
Zaslúžilý umelec Zdenek Kuiler dirigoval Ceskú filharmóniu pri 
otváracom koncerte, na ktorom už trodil!ne znie Smetonova " Má 
vlast ". 

• • 

Je zrejmé, že Mikulova sklad
ba v podani B. Sulcovej a bra· 
t1slavských umelcov Al žbety 
Plaskurovej, Viktora Siml!iska 
(husle) a Heleny GäUot·ovej 
(klavlr] vyznela v dokonHlom 

a reprezen tatlvnom naštudova
nl, správne zdôrazfJU)úcom nú
ladu jednotlivých ptesnl, ktort1 
:.ú dalšhn dokladom autorovej 
mimoriadnej erudicie l bohatej 
lwmpozlčne) Invencie. Pouzttlm 
veľmi obmedzeného zvukoveho 
Hparatu vznikol cyklus, ktory 
Iste patr i k atilorovým roprc 
zentatlvnym dielam. 

Doterajšia tvo•·ba Jana Seldla 
tvo•·I v pohfade na autorovo 
rozsiahle životné dlelo jednotia
ct celok, ktorého trvalou sli· 
časťou 1e l skladaterov perma
nentn~ zľtujem o zborovu tvor· 
bu. Casovo zatlar posledná skla
dHteľova premiéra, ktorá zazne
la na dopoludflajsom zbo i·ovom 
mn llnó PJ v podani vždy dobre 
znejúceho Speváckeho zboru 
Cs. rozhlasu v Prahe pod skú· 
:;enym veclenlm 1\tilana Malého 
preukázala Seldlovu tvorlvtl 
skúsenosť, closlahnutu v prie· 
behu doteraj~ej skladute!:.kej 
práce. M1esan~ zbor Malä ru
žová záhrada má svoje ťails· 
ko v dokonalej hHrmonicky ce
listvej metodike, citlivo reagu· 
júcej na básnické texty. Seldlov 
cyklus zbor predviedol nielen 
na dokonaleJ interpretačn ej (1 .. 

kova Sonáta pro Vlll'llany je ty
ptckou ukážkou moderne poita
tého klasického útv11ru mimo· 
riadnych sktadlltefských hod
nôt. 

Pozornos( festivalového pub
Ilka si získali l p1·emléry Smyč· 
cuvého kvarteta ~. 2 Viktora 
Kalabisa rovnako ako trojdielne 
melodramatické dielo Hrublno
va pohádka od Otmara Mächu. 
Zauar čo prvil z mch sa vy
znal:ovala aktivlzu júcou bezpro· 
slrcd nostou vnútornej emócie, 
v ktorej disci plinovane zohrané 
Talichovo kvarteto zdôraznilo 
predovsetkým ztoi.ku citovú, 
l:ím dodalo tejto Kalabisovej 
originálne koncipovaneJ sklad
be pocit úprimnej výpovede, 
Mlichova tvorba sa tentoraz o
l'tentova la Iným smerom. Išlo 
tu vlastne o melodramatické 
spracovanie hrub!novských roz
právkových nllmetov, teda v sú
casnej českej hudbe útvar ma
tokedy použlvaný. Sk ladateľ vy
liZli fabulullvnosť vsetkých 
troch rozprávok, ktoré lnšt•·u
mentátnyml prostnedkaml pre
mesot do hudobneJ podoby. Zdá 
sa, že zlvotnosť tejto hudbv te 
prlllš obmedzená verbálnym vý
kladom, že Ide skOi' len o scé
nickú hudbu, kto1·ej ale nemož
no uprieť jej chat•aktel·lstickú 
zvukomRiebnosť l u rčitú mleru 
umeleckej styllzovanostt za po· 

MALÉ OHLIADNUTIE ZA JUBILEJNÝM 
llá·~~~~~~a:~:uJ~i)l~~~~~~e .. ~~:a~~~ 35 ROC .... NI.KOM . Pr~:~zska jar prt:ldstavli na viac 
a ko ~c!.ťdeslll t1ch komorných, 
orche!>trlllnych l operných ve- ' ' 
čet·och rad domácich l zahra- e · 
mCných umelcov - renomova-
ných l začlnajúclch - v pro
g,·amoch, ktoré výrazne repre
zentovali domácu i zahranlčuú 
skludotelskú tvorbu. Okrem 
sk luclleb stlll'slch tu zazneli tlm! 
l'tlpr ezentatlvno diela českej l 
slovenske) hudby 20. storol:ia 
ruvnHko nko sedem sk!Hdatc ť· 
skych noviniek. 

Premiéry nových skladieb 

1\unce••t p1·c husle a urchcs
tu• o.: . :t )osela Ce1•emugu Sd vy
z.,.,wv<~l wstrnmentálnou trlez
vostou 11 úspornosťou, mySilt:ln
kuv(Jll zóva.~.nostou, zomknutos
tuu 1 nosnou melodikou, donH
IIUJlH:IIll prvkom v pnebehu ce
leJ skluduy. V úvodneJ ť:11stl du
J.; •• ml mlud9 a tlllentovan9 Cc
n ~<k Pavllk využ1ť dôsledne 
V»< .. lk)· l.ll mo.mosll, aby preuhtl
ZHI Jedwcčne umeme, vytvllrn
nc: na bezpečných techlllt.kych 
:wldädoch. Sólový part mu tuto 
pnltlZttost neraz poskytol. 
Umelcovo hudobné\ ~punwnclta 
IJrl lllf.!siH Geremugovej svletlVOJ 
d mtliOdlcky bohateJ skludbe, 
p lnuj Intunzivneho citového Zll· 
u jiJIIII, zvr~;hované mnoistvo tn· 
tUIIdCnC, predli!;SOVU l technic· 
ky zvladnUleJ hry. 

Opmll tumu Flusmanova 
skltldl)l! Symtonia - kuncm·t 
p1·c klavír a orchester vy tntc 
Vél UlllllllliU VZI'USU)ÚCC)Slln dUJ 
1110111 tt kurnpllkovl!nej~ou Struk 
turou tnstrumentácle; nejde tu 
v podstttll' o klltslcký kuncm 
tuntny typ skhtdiJy, ule 1 jedno 
liaty syu11Cmlck9 org11 n1zmus, 
kturOhn pru·odzPný stred tvori 
klaviru> part. l\merlck9 klav1 
n::.tH Leonard Hokansou sa tu 
za <;pnlupi éce SymlontckOho or 
rtlt".tra F'OK ( dlr. jti'l Relohlu 
Vflk 1 snúll vytažtf nwxlnlliiP 
zvukového materiálu. jeho IJT'!I 
viu·ný výkon bol osloboden9 od 
pre1avu ake!ko!vek sentlmenta 
llty a zbytočného p6tosu. i\u 
!Ol' Sil v skladbe prejavil ako 
t vorca prt~kva pívého skladatef
uého tntelektu.a bohatou fan-

PRAŽSKEJ JARI 

Súbor Ars antiqua de Paris zoial pri svnjom koncerte z tvorby 
tt·ubad flrov 13. slorol!ia vefký úspech. Snfmky: CSTK 

tlizlou zvukovych lurlob a ln
stntmentllcnou pľCSVedČIVOSťOU 

SklHdba Večný dvojspev pre 
sopran, dvoje liusll a klavlr na 
~lovli j. Urbli nkoVeJ od Zden· 
ka 1\likulu mala pri premiére 
vybomu Interpretku vokli l neho 
pa1·t u v soprunlsll<e Brigitu Sul
cuvej, ktoreJ prirodzene ehs 
ponovany kulllvovuný hlas Vy· 
zdvihol homogP.nnu kompakt
nost celého diP.la s llkcentovú· 
nim pnrodzených vrcbolovych 
nuest. Striebri sto znejúca far
lld hl11su, podporená ľahkou. 
tvo,·IJou vukatu !l čistotou d1k· 
cle, mu la svojo prirodznné ťa
ZISko pl'ilV(J VO výšknch. ktOI'Íl 
l v allerm1tlvnvch m iestach par
llturv sóli stka prekonilvala pa· 
mliťovo Isto s presvedčivou do
Jimavostou a umeleckou doko
nalosťou. 

rovni, ale l s citovým zauJa· 
um. 

Trorhu odlišným smerom l>ll 

oi·jontovul Jii'i Dvoräček vo svo· 
jej Sonáte pro varhany, ktor e: 
tvorivO zre losť dokonalou m
terprt>IArlou vyzdvihol organls· 
ta Vát: lav Rabas. Moclei•ne kon· 
clpovnnú, pritom však fo• matne 
ncolená mn.jstrovskli skl11dba 
priniesla nlokofko motivicky 
1nvenl:n~ ch námetov. kto•·ó HU· 
tOl' v pi'lebehu skluclby gt·ado
V<Il at do samého Vl'l:hotu v 
zavcre. Sktaci<Jterovo nll~lrojo
vé clton1e v dokonalo IJI'ekom 
ponovanom celku obs1uhto snáď 
všetky možnosti zvukové, dy· 
namlcké i agogtcké od medlta
t ivneho ponoru v druhej časti 
až k efektne gra'dovaným a dra
maticky vyhroteným momen
tom organového pléna .:; Dvoféč· 

užl till ln§trumenta'ene odhsnycb 
hudobných blokov. 

Úspechy domácich 
interpretov 

Trad lčnú s účast lntel'pretač
n eJ zložky festivAlu tvoria do· 
máci umelci. Této konfrontá
cia domáceho 11 svetového In
terpre ta čného umeni a nezrled
k!l prináša zaujlrnavé porovna
n ie a súčasne preveruje úroveo 
domácich Interpretov . 

Pretože festival Praisk!! jar 
Je súčasne prlleZilosťou k to· 
mu, aby sa zahraničnt boslla 
zoznámili s našou domllcou hu· 
debnou kultúrou predovSetkým 
v aulent!ckej lntel'pl·etácll čes
kých a slovenských umelcov, 
prevažná · väčšina týchto diel 
zAznela v podani našich Inter
pretov. 

Stalo se dobrou tradtclou, žil 
v Prahe koncertujú aJ mnoh! 
slovensk! umelci. Okrem spoml
nanej premiéry Zdenka Mikulu 
za spolupráce bratislavských u· 
melcov mal mimoriad ny poslu
c háčsky dopad koncert Sloven
ského komorného ot•chestra 
pod vedenlm Bohdana Warcha
la. Predniesol sk ladby rôznych 
slohových obdobi, kde naprtek 
výraznej odlišnosti slohov vy
nikala jednotiaca Unia Ich hry, 
ktora sa vyznačovala okrem sa· 
mozrejmej 1:1 pre tento súbor 
tak typickej muzikálneJ spon· 
tti nnostt cltllvo'u k otektlvnou 
silhrou, pre.rnutou hlbokým za· 
UJatlm a zmyslom pre tvorbu 
zvukovo bohatého výsledného 
tvaru. Hlavne Dvoi'ékova Sere· 
náda P.l'e sláčiky, op. 22 našla 

, v tomto teleso Interpreta, kto
, rého poňatie korešpondovalo s 
celkovou náladou skladby. 
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U!'Čilé problémy Interpretač
ného rázu (zvlásť nedostatočne 
vyrazná dikcia sólového spevu l 
sa pre javili vo fantázii pre sop
rlin, organ a komorný orchester 
1\lilana Nováka pod názvom 
Aby bol i ivot na zemi. Pražský 
komorný orchester a hlavne 
Luba Orgonáiiová neprispeli k 
objekllvnemu poznaniu tejto 
sugestlvne chápanej filozofic
kej meditácie, l ked vlastný 
kompoztčný zámer neostal u 
publika nepovšimnutý. 

Naproti tomu Rapsodickl\ sui
ta pre klavfr a orchester Eu· 
gena Suchoňa našla vedTa )a· 
náčkovaj f ilhar mónie z Ostra
vy (d1r. Otakar Trhlik ) odda· 
nú Interpretku v klaviristka 
Kláre Havlfkovej, takže poda· 
nie vyznelo v presvedčlvom tva
re. Sólistka to technickou hri
Janclou l oprávnene trochu os
trajsle zne1llclm sp<lsobom lido
ru vytvorila medzi sólovým par
tom a orchestrálnou zložkou 
pi·lestot' pre vzájomnú llllhl·u. 
ktorá vo svojom výslednom doj
nle prispela k zv~razoenlu sa
motného diela. llavllkovít sn tu 
preJavila ako dokonale cll spo
novanó suchonovskú lnte1·prf't· 
ka, chápajúca myšlienkovú snb· 
stl!nctu prednesených skludleb 
v adekvátnych výrazových pro
stt·ledkoch, čo dokázala aj v 
pr!davku - Sucboiíovej Tocca
te pre sólov~ klavir, ktorú 
predniesla v prikladnej techmc
keJ p1·ecfznostl, s iskrivou vlr~ 
tuozitou a s mysllenkovo do• 
konale zv ládnutou problemali• 
kou frázovania, dynamickej vy
stavby 1 ďalšieh aspektov :,ó· 
love) klavlrnej hry. 

l ked vystúpenie v Prahe ob
ľúben ej speváčky Magdalény, 
Hajóssyovej sa tohto roku uiJ
medzilo na minimum, t neoby
cajne vydarené podanie kon
l:ertnej árie W. A. Mozarta Bel
la mia fiamma, addlo v akus· 
t1cky nevyhovujucom prostr!!cl{ 
záh•·adného plenéru pri VIle 
Bel' ll'amk<l potvrdilo oprc~vnt!
no!>ť obluby tetto spevál:ky u 
praZskéllo publika. Technicky 
uokonale zvládnutý hlus znel eJ) 
v t9Chlo podmienkach vyľazovo 
elegantne, intonačne čisto, pl'l 
t\ orbe bohate vykienutý~oh kou
ll lén rn lad 1st vo a krásne Ul:lflo· 
vane. 

Vyslúpeme Petra Ovorskeho 
opať splmlo všetky očakt~vdnln, 
v recW!Ie sa predstavil so :,o
listkou viedenskeJ Státne) upli
ry, Luisou Bosabalianovou, llcl• 

m1esto oncmocnenej E. Motda
ve&nu. Krťlsne znejúci hlas bu l 
v tomto prlpade porovn3vatc r
ný snAd len s ntektorýml osob
nosťami l:eskej hudobne) minu· 
lost!. Symfonický orchester Cs. 
rozhluu v Bratislave pod La
nérdovon taktovkou bol nd V\ ~ti 
n1eten perfektným orchestrom, 
ale nemenej dokonalým ,.spi'C· 
vádzaterom" lntullfvne Cltllvym 
na sebamenšl dynamick~ 1 ~:~go
glcký detail. Dirlgentovo po118· 
tie JEl vždy úmemó lo terp1·eto· 
vane) sk ladbe (čo plalllo l o 
nasledujúcom večere s tvorbou 
Očanásovou a Berlio..:ovou ], 
ktorú domýšla do vsetkych po
drobnosti. 

Oroven českých l slovenských 
interpretov bola celkove vefml 
dobrú. Hlavne domáca hudob
ná tvorba zazne la s presvedči· 
vou autenličnosťou prejavu, čo 
bolo dobre ocenené predovšet
k~m prltomným1 zahran lč.nýmt 
hosťami. 

Zahranit:n~ orchestre 
a 56\isti 

Výkony hostuJÚCich zah.ranl~· 
nych ot•chestrálnych stlborov 
rovnako ako komornych zdru· 
žen f l l!ecltály jednotlivcov tl'a• 
dlčno prlnášajťl rad mimoriad
nych dojmov, čo platilo o vl!č· 
!Hnil tohtoročných koncertov. Z 
orchestrálnych telies prlpomell-

,(Pokralo~ánle na 3. str. ) 



NASl UMELCI V ZAHRAN!CI. Prostt·ed
Jtlctvom cs. umeleckej agentúry Slov
f..oncut·t bud u v jull úi:tnkovať v zahra
nt(;! lllO nas1 umelci: organista V. Rusó 
Mt pruclsli.tvl v Mt:R [22. a 23.), tenonsta 
1:'. Dvot·sky bude nuhrávar v Budapesti 
l'Lu:ctntho Mutlumo Bu tterfly (L - 14.), 
orguu1sta F. Kllndtt vystOpi v SFRJ (6. ) , 
!)lovonsf..n lilllarntónta 8 Slovensk ý fll
lwrmonický zbo1 ~u zucastma na festi
vale Ct:ll'inllllschcr ::>ommer v rakOskom 
VtliHt:hu, prvy koncert bude dlngovať 
D. 1\uch•dze a sólistom bude k lavi ris ta 
N. Mu~u l oll (10.). n8 druhom koncerte 
je dmgentom Ch. von Dohnányl ( l l.), 
!:i lovcnský komorny orchester vystúpi vo 
!:>VI!Jttursku [18.) a NSR (19. ). (iu) 

PRI\ZSKf: KONZERVATÚRI UM sa za
ca la pri pravovať na oslavy 170. výročia 
vzniku. Táto najstaršia umelecká skola v 
st red nej Európe začlna s oslavami už na 
jesei1 a priebežne potrvajú takmer cel ý 
hudúc! školsk ý rok . Uz teraz s(l stanove
nf termlny najv!lčMch koncertov, urče
ni umelci, pripravuje sa seminár a da l 
Sie pracovné l spolol:enské stretnutia. 
Predpokladá sa, že budúci rok ukái e tá
to škola mnohé svoje prednosti vo ve
rejnom ži vote a pripomenie sl n ielen 
vcrkú tradíciu, ale l vysokú súčasnú úr o
veil. V sieti koncertov sa počlta 1 s jed
n} m t•eprezentačným koncertom brati
slavského konzervatória. 

IIUDOBNÄ JAR V MALACKÁCH bola 
t. r . po šestnásty raz. Na progL·ame ma
la styri koncerty - recitál huslistky A. 
Sest6kovej ( klavlm y sprievod V. Hrdino
vá -Kellyová). klaviristka D. Rusóová sa 
predstavila dielami j. Haydna, F. Chopi
na, M. Ravela a F. Liszta, na spoločnom 
koncerte vystúpili E. Siahová a V. Stra
censká a M. Starosta s dielami A. Dvo
ráka, komorný súbor Pro m usica uzavrel 
tento cyklus koncertom barokových ma j· 
str ov. 

Seminár mladých 
muzikológov 

V d11och 2.-4. júna t. r. uskuročntl 
sa u Domove skladatelou u Dotne{ Krupej 
Semint!r mladých muzikológou a krui
k uu, poduJalle usporiadané Zutlzom sl o
ut~nskych skladateľov. Vzťah a súhlasný 
posto{ k pot.lujatw, ktoré sa konalo toll
to roku uz po deviaty raz, powrdt l a hoJ
na účasť ntelen členov Kruhu mladych 
muztkológou, ale i tlenou ZSS - muZL
kulógou a skladateľov. 

Po owt!ractcll prlltouor och predsedu 
ZSS ndr. umelca Eugena Suchoiw a nu
uéllo vedúceho KMM ftlna Albrechta, kto· 
ry priebeh podujal/a viedol a rladzl, na
sledovala prednt!skout! časť. Očtzn'elt u 
nej zduažné a podnetné refert!ty z oblas
ll kultúry, kultúrnej politiky a Specw/1-
zouanýcll disclpi!n umenovedy, ktoré 
predmesli prom. ped. Anna Koudi·uut! 
{Uzt!uery XV. zasadania Ov KSC a Ov 
KSS u oblast/ kullúry), doc. dr. Vladimir 
Rro~tk { Ettka prdce socialistického člo
uc.\:a a vedca) a d r. Oskdr Elschek {Et· 
nomuzikológia a Jef miesto u slovenske{ 
lwdobnej kultúre ). 

Dal~·iu kapitolu podujatia tvorili dua 
koncertné večery, ktoré u!lak u tomto 
J•rtpade neplnia len "oddychouúu funk
cw, ale sú ak/lunou súčastou pre účast-

. mkou, nútia /ch k pohotovému reago
vaniu kritikami a prtpomienkaml zauja{ 
stanovisko k interpretačným výkonom a 
skladbt!m. v podan! violončelistu f . Pod
hurónskeho a klaviristky Z. Poulouej od
zneli skladby f. Pt!lenlčka a B. Martinu, 
basista s. Kopl!t!k predniesol p/eseil f. 
Hene!>a a s klau!rnym sprievodom 1. Sa
laya výber zo Su/ly na Micllelangela od 
D. Sostakouiča. Na beethouenousko dol
nokruplansku tradlc/u bola zameraná 
clramaturgia druhého koncer tu . Beellloue
noue sond/ y uviedli hus/ist a f . Pazdera 
a klaviristka D. Rusóout!. 
Tradične stabilnú súčasť podujatia tvo

r i bl ok prel1rtluok a analýz skladieb. 
Predmetom k rozborom, postrehom a po
llladom pre členov KMM boli diela, ktoré 

AKOLA ~HUDBA 

Absolventské koncerty 
na konzervatóriách 
Tohtoročné absolventské koncerty po

slucháčov kosického konzervatória mož
no hodnotte z hfad lska predvedených vý
f..onov, dramaturg ickej stavby a odozvy 
u publika jed noznačne kladne. Potvrdll1 
~ t(t pa j úce umelecké nároky a úspechy, 
ktoré skola v tomto školskom roku do
siah la, ale aj zvý ené požiadavky zo stra
ny pedagógov, bez ktorých sl ťažko pred
staviť zvyšovanie hráčskej kvality jednot
livých poslucháčov. 

Absolventské koncerty sa uskutočnili 
v koncertnej sieni ško l y, jeden v Do
me umenia za spol uúčasti Symfonického 
orchestra konzervatória s dirigentom 
prof. R. Skt·epkom . Na piatich absolvent
ských koncertoch odzneli výkony dobré, 
ale aj také, ktoré sú umeleckou ozdo
bou skoly. Vsetky poukázali na pr lklad
nú pracu pedagógov, ktorá v spojent s 
vlastnou svedomitou a preclznou prácou 
každého poslucháča vytvára predpokla
Ciy, aby do praxe, alebo na ďalsie štú
dium odchádzali umelecky a technicky 
dobre pripraven! absolventi. Koncerty 
boli zodpovedne a citlivo prip ravené, 
výkony absolven tov boli premyslené, sta
vebne ucelené, s pa tričnou dávkou mu
zikali ty a techn icky primerane zvládnu
té. Organistka E. Dzemjanová (prof. Z. 
Okresová) v Concerte a mol pod ra Vi
valdiho BWV 593 od j. S. Bacha a v So-

Zllinsk& obecenstvo si prišlo po 10 ve
cerov vypoč ut tohtoročných absolventov 
do Velkej sály Domu odborov 1 do Do
mu umenia Fatra, kde odzneli výkony 
32 žiakov. 

!:iériu úspešných výkonov otvoL·lla t:ud
mila Fraňová z tl'ledy prof. Krškovej
KovAi·ovej u~ 3. decembra minulého ro
ku dvoma časťami Koncertu pre klavír 
a orchester a mol, op. 54 od R. Schu· 
manna. Predniesla ho muziklilne, tech
n lt:ky a pam!lťovo lslo, zložitú stavbu 
skladby fantazijného charakter u zvládla 
s pa t ričn}•m zmyslom pre pt•oporcie a 
kontrasty. !:ipol upráca so Symfonickým 
orchPt.trom konzervatória - ktorý só
listku sprevádzal pod vedenlm prof. B. 
Urbana - bola tvorivá, podporujúca v ý
kon sólistky. 

Na absolventskom koncerte 10. marca 
t. 1·. odineli dva výborné v9kony. jozef 
Pohančenik z husrovej tt·iedy prof. 1:!. 
Urbana s k lavlrnym sprievodom prof. 
E. Mmtálovej zahral l. čas ť - Allegro 
modera to vefkého romantického Koncer
tu a mol, op. 28 od Carla Goldmarka 
a vyrovnal sa v nej s technickými l ob
sahovými požladltvkaml sk ladby velmi 
doi.Jre. 

AL·iu Alžbety zo IV. dejstva opery Car
los G. Verdiho, áriu Llzy z 111. dejstva 
opery Piková dáma P. I. Cajkovského a 
áriu Katreny zo Vl. obrazu opery Krút
ilava od E. Suchofla zaspieva la za kla
vlm eho sprievodu prof. M. Komlóssyovej 
Mária Martáková z triedy prof. Dity Ga
bajovej. Náročný pmgram zvládla vý
borne aj napriek tomu, že prekonáva la 
počiatočnú trému. Výkon gradoval a v 
a ni Ka Ireny sa zaskveli bezpečne zaspie
va né výšky. 

Prehliadkou gitarovej triedy prof. D. 
Lehotského by bolo možné nazva ť ab
solventský koncert 12. marca. Jana Le
hotská v Sonáte e mol súčasného české
ho au tora jar mila Burghausera dokázala, 

odzneli na poslednom 5. týždni noveJ 
slovenskej hudobnej tvorby. 1::. Kyselout! 
prezentovala analýzu Sonatíny pre kla
ulr L. Bur lasa, V. Zilnd slt!čikouého kvar
teta Moments muslcaux 11. od l. Dibtlka, 
S. Vrtel Suity pre violončelo sólo od Ľ. 
Rajtera, Ľ. Micllal kout! Konfrontdcil 
l. Hru!>ouskéllo a l. SiSkovd s Ľ. Cllalup-

v Košiciach 
náte d mol , op. 42 A. Gullmanta podala 
vyrovnaný a technick y výborne zvlédnu
tý výkon s dávkou prirodzenej muzika
li l y. Citlivo pr acovala s regist1·am t, ktoré 
plne podriadila v prospech hraných skla
dieb. K. Babčáková (prof. L. Koja novA) 
sa uviedla v skladbách D. Sostakovtca 
(Prelúdlé. op. 34, č. 15, 17, 24), A. Skna
btna ( Etuda Fis dur) a F. Chopina 
(Scherzo E dur, op. 54 ) ako klavirist ka 
s velmi dobrými dlspozlctamt. ]ej pre
jav bol pOsoblvy a účinný. T. Szakol 
(prof. P. Novotný l sa predstavil ako 
perspektlvny, muztké.lny, technicky dob
re pripravený klavirista. Jeho polreclté. l 
zo skladieb F. Chopina (Scherzo b mol , 
op. 31, Etuda C dur, op. 10, č. ll. f'. 
Liszta (Paganinská etuda a mol ) a S. 
Prokofieva (Druhá sonáta, op. 14) bol 
štýlovo odltsený. Z ďalšieh k lavl risliek 
treba spomenúť výkony l . Komjatyovej 
(prof. M. Gabossová) a J. Klaudovej 
(prof. M. Draveckli ). Pri j emne pr ekva
pil i akordeonistky M. Demjanová a V. 
Nebesnlková (prof. l. Sk rl pko l Zlln iete
ným prejavom, tvori vou vynachádzavos
ťou 8 dramaturgicky progL·eslvnym PL'O· 
gramom. Zo žiakov dychového oddelenia 

V žiline 
že jej úspechy v doterajšom štúdiu ne
boh náhodné. Mária Sedláková na tom 
Istom koncerte v skladbe súčasného i!cs
kóho autora Stl!pána Raka .,Variácie na 
tómu jaromira Klempli'a " ukázala svoj 
zmysel pre formovú výstavbu súdobej 
skladby. ]ej výkon bol technicky Istý, 
presvedčivý , výrazný dynamicky l ago
gtcky. V záve1·e obe gltarlstky predvied
li Koncert In sol per 2 Chitarre e At·chl 
od A. Viva !dlho za spoluúčinkovan ta slá
či kového kvinteta, v k torom obe zúro
.čill svoje skúsenosti v komornej hre. 

Alžbeta Sklenárod z triedy prof. M. 
1-lrtankovej za sprievodu prof. j . Kovár.o
vej sa úspesne zhostila Sonáty pre ho
boj a klnvh· od P. Ebena. Za hra la ju 
bez technických nedostatkov, so zmys
lom pre rytmus. Pomalá čast, nárol:né 
na dych, frázovanlc a legátové spoje, 
bola predvedené muzikálne pekným gu
rutym tónom a slrokou frázou. Na tom 
istom koncerte [17. marca) zaznel v po
dan! Evy Zacharovej Karneva l , op. 9 R. 
Schumanna. Zacharová ( prof. ]. Ková
t·ová) pL·edviedla zrelý, sústredený, l:it
livý výkon. 

Martin Mintál z akordeónovej triedy 
prof. A. Pittnera mal ako vynikajúci re
prezentant žilinského konzervatória vy
ht·adené miesto pre r ecitál (31. marca). 
Predviedol ná ročný progL·am (J. S. 
Bach: Tocca ta a f uga d mol BWV 565, 
). Ph. Ramenu: švttorenie vtákov, O. 
Scarlatll: Sonáta h mol L 33, ]. llaydn: 
Sonáta Es dur, J. HatL·Ik : Koncertný mo
nológ, V Zolota t•jev : Sonáta č. 3, k torým 
dokázal , že je mimoriadne nadaný a ras
tie v ňom perspek ttvny Interpret. 

Na koncerte 10. aprlla sme počuli 
opllť dva výkony dôstojne reprezentu júce 
školu. Anna Stolarlková z triedy prof. 

kom Prelúdíi pre slt!čikoué kvar teto P. 
Bagina. Obsirnej!iia diskusia sa s ús/ re
dl/a hlavne na skladby prltomných auto
rov L:. Ra1tera, l. Hr u!iouskéllo a P. Ba
gina. 
Zt!uerečnýml predntl!ikamt prispeli host 

zo ZSSR muzikologička Rlma l.lchačeua, 
klort! hovorila o súčasne/ sovietske/ tvor-
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S. F6bryna '[p r of. If. Puk!) a t. lldknY6 
[prot. S. Sk lenka] zauJah peknou tóno

vou kultúrou, sirokou dynamickou '"'· 
lou, •·ytmlckou vyrovnanosťou a premys, 
leným stava nlm celkov a detailov. Svo· 
j tm výkonom len potvt·dtll stúpajúce 
nároky a vefmi sľubné výsledky v sku· 
plne d t·evených dychových nástrojov. 

Na poslednom absolventskom koncerte 
za spoluúčasti Symfonického orchestra 
skoly a dirigenta pr of. R. Ski'epka sa 
predstavlll: hoboj ista E. Trolko (prof, 
š. Sklenka J. klarinetista A. Jaiko l prof. 
K. K loca it) a huslisti T. Zilkovi a }. 
Kyjonký (prof. T. Nedelčeva) . T. Zá l· 
ková zahrala prvú čas( Koncer tu e mol 
pr e husle a orchester F. Mendel ssohna· 
Bartholdyho Intonačne presne, technlc· 
ky vyrovnane. Väčšia stavebná ucelenosť 
a dynamická odstupi\ovanosť mohli jej 
výkon len umocniť. ]. Kyjovský v prvej 
časti Koncertu D dUL', op. 35, pre husle 
a orchester P. I. Ca)kovského preukázal 
dobrú technickú i umeleckú priprave
nost, l ked práve technická náročnosť 

bola brzdou uvornenejsteho prejavu. E. 
Troske v Koncerte C dur pre hoboj a 
orchester j. Haydna za ujal pekným t6· 
nom l výsled ným umelecky pôsobivým 
dojmom. A. jasko v Koncerte pr e klari
net a orchester ľ mol, op. 73 C. M. von 
Webera sa pL·ejavll ako muzikálny, tech
nicky zrelý hráč. Svojej zodpovednej ú lo· 
hy sa verm l dobre zhostil aj Symfonický 
orchester sko ly, ktorý bol tvárny, citli
VO sprevádza júc! a plnou m ierou sa po
dtera júcl na výslednom dojme. Verml pri· 
jemne v itOlll prekv11 plla tónovou vyrov· 
nanos(ou 11 plastlčnosCou skupina dy· 
chových nástrojov. ~. CURILLA 

D. Gabajovej zaspievala érte z opier Maš
kamý bál od G. Verdiho, Ertndo od ]. ~. 
Kauser - j. MeyeL·a, Certova stena od 
B. Smetanu a Bohéma od G. Pucciniho. 
jana Kopalové z akordeónovej tried Y. 
prof. M. Kosnára zoln·ala svoj pol recila
lový prog•·nm zostov~:~n ý z diel ] . S. Ba
cha, D. Scar latttho, A. Carvalka, 'ľ. Lund· 
quista a j. Felda s vrodenou muzlkall· 
tou, temperamentom a zmyslom pre vy
tváranie napätia. 
Ľubomlr l'>tarčan z triedy prof. ]. Ka

luznóho [ 14. a pn la l so spr ievodom j, 
Val tu - klavlr, zahnt l Koncert pre les
ný roh a orchester, op. ll od R. Strau~se . 

Napriek tomu, že uvedená sk ladba le 
tec11nlcky náročná, absolvent ju zvládol 
vefml ctobre. Pestro zostavený koncert 

· uzatvárala Zuzana Sedlická z (J.•iedy prof. 
Ľ. ~estll.kovej áriami Pamtny z 11. deJ· 
stva opery Car ovná flau ta od W. A. Mo· 
zarta, Normy z II. dejstva r ovnomennej 
opery V. Belliniho a Glldy z l. dejs tva 
opery Rigoletto od G. Verdiho. Zlačka 
vo svojom programe ukázala nielen tech
nick(•, ale l štýlovú vyspelosC. 

Absolventi dychového oddelen ia V. 
Halmel a M. Sintál absolvovali so SteH· 
nym komorným OL'Chest•·om Zillna, ktorý, 
dil'lgoval prof. B. Urban v Dome ume
nia FatL·a di1a 8. aprlla t. r. Koncert 
F du1· pre klarmet a orchester Kal'la . Sta· 
mitza predniesol V. 1-lalmeš z triedy; 
prof. P. Btenika štýlovo, bez techmc
kých ch9b, s vefkými dynamickými kon· 
trastm l. Prekr ásne mu vyzneli p lanissl· 
má v spevnej' časti. M. Sintál z triedy 
prof . M. Hrlankovej na základe vel m i 
dobrých výsledkov počas celého štúd1a 
dostal moinosť absolvovať s pr o feston61-
nym telesom. Vo Vivaldiho Koncer te 
C dUL' pre hoboj, sláčikový orchester a 
čem balo, náročnom po technickej l vý
razovej stránke dokázal, že túto mož· 
nosf plne využil. 

K. CENKOVA 

be a kritike a organista f . V. Mtchal• 
ko, ktorý hovoril a prakllcky demon· 
!it roual hudobnú improvizáciu. 

Róznorodý, pestrý program, pozornos(, 
aktivita, diskusné stretnutia, pracovný 
ruch a nefor mt!ina atmosféra pr ispel i k 
zdarnému a nemenet tíspeSnému pr iebe· 
hu podufatia. -š· 



Pro_fily mladých 

Pavol 
BAXA 

Takmer tt•id 5ať ro· 
kov mal Slovenský fi!· 
harmonick ý zbor letl 
jedného zbormajstra, 
k tor ý s nfm nacvi čo· 
val , studoval l pred· 
vádzal vokálne sk lad· 
by. Situácia sa meni· 
111 len pri d i elach s 
orches trom na kon
ceľloch vokálno-sym· 
t onického charakte· 
ru. V počiatočnej fáze 
stúdia umeleckých diel obyčajne mu pomáhol kot·epe· 
tltoľ, alebo vedúci jednotlivých hlasových skupin. Za 
takéhoto stavu často sa pociťov11la potľeba kvoiifikova
né!lo zástupcu, a to nielen z pracovných, ale aj mnohých 
i nyclt dôvodov, ktoré prinášal mnohotvárny život v 
zbor e. 

Funkcia druhého zbormlljst ra nadobudla p lné opod· 
slalnen ie v obdobf, ked y sa zbor úp lne profesionalizo· 
va l a jeho koncertná ak tivita sa vsestr anne rozvinula. 

Z uchítdzačov do tejto funkcie vftazne vyšiel ml11dý 
slovensk ý dirigent a zbormajster Pavol Baxa (nat·. 1951), 
absol ~ent Akudémie múzických umeni v Prahe, k torý 
pntCUJe so zborom od sezóny 1979·80. 
Mnohoznačná umelecká práca a koncer tná činnosť 

SFZ často vyžaduje od zborma jstra znalosti nielen z ob· 
lasli d i rigovania, hudobnej teórie, dejin, hlasovej výc ho· 
v~· · [~ziológie rudského hlasu, psychológie, ale aj orgo· 
n tzácte, s poločenského vystupovania a aspoi1 či astočn é· 
ho ovládania n iektor ého z cudzích jazykov, k lo t·ým sa 
na j lepšie kontak tuje repr ezentácia zboru v spolupráci 
so za h ra n ičn ými diri&enlmi. 

Vefkú mieru týchlo predpokladov možno nájsť v P. Ba· 
xovi. Základné vzdelanie pre prácu so zborom získal 
u na jpovolanejslch odbornfkov - na VSMU v Bratisla· 
ve u prof. J. lla luzlckého a na AMU v Pra he u prof. 
J. Veselku. Všestranné vedomosti si P. Baxa, z h fadiskn 
budúceho zbormajstra, over oval v prax i už počas štúdi! 
v spolupt·ácl s Pr ažským filhar monickým zborom, ne· 
skôr ako zborma jster pôsobil v Umeleckom združení 
pražských uči te ľov a v Pražskom mužskom zbore pri 
FOK ako spevák - l. tenorista, kor epetílor a asistent 
zbormajstra M. Košlera. S pražskou Cameralou ako dl· 
rigent r ealizoval v iacero novodobých premiér skladieb 
star ých českých majstrov. Post umeleckého vedúceho 

. pražského Vysokoškolského súboru, so všetkými pridt·u· 
žel'lým i f unkciami , zastával štyri roky a tie boli na juzi· 
točnejšou vyhľiou pr o fllovanla jeho ta len tu. Pozná teda 
vzťa hy zboru k .d i r igentovi, zbormajstra k spevákom l 
spevákov navzájom. Uvedomenie a zna losť tých to kom· 
plikovanýclľ v1izleb -pre zborma jslt·a je často tak dôlczi· 
tá , ako odborné znalosti. 

Okrem zbormajstrovskej prfpravy absolvoval orches· 
tt·álne dirigovanie u dirigen ta A. Klimu a symfonické 
d i rigovanie u národného umelca dirigenta V. Neuman· 
tta . Absolven tský koncert s Prazským symfonick ým or· 
ches l rom nasvedčuje, že P. Baxa už počas stúd ií na 
AMU vyzrel aj pre ten to druh koncertného umenia. 

Znalost i z operného dirigovania získal u dirigenta 
B. Lišku, pod dohfadom ktorého naštudova l a predvie· 
dol s orchestrom Národného divadla v Prahe ni eko ľko 

opier. 
Dobré základy z oblasti prak ti ckého spevu :tfskal po· 

~as trojročného ~túd ia u prazského sólistu a pedagóga 
1'. Srubai'a. 

V tom všetkom, pri vstupe P. Baxu na pôdu Sloven· 
skej filharmónie v Bra tislave, možno vidieť solťdne pred· 
poklady pre zod povednú funkciu zbormajst ra Slovenské· 
ho fil ha r monického zboru. J. DANISOVSKf 

"Mete mt smelosť moju láskavc> prehllaanu1, že do 
Vasicll nov1n uekofko nuclkov pisuť opovnzUJ.Cill sa. 
Milej povinnosti chcem tým vyhoveť, keď vcľactenú· 
mu obecenstvu slovenskému v novom svetl e prl)cls ta
vlm umelecl:ú zbt:!tlos( jednoho výborného syna ml· 
lej vlasU nasCJ. Za predmet k tomu vzal som si (roku 
1866 j novopostavený organ v Maďarskom Dlószegllu 
( = S ládkovičove]. v stolici prešporskej, ktorý z po 
chválne znmnc:j dielny pil na "Ma rt 1 n a S a š k o" 
organára br ezovského vyšiel. Kr ásne dielo toto 20 
r eg ist t·ov pol:itujúce, svedč! o výbornom umeniu orga
nárskom pána M. Sa š ka a hodným ho čln( tej na jvý· 
bornejsej cllvítly a všemo2ného odporúča n ia, čo on 
nielen jako v ýtečný organar, ale t jak zriedkavo, 
statočnosti, vl!dnosli a ochotnosll p lný muz v naj· 
svrchovanejšej miere zasluhuje. Pyšnf môžeme byť, 
že l v milej vlasti máme umelca organára, ktorý 
za proslu l ými umelci cudzozemskými nikleraz po
Zňdu nezostáva. Pyšn! môžeme by( na p. Saška, jchož 
to to diószcgskó dielo l slávny "organítrsky král Mo
scr" stavi teľ slávneho organa ostrihomského a Já· 
gerského - pri zvlítštnej, len ťažko vyprosene j pre· 
hliadke - za "Melsterst Uck " uznal: " Ich hab an dem 
Werke gar nichts auszusetzen; alles Ist fe in und voli· 
kommen". "Der Saško verdient das schčln ste Lob, und 
Ich selbst will ihn allerort bestens anempfehlen". 
( Na tomto majstrovskom diele nemôžem vôbec nič 
k t·itizovať ; všetko na iiom je dobré a dokonalé. šaško 
si zaslúži čo najkra jšiu pochvalu a ja sám ho budem 
všade 11 čo naj lepšie odporúča ť.] Pripomenúť muslm, 
že spomenutý Moser ni jak nechce l veriť, žeby náš 

Viannr.amt 1854 bol v Ostrihome náš rodák a známv 
hotovtt r. l vôrha~l il [orgänú] pan Sasko z Brczove, 
nby velik!i.nsky organ zdcjšl baslltky ohlédnul ... " 
(~ loven ské .Noviny ll. l. lll55). Na prvý pohfad mu· 
se i zistiť, že jeho ot·gany sú lepšie. 

Organ v Sládkovi čove pozos túvn z hlavného stroja 
( skrlila rozmerov 386 X 163 cm, v ysoká 530 cm j, z 
pozlllvu v zábradlf empory ( o pôdoryse 177 X 72 cm, 
výsky 245 cm] a hracieho stola , umi estneného medzi 
~ krlt'1amt lak, že pred nfm je prechod na ľavú stra· 
nu empory. kde sú mechy. Skrine majú svetlozele· 
ný náter ( pôvodn9], ozdoby sú pozlAtené. Hlavný 
stroj má 5-dielny. pozlllv 3-dlelny plochý prospekt. 
llracl stô l s dvojitou klávesn icou mft po stranách po 
LO registrových manúbrtl, označen ých keramickými 
stílkaml : bielymi pre hlavn ý stroj, oranžovými pt·e 
pozitív a zelenými pre peuál. 

Dispoziciu uvediem v poradí r eglstt·ov na vzduš· 
ni ciach: 
Hlavný stroj: 
l. Principal 8' v prospekte od E, nahradený po rek· 

vlrácil zinkovými plsfalaml 
2. Octav 4' v prospekte nahruucný 
3. Octav 2' no C vyryté: " Dioseg 2 Fuss" 
4. Mixtur l, 1/3' 4-5x, C vyryté: ,.C Mixt. Dloseg l 

Mix. 5 fach". Zloženie c = 1, 1/3' + ľ + 2/3' +: 
1/2' + 1/2', Č = 2/3' + 1/2' + 1/3' + 1/4', rejle• 
tuje na ct, c2 

5. Quinta 2, 2/3' nahradená len pišťa la E v prospek• 
l e, ostatné pôvodné. Na šl!lku chybne označe· 
ná: Quint 3, 2/ 3. 

šaškov organ v Sládkovičove 

... 

111'' i ®i Z Ctt t 

... 
Sn lmka: O. Gcr gelyi 

na Brezovej, v samote, takrečeno pánubohu za chrh· 
lom utiahnutý, po chýre ncči Hhajúci Sasko bol v sla· 
ve nečo dokonáleho vyhotov iť ; sllltočnosť ale ukázul 
l ým, že pravde vydal svedectvo n doložil l to, že: 
Ehrc, dem Elll'e gebOhrl (Komu česť , lomu česť) 
a že nevedel, na Saskovi tukého t•i vúln má ... Krás· 
ny pom nik postavil ~ ~ p. SHsko v Diószcgu ... a po· 
kialkoľvck ohla sovať sa buuú velebné zvuky orgHna 
novopostaveného, l meno Saskovc poclwálne a s po· 
žehnanim bude zpomlnano. Ziv ho bohi Motel Gcrley, 
organista di6szegsk ý" ( Pcš ťbud in ske Vedomosti, 29. 
októbra 1867]. 

Toto je jediný au tentický dobový údaj o o t·gane 
v Sládkovičove, lebo na tunajšej fare sa nezachovali 
nijaké plsom noslí. je isl c ojedinelým zjavom, že na 
kolaudáciu Šaškovho or gana pozva li vted y svetozná· 
meho Ľudovlla Moosera, "krála organárov" zo Salz· 
bmgu. Nie je vylúčené, že sa tak stalo nielen s ve· 
clomím, a le na želanie šaškovo, ktorý Mooserovu prú· 
eu poznal. Svedčí o tom aj novinová správa : "Pred 

6. Fuvola (F lau ta] 4' drevenú utvur cna, od A ko· 
vová krytá Flauta, signovdná: "Diosug Usiň 4" 

7. Gimba 8' clnová, mierne lievikovita s bočnyml 
brud ami tt drevenými in tonačnými valčekmi. Na 
cis vyryté: " Dioseg gamba 8 F"' 

8. Solicionai s· od a clnový, mierne lievi kovi tý, šiL'· 
sie menzúrovan ý. Tóny C - Fts, teda 7 najvi:ic· 
sfch písťal sú pre Gambu a Salicional spoločné! 

Pozilfv: 
9. ľri n ciptt l 4' vo veziach nahradený, v strednom 

poli puvodný. Na manúbriu nesprávne označeni e: 
Octav 4, na najvi:ičst j kovovej píšťale vyryté: 
"Dioseg Pos. Pt·in. 4 f " 

10. Mixtut· 1, 1;3' 3x, označená nespn1vne M lxtur 2 sz., 
repetu je na c, fis1• Na ll!tJ VilčseJ písťaic signn tú· 
ra: "Dioseg Pos. Mix. 3-fach" 

ll. Fugara 4' na ma núbriu nespt•ávne označená Dol· 
ce 4, pfsťn ly ve ľkej oktávy drevené, na c vyry té: 
"Dioseg Pos. Fug. 4 f" 

12. Flauta major ll' drevená, od c1 kovová, Oň ma· 
núbriu označen á: Bordun. Plsťa la ct slg novanli: 
"Dioseg Pos. FI. Ma. 8 f." 

13. Sallcinal ll' na monúbriu nesprúvne označen ý: 
O eo !in 8. C signovuné: " Dioseg ľosiliv Sa liclnal 
8 f." Na plšfa le e~ népis: "Ez t a sipot a Kismácsó· 
el i člreg orgonaból hoztam, mert az er edet il Bon· 
dor Gyula 13 éves fl (t ellopta. 1907. Lassu Lász ló, 
kántortanllo" (Túto plsta iu som priniesol zo stri · 
r ého orgl:lnl! v Ma le j Muči , lebo pôvod nú ukradol 
július Bondor, 13-ročný chlapec. 1907, Ladislav 
Lassu, učile ľ ·o t·gantsta] 

Pedál : 
14. Octavbass 4' dr avený 
15. Cello 8' drevené 
16. Octavbass 8' drevený 
17. Subbass 16' drevený kt• yt ý 
lll. Violonl>ass 16' dt•evený otvorený 
19. a 20. sú spojk y: Manuálová a Superoktávová. Roz· 

sah c - F' a C - H, teda peuál mú hm l~ tónov, 
ktoré repetujú po f. 

Okt·em nahr adených 46 pišťal sú všetky t>ôvodné. 
V skrini je zaznačená iba tedna oprovu. ktot·ú urobt l 
Konstantin BeclnOr z Bt·a ll!> lavy okolo t•oku 1920. Vsot· 
ky čusll or ga na fungujú. Posled ný raz ho č i stili u la· 
uili asi precl 24 t•okml, kedy pripojili no muchy elok· 
(l·i cké čerpadlo. 

V S lád kovičove sa zachoval krésny a cenn ý orgHn, 
posledné Saškovo dielo so znelým pozttlvom v zá· 
bradll. Zaslúžil by sl generál nu opravu, spojenú 
s konzet·vovanlm (proll č rvotoč! l- OTMAR GERGELY( 

V čló.nku Sai;kov organ v Do/net Sút! l (Hudobný i i · 
vol 1980 t!. 5/ /Jo/o nespró.vne uveden~ . ~e ,. ... meclllf 
vymenil Otokar VaZanský .. :'. Zalial nie ;e zistené, 
klo inslaloval Uelo nov~ mechy. Autor sa za ne· 
spró.vnu inform6nu osprcwedl11ufe. 

MALÉ OHLIADNUTIE ZA JUBILEJNVM 
vého koncertu j . Kubelika vo 
vyniki:tjúcej forme svojim ci sto 
svietivým a lahodne opojným 
spósobom hry. Zostava progr a· 
mu celého večera však prin ies· 
la určité r ozpaky svojou roz· 
lrlcšlenosťou a snáď až lúbi· 
vou populárnos ťou. K slávnos!· 
nému charakteru večera prispe· 
la sku točne l en Ceská What·· 
mónia ( dir. Václav Neumann) 
so svojfm sóli stom večera. 

ntm radu závažnýt.ll Lltel čes· 
kej i slovenskej povojnove j 
tvorby smo dostält ut·čitý pre· 
hľad o jej vývoji, nadvlizuJú· 
cej - a to festiva lová drlllllil· 
tu rgla tak Isto vyzdvlhltJ - na 
našu predvojnovú tvorbu. V. 
tomto smere teda nemoi no lo· 
muto ročn fku vyčllať anJ tú 
sku točnost , že sa nezbavila vo 
svojej programovej lfnll urči · 
tých bežných zvyklosll, ktoré 
by, pravda, mali byt ,;tá le viac 
nahradzované súčasn ými sveto· 
výml novinkami nášho storučto 
- dle laml, ktoré sfce zname· 
najt1 histori cké medznfky. a le 
Pražská Jar na ne pr! preva· 
he svetovej romantickeJ hudby 
a ostatných starších hlsto1·1c· 
kých epoch čiastočne zabúda. 

-~Dokončenie z 1. str.ľ 
me - Leningradskú fllharm6· 
nlu (dirigoval Arv id Jansons] a 
Concertgebouworkelt (dirigoval 
·Bernard Haitink], ich spolo.čným 
ukazovate!om bolo špičkové po· 
danie repertoáru - u holand· 
ského tel esa predovšetkým sve· 
tovej k lasiky, u leningradského 
orchest ra, naopak, domácej 
tvorby. Spôsob Interpretácie 
mal spoločnú črtu - dokona· 
lost súht·y ce lého telesa. Zatial 
ČQ holandský znel mäkši e a 
svietivejšie, hostia z mesta nad 
Nevou sa predstavili sýtejš!m 
zvukom s množstvom výt•azných 
zvukových farieb. Bolo t o da· 
né špeclfičnostou jednotlivých 
nástrojových skupi n, ktoré však 
v oboch orchest roch tvoria pr· 
votriednl hráči, možno povedať 
hráčske Individuality, schopné 
dokonalého sústredenia, vlrtuo· 
zity, ale l zmyslu pre kompakt· 
nosf kolektl vneho výkonu. 

Z cudzfch husllslov snáď na j· 
viac zaujal Američan lhnar 
Olinira, jeho strhujúce poda· 
n ie Cajkovského Huelového 
koncertu D dur obsahovalo no· 
vé, moderné poňatie, v našich 
podmienkach trochu netradl!~
né. Koncert bol vypracovaný do 
krásneho jednoliateho zvuku, 
ak:ceQtujúceho SRt'ávnosť í1·ázo· 

J v ~ 
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PRAZSKEJ JARI 
vanla, dynamiky l lntona·čnej 
bezpečnosti. 

Vynikajúci f rancúzsky súbor 
Ars antiqua de Paris zazname· 
nal veľký poslucháčsky úspech 
v nevšednom repertoári z tvor· 
by 13.-17. storočia, zatial t o 
taliansky komorný orchester 
l muaici sa sústredil na tvor· 
bu barokovú a klasicistickú. 
Oproti našim telesám je t\)nto 
sympatický súbor vo svojej hre 
vycibrenejšl, v pravom zmysle 
slova komornejší, náslrojovou 
zvukovosťou svletlvejšť, v ce l· 
l<ovom poda n! však, naopak, de 
centnejši. 

Oalšie večery hosťujúcich u· 
tll elcov zniesli veľmi prísne kri · 
l~rlá hodnotenia. 

Dramaturgické 
zaujímavosti 

Zaraden ie kantáty S'fltebnt 
koiile Antonfna D•or 6ka sme 

už dlhšť 'čas postrádall v reper · 
toári našich orchest rálnych l e· 
Iles. česká (ilharmúnia v spo· 
luprácl s Prai!ským (ilharmonic· 
kým zbor om a sólistami, z nich 
vcraka ich výkonu menujeme 
aspofí Richarda Nováka, vytvo
rila pod vedenlm Wol fganga 
Sawallischa jednoliaty kom· 
plex, k torý bol pl'Ikladnou u 
kážkou Interpretovania Dvofá· 
kovej hudby. Miestami sa do· 
konca zdalo, že cudz! dirigen t 
ma l koncepciu domyslenejšiu, 
nez niektor! domáci speváci. 
Bol to skutočný hold Dvo i'á· 
kovmu umeniu, perfektne na· 
studovaný a obsahovo ve!mi pô· 
sobivý. 

~ia !, l en ln terpr elacne sa vy· 
daril koncert k 100. výroč l u 
naroden ia huslistu Jana Kube· 
Ilka, na k torom huslista jose[ 
Suk predniesol Mozartov 2. bUl· 
lovt, koncert a torzo z H ualo· 

Naproti tomu zaradenie Ver· 
d i ho Rekviem do priestor ov ka · 
tedrály sv. V!ta na Pražskom 
hrade pôsobi lo dokonale umoc· 
neným do jmom. Len málokedy 
možno toto dielo počuť - a 
ešte menej v ta k presvedčivej, 
sugesl!vnej a podmanivej, pri· 
tom však technicky úplne do· 
konal ej Interpretácii. Pralsk9 
filharmonický zbor, Symfonický 
orchest er Cs. rozhlasu v Prahe 
l sólisti (Daniel a Sounová, Eva 
Randová, Al berto Cupido a Ka· 
r ei Berman) predniesli pod do· 
konalým vedením Pierre Der· 
vau xa monumentálny p last lcky 
vytvarovaný celok, o klorélw 
kvalitách kompozičných ani In 
tcrprctačntch nemožno vôlw 

- zapochybovať. 

Záverefné zamyslenie 
Tohtoročný jubilejný ročn tk 

festivalu Pražská jar nepochyb· 
ne prispel svojim podielom do 
rámca osláv 35. výročia oslo. 
bodenia našej r epubliky. Uvede· 

Toti ž, ak má Pražská !ar tvo· 
rlt určitý kontlnuál ny vývoJ, 
mala by st stl! l e v111r. llfad11 ť 
vlastn il osobitnú tvár l!dekvttl· 
nu dnešku. Ctastoč n e sa lo toh· 
to roku podaJ•Iio zaraden!m nie· 
len sklada te ľsk ých noviniek. ale 
aj menej znťlmyCh diel česke! 
11 slovenskej povojnovej hudob· 
nej kultúry. V budúcnosti by 
v~ak podobné dramatu rgické 
hfadanle malo zasiahnuť aj 
ostatné hudohnfi ku l túry toh to 
storočia , 11 bv fi'<;! Iva l v stá le 
vilrsej mlerr IJI.tdrtl nové a per· 
spek tivne m .. / nnsti svojho vý· 
voja v duchn svojho mottA -
hudba 1páj11 uérody. 

TOMAS G. HEJZLA& 



SLOVENSKA 
FILHARMÓNIA 

22. a 23. mäja 191!0 

Uvujtca t9chto podujat[ niesla sa v 
zndmrn! vvsttípenla zaslúžilého kolckU· 
vu RSFSR - Akademiekéhn symfonic· 
kého orche~tra Leningradskej filharmo· 
nie Dmitrija Sostakoviča, ktorý dirigoval 
n llrO(lný umelec Arvid Jansons, laureát 
štátneJ ceny. 

Byva zvykom, :lc llroveľi. ce!kov9 pre· 
jav hus(ujúclch porovnávame s lnterpre
t uCn5·m profilom nllšich telies. Poktar L>y 
sme zvolili takt1to metódu pre výkon so· 
v tutskych hostf, museli by sme v prvont 
radn vyzctvlhnút vynikajúcu technlclw 
11 nujmll lntomtčnú pohotovosť jednotil· 
v(•t.h hráčov. Vlastnost hra t čisto 1e pre 
k,. J.<Iého člena tohto kolektlvu toliz ta· 
kou samozrcjmostou, akou býva pre člo· 
v!'l-at dychanlu. V porovnani napr. so 
SlovPnskou filharmóniou je zvukový 
l dr cl l sovietskeho telesa zásadne od ItS· 
111 Pravdepodobne sa na tomto atribúte 
zuča~tľnt je medzitým odlisné rozsadP.nte 
hr:ti~ov [u hosti hrlívajít kontrabasy na 
lnvt.J strane, u našich !Plies na pravej). 
?\a zvý!lenej lntP.nziw zvukového parct· 
ml'tl'll , ktorá sa premietala do vsetkých 
- teda aj do najjednoduchších regtstrov 
- podleT!llo su zrejme aj [v porovnani 
s nnshn bežným) rozšlt·ené obsadenie 
lPntngradského orchestra. Na rozdiel od 
SF' jo pomet• dychových nástrojov v zvu
koveJ pniete sovietskeho telesa In ten
z t vnoj~l. svlottvejšl, prleraznojs!. Naproti 
tomu sláčiky sú menej lesklé, ht·ajít za
matovejšie, vláčnojsle a ich podiel na 
v ~·stl'tikoch zvuku teleso je mrnst. 

iln\čl sa zrejmr aj v dôsledku zaťa 
žentu z vyčnrplíVHjúceho turné nedoká· 
ZHI! dobre zonentuvaC v akuslick)•ch dd· 
no~tlitľh Koncpt·tnej siene SF 11 túto un<~· 
vu sme clttli !IJ v zn!ženej zaang;tzova
tHl~li Jlľl 111ll'rJ)ľl ' (i\t'ii . 

!Jingcnt Wil•sa 1\. junsons je dohre 
ZllillllY brnllsluvskému publiku zo svo· 
jich lto~tovani za pultom SF. je to ut· 
ľl /( l'llt Intenzívneho hudobného clten i•t, 
tvur tvlltw ltlmpl!rllllll'lltu so z;tJubuu v 
prikrvch kontru-;toch. ú vudn;t predohru 
k Wcbu t·uvej opere Carustre lec vrznula 
v Jeho verkorysotn potlulll d ramllliľk)' 
Sl l lll! nkc1mtovune u s ttllunzlvnou CJto· 
vuu il dynamickou lltnpliludou. ]llnsun
sov dut'l tz na celkovú lfn1u a vyntk<t· 
julo techulcké partttnolJ·e telesa dostali 
~ti vo velkct naliehuvostt a pre~vedč i · 
vust1 ku slovu v ďnlsom programe !s 
V! ntmkou Mozal'la). zameranom na tvor 
bu skladaterov domácej proveniencte. 
I V. symfúnio f mol, up. 36 P. l. Ca1· 
kovského dostala pod jansonsovou tak
tovkou monumentalízu)ltcu podobu. Plz• 
ztc,llové Scherzo vyznelo velmi brilantne 
ll t a\·or - a l na pr!liš syty zvukovy 
s.tl - strhujúco temperamentne. 

::.o ttstom prvého večet·a L>ol vttaz Caj· 
J..m~kého sútaže v roku 1966, dnes triu · 
Ml ruc.ný klovlnsta Grigorij Sokolov. ju 
to Jcnomenlllne disponovaný Interpret s 
V } ~Ukým zmyslom pre kulttvovany kla· 
Vt ľ ll)' tón. Sugostlvttou svojeJ cttovej vy· 
pov~:~de dok!ti.e zanngazovať poslucllii!.O· 
\'U potornust, ale súčasne !IJ pruvokUJ!I 
k UVUllám O SlýiOVOStl SVOjhO prejuvu. 
Dosť rušivo pOsobtll jeho nadmerné pu· 
hrby spojené s ut·čttým manierizmom vu 
vyslupovauf. Podanie K l avfrneho konccr· 
tu c mol (KV 491) W. A. Mozarta l>d 
ZIHJčne !!šilo oli našich p redstav sly· 
luvcj Interpretácie tvorby vcfkeho vie· 
denskóho majstra Ink v tvarovanl deta1· 
lov, ako vo vinen! agogiky či v pr!krych 
koutrustoch miJdZI spevnou lyrikou a 
vzru~enou drumattcko~Cou vý t'azu. Tieto 
etrJlJ(tty :tvykneme spája l s Interpret-l· 
Ctou skladatorov l'Omanttckych. ľodobné 
v~ hr.tcly mozno vzniesť a( voči orches· 
traltwmu sprievodu. 

rodný umelec RSF!> t-' - šéfdirigent Sym· 
ICJntckého orchestru l.tJntngrnd-.keJ ftJ. 
httrmóniP Alexander Omilrijev. Svojou 
dramuturglou toto vp .t t"1penle vhodne ko· 
t·Hsponcluvnlo 1ednnl• ~ typom dlrlgent
skóhn natttiPlu hosltt)ttĽ~ho umelca, ale 
aj s dvojicou pt·edch,idzUJúCich koncer
tov. 

Otvonlo ho predohra Colas Breugnon, 
op. 24 Dmitrija Kabalevskéhu, ktorá hu· 
dolm9ml prostrletlkuml jedi nečne cha· 
rakterlzuje n vystihuje Rollandovho sve· 
toznumeho hrdinu - Jeho optimistic· 
kS', úsmevn ý postoj k životu, zhovieva· 
vost k Judským slabostiam, vefkor)'SÝ 
nadhfad l pocit zdravého sebavedomiiL 
Tlllo Kabultwského Iskrivá hudhn našla 
v Dmlt rijevovom plnokrvnwn tempera· 
mente a v brilantnom stvárnen! urches· 
tra znumenltých Interpretov a zas!Ctze
nCt srdečnft rezonanciu u obecenstva. Bo· 
lo to podunle podlo/Pné V)•trvalou poctt· 
vou pracou s drtatluml, čo sa premietalo 
aj do sféry udt·~unlu nap!ilia, presved· 
člvostl gradácii a tlvého spádu. 

ľredchl\llzajúcc vysttipeme Ieningrad· 
ského telesa prlpomPnula af V. symfó· 
nio c mol, op. 64 P. l. Cajkovského -
dielo popttlllrne a preto pre lnterpre· 
táctu nte práve f11llkó. l pri vsetkef ftcte 
k l i1l et·pretn čnej tt·Ad!ciJ akákoľvek ne· 
Ct pt'JIIInll ~11l>lónn v jej kompetencii by 
bola hnC'c! zt•ejmft. Dtnltrl]ev mal jej kon· 
cepclu premysiPnú clo detailu, vyu:'-11 jej 
fr~kventovunost v repertoá ri vyustujú· 
eu do zdatnóho technického zvlád nutia, 
n tok ~ll mu podRrl lu podať dielo nana1· 
vys prnwed•' lvo. no hhtvnc vkusne. I"'e· 
nlnhul s11 t lnlcsť pr íltsn5m ll·rnpr!ranu•n· 
tom. nP~k!zuvnl du lacne) scnttmcntall· 
t\. aut do JI! J JHOllpólu, prlll!.ne1 trlez· 
vu~tl t-.!11/.PnH! povedut, ir. sa mu poda· 
rtlu IIIIJ~( .tlalu str1 •dnľt cestu vo všet· 
k ľch purnnwtror ll · v budovu nl gradáctf, 
v tv1u m tt nf kunttl6nv, v modelovan! 
trat. TPntn l\'urlv)· prfstup premietal sa 
!IJ do lll'llll)lil d llť! llU ~UÔrotZJIOVIlnta ryl· 
nuck! 1 ptl!gnHntno~tl. Tuto - pt·e dlrl· 
g<,u tsl;) tukopis tuk podsta tná črt11 -
llolu ~11 ca~n1 • výrh<Hii'>kOtn pre budOVd · 
1110 u : lkoVeJ kotl!.~pcle modzl nálactov~·· 

1111 ukruhmt, kturé V) zntevHlt nanaJvýš 
prlt'OliZI'I1fl tt tym uj presvetlčt vo. 

V ~p,>luprácJ ~ madurskym tnlerpre· 
tom Zo l tá nom Kucsisom, ktorý predniesol 
sóluvy part munet trekventovaného 
4. kluvfrtttl ho kuncet•t u g m ul, op. 40 
Sorgejn Rachmaninova, pr!!Ukl!zal Sd 
Dtnltnjev aj aku pulwtovy '>J)I'I!V,tdzate!. 
1\unrepr.; lu dtdct ptTtwt ltal ~ólistovt a v 
~ulml l! s 11011 lllUUU)OVIII V)TdZOVý i dy· 
tldnlttky prtubeh ~priP.vodu. Upútdl It) 

pn meran) m dávkovllnfm lntenztty mc· 
lolllcJ..(hu dtulugu sólistu s ntt!ktorym 
z na~trOJOV alebo skupin . Kocsls naprtek 
111 huJ(,ntu vel> u ! mu 28 rokov) JB zrciľm 
ltJLcrpn,tum - v wrhntke, vo "l rdzu 
i v konccp~:tt. DisponuJe nuobytaJllO st· 
rokym arzPntllout clynilmtckych pro· 
strHJd kov, ju nntztk:tln y, fr<ity tvat"UJe 
p lnstlcky, L')llllUS kt•usl! prusne, me vi.Hk 
llllltronomu.ky stroho. jeho technik!! ~a 

p~rlf, ju clstá, uctolná 1 v tých naJ· 
exponovunejS!ch usokoch. Skryty poettz· 
mus )chu IH')' 11 spevnust lráz idealne 
korešpondovult s RdChmnntnovym kill· 
v:ľllym ~luhom. Oplltovne 11 )ednoznač· 

no potvrdtl vysoku (troven u nlls dobre 
zn<ltneJ maďarskeJ klavlrneJ skoly. 

VLADIMIR ClZJK 

Slovenská hudobná kulttl'ra zazname
uala nie tmilo osobnosti, ktorých plody 
pt·ace v oblasti hudobného umenia ostali 
uvalyn11 hodnotumt, aby dnes o.tivené 
ot sprlstupi\ované sa stall novym žrled· 
tom poznuma a umeleckého pôsobema 
na ctoveku naSej su~asnej sociallsl!ckeJ 
~puločnostl. 

Cez prácu, cez výsledky mnohoročné· 
ho úslltu sa vraciame k výraznej osob· 
nosti - k folklortstovl východného Slo· 
ven~ka a k hudobnému sklada terovl La
dislavovi Berkovt, ally sme sl pri prfleži· 
tustl nedo21tyclt sedemdesiatin prtpome· 
nult a oilvill spomienky na milovníka 
výLituJoslovensky~:h l udových piesn!, na 
ltlt nadf.eného zbcrlttera a na ~Ioveka· 
vlastenca. 

Pri čltanl Berkovej "Predmluvy" k 
zbierke Sart~ských piesni .,Slovenský 
spevn!k ", v ktorej sa vedome hlási za 

Ladislav 
Ber ka 
{19.4. 1910-16. 5.1966) 
jodného z pokracovatefov Jllna Kollára, 
dochudzame k presvedčeniu, že Berkov 
pttklun k ludu, k JCho unttdeckeJ tvo· 
rlvo~tt je vy:;lcdkom vychovneho pósobe· 
nla rod!Cov, ked v rodine učitera boli 
)eln Kul llir 11 jeho Národnte Zptewanky 
prll mBtiOlll t'Od01UbslVII a prlk!Oilll k l u· 
dovym tt nár·odn ým tradlctám. Lad ls lov 
Berku sl vysoko cenil dvojzväzkovu 
zl)lerku plc&nf jána Kollára a Jeho !>pO· 
luziJorotciov, ked kon!lla tuje, že " .. . v 
lll:J L>ol zn11mcnlte zastúpen9 každy kraj 
Slovl!nska, l nás slovenský národ", ale 
~účosn!l konstuluje: "Len škoda, ie v Na· 
rodil}!'' Zplewonklich niet nápevu . .. " 
A tomo nedostatok, klot·y naprávali už 
mnoh! zbcrllt!'llu pu jánovt Kollárovt, 
(;hcel od~tranrt !IJ Berku SVOJim ve!kym 
zbl't'llll:lským plánom na vychodnom Stu· 
vensku. 

t.:u!luvó ptesnu st Berka zaptsovaJ už 
pont!. studto nu slt'ed neJ škole. K tejtO 
Jlr<H:i prt~llípil pu základnom hudobnollt 
vzdetunf, ktu1·t• ziska! od sVOJho otca. 
SVOJO praklick~ l teOt'CtlCké hudobné 
vzdeluniP st ro:.:sirll hrou na klavír u 
ľt.JdlWIII llll!~ttllllske) skol y t\lojza Králd 
( 1922-1920 J a v nu~ludu júCtCil dvoch 
rokuch studova l hru na klav!rl a teóriu 
hudby u l.>Hrdcjovského organistu Vllta· 
11111 Kospet·a. ľo roku 1928 absolvoval 
l tuliohnu !.kolu v Kosiclnch a svoje hu· 
dobnó vzdnlanle sl rozšíril súkromným 
i.tudlorn kompozlcie a d i rigovania u Ota· 
k.t r a llemerku v Kostcwch, u MlkuUtsa 
1\l oy<:esa a prol. Vouorského v l'resovc. 
::.latsku z hry nn organ zložil u pror. 
l.<t 1 tu~thu. 

Ui' aku Jllhtdi", dvulisatdvaručný zbera· 
tf'l vyd;lva vlustným tliiklétdom Sloven· 
ský SJJcvnik l., nlhum šortSskych rudo· 
vyclt ptesni, ktoré up1·avíl pre dvoj· až 
stvurhlnsný zbor. [Bardejovská Nova 
v Ps, t. \\i ko, Ko~ lee 1932. 11 2 s. ) Z biet'· 
kit ohsnhujc 150 piesn! z BardP.jovske1 
Nov~ l \sí l rodtlll obe~;). BoloveZe, Obv· 
Sovtec fi VPlkého Snríšo. 

V zapt!.OVHnl fu dovych pl!lsnl pokraco· 
\Hl tlttlfJj a sVOJ zber!llf!!ský plan reAII· 
zuvnl do ruku 1 !J40 v tisic zápisoch pi es· 
ni w Sa1·1sa, Zempllnfl a Abau pre ~tvor· 
zvtltkuvu rupr!•zentnčn(J zuiorku ptesnl 
Východné Slovensko spieva. (Zbi()rk.t 
o~talu v rukoplst' .) 

Ladlsl!tv l:lerka bol stále v kunwktu 
s mlódelou. jeho hlboký zliujem o folk· 
lór ho priviedol v rodisku k založe· 
nllt spevokolu a mttlcj dvchovej hudby. 
Spolu s tanečnou sk u plnou ro bt! zá jazcly 
po okolltych obciach. V t•oku 1929 sR v 
Obysovclach u jlma vedenia vličsej dycho· 
vej hudby. Koncertuje v Presove, Kosi· 
ciach a v Prahe. vystupuw Rl v ko~•r 

Ak azda zvukov9 arzenál lenlngradske· 
hu telesa pt•ipadal nám nezvykla hutný 
ú ~yty, na druhý deti sme su ho sna· 
žtlt prijat ako výslednicu odlišného este· 
tJCkého tdcdlu. V novom programo sna
žili sme sa orientovať pod tS·mto zor· 
ným uhlom. Oplltovne sme konStotovall, 
Zll jansonsov prbtup k Cajkovskcmu 
( produltra· fan16zla Romeo a jítlia ) Zd· 
klada sa na vyt·aznom podčiarkovanlllra· 
nHHického pá tosu, na spevnel sytosti 
l} r t ~:kých tísekov a na Intonačne j zdat
nostt hrllčov l v technicky najexponova· 
nejsťch Osekoch. 

Koncerty MDKO v Bratisla v11 

Utverečná 7. symfónia C dut· " Lenin· 
gratlská'', op. 60 od Dmitrija Soslakovi· 
ča z celého uvedeného programu svoji· 
ml monumentálnymi plochami, širokým i 
~~ ddliciamt, virtuóznymi nárokmi na sk u· 
pinu hlclch nástrojov a vynikajúco stvár· 
neným najexponovanejšlm sólisllckým 
výkonom fagotlstu - zas!. umelca RSFSR 
O. Talyplna na(vlac konvenovala zvuko· 
ve) palete orchestra l charakteru dlrt· 
gentského pr!stupu A. jansonsa. 

29. a 311. mAja 1980 

Na záverečnom koncerte sezóny s~ 
( sfuiJovnné prémiové vystúpenie Berlfn· 
FkPho symfonického orchestra plánova· 
né na 19.-20. Jt1na sa nerealizovalo), 
prect ~tltVtl sa za pultom Symfonického 
orchestra ta. roablaau v Bralislue nA· 

V utorok 20. mája 1980 odznel v Zr· 
J,tHiloveJ sinn! ľrlmociálneho paláca vio· 
lnnl!elovy recitál sovietskej umelkyn!l 

atnlie Gutmanovej s klavil'istkou lrinou 
Sac harehskou . Koncert bol venovan ý 35. 
výrocttt osloboli!lnla Ceskoslovenska. 
U~ v Sc hubertuvej Sonáte a mol, op. 

JJhst lt . .,Arpeggione" potvrdtla Gutmano· 
va !.lt•oku skulu ~vojho Interpretačného 
majstrovstvu. Cela koncepctn dtela bola 
postavcnu nn bohatej dynamickeJ a trm· 
bt·ove J dlterenciácii. Gut manovej Sch u· 
bcrt bol baludlcký a práve z tohto as
pektu vyso~tne objavn9 a netradičn)'. 
Skodu, te klaviristka Irina Sacharebska· 
ja sa ne~totožnlla s koncepciou Gutma· 
novej. Nazdávam sn, ~e klavírny part 
sa pohyboval v zdr~anltvom odstupe. Vy· 
váiený dialóg medzi violonl:elovým a 
klavtrnym partom by bol len prospel to· 
muto prekrásnemu Schubertovmu dielu. 

S Bachovou 5. suitou c mol pre vio· 
lončelo sólo sa Gutmanová vyrovnala 
svojsky a neopakovaterne. Bol to Bach 
dôsledne výrazovo diferencovaný, pri· 
tom štýlový, muzikálny, preduchovne
lý, Z tnter p1·etácie Bachovej suity vy· 

tarovala gotická askéza I baroková mo· 
nutnentalita; bol to v9razový knletdo· 
skop, pohybujúci so od medilatrvnych 
poloh a:l po rustikálnu vášni vosť. v te1-
tu ~trokej výrazovej ~ká le v~ak nebolo 
rozpuslllostl; dominoval predovšetkým 
mohutnf• tón, zvuková vyrovnanosť a ne· 
vsedná lliUZtk8ll la. 

Interpretačná koncepcia Hindemithn· 
vej 3. souáty pre violončelo sólo, op. 25 
lt•n z(~t·oena tie tvorivé hodnoty, ktoré 
sovletsktt umelkyha demonstrovala už v 
prvej čustt programu. Vyva1·ovala sa ak!!· 
liemlckému pr!stupu a potvrdila, že Hin· 
dcmllhova hudobná reč vyžaduJe muno
rladnu zaangažovanost a expreslvne mo· 
delovanle vefkého bohatstvo myšlienka· 
vých tvarov. DOsledné vyrovnan ie sa s 
technickou p r oblematikou vytvorilo š!· 
roký priestor pre osobnostný vklad. 56· 
llstka stvárnila celé d ielo s nesmler· 
ne bohatou škálou výrazového 1 fareb· 
nélto llei\ovanta. 

Na záver violončelového recitálu od· 
zneia Snitkeho Sonáta pre violončelo 11 

klavir, dielo, ktoré patr! nesporne k vr· 
cholom sd.časneJ sovietskej k omornej 

kom rozli.lase. V mnoh9cl:i obclacn Mt· 
clla lovského okresu založ.Il spevokoly a 
tlelo v spojtJnl s Vlll kým dychovym or. 
cllestrom repruzon tovah vychodosloveth 
~ky fo lklu1· na celostatnych národopis· 
uých slavuosttaclt v Prahe roku 193'/. 

Berkova činnost v Mtchulovciach sa 
clutuJe do roku Hl3i!. ::.vu1c kultúrno-or. 
ganizačné a umelecké pôsobenie presú. 
va potom do rodného kraja, do Barde· 
JOVa. Oživuje sVOJ súbo1· v Bardejovskej 
Novej Vsi 11 ~ dalstml dvanasttmí spevo
kolnu z okoliu vytvortl nový sesťstoClcn. 
ny lolklon~ttck)' subor. Vystupoval s 
mm v roztt las~. nn národoplsnych sláv
uosllach a uspor·uduvul Z<IJ8Zdy. V tejtO 
práci neunavnu pokračoval dJ v rodneJ 
obet svojej mun~el ky v SenkvtCiiiCh pri 
Bratislave, kde sa odstahov111 so svojou 
rodinou roku 19tJ4. Aj tam zatolll sto· 
.l;lenný spevll.cko·tunečny subor spojen ý, 
s dychovou hudbou. ZápadoslovenskÝ, 
!olk!Ot·, pr!lsueJsle šenkvické p1esno a 
tance, sa snul>lli so ~artsskýml tancami., 
a pte~ilarnl v rozhlase, na scene Nllrod· 
ného dlvudla v Brallsl!lve a na mnohy~:h 
oslavách a súťa.llach ludovej umelec
hej tvonvostl. 

Bohatá folklót·nu-umclecka čtnnosr pri· 
viedla Berku ui od počtatku Jeho ume· 
lt!ckych sna~ent ku kompozičnej pntcr. 
Sprvu to boli zborové upravy ľudových 
piesni uvere1ncne v Slovenskom spev
Piku, ddlej pre mtcf,uny zbor pud názvom 
Sarlhké per ly u pre zbor so sprievodom 
Oľchcstra Z nalej dediny, neskôt· kom· 
ponuje Tuctové tance: Basistovská, Seke· 
t·cčka, Ou iafltka , l\1arltai'tská; pre d y
thovú budbu pochody Od Prešova, Ruia 
a zoslétvll a upL·avil pAsmo folklóru a 
ľudovej slovesnosti pod názvom Sori!· 
11kli svadba, ktor·é podobne ako Zomu· 
luvska a Iné dtela boli v čase vzniku v 
popt·edl zl.iujmu rozhlasu. 

Od roku 19H sa Ber ka venoval este 
lntenzlvncjšle skladaterskej prlici a vy
uilvafúc melodiku východoslovenskeJ iu· 
doveJ plesne vytvori l rad va~nejs!ch hu· 
dobn)•Ch diel: Sariiský tanec i!. l , Od 
Sarib k Zemplínu, aAa Hanii!ka. Pre 
husle a klavlr zlm•H skladbu Špicaté pt·s· 
ty a prtJ saxotón o klavír Saxonádu. V, 
wm CdSfl komponujo d) operetu Stud· 
nicka ( puvodny ná.tov D1v<1 Hana J 1111 
ltbreto AudťOJa Kostolného. jej prvé 
predvE1donle sa uskutocnilu na bardejov· 
l> k ef ;.cénc roku J 912 a na scéne SN()· 
v l:lrnllslove uosrultlu v roku 1943 trt· 
ml sť rc pr lz. Eiltc rol; u J 942 vysiela roz· 
hla;, Hcrkov Suriilský tanec l:. 2, orches· 
trálnu hudbu z operety Sludn t čka a 
Zbojntcky tan et:. V tllt slcdu)tícom ruku 
zhudobnil pri! ;.pev a klrtvir llltsne Mast 
Hala mov~ ! Dar a Záclony a pt•e 'tmešaný 
zbor uspAvanku Ránu nad kollskou a 
hnecf na začuuhu senkvtclcého pobytu 
sp1·acovaJ Spevy a tance mládencov zo 
Senkvlc. 

Po osloboden! sa v Berkovej tvorbe 
stretavame s jeho t·emlnisLcnclou nil vy
chodné Slovensko v skllidbat:h Sarlilský 
va lčík , Zempltnsky vall:lk, Svadobné 
pimme :t Marku oviec, Zakukala kuku
Jccka, all' vziiplitl sa vratta k sonkvtc· 
kemu tulk!Ot·u v pochodoch Mám ja milú 
It Pud lipku, Dva senkvické tance. V ro· 
J..ot.lt I !J.l8--194!l skompunovl!l Pieseil po· 
kt·oku u pocholl \lovy svet pre d)chovy 
urclJ!!~ter, Maliny, styn plesne pre sop· 
ľan, tenot· u k!Hvlr 1111 toxty M. lialamo· 
vPj d ''· 1\ostoluéhu. z dali;tch skladtel> 
~pornentcme Malťt predohru , V clu·udim· 
skonr krafi, Družstevná veselica. z na
jej dudíny. K po!olcdnym dtelttm l.it!lliil c~ · 
v11 Berku p!ttria Malií tanecná su i ta 
(1!:151. J. M uh ke tanec š!trlst~ l<c 1 l !JJJ 1 d 

Sat·í~ská vnsolicu pro sóla , tJrtcsaný :.:l>ur 
d ot-clwstcr (1953] . ' 

f;ultú t•no-osvetovy pi' !!Covmk. popr~ll· 
uy zl>erutol slovenských ruuovýclt ples
Hi, prakticky hudobník 11 skladHtef Ld· 
dislav Berka s1 zaslultutu nielen ndi;U 
pozornos(, ale aj prejav vďaky Zd ut:l to· 
vante o umeleckó umocuenlt' sluvenske
lro fudového hudobného umonia a za po· 
vznesento hudobného života vo výcho· 
<1 ·~l""' n~kírh mf'stcckJch n dedmkOch. 

EMA N MU TAG 

l\ ol uy. ::i pOsun uq;antti:lt:te liltdobnétJO 
m<tteriáiu je v tomto diele vý~o::;tne p1 us· 
ty a sugostlvny. Svojim vn(ltorným za
nietenlm nadvllzujo Snltke na najprogre· 
stvnojsle tendencie sovietskej kompozu::
n~j tvorlJy. Gu tmunovu 1 SachuL·e1Jsku 1!1 

sa naprosto stotozn1H s f llozofiCk)'tn i 
icompozlčnym posolstvom autord d tvý· 
r&znllf Pl'edov~etk9m poet fck6 čaro a 
lnt10vertnO rezonanciu diela 

0 tyždCil ti U~kUt (ll tliJJaJ pultiJ 
pt"lestot• Zrkud IOV!lJ '>iPilf! l 'nm tt ' lloJtwi.u 
pa léca husllstovt findrtchovt ľuzd t:ruvi 
s klaviristkoo Daníuluu Rusoo. fnto:!f!Jt't:· 
tačné majstrovstvo mlmorlt~dne talento
vaného 26-ročného j. Patd!Jru, absutveu· 
ta moskovského konzerv!ltórla v triede 
Leontaa l<ogana, je uz u n.t~ dostatočne 
z1~ame. Potvrdi la to nupokon 1 pekná 
ucdsť bratislavského publtkiJ. 

Na programe husľového teCJIIlht j. 
Pazderu bola Tartiniho Sonáta g mol 
" D.idona abbadonal a", Beethovenova So· 
nála D dur, op. 12, l:. l , Gricgova Sa· 
náta G dur, op. 13 a Sarnsntoho SpuniDI· 
ske tanco (Malaguena 11 Jlubilnet·a ). 

V ľerllnlho skladl>o domonštrovnl ľaz
dera slrokú škAlu svojho lnterp relač ué· 
ho umenia - najmll pr!lc!znu unonáclu 
a nástrojovú techniku. Tartiniho chápa 

(Pokračovanie na 7. str.) 



Biely agát v Prešove 
Jsaak O. Ounajevskij Biel y a~:á t. 
Opar ela na l ibretu Vl. f.1 aa~a a 
M . Lerv inskeho. Prekllld J. Ká· 
ko~. Rezisór Miroslav Košický a. h. 
D~ttgun t Ján Bcdr lch . Choreogr•af 
j osef Starosta a. h. Zbur·ma 1st et· 
Tibor Haraká ly. Scéna a kostýmy 
)uzel Hasi:ák a. h. As istent t•é2ie 
St ei"Hn Senku. Opot•etu uviedla spe
vuhr·n OJZ v Pr·c~uve diw 9. 5. 1980 
l r ecenzia je z t' llJlrlzy dila 10. 6. 
J911U). Sólisti : )Ctllus Piussi, Emi l 
Pr wln*ný (Peter Tlmurc ,ev ič An· 
dr·cjcv], Va léri a Lešková ( Ol'ga 
h .ltliiVtHl ), Anna Benk ová, Helena 
H u1 váthová ( Toi1u Antl r ojevová), 
) ii· i Horký, Stefan Rončik (Kon· 
~~~•ntfn Aloxe jevič Kuprlanuv ), Ste· 
fun Sen ku (Jakov Fjodorovrč Soba· 
k in l, J61ia Korplíšová, Elena Ku~
n ierová ( Lat·isa Stepenk o ) , Emflla 
Jurčíková , Alica Liiri nčíková 1 Se· 
r al ina Stepanovna Korabrovová), 
Cyril Kapec ( Sergej Sergejevič Ko
r abrov) , Dar ina Gerjakovlí, Mária 
N arciuvá 1 Káťa) , Slavomfr Benko, 
Vlal.l imir Ti močko (L jo sa Ve li ka
nov a Sáša r,opatenko) , Zoltán 
J,eskuvec ( Veliteľ flotily Sláva), 
Stefan j enlk (Michail App) , Mi· 
Ian Gerjak (Oleg Morgunov), Pa· 
vol Eliáil 1 Gl'i~a ) . 
Vučšlnu uvádzaných titulov na 

p rešovskeJ scéne sprevádza sym
patický symptóm snahy o nový 
pohľad na funkciu hudobno-zábav
ného divadla. Svedč! o tom ce lko· 
vŕi dra maturgia aJ tvor bn jednotil· 
vých lnscenácll. Súčasnej Insce
náCII operetv Biely agát nemožno 
vi.ak prizna( bez zvysku at r ibúty 
In venčného, niípoclltého, lnscenač· 
ne úspesného diela. V r~žll M. Ko-

sitkého náboje, ktoré kodifikujú 
1eonotnú Hnlu, gr aduju, ton nuju 
a nap li1a)ú operetný zéner SVOJ 
ským dynam1zmom, sa miestami 
rozpadávajú na drobné čiastoč ky. 
Inscenácia pôsob! režij ne dos( sta· 
ucky. 

Scénick ý nápad j. Haščáka s ma 
lovanými kulisami Je akcep tabllny 
Zlnda však al zmenu, pohyb, roz 
vrnut1e a va r iáciu nápadu, k to1 ý 
zo&tal nápadom bez hl bsej vzťa
hovej kore lácie jednotlivých In· 

scenačných rovin. V 2. dejstve 
zažiaril v ti pn ý scénick ý nápad 
spustenia ku lisy morských v in. 

VIacero podobných nápadov moh· 
lo spest riť predstavenie. . . 
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Baletná premiéra 
Národného divadla 
CAS CLOVEKA. Ľubo~ Fi-er: PLAC 
NAD SKAZOU MESTA UR. Chut·eo· 
grafia : národný urncluc f.1i roslav 
Kura. Rtižin: Petr Wulgl. Di rigent: 
Fr autlilek Belfln a. h. Sutinu : ná· 
r odný umelec j osef Svobodu. Kos· 
l ) my: l'o1ilau Cm· bu a . h. ll íu Ze l · 
j llnk a: HRDI NA. Chur·eogr ufio 11 

r ci:in: Fran t isek ľokurný a. h. Ol · 
risP.nl: Ondrej l,onárd a. h. Scti
na: nár·odný u mel ec jusof Svobo
da. Kostýmy: ja na Zboriluvá a. h. 
Václav Kui:e1·a: ZIVOT BEZ CHY· 
ll'\'. Chur cugru f ia a t•éi ia : zasl f1ži · 
ly umoluc j at•osl av Blai.ek. Oirt· 
glln t . Fr antrsok 8r.lfln a. h. St:úna: 
norodný um 11lrr: Josef Svubuda. 
Kostýmy: j usPf jll lfnok a. h. Pr e· 
miéra: 5. 111ííjo 1960. 

Ce~ho~loven~ku JH!l111lľl'u trot h 
pOVO<lnicn IJHIHIOV l. lÍOIIIHC<!j IVO!· 
by [Jllll 11,)/.VUIIJ Cu~ CfOVCkll IIVII> 

dol bnif:t NlJ Prnhu pn prllm;l
l osll :!5. v~ t'ot'iu uslohodPniu Ccs· 
i\U~i!IVI'Il~l"l !';()V It! lsÍ\(lU .trllliHIOll 
'd,etl;v du:l11 ~u rildl•• li 1~111 :.kluu 
bdlll, kltJI ych lf'nldlll.k}'lll no~hOIOIH 
J!! uo.tu<thlUsl, spolučen:.ku u mvs 
lit nkOVá ldVIIZIIUSt, <l VO WOjCj 
P•Ji1 1 1lnvt:J vypuved1 su udklút)UJU 
od lrt~uícnf:ho j<ltykH httletu sme 
1'0111 k sutnsnl'jstcmu ,, moder neJ· 
::,lolllu trendu. 

fc 1 bvil l}hodntí 1 povšrmnutld · 
hou .. (:, /.c vrdrnu' ND Prnha dalo 
tejto pr mwro volky 11rtestor -
fucJ:;::,u energiu a tvot·lv9 poten· 
cial , liHIItJrlálno možnosti atd. Pri 
takt' tln velkorysostl ~~~ očnkt1vall. 
cull,om ul'l'lte, 1 mlmor1nclno kva 
h tnu dtulu, luk l\'žoiJno očokč.í va 

v Prahe 
né v celom n11som t11nr.čnom ume· 
ní. V pn•om radr uz 1 preto, t e 
~b pud d1clu podpt,.,all rtHwnwvu· 
ní, ::,kúseni tvurcovla. 

t\ký bOl l'tiiSIIll' Ullltlft:t.i-y l'lekt 
prr.miér·y? 

Ak lJy ::.om ~tt mul V)J.ttl nt ~ por· 
tovs·m tcrmlnum, poradrc u~pl!»· 
uo~tl v kumplexno::,tl prinosu d 
kvullly J" Jupldtll'ntľ IIHDINA -
í'Lt\C NAD SJ-:•\ZUU MES'J A UR -
........ ZIVO'l BEZ Cll\ BY. 

l't•n':o pnl vt• l.tkin VY J<ld r·nn(: pu 
r.uloP.'r 

llfWINI\ v tiHin~og ruill f. l'u· 
lltlln(:ho nn stvorta::.tuvu B .. Jietn u 
~~ mfón111 l. ZPI{cnku Je bezpochy 
hy V GhOI'UU!FIIlil'kOlll sl v(trneul 
JIISII!J Ullllllel'kOII I!S!ln CIOU VCČCrél. 
Nuvtdcl ~om vt:l.t diel tuh lo cho 
reu~;rala, tth• myslím sl, zo li l'cll· 
1111 sn bude t'<ldtt k jeho uspcsnuj 
sim pr .. H; II lll . SUillOZI'ejme, ~O IJC· 
t'lt.llo meritum l eJlO premiéry. Cel· 
kov~ úspci;nejši dojem llrd tnu pod · 
porUJÚ v5 borné výkon y a pohybo· 
\It) kr·cú!'le sólistov M. Mol'tln lko· 
VflJ. V. llal'ltpesu a j. Slavlckého. 

l'ravd!t, napnek konšta lovanlo 
vJ~šieho čl menšieho Llspe~;hu do· 
slo k negatívnemu faktu , čl ne· 
dorotumomu, vel'im , že nic úmy· 
s>Jln(;mu. medzt skludntcfom a 
chOtcografom v otázk e d t·am<Jtur
g lckej v~st avby dtelo, propor1:nos· 
ti a dynamiky dt·amattckej myš
lteul;l bal etu. - Symbolizmus tli e· 
IH je zasi frova ný do ch ladnOho 

Zaslúf ily umelec Vlastimil Harapes ~tvárnil hlavnú postavu v bal ete 
Hrdina od Uja Zeljenku. Sntmk a: j . Svoboda 

Orcliester pocl ťalifovkou }. B'eCJ
l'l cha h ral spoľahlivo. AJ sólisti 
prešovskej spevohr y sa snaž111 o 
dynamický spád hudobných a pro
zaických ~lsel. V tomto zmysle je 
potr ebné upozorni( na výk on H. 
Horvathovej (Tot1a) a ]. Korpášo· 
ve j (Larisa) a osta tných sólistov 
(J. Pl usslho, S. Benku, j . Horké· 
ho, V. Ti močku). Využili spevácky 
UJ her eck ý prejav na dotvorenie 
ducha l atmosféry oper ety. 

V Inscenácii sovietskej operety 
Biely agát, ktor ú uviedla p resov
~kii spevoh t·a namiesto p lánovane· 
ho povodnébo sovietskeho muz! · 
ká lu ( čo úprimne ľutujeme ) , osta
la trocl111 v pozad! paleta ilat·mu, 
vtipu, ná padu 1 operetnej svlezo:,,. 
ti ako primu pr i rozv! janf dobrého 
a esteticky hodnotného hudobno· 
z.ibavného žánru v súčasnom boji 
pr oll rutine a k lisé. 

DITA MARENCINOV A 

m(u·a ohraničujúceho scénu a pri· 
pom inajúceho väzenie a postáv Hr· 
dlm• a Diktá tor a. Kon flikt h lav
nych postáv, chápaný v šlršfch sťí· 
vlslostlach, stráca celkovým trva
mm dielo na sile a presvedčtvos· 
11 a z toho vyplyva, že jasnosť 
myšllenkoveJ podstaty sa top! v 
opaku júcich sa pohybovych modu· 
Ioth, si tuáciách. - Výrazová, ab· 
strak tná slla hudobného d iela no· 
m io rovnakú p t·oporctu u cltmonzlu 
v zmys le komun lkotl vnostl uko vý· 
r uzov(l sila pohybového vyjatl r·e· 
ni11. Preto o tom pišenľ? Autorom 
llbret& je ~á m chu1·eogrof, t. l· 
u rčil ~kladmefovi myi; ltenkovu 
podstatu eliota Hl-o l u rčit(: l:a:.u · 
~t:: rozmedzrP. SllmozreJme, ie tým 
nuobllll)d<:t l tvor1vt1 !>lobodu ~kla· 
d..t ll:l.o. len rnlormu tlvrw uvtzovol 
svow rnoino:.t r. M<lm vi;a k pocr t. 
i.P ~k laddtP. ľ v1at r·espektoval svoJ 
v lh:.t ny obsahový plán ako plan 
'l;orcoglilfa. lludba, hOCI vynthd 
Jlll .. a , mu:.1 ~u dosta t v balete do 
jea:.oznHcného súzvuku s polly· 
bom, ta m·om. O to sa musí zaslú· 
11t l·ud tllor·cograf, alebo sklada 
101, tH:rj lcpi:l r obaja. V kaídom pt·i · 
p!!de je potrebné ču~ovo rnduko· 
vu t tAYiskovú podobu lnscenátle, 
pomtii.n to výslednému efektu dle· 
lu. Bec u jmy nu kvAillo a pl'inose 
ski;Jd!l t eľa čl cho1·eografa. 

PLAČ NAD SKAZOU MESTA UR jo 
d tclom, v k torom sa spaJa prá~;a 
tl voch 1vorcov - choreografa M. 
Ki\t•u a r ežiséra P. \Vetg la. Oboch 
ut !JOtnume z ich spolup t·áce l Ho· 
meo a julia. VásM a 1.). l v tej· 
to inscenácii Idú v nastúpenom 
trende, trochu experimen tá tor· 
skom, l ked tentoraz nie najvy
darenelsfm spôsobom. Ovo polo· 
hy posobenia na diváka, lopsle 
povcC:ané útoku na jeho obrazo
tvornost a chápavosť - f t lmová, 
pracu júca spôsobom montaže s 
vo l kým obrazovým efek tom a scé· 
n icka na spOsob pohybového t·oz
prAvunta, ~ymbollckého a melafo· 
I'ICkého - sú vo svojom vztahu 
prf llš voľné až neorganlcké. Ten
to tmnlpokus o " La ternu rnaglku" 
nem (• pot rebný náboj vo výpove
di toh to dramHtického p rtbehu. 
Kmn un l katfvnosť s d lvlikom JO ot u· 
pcná " vell< ým dlvadlum", k toré Je 
v!;a l< dosť p1·Azdne. 

ZI VO l BEZ CHYB\: ). Blrt~ha ne
mo1no nazvat Inak ako omylom. 
Om~!om , o nic malym. Nllkazllvá 
v l tirn11 lllO!Ior n rzmu pre chot·eogr·a
ra a m.Jrne ús1he llhretlst k~ V. 
)Iudrovej o plodn5 del sú spoloč· 
n)'m menovaterom tohto "pokusu", 
p rP:lPn tujúceho neplnohudnol nú u
mt<l!'t'kll p rodukciu . Komplex pro· 
strtl'dkov použitých pt•J tejto In· 
scon!lcll, ak chcel a drverlssemeut, 
sa 11edostal ani na hranicu poku· 
su o tvor1v9 úmysel a umele! kit 
mp ; tlenka, chcejúca by l ak tudl· 
nou, výsostne Ideovou. su strá~;a 
v sPdlvust l St'fÍ ll if'kHj rr.ailzilcle. O 
tout sved či aj záverečný po tlesk 
pu t>llku, lll él k skúpv al po Plati 
nad SkiiZOll . 

Záverom voľnú 11močen 11! Ste· 
nl sluvského slov: " ... nP.hl .,dajú 
umenie v sebe, ale sebH v ume
nt" . Tom Ro111 

JOHANNES BRAHMS: Koncert pre klaYir a orohes ter č. 1 

d mol, op. 15. PETER TOPERCZER - klnfr; SLOVEN• 
SKA FlLHARMONI! - diriguje LADISLAV SLOVAK. 
© OPUS Stereo 9118 01!198. 

O Petr ovi Toperczerov l je zname, ie dominan tou jeho 
tvor ivého prlst upu k tnterpret&cli Je umelecká rozvaha. 
Z nej vychádzajú, opätovne k nej sa vrac11j ú a napomá· 
haJú tak Jej plnému rozvinutiu aj ostatné Interpretačné 
;~ ložky. Túto podsta tnú črtu svojho natur elu dokazuje 
umelec haždým novonastudovanym dielom, jeho výkony 
na pódiu nesú punc definltfvnej a presvedč ivej výpo· 
vede. l napriek tomu sa vsak v ume lcovom vedomi In· 
teqH·etačná podoba naďalej ustaluje, dozrieva, čo však 
je nevyhnutnosťou, bez k torej by každý umelec ustr nul 
a nedokázal sa VY.Ví j at ďale j . 

Z tohto zorného uhla chápeme potom ndhrQvl-u l. kla
vtrneho koncertu ]. Brahmsa ako zvukové zah xovame 
Istého stupňa Toperczerovho názot·u na jeho lnterprctli· 
ctu. Dospel k nej po dlhoročnom zotrvávHnf diela v jeho 
reper toári. (Hráva ho už od študen tsk ých rokov.) To
pt!r czerov Brahms zaujme poslucháCu ldetllnou v yváže· 
nostou roman ticke j fan tázie s k lasickou výstavbou for· 
my, k tor ú (s vyn lmkou záver u finálového rondo) zohfad· 
nuje predovšetkým v oblasti agoglckeJ. Pod Toperczero· 
vym1 rukHmi je k antiléna a s itou spojená medllácia 
vysoko kulti vovaná, vyrovnan&, vidy uvedomele, rac10· 
nii lne modelovaná. Toperczer ov fan tazijn ý vk lad JB 
uprostený od akéhok ol vek (čo 1 len nítznak u l f alošné
ho pá tosu. Ušfach tt lá miernosť, pravé f i lozofická hlbka 
sú črty nana jvýš typ ické pre jeho ln terpreta!':n9 profil. 
A práve Brahms svojim obsHhom i vedenfm kanti lény 
poskytu je p r e takýto typ muzlcfrovo nl a lde!llny priestor 
p1·e využl lle. 

Pokiaľ by sme sa pozastavtll u agoglckého para metra, 
pokladáme za potrebné zdllraznt(, ~e rytmická kresba 
nie je u Toper czera pr t vsetkel p r eclznostl metrono· 
m icky strohá. jej opraty rradl a modeluje klaVi l' lStov 
vytrfben ý vk us. Hudobné myšlienky necháva Topcrczel' 
vyznie ť a po ich ukonl:enl oddeľu je ich citlivo od na
sledujuceho úseku nenápadnyml céwramt. V tomto, ale 
niel en v tom to smer e priam fasclnujúco vyznteva kon· 
cepcla stredného, filozofick y h l bavého Adagra. 

V okraj ových častiach k rajne exponovaná technika 
pat r i k silným stránkam Toperczerovho v ýkonu. Svoj 
nástroj ovláda zvrchovane suverénne vo všetkých dru· 
hoch techni ky i vo všetkých (a vždy kvalttných) dyna1 
m lckých reg istroch. Práve v dokonalom ov lédant k la• 
vfrneho remesla l v dynamlcko·fa r Pbnom tienovanf zvu
ku trebA hfada( východisko k uspesnOmu zmocneniu sa 
oslatnych zlo~1ek, k torých pl'lrodzenym dôsledkom je 
cel ková koncepcia m tel'Pl'Ctllcte. Spomeilme napr. tl'll· 
k y, tremola, k torých výdrz, dyno mlcké narastan ie 1 za· 
čle nenie do celkového pr udu sú p ria m fascmuruce. N a· 
pr oll tomu zas krása Adagiu spočfva v sostenu tovom ve
li flni melodickej lln ie, v delikátnom vyspteváva nr Zllsna
nel kantll6ny. I ba pr echodne - v gt·adácll ozýva jú sa 
aj tóny traktova né zvu kovo hutncjsic, dramatlckeji,Je. 
Ma JÚ funkciu Iba epizódu cho vybočenia z pokoja fllozo· 
l!Ckf'j medltacre. 

V závoreť.nom ronde nepodfuho l klavll·istH pokusen lu 
brilantneJ virtuozity. AJ tu sa dostávajú k slovu opraty, 
kto1·~ n11 Toperczer pevne dril prtcbeh tempu. 1 pr1 vsct 
kel 11vost1 pohybu nevynechava am JCcllnú príleilios( 
vyui lf svoje schopnosti plastick y spevného tvarovania 
my~ll e nok, fráz, včítane pasáži a trl lkov. 

Pochval u !ol zasluhuje 111 Slovakovo vedenie orches· 
!llilneho sprievodu, k tor ý v tomto prfpado nemá úlohll 
poclrttd nú, ale práve v tejto .,symfonil ::, obllg&tnym kla· 
vlt·om" je zloi kou rovnocennou. Dtrlgent necháva vyspte· 
va t ka2du hudobnú frázu a znamen ite doká:1.c prlspôsn
hil' sa Top!!rc·zr.roveJ konr.epcli lak v parametri tem po· 
vom, Ilko v tntPnzt te cl..tvkovan ia - nttjmll v dlaiógoe;h 
sollstu s nastrnJom nlebo l nstrumentiJlnyml skupinami . 

Na záver našhn hodnotenia opovn?lmr. 'in predpove· 
da(. že ak sa llllciH v budúcnosti pr1 prfpudnom hod· 
notenl etáp rozvoja slovenského koncertného umenia 
robiť tír.!-v v5rber reprezen tatfvnych nnhrlivok na~ l ch 
umelcov. bezporhyb)' budr medzi nimi fi,::UI'OV<tť Topor· 
czerov Brahms. VI.AOIMIR CltlK 

Katarína Cséfalvayová·Merešsová 
V ma 11 tohto roku os id· 

v1la svoje JUbileum sótlst· 
ke spevohry So v Kost· 
ciach - Katarlna Met•eii 
sova. Tažtskom jej 56 

lrstlcke 1 čmnostl sú v 
p revazne1 m iere operety, 

v htor ýcll vytvon la rad 
úspešných a prlta:Wvých 

postav. Jednou z JB] na 1· 
obľú llon ejšJch ju tílohfl 

ylvy z opurety Cardd 

i>ovlt fll 'lncezná E. Ktilmil 
na. Na javi sku SD v rP.· 
~~~ K. Smažika JU sp ieva
Ja viaC' ako 200 ráz. & 

touto postavou hosťovala 

K. 1\t 'li'P.UUYá uko liu
na v Leháruvej operr.· 
ll! Ci,dnäka láska. 

>;;nfmka · o BAre~ 

celu sezónu l 977·78 a j v divad le O. Stlbura vOlo 

mou~;t R predstavila sa nou aj v DJGT v BanskPt 

Bystrici. U prof. doc. M. SmutneJ·VIkovel zfskaiA 
K. Merei!šová speváck o z!lzemle. SvntP!Izovala v 

sebe nadam e činohernej herečk~ 11 ~pevél:kv, čo 

ju zákoni te doviedlo na dráhu operelnf!J prrma 
dony. K úspešne j Svlve z Ca rclél~ove i prlnreznal 
sa •·adl a l výborne kt·eovaná postllva Bulotkv z 
oper ety f. Of fl!nbacha !iiesta zena Modrnfliza Ok · 

t'e1n množstva oper etn ých posttiv vytvori la K. Me 

rešsov3 na scéne So aJ nleko~ko opem 9ch ( ;htt 

rak te rov9rh ú loh: Krčmárku ( Bo r·l s Godunov), Ka 

ty (Madamp Buttet•f l y), MP. rcedes (Ca rmfln], r,uhl 

(Sedliacka česť) a Iné. - t -



SOFIJSK~ 
HUDOBNÉ TÝŽDNE 

NArodný umelec ZSSR Klavdij 
Bo riso vič Ptica - umelecký ve
dúci akademického Vefkéhn 
zboru ú strednej televízie a roz
h lasu. 

Tohtoročný - Xi. medziná
rodný festlvai .,Sof ijské lwdob· 
né tyždnc" tr va l 24 dni - od 
<!3. má ja do 15. j úna. Po vla· 
na jšej pä ťtýždňovej koncepcii, 
na ktorej časovú dliku mala 
vplyv predovšetkým Medzma
r od né s úťa ž mladých opernýcil 
spevákov, v1·áti l i sa teda uspo
r iadate lia pri bil i ne k trojtý2· 
diwvému rámcu, ako tomu bo
lo napr. už na IX., VIII. l VJI. 
ročn fk u. 

Festi val bol koncipovaný ak o 
prclllladka najma svetového re
pen oll ru - s účasťou, no me 
preferovan lm domtícej tvorby. 
K Interpretácii bolo, pochopi
terne, využfvané ho jne domáce 
zazemie - vokálni i inšt r umen
tá lni sólisti, komom é a symfo
nické orchestre, spevácke zbory 
[nechýba li ani amatérske ), 
opem ý a baletný ensemble. Na 
velkej časti podu jati partic ipo
vali hostia: dva koncerty mal 
napr. Berlfnsky symfomcký or · 
chester pod taktovkou GUnthe
ra Herbiga [na prvom bola só· 
l ist kou nár . umel ky1ia Stoika 
Mllanova, na druhom Chri stian 
Funke - uvedené boli diela S. 
Muthusa, L. van Beethovena, J. 
Slbella, G. Mahlera, J. S. Ba
cha ), Londýnska Bachova spo· 
ločnos C pr ipnwlla na dva kon
certy diela j . S. Bacha, ale 
l Händ la a Glesen1, ďa le j to 
!Jo l Akad emický zbo1· Vilozvazo· 
vého r ozhlasu a televfzle z 
Moskvy, s tromi predstavenia
m i [Prokofiev: Romeo a l úli a, 
Adam: Giselle, a "Hi adan le krá· 
sy" ) balet Národného d lv ad la 
v P1·aho so svoj i mi protagoni s· 
tam l ... Z komorných tel i es spo
meniem Amadeovo kva1·tcto z 
Velko1 Británie, zo sólistov Leo· 
lllda Kogana, DezsO Ránklho, 
kubtínskeho gitaristu Lea Brou-

wer a, čl organistov Olgerta Cl n
llna zo ZSSR a Jeana Costu 
z Francúzska , vio l on če listu Roc· 
ca Fll ll plnlho z Talianska . .. Z 
voká lnych sólistov bolo v pro· 
g rame uvedených viacero zvuč
ných mien sC1časného operné· 
ho sveta : popri bu lharských 
A lexand1·tne Ml lčevovej , Nikola
jovi Gjuzelevovt. N ikolaJOVI 
Gjavrovovt na pr. Bt·uno Sebas· 
tlan, Mll·ela Frenlová, Jelena 
Obrazcovová, Jose Carret·as, 
Pteno Ca ppuccl ll l [ posledn! 
štyria menovaní boli pozvanf 
(t čl nkovat aj na slávnostný kon· 
ce1·t, k tor ý sa konal pri pr fle· 
žltosti nedávneho životného ju
bilea bu lharského basistu Nlko· 
laja Gjaurova ). 

Tretiu rovin u v Interpretač
nej zložke festivalu tvorili mla· 
df Interpreti, ktorf sa v pt·e· 
došlých rokoch úspesne uvied li 
na niektorej zo známych sú(aií: 
z v l alt o jš ej speváckej v Sofii 
hosťovali vo Ve1•dl ho Nabuccu 
Rosa llnde An ne Plowrig htová 
a Peter Knapp z Vel kej Brltá· 
n ie. Nositelka Ve lkej ceny z 
tejto súťaže, Bu l ha1·ka Stefka 
Evstatievová dosta la prflezltosť 
vo Verdiho Requiem - pop1·1 
A. Mllčevovej, B. Sobasllanovl 
a N. Gjuselevovl. Ca jkovského 
súťa ž v Moskve zasa pripome
nu li dvaja jej vf tazl spred 
dvoch rokov - huslisti I l ja 
Gr·ubert [ZSSR l a Elmar 011· 
ve ll· a l USA ). Pritom nie je bez 
Zll u jlmovosti, že lau1·eátske t1 · 
tu l y l ďalši e úspechy lnterpre· 
tov nie sú súčasťou r eklamy 
koncertov, ale l tak sa všetky 
koncerty m ladých umelcov te· 
šla veTkému záujmu - najm:l 
mladého publika. 

UsporiadA tel ia nezahustlll 
festiva l velkým poč tom koncer
tov: hoci bol i fest iva lu vyhr a
dené tr i m iesta (Ná rodné aka· 
domické divadlo opery a bale· 
tu , koncertná sieň ., Bulgaria" 
11 komorným koncertom u rčena 
ste,) Centrálneho domu námd· 
n ej "!lrmády- CDNA J. tr i pod u· 
j11tla denne sa konali máloke· 
dy. 

Ten, kto nema l možnosť zú· 
častn iC sa na ce lom soCiJskom 
festivale, ted11 na všetkých je· 
ho koncertoch 11 di vadeln5·ch 
predst11ventach. nemôže s I sto
tou pr·esne povedať, kolko po
dujati obsiahli tri festivalové 
týždne. Ani hlavný progr amo· 
vý bulletin nlo je odolný voči 
zmenám. No l to, čo v iíom 
ná jdeme, spolu s možnosťou by ť 
na časti koncer tov, sta čf k u 
tvoreniu ob1·azu o charaktere 
rostlvalu, jeho dramaturgickej 
Hnil. I nterpreta čnom zastúpen i 
- a pr edovšetkým o naozaj 
velkom záujme sof i jského pub
Ilko, l velkého počtu mlmoso· 
fi jských návštevnlkov. 

Z koncer tov, kto1·é som ma
la p rlležitosť poč uť, spomeniem 
aj u nás znám ych Sofi jsk ých 
só listov. Orientovali sa na tvo t·· 
bu 20. storočia. Z bulhar ske j 
tvorby uviedli Koncertné mi
niatúry pre s láč i kový orchester 
D. Chrlstova, ďalej Stravinské· 
ho suitu z baletu Apollo Musa
géte 3 dve diela A. Honeggera: 
Koncertnú hudbu pre flautu, 
anglický r oh a sláčikový or
chester [só listi Georg! Spasov 
a Vladimfr Ganev ] a 2. sym fó· 
nlu. Zážitkom večera bola pre
dovšetkým St1·avl nského suita 
- Interpretovaná naozaJ pre· 
cfzne vo lenými tempami v de· 
centných dynamických plo· 
chách, no zau ja la 1 u nás má
lo známa Honeggerova Koncert
ná hudba. 

Na jeden zo svoJich koncm·· 
lov pr ipravila Sofijská filhar· 
mónla pod tllklovkou Dlmltara 
Manolova tvorbu ruských a so· 
vietsk ych skladaterov: Chačatu· 

Dimitar Manolov dirigent 
Sofijskej filhannónie. 

ri anovu Smútočnú ódu na pa
mlatk u Leni na, Martou Dejano
vou novona!ltudovaný 3. klav!r· 
ny koncen S. Rachmaninova a 
pôsobivú ka ntátu S. Prokofi eva 
A lexander Nevský. K spoluúč ln
kovanl u bol v Prokofi evovl pt·i· 
zvaný Akademick ý zbor V~ezv!i
zového rozhlasu a telov lzle z 
Moskvy. Temperamentný Mana
lov vyuZII velké dimenzie dy
mrmick9ch l výrazových pros· 
triedkov sovietskeho zboru spo· 
lu s kvlllitumi výborno dlspu· 
novancj So fi jskej f ilharmónie k 
vybudova niu g randiózneho die
la, neustá le pôsobiaceho svojou 
~ ugestfvnosťou. 

Vel kej pozo1·nostt so na ros· 
Uv a le dostn lo so fi jskému s pe· 
vackemu zl>oru ,.Mud rlga l " . Je
ho vystúpenie bolo jed iným po
dujatlm festi valového vefet·a, 
čo pochoplteTne kum ulovu lo 
pozornosť publika. Toto oulu 
tér ske teleso, lisvesnll na vtu 
cor ých eu rópskych sú(uzlllch 
zborového sp llvu, ved ie od je· 
ho zai:iatkov v r. 1972 za~!. u
melec Stojon Kr alev. Prv(i po· 
lavica večera pozostávala z d10l 
vokálneJ polyfónle, ktora ob· 
vykle zn ie na sú ťaži ach spevác
k ych zborov [Pa lestrlna, Mon
teverdi, Gr.sualdo da Veno~H . 
Lasso. M•H·Icy), druhá z p1esnf 
a ple!>IIOV} c h cyklov nemeck5•c:h 
r omanttkov: Schuberta l Nn 
hudbu; zhor z hudobnej drtl· 
m y Hu• .. n11unda J. SchumunuH 
(Lueje . ·~td o~ t nll pieseil u C1· 
g il u sky !.l l' Ul i 8 Brahmsa [ 6 
picsui z q klu Plesne lásky ]. 
Mudn~u l :o v súčasnost i na 
dobreJ urovni , disponuJe vyrov· 
na nou h Iii sovou kultúrou l kul
tivovonym prejavom. Ich vystú
penie bo lo pósoblvll, hor.t nie· 
kto1·é z d iel stltl"ých majst rov 
boli vo vornnjšfch tempách, nei 
sme ZV)•knull. 

Akaclt •n11c-ký zbor Všezväzové
ho rozhll!su u te levfzlo z Mos
k vy mul pl"fležitost - okrom 
už spomfnunóho spo lu účln kuva
nia so Sofijskou fllhormóniou 
- aj nn sumostatnom koncer 
te. Pod vpdr.nlm hlavného diri
genta tnlns11, ntír. umelca ZSSR 
prof. Kl11vdljfl Pttcu a d!rlgent
ky zas!. umelkyne Gruzfnske j 
SSR Ľudmi l y j01·ma kovovej zne
li v prvnj polovici večeru die· 
la Gl inku. Cajkovského, Rach
mani novll. Tanejeva, Kovala , 
Sviridovn u Seballna, druhá 
čase pozustávala z úprav 1·us· 
kých a uk1·ajlnských fudových 
p lesni. To to vyspelé profesia· 
nálne teleso tvor! 80 členov s 
pr votrlednvmt hlasovými mate
r iá lmi. K dobrej vokál neJ tech· 
nike p1·tstupuje disciplinovaný 
prejav, až prPkvapu júca lahkosť 
hlasov a zrozu mttefn á artikulá
c ia aj pri vefk ých tempách. 
KAždý z dirigentov zanecha l 
svoju pečať na lnter pl·etova
ných dielach - tempera men tná 
I:udmlla )ermakovová dosiahla 
prieraznojsf zvuk a uvoTnencjšf 
prejav telesa, rozvážny Klavdll 
Ptl c:a utníla l zasa zdržanlivej· 
šlm prlstupom a doslahnuthn 
nesm iernej j emnosti - nž vl áč· 
nosti vedených h lasov, pri za· 
chovan( vsetkých dynamických 
l muzikantských nuansf pred· 
lohy. VIERA REZUCHOVJ\ 

B.Jlet Velk6ho divadla v Moskve premiérova! s urkým úspe· 
chom nový balet tajka od Rodiona Sčedrina podra rovnomen· 
nej hry Antona Pnloviča Cechova. Choreografkou a súčasne 
predstniterkou hlavnej úlohy je Maja Pliseckaja. 

K 110. narodeninám viedenského skladatera Ernsta Kr enka, 
ži j úceho už desat"ročia v Amerike, uviedol súbor opery v Gro· 
zl na viedenskej scéne Theater an der Wien jehu opet•u ,.)onny 
spielt auf" , ktoré v rokoch 1925-30 pr•el la ú~>pelnfl takmer vliel · 
kými európskymi opernými javiskami. NovA inscenácia bola 
vo Viedni predvedená v rámci Wiener Festwochen. 

Juhoslovanský hudobný časopis Pro Musica vydal osobitné 
čfslo s titulom Tito a hudba. Obrozuvý dokumentárny materiál 
zachy táva stretnutia J. B. Tita s juhoslovanskými umelcam i, 
publikované sf1 tu piesne a zbory inl pirované revolucionárom 
Titom, ako aj Titove osobné vyznania o hudbe. 

Hlindlove slávnosti v Halle boli v diíoch 13. ai 17. júna. 
Prevažne domáce ensemble predviedli Hiindlove opery Ezio 
a Agrlppina, oratói•iá Susanna a Herakles, ako aj jeho cfal~ ie 
inltrumentAlne a vokálne diela. Súčasťou festivalu bola vedec· 
kA konferencia l pecializovaná na Hii ndlovo dielo. 

Dramaturgia Státnej opery v Budapelti plánuje uviesť v se
zóne 1980-81 na svojej materskej scéne tieto diela : B. Bartók 
- Modrofúzov zámok, Drevený princ, Zázračný mandarln ; 
G. Puccini Sestru Angelika, Plášť, Giannl Schicchi ; 
R. Strauss - Gavalier s ružou; G. Verdi - Si mnne Roccaneg
ra; R. Wagner - Zlato Rýna a baletnú novinku Purcel /Sere8i 
- Búrka. Na scéne Erkelovho divadla uvedú Beethovenovho 
Fidelia, Donizettiho Dona Pasc1uale, Mozartovu t:arovn6 flauta, 
OUanbachove Hoffmannove ruzprhky, Ros!llnlho Popoluilku 
a Verdiho Silu osudu. 

NemeckA lltátna opera v Berlfne hosťovala na 17. madrid· 
skom opernom festivale, ktorý bol v diioch 2.- 14. mAJa. En
semble sa p1·edstavil Wagnerovým Tonnhäuserom, Straussovým 
Gavalierom s ružou a Mozartovým Donom Giovannlm. Za di· 
rlgentským pultom sa striedali Otmar Suitner a Heinz Fricke, 
ako sóllall sa prezentova11 Theo Adam, Eberhard Biichner, 
Cel estína Casapietra , Magdaléna Hajóssyová, Peter Schreier, 
Siegfried Vogel a Spas Wenkoff. 

Maďarský hudobný život postih la v poslednom nbdobl !ltra ta 
dvoch významných osobnosti : divadelnlk Kálmán Nádasdy, re
zrsér , organizátor l pedagóg má pre maďarskú opernú kultúru 
zak ladatefský a Akolotvorný význam. Predčasne zosnulý mar· 
xi stický muzikológ András Pernyll zanecha l bohat ý a obsdný 
obsah v oblasti vedy, kritiky i hudobne j publicistiky. 

Nikolaj Gjau1·ov hol pr·i prlle* ltostl svo jich 50. narodenfn vy· 
znamenaný najvyUfm bulharskÝm vyznamenonfm - radon1 
Gtwrgia Dimitrova. 

Komorný spevák a medzinArmltH! 1!7.111Ívanli osobnosť oper· 
ného sveta Theo Adam bol t r . ptli"IP.n v r.enuu Roberta Schu· 
manna v sk ladoternvom rodisku 7.wi cl<an. 

Na st ránkach mesačnika Mnzsika zal!a la s11 diskusia o pri· 
tomnum stave i o perspektfvac h vynf ovania spevu, o spôsobe 
pr ezen tácie hudby v ui!P.bn ých osnovách maďarských vieobec
no-vzdellivacfch llkôl . DillkUllln podnietila kritická 6vah11 
H . Szabóovej o deformáciách pr·i Hplikovan f kodá lyovskej me· 
tódy vyučovania hudby na škn l lit:h. 

Stopä ťdesiate výroč ie narodenia Kar la Gold marka ( na sveto· 
vých scénach sa na prelome stnroč ia presl livil najmii svojou 
operou KrárovnA zo Sáby ) nflka skladaterovmu rodisku -
Maďarsku - prlle:litosl' vrá ti ť sa v kritickej analýze i živým 
predvedenim ku Goldmarkovmu odkazu a ku viacerým jeho 
dodnes ži votaschopným opusom. 

V rámci Orližďanských hudobných slávnosti uskutočnila sa 
sk ladatefská súťaf Carla Mária von Webera na !!kompono
vanie detskej opery. Prvá cena nebola udelená, dve druhi 
zlskali Peter Schat z Holandska za operu ,.Affe achliigt weis· 
sen Knochengelst" a švajč iar Constantin Regam11y za dielo 
,.Mio mein Mio", tretiu r.enu Gerhard Schedl z Rakúska za 
nperu .,Schweinehirte". 

Festiva l ,.Carin tischer Sommer" začal 27. Júna a potrd celé 
dva mesiace. Na prvom koncerte vystúpil sovietsky huslista 
Gidon Kremer. 

Nlekofko predstavenf novonaitudovanej inscenácie Tristda 
a Jzoldy na scéne viedenskej Štátnej opery diriguje Zubin 
Mehta. Hlavné postavy spievajú Catarina Ligendza a Sp111 
Wenkoff. 

K oslavám dvestoročnice Gewandhausorchestra v Lipsku 
vyjde dvojzväzková dokumentáci a dejl n tohto svetozn,meho 
orchestrálneho telesa. Prvým zväzkom bude roprlnt publik'· 
cle Alfreda Diirffela z roku 1884, v ktorej je zachy tených 
prvých sto rokov existencie Gewandhausorchestra. Autorskt 
kolaktlv vypracoval druhý zväzok o histórii orchestra do lllí· 
hsnosti 1 oblifrnym registrom. 

Na koncerte Spoločnosti Roberta Schumanna v Diiualdorfll 
spievala lise Hollwagová ako premiéry dosial napredvedeni 
Schumannove piesne .. Ein Gedanke" (text Ferrandi) r. roku 
1840 a .,Friihlingsgrlisse" (text Lenon) z roku 1851. 

Christa Ludwigová dostala pri pr fl'elitosti 50. vystúpenia 
s VIedenskými filharmonikmi ,.striebornú r ulu" . 

Záver opernej sezóny v Budapešti 
prud ký výbuch potlesku nadšeného dva· 
apull isfcového obecenstva. 

Fi l ip IL v kreácii j evgen i ja Nester en
ka ma za ujal, popr i všetkeJ majestátnos
ti, predovšetkým svojou fudskosťou. Cud
ským tónom a prirodzeným chovanfm 
sH, uko to naznaer už pri rozhovore s 
m~~rkfzom Posom, spontánnym nervov ým 
~oko111, k tor ý zachváti král a po Car loso
vel vzbur·c a nesmiernym 21afom, ktOl'f 
zme z jeho .,Ella g tammal m 'amo .. . 
Ncsteronkov drsný Impozant ný bas znel 
uj ten toraz prekrásne a vyrovnane, jeho 
výntzový 1·oglster bol opäť nesmierne bo· 
ha tý na odt iene, no napriek tomu zosta· 
ne pre m11a Nesterenko naďa leJ pr edo· 
vsetkým Mefistofelom z r ovnomenneJ 
opery Arriga Bolta a ot1·asným Doslfc-

j om, vodcom staroverlaclch z rudovej 
drám y Chovanč tna od Modesta Petr ovi
ca Musorgského. 

Popri týchto dvoch promlnentoch, kto-
1"1 priniesli so sebou pr avú atmosféru 
svetových operných javisk, ten s uzna· 
nfm možno spomenúť výbom ého mark(· 
za Posu Lajosa Millera, dra mattčnosťou 
nabitého, pr i tom majestátneho Inkvlzito· 
ra Ferenca Begányiho, vrúcnu Alžbetu 
z Valois Aniko Rohonylovej, Carlosa stá· 
le sa zdokona fu júceho Jánosa Nagya, 
spofahllvého eplzodlstu Lászlóa Polgára 

tntonzlta hosťovama špičkových sve
tov y~.o h spevákov bo la v StátneJ opere 
oproti preclchádzajt1cemu obdobiu men
~Ia , no nap1·lck tomu každý mesiac IUH I 
svoju hvtezdu na úrovn i Atlantova, Nl · 
colala Geddu, Glacoma Aragala čl Júl ie 
Hamarlovej . Nesporným vrcholom bol zá· 
ver sezóny. ked vo Verd i ho Donovi Ca r
losovi vystúpili súča sne Jel ena Obrnco· 
vová a Jevgenij Nesterenko, počas 11osťo 
van la Obrazcovové spieva la aj ti tu l ný 
part Btzetove j Ca1·men. Nesterenko Me· 
ťlsta v Gounodovej opere Faust a Mar· 
aanét a a obidvaja umelci mali aj samo· 

statný piosuový recllá l z d1el ruských 
autorov. 

Obrazcovovej prek rá::.ny hlas tmavslc· 
ho odtieiul, koru novany ob jemnyn1i výs· 
kam! dramHlického sop1·Hnu, u rčuje, io 
jej Eboll jo zo sféry tmavopurpurovot 
larby. No nielen f11rc:h .. y odl iCir 10 tmnv 
si, a j dunenzla jOJ postavy Je u ii! il! kon 
c ipovaná a prevláda v nej prcdovsot 
k ým ženskosť akejsi .,fu mm• fata l le", éJ 

st1·hu júctm elánom sklbená, Pl"lllm ne
ohraničená vášnlvost, ktorá po brllnn t· 
ne pr ednesenej árii oprávnene vyvolaia 

v úlohe so svetom sa lúčlaceho Karla V. 
a dirigen ta Ervlna Lukácsa, ktorý bez
pecne viedol toto zážitkami nabité pr ed· 
stavenie, IOZIE. l&UGA 



jubi·lantka 

Terézia Horálmvá 
I<ultil'rne d ianie v met· 

ropole Slovenska :.1 len 
ťaiko dokazeme prec.lsta· 
viť bez Intenzívneho hu· 
dobného života. Priestory 
koncertných sien! a hts· 
torlckých palácov slúžia 
hudbe symfonickej l ko· 
momej. UZ nlekolko ro· 
kov je .,domovom" ko· 
rnorne1 hudby vzacny ob· 
jekt Mirb!!chovho palaca 
na pravidelných poduja· 
tlach cyklu .,Nedetnú do· 
poludnia v galérii". 

V rámci nede ľných ma· 
tlné dostali v mújl pri· 
leiilosť aj prisluiln!cl naj· 
mladsej generácie kon
certných umelcov, ktorl 
sa domácemu publiku 
prezentova ll v cykle 
.,Stretnutia múz" . U spo· 

gradáciu dynamických 
plcich. Ctt llvym predne
~um poezle Milana Rú(u
::.H ,.llora" a vyznania 
skladatcta k Tatrám u
mocnil pôsObiVú atmo· 
stéru koncertno-poetlcké· 
ho matiné l:len činohry 
SND Vladunh· Durdlk. 

Na druhom koncerte 
cyklu SH predstavil [11. 
máJa) hu:.lista )indr it:lt 
Pazdera a recitátorka Lt· 
busa Tru tzová. Tal l:lntova
ný absolvent Cujkovsk!l· 
ho konzervatória v Mo:.· 
kve, )lndi·ich PazderH , 
patriaci k najvýraznej
šim zjavom našej mladej 
Interpretačnej generácie, 
sa predstavil programom 
opäť monotematicky, zo· 

.,Por'fugals1<ti sonflty• u 
mocitovala a clthvo do· 
ph'tala drama turgický 
profil matiné, k čomu 
pr ispela svojím koncen· 
trovaným výkonom aj re· 
cttátorka Yvetta Weiszo· 
vá, členka Divadla pre 
deti a mládež v Trnave. 

NORA KYSELOVÄ 

Moskovská·· 
Taliana v SND 

úspechy, ktoré dosiahla Vysoké sko la múzických ume· 
n f v priebehu svojeJ 30-t·o~ne j činnosti, sú plodom prá· 
ce uz viacerych generácii pedagógov. Medzi n imi nájde· 
me mená vynikajúcich reprezentantov našej kultúry, 
znamych n ie len doma, nie aj v zahraničí - mená, ktoré 
skola potrebu je, lebo jej dávajú potrebný punc. No pô· 
50bl tu aj ce l ý rad .,pracovnikov všedného di\a " , ktor! 
dávaJú škole k dispozicii vsetky svoje sily, svojou prácou 
za ručujC1 nerusený priebeh výuky a vytvára jú zázemie 
pre obdivované výsledky Iných. To vsetko robia z nad
šenia pre vec a bez ohtadu na to, čl dosiahnu uznanie 
11 ocenenie alebo nie. Medzi nich patria napriklad aj 
sólovl korepelftorl v katedre operného a koncertného 
spevu. Musia nielen rozumieť fyziológii a možnostiam 
Judského h lasu, ale musia tiež vedieť, čo a kolko môžu 
od št udenta spevu na ur.čltom stupni vývoja žladat, aby. 
n eubllžill mladému, ešte nevytrénovanému hlasovému or · 
gánu. Okrem toho musia .,mat v mallčku " vokálnu llle· 
ratúru pre vsetky hlasové kategórie, ovládať zásady 
jej štýlového prednesu a pravidlá spr ávnej výslovnosti 
n ielen slovenských, ale aj cudzojazyčných textov. Ve
dúci pedagógovia spevu sa neraz radla so svojim ko· 
repet!torom o vhodnom výbere sludijnej vokálnej lile· 
ratút·y a niekedy, ak ide o korepet!tora s dlhoročnou 
skúsenosťou, sa nai\ aj celkom spofahnú. Výsledok, ktorý 
možno počuť na koncerte a lebo na skúške, predchádza
jú desiatky hodin tL·pezllvej mravčej práce. Zalial čo 
pedagóg spevu sa stará o to, aby sa hlas študenta sta l 
zvučným, krásnym, technicky zdatným a odolným, ko· 
repel!tor je zodpovedný za správne hudobné nastudova
n ie skladieb. V jeho rukách vlastne spoč!vu viac-menej 
celá hudobná výchova budúceho speváka. 

Podnetné 
"Stretnu tie 
v Mirbachu 

, u 
muz 

Na záverečnom májo· 
vom matiné (25. V. } 
predstavila sa m ladá ta· 
lentované sopranistka 
1\tl\ria Andrdovanové. 
Upozornila na seba u~ 
počas stúdll na VSMU a 
na (lomllclch súťazlach sl 
vyspievala niekotko cien. 
Jej lyrický soprán je pek· 
ne s[orbený, v horných 
polohách svietivo jasný, 
v stredných prljemne vy· 
rovnaný a v n!zkom re· 
gistt·l tmavšej farby. Dob· 
t'á technická priprava l 
d isponova nosf, zreterná 
artikulácia a spotahllvá 
Intonácia tvor ili základ, 
na ktorom mohla budo· 
vať svoju i nterpretáciu. 
Vsetky tri cykly p iesn! 
vychádzali zo spoločné· 
ho tematického jadra, 
ktorým bola ľúbostná l y· 
ri ka. Značne sa vsak od· 
llšovall vo výrazovej ob· 
lost! a ten to moment An· 
d r asovanová primerane 
akcentovala. V )urovské· 
ho Muškáte sa zrkad lil\ 
l(l~by mladej dievčiny, 
kým Kardosove Plesne o 
l úske vy jadt·ova ll skOr 
smutno·bôtnu podobu 
lásky. Dielo ľ. Andrašo· 
va na Zašumeli borovice 
smerovalo viac do vše· 
obecneJ roviny a hudob· 
uc Ink l inovalo k impre· 
sionistickej zvukomul be. 
Vo vystlhnutf nálady l 
charakteru sk ladby s<~ 

mladej umelkyni najviac 
vydaril Kardos. U oboch 
okt•ajových cyklov sme 
postráctall v!lčsl u klenu· 
lost dynamických obl ú· 
kOV, ČO VSUk bola Iba 
drobná chybička krásy 
ináč výborného výkonu. 
Noustály kvalita t1vny 
vzostup AndrušovanovcJ 
dáva tusH, ie sa Iste sta· 
no posilou v radoch nu· 
sich vokollstov. Meno O· 
svedčeného komorného 
hráča r:udovfta Mai'Cil\8!)· 
1'8 bolo zárukou, :le kl!l· 
vfrny pa l'l bude skutočno 
rovnocenným par tnerom 
só listky. Svojou kultlvo· 
vu nou hrou primerane 
dotváral atmosféru skla· 
dlcb. 

Skončilo prvé dejstvo. 
Hradisko doslova buráca· 
lo. Eugen Onegln pred· 
stavuje h lavné postavy, 
pred oponou. Každý vé· 
nuje pozornosť hosťovi. 
A tento večer hosťujúcej 
sólistke patrilo úprimné 
"bravo"! Laureátka svaj· 
čiarskej medzinárodnej 
speváckej súťaže (1973} 
ponúk lu poslucháčom fe· 
nomenálnu vokálnu in· 
terpretáclu. Moskovská 
Taťjanu nebola r užovo 
kolorovaným dievčaťom 
na vidieku, ale ženou ži· 
vou, vrúcne milujúcou, 
po sklamaní r ozhodnou a 
vfťaziacou . Už v prvom 
obr aze zaujala skvel ýlll 
využlthn rezonanc ia, 
emotívnou stavbou úlohy, 
dynamlckýlll zvládn.lthn 
hudobnóho par tu , herec· 
kou pohotovosťou a dob· 
rou dikciou. Dt·uhý obraz 
l. dejstva Galina Kallni· 
nové ovenčt.la farebnou 
kanti lénou, pur purovými 
tónmi, kovovými výskam! 
a pôsobivým pianom. 
Ta ťjan l na ária sólistku 
jednoznač ne zaradila mo· 
dzl typy velkých soprá· 
nov. Totiž mladodrllnHl· 
tická poloha speváčky 
hravo zv ládne dranwtlc· 
ké úlohy, ako aj potreb· 
nu koloratúrou brilant· 
no sť. 

Takúto prácu rob! na Hudobnej fakulte VSMU aj od· 
born á asistentka TERt:ZIA IIORAKOV Á. Láska k hudbe 
j u pri viedla na konzervatórium, ktoré absolvovala roku 
19~9. Súčasne však už pôsobila ako učitetka hudby na 
l. hudobnej škole v ;Bratislave. Roku 1953 sa sta la kore· 
p etftorkou na VSMU, kde pôsob! dodnes. )ej výchovou 
p rešlo vari pol stovky absolventov operného a koncert· 
ného spevu, z ktorých mnoh! patria dnes medzi pop1·ed· 
n ých predstaviterov nášho Interpretačného umenia. Ti·l 
roky ~tudovala popri zamestnani na Akadémie fOr Mu
slk und clarstellende Kunst vo VIedn i, kde r. 1966 zfskald 
diplom špecialistky v odbore vokálnej a Inštrumentá l· 
n ej korepct!cle. Vyzclvlhnút treba aj dlhoro~nú spoluprá· 
cu Terézie Horákovej s Csl. rozhlasom v Bt·atislave -
n11jmä jej účinkovanie v pet·lodlckej relíicll Stúdlo mia· 
dých, kde spolu so svojimi najlepš!ml študentmi uviedla 
a nahrala množstvo hodnotných sk ladieb - medzi nimi 
a j nemálo premiér. Výrazný je podiel Terézie Horákovej 
na vzniku a činnosti subkatedry komorného spevu, kto· 
rá bola na !IF VŠMU zriadená r. 1975. )ej zásluhou sa 
uskutočnili stovky brigádnických vystúpen! v rôznych 
l nstitllciách a podnikoch pri pr!ležitosll • rozmanitých 
ku lt úrno.-politlck ých v ýi!Oč!, čeho dôkazom je ce lá hŕba 
ďakovných listov. Sem patl'l aj jej trvalá spolupráca 
s Domom ZCSSP, ktorú začala dávno predtým, nez sa 
sta la na škole vedúcou BSP pri ZCSSP. K jej akttvam 
treba napokon priráta( aj 5-ročnú spolup1·ácu s Det· 
ským speváckym zborom Csl. t·ozhlasu v Bratislave, 
s k torým ako sprevádzatetka vystupovala aj v zalll'anlčí, 

ako aj spoluprácu so zbormi pre občianske záležitosti 
a v nie poslednom rade jej teor etický pr!spevok ,.K prob
IPmalike interpertácle plesl'lOveJ tvorby z htadlsku ume
leckej koncepcie speváka a klavlt·i stu" - rukopis určc· 

n ý ako podklad pre habilitáciu. 
Pri dovŕšen ! svojho význa mného životného Jubilea sa 

môže Terézia Horáková s dobrým poci tom obzrie ť späť 

na vykonanú prácu. Pracuje so zan ietenfm a radosťou, 
nikdy neodmietne prácu navyše. V tomto ohrade môi.e 
byt pre svojich študentov vzorom. Naša spoločnosť oce· 
nl la jej dlho t·očnú pedagogickú činnosť udelen!m vyzna· 
menanla .,Vzorný uč itel". 

L)UBA MAKOVICKt\ 

riodotcfml cyklu boll dva 
umelecké zväzy - Zväz 
slovenských skludateľov 
a Zväz slovenských dra· 
mutických umelcov v 
:.poluprácl s Galériou hl. 
meslll SSR a Mestským 
domom kultúry a osve· 
l y v Bratlslave. 

Pôsobivé prostredie 
Mirbachu jedinečne dopl· 
ilalo na .,stretnutiach 
múz" vzájomné pôsobe· 
nie hudobného prejavu a 
vhodne voleného umelec· 
kého slova. Hudobno-poD· 
tlcky cyklus míljových 
mutiné bol dramuturgic· 
ky premysleným podu ja· 
tim, v ktorom su spojil 
citlivý výbor hudobných 
skladieb s poeti ckou myš· 
lienkou i faktogru f1ckou 
litot·atúrou v zaujme vy
tvorenia cmotivnc pôso· 
biHceho kompaktného 
celku. 

Na prvom komornom 
koncerte [ 2. mu ju l :.a 
p1·edstav11a klavlnslKa 
Ida Cernecká, ktora ~vo· 
je koncer tné vystúpenie 
zamerala na interpretá· 
clu klavírnej tvorby je· 
d iného skladatcta - nár. 
umelca j ána Ctkkeru. V 
.,Klav!rnych variáciách 
na slovenskú ľudovú pie· 
seh" sa prezen tova la ako 
senzl t!vna Interpr etka so 
zmyslom p1·e diferenco· 
vaný a bohatý výraz, ako 
aj pre logickú výstavbu 
diela. Podanim poetické· 
ho cyklu k rátkych kla· 
vlrnych skludieb s pri· 
llchavými názvami .,Go 
ml deli rozprávull", in· 
spi rovaným osobitosťou 
detskej fantázie a det· 
ského chápania sveto , de· 
monstrovala bohatu pale· 
tu odlieitovaných nálad, 
za u jala poetickým výra· 
zom, kultivovaným tó· 
nom. Záverečná lnterpre· 
tácia 3 etud .,Tau·anské 
potoky" podčia rkla vý· 
borné technické dlspozl· 
cle klaviristky I. Cernec· 
ke j a zmyse l pre účlnnCI 

Koncerty MDKO v Bratislave 
(Dokončeni e zo 4. str.) 

velmi spontánne, jeho p rlstup j e výsost· 
ne muzil;álny. Vllčšla diferenciácia, 
p tudsle nastolovanle kon trastov by bo· 
lo nesporne prospešné; to je azda prob· 
lém, s k torým sa mus! vyrovnať nejeden 
talentovaný umelec. Klaviristka D. Ru· 
sOo stvárnila svoJ pa rt s adekvá tnym od· 
stupom 8 S vyhradenou stýlOVOU Sl!mO• 
zrejmosťou. 

Poi\atlo Beethovenovej Sonáty D dur 
bolo poznačené priam úzkostlivou seba· 
kontrolou oboch Interpretov, j!o malo 
svoj dopad predovšetkým v oblasti výra· 
zového dotvorenia a štýlovej vyhrane· 
nosti. Snaha o expresivitu bola si ce evi· 
c;lentn(t, nevyvierala však z homogénne· 
ho a kompaktne transformovaného lntro· 
vertného zážitku. Dialóg hustového a 
klavírneho partu nebol v p t·vej časU 
skladby adekvátne dotvorený. Prekrásne 
však bola Interpretovaná druhá čast -
'ľema con Varlazlonl, 'čo ukazuje, že 
pt·lmárnym problémom nebola Beethove
nova hudobná reč, ale zvládnutie formy 
(v tomto prípade sonátovej ), čo je prob· 
lém z hradiska Interpretácie Beethove
novej tvorby ovcra špeclflckejšl. AJ po· 
ňat1e tretej časti (Rondo. Allegro l bolo 
vyhranenejšie a presvedčivejšie ako pr· 
vá ča sť, č!m sa opäť potvrdzuje už vy· 
slovená pripomienka. Pazderova inter · 
P,retácia Beethovena je ešte v Stádiu 

dozrievania, čo je v Jeho veku celkom 
prlt·odzené o pochopltelnó. 

Mlmot·ladnc presvedčivé a spontánn<~ 
bola vsak Interpretácia Griegovej Somi.· 
t y G dur, l ked v prvej ča sti - Lento 
doloroso. All egro vivace - nebolo po· 
žadované doloroso v hustovom par te 
adekvátne vy]udrené. Výrazový r eg ister 
(fal~fch dvoch ča st! plne vyhovuje Poz
derovmu Interpretačnému nature lu . Kla· 
vu·l stko D. RusOo nuplnlla svoj part poe· 
tickým čarom a navodila atmosféru pre· 
svedc ivého tvorivého d ialógu. 

V záverečnej Sarasa teho Malaguene a 
llabanet·e demonšt roval Pazdera !llrokO 
škálu svojho technického majstrovstvu, 
strhujúci temperamen t a expresivitu -
prednosti, kt01·ó tvoria najmat•kantnej· 
stu súčasť jeho celkového umeleckého 
profilu. 

Mladý a nesmierne talentovaný Jind· 
flch Pazd cra r eprezentuje typ lntorpretn 
s výrazným sk lonom k cxprc~ívnemu a 
dramotlck(:mu modolovanlu svojho pre· 
javu. Sféra l yrlcklí a medltntlvnu nic Je 
u neho ešte adekvátno rozvinutá . ľoch 
nteká samoZI'Cjrnost nevystupuje v Inter
pretácii samoúčel ne, ole je vzd)• zm1 sl u· 
plne zabudované v celku. A to ll' vel· 
ml hodnotná devfzH, ktorá otvllrn lll'les· 
tor pre ďalšie tvot·lvé rm~v i1nnír In ter· 
pretačného majstrovstva. 

IGuK IH.RGER 

stavenom - tvorbou J. S, 
Bacha. V jeho nastudo· 
van! zazneli 3 sonllty pre 
husle a čem balo (h mol, 
A dur, E dUL' - BWV 
1014- 16 ). Hre mladého 
mterpreta nwlu att·lbuty 
štý lovosti, premysleného 
a umelecky dlsclpllnova· 
ného, pritom ole tvorive· 
ho pl'fstupu k predvádza· 
ným dielam. V r ýchlych 
castiach sonát zaujal j . 
Pazdera vervným výra· 
zom, akccnu:ic lou pr esnej 
rytmickej pulzLlc tc l zmys
lom pre logickú vystuv
bu. V pomalých čustlnch 
sa pt•ozelttovul emoclo· 
nálnym vkladom, uplu tml 
usruchtilý nosný tón a 
kan tilénu s licl nnýml dy· 
namlckýml kontrustnu . 
Výruznýrn podielom sa 
na Interpretácii sonát 
). S. Bachu zúčastn ila 
l:emballstka Marica Do· 
biái.ovLl·Kopecká, ktora v 
spolupr[lci s j. Pazderom 
prcuk(tzula zmysel pt·e 
komorné citenie a st ýlo· 
vý prejav. Program kon· 
certnéllo matiné dotvCirn· 
ll verse zo zbierky ,.Znc
lec" ). Buzzásyho a ŽIVO· 
topisné fakty o j. S. Hél· 
chov! z pera B. Szabocsl· 
ho . 

T t·etla májová nedcra 
(18. V.) patrila v Mu·· 
bachu opäť klav!ru. Nu 
koncertnom matiné sa 
predstavila klaviri stka 
Elena Hlinková. Dramu· 
turg ia koncertno-poetlc· 
kého dopoludnia patrila 
tvorbo hudobných roman· 
tikov, k torá, zdá sa, na
turelu umelkyne vyhovu
je. Elena Hlinková pred· 
ni esla Baladu č. 4 f mol, 
op. 52 F. Chopina, Etudu 
lcgglcrezzu f mol F. Llsz· 
ta a .,Karneval", op. 9 
R. Schumanna. l ntcrpre· 
tácia · skladieb prvých 
dvoch sk ladutelov zauja· 
lu l yricko-poetick ým vý· 
razom a kultivovaným 
pre javom, predvedeniu 
náročného cyk lu R. Schu· 
manna vtisla Interpretka 
romantický vzruch a 
vzletnost. V niektorých 
skladbách sme vilok po· 
sll'lídall väčšiu dHct•en· 
covanosť tónu a bohutšlu 
dynamickCt polotu. Intlml· 
ta čarovných ľúbostn ých 
vcrsov ang lickeJ poelky 
E. Ba rret-Brownlngovc f 

KONKURZ 

Co na májovom cykle 
nedetných matiné neu
stále sline pútalo, bola 
nesporne objuvcná a no· 
vá dramaturgia. Nebolo 
to Iba tradičné - a u:l 
pomaly stereotypné 
zoradenie d ie l v hlsto· 
rlckom priereze štýlov, 
ule čosi viac: konkrétny 
zámer, homogenita pro· 
gramu s puncom Istej vý· 
povode. Na rccenzova· 
nom koncerte dostala 
slovo súčasná hudba l 
poézia s túbostnou l emu· 
tlkou. Kým hudba pre· 
zentova la viac Intímnej· 
šlu , l yrlckejšlu podobu 
tohto .,večne ospevova· 
n(:ho" tudského citu, vý· 
ber z poézie Miroslava 
Válkn Z vody prectsta· 
vil modernú podobu Iás· 
k y, odpatetlzovanú, no 
pritom hlboko citovú. Re· 
c itoval Andre j llryc. 

)ANA SUHA)OOVA 

Sólistka Vefkého dt· 
vadia v Moskve čt ta teľ· 
nou dikciou upoiornlla 
na llčlnnost textov spie· 
vaných partov. Slovenský 
preklad pOsobt neúčinne 
lakonicky. V druhom dej· 
stve sa s Taťjanou ne
stretávame, ale prAve 
druhý obraz tohto dej· 
stva upozorňu je na mož· 
nosti llčlnného prekladu. 
Spievaný part mllujtlce· 
ho básnika znie túbo· 
zvučneJšie ako texty 
ostatných úloh. Trolle 
dejstvo patr! Taťjans, 
Oneginovi a Gt•emtnov •. 
Po pôsobivej scéne pet · 
rohradského plesu sa 
ľatjana v 2. obraze stre· 
tllva s p1·osiaclm Onegl· 
nom a spevácke dlspoz!· 
clo moskovskej Taťjony 
tu triumfovali. jej vrúc· 
ne planá, bravOrne mez· 
zoforte a doslova hlda l· 
govské forte vyvola lo 
spontánnu reakciu publi· 
ka. A k čomu sa divlik 
este ruz po predstaven ! 
vrátil, bola progres!vno 
koncipovanú postava T!lť · 
jany vo vokálnom podani 
7.nslll21loJ umelkyne Go l f· 
ny Kali111novej. 

M. LESA 

t SU v Skalici , ukt•os Senica prijme kvalifikova ných ui!ilefov pre nástroje 
hu s 1 e, tr ú bk a, a k or d e ó n. Byt je zabezpečený i pre tenatých. Nástup ud 
l . 9. 19UO. 

Riaditeľstvo ĽŠU 
909 Ol Skalica, okr. Seni ca 
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Z hudobne i histórie Košíc 
jednatefov lekár dr. J. Frledmann a Vlk· 
tor lmmerg! Uck. Medzi čestnými č lenm i 
Košickej tllharmónle boJI čelnl k ultúrni 
pracovnicl v Kosiciach. Zakladajúct &le· 
novla zapla liJI jednorazové člen~ké 200 
korún, riadni členovta zapla \i ll člen · 
ské na jeden wk 30 korún a mali 50-per· 
centntl z!avu na vstupnom. 

fo k rfza obecenstva vyvrclioflla na V. 
symlontckom koncerte 14. apr11a 1935. 
Na programe boli dve Dvofákove sklad~ 
by - Symf ónia d mol , op. 70 a Trt ples• 
ne z Blbllck9ch plsnf (sólistom bol Pa
ve l Ludikor), Balaua horská, op. 28 
V. Nováka, Flb1chova pr edohra Noc na 
Kar lštejne, op. 26, Pavel Ludlkar so sprie
vodom orchest ra zaspieval árie Filipa a 
Verdiho Dona Carlosa, Leporella z Mo
zartovho Donn Juana, Musorgského Ple• 
&el'l o blche fprl klavlri Janko Matuš• 
ka) a jednu slovanskó pleseň. Napr iek 
ve! kému umeleckému úspechu tohto kon
certu, bol to posledný koncert Košickej 
filharmónie. Dobová llaiS uvádza la jedi
nú prfčt nu zántku tohto umeleckého to· 

KOŠICKÁ FILHARMÓNIA Košická filharmónia uzavrela svoju pr· 
vtl koncertnú sezónu ziiJ&zdom do Tat
ranskej Lomnice, kde 23. a 24. júna 1934 
mala dva velké koncet·ty, ktoré vysiela
la ko~lcké rozhlasová stanica priamym 
prenosom. Program t ýchto k oncertov sa 
nezochoval, ale je pravdepodobné, že 
ho tvoril i skladby pr vých dvoch kon· 
certov v Kosiciach. Vlastne až tieto tal· 
ranské dva k oncerty možno prlpfsat Ko· 
~lckej filharmónii, lebo košické symfo· 
nlcké koncerty 2. decembra 1933 a 7. 
rnllrCII 1934 sa uskutočnili ešte pred za· 
loicnim spol ku Kosu.kej W harmOnle. V 
shuto1:nosll vsak vychádzaJI ut z mys
lienky tohto spolku. 

V ROKOCH 1934-1935 lesa: nezáu jem obecenstva. Slovenský vt • 
chod žiadal len 400- 500 stálych név4 
števni kov symfonick ých koncertov, aby 
Košická ftlharmOnla mohla pokračovať 

vo svojej kultCtrno·umeleckej misii v Ko• 
šiclach. (Mesto Košice bez hudby, tn, 
Slovenský východ 20. decembra 1936. ľ 
Zánik Košickej filharmónie môže byf ar 
gumentom, že sa tofko záujemcov o sym
fonické koncet·ty v Košiciach nena!llo, 
M. ďalši historický, ale najmä soclologlc· 
ký výskum kultúrnej problematik ~· Ko• 
sie v rokoch 1919-1938 možno odhalf 
111 Iné prlčlny neúspechu tohto pokusu 
utvori t symfonický orchester v Koši· 

ciach. 

V dlhom rade pokusov u tvoriť v Ko· 
SICIUCh synuonlcký orchester uzavretu 
kapi tolu tvorí účinkova nie Košickej fll· 
harmóme v rokoch 1934-1935. Vznikla 
z lnlciatlvy Slovenskóho národného klu · 
bu a zn pomoci Rady mesta Košic. Roz· 
ho!.lujliLtm čl nltelom v~a k bol l'indllel 
kosl(·kej o!.lbotky Rad 1o journalu Bcdnch 
Holeček, ktor9 bol súča•;ne dirigentom 
kos!Ckého orchestra Rudiojournaiu. Z 
inlctatlvy Slovenského národného klubu 
usporladnla koi>irká odbočka Rndlojour 
nalu 2. deccmhr.t 1933 svoj prvy s~m· 
fonický koncert v koncertnej siem byvu· 
lého hotela Schalkház (neskoršte Slo· 
van) . jadrom orchestra bolo 22 členov 
kosického rozh lasového orchestra vráta· 
ne jeho sólistu. hus!ového virtuóza fu · 
rosiava Stčpl\ n ka. K týmto orciHJ!>trl!l· 
ll ) m hráčom pt·ibudll koinckl profesiu· 
nalnl, a le aj amatérski muzikanti, t11k1.e 
skutočný stav orchestra tvort lo 54 čle· 
nov. Na progrmnc prvého koncertu bo· 
Ja symfonická bllse1) Osud a Ideá l od 
j. L. Bellu a dve sklndby A. Dvoľcikn -
Jluslový koncet·t, op. 53 (sólista j aro· 
slav Sti!pánek) a IX. symfónia e mol, 
op. 95. Ot·chestet· di1·1goval Bedrlch llo· 
Ieček a koncert mal podla dobovej no· 
v lnovej správy u početného obecenstva 
velký óspech. Spoločenský úspech toh· 
to koncertu podnielll košických kultúr
nych pracovnikov, funkcionárov mesta 
Košic a vedtíclch člnitelov košického RII· 
dlojournalu uvažova( o utvoreni symfo· 
ntckého orchestra na spolkovom základe 
podla vzoru Bratislavy. Za umeleckého 
vedúceho pripravovaného symfonického 

arche tra pod nAzvom Košická fllhar· 
mónla bol vyhllndnuty Bedrlch Holeček. 
Túto rn yslienku potvrdil ll. symfonický 
koncet·t KošickeJ filharmónie, resp. or · 
chestrd košH'kel odbočky Radlojournalu 
7. mnľ(~a 1934 op11( v koncertnej sieni 
hotela St.halkh,iz. Nn programe bola pre· 
u o hra k opere V. F. Bystrého Detvun, 
Smetunova symlonickií básei1 Vltuva a 
Beethovrnova V. "ymfónl.t. Or cheste1· dl· 
n goval opli( ll. ll o l eček. Na programe 
druhej t ustl tohto koncertu bola Llszto· 
va fdntázla na uhorské motfvy pre or· 
chestc1· n klavir (~ólistkou bola prof. 
Mária Mblliková) a B. Holečkova sym· 
•onlckci lJásel'l Zu svo hodu (táto sk lad
hu vzn1kln roku 19<!4 11 obsailovo sa su· 
str·edllu n11 bOJ česk)iCh a slovenských 
vojukov n11 ruskom fronte, na vznik čes· 
kosluvenských ll:glf n lch í1 čast nn oslo· 
borloni Coskuslov l'n~ku, čo sa hudobne 
vyjadi'OVIIIo na tm ll motívmi z čebkO ·s lo · 
vensk5·ch Stil tnych hymien, husitskf:ho 
chorálu 11 Murselllulsy). Aj tento kun· 
ccrt m11l velký í1spech u obecenstva, ho· 
c i doiJovil hudobná kritika mal11 výhra· 
dy proll slohuHlm orť'hestra v skupine 
sléčlkov a proll nevhodnostl koncertnej 
s1cne pre svmlon1ché koncerty (t1adnlu 
usponad11 ť svmlonh.ké koncerty v dlvud· 
Ie ). Tento úspech bol velkým povzbude
nlm k položentu organizačných základov 
spolku Košická filharmónia. K zaklada
JUCemu va lnému zhromaždeniu KošickeJ 
lilharmónle došlo 25. mája 1934. Za pt·ed
sedu bol zvolený Becl~ i ch llo l eček , za 
podpred!<eclov Václav janoud, Peter Ma· 
rendtak, Rudolf Wild, ján G6m0ry, Zil 

Druhá koncertná sezóna KošickeJ fil· 
hunnónle roku 1934-35 sa prlpravovald 
so vsetkou unw lockou a organ1začnou 
nároi:no~Cou. Ztt pomoci Mi nisterstva ná
rodnej obrany ~a podarilo zabezpečtt 
li čll!> t členov kos1ckcj posádk~veJ hud· 
by v 1\oslckt:J filharmónii a lym obsadit 
vsetky pulty v OO-člennom orchestri kva· 
lltnyml hrácml. Kostcki amatérski mu· 
zlkanti tvor111 pripravné orchestrálne te
leso, ktoré cv tč llo menej ná1·očné sklad
by 11 pt•l pravovnlo svojich členov na pre· 
r11dtmle do velkého symfonického or· 
clwstra. Funkcionári spol ku zabezpečo· 
vdll č lenskú základilU. Na pr ograme III. 
symfonlckGho koncertu bola predohra lc 
opere R. Wagnera Majstr i speváci no· 
rlmllcrsl<l, Symfónia g mol W. A. Moz!IL'· 
ta a Cujkovského Kon cert pre k lavfr 
a orclu:ster b mol. Sólistom koncertu 
mal byt ukrajinský klavl1·ista Taras My
kyscha, ule pre jeho ochorem e ho Zl!· 
stúpila Sylvia Macudzlriská. Na progra· 
me IV. s>•mfonlckého koncertu boJI die· 
la P. l. Cajkovského: Suita Luskáčik, IV. 
sym!Onia f mol a Koncert pre husle a 
orchester D dur (sólistom bol košický 
husrový virtuóz Ede Záthurccký ). Už na 
tomto koncerte sa začal prejavova f ne· 
záujem obecenstva o koncerty podobné· 
ho druhu, najm!! medzi kostckými Slo· 
vákmi a Cechmi, ako o tom t•eferu je Slo· 
vensky vychod zo dM 3. marca 1935. Tá· 

Košická filharmónia exist oval a o nie
čo viac ako jeden rok. Usporiadala pät 
symfonických koncertov v Košiciach a 
c!va v Tatranskej Lomnici. Dramatur· 
gta týchto koncel'lov mala vysoké ume• 
Iecké nároky a osobitne treba vyzdv ih• 
nút propagliciu českej a slovenskej sú· 
dobej hudby. Jef činnost možno teda 
hod nott ť vyššie ako takmer súčasn9 po
kus Prešovskej C11harm0nie. [ Potemrová 
M.: Ptispevok k deJinám hudobnej šk oly 
v Prešove, In. Nové obzory 10, Košice 

1968, s. 138-141.) Cmnost Košickej fil· 
harmónie je súčasne dôkazom zaangažo· 
vanostl kostckého t·ozhlasu na verejnom 
kultCu·nom zivotn v Košiciach. 

MARIA POTEr.tROVA 

Ema Destinnová v Bratislave 
pravdu, č1 prislu na j eho poZVc\IILC, zut!IOVdli ~a \Sdk 
listy z neskOI'Sich rokov, v htorych Ncdbnl put.yva Des· 
tmnovú k hosťovmuu. 

V roku 1923 sp1evala Destlnnová v Bratislave tt·lkr..tt 
- ll. Januára na koncerte v Mestl>kom divadle a vo 
lebru.tl'l (21. a 23. ) vo dvoch oporných predstavenldt h, 
Daliborovi (MIIltda) a v li('Jadame Butterfly. Z11t1a! co 
Slovensky denník písal o jeJ č1stom hlasnvom or~a nP. bc.: 
akéhoJ..olvek kozu, referent Robotn 1ckych novfn, ktoi'Y 
pocul Desllnnovú sptevať ut skor, :sn vytudrll, ir. tCf hlas 
nP.má v strednej polohe to hlasovO znfdrlJenJu 11 wwzt 
per, ktorým práve ona esle pred deslntlmt rokmi oča· 
rov11lu. Napriek teJtO vyhrade or.nutil umenie Emy Des· 
tlnnovej za jedinečné, veľké a pravé. 

O preds taveni Madame Butterf ly nnplsnli Rohotnlckfl 
noviny, te vďaka Desunnove1 táto obohraná <l ~ nepo· 
čúvatefnli opura pllsoblla dojmom novi nky. Nl1: bll:tsie· 
ho o Jet prvom stretnuti s B1·utlslavou nevieme, zdá sa 
vsak, ze sa jej mesto zupl\čllo. Svr.dl!f o tom pohlndul
cu, ktorú poslal<~ M1lude Ma!;!nuve1 do Prahy. je na nll j 
vyolJruzcny rohov9 dom no dunaj~;kom núl>rcží s poznám· 
kou Em} Deslinnovcj : "Do tohoto rohového či nžáku 
jsem celý lJiázen, nevlm, zdali si ho nekO\Ipfm" . 

kula . P1·icestova1 s manzelkou do Straze nad Nezllr
kou v prveJ polov1ct septetnbrlt, a k D·~~tlllnovu nEfté!sLt· 
hol doma, hoc1 bol teleg1·nfirky ohlosený. preto ZHse 
odcestoval. To sa umelkynP. dotklo, pretozn pl·eclpoklada
Ia, že nu i1u počk!l . Vi.etko sa vsak písomne vysvP.tlilo 
11 vďaka listom, ktoré ~~~ zachovu li, v1eme dnes, ze 
Nedba l chLe l Desllnnovú zfsk11ť pre hostovame v Brali
stave. 

Dest1nnové vsttk pozvan ie nep1·1jala 11 od civodi'lovalil 
to tvm, ze čas k priprava a "vezpiváni se" Je pro nu 
pril is krdtky. Nedbal JCj 27. septembra (1929) poslal 
z Brallslavy ďalsi llst, v ktorom napll:.al: 

Drahá, miloslivál 

Emo Destinnová v posledných rokoch !ivota. 

Nekúpila sl ho, pretože na také rozmary už nemala 
penluze. Do Bratislavy sa Vl'lillla po dvoch rokoch a 
11. novembra 1925 spievala pred zaplneným hladlskom 
Slovenského národného divadla Tosku. Uchvátila obe· 
censtvo dramatickým v~·razom Et kultúrou svojho hlasu. 

]est vy loučeno, aby ~ena tak vynikajicí, k t et•é mimo to 
mám tolik eu dekova ti, muhla u mne ,podnouti v ne
milos!'. To sama ncmuzetu vllrilil Pl'll:ina uallchu, náh
lcjšibo nd jezdu bylu zcelo jiuá. O lu m ovllem t iizko ps:iri, 
ule ujištuj i, ie to s Vá1ui a Valil milou l'Odinou, pi'fbu
zenstvem nemá o ir. spoletnlího. a še divadlo (s. O 1 
bude mfti v bi·ezr1u oslavu 10 l etahu tl•vání, slím jsem 
již zde šestou sezónu, chlel jsem, aby se zaskvelo zde 
Vaše jméno! Poni!vadf mni! bylo sdi! leno, že nynl zpí
váte v Kosiclch, chti!l jsem to spojit s Sratlslavuu. oou
f:l m, že Vaše rozhodnoU jest pouze d oč asné, a ie 
prijmete naie pozvánf, kdy! sa Vám to bude lepe hodili , 
fina k bych myslel, ! e Vy se na m 11 e hniivátell (. .• ) 

V pisomneJ pozostalosti Emy DesUonoveJ so zachovul 
mlnlahírny kalendárik na rok 1923, do ktorého sl spc· 
vlička zaznamenávala plánované koncerty a divadelné 
vystupenla v Cechlích a na Morave a nlekolko vystúpeni 
sa dotýka aj Slovenska. V prvej polovici r·oka !-.pievnla 
na mnohých koncertoch v českých a rno rdvských mo~· 
tách a vlackrót vystCipila t iež v divadlách: v Mo1·uvsknj 
Ostl·ave, Olomouci, Prost~jove, Brne, Pterove, l'tzn1 11 
v l31'flllslnvc. 

Styky Em y Desllnnovej so Slovenskom podstatno 
ovp lyvnila vzdia lenosť od Prahy, ktorej pt·ckonanle bolo 
vtPdy zd!hové n únavné. M . na niekoľko výnimiek spte· 
vuln preto len v Bratislave, odkiar dostala mnoho po· 
zvHni. Hned po vojne, v januari 1919, ju pozýval na Slo· 
vcnsko br·utlslavshý vrchn9 ?upun Sumuel Zoc11. Sn11žl l 
Sil o to, ab>• sa t.ličnstnlla na zájozdr pt•at!>hého Národ
ného divadlu, ktoré vo februári toho roku uvi(HIIn \ Brn· 
tl'>IHVfl tri predstavenia Predanej nevesty 11 jedno pred 
stavenie Dalibora. Samuel Zocl1 jej vtedy posla l list, v 
ktorom napfsal: 

Na~e sl ávná Slávy dcera Ema Oestinnová, 
StrU nad Nežérkou. 
Nám mi lé umétkynll 

Prosim Vás, prijeďte nám zaspfvat do naieho Pre~pur· 
ku. Vy lidu z duše zpivlíte. Valífl duše je naJI du ~!. Prll· 
sfmc Vás jmP.no111 Slnvenska stustneho, prijeďte, sestro 
slávna, v den pľíjezdu naší vlády, dne 4. ÚII OI'O, s ä · 
l 'Orlnlm cl i vacll om. Povzbuďte našeho ducha! 

Dostl nnová su vtedy k zájazdu neprlpojlla, preto'-c sa 
museln lieči ! z prechlndnutl!i . Prišla a?. v roku 1923 
a main v Brntislavn snmosta tn }• koncer t 11 V\'Si úpenie 
v d1vadlo NPbolu to asi núhoda, iic IJI'~IV I' v tnn1 roku sa 
silil nucl1tdom Slovenského nórodnPhu dlvucll,, n ~éfom 
opery jej dlhorocný prlatel Oskar Nedbal. Nevieme, 

V roku 1929 sa spevltčka nachildzala v ťažkej f!nanč-

,• . 

Desllnnová vzhladom k svojmu zdravotnému stavu -
bolo to štyri mesiace pred jeJ smrtoul - a k tomu, 

".• ~ 
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Dva zachované plagáty z Oestinnovej wystíípenia v Brali sla ve - v to1estskom divadle vystúpila 11. l. 1923, v Sl o
venskom.národnom divadle ll . Xl. 1925. Snfmky: B. Plevka 

neJ a psychickeJ situácii, preto neprekvapuje, že už ne· 
main chuti clo ďalšej umPieckcf činnosti, l keď jeJ bolo 
Zd l) OU smutno, ako preuádzR Jet v teda jš lit korešpon· 
cl enc:ia. V liste dr. ]. S. Vojanovl do USA sa zveruje, že 
sa "zamllov11la" dl} hm·ca Rex Leasn a že by pre neho 
rada napisa la "film" (rozumie sa: scénar), ale to bol 
už len pokus naladiť list do optimlsilckej šteho a r oz· 
marného tOnu ... 

V tomto čase navštrvll De~linnov(l Oskar Nedbal , si e· 
dujúc! ómysel VY.lákal spevácku z jej j uho,eského tus-

le s cvlčenrm hlasu u:Z pravdepodobne úplne prestala, 
... voje rozhodnutie nezmenila a nevystupovala ani v Ko
. ciach. Týmito listami pravdepodobne ttež skončil pr i· 

12ne tri desaťročia trvajO.cl vzťah dvoch česk9rh umel
ov. 

Rok 1930 priniesol smrf Eme Dest1nnovej l Oskarovi 
'l!edbatovl. Svo ju o štyri r oky mladšiu prlatelku preži l 
Nedbal o jedenást mesiacov. 

BOHUMIL PLiV.KA 




