V. Neumann, 
Kllhnov detsk9 zbor, zbormajster ] . Chvála, F. Klme! -
hoboj, L. Munzar - r ecitácia) live Stereo 8110 0101; 
v edlcll debut na platni Stereo 81 ll 0047 polorect téÍiy: 
O. llllnka - husle (1&;kovsklj] , F. Maxián - klavfr 
( Smotana , Skrlabln); L. Sluka : Kvlllom lu va, S láčl k_ové 
kva rteto (J. ]onášová - spev, j . Pokorný - k lav!r, Ta 
llchovo kvurteto), M. Vacek : Dialóg pre hoboj a klav!r, 
Jtradám ťa, krása (P. Verner - hoboj, J. Prikryl -
klavlr, V. Soul-:upová - spev, Plzenský rozh lasov9 or· 

• cllester dlrii lliB B. Li~ka,t Stereo 11112 0058, 

jut•ij Siuwnov, ~éfdi r igcn t Veľkéhu di vadlA 
v Moskvn na~tuduj e so sÍihorom liflSIICj upe1·y 
Glinkovu opct·u " Ruslan a Cudmi la". Premiér a 
( r éžia Gii nt e1· Lohsc ) sa usku t oční zatia tkum 
okt6bt•a v rámci sl 8vnosll usput•iadaných pri 
prlld:itost i 20. výJ•učia otvoa•cnia nnvej budovy 
lipskej oper y. 

V newyot·skcj Carnegie Hull uskutoi:ni l sa 14. 
marca t. 1". koncer t z diel Km·ola Szymanuw
skóho. Sveto:tnáma poľská husl istka Wna11la 
Wilkomirska predniesla :r.a spoluúčin kuvn n in 

symfonického urchcsll·a z New jersey vedenéhn 
Tumaszom l\1ichalkom l . husluvý kunce•·t, da· 
lej boli na progn•mr! orat(arium Stabat nwtm• 
a balet-pantumlm a Harnasic l ko ncea·tuá VIl l"· 

zia). Spoluúi: in kuva li ďa lši poprcdni JlO ľskl iu· 
tcrpreti a zbor Cor ncll Unlvor sity. 

Jcdnodcjstvovú upet·u Peter a l.ucia ( na mu· 
tívy r ovnomennej novely R. Rollanda) suviot· 
11kcho skladatcra f. K1•iv ickiího uviedli v flO· 
vol žskom meste Kostrome. V moderne kompu· 
novanej a koncipovanej opernej ve1·zii znilmc j 
novely vystupujú iba tri postavy: dva ja spevá
ci predstavujúci Petra a Luciu a herec, l!lla· 
júci autoJ•ov spo jovacl t ext . 

IV. medzinái"Odná husľová súťaž j eana Sihc· 
liusa sa usku točn ! v d i10ch 23. Xl. - 4. XII. 
1980 v Helsinkách. Síi tažc sa mílzu zí•častn l( 
mladi husl isti nar oden! v r ozmodz( rokov 1947 
až 1964. 

" Korunuváciu PUJJpci " Claudia 1\l on teverdihu 
uviedla 1:1. júna Kom ická upe1·a v Ber line v 
hudubnum na~tudovani Vul kCI"a Rohdcho, v 
t•éžli Gilrana järvef elta, na scéne Rcinharta 
Zi mmermanna a v kostý moch Elcunory Kleibe
rovej. 

Aust rá lska sopranistka Joan Sutherlandovti a 
španielsky tenoa·ista Al fi-edo Kraus dom i nu jú v 
novej inscenáci i Donizettiho upet•y " Lucl·czia 
llorgia" uvedenej v londýnskej opere Covent 
Garden. Krit iky oceňu jú nielen kval ity insce
nácie, ale označujú toto typické dielo roman· 
tlck ej uperncj litera túry, u nás takmer za· 
budnuté ( p1·cmiér a diela sa uskutočn i la na 
Vianoce t•. 1U33 v milánske j La Scale) za ge· 
ni ti lny " Mcistot·werk" . 

V dňoch 5.-6. X. 1980 uskutočni sa v Národ· 
nom divadle v l\1nlchove koncOL·tn!í predvedc· 
ni e diela Carla Orffa " Du tcmporum f i ne co· 
moedia". Pod vedením dit·igunta Ra faela Kube· 
Ilka budÍ! SJJOIIIIH:in kuvu( i:Jcnov ia Symf on ic· 
k ého urc hest•·a buvu1·skc hu t"U?.hlasu a bavor · 
ského š tátneho urc hcstna u zbory bavorského 
a juhoncmeckóho •·uzhla~ u . Bude to koncertná 
premiér a novej ťipravy dielo z r . 1979. 

Karl Biihm su stal čestn ým č lenom Státneho 
divadla v Dar mstadte, kdo v rokoch 1927-31 
pôsohil aku genCJ•á lny hudobný riadi tel. 

XIV. svetový kongres JSME ( I nternational 
Society fo1· l\1usic Education ) - medzinárodnej 
spoločnosti p1·o hudobn(t výchovu, založenej 
z iniciativy UNESCO r. 1953 v Br useli - sa 
uskutočni v d ňoch 6.-12. júla vo Varšave. 
Kongres sa koná pod hes lom "Národná kultúra 
ako zdr oj inšpirácie hud obnej výchovy". 

Už po dr uhý raz uviedli Mestské divadlá y 
Magdeburgu operetu Gui da Masanetza ,.In Fris· 
co ist der Teufel los" ( libreto Otto Schneide· 
reit). Viac ako 15 domácich i zahraničných 
inscenácii, r ozhlasová .i gramnfónová nahrávka 
dokumentujíi úspdnosť tohto die la. 

S mimor iadnym úspechom uviedla Nemecká 
opera v DUsseldorfe novú inscenáciu lyricke j 
hudobnej drámy " Boulevard Solltude" Hansa 
Wernera Henzeho. Hudobné dielo na~tudoval 
1 diisseldorfskými symfonikml Giinther Wick , 
rél!lu mal a výpravu navr hol Jean-Pierre Pon
nelle. 

Americká ,.Lyrlc 011era of Chicago" oslávila 
koncom minulého r oku 25-r o!!né jubileum svo
jej existencie. Jedna z najvýznamnejšich ame· 
rlckých opet·ných scén ~účasnosti vedená Cai"OI 
Foxovou (genet•á l ny riaditeľ) a di r igentom Bn t· 
nom Bartol ettim (umelecký l"ia d iteľ) uviedla 
od konca septembra do polovice decembra cyk· 
lu s slávnostných predstavenl (Faust a Mar
garéta, Láska ku tr om pomara nčom , Simone 
Boccanegra, Rigoletto, Bohémo, Tr istan a lzul 
da, André Chénior) , v ktorých vystupuval i mno
hi vynikajúci americk! a eui"ÓilSki SJJevli •:i -
Sherrill Mitn es !Simone) , Cat·lo Cussutta 1 Gah
ric le Adol"llo), Jon Vickers (Tristan ), Beniaml· 
no Prior (Rudolf) , Alfrcdu K1·aus (Faust ), Ni· 
kula Gjaurov t MIJfisto ] , Luciu no Pavanttti l Vn j· 
voda) a mnuhi In í. 

Symfonický orchestct· Ná ntdnej fi lhan nunic 
vo Var~ave pod vedcnim dir·igentov Ka:timiP.I"?.ll 
Kordu a Tadeusza Sh·ugala uskutol::ni l v mar
c i a aprll i vefké koncertné ttu·né pu Aust a·lí · 
Iii a Thajsku. Na koncertnt:h v Pm·the, Atl e· 
laide, Sydney, llrishanu, Canben c, Mclhnua·no 
a Bangkoku p•·eclvi edol n. i. uha Chnpinove 
klavirnc koncerty n Smútoč n ú hudbu, Kon
cert pre orchestet• a LiVI"e JlOua· orcbesh·e W. 
Lutoslawského. Ako sólist i spo lu(Ji:inkova l i Li
dia Grychtolowna ( k lavll") a Konstan tyn Kul
ka l husle). 

V inscunácii ja náčkovej opery Liška Bystro
u~ka uvedenej v západonemeckom Braun 
schweigu vytvára tituln ťi postavu Japonka Hl· 
r oko Kashiwagi. Je to ďaiAI doklad obdivu Ja· 
I!"DCO~ k lieskej hudbe a Jan6tJ<ovi obzvlái f • 



Za prof. Pavlom Tonkovičom eylč'lu "Na polironskej strune" , " Va he kt 
krut", " Veselica z Pohorelej", ,.Obrázky 
spod Tatier" a mnohé ďaliie sa natr va
lo vryli do pamäti pusluch6~ov. Osobnoliť 
Toukuviča sa so svojim iirokým srd· 
com doslovne r ozdávala. Odliiel spomedzi nás prof. Pavol Ton· 

Acovič, hudobný skladalel a dirigent, no· 
•llef vyznamenania Za vynlkajftcu prá· 
e u, nusitef Ceny Antonl na Zápotockého, 
zo~lítžitý pracovnlk k ultúry. Ctuvek vzác
Jiych umel eckých a osobných kvalit, 
osubnusť významná, vzácna a známa " 
.kultúrno-hudobnom puveduml na celom 
Slovensku. Svoj život naplnil obetavou 
Jll'ácuu i láskou k národu, k hudbe i ku 
vAcl kému čim žila a žije naša zem. Veril, 
ž e.: nie t zodpovednejliieho poslania č love
k a ako dával' všetky svojo sc hopností do 
:slu~icb svojho rudu. Nie jo ľahko žlť 
a konať lak, aby diel o č loveku pozdvihlo 
duchu a hrdosť jeho rudu , aby za necha
Jo blahodarné stopy. Prof. Pavol Ton· 
kuvie lo svo jim životom dukázal. 

ľrekona l mnohé prekážky na zložitej 
cu~te životom, po ktot·ej musel prejsť 
ako chlapec z podkonického chotáJ•a. 
Svoje rodisko Podkunice porovnával !!as
tn so životom rudu na cel om Slovensku. 
Lásku k domovu, k matke, k p iesni , ku 
zvukom gájd, fujár, plllt'al čí vrchárskej 
Jutlovej hudbe ziskal v tvrdých životných 
pudmienkach. Ako mnohé iné deli, aj 
jeho upustil otec v detstve, pretože odi
šiel za chlebom do Ameriky. Vždy s 
6ctou spominaJ matku. Vlastnosťami, 
ktorými ho ona, ba l rudná obec vyzbro· 
jill , stali sa mu silnou oporou pre ž i · 
.Yo l. 

"V živote som sa mál o smial , ale ani 
IICJl laka i J" Tento jeho v~rok výsli'-ne 
r.imrukterizuje jeho osobný 11 smelý po· 
stu] k životu, k práci , k zodpovednosti. 

llnsle a l áska k hudbe priviedli ho v 
rokoch mladosti k Figdovi· Bystrému na 
Uč il cfskÍJ akadémiu do Banskej Bystrice. 
Dalej ho cesta viedla k Fricovi Kafen· 
dO\' i , Eugenovi Suchoňovi , Alexandrovi 
Moyzesov i, jozefovi • Strelcovi a k (fa l · 
Jim významný m hudobným osobnostiam 
nn Hudobno-dramatickej akadémii v Bra
ti!:l ave. Umel ecké osobnosti , ktoré boli 
piliel'mi pri formovani slovenskej ná rod· 
ll l! j hudby ho utvrdi li vo vlastn~ch ná
zor·uch: " Ja som l ak hlboko prežil si lu 
mujho rodného hudobného jazyka, že sa 
hn nikdy nevzdám. Je tak osobitý, že ho 
nemožno ní čim iným nahradil " - kon· 
~latoval už v mladosti. 

(13. I . 1907 - 22. V. 1980) 

A skutočne sa ho nikdy nevzdal. Takto 
ru?. hod nnlý a vlastnými názo&·mi i po· 
zual kaml vyzbrojený opú~t'a pedagogic
kÍ! dr·áhu, odchádza dn Cs. •·ozhlasu v 
Kusiciach, aby tu V} u·al prvú pevnú 
hrúzdu na hudobno-umel eckom poli po 
os loboden! naJej vlast i. V roku 1945 ko· 
Jir.ké rozhlasové ~lúdio nevlastnilo tak
mer ni jaký archlv folklórnej hudby. Ton· 
kuvič sa svojským spôsobom zmocnil no· 
vých metód práce v rozhlase. Do pro· 
gramov ko§ického rozhlasu za raďoval 
materiál zlskaný priamo v teréne. Pre· 
liiel ded inami Spiša, Sa r ib, Zcmpllna. 
No jvynikajfrcej~fch spevákov a muzlka n· 
lov predstavil v programoch s priamym 
vysiclanhn. V ko~ickom ~lft díu rozozvu
~a l i novozalozený súbor ,.Branisko". 

Rn lo veľkou cťou 11re Tonkoviča , i e 
hn aku schopného organizá tora i výbor 
néhn znalca hudobného folklóru vyžia· 
dal o Poverenlctvo informáci! (spolu s 

Sviatl<y spevu a hudby v Trnave 
Rubotnlcky spevokol JJrad lan oslávil v 

uplynulych ditoch SVOJU päldcsiatku. Pr! 
prilt..zttosll tohto jubilea z•sla su do Tr
DdVY obrovská rodina spevákov a speva
ČO!\ z celého Slovensku, bo čo viac 1 de· 
l ugdcle zahraničných družobných zboro· 
v~ch telies. Uspor laclatellu (~lovenská 
odborová rada a Robotnícky spevokol 
Brlldlan pri ZK ROJI SOS Trnava) roz· 
vrhli program osláv lak, ze zAt·ovefl za
komponov!lli do ich rámca l Celosloven· 
ský festival robo tníckych a ui! iJOvských 
spevoko lov. ~v&atky spevu u hudby, ko
nurló v znamen! osláv JUbilujúceho spevo
kolu a 35. výročia oslobudonla nasej 
vtustl ~ovietskou armádou probJChali v 
dnoch 16.-18. mája l. r. v Trnave. 

ľrvý deň bol vyhr·aden ~ oslavám jubi· 
!autu. V dupuludtiajšich hudinách pre· 
bicltala v Zrkadlovej sá le Divad la pre 
deti a mládež v Trnave slávnostná č le n · 
skt! schôdza Brad lanu, k tore j su zúi;asl · 
n ili ako česlnl hostia i predstavitelia na
iich slranfckych a lltátnych orgánov. 
Ovudum, vychádzajllc z dlhoročnej tradí· 
ch1 Brncllanu, zaspievali všetci zúčaslne
n l Plese&) práce. Po privítani zúčnstne
nych predniesla slávnostný prlhovor pod· 
prodseclkyiw ONV v ľmnve M. Stofunko
vó. Pre spevákov vyznelu povzbudzujúco 
1 út.l~la časť schilclze, kedy Im boli odo· 
vztluvuné pozclravné listy a dary. Meno
vnu pozclruvny list lélJOmnlku ústredného 
V} ilOJ ll Komu111sllckoJ struny ~lovenskH 
ĽutluvHa l'ezlára a lrsl mlnlstm kultúry 
S~l\ n(ll·oclného umelca M11·osluva Vúlku, 
kl or~ ml boJu thnoccná vďaku struny u 
vl. uv z11 príspevok k úspesnému rozvoju 
su• lllllsllckoj kultúry u Jej prupugáci i, 
JW!JI+II členovia Br ad lanu s vcfkým do
jutllll. Po ďalSích pozclruvuch, po odo
vzthtnl Cestnych uznan( a pluklct, no za
v,•r sclloclzc odznela v slávnostnej nlmo
sl!•n: v mohutnom un1sonc l ntcrnacio
ll d!d. 

i 'upuludnl u 14,UO h bola v Ztipaduslu
V!lnskom múzeu v Trn11ve ulvnr·en(i vý
sta t ka " Ut·ad lan v sociu lisUckum Ccsku
slu ~cnsku", ktorú prucovnfcl 111úzou ve
nov<llt uko skromny durčck juhlluntovi. 

Vt:l:c t' IIÝ ku11cerl v aule PdF UK za 
íu'u~li pui:et ntihu publika pulVI'dil , ic I r · 
Jl rt \'ský Bradlan skulol:ne JlOlrl medzi 
spi~ku amatérskych zboruvých telies. 
!loci v poslednom ohdobl Brudlan n1e 
prll1s čusto koncel'lovul u zanechal ne· 
roz v poslucháčoch l pomc.:rne t•ozpat:t 
té dojmy, JUbilejným koncertom znova 
pn!~l·uclčll, že Interpretačná Isto ta, i nto· 
nul:nu sl!lbillla a dynamicky obdivuhod
ne zvládnutý prednes sú hodnoty, k loré 
Zí!tkall zboru opilf Jeho dobré meno. 

Milým speváckym pozdravom bolo 1 
úvodnó vystúpenie družobného Mužského 
rohol nlr.keho spevokolu pri MsDO v TI· 
sove! o krojovaného miešaného spevác
keho zboru .~lnko j edut pr i KUDZ z ju· 

husluvanského Zuluebu. Po prestavke na· 
stupil jubilUJÚCI spevokol, ktot·y v dvoch 
mul<íclúch - veľký zbor pod vedenlm 
Ivana Luknára a komor ný zbor pod lak· 
IU\Ik OIJ Pav la IJaxu - zaspieval dvanásť 
zbor ov z tvorby domácich i svetových 
skl ada teľuv. Ncul!ciHi júcl pollesk priuz
nlvC'ov Bt·acilunu vyprovokoval prlduvok, 
melodfcku skladbu Vicnl sui mar O. 
Lt•ontuvu, ktorou sólista An ton Dul·un 
spolu so SVOJimi kolegami urobil sku toč
n!l hoclnotnu bodku zu týmto vystúpe
nlm. 

u.·uhý lleir patril Celusluvenskcnru les· 
ltvnln t'OIJULIIlckych a ucuuvskych spevu
ko lov. J{uno 17. llléi JU prlvltul preuseúu 
MsNV doc. dr. J. lluguru, CSc. vse tky 
ZliCUSIIIUllC zllory. KIULIOnllll vencov pl'l 
Panwtnlku osloboditeľov s• spuvCJCI ucli· 
ll pum1atku vsetkych hnl w ov, ktor! pu· 
ÍUI.IIJ SVOje ZIVUly W llUSU siUUOliU. \to 
Vl't:l•rnyCIJ hodl uach SU Uj)J( r UZUZVUCalu 
unia l'dF UK, ktoru !Jolu svedkom vefke· 
ho li!.Jitll 11 vynalo.:eneJ snuhy zucasuw
ny:.:h spevuckych zi.Jorov o čo nujlepSie 
uuwlet..ké vykony. ~ku tocne úctyllod ny 
počet umeleckých telies - Detský spe· 
vácky zllor Oclboril rlk Zlilnu, Dievčenský 
spevélcky zbor ~OU Vr bové, Dievčensk ý 
spuvht..l<y zi.Jur pr i OU Multlclot· Bra tisla· 
vu, Robotnlcky :.:enský spcvucky ZI.Jo r Elt · 
l!Jx ~uruny, Dievčensky spcv(Jcky zbo t· 
Muulu:.t Urut1sluvu, Zeusk ý komorný zbor 
l'rwvldzu, Miesuny spevťlcky zbor ZC~SP 
Nuvt.: Mc.:stu nuu Vallum. Oi<re." .. ý spe· 
\'Ul '-Y zbOJ' Lýru KOIIloJI'llO, Muzský ro· 
hullltLI\y spevokol pn MsDO Trsovec, ~pe· 
Vdt k} zhor Vw ko jedut Zúh1·eb, ~ynt fo· 
Hl( ký un; lrosler pn Dome kultúry ROll 
v ľrlc.:vidzt, Hobotn icky spevoko l Brud· 
lun - ktoré sa publiku predstavil i. sym· 
bo:lzovull mnsou spevukov ohromnú tra
dielu ll stlu r oi.Jotnlckej u·tedy u kon· 
cc• tom s názvom " Pud červenou zásla· 
vuu" prispeli do celého rodu Jl Od uJull 
hUttUnych pri j}I'I ICZll OStl 35. VýrOČIU 
o~ lo!Jotlon iu uuseJ vlast• ~uvielsko u ar· 
múuou. Na ICJIU pnlhl l!lclkc, kde neš lo 
U VIÍUZStVO, HIO O ÚČUS( U l'UdOs( Z dobr e 
vykunu nej prúco, Bru diau nús op!lť ne
net liu l nu poclr ybúch, že medzi robotníc
kynll ~pevokolm t stoj í ozcla nu no jvysscj 
prll ·t:'-c.: umeleckeJ nároi:nosli . 

7il\•c•·etný dei\ festivalu (JII. máj11) bul 
duznt:n im jchu f1spešnéhu priebehu l v 
lľu ls ích miestach Trnavskchu okresu. Zft· 
l:astnenó zbury vystftpili v kultúrnych 
domuch 11 sá lach v T•·nave- ll rn~illruv 
ciuch, v Hlohovci a vo Vrbnvom. 

Númuhu organizá tor ov boJu ocencna 
polleskom vďučn() ho publi ka, spoko jnos· 
ťou zúi:ostnených spevokolov a v nepos
lednom rado radosťou z výsledkov priíLe 
nnslch amutérskych telies. robotufckycb 
sp!:V<iC'kvch zborov, ktor ým na!la socla· 
h !.ltt ká spoločnost venu Jr všetky pros
triedkY.. E. BUGALO.VA 

Emilom Rns kom) a ponrilo Jio zorga
nizovanlm a založenim prvého umelec· 
klího folklórneho súboru na Slovensku. 
Po velkej n6boronj akcii v r . 1948 v rilz· 
nych obciach Slovenska vypočul a posú· 
dil asi 900 rodových umelcov. VyproH
Ioval koncepciu SĽUKu i jeho dramatur
giu k prvému programu. Stal sa jeho 
prvým umeleck~m iéfom. Vyoral tak dru· 
hít b•·lízdu na poli hudobného umenia. 

Keď sa Sl!UK v roku 1949 pri prlle!i· 
tosli 5. výro~ia SNP predstavll na Zvu· 
Jenskum hrade po prvý raz nalej Yerej· 
nosti aa prltumnosH prezidenta republi· 
k y Klementa Gottwalda, mohol Tonkuvlč 
s istou dávkou hrdosti poznamenať: 
" Dávny sen sa mi stal skuto~noiťuu. 
Prt !l viedli sme cel ému národu krésu jeho 
' ' litslného umenia v novej umeleckej pu
dol.c. Som rád a iťastn ý, že sa v ňom 
vidtJI sám fud - tvorca". 

l'nnkuvlč s11 uplsal celým srdcom nie· 
l en SĽUKu, ktorému dal pevné zQ klady 
i umelecký smer na dlhé roky, ale aj 
rozhlasu. Ud roku 1951 buduje Oddelenie 
luuuvej hudby Cs. rozhlasu v Bratislave, 
kile vyoráva tretiu, najhlbiiu brázdu na 
hntlobno-umeleckom poli s celusloven· 
skýn• významom. j eho činnosť je spätá 
s JJrofilovanlm práce Redakcie ľudovej 
hudby. Vytvára nové typy programov ru
dovej hudby, cyklické relácie, pásma 
(Obrázky z dedin, Spevy domova a iné). 
Reali1uje nahrllvky folklórnej hudby v 
r tb:uvilých krajoch a obciach Slovenska. 
Zakludé a buduje archiv, dokumentárny 
fund , spolupracuje s Hudobným i Ná· 
rodupisným ústavom SAV, Osvetový m 
ftstavom na Slovensku. S novými pohnúl· 
komi vr6tlť rudu čo najviac umeleckých 
skvnsl ov, zakladá v nových spolol!en· 
ských podmienkach a pre nové spoločen
ské pulreby l!úbor l!udovej umeleckej 
tvorivosti , sláva sa j eho dirigen tom i 
umciP.ckým vedftcim. 

Tak so Tonkuvič popri svoje j rozhlasu· 
voj pr·ofesii dostáva aj ku kompozičnej 
či nnosti. jeho " Vrchárska nálada", ale 
aj tľaliile kompozlcie - ,.)áno8fkovská 
trndi cla", " Hojdana" - piesne spod Ba· 
bej Gory, " Terchovské nôty", plesne z 

Priam Yýbojue sa usiloval presadi ť sl 
vla~tnú koncepciu v kompozil!ných spra· 
covaniach fudovej hudby. Relpektoval 
pílvodnft ludovú pieseil ako umelecke 
uedii;stvo. Usiloval sa umocniť jej osoiJi· 
tusli itr ukturálne ako a j regionálne. Vy· 
naklada! vera úsilia na zvýrunenie hu· 
dobných dialektov i rôznych intet•p&·etul!· 
n}·ch udtleitov, ktoré slovenskej fudovej 
hudbe dávajú svojskú a j edinel!nú podo· 
bu. V lom bol nekompromisný. Aku zbil· 
ralef 11lovenských fudových plesni uve· 
t•cjni : zo svojich zápisov iba čosl v zbieL'· 
kach Spevy nAiho rudu, Spevy z 01·avy, 
Piesne z Valca a Podkonlc (v zbierkach 
Slovenwké fudové piesne, SAV, Hralisla· 
va) . Oaliie zostali v rukopisoch. 

Aku dirigent realizoval stovky nahrl\
vok s ro:.:hlasovými orchestrami, ~túbor· 
mi i fudovými hudbami. Bul spululvur· 
cum [ilmu " Cesta za fudovými hudubuy
mi uáslrojmi" a " )ánuilk v ll·adlcií slo· 
veuttkého rudu''. 

Ako akllvny č len Zväzu 11lovenských 
skladalefov sa prejavoval nielen kompu· 
ziCnuu ~lnnosťou , nielen tým, !e jeho 
skhtdby zneli v rozhlase, SĽUKu, Lúčnici, 
BROJ, Ne a Iných fol klórnych stlboroch, 
ale aj tým, že sa lntenzl vne :caujfmul 
o hudbu Iných národov. Precestoval Aziu , 
Afriku, Ameriku, mnoho európskych §tá· 
lov. V poslednej etape svojej činnosti zo· 
zn;:movo l s hudbou iných nár odov aj •·uz· 
hlasových poslucháčov v osobitnom cyk · 
l e. 

l'Vechýbal nikdy na folklóL·nych shiv· 
nustiuch vo Vychodnej ,na súťažiach a 
prehliadkach folklórnych súborov. Ako 
pl'edseda Porad né ho zboru pre fuduvll 
hutlhu po dlhé roky spolupracoval 1 

Osvl'tovým ústavom na Slovensku. Svo
jon umeleckou angažovanosl'ou v~razne 
pl' iSilel k hudobno-kultúrnemu rozkvetu 
n11~ej spoločnosti. 

Vsetko, l!o mu rudná zem dala do srd· 
en. jej splat il a vrá til lak~mi hodnotami, 
po ktor~ch budú i generácie s l áskou 
siahal'. Zostáva nám ži l' crato j v jeho ce
lo7.ivo tnom diel e, ktoré nát•od prijal Zlt 

svoj~:. ONDREJ DEMO 

Siedmy roi!nlk Zámuc
kých hier zvolensk~ch , 
kttJJ·~ sa uskutol!nl v 
dilUch 21. júna - 13. jú· 
la l. r . rozliruje svoje 
duterajl ie lokálne zame
ranie. Okrem domácich 
sírborov DJGT privlta na 
pilde zá mockého nállvu· 
•·In aj host'ujúce telesá a 
kladie si smelý cieľ slať 
sa iiir.Aie koncipovaným 
divadelným a umeleckým 
pudujallm celo~lálnohu 
dusahu a významu. !'&·cd 
iitnrtum nUho prvého l et
ného divadelného festiva
lu odpovedá na otázky 
Hudobného života riad i· 
ter DJGT a predseda Or
ganizačného výboru ZHZ 
jaroslav Blahu. 

Verdiovský 
festival 

Ver diho Nabucca. 1\k sa 
l;rnoherná časť foHIIvu ' u 
ucsle v znamen ! vese lo· 
her neJ nntlky j zvo lcn,.ká 
l,ysistrala, m!l r li nskú Ku
pecká komédiu). potum 
operným večel'om kra ru
JO Vercl r. 

- ZíiiTIOt:ké hry ZVO· 
Jenskú už clo v lai1ajslcho 
r oku bull vý l učne zá lozi· 
losťou vyst ť•pcn l č i noh ry 
DJGT vo Zvolene, preto 
zostávull lokálnym poclu
jallnr boz slri;lehu ohlusu 
v slovenskej divadelnej 
VerejnOSti. Vlan i sa na 
nádvorie po prvý raz po· 
kusne dosta la opera DJGT 
so štyrm i predstaven ia· 
ml Rigoletta. Fanlnsllc· 
k(r akustika priestoru, d i
vácky zá u jem a sponUí n· 
ny oh las - prispeli k ne· 
mu predovšetkým vynikli· 
Jticl rumunskl sólisti Vn · 
sile Mn rtlnoiu a Em il 
Glwt·nwn - presvedč i li 
niís o lom, že opera nn 
hradnom nádvod mus! 
mnť pevné n veľm i vý
wumné miesto. Chornk
lCJ' poclujalla, zacie lený 
k čo najšlr•šlm vrstvám 
zvllčša len potenciálneho 
dlvuclel ného obecenstva, 
kl o ré sa grupu je z obci 
stredoslovenskej lokality, 
ole aj clobovli architektú· 
ra prostredia hovo&·la 
jr.d nnzno čnc pre opernú 
k lnsiku - taká Je napo-

na zvolenskom 
záinku 

kon urumutu&'g lt..'-d pr11x 
puuobnych lctu yc lr l esti· 
vu lov v zah ru ui č(, ktle 
lUHU akcie l VOI'IU ZUVU.l· 
nú čusť progrumuvu !Ju· 
dUVI:lllého IUJ' iStlt..kUhO 
"pl'lem ysl u". Vseobocno 
znanw klasické d iela so 
sVOJ imi internacionulnc 
JOdnotnýml výruzovýml 
hudobnými znukmi, kto· 
r é nepoznaJÚ prcká:i:ku 
rečovej burléry, sú pl'vým 
predpokladom k úspes· 
nosti turisti ckej ponuky 
smerom k zahran ič iu . A 
napokon - clo Inscenácii 
Ver dihO, Čl MOZUI'l !l je 
uvora jcdnod uchsle zu· 
bozpečiť prominentné s6· 
llstlcké osobnosll zo za
h r·an lčla, než by tomu bo
lo v pl'lpade historicky 
okrajových operných 
d iel , súčasne J domácej 
tvorby a dramat urg ie· 
kých ex peri mentov. 

Ktoré oper né inscenlí · 
cie boli zahrnuté do pru· 
gramu Zá mockých hier 
zvnlensk~ch 1980? 

- I'OJJI'i štyr och prccl 
sluvcn iuch ht~n:"koi.Jys

t rlckcj opery DJGT s vo
ku Ino neobyčajne kvulll· 
ným nustudovonl m Vordl· 
lro Truhaclú•·a - tvrcl!m 
to n ic z postu tlivudelnó· 
ho •·iadllcfa. ale cllhoroč
nóho k r i ti ka a .,sršJ)a" 
vokAinej problemoliky u 
nás - ponúkame v In ter· 
p•·cuícll umelcov košic
keJ oper y šcstn íísť r·okov 
stli r'é, prem iérové slo· 
venské nilsl udovanic 

A spomlnanf znhra11ič· 
ni sólisti? 

- Aj keď SIIIO pr ed· 
bc:i:ue nemohli slohu ( po 
"hviezcluch llll Jvyi;!neho 
jasu", mlÍme pol vrclenú 
ui:usf spevákov, ktor! ma· 
)Íl dobré meno v popred· 
nych aur·ópskych dlvUll· 
Iach typu ~caly, Vieden· 
skeJ štátneJ opery, Bar· 
celony, Mnichovu, Sofie, 
Uuku •·esll a vofkých la · 
lianskych slaggion. V ko· 
!;ic kom Na buccovl pocu· 
jo3me buiiHJrskú sopra
nistku Humlanu MazdťB· 
kovú a t•umunskóho bary· 
lonlstu Vasllc Marllnol u, 
ktorý na Zámockých 
hrách vlani úspešne de· 
butova l Rigo let tom. V 
banskobystrickom Tru
badúrovi vysl(rpl americ· 
ká černošská sopra nistka 
Vivlan Martinová, mladé 
bu lhnrská mczzosopra· 
nlstka Chrlsllnn Angcla
lwvií. slávny rum unský 
barytonista Dan lorda· 
chescu a Jeden z dnesnej 
vynikajúcej plejády spa· 
niclskych tenorlstov (Do
mingo. Aľl'agH I, Lavl rgén, 
LloverAs, Ot·t lz, Monlané ) 
- Francisco Lazaro. Z 
dom(•cich sólistov budú 
hosťovať ti, ktorf v nH· 
sí ch r·e ltl clách na jviičšmi 
zocl poveda Jú požiaclav
kOm vercllovskó llo lnler
prnl a~ného štý lu - Annn 
Stnrostovó l Abignll. Leo
nora ). Pavol Mauré1 y 
(Nabucco ), Serge! Kop· 
čitk I Zachnrlášl. 

Prlprnvtl : fa~ot l 
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Spomienky 
na zaslúžilého umelca 

Micha.la Vileca 
S Micbalom Vilecom som sa zoznámil 

v r. 1932 počas môjho učitefského pO· 
souenia na MestskeJ hudobneJ škole v 
Pre, ove. Vtedy sa Vtlec vrátil cl o r o
c!Ji:ovského domu po osem ročnom kapel
n iC'kum pôsobení v rôznyc h divadlách v 
Cechách, Nemecku a Rakúsku. Svetová 
llo:;podiírska kl'fza tridsiatych rokov sil
nE:: zusiahla aj do činn osll divadiel a vy
rn~lla z Vllecových rúk taktovku, s k to
rou u i zfska l slusné úspechy či už IS lo 
o dirigovanie opier alebo opet·let. 

\ ilec počas násho viacročného kole
g~<L .11eho 'pn aterstva má lo hovon eval o 
!.VOjt:lj kal>elnlckej činnosti. Spomínam 
!.1 IlJa, že s r ovnakou váznosťou uko o 
S\Ojlch učiteľoch v Budapešti - kde zis
Ind odbor né vzdela nie najvyššej úr ovne 
(1 homán, Kodllly, Bartók) - sa zm ie
itova l o problémoch nastudovan ia ope
ry a operety, nech to bol Pucclni, Le· 
Mr alebo Kálmán. Nadovšetko sl však 
v <i l. i l orlglnalltu a úp rimnosť Invenc ie 
t1 už islo o vážny alebo ľahký žáner. 

Po vybaveni nostt·ifl kacných Iorma llt 
Sil stal M. VJlec učiteľom kl avfrn t:l j hry, 
Hu MestskeJ hudobnej škole v Prešove. 
Svo,u novú úlohu, hoci Išlo takmer zv!lč· 
še o detských ztt čiutočnlkov, plnil s ta· 
kou Istou vážnosťou , ako pred tým um e. 
le.; kú prácu v divadle. :Zivnou pódou náš
h u úprimného priat efstvR boli - okrem 
umel6Ckých otázok - problém y k lavfr· 
m:j pedagogiky. Vilec sa predtým neza
olJeral problematikou vyučovania , zauar 
:čo Jll som už mal za sebou n iekofkoroč· 
mi pedagogickú prax a bol som dosť 
dobre oboznámený s na jnovšou metodic
kou lilera tl\r ou týkajúcou sa výučby kla· 
vh'llf!J l1ry. Vyvinul som určité metodic
ko': postupy najm!! pr i vyučovan[ začJatoč
ntl<ov. Bolo pr e mňa samozrejmosťou dá
Vit ť svoje skúsenosti a vedomosll k dis
pozlctl kolegovi-učite?ovf, k torý pri všet
k eJ el'Udfcll si spočia tk u nevedel r ady 
s malými žia kmi. 

Vilec takmer bez zmeny prevzal mo
je zásady a postupy, ktor9m som zosta l 
v~.orny aj neskôr, keď som sa stal pr o
fesorom !la konzet·vatót·iu. Dok umentom 
spomfuaných metodických postupov je 
dvoj di el na Klavírna skola, ktorú Vllec 
vyd1l l r . 1944 za (viac-menej formálneho 1 
spoluauto1·stva MlkulMa Moyzesa nákla
dom Matice slovenskej v Mar tine. Ozná
mil ml to pri prvom st re tnut! po mno
l wroCnej odlú~enosli zaprfčlnen ej dt·u
hou svetovou vojnou. 

Mestská hudobná škola, vedená hus
lL!.:om Jozefom Brabcom, vyvfjala v ro
k och 1932-1937 z hľadiska nielen v te
daJiifc l1, ale aj dnešných podmienok ne
obyčajne ču lý hudobný život. Závažnej· 
sínli ako podu ja tia sľubne rozbehnuteJ, 
ale k rá tko trvajúcej amatérsk eJ Presov
skej fil harmónie boli nedeľné popolud
ilttjsie koncerty MHS pre žiakov pr esov
sl-. ych škôl, na k tor ých vys tupovali pe
dagógovia l u melci, medzi nimi aj Ml· 
cha! Vilec. Jeho klavfrne čfsla bOli vzor · 
n l:l pripr avené, vyznačovali sa vysokou 
techruckou i interpretačnou úrovilou. Vi 
lee sa pravidelne zúčasll1ova l na tých· 
to, ako aj na pr!leži tostných večerných 
vy5lupenlach niel en ako sól!sta, ale aj 
ako komorný hrá/! a k lavfr ny sprevádza
te ľ . S.Polu sme ver ejne hrávtt li aj !>tvor· 
ručné sk ladby, napr . obidva cykly Slo· 
vanských tancov od Anton1na Dvoi'&ktl 
v originál!. Na oslave š!átneho svia tku, 
na ktor ej som pred niesol Beethovenov 
3. k lavfrny koncert c mol, sprevádzal 
ma Vilec na druhom kiav!rl. Viem, že 

pokračoval vo vet·eJnOrn V)Stupovanf n.t 
vyclwdnom Slovensku aj po olutom od
chod tJ z Presovu . 

a svojej kompozičnej činnosti V1lec 
hovor il málo. Ked ale mal niečo hotové, 
vy~.!adtt l si môj názor na dielo. Niektoré 
jeho skladby som naštudoval i ver ejne 
hral. Pllt ľudových piesn! pr e spev a k la· 
vír a Tri piesne na texty E. B. Lukáča 
sum napr . pr edniesol s istou pr ažskou 
spevúčkou na tzv. "utorkoch" UmeleckeJ 
bes1~dy v Prahe, kam som sa pr·esfahova i 
v sc:ptembri 1937. 

Z& hlavné Vllecove diela pr edvojnové· 
ho obdobia považu jem Sonátu pre violon
čelo a k lavfr a Fan táziu pre husle 11 

k lavír. Podla mňa si.í to vyni kajúce sk lad-

by. Vyznaču jíl sa l og ickou a úspornou 
stavbou, bohatou melodickou Invenciou 
a kullivovnným harmonick ým cflenlm. 
Jstt:i:e. mozno z nich vycftiť, k tor ! veľk[ 
majslr l ovpl yvmli Vl lecovu hudobnú reč . 
V melodike a rytme Kodál y a Bnrtók, 
v haL mónit 11 koloJ·ite Debussy a Ra vel. 

K t ~mto s kladateľom sa Vllec často vy
znl\val zo svojej l ásk y a obdivu. Ne· 
mo~no však ani o jednom z nich ho· 
vo t·i t o vzor e, ktorého by Vilec ntt spó· 
soh opigOnov napodobiioval. Na priek 
vphvom majú jeho skladby tvár vlast
nej o&obnost i. In tonácie hlavných tém 
čr.rp<t li z čist~ch pramei1ov ľudovej ples· 
ne (najmll východoslovenske j ), tematic
ká práca tt inštrumentálna techni ko sved
či ii o európskej k ultúre a vyspe lej vzde· 
lanosti. P1·i tom všetkom jeho sklad by pô· 
sobi li n11 poslucháči! predovsetkým spon
t ťin n e. Urč it ym ukazovateľom Vllecove j 
kom pozi čnej or ientácie mMe byt spome
nutie niektorých známyc h skladateľov, 
ktor! mu boli vzdiHi en! a cudz!, ba nie
kedy až protlvnf. Tak napr. Regera po· 
Vlt~OVIt l Zll ma js t ra vyumelkovaneJ r eme· 
snine l ~pekulácie r " pseudokont ra punkt" 
- hovorieval) . Bruckner mu bol nn pr. 
nekonečne rozvláčny a bomb!lstický. Caj
kovského sl vážil , ale k ritizoval pre nad· 
mit!ru sent imentálnosti, uznával Wagne
rovho génia, ale odsudzoval j eho Cažko· 
pád nosť a ge1·mánsku nadu tosť. Medzi 

romantikmi boli Jelio obJťibencamt Senu
mann. Chopin a Ll szt. Dvoi'ákovt dával 
prednosť pred Smetanom. Za najväčšieho 
skladatera 20. storočia považoval Bartó· 
ka. 

V loterpretaCnom umeni mal Vllec vy
h ra uený vkus, uznával vsak mozné roz
diely podla osobnostného vk ladu inter
preto v k lasick ej, barokovej l roman
u ckel hudbe. Bol neoby.č.aj ne krittck ý 
pri posudzovan[ interpretáci e skladieb 
Imprc.sionistov, pričom poukazoval na 
svo jvoľné výkyvy a nepochopenie štýlu. 

Vo jnové roky a veľká časť povoJnové
ho oi.Jdobia znamenal! pre mt1H preru
i:cnia stykov s V1 iecom. Preto o Vileco
voJn pôsobeni vo funkcii n act!tef11 MHS 
v L'rcsove, hudobného referenttt a dtri· 
guuta orciLestrH Cs. t·ozhlasu v Koiiic1ach 
nemózem poda ť z osobnej skúsenosu 
ž1uelnu !>príivu. Nase ln tenzlvnc styky !>a 
obuuv111 a2 po ustanoven! M1chala Vl· 
Jeca za rladilefa Konzervatória v Bratt
~lave v roku 1955. 

V tom čuse som su stal r eferentom od· 
boru umenia u ústredným lnspektorom 
pre umelecké skolstva na Pover enlctve 
inrormacil, nt:lskôr Poverenfctve ško lstva 
a k ul túry. Brulislavské konzervatórJUlll 
sa nachádzalo · v tom cast! vo ve Inu k n · 
llt:kCJ sttuáciL. Odchod Andreja ucenása 
z miesta r1adile!a v dósledku váineho 
zdl'élVotného stavu ochromilo vedeme 
skoly a ohrozovalo aj pr edchád:tajúce 
v5·sledky Jej budovania. Takmer rok pia
vala škola ako loď bez kormidla a kll
pLtanH. Skola zápastla s veľkým nedos
tatkom učebných pri estorov, ktoré boli 
rozm1estnené na 5-6 ullclttch. Niektoré 
predmety sa vôbec nevyučova li, pJ•eto:2e 
cllyh!l ll miestnosti. Odchodom pedagógov 
na VSMU (Ka fencla, Moyzes, Gaspll r t:lk, 
Strelec l vznikli meclzery a trhliny v kva· 
llte a úr ovni ped :gog1ckého zboru. Väč· 
sina zboru sa skladala z extern ych pe
dagógov. Jeh odmcJ)ovan ie narátalo na 
vázne organlzaCno-rtnančné pre::kái k y. 
N{;obyča jn e sa skomplikovalo postavenie 
a poslanie k onzerv!l tória zalozen!m 
VSMU a Vyiisej hudobnej Skoly pre vzde· 
l ávfmie učiteľov hudobných Skôl. Ne
u ja snenosť učebných osnov zákonite vy
ustlla do n t:lvražJvých konkurencn ých pu
tOh. Bol tu problóm koordinácie so vše· 
ohecnovzdel ávucím školstvom. Zattar čo 
ttbsolvent VIIUS končiaci študium matu· 
ritou sa mohol uchádz11 t be::z ťažkost! o 
ruuovoľnó vysokoskolské stúdium, abso· 
Ju tOrium konzerva tória neoprá vi\ovalo 
ani na to, a!Jy s11 absolvent p!'ihlásll na 
štúl11um hudobnej vedy alebo pedagogW· 
k5't:h povolunr na rtlozofickej čl pedago
gichP.J fakulte, pretože základ nou pod
lll JE!nkou prl jatJa na vysokú školu bolo 
(a je dodnes) p1·edlozenie mat urftného 
vysvedčenia, ktoré sa na konzer vatóriu 
ncuderovalo. 

S takým to dedLI':stvom sme nastúptlt 
do svoj tch funkcii - Viiec ako r iaditeľ 
~ko ly a ja ako zodpovedný č inlt e! cen
t rálnnho rezor tu. Vilec oi.Jetavo opustil 
zabcl1a né a umelecky pú tavé miesto dL· 
n genta rozh lasového orchestr!! v Koši· 
CLitch a vynovel výzve Pover en !ctvu skol
stva tt k ul túry 11 Zväzu československ ých 
skladateľov v zcíujme reorganizácie bru
tlsluvského konzervatóritt. Po prekona
nl obytovac!ch ťažkost! stt vrhol s plnou 
energiou do práce. j eho nastúpenie do 
fun kcie rJ!Idite fa pn nieslo upokojenie u 
postupne sa upevJ! ujúcu konsoildacl u do 
rozharttných pomerov konzervutória. Sú· 
StllVnou llospiHJCIOU na hOdi nách indiVI· 
duálnych l koleklfvnvch predmetov Zlsto
va i lwal i l u pedugógov a vykonal nevy
hnu:nó k{tdrové opatrenia. Vytvori l nový 
~ystém Interných a ver ejných žiackych 
vy~túpenl a koncertov. Nešetriac svoj 
voľný čas osobne kontro loval vsetky kon
certné výkony l skúšky. Dal Impulz k 
noveJ organizáci i skúšok školského or· 
chest r a a zasiahol (J čl nne aj do výchovy 
adeptov baletu. 

V úzkej spolupráci so mnou sa veno· 
val a j otázke vytvorenia noVE!j štruktúry 
konzerva tór il v ce loštátnom meradle. Dá· 
va l r.enné podnety k vypr acovaniu no
vflho učebnóho plánu a úči nn e ma pod· 
pOL·oval na niektorých poradách ce lo-

štátnelio Ministerstva školstva v Pr ah e 
pr i presadzovan! novej štruk tOry a no. 
vých ul;ebných plánov lmnzervatór!f. Slo• 
venskou str anou vypracovaná nová štruk .. 
túra sa napriek opoztcli velkeJ časti za .. 
stupcov pr ažského a bl'llenského kon• 
zer vatór!a schvúllla u sta la sa platfor
mou šesťročného štúdia so zafixovanou 
maturitou vo 4. ročnTku Koncepcia Po
verenfctva školstva a kui túrv, ktor á spo
c.,ivala oa r acionálnej syntéze odborného 
a všeobecného str edogkolskél1o vzdelama 
pedagogického smeru, sa stala reali tou s 
pevným zakotvenfm v novom školskom 
zákone z r . 1961, č. 186 Zb. ako platná 
učiteľskú kval ifikácia pre ĽSU alebo 
umelecká kvullfikáCJR pre pósobenle v 
or·chestrl a balete. Z<lkon ju definoval 
ako ~yššle odborné vzdelanie, t. j. me
dzistupei1 medzi úplným stredoškolsk9m 
a vysokoškolským vzdela nlm. 

Prácu a činnosť Michala Vileca cha• 
rakterízovala hú2evnata pracovitosť, ne· 
nap11dný skromný prejttv a taktný pri
stup k ľudom . Možno prttvom poukázať 
aj nl! negat!vn u stránk u tejto povahv: 
neclllstatok schopnosti propagácie u agi 
tácie. Nezáležalo mu na publicite slwly 
alebo svojej osoby. Slršla verejnosť nepo
č u la za jeho éry vera o bratislavskom 
konzer vatóriu, hoci pedagógovia školy 
i:erpall vera z jeho vedomost! a názo· 
r ov. Bolo udi vujúce, ako konkrét ne u 
presne vedel posúdi ť výkony žiakov hoci
k torého študi jného odboru a nástro ja . K 
tom u mu nespoL·ne dopomohli mnoho· 
ročné skúsenosti výkonného umel ca llda
v irlsta , di rigent ], skladateľa a teoreti ka. 
Pedagógov teoretick ých predmetov pre· 
k vapl i originálne koncipovanou metódou 
V) ucovania náuky o har mónii. Ešte počäs 
posobenla v Pr ešove vypracoval podrob· 
nú učebnicu náuky o !Jarmóntl, k torá 
dod nes čaká na svoje vydanie. 

Bra tislavské roky boli napriek veľkému 

pracovnému zaneprázdneni u z kompo
zičného hladiska pre Vileca najplodnej
sim L. Okr em Klavlr neho t ria, klenotu slo
venskej komornej tvorby a ďa lšieh diel 
komornej hudby, napísal symťon 1cké che
lo Preludio erolco, plesne e rad skla· 
dlcb pre k lavír, medzi nim i aj dVH cyldy 
štvonučných skladi eb i Baladu Pl'e dvR 

klavTr y. Niek toré klavfrne skladby sa 
stali ?>tandardnou súčasťou sloven!>kého 
koncertného repertoáru a učebných 

osnov konzervatór il i ĽSO. 

Vllocov zd ravotný stav llol počas jel1o 
brulis lavského pôsobenia na konzerva
tóriu dobrý, hoci občas sa prejavovali 
krátkodobé pr !znaky ťažkej nervove) po
r uchy v chrbtici. Ztar, akútny výbuch 
choroby v L'oku 1962 ho n&hle vyradil 
z akejko ľvek pracovnej činn osti. Ani ope
ratívny zá krok nepomohol. Iba lekár•ska 
slltrostllvosť a nezlomná životná ener· 
gia umožnili V!lecov! napr iek nepretržl· 
tým bolestiam a ochrnutiu dolných kon• 
čatfn prežiť e?>te plných 17 t•okov. 

Vilec bol eko č lovek prototyp huma• 
m stu. Nemal nepriateľov. Okrem tvor l· 
vej čmoostl s mnohými dielami trvalet 
hodnoty vlclfm jeho hlavný pr!nos p re 
slovenskú k ul túru v tom, že dal br atí· 
slavskému konzervatóri u určitý profil. 
ZI.Juvll konzervatórium výstrel kov indi 
vidualizmu, zaviedol na škole do všet· 
kéllo pevný systém a poriadok a čo te 
nujdôležl tejšle, zvýšil kvalitu výučby. 

Spinii vo veľkej mle1·e v pr vej etape so· 
cia llstlckého budovania to, čo je najak
tuá lnejšou požiadavkou dnešnej etapy: 
zv~'šit efek t!vnost a kvali tu práce. Mo ju 
spoluprácu a priateYstvo s Michalom Vl· 
leeom zaradu jem k najužltočnejš!m R 

najkratšhn úsekom mô;ho života. 

MJKULAS STRAUSZ 

Bratislavsl(á lýra 1980 
Jeho dalšia cesta v hladan1 výrazu bude však Istotne 
pokra'čovat. 

S najvllčšfm záu jmom pri jalo publikum azda koncert 
Felixa Slováčka. Je to Interpret dokonalý vo sVOJej unl· 
vr.rzálnostl, k torý okrem prezentovanie svojich nespor· 
ných k valft nechal na koncerte ,.zaht•ať sl" aj dals!ch 
kolegov - Vác lava Týfu, Rudol fa Rokla a zaspieva ť v sú· 
časnosti výbornú Jitku Zelenkavú. ( Dokoncenle z l. str .] 

všetky tradfcle a dostať sa na p latfon nu beznej ,.anglo· 
európskej" produkcie, alebo pokt•ačova ť dalej v štýle 
"rock made In Itali a" a logicky sa tým separova ť od 
slršieho svetového prúdu? Ukázat spr·ávny smer hudob
neJ orien tácie nie je ľa hké. Taltanskl rockovt i nterpreti 
sa s t ýmto pr oblémom musia vyrovna ť smnl. V plnom 
zmysle sa lo vzťahuje aj na skupinu Matla Bazar . 

Domá.ci i nterpreti: v prehllad kov9ch blokoch pripra 
vi ll divákom zopár pr !jemných prekvapen!. Prvym bolo 
vyst(Jpenie Very Špinarnve j a Orchestra Iva Pavlika. 
Dobrá rocková hudba, slušné výkony č lenov orchestr·a 
a nákazllvo pri rodzeným rockovým tepom pracujúce 
srdce hlavnej protngonistky dokáza li prebudi ť z akejsi 
unavenej apatie aj lýrové obecenstvo. Spina~:ová spie
vala s plným nasaclenTm a nestrojeným entuziazmom 
niPkofko pôvod ných l prevzatých rockových pesn ičiek. 
Jl'dným z vrcholov jej vystupenia holo u rčilP. Moriconne· 
hu picseil z Leoneho fi lmu Vtedy na Západe, ktorá na
vyše zaujala aJ Dtyšlienkovo obsažnou výpoveďou . 

Skupina Modr ý efekt opäť presvedčila o správnosti 
nastúpenej cesty, ked neodznel ani jeden "si nglový hlt", 
anf očakáva n á Semelkova a Vrbova minuloročná vfťazná 
" lýJ•ovka". ale " ťažk ý " koncertný repertoár, pri počú· 
vanf kto'rého s1 pr i šli na svoje najm!! labužnlcl jedného 
z tzv. menšinových žánrov u nás. V dvoch kompoz!ciách 
- Panská jfzda a 33 - sme mohli obdivovať plný zvuk 
skupiny, inštrumentálnu brilantnosť Radima H lad!ka, 
spofa hfivosr, vt ip a vynaliezavosť pr áce s bicími Vlada 
techa a kllivesy i krásne drsný vokál Loška Semel ku. 

Spontánne sme aplttudova ll a j vokálne 1 inslrumentál· 
ne drama turgicky vyváženému vystúpeniu bratislavského, 
v minulosl i výhradne štúdiového big-bandu VV-Syslém, 
ktor ý ved ie Vlado Va lovič. V troch vokál no·in!;trumen· 
tá l nych a Jed nej čisto Inštrumen tálnej kompozlci i uviedol 
VV-Systém aj svojho pražského hosťa, v súčasnosti jed· 
ného z najvýraznejších d ~ezových k lav i ristov u nás, 
Emi la Vikl ické ho. l!udovlt Nosko, k tory 11kohv s1 stÍIIr. 

hľl!da l mn::sto na našej hudoiJnet scéne, na kontl'rle 
ii džezovo orl entovHným rt:lpertoérom zapósobll dobre, 

Na záverečnom večere festivalu sa po nlekolkých dl· 
homesačných zahraničných zájazdoch predstavila do· 
mácemu pu bliku na Zimnom štadióne kvalitná slovenskA 
skupina Prognóza. Počas jej vystúpenia sme uvažovali 
o tom, že by stá lo za to, porozmýšľať o možnosti uvádzať 
na Lýre v špeciálnom bloku skupiny už spomlnaných 
tzv. menšinových žánrov, hoci pr1 dobrom zvuku PJ•og
nózy sl mohli prfsť " na svoje" p1·áve aj labužnfci kva
litnej hudby tzv. stredného pr(Jdu populárnej hudh\'. Tf 
však už zrejme čak!!li na Jii'í ho Kot·na, ktorý svojou m i
nlshow, zvládnutou na bezpečnej profesionálneJ úrovni, 
bol posledným spevll kom Bralislavskel lýry 1980. 

Na záver t reba spomenúť vynikatíwu pr ácu Ft~stiva lo· 
vého orchestra vedeného Vár. lavom Hyb~om a Vierosla
vum Matui fkom, ktorému sa sfce dostalo ocenenia io 
strany od bornef poroty. väčšina obecenst va ho však, 
najml:l v preclprest<lvkovýr.h blokoch (poča s za.:;adanla 
pot·ô't) netaktne a nekullúrne ignorova la. 

ELENA ANTALOVA 
Ri CHARD MtiLLER 




