
Nit p,dný UJÍlelec Andrej Očenái, predseda · Zväzu českoslo~ensl<ýr.h skla
datelov, oslávil 8. janná1•a svoje 70. narodeniny. Sn11n ka: J. ·vavro 

'Andreiovi Očenášovi 
l< sedemdesiatl<e 

Bolo to len a'koby pred chvt
Iou, čo som sa na stránkach 
Sl oven ~lmj hudby Pl"i hovor ll 
l:l;>nlwrn Tvorba Am lr eja Oče
nllsfl 1, sldadll t e ľovF: j p ií ťcle:sia t· 
k e . a už mám opä tovne m ii(J 
pov1 nn osť p r ihovorl ť sa [( Sf~
d ep ld8siatke dn es ut. n<u ·oclm<· 
bo umt:: lca . Ca s r í,cll lo u iJtJho l 
n o u And reja Ocenásu v n qa · 
kom prípa d a nie né! pnizdno 
1\it:ntu zuo sice p oved at, ŽB by 
p n i,l o u n eh o k nejak ým pod 
stiJ.t ll ým zlomom v slý lovej 
o L'Ien tácii - nie je prípad Slra 
vtns l; ôho! - n o .11 emozno a ni 
leľl uvažovať o n ejFtlwm us tr
.nu tí. vo výVOJi. Pri p r llcži tos t! 
VZéJ cnello jubilea sa m i ponúl' a 
moznosť zamyslieť sa práve 
rw cl tým , čo n ové lto p!' inie;;lo 
po:,!Hcl n ýclt dvadsať t'okov do 
Oť·t!ll<.ibovej tvorby. 

Uk<JZUje sa, ;;:fl OčeMt !;ovr. v ý
t;l lCJcliská a pos tupy sa i ba vy
b r fliJova.li a rozširoval1 pnbe· 
J.' iltt trn n ových výr azovýc h a 
tét: lmických prvkov, ale vždy 
v dm ;hu jeho svojskýt;h !m n · 
stO ut. To nové tot1ž pl'!beral 
c ez fil te r .s vojbo u~ vyh rane
tl é i'J O na t u re lu - u ept• ibera l co · 
lw lvflk a akokoľvek. V s úvis
lo~tl s Očenášom sa potv L·dzu je, 
ze je potn:bné venov;rť pozor
nosť (:ellwvém u ra stu . už a ; 
o~obqosl ných urn e lt~c k ých o 
rient;í c ií. Zn lia ľ čo s~ mu spo
č i a i k u skutočnosť z ra15ila a ko· 
bv cez ľudovú. r oz práv Rovos f a 
hrdl ns tv.J typu Je rg uša Lapina ... . 
'sttntansl, yc h ryti erov .či s tarýcb ·-
h radov, v dr uhej polqvicl pä ť
d esiat ych rokpv uz mož.no sle; 
do~t.t-ť odklpn,.z .toh,~ sve ta viac 
do ' r.ta}UJ • ad~omncstt. J.ayf 

sa to zrPieľue už ., cykle 4 svrn· 
fon ic l, r •:t t lwulút ľrorot:lvá na 
:;lov t1 P. lJ. ll viezdoslnva ( L' ro · 
roc tvli , Za l o lJ ;~ , ();,1n lmdrm ft :tUilJ. , 

O. pr!JGI vi·alt lia i:csť 1 l . rokov 
HH!:l-5:1, k tlu sH s l{Jva lircl ino tn 
~rim nii t·od, ľu d , ktorý s i pn~

klt ns i't UJ(I ces t u li slo iJOd t~ it 
vlastnýlll i silumi s i lJu!l uj e lep
~iu IJutlúc nosť. V to mto cluclln 
sa JH!s(t a j n ie kto ré zlJo:-y a 
rľal s ie l,a u tlíly s meru jú ce k o
s lu ve nových h rd ino v z rode
nýc:lt v ~; J ovenskom n árod n om 
p ovs tnn! ft v zúpa se o s pravotl
li.ve ji;iu ,,polo Cnos ť odstrailujú 
cc j vykoris ťovanie [napr. Ra
dos tná pieseií, Pieseii o m ieri , 
Sp11v o Komunislicke i s tl'a n11, 
Môjmu pokoleniit, 1950-59 ]. V 
sed emdesia tych rok och vyvr · 
c lto\il tento vývo j vo veľkých 
d ie lach - v cykl e mieša ných 
zborov O vlasti, op . 48, n a t exty 
P. l\ oy~11 a predovgctkým v 
Symfónii O zem i a človeku, o p . 
11 :~ s tex ta mi V. Mihá lika , M 
V.i;i lJ{a a V. Majakovs l,;éllo, kto
rá ie h iiJo.lwu IÍteditác iou na d 
os udm i ľudstva , n ad .utr p enfm 
mnohých nevinnýc h, n ad všet· 
kým i b rôz.a ml a kataklizma · 
m i, z . k ťorýclľ sa však v zá· 
ve re h lF1si qslobodzu jú ce výcho
rli sl\0 p J·ostre clnic tvElm M aj A .. 
lm vskéilo .s lov o ,potr ebe milo
vať túto zem . i 1:1ovek a nnpriel\ 
všet k{)m u z lu . . Búrlivá s ym fo· 
nicl~<l ll u cl !Ja . p l'eclohry Pla mene 
má ja, op. 45 - evp kuje ko nk,r é t · 

. rw .r-evo lučný .. pu,ogram .. Má],. ··S 

.k torým SH ,pô.vof!l.ne -sp ája li. PQ· 
ci tv .lyri ckej . ne l;ly·, sa tu .p,rt'l· 
mjeiia na máj .. n[!~tupu do b.Oitl 
Z'! p~áva J.' l'!I.Cu júcich . ~ a}l'!"\~
sféry, ·s.Y.mf6nie O. z:em1 a .. ilo· 

ťiUi.l l!lbt16 Ír1tormilčn6 strod;sl:o 
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veku vyras tá aj klavírny cýk
ltts Zvony, op. 44, p rinášajú ci 
obrazy zničenej obce Tokají.k 
·a utrpenia nevinných Iudí. 

Podobne sa m enil v posled
ných rokoch aj Oč:enášov vzťah 
k romantizujúcemu rus tikaliz
mu. V r oku 1957 symbolicky 
naznačil tento pre rod t ým, že 
suite Ruralia s lovaca, op. 19 
d a l podtit ul .,Rozl účl\a s mla
dosťou" . V tejto s klad be, ktorá 
je rozlúčkou s mladosťou, s 
m ládenecko -regr útskym "vi 
ťúzstvom" sa všalc Očenáš zá
J'QVeií prepracova l k zdra vému 
vzťahu k rodne j zemi, k reál
nem u životu v novýcll sociá l
no-spoločenských podmienkach. 
Konfrontovať t o možno najmä 
v porovnaní s lwntťt tou Miloval 
su m ťa, op . 46 {z t'. 1973 ) na 
b ásne A. Plávku. V závBt'e lwn
táty zaznievajú aj slov"ú ~ťsti
h u júce tento nový ocenas ov
s k ý posto j: "Viďím vás p rechá
dzať junáci n ových čias , zo ze
m e na hviezd y, čo Zi iú vôkol 
nás . A nebo nie je tam , kam 
sa t y ponáh Yaš , vieš, že je na 
zemi tu všad e vôkol nás. Prl
chád~am z doliny, s pod Ta tier 
zasnívaných . .. " Pr itom prá vP. 
v tejto kantá te ( laudat óriu l je 
jedným z h lavných zo~ kov t~
matizmu hudby naclv 1izovame 
na folk lórne intonácie - v po 
rovn an í s in ým i s kladbami z 
t ej to doby až n ápa dne svo j
ské. Radí s a l{ ne j iba cyklus 
miešan ých zborov O vlas ti, op. 
48 n a t exty P. Koyša . 

7 ačintl< v p t'P.r oc.lu s pada jú te 
da do ďrLÍllej polovice pHťdesla
tych r-okov. Zuiste to ni·č ne
u iJe rie Očenú~uvi na jeho oso
bitos ti, keď s i to n lo prm·od dá 
me do s irilích súvtslostí s ce l· 
kov ým životným a umelcckS·m 
vývojom u nás. Rozpravl;ová , 
romantízu júca a rustikoliz u jú
ca atmosféra bola u oas ch a
rakteristickou crtou myslen ta v 
(;as och p r ve j r ep ubliky, počas 
druhej svetovej vo jny i po nej . 
v päťdesiatych l'Okocll s me s po
cia tk u prežívali o iJzvláilť silnú 
vlnu ľudovosti. V drull.~l j po
lo vic i sa však u:t. S illl !l a stá le 
durazn e jš ie pr ízvuko val liOnta kt 
s európs kym a s ve tovým dia 
n ím . Pn fi li mla cl í, s k torými 
rmil Očenáš ako ui:ile r bezpro
~trBdný kontakt a tak nie je 
prekvapujúce, i e sa tit:J to vo tt· 
ka jsw podmien ky a vplyvy od
r<tz ili a j v jolm tvorbe. Pr itom 
Je vš ak zt~ ttj luwvt:í s lfnlova ť, ako 
s i z niclt ()(;(mäii vyberal. Aj k 
núm pren iko l s ilný nitra <: d O"de· 
Jwfónie s e!'ializnw, postwe iJer
ni Y.mn. Z tohto vs Btkého s i vsa k 
Occmiii n eosvojil mč, celkom 
cudzia mu osta la dok on ca a i 
p ozcl nor oma n tická harmónia bo
lw tá na chr oma tic ké a en har
lll<Jnick é m odulácie. Očcnái; ne
modu.l u je veľa, u neh o d och<1-
d za skOr k rciznym prem en ám 
-rodu [ transgenerítciúm l za po· 
moci rozm anité ho výbt::ru z 
c hr omatic lcej s tupnice. Ta kto si 
zaclloviiva QOmer ne pevnú to
na lizáciu t ým , že lu·úži oko lo 
~ta l.J ilne jších t ónov, l ked už 
n ie le n v dia tonick om, a le 1 
chro mat ickom mat er l.áli [p ek · 
n}•m prí klndom jn prvá čas t 
Symfón ie O zemi a človeku ); 
·ino kedy si zachováva centrali· 
zá ciu pomocou ostinátnych ná 
vra tov melocltek ých mode lov 
Rozchod · s novot•omant!.ckou 
harmón ióÍI je n11 jvlac badateľn )• 
v wm, :t.e stt mu s úzvu ky z ve.ľ 
kej časti koo•·d inujú pod vply· 
vom m Blodiky a nemajú ted a 
význa m · funkčný, a le skôr s o
noristický.' K' a l\'órdom vedú 
čin stočn'e ' aj · li é terofonické po· 
stupy hlasov , n o este viac spo .. 
m ínnné OStillá ta, ktoré lmketU· 
jú s burdonovou tech nikou nie· 
kedy d okonca· az ľudovo-muz!: 

· k!l"nts kého cha rakter u. · 
•.; · • l • • • i,,. .. ., 

· Vplyvom revoľučnýcb . náme
,tnv l hlavne v Plamet'ioc"h má· 

., ja ), s a Očenášova , hudba o bo· 
· · ·. · ,(Pokraiovailie~'na .'3: str.) 
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Odboru umenia MK SSR Jozefom Kotoan 

Slovo do nového roku 
Red~Jkcia Hudobného il!ivot11. po2iadala riaditeľa Orlbn• 

ru umenia MK SSR Jozefa Kota o novoročný roz llovol'. 
Jaho ubsah iste spresní nmuhé úvahy n ad estetic.k~mi 
pt•oblémami a pod110rf estetické myslenie v umeleck)'ch 
zväzoch. 

Cu považujete t.a hJa ·mé poznatky r. nlintilŕiho rok' . 
v oblasti náilho umonia? 

- Aj v uplynulom rok u sa d a le j rozvíjali pozitívna 
t rendy v jednotlivých oblastiach umen ia. Na)vyznam~ 
ncjslm poznatk om z toh to d ynamického procesu Je roz~ 
voj p ovodne j tvorby. Ten to ro zvo j prináša n iBlen nepre~ 
t l'zilý k valit a tívny ra s t - p r ich ádzajú nové d iela i noví. 
tvorcovia - a le v m·čitých umeleckých disciplín aca 
i Jednoznačný nás tup nuvej kva lity. Mám na m ysli na pr. 
úspechy slovens ke.j prú:r.y, k totél. sa vzop ä la k výz.nam . 
ným projekt om, ktoré odzrkadľujú gen ézu _našej súi.:a,;~ 
n e j spoločno sti. Eš te vždy n ám vsak ch ýba)u dw la, ktor~ . 
by priamo začierali - a j tematicky - clo súči:lsnýcll 
spo ločenských pr oblémov. Aj drama tické plá n y s love:l• 
ských d ivadie l n a tút o sezónu n apovedajú, že s a s tret • 
neme s novými die lam i, inš pirovanými 60. vý t•očím vzni•. 
ku KSČ i n adchiidzajúc imt rokova niami našich" s lr an íc• 
l<y ch orgánov. 

Pravdaže, nemožno nepovedať, že v niektot•ých mne· 
l~ckých d isciplínac h pre tr vávajú p ro blémy ; m ám · 11 01. 
m y~li poclceľi ovanie ideovo-es tetickýc h nárokov už pt•i: 
programovaní tvorby, sklon k rutinér s tvu, r emes fclnos ti, 
ale a i podceíiovanie fa ktu, že umelecké d ielo zač lna tba 
v tedy žiť svojim umeleck ým životo m, kecl sa d ostáva clo 
spoločenského obehu. Nem ôže n ás uspokoj iť isté pre
i.la povétnie VÝ.lvamej tvorby, na jmä v jej komo rn ých 
prejavoch, malá komuni katívnosť (;asti hudobnej pro
dukc ie i jed nostran n ý pohľad niekto r ých f ilmov na na
i;u prítomnosť. Nn tieto prob lémy upozor n ilo aj lfj. za
sn clnutie ÚV KSÚ a zasadnut ie OV KSs k ideologickým 
oWzkam. Znova sa vyniira ottízlm náročnej a zásad oveJ 
prá ce tuncleckei kr itiky , k torá b y mala triediť vytvorené 
ho dnoty a určovať tras u budúceho ume lecl<élto J:ozvo ·ja . 
Tá to nezameniteľná fun kcia umelecl.<ej kri~iky mt:t svo j 
o'sobit ný význam prt:í.ve ' v o bdobí zostren ého ideologické· 
llo boja, keď n aša umeleckú t vorba, najm ä na stupujúce j 
g e nerácie, je o yplyvt'lovuná t endenciami bu rzoázn eho 
u men ia . Vývin umelecke j tvorby v 60. rokoch je všalc 
dostatočným poučen!m , a by sa nepodceiíoval ideolog ický, 
asp ek t t vorby 11 a by sm e umeleck ú t vorbu presad zovali. 
v nerozlučnej iednote jej umeleckých a ideových kvalít. 

Hrnoríme všade o kvalite. Ako 11i t ieto IIOYIÍ náro~ .. 
nejšie ·trendy pl'edstavujete v umeni ? 

- SpomEJn ul som už potrebu dia le l{t!ck e j jednoty ume
Jecl,ýcll a ideových l<valít. To zn am ená, že n emôže byti 
umfJle~;k ým die lo, k toré rezign u je na svoj vzťah k spoloi;
nosli, ktoré s a nezamýš ia nad p r>Oblúmu mi súča:;nétto 
spo ločenského vl':domia a ktoré s a n epokúša ovp lyvniť 
:-. J>Olol:ens ký vývin. Obdo bne však n emót.e by ť \cteov ý111 
rli t:: lo, k to ré n ap r iek tvorcovmu zámer u n eznás obuJe svQ
je pozna nie šp P.c ifi ck ým i prostr iedkami umeleckŕ.ho v f * 
t·azu a k to ré n ifJ ie _pretavHn é talent om a osolmo~ťnu 
svojh o tvorc u. Nová k vali.ta v umen í úzko súvis i s kva li
lou osobn os ti tvo rcu. Súčasný um elnc r~emO:t.P. bv ť ra
l!os ta 1n ý vot~ i to m u, čo sa deje v j!Jho oko11, fHl ľľ! il ):~· s i 
neuveclmnovať, 7.e je súčasťou de jinného zá pa s u sll po· 
broku a i'eakcie. j ~:ho di e lo, o brazn e poveda né , je oa 
ho jls ku a niP. v tíkr yte z estetick éh o pa nr:ie r u . l'reto 
a i ri o budúcnos t! o~ľáva ako jed na zo základ n ýc h li l oh 
u me iP.ckýcJJ zväzov Ich po liticko -výchovn á präca, ho j za 
ved omie t voriv1ího frontu, osobitne m lad e j umelecl<e j gP-
ne r ilcí.e, i bo j za náročné ideovo-estetick(! k r itériá a ob~ 
i:ian sku angažova nosť um elca. Preto s i v súčasnom ob
dob! eš1 e nús toji5ive jšiH u vHclomnjeme fun kc i u tnrt t' n la' 
v ~polot:n os l i 11 je j s úlad s Vf.lclecko -t echnlcký.m rozvo jnm . 
Umenie by malo prestupovať všetky d r uh y ľudskej a kl'i~ 
vity práve svojím a pelom na morálnu s trá nku vee{, 
MRI o by ur)rch ľov<J f cľnlšf rozvo j s poloi:n<>s ti. To p t•et1· 
pok ladá , že s i um enie práve svojou novou kva lit0\1 z í!'ka 
p rirodzenú spo ločenskú a utor itu a s ta mJ s a nerozlučn5· 1n 
s úput nfkom i pr i riešenf náročn\•cb hos podá rsk ych , ve• 
decko-techn ick ých, s polo cen sk ýcll a mo rá lnych pr oblé .. 
m ov. 

Cn 1. tnho ipot~ífit:ky vyplýva TJJ'e nhlasť .hudby? 

- V súčasnosti sa vypracovala výhľadová koncepcia 
ďalšieho r ozvo ja hudobn e j kultúry v SSR na na ibližšie 
päťročné obd obie. · je j zá k ladným výc hod is kom jl': sku· 
točnosť, že a j v ob la s ti budo bne j kultú r y z extenzívne ho 
1·ozvo ja tr eba prejst k preh lben iu je j spoločenskej f unk
c ie . Z tohto vypl ýva jú náročné úloh y n a jmä p re tvorcov , 
k tor í s i musia uvedomiť, že zá ldadným cieľom h ud obn e j 
lwltúry je je j sp,o1oťensl\é pôs obenie. Iným i s~ovami , a k 
r:hceme presadzovať d emo kratizác iu hudobn ého ž ivota , 
n ová tvorba m usi znie ť v t akých podobách., kto ré b y mali 
likvidovať mý tus o tzv. nezJ ·ozumiteľnost"l vfL7.n e j hudby . 
Rovnako náročné úlohy s toja vša k i pred o rgan izátormi 
hudo 1Jné1JO života. Uskutnčľiovanie hud obn ých podujatí 
bude me musieť '. chápa t nie len a ko koncertnú činnost, 

.a le ako významnú, kultúrno-vých ovnú činnost Z toho sa 

.u kazu je ppt reba vvpracova t uce len ý s ystém. es teticke 1 
v~chovy, ktorä ,by . ma la vytvoriť predpoklad y na to, aby 
aj náročné· formy hudobn ej , kultúry _sar stali !~ýzp.~mným 
spolO~DSkým oinlt eJOJil. . 



itaceatt 
• ŽILINSKf; KONZEHVATORIUM usporiadalo ,V no· 

v embrl a decembr i m. r. niekoľko poclujalf v l'ámci Me· 
s iaca · ·československo-sovietskello pria tefstva.· Na Dru
žo bnom .koncerte poslucháčov Konzervatórií v Ostrave, 
KromiH·!:Zi a Ziline p redstavili sa vo Vefk e j sále D01nu 
od l?orov v Žiline (13. XL) na jlepší žiaci jednotlivých 
škol ... kt<ll'l · predniesll bohatý program zostavený zväčša 
z diel m~šich, r uských a sovietskych skladateľo v. v pro· 
grame vystúpili tiež žiaci baletného ocldelen!a ostravsl<é· 
ho konzervatória . Na podujatí v Ma le j sále Domu odbo· 
r ov [ 8. XII. ) odznel p estrý program zostavený zo sk la 
dieb pre lesný roh, gitaru, husle, klavll· a spev. V p odan! 
ži akov· a· pedagógov žilinského konzervatór ia (J. Jánoš
ka, J . .Valta, J. Labant, M. Valent, E. Pit tnerová,. J. Hollý, 
'A: Ku·b!ček, M. Fiabáne l odzneli skladby L. v. Beet,ho 
vena, V. Kučeru, J. Kubel!ka, E. Sucl1ofin a T. Ancll·ašo· 
va na . (K. Cen ková) 

• HUDBA PRE VŠETK?CH - pod týmto n úzvom us po· 
l ')allal 28. XI. 1980 hudo bný odbor Ľudovej školy umenia 
v Ma t•tine v, spoluJ?r áci so ZRPŠ koncert učite ľov v ZK 
ROH Vrútky. Po úvodnom slove riaditela školy Emila Zl· 
b olena odzneli v podaní učiteľov š koly K. Lapšanske f 
( ~pev J. . K. Kočálkovej, M. Rištičovej , E. Škovrán ko ve j, 
V,. VIIS!ljevovej ( klavír). B. Pavlíka ml. (husle l d iela 
ll j'lsich l svetových skladateľov. Progra m dop lnili pollos· 
~~nským vystúpením J. Tomka (flau ta), M. Bat hová a 
dr . t-4.· Novák ( ako klavírne trio) a pos l ncht\či Konzer· 
yatór ia v Ziline, externe vyučujúci na ĽŠU v Mar tine -
li)'V<Jl1 žiaci ško ly S. Hybela (klarinet). M. Pavlíl< (v io· 
laJ., G. Pavlík (violončelo) a K. žukovičová [akordeón) . 

r • lH. KRAJSI<A PREHLIADKA KOMORNÝCH SÚBOROV 
sá u slmtočnila v · cllíocll 29.~30. n ovembra 1980 v Hu
nw nnom. Na podujati, opakujúcom sa každé dva roky, 
vystúpili zväčša tie súbor y, ktoré sa na poduja,tí pred· 
stav ili u~ na dvoch· predchádza júcich r<Jčníkocll. Porota 
p od veclen!m prof: Jána Praganta z bratislavského kon· 
zcrvl!tóda konštatovala stúpajúcu inteq>retäčnú (u·over'l, 
ci eľavedomejšie zameran(L dramaturg iu i vznik nových 
n et radičných súborov. Porota rozdelila ceny a di plomy 
usporiada te rov [Kra jský národn ý výho!' a Krajské osv(~
tové .stredis ko v Kosiciach ] nasledovne: c enu a di plom 
za najlepšie p redvedenie súčasnej s lovenskej sklad by 
:tískal Mládežnícky sláčikový ·orch ester p ri MV SZM 
v Kosi c iach (ume lecký vedúci Artem Pocl}l[tjeczký). cenu 
a d iplom zn dramatu rgiu a najlepší ume lecký p rfrjav 
získliF Komorný orchestHr u1': iteťov ĽŠU Košice ·rum olec
kí' vedúci Kornel Gcihot•). ·Komorný or ct1ester Konzer
v u túr iM v Košiciach (umelecký vedúci Roman Ski'epck ] 
zís kal cep.u za na jlepšiu štýlovú in te rpre llir. lu programu. 
(;;(m y a diplomy za rozvoj komornej hud by získali l<o· 
rnumé duo ĽŠU Košice (Kováčska u l. ) a Komorné zclru· 
žen ie p ri KaSS v Michalovciach. Súčasťou prehl iadky 
bol i odborný seminár pre veclúclcl\ a členov súborov, 
na k torom odzneli zo strany členov poroty i súbo~·ov 
i11nohé podnetné náv1·hy na zlepšenie úrovne tohto dru
hu ZUČ. Na večernom galakon certe predstavili sa odme
n:cné súbory s na júspeš nejšie interpretovanými sklad ba
ll1i a Ako hosť vyst úpilo s veľkým ús pechom Košické 
kvarhlto (L . Janáček : II. sláčilwvé kvarteto ). 
· ( E. Go mbitová ) 
.• KRUH Mt.ADÝCH KOl\ICERTNÝCH UMELCOV pri Zväze 
s1ói.ren sR~'b h s k iadatéfo\Í u'skutočnU v Bi·a tisla ve· dva In · 
·te t;p'i·utačňé ' se rn inái'e: 28. XI. 1980 ·ó ol·ganoveJ tvorbe Já· 
ňä Zl·mmcra [Pr é lúdium a dvojitá fúga. cis mol, Fantá
zia a toccata, Concerto in D, Sonáta p re organ-jedno
:tasťo vi.l) a 3. XII. 1980 o husľove j tvorbe Jozefa Ma lovca 
[Poéma pre sólové husle, Canto di spcranzn, Melancllo· 
Íicl<ú i·oú1anca pre husle a k lavír). Účinlwval! Anna Zúr!· 
k ová [organ), Pe ter Mi cha lica , Jind i;ich Pazclera (hus le ], 
E kna Michalicpvá a Cyril Dianovský [kl avír]. 

. . . 
• SPOMIENI<OV? KONCERT k 70. výročiu nedožitýcn 

nawclrmín významného slovenského hudobného pedagO
ga I.aclislava Hrdinu, nositeľa titu lu Za vynikajúcu p rácu 
u s ;Joriatlali l. XII. 1980 Slovenská hudobná spoločnosť, 
odiJo ,; tm Bratislava a ľud ové školy umenia v Bratislav e. 
Pn . Ovo(jnom s love Antona Belana, (!str edného inšpektora 
Mš SSR, odzneli v poc.lan í žiakov bratislavských rudových 
šl:ô! u menia skl a d by M. Vil eca·, L. Holoubka, Ľ. Jankó, 
O. Francisc iho, l. Paríka, V. Figuša-Bystrého, D. Kardoša , 
J. Ko walského, M. Schneidra-Trnavského a A. Dvoi'ál<a. 

• SPOMIENKOV1 VECER NA DMITRIJA ŠOSTAKOV!CA: 
pri pl'il e ?.itosti 5. výročia jeho úmrtia usporiadal! 4 . de
cembra 1980 v koncert n ej sieni košickéh o konzerva t ór ia 
Kra jská pobočka Zväzu s lovensk ých sklndaterov a Kon
zcrva.tórlum v Košiciac h. Po úvodnom slove Ing. Márie 
Po tunll'ove j zahralo Kos ické kvarteto 8. sláčikové kvar· 
tetu c mo l, op. 110 .a Jozef Kýšk a s prof. Pav!Oin No
vo tným sklacl a teľovu Labutiu pieseň - Sonátu pre vlo· 
lu a k luvl r, op. 147. (R. S. l 

• PREHLIADKU MLAD~CH SLOVENSK'?CH ORGANIS· 
TOV us poriadali v diíoch 8.-12. XII. 1980 Konzerva tó· 
rium v Bratislave a Cs. umelecká agentúra Slovkoncert. 
V orgtmovej sieni brAtislavského 4,onzervatór ia pred
s tilv il í sa .p olorecitálml Peter Naiiči'1k, Mar tin Ha nz<J l 
(Kpnze·rvu tór ium Brat is iEIVa ), Be<íta Beclwrová, Zla tica 
Rebovä [Konzervatórium Košice). Katarlna Hanzelová, 
'Imrich Szabó (VŠMU B.ratislava). Mát•la F r k a lová (JAMU 
Brno],' ll · n edávni absolventi .VŠMU - Zuzana Okresov A, 
Zlat ica Suchánková a já n Vladim fr Michalko. 

· e OZVENA - Spevácky zbor slovensl<ýcll uči teliek 
'(ci ir. Eľr!na Kováčová-Šarayová ) usporia dala 13. XII. 
Hl80 v Zrkadlove j sieni ÚD PMKG v Bratislave v spo l t~· 
prúci s Peveckým združen fm pražských učiteliek [d lr. 
Jii·f Vyskočil ) zborový koncert, na ktorom odzneli dieli! 
sta rých i súčasných skladateľov. 

• . SLOVENSK?. KOMORN? ORCHESTER s umeleckým 
vedúcim zasWžilým umelcom B. Warchalom vystuvova l 
v cll'ioch 5.~21. XII. 1980 s veikým úspechom na Dň.ocll 
·cs. k u ltúry v NSR. Na programe s vojich koncertov [ 91 
m ali warchalovci diela ). Haydna, A. Vivaldiho, G. F. 
Händ la, A. Corelliho, G. Tor elliho, W. A. Mozarta, J, S. 
Bacha, F . Schuberta , A. Dvoi;áka a B. Bar tóka . Dva ra

.zy vyst úpil s orchestrom 1 huslista Václav Hucleček 
[J. s. Bach: Dvojkoncert] . 

e ONDREJ LENÁRD, šéfd irigent Symfonického orcbes
t r•a českoslovensMho r ozhlq.su v Bratislave hosťoval v 
d ecembr i m . r. v ZSSR. So Symfonickým orchestrom Le· 
n ingradske1. fil harmónie (8.- 9:. XI l. l pr ed viedol Sos ta· 
kovíčov Husrový kon cert so solistkou L. Isakadzeovou 
a Dvoi'ákovu VIII. symfóniu, v Moskve (16. XII.) so 
Státnym symfonickým orchestrom ZSSR predviedol opMt 
šostakovičov Husľový koncert s tou !stou sólistkou a 
Dvoi'ákovu I X. symfóniu. Vystúpenia nášho d irigenta sa 
str e tli s m imoriadne ·vrelým pr i ja t!m zo st rany oboch or
chestrov, obecenstva a kritiky. 

XII. ~kongres 
A·sociácie 
európskych 
konzervatórií 
v Kolíne 

No•á budova 
Vyso kej ikoly v 
Kolfn e, v ktorej 
•a konal kon
gres Asociácie . 

l 

Každé dva roky sa stretáya j(! 
r iaditelia a rektor! Asociácie eu
rópsl<ych konzervatórl!, akadémi! a 
vysokých hudobných škol, ab y dis· 
lwtovall na vopred určenú t ém u, 
vym e n111 sl n a jnovšie skúsenosti a 
p os údili mnohé spoločné problé
my. P1·e ten to kobgres sa stanovili 
dve tém y, ktoré sa snažili objasniť európsk eho h udobrf.éh o šk olstva tejto p ôde s ilné volanie po rozví• 
dva ústredné referáty: .,Profesia· h ovo rili v sekciách oveľa voine j· jani hudobnej p reds tuvivos ti. je t i) 
nálne umelecké školy a ich. uplat· sie, pričom by som r ád upozor- podla nt'Lzor u viacerých účastnílwv: 
n e1lie v živote" a .,Hud ba v mas- nll na to, že n iek toré problémy - vedľa h lavn ého p ľeclmet u ....... 
mádiác }.l - z hladiska pl'ipravy zäpaclnéh o umeleckého šk ols tva sú na jdolezi te jsl p redmet na umelec· 
kvalifikovan ýc lt odborníkov''. Ona ntnn cudzie [nap r . n ejedno tné ti· k ýcll skoläch. Sú hl·uslm s tým to 
r eferáty vychádza li zo skúsenostť , t uly a bsolvl:lntov, pod koh o kom· n uzor om , nakoľko moderné partb 
pop isova l! či rozoberali funkciu 11e tenciu m aJú spadať skoly a túry - a rozvo j modernej h uclo iJ• 
umeleckých š kô l v jednotlivých pod . ). Cenné boli tie vystúpenia, n e j kultúr y vôbec - si vy2nu u1e, 
kra jinácll , hodn otili ú r·oveíi vvul:o · ktoré znova al<centova!i obrovskú a by mul !mZd ý buclúcl ume luc či 
var.inho p rocesu , up la t nenie allso!· f unkciu l!ndby v sf11':asnom zivo te, pedugóg ve ľmi vyvinu tý svoj vn u· 
vcntov, kontak ty š kol s pnt ld ic · jej možnosť vp l ývať na mir.r nvé torn ý ilucl obný svat, pohotovo CI• 
kým život om a modernými p o tr e · u sporiucla n le svela a je j interna- ta l notovy záp i~ . cllll ho v zne· 
bami spoločnosti. Mnohé pozna t· cionálnu schopnosť f ah kého pt·e· júcej podobe a lW!Iläl proble rny, 
ky z referátov zosta li na úro vn i nosu cez h ranice šWtov. Na jvýstiž· s ln te t·va lovými š truk túrami. Pre· 
dobrých informti cií, viaceré (na i· nejšie to fo rmuloval h ostil ef - to sa mt viucerých špičkových sko· 
mu zápact n é l naznači li niekt oré kollnsky r ektor F. Milller-Hcuscr. lúc i1 ldnclie doraz na t~nto pred· 
lnlzové situácie v l<ap italisticl, }·ch Oba referáty zamerané l( ú lohám me t, obsadzuje sa élutoritami a 
štéHoch. ktoré ovp lyviiujú t·ozv o·j h udby v rozhlase a televízii sa p rís na sn kontrolu je, nlw sa v y-
u me leckého šk ols tva [ pre llimenzo- venovali p ral(tickým otúzkam, ako vljä !Juclobn ti predstav ivosť a ct• 
vanosť n iek torých ocll>orov, in vú- sú napr . počet vysie la ný ch hoclin lente s tuden tov. 
z ia zahraničných umelco v do nie- hudby, zastúpenie hud by v celko· V rúm cl kong resu sme vypočult 
ktor ých štátov a pod. ) . Uk11zu jP. ve j š truktúre, zastúpenie jednot· orchestrálny lwnccrt posl ucháčov 
sa, Ze celé hudobné iikolst vo mii liv ých žárirov, kvalifikovfrnosť r e - lwl!nskc j Vysoke j huclQbnej školy: 
esle veri<P. rezervy H t rr.; lJa v iiom da l<torov, nie l\ toré ext rónm o p rú· [dosť priemerne j úrovne ) a v 
l'lSH1 všeličo dori oš j ť (príprava nic· d y vo svetove j hudbe, zvy~ovnu le m iestne j opere ~l<Velé pt•edstave ni l!) 
klo1·ých nových profesií , h udob· honorárov u rn elcov, nn jm!i mn p· l'e nd e reckého .,Diablov z Loutlo· 
ných r ežisérov, rozh la sových a te · leckýr.h promi.nentov, nl flktoré nu". Táto moderná opera, kto rá 
levťznych . hudobných red flk tor ov. otózky au torsk9ch prdv, v ým ena pr ed i:asom vyvolala značný roz• 
lH!d obných kr itilw v a p ocl . 1. hudobných matr.riálov a ti ci hu cl- ruch, prezen tuj e na jAVisku k rl ti .. 

l'<~km er lw~cltí š kola cfti pot r ehu be, ako mimoriad twj J.iomunlk<!cii ku c irkvi v do lle vrcholného st1·e· 
nov ých vývojovýc]1 krolwv ; rieiit medzi národmi. V disk us ii sa nie· clovclw. Pendcr eck l lu po uz1va 
to podľa svo jict1 moznosti a clo- ktor é nám ety rozv! jll. l i prevažn0 vsetky h udobné prost riedky, ktor& 
sa ll u je určité pozitívn e výsledk y. z hľadi ska otázky čo robiť na u tne- pozn(tmc z jeh o tvorb y (zaujhna· 
Núš systém výchovy h udobných re- lcckých školách , aby sa prehl bi· vo š tylizované šepoty, ve l mi kul· 
žisérov · v dvojročnom pomaturl t· !111 väzba medzi týmito inštitú cia- tivované pla čky i r ôzne sklf.Jen é 
n om cykle sa ukazu je ako jeden m i a š kolami. AL,i jedr~a š kolA viíak slabiky, vy jadr u júce akúsi ties!lň 
z p r iiatelných. Disk usie sa rozv l- ~o teraz nem á vylmdovaný systém a pochybnosti ). 
null najmä okolo zavedenia no· špecia lizovane j a ·fundovane1 pri· XII. kongres Asociácie eur6J'• 
vých pt•edm etoy , l<tor é si vy Za · ·pravy odbornlkov P,re televťziu a skych konzerva tór if s pln il to, čo 
d u je priamo ž ivot [ hu dobná alw s· t·ozhlas. Vým ena s kusenost! potvr- s a od neho očal<ávalo: u jasnil via · 
tika komp letné bicie n ástroje, .. dila, že sa• u'Ž všeličo .Ut'ob1lo, ale ce r é vytyprz·ované pr'obtét1ľy~ · ' la ! 
stavba a údr.žba hudobh ý'C'h ·ná- ·, 1:e:..: Jlret rváva.jú· · elife.o ' mnGhé ~·~~- . ,účl!s:tp!kom nové impulzy, ~onfron• 
strojov, výber z folk lór u a pod. ]: ne ·nedostat~y. • · , · • · . · : . . . . toyal"v la.ceré názor y, naznačil mot--
Pritomni účastníci sa zhodli ·v tOIJľ, • .. Vo · volnej diskusii si vymenilo · 11é riešenia zavedenia nových pr eQ• 
že moderné požiadavky život a s l názory takmer 100 o fio1á lnych ú· m etov a znova umožn!! stovke v e· 
aj vyžadujú mnohé nové riešenia ·~astn!kov kongresu. Ukázalo sa, dúcich funkcionárov európske11o 
a navrhli škollim , aby sa týmit o· že mnoh é vysp elé' št áty znova zvý· školstva str e tnút sa na tomto vý• 
ot{lzka mi zaoberali. Tieto podne- šil! dôraz n a vyučovanie intoná· znamnom od bornom i spoločen· 
ty sa napokon r ozviedli v práci cle a kultiváciu hud obnej p reds ta- skom podujat i. 
jednotlivých sekci!. Reprezentanti vlvosti. Už tretť raz soni po'čul na ZDENKO NOVACEK 

Kto ·sú priatelia organa? 
· (Na okraj II. celoštátnej 
súťaže mladých organistov v 
Opave 24.-30. XI. 1980. }. 

Ze organ je na poprednom m ies· 
te v rebríčku obluby hudobných 
nástrojov, je všeobecne známe. Jo· 
z:eľ Samko vo svojej knihe .,Hudba 
a hudobnos ť v spoločnosti " zistil, 
že hneď na treťom - za akord eó· 
n om a klavírom. Aj to, že návštev
n ost na organových l'eCitáloch pre
vyš uje iné a že gramoplatne· s or · 
ganovou hudbou sa najlepšie pre· 
dávajú , hovori výrazno u rečou. 
Kecľ sa ma n ovinári pýtajú, v čom 
tkv ie rastúca obľuba organa, viem, 
myslfm, dosť k onlu é tne odpoveda ť. 
Ale na jvačšie potešen ie, najhlbš! 
dojem o pôsobenf organa a pre· 
kvapujúce pozna nie o význame, 
spo ločenskej hodnote a umelecke! 
sile organ~> vého amat erizmu som 
ziska! na opavske j súťaži l V prve j 
kategórii [ama té rov) nastúpilo 23 
m ladých, zanietených priaterov or
gana, ktor! sa tomut o nástroju ve
nujú popr i normálnej, plnej a vy
čerpávajúcej činnosti . Kto to \:Jol\? 
študenti techniky, učiteľka, učeľí 
odborného učilišť-a CSAD, progra· 
mátorl\a, gymnazisti, f otog rafka, 
poslucháči lekárskych fakúlt, 13· 
ročný žiak ZDS, k ontrabasistka, 
chemička - Iudl11 reprezentujúci 
celé spektrum občianskych povo· 
laní, ktor! sa organu venu i ú sfce 
ol<ra jovo, avšak natoľko intenzfv
ne, že Ich výk on y sú im ponu júce, 
vo s vojich špičkách merateľné s 
pr ofesionálm i. Ne l!·eba si ich mý· 
li ť so samoukmi cl .,nátur istami"; 
učili sa, alebo navštevujú fudové 
školy umenia, Iud ové kon zervató
r iá a hrajú normálny koncertný 
repertQá r f 

Zám er v ypisovatelov 11 usporia · 
date lov súťaže, odboru kultúry Se· 

veromoravského KNV, MsNV v 
Opave a . Ľudového konzervatória 
v Ost rave, ako i odborového pod· 
n iku čs. h ud ebn f n ást roje v f.ll·ad· 
ci Králové bol ďaleko vyšš! n ež 
iba podpo1·ovat záujmovú činnost 
- vyplýva z ak tuálnych, ba nalie· 
havých spoločenských potrieb Zbo
rov pre ollčianske z[tležitosti. V 
stovkách o bradných sien! po cele j 
ČSSR sa týZdenne konajú tlslce 
slávnostných a ktov, a le iba v ma
lom počte so zapojením kva lifiko· 
vaných hudobníkov. V snahe zvý
šiť umeleck(! úroveň týchto podu
jat! a zaanga:lovať do tejto činnos· 
ti aj s chopných amatérov dosia
hol už Severomo~·avský kraJ úspe · 
chy a mô~e byt vzorom ostatným . 
Na d ruhej s trane sa pr eukázalo 
opodstatnenie vyučovať organ aj 
na zá k ladnom stupni š kOl, . už aj 
vzhľadom na spomínané' potr·ebý. · 
Do budúcna plánujú súťaž rozšfrit 
a j o sldadateľsl< ú zložk u, s úm ys· 
lom získať vhodné sk ladby. 

Víťazkou prvej kategórie sa sta 
la Michaela Schindlerová z Olo
mouca, posluchlí čka Le !<á rske1 fa 
kulty . . Ona, ako i nosite lia ďal· 
š í ch c ien, sa prezentovali um elec
ky hodnotnými výkonmi vysoke! 
úrovne. 

V d ruhej kategórii súťMml po
slucháči konzervatórii. Hoci sa na 
súťaž dostavili zo Slovenska, ž ia !, 
Iba poslu cháči bratislavskéh o kon· 
zervatória, dosiahli p ozoruhodný 
(lspech. Martin ·Ha nzel, l)O S i uchá'č 
V. ročnfka sa um iestnll na p rvom 
mieste , vc!akA muziknnt sky per · 
f ektnému vý konu v oboch kol~ch. 
Získal a j cenu CHF za najl r.niíiu 
Interpretáciu česke j lludby. 15fl lšf 
Bratislavčan Peter NašMk z IJI. 
ročntka z!ska l cestné u znanie I. 
stupľía. Druhé a tretie miesto o15-
snclili posluchlľci b rnenskéh o kon 
zervatória Vifra Trftja no•i a IM 

Bartoš, obaja veľmi perspekt!v nl, 
vyspelf hráči. 

Pozitívny pl'fnos opavskej sQťa• 
že, k tor á už ostane s tá lym , b iená l • 
n ym poduja tím, by ma l konečne 
prelomi ť lady aj na Slovensku . 
Medzi účastníkmi prve j kategórie 
boli Iba traja zo Slovensko. Nie 
d iv, lebo organ - oproti d 8sia t
kam šl<ôl v českých kra joch -
s a u Mrs uč! iba na ĽŠU v Petr · 
~éL lke, a j to za n epr iazn ivých okol· 
n os tí vybavenia. Žilinskému ko n· 
zervatóriu zatiaľ ch ýba orgmwvé 
oddelenie a t iež počty smert t\ t:h 
čísiel pre pri j!manie š tud entov na 
organ sú u nás ni ž~ie než v čos· 
kých krajoch. J::rečo vlastne ? Sl\ u· 
točnosť , že . múme na Sl<Jvcn"l< u 
pekný počet mlact}·r.h organistov -
koncertných umelcov reprezen ta · 
tfvn e j úrovne, nám n esmie zus tt•ie f 
fakt, že úroveií lud l [n emôžem ldl 
nazv11 ť organistami. ], k tol'! úči n ln.l· 
jú pr i občianskych obradoch . ir. 
naj čn stej ii ! e ža lo stná, 11 !bol< o pod 
ú rov1'1o u v iných k ra jinách a tiP.ž 
v nepom ere k tom u, koflm pozor · 
n osti a prostriedkov vyna ldndfnn e 
na ce lkové vyznenie týcllto 1)odu
jatr. O Ideovom dopade zanášnn la 
cudzfc ll p r vlwv a repertoáru do 
občia nskych aktov a n i n ehovor iAC. 

Tu sa o tvára široké a spoločr.n 
s ky vcfa'čné pole pôsobnost i pre 
ubsolventov organových odhorov 
kon zP.rv11t6ríi, a j g)(ôJ ni žšieho ty· 
pu. Úlohy sú tak akt'll l'ilne, 7.e rl al'l 
vznik o pavskej sliťnžt , ktori1 Sil p o 
celý čas trvania tešila · pozornos
ti · vr.rc jnosti i vecllícicll pred st<IV'I· 
tr.ľov !\ ra ja a m esta . O rl ya •·oky 
hy som rád napísal. ~e mala kln rl· 
ný vplyv aj na slovenských or· 
ganlstov. učiterov. riad iteľov a 
prr.dstavlterov Zborov p re občian
ske záTP.ž!tosti. Veľm i sl to pra
jem. 

FERDINAND k'tiND~ 



Branislav 
Kriška·
režisér 
decentnej krásy 

Branislav Kriška sa zaradil medzi pät· 
desiatnikov 7. januára tohto roku. Po· 
chádza z Tisovca, kde n.a tamo jšom gym· 
náziu zmaturoval. V rokoch 1950-54 štu
doval opernú réžiu na brnenskej JAMU 
u j. F. Muncllngera a O. Zítka. V ob· 
dob! 1954.- 1965 bol režisérom opery a 
operety Stá tneho divadla v Košiciach 
(od roku 1962 aj ich dramatu'rgom), od 
r :. 1966 je režisérom Opery SND (v ro
koch 1966-1971 bol tiež jej dramatur
gom. od roku 1972 zastáva post šéfreži
s éra]. 

Kriška za 26 rokov pôsobenia na na· 
šich, a občas i zahraničných javiskách, 
nflšludoval 88 predstavenf - z toho 10 
operetn ých a 2 činoherné. Ťažisko jeho 
práce je v stván1ovanf opier. Hoci sa 
ustavične vyvíja, predsa v jeho tvorbe 
možno pozorovaf niekoľko konštantných 
~ŕt . 

Na prvom mieste je to neomylný cit 
p re hodnotu pr!slušného die la a z nej 
vychádzajúci inscenačný prístup - pie
ta, rešpektovanie pltľtitúry a dramatur
gie, ak ide o výtvor nesporneJ úrovne, 
alebo jeho dramaturgická a neraz l lib
r etistfcká úprava, ak ide o problematic
ký, nezrelý či zasta ralý výtvor [v prípa· 
de vhodnosti i vyslovená parodizácia ). 
:Ak inscenuje viac razy ten istý t itul , 
vždy ho vizuali zuje inak - bez toho, 
aby staval do popredia seba; pokorne, 
a le zároveň hľadačsky slúži dielu. Zá
sacl n'e tvorí v t eame osvedčených spolu
pracovníkov (! ked v odôvodnených 
prlpacloch občas sa meniacich] - ide 
mu o čo najadekvátne jšie stanovenie zá
·k ladnej polo hy predstavenia a potom o 
:jej rea lizáciu vo vzájomnej inšpiratfvnej 
·~polupráci všetkých zúčastnených. Pri
t om vytvára pomerne široký priestor pre 
h ercov-spevákov; n eraz vyslovene pod
necuje odlišné stvárnenia alternantov bez 

-zborovo -vokálna 
Jihlava '80 

Ak sa hbcl<toré umelecké podujatie do· 
'ži je vyššťch ro~nikov, zákonite dospeje 
do štádia, kedy s a pociťuje potreba zme
ny - inovácie. Táto nevyhnutná skutoč.· 
nosť - spolu so súčnsným trendom ra
cionalizácie, ktorý sa môže naplniť aj 
integráciou blťzkycll si podujat! - po
stihla aj Festival vokálnej tvorby v jih
lave. Z poverenia Ministerstva kultúry 
CsR sa k tomuto podujatiu pripo jila ná
rodná súťaž vyspelých miešaných s pe
váckych zborov s názvom "Zeme zpívá". 
lľradičný prvý ( piatočný l fes tivalový 
koncert (21,. novembra) patril víťazom 
sú ťaže. Celá s(tť.už 13 telies, jej vylloclno· 
'tenie, včíta n e pohovorov poroty s diri
gentmi o predvedených výkonoch, kon
cert víťazov - to vše tko sa absolvovalo 
za jediný deň ! Pred od bornou porotou 
p rezen tovali dos iahnut;.ý slupeii zborové
h o vokálneho umenia r eprezentanti 7 
kra jov ČSR [chýba l ibn zástupca juho
ceskóho kra ja , ktorý n enaštudoval po
vinnú s kJ.adbu Bezpečnosť z cyklu Lás
ka a smJ" ť od Pe tra Ebena] . Z clJ"amatur
gického hľadiska bolo v clvadsaťminúto
vých blokoch pozoruhodné to, že viac 
ako v minulosti ich vyplňa la tvorba in
š pirovaná ľudovou hudbou alebo poé-

toho, ž~ by nl!rušil celostné, sm~reva · 
nie inscenácie. 

Kriškove réžie sa vyzn8ču jú ďalej ci
tom pre mieru výrazových prost ried ku v 
vhodných pre stvárnenie príslušného die
la, bohatou nápaditos ťou, ale i sele]tifv
nosťou, spo jenfm 1 fantazi jnosti s raclo
ná·lnou kont rolou. jubilant sústavne sle
duje Všetko hodtJOtné, ČO prináša rozvo ! 
dramatického umenia v opere, činohre, 
hudobno-zábavnom divadle, balete, v ma· 
lých . javiskových formQch, filme, t~le· 
vlzii - ·! v ostatných umeleckých 'žán
roch (v htidbe nedramatickej, literatúre, 
ar'chitektúre a maliarstve). Má zvlli.šf vy
tribený výtvarný vkus - odtiaľ plynie 
sugest1vnosť mnohých jeho inscenácit 

:vrátane ma jstrovského využívania svet· 
. la. Neraz vyzdvihuje farbu na významo· 
tvorné·l~o činiteľa. Cel!<ave prevláda v 
jeho ponímaní kolorov .zmysel pre pas· 
tel do 'tej miery, že ho možno nazvat 
"majstrom decentnej krásy" (Terézia Ur
sfn yovál . 

Kriška je i skúseným psychológom. To 
sa prejavuje vo výsledkoch jeho práce 
nielen so sólistami, ale 1 č lenmi zboru 
a niekedy i komparzu, no najviac v tom, 
ako dokáže aktivizovať a zárove.ií zdis
cipl!novať detských a mláde~nfckvch 
hercov: Nielenže Ich používa tam, kde 
st to žiada predloha, ale i tam, kde to 
sice nie je predplsané - a le možné a 
funkčné. 

Pr i všetkej rozmanitost! jub!lantových 
réžiť - podmienenej l samotnými diela
mi - . možno v jeho dotera jiíej tvorbe 
vystopovať štyri vedúce Hnie: 

l. štylizovaný poetický rea lizmus. Do 
t ohto prúdu patria napr. Kriškove ko
šické stvúrnenia Bega Bajazida, jej pas
torkyne, Vzkriesenia, Brkanoviéove j Ek
vinokcie, Krútŕiava v banskobystrickej 
opere a čiastočne l v Novom Sade, bra
tislavský Plášť a Tosca. V týcbto p L"ed· 
staveniach sa kladie dôraz na výber 
spevákov-hercov podla ich typovej vhod
nosti s dôrazom na prežitý vzťah k ich 
postavám - no bez prehrávania, zbytoč
nej popisnosti a detailnej drobnokresby 
( pokia ľ si ju fabula priamo nevyžadu
je ]; rerlektory sa použfva jú ako spolu
vytváratelia dramatizmu na scéne viac 
náznakovej než popisnej, kde spravidla 
deta il zastup uje celok. javisková pravdi
vosf, kontrasty, psychologický realiz11Jus 
hercov-sp.evákov vyúsťujú do presvedči
vého umelecké ho tvaru. 

ziou. Takto zbory viac spllíali ďalšie sú· 
ťažné kritérium - prednes úpravy lu
dovej piesne, čo bola črta nesporne ver
mi sympatická. Slovenskú piesilovú pro
venienciu zastupovali úpravy E. Sucho
ňa {Ej, dziny, dziny dom a Boda j by 
vás), J. Cikkera [Za horami za· dolami 
a Vyletel sokol) a českého skladatela M...__ 
Raichla (Tečie voda tečie ·a Už sa fašang 
krácl ). Tak isto v pozoruhod·nej miere 
za radova li české zbory tvorbu starých 
majstrov renesancie 11 baroka, samozrej
me, najmä lmmorné telesá, ale aj mlá· 
dežnícke a velké zbory dospelých. Cel
ková dramaturgia neprin iesla nič ob jav
ného, hoci sklada tel j. Matys · vyslovil 
sympatickú myšlienku, že za ob ja v po
važuje a j uvedenie s tarš!ch českých maj· 
s trov, ak dirigen ti "objavia" napríklad 
Foerst ra, Nová ka cez estetiku moder
nej interpretácie. 

Pre každého, kto pozná ešte nedávnu 
minulosť českého amatérskeho zborové· 
ho spevu, bol pr! jemným prekvapením 
omladzovací proces prebieha jú ci najm!! 
v mužských zložkách s peváckych zborov, 
ale a j na dirigentských postoch. Ako 
svojrázna· osobnosť sa v Jihlave pred
s t'llv ila š tudentka pražs\cé ho konzerva tó
r i.a Miriam Nt'!mcoyli. Enet•gickým gestom 
vi edla na súťaži dokonca dve telesá 
(zrejme · aj v Cechách s Cl schopní diri
gf.l\lti "na roztrlllin1" ). Ak sa ·táto 19-
ročná študentka kompozície a dirigova
nia· nedá strhnúť nezdravým obdivom, 
ktorý ju,. prirodzene sprevádza a ak sa 

Sp!mka: J. Vavro 

2. Oratoriálno-výtvarn~ kompozťcie s 
dôt·azom na účinnosť (niekedy i symbo
lizmus J fa rieb, a rch itekto nického člene· 
n!a, využívanie bohatstva svetelných 
spektiel'. Celé a ranžmán' je pr!sne pre· 
komponované - zbory sa pohybujú mi
niml:l lne a ani sóllsti nema jú veľa V·Of· 
nosti v hereckej akcli. Akcentuje sa sta
tičn osť š irokých plôch. Do tohto "riečiš
ťa" patr! Fibi.chova Bt'írka v košickej 
opere, Turandot, Orfeus a Eurydika, 
Udatný kráľ , Norma, Sv1ltopluk a Modro
fúzov zámok v opere SND. Zajcov Nikola 
šub!č Zrlnsky v olomoucke j opere a Ska· 
menený juraja Beneša v Opernom štú
diu VŠMU. 

3. Komediálne s tvá rnenia komických 
opier alebo t ých hudobno-drama tických 
výtvorov, ktoré si s!ce zachovali urči· 
t ú hodnotu svoje j hudobnej zložky, no 
ich libretá dnes už sotva možno brat 
vážne - a preto sa žiadajú oživiť nad
saden!m, . parodizáciou, ,ba neraz a ž t•a
dikillnymi úpravami vrátane vyslovených 
prepracovaní. Takýmto spôsobom Kriška 
inscenoval napr. Pytl iaka ( v Košiciach 
i na VŠMU), Zbrojára [na VSMU], Zá
snuby v kláštore (v Košiciac h l a Zmä
tok v Efeze (v Košiciach i Olomouci) . 

jej muzikantské naclfJnie a i ntelel~t pre
hllli nenahrac!ite l' nou múdrosťou príbú
dajúcich I'Okov, je j meno bude v česl<ei 
hudobnej kultúre čoskor-o výrazne frek
ventované. 

Po interpretačnej stránke sme mohli 
u českých speváckych zborov konštato. 
va t obvyklé a všeobectÚ! pla tné skutoč
nost!: výko11y boli zrl<adlom odborných 
schopností, muzikálnostt. a mentality ich 
dirigentov, že necl ocl r :Gi eľvani e "<'ákrytov" 
[ Bl'tilwlačných, vo ká.lnych, ná.stupových, 
zóverečných l je p ríčinou rôznych in ter
pre tačných nedostatkov, že nesprávne 
posedenie tónov okliešťu je aj u mla
dých hlasov dynamickú a výrazovú škä
lu a nič! este tické pôsobenie vokálneho 
pre javu, 'atď. Pri hodnoten i výkonov po
rotou i obecenstvom zavládla [a ž na je· 
den prípad) názorové zhoda. Najvyšším 
kritér iám na jlepšie vyhoveli Brnenský 
akademický zbor [dir. L. Mátl) a Brnen· 
ití madrigalisté [ dir. J. Pančikl i ďalš! 
moravský zástupca súťäži ac! v kategórii 
mlá cležn!ckych telies - Zbor Pedagogic· 
kej fakulty v Ostrave ( dir. L . Pivovar
ský). Medzi ďalšie pozoruhodné zbory 
sa za radilo Komorné Z~l'llženie Cyntico
rum 'iubilo z Prahy so slovenským diri· 
gentom Oliverom Dohnányim. 

V r ámci trad ičnej preh li adl\ovej čas
ti jihlsvsl<ého festiva lu [ 22. a 23. XI. l 
dominoval op!iť zbor s dirigen tom L. Mát
lom - Pevecké združen( moravsk~ch 
nčitel íi - ktoré pod jeho vedením sa 
zaskve lo v skladbách Kl. Slav lckého [L!-

4. šp.eci fická scénická montáž .- "na 
odkry tom javisku s použitim konkrét
nych znt~ kov ·. prostred ia, ba a j zäkl.ad· 
né ho urč~mia.' .:'doby v. l~to.m kolážovom 
videnl a s podtr hilut fm dl v adel no s· 
ti tohto pohľadu . .. Historicko-muzeálne 
hranice zámerne ustupujú širše j platnos• 
ti vyznenia myšlienky". [B. Kriška) Z~· 
rodky tejto línie sa prejavili vo Vecf 
Makropulos, Hre o láske a smrti a 
Vzkriesení, naplno sa rozvinula v Káti 
Kabanovovej, Krútňave 1978 a Rozsud• 
ku (všetko v SND l. 

Kriška je špecia listom na diela klasl~ 
kov (Clmarosa, Gluck, Beethoven], Puc• 
c!niho a na opery 20. storoč ia - naj• 
mä na modernú slovenskú opernú tvor~ 
bu. Presadenie originálneho záveru Krút• 
i1.avy [pri jej prvom banskobystrickom: 
uvedení roku 1963 ), jej tri rozmantt6 
inscenačné podoby, stvár nenie svatoptu. 
ka, Vzkriesenia (v Košiciach a Bratisla• 
ve l. košického Bega Bajaz!da (vlťaznt 
predstavenie Divadelnej žatvy 1957), čs. 
premiéra Hry o láske a smrti , svetová! 
premiéra Rozsudku, prvé uvedenie Pet· 
ra a Lucie M. Bázlika, Udatného krála' 
A. Moyzesa a Skameneného J. Beneša 
sa nezmazateľne zapísali do histórie né.š• 
ho divadelnlctva. 

Branislav Kriška, najlepši slovenský. 
operný režisér, nositeľ vyznamenania .. z~ 
vynikajúcu prácu" (1970) a titulu "za~ 
slúžilý umelec" (19791, je tiež autorom' 
monografie o G. Puccinim (Supraphon: 
1970 ), š túdie o G. Bizetov1 ·[vyšla s pre· 
kladom libreta opery Carmen v Štátnom 
hudobnom vydavateľstve 1965), spoluau~ 
torom libreta opery T. Frešu Martin a 
slnko, pôvocloom článkov a štúdii o prob• 
lémoch opernej réžie a dramaturgie, te .. 
lev!znej lnscen&cie opery J. S. Kusse .. 
ra a ). Meiera Erlndo a tvorcom telev!z-< 
nych portrétov nejednej významnej osol:l1 
nosti slovenského oper ného sveta. V pr .. 
vých rokoch svojho košického pôsobenia 
sa prejavoval aj ako bys trý kritik ta· 
mojš ieho hudobného života. Uplatňuje sa' 
aj ako hudobno-divadelný pedagóg. Na· 
košickom konzervatóriu v rokoch 1959- · 
1964 externe vyučoval náuku o divadle~ 
prax v opernom štúdiu a operné herec
tvo. Od roku 1972 vedie Operné štúdio 
VSMU a od ško ls kého roku 1979-80 vy
uču je na VŠMU a j opernú réžiu. ·Pat rf 
medzi vrcho lné zjavy československej 
opernej réžie. 

IGOR VAJDA: 

eli ce l a L. janáčka [ Klekánice, Doš viš a 
Potulný šílenec 1. 

Ako je známe, ťažisko tradičnej pre
hliadkovej Jihlavy spočíva v uvádzant 
ocenených skladieb autorskej súťaže, čo 
určuje a j výber účinkujúcich speváckych 
zbot·ov. Interpretá,cia až dvoch noviniek 
mo1·avskými učit~lml zanechala však, 
naopak, rozpaky - a ta k sa op!iť núka 
myšlienka, či sa v autorských súťažiach 
niekedy príliš nezľ1wu je z umeieckýcb 
kritérií a z požiadavky reálnej živ-ota
schopnosti sl\ladieb. Rozhodne však to· 
to konštatovanie sa nevzťahuje napríklad 
na krásnu .skladbu O. MAchu Laiské ha· 
le kačky [interpretovali iu ostravské detf 
s dirigentom j. Rich terom) alebo na pô· 
sobivú skladbu A. Zemanovskébo Tichá 
noc nad morom, uvedenú v rámci re
prezentácie SSR ústredným speváckym 
zboi.'Om maďarských učiterov v CSSR. Di· 
rigenti tohto zboru Ivan janda a stály 
hosťujúci dirigent a hudobný skladater 
Lajos Vass z Budapešt! predstavili v )ih· 
lave popri sklad bách maďarských auto• 
rov a j ďa lšie slovenské diela - premié· 
rovo uvied li Dva zbory I. Bázlika, ďa l ej 
dve zborové skladby I. Zeljenku, z tvor· 
by českých s kladatefov skladbu P. Ebe· 
na . Tí, ktorí poznajú tento spevácky zbor 
z minulosti, mohli v jihlave zaznamenať 
jeho stúpajúcu interpreta čn(t úroveň. 

Popri sluš ných výkonoch ostravských 
učiteliek [ dir. Vl. Kova~lk l a detí z ĽŠU 
a MDPM v Dečíne (d ir. Sl. Princ! - za

(Pokračovanla na 8. s tr. ľ 

Andreiovi Očenášovi 
k sedemdesiatke· 

úloh, ktoré chcel riešiť svoj
ským spôsobom: predovšetkým 
formovan!rn tematickej zložky 
v zmysle expresívnosti melodi
ky , jej melasu a rytmiky. Teu
to trend hľadania sa zračí v 
prechode od monumentálnych 
orchestrálnych diel s velkým 
nástrojovým obsadenťm (kde 
možno pôsobiť už samotným 
zvukom l ku komornost-i, v kto
r ej sa na prvé miesto dostáva 
melodika - expres!vna melod i
ka vokálna alebo inštrumentá l
na . Začiatky moZno op!iť nájsť 
v suite Rurali.a s lovaca a to 
tak v je j komornom obsaden! 
ako i dlhých monodických úse
koch [už na začiatku sklad by] . 
Podobné melodické ·tendencie 
možno · sledovať v posledných 
rokoch v komor ných dielach. 
inšt rumentálnych koncertoch a 
piesi1ach. 

zvláštneho výberu z 12-tóuové
ho materiálu, a le čo clo expre
sivnos tl neprestajne cítiť spoJI
tosť s melodikou ty pu valašskej 
kultúry a podhalansl<ej me lodi· 
ky [ dô t·az na male j septime J. Z 
koncer tov možno sledovať mo
nodicko-expres!vne tendencte 
pr edovšetkým v Koncerte pre 
husle a orchester, op. 47 (z r . 
1974 ),' v die le ná r·očne virtuóz· 
nom, ale aj vo sviežom Con
certine pre flau tu a orchest er 
[pôvodne klavír ), op. 27. Ka
denc ie v Koncerte pre husle 
i v Concer ti.ne urno:lňujú napl
no up!atľiova ť monoďicl<ú ex· 
presfvnosť , pr ičom nenájdeme 
takm~r nikde miesta, v ktorých 
by sa vychutnávala farbitosť 
akordov. Komornosť sa pren8· 
ša aj , do symfonickej hudby a 
preto ' možno v t ejt o súvis losti 
doplniť rad Očenášových diel 
a j o ,Symfoniettu, op. 35, kým 
československú predohru, op. 
53 už menej, pretože t äto sle
du je moment slúvnostnost!. 

P. Koyša, op. 31 (z r. 1969 ) a 
Listy sivovlbke pre n ižší h las 
a klavír na básne M. Lajčiaka , 
op. 51 [z r. 1976]. V pr vom 
cykle je spevný hlas ešte zna č· 
ne inštrumentálne široko inter· 
valový, no v druhom už vládne 
intímne recitatlvo accompagna 
to. Lyrický cha rakter má a j 
celovečerný balet, [javisková 
symfónia l Román o ruži, op. 41 
s použitim básnr J. Smreka, kto· 
rý inscenovali v Košiciach s de
jovou zápletkou ohrozeného a 
opäť zachvárt.eného manželstva. 

[ Dokončenie z l . str. ) 
hat ila oproti pôvodnej epičnos
t i, ktorou sa vyzna čovali star
šie diela, dramatičnosťou a gra
dác iami. Ani teraz však nebu
du je Očenáš veľké gradácie [ty
pu šostakovičove j VII. symfó
n ie), ale iba prec l10dné; zá · 
rovet'\ ich nikdy n estavia za po
moci sekvencií (obzvlášt nie 
chromatických), ale len melo
dickým a rytmickým, pr ipadne 
dynamickým zahusťovanťm , t e
matickým delen!m a zauz!ova
n!m . Tematický materiál je mu 
pramef'tom a východiskom te· 
mer pri všetkom, dokonca v an
tinomických úlohách , kedy vy
s tupuje ako prvo!< statický 1 
ako pr vok prinášajúci kontras
ty. Ako statický sa prejavuje 
u ž v spomínaných os tinátach 
a ko kontrastný prvok ·v !nven"č
nom bohatstve - možno až 
nadby točne rozšafným, resp. 

málo .zviazaným "temat ickou 
prácou" 11 celostným zaokr úh
lovanfm (v l'Ondových, sonáto
vých, resp. v11riačných for
mách l. Očenášova tektonika je 
prevažne aditívna, čo [as! ako 
v renesančn~ch mo tetách] sú
visí s veľmi častým opieraním 
sa o texty. V Očenášovej tvor
be prevažujú vokálne alebo vo
ká lno-lnštrumentá lne diela nad 
čisto inštrumentáln ymi. 
Malý exkurz do p remien Očená

š ovej techniky tvá rn ych pros
triedkov by bol samoúčelný, 
keby sme· s l ho nedoplnili dô- · 
ležitým · uvedomením si funkč · 
nosti; že tieto boli a zostáva jú 
u Očenáša nositeimi výrazu. Ba 
ukazu je sa, že práve vzhladom 
na prudký vývo j, ktorý nesie v 
tomto smere celkový trend, sl 
Očenáš staval vzťahy medzi 
tvárnymi prostriedkami 11 vý
razom za jednu z prvoradých 

Z komorných di.el stelesňuje 
túto tendenciu Poéma o srdci. 
op. 38 pre sólové hus le, menei 
Trio pre klavír, husle a violon
Č\!IO, op. 36, no každopádne 
Druhé sláčikové kvarteto, op. 
42 priamo označené ako etuda
vé. V melodike týchto diel je 
intonačný materiál pomerne cfa. 
!eko od fo lklórnych zdro jov, ie 
tu vera modálnej chromatiky a 

V .ce lom Očenášovom dl~le 
hrajú dôležitú úlohu vokálne 
skladby a medzi nimi aj plesne. 
V posledných r okoch hrajú 
zvláštnu úlohu cykly lyrických 
piesn! Ako pada jú hviezdy pre 
vysoký hlas a klavh· na básne 

Výpočet iba niekoľkých diel 
z posledných rokov - zďaleka 
nie úplný - s ledoval ako hlav
ný cie l konkrétnosť. K jubileám 
sa zvyknú vraviéť okr úhle slo· 
vá - z úcty k veku. Tento, ho
c i neúplný výpočet die l však 
konkrétne ukazuje, že s a ne· 
t reba utiekať k okrúhlvm s lo· 
vám, ale že je potrebné bla ho· 
želať s otvorenou úctou Andre· 
Jovi Očenášovi k jeho široko 
rozkošatenému dielu, t reba vy· 
soko hodnotiť prlnos tohto die• 
la do našej kultúry a z tohto 
u hla popriať skladat eľovi d~ 
bud úcna ešte ve ra radosti z 
pr~cé a dalšfch tvorivých úspe
chov. 

JOZEF KRESANEK 



Slovenská 
filhai~mónia 

27, a 28. XI. 19UO 

Ózä jst ri ýl'it svia (k ón'l in torpl'etacnéhO maJSh' Ovstv• sl! 
l t ll.ló vy~wpen i e Sloven~kého komorného orc hestra i 
nmelec l<ým vedúcim Bohda nom Wart:halom a huslístkuu 
Wand ou Wilkomirsknu z Poľ11ka. Vi e l1l, ie m Jpov iem nič 
n ovll, keď sa o výlwne warchalovcov vyjadrím len v s u
p e rla tívoch, veď dobre pozncíme ic h umelecké hod noty 
I'J p1:élo sa v2dy tesím e na ktl i dé no vé s tre tn utie s nim!. 
(.) in terprolácii :Bachovej Suity pre 5láčikuvý Ol'chester 
G dtn, o Albinoniho Sinfonii O dur1 Purcellllvej Abdélli
zer suite či Mozar tovej Serenáde G dur - Malej no ll nej 
hudbe IKZ 525) - možno hovoriť len s lovami uzm1nin, 
lladson iél a o bdivu . Po loži l s l však niek to otázku , v čom 
t-;pucívn to v eľké i nterpre tačné čaro a umelecké ma j
stt·ovstvťJ war c halovcov? I.ebo možno mať ro zd ieln y ná 
zor na interp ret(tciu t oho· ktoréhQ cl lela , a le u warchalov· 
Gov mAme vždy do činenitl s hlbokou, zažitou 11 p t'Hcfle · 
nou kon cepciou , s pon tánnou ft s tr lm júcou ruuzi.ka ll to u. 
A 1e to vr.ľkulcposť in terpretačnej konc~:pc i f: a n evi;ed
rl íi nlll<: il<a litét, ktor-é vyža r u jú z to hto umeleckého te le
sil . Pos l u cháč, k tor 9 bo l svedkom ich t erajilicho, vsku t
ku mi rno riadn elw nmelfJCkého výkon u, veľmi n erád o d
o háciZil l z koncer t ne i siene a b ol by sl že la l ešte ve rm! 
d lhu počúvať n evšed né umenie toh to n ášho k omor n ého 
llt·duJs tr a . 

V}Taznýrn d rama tu rgickým prínoso m v pt'Ogram e \-.lat·
ChfJ iovcov IJ ol o predvc~ denifJ Koncertu pre husle a slá· 
tikový orohoster o d poľského skladateľa Andrze ja Pa
lmfnil<a so sólis tkou Wandou Wilkom irskou. Momen tom, 
Md kt Or9m je hod né sR t ieZ zamyslieť, - je stastná r u 
ka ]Hi výher e r ep e r totíru l Wa.rchalo vci jmlnoduclio nr~
p m lu s pl'iem erom - ich r epertOéir je p r Lum nabit ý v y

·l'li k a júc imi die llim i. O Panu .fn ikovom Husľovom k oncel·t e 
m óžno stručne povedať, že je (Q dielo, kt oré po s trán ke 
k ompozWne j je vyhudovan {J na princfpe zvukovostl a 
Eli Q.Lnéri tärne j, v pods ta to clia tonlcky ko ncipbva ne j m e
lod iky. l'lln u fnik n as t ol u je v ka ždej časti š peci f ický 
kompozičný zá mer . V prve j časti dom in u je velmi výraz
l'l é virtuOzita husľového partu. Druhá čAsť je p t•iam é te
r ická SVo joU krehkou a vzne tlivou rozosplevanosťou. 
~ľrnt.i 11 časť pr efe r nje pr ed·ovše t kým sarkazmus v po lo
hách š tylizovan e j d ek lf\mfÍcie . Výs ledn ý este tický záži
.tOk z ce lého d ieln bol m imOI·iad n e pôsob iv ý a sólis tl;a 
Wu nda Willwmirská opa ť po tvrd ila , ~fi p a tr f k ná jpovo
l lu':i e j ~ im interpre tkám hud by 20. sto 1 ·o čia. I v tomto 
d iele w a rchalovci d okáza ll , že nielen v st a re j hud be je 
zača rované ich umelecké m ajstr{)vstvo. Bo l to teda pre
k rlisn y veče r, na ktorom sm e sa s tr etli s vr. l ký m a ne 
ZIJbWIIHl t:e lným u rn en!m . V !ntN·pt'EJ t l!c!l WOI'c llalovoov 
itoslo n esporn e k význam ném u zvratu - n ie je to už 
té lfiS ť'l , kto ré s a nera z v m inu losti vyžlva lo v preexpono
Vanýc h, v irtuózne za meran ých exhi hfc iá ctJ. Technické 
m11 i~ l rovstvo sa sta lo prostried kom a nie c i1Hmn . A to 
j e nesporne potešlt eľn á sku točn osť , h CJd n á ďa l ši t1hó tvo
r ivél'l.o rozv!jania . 

4. a 5. XII. ·1980 

N! t~li~tó k on certe rli r lg oval SJovenskťi filba~mi'inin 
t:~slťi ž ilý umele•: Zdenek Ko~.ler . V p1·ve j čá sti progra
mu Ori lln !ll~ l)Od jeh o ta k tovkou predohra k Smeta nove j 
(1}1éŕe t ajomstvo á Dvoi'ákova symfonická báseň Vodn1k, 
t'!p , 107. Po p resl'lívke to bola s l!ivnlt Mozartova Sym fó
Jiia C dur Linecká KZ 425. 

Zd eno k Košle r p r istu pova l k Sm etan ove j optJrnP.j p re
t'l ohre 'ľll jomstvu so zám ewm claf d ie lu drama tický spl:ui , 
Y, rt1vé sy mfonické J'OZmm:y R pod č ia rk núť lJohal:;tvo lii3S
k ýcl1 lu dových p1·vkov , ktoré s t\ za bud ované jechJ,·lk 
v náznakoch pol kového ry tmu - a tiez v s11motnP. j me
lorllk r. . Koš lé rovi sH sku točne puclat·i lo prem i etnuť tonln 
s voj ir.l l. flľ ))J' €J t ai: JÍ ý projek t v tvorivý č i n . l orch r.s ter Si' 
IHJsm iP. r.ne cit livo r eag<Jvlil na d ir igen tovu s kvelú kon 
t:epclll; lm1, žia ľ, Smelanovo dio lo, na pr iek značnnj 

irlt érpretačne j zaa ng Bžovunu s ti dlr ignnta i O ťChesl ra, sEt · 

1'110 ose l~e ne prosvHdči lo. Rozhod ne pr edohra k op ore 
1'a jomstvo n epntrí k vrcho ln ým Smetanovýrn dieliim. Za
tó z ci rntnn turglckého h ľét di ska m ožno považovať p rr.d
V!)deni e toh to cl le ln za veľm i osoZn é. 

úp lno In ý es te tic ký do jem zmHH.: hťll Dvoh1íkov Vl1rl
l'llk ; ide o die lo, kt oré pa t t·t d o zrelé ho a majstrovs kého 
obdobia skladateľovej tvorby. A t reba p od ot k nl1ť, že j e 

Hl i ml.mo riacl.ne hod n otné a u mele r;ky zá va~né dielo, 
v ~torom sa spája jú pr ogra mové p rvky s nflľodnýml 11 
Íudovými n ám etmi. Miestnml priam cltiť ako DvorákOvi 
nAdostaču jú prostriedk y romanticke j hUdobnej reč i á ako 
sa tu ocitá na p ra hu nový ch, clo vtecly n etušených ko mpo
zičn~·clJ čl v ýrazových prostr ied kov. Drama tické vrch oly 
die la n em a jú už ď11leko k tým v 9razovýni pros tried kom. 
k tol·é nas tolil R. Strauss a gen erácie , k toré pr išli po 
Dvoi'álw vi. Kóš lérovi sa v tomto die le pod ar ilo p lne vy
stihnúť c ha rakter a a tm os fé ru jednot liv ých m yšlie nko
vých (1sekov, k toré zobrazujú n álady, scenérie a postavy 
n ám etu . Košler ova koncep c ii\ zvýrazn ila ta k rozp rávkový 
s vet s kladatef ovho d ie la, ako i jeho č eskosť v s úlad e 
s ducllom básn ickej zbierky K. J. E t·ben ä ,.Ky tice", kt·o 
rou bol . DvorA k bezp ros tredn e inš pirova ný. Orch es té r 
SF tvorivo r ealizova l !nterpretačn_ý zlimer Koš lera a po
da l 1 v tomto d iele presvedčivý v ýko n, 

OsobHú zmienku sl však zasl uhuje predvedenie Mozar
tove j l.ineckej s ymfónie, pr eto?.e SF s dirigentom Ko~le 
roťn pndala p t·áve v tomto die le mimoriadne h odnotn ý 
• "Ykon , Interp retác ia bola tak presvedčivá a š týlove v y
hranená, že m rlžno hovor lt o výkon é vrcho lnej úr ovne, 
k tor ý jé porovna te!n ý l v európsl<yc h reláciách . Koš lé r 
tu so Slovenskou ľ.!l harmóniou skutočne rn uzicfroval, bol 
jMným z je ho členov - spoluautorom a p r itom hlav
n ým inš pirátorom t oht o prek1'á s neho umeleckéh o zážlt· 
ktl. A circh es ter bol mu rovnoce nn ým part ne rom v p ra
vám s lova zm ysle. Z h r y vyžarovala rado st , uvornenosť, 
po hoda a nevšedné zan ie te nie . Bol to op1lt jed en z pre
lirlísn ycll zážitkov tohtoročnej kon cet•tn e j sez6ny. Škoda 
lel'l , že n ávštova toht o J:)rek rásn e l'ló ko.liGé.r tu 1Hlbo l.:t 
úttlei'tlá jeho ur1'leleck ej úrovni. IGOR BERGER 

Julss Massenet : Manon. típl!ra • 
5, dejstdc h (8 obraz01:h). J,íln·e
tn: Henri Mellhac a Ph ilippe tm
le. Preklad: D. Suryuvfl. Textová 
ftprava: dramaturgia SND. Hudob
né uaätudovan ie: 1'ibor Ft·e~o . Diri
genti : Tľbur E'reiio a Adú lf Vyky
dal. Ril~isér : Bra nislav Kt·iAka. Scé
na: Ladislav Vychodil. Kostýmy: 
llelenil Bezlikové. Choreog rafia: 
Karol Tóth. Zborn1ajster: [,adislat 
Holhek. Zbot• a orchéslet SND. 
Sólisti : Sidónia HaljaktJvli, Mária 
Tnrňová (Manon ) , Peter Dvorský, 
Peter Oswald, Oldl'ich Polll äck ( ry
tier 'Des Grieux ), Pavol Mauréry, 
Peter §ubert ( Lescaut ), Ondrej Ma
lachovský, Peter Mikulá! (grllt 
DEls Grieux) , Milan Kl.ljlil l!ka, dr. 
Gnslh Papp ( Gn lllot de Morfon 
tainé), Štéfan Hudec, Róber t S:tlics 
(De Brétigny), Elena Hnličk{)vá, 
Jarmila Smyčkod (Pousetté ), An
na Czaková; Anna Klnkovli (Javot 
te). Ľubá Bericová , Ida Kirilová 
(Rosettl!) , stanislav Beňačka, Sta
nislav Janči (hostinský}, Bronisla· 
va Dvol'áková , Znz·ana Toma~fko· 
vá ( slti~ka ), Ján Fliigl, Peter Sn· 
bl!rl , Emil Mlirnllelm (vojoc:i). Pre· 
miéril : 14. a 15. novembra 1980. 

Ha bent s ua fa t a li.belli - k n ihy 
m a jú svoje osudy, vraví známe la
tinské p r ls lovi e . Možno h o zovše
obecniť na všetky umelecké die la 
- i hudobno-dram atické, vrátane 
d ruhého premiérovéh o titu lu Ope
r y SND v sezóne 1980-81, Musse
n et ove 1 Manon. Massenetov n aj
znám e jši výtvor naposledy uvied
li v b1·a tl sla vsk ej opere roku 19•12. 

Ma non, réprezen ta tlvne dielo 
f l·ancúzs kéj ly1' ickej ope ry k onca 
mi nu lého storoč ia , sa vyznaču je 
órig lnálnym loká lnym koloritom 
- phiým espi•i tu, e legn ncie , vir 
tuóznosti a na jmä p estrosti: jeho 
romantický zá klad dopliía h ud ba 
im itu júca klasicizmus, bn l bar o
k o - a v pr ed pos lednom o braze 
( herľí a hote lu Transylvá n ia J m les 
tmn t a nticipu je l v rytm ickú pul 
zác iu n ejednej skladby 20. storo
či a. Jeh o urč i té nedosta tky - sen
t imentA li tu. ek l P. kt i čnosf 11 n edos
tato !< hlb ky - je možné prek lenúť 
scénick ým i Pl'Ostriedknm i. 

Tie sú v bratis lavskom naš tu
él ovan! skutočne pozoruhod né. V ý 
zor scény L. Vyc hodila je p r im á r 
ne určený stlu e tou titulne j lu·d in 
k y - eš te a j s charak te r istick ým 
kvetinový m l:dobúkom na h lave. 
ľúto dom inanta u rčuj e 1Hlkon 
venčné tva rovanie javiska , no zá 
roveľí umožiíu je využi ti e jeho slr
k y čl hlbk y vrá tane točni. Atm o
sféru dokres ľu jú i dve r evuálky, 
bie le Z{Jvesy so zväčšenými č ipko

vými vzormi. Kos týmy - pod la 
n ávrhov H. Bezákove j v d uchtJ 
zn b razova ne j do lly - sa vyznačujú 
P. lega nc iou tvurov, d ecen t nosťou 

f a r inh, deta il n ým vypracovaním a 
za u j fm<~vo u štylizovanosťou. 

Pn"íca r ežis é rlt B. Kri~ ku zau jmfl 
n a prv9 pohľad pom ern e čast ýrn, 
11 ln funkčným použitim točn i kvó li 
kine tizác ii s cénic kého obrazu a clo
plmm in hurlotmólw posolst va -
n ajpozo J·uhocl n ejšie je to vo vHľ

k ej ttrli Ma non, kecly sa p opr i ne j 
pohybu je ce lii p le jáda s t11ršlch l 
mla <lgfc li ga valie rov [analog ic kým, 
a le kontras tným výjavom , je s cé
na v he rn i, ked y s tTnulé pózy ná v
š tevníkov v poza clť tvoria v Šf!rO
s vitQvom fl.il s vi c tr.ni u po ma lo m 
otá čanl protild llcl roz l1 ovor n pro
tag on istov v poprElclf) . 'ľieilOh l"ll v 
poza d! úč i n ne pointu je n iekt oré 
s r:•ínv. No P.št é dôlr.žite i~ln je 11or.-

flautuv :Y nu: i tťll Miloša Jurk uvi
i'!a s klaviristkou Hele nou GáHu
rov.uu (lll. XI. 1980 v Zr kiidlove j 
s ien i ľmnaciá ln e lw pal(lca J sľu
bova l hodnotn ý umelet:k9 zäž!to l<. 
Vecr s in terpretačným umen im M, 
ju rkoviča s tí spojené naše počet
né úspech y n a domúc ich a za hra 
ničných konccr tn 9ch p ód iúc l1 a l<o 
i v n a ll r ávac!ch š túdi ách hudobn é
h o vyda va te rstva OPUS. 

V úvodnej čl;l s tl program u od
znela Soná ta pre f lautu a klavir 
up . 39 Carl Maria von Webera, 
d ie lo výsos t ne ro mantické, ko n
cipované v duchu brilantného štý
lu. jurkovič však vtl nčll c;e lé mu 
dielu pečať h lboko zažitej muzi
ká lne j výpovede. Tec hnH:kii suve
renita , lntonačnA čistota sa snú
bila s pr ekrás nym tva rovani m We
berove ) hud obn e j reči. Určité vý
hrad y však tt•eba v yslov iť n a' a d
resu H. Gáfforove j, k torá technic
k y n evypracované úseky sa s na ži
la zakryť n e1í nHn·n ou pťldali zác l ou, 
m iestmnl zna čne prekrý va la sólis
tu a k t vorivém u mu zich·ovan lu 
sa v tomto diP.l e a kosi nedQpraco
vala . 

V prve j čast ! programu odzn e la 
t Sonáta pr e flautu a klavir op . 15 
Ju lesa Mouqueta. V romantickom 
duchu koncipovaná kom pozi čni! 
sa dzba prefe rovala predovšet kým 
klln tabiln osť flautového partu. Jur
kovič op ilf veľm i presved čivým 
spôsobom inte rpretov11 l Mouque to
vo d ielo A s t1strecli l sa predovšet
kým Ml sfmzilfvna dotvoren ie pr·o
grám ových a s11ektov. Výrazn ú -

Mária Turňovlí (Manon ) a Oldrich PolUek (rytier Des Grienx}. 
Sní mka: J, Va vro 

Massenetova MANON 
na scéne SND 
ti.zácla pr lbehu boh a tým využíva
nim s ve teln ého pa r ku - zvlášť za
u jme jeho impresimtistická pale
ta: biela, žltá , pomarančova, mod· 
rá, če rvená l r užová fa r ba domi
n u jú a svojou rozmanitou in tenzi
to u, a ko aj p remyslen ým i kombl 
n liclam i s dulšlml ko lor m i d otvá 
ľéljú individuá lne lade nie l<aždéllo 
v ýja vu . Nu jprl nosnejš ia je KL"iškova 
prtí r: 11 so só li stami i čl en m i zbo r u : 
s p rvým i preclzna v zmysle do
d ržiava nia zákla clného aranžmá n u, 
n o zároveii podnecu júca k ind ivi
d uá ln ym l<r eáciám, s druhým i po 
zor ullociná premyslenosťou za ra 
d enia ku~dého jedno!l lvca do 
komplc·! Xné ilo obrazu s využ!t!m je
ho lndi vidu[llnych dispozícii a 
schopno stí [v r[1tnne u niektorých 
členov bale tu) . Uspo ko jivo sú 
zvl tí cl nutŕ. i pr67.ové , rc~ sp. melo
d ra mu lické úseky. 

CilOl'C-JOg rflfia K. TMila vh od n e 
do tvlí ra scén ický obraz - škoda 
Jim, že z d rama t urg ických dôvodov 
ba letu os la ! pomerne neveľký ča 
sový in te rva l. 

Orc hestrá lne naštudova ni e T. Fre
šu fo p red !Je:ln(l prlp i"élVU sólistov 
s n pos t!H'a l Svetozú r Stf1r ) sa vy
zn ;.J č ujn vysti hnut lm typ iCl<ých čf' t 

cha rakte r u d ie la - partitúra zn ie 
p lne vo svojom i nštnnnentačnom 
lesk u l pr.stl'OSti (m les tnml však 
na úko r dom inan tnos ti spovu ). Oh
č as ily sa tiBž ~lmlala vllčš i ll p re· 
cíznosť v nástn poeh [v r[ltane nie
ktorých spevákov) . Zbor je vce lku 
d obro pri prave ný - no c llv ll<~ mi 
by mo l10l by ť r ytm icky p regnhnl-
n ejsL ' 

V Ma non je exponova ná cellí 
ple jáda pos táv i post 11vičiek . V 
n periJ SND ich obsnrlil i dvojmo -
persônu r ytie ra Des Gr iP.nx d o
k onca tro jmo. Našťastie: Protago
n is la obsndeni a , P. Dvorský d va 

c! ni pred p rern lérou ochorel a tak 
dost 11l príležitosť mlad9 sólista br· 
n enske j opery (a od začiatku t e j· 
to s ezó ny na polovič ný úväzok aj 
čle n ope ry SND l O l dľlch Po lášel; . 
Je t o veľm i p erspek tívny spevák 
a talen tovaný herec. Jeho mäkk ý, 
ale n os nv te nor sa vyznač:u je pek 
nou far bou, pozoruhodnou tech· 
n icl<OU ú rovfiou a zrozumit e ľ nou 
urtl k uUJc iou. Ot:tnkovnl na o boch 
p rem iérach . Jeho výkony mali vzo· 
stupný t1·end . Titulnú persón u ste
lesi'l.uj lÍ Sidón ia Ha ljalwvá a M~· 
r!a Turií oVá . Prvá je ft·ivolfle jš!a , 
koketnejšia, v kolora t(H"Il Ch zvon·!· 
ve jšia, dr uhá s ubt!Jnejšia , decent• 
ne jS ia , komor ne jš ia. Gu illot cle 
Mnr ľont o ine v poda nf Mllonri Ko· 
pači<U je h lusovo svi e7.ejšf, v stvlír
n enl d r . Gustáva Papnn záletn r.jši 
- il le i nCJbr.z pP.č n ejilí. Gróf Des 
Grlm1x v ch{lpaní Ond reja Mala
chovského je tv1·clšl, clramaticke is l; . 
jeh o nl!e1'n11nt PP.t é r Miku láš, zdô• 
r a ziíu je hlhku o inte lektuáln y rilz
nn:r t r. jto osobnos ti - poN1VéJ ť 
Ich j e zúžitlwm . Lescout i De 
B1·é tig nv boli na p rP.mi lí r a rh rr.
prezentovlln í bez a ltern ácií. Mil• 
n on lnho bra ta nca bravúrne spi<l· 
VIl i PHvo l Mnu rlíry svo jím fa rb is
tý m 11 srmôrnym bashn rv tón om 
( lP.ž CitPTne llé!Ztí lneho pl"fclvchu -
súvisi to zn~j 111e s jeho spôsobon\ 
tvoré nifl tónov l, jed nlíl in zo život· 
ných p artne rov ,.111·iešn e j svätlr:B". 
s té lesnll Hóbert Sz il cs - s pra
vým a r istok1' 1:1 tiGkýl11 šR rmom a 
perf<~kt ným spevom. Tro jica cllí m 
(Pomwt te , ]avotte, Ro senej mii dve 
r ovn ocenn é, ve fmi kvalitné obsa · 
d enin : prvé t vor ia Jarmila Smyč• 
ková , Anna Kfukovli A euba BAri• 
cová, rlruhé E lena Ho l i čková, An· 
na Czaková a Jela Kir ilová . 

ÍGOR VAJDA 

z koncertov MDKO 
tBlu n er rovnocenn ú úloh u m11 l· mať 
k luvirny purt. Žiar , kom orné mu
zi cít·ovanie - započúvanie sa do 
h r y toho d r u hého; ro zvíjanie d ia
lóg tt - t u opi:lť · chýbalo. Dielo tak 
d o určite j miery st ratilo pečať ro· 
m äntickej Impresie a opojne j, 
pri.äm lledonlsticke j hravos ti, pd 
značn e j pre fr ~;~ ncúzsku h udbu. 

V d ruhej časti program u odzn e
la Soná ta pre flautu a klavlr Edi
s un a Denisova - dielo, ktoré pa trí 
k m imoriadn ym hod no tá m v ob
liisti súČHsnej ľla u tovej liter a túr y, 
Denisov akcen t u je ťa žiskové mo
menty svojej Sonú ty do polôh kl
n etic ky rozoh ran ých asymet r ic
kých p u lzá c iL Ide o ma tr_o ryt m!G
k é elementy, k toré sú za bu dova n é 
v lu ehk ých ha rmon ickýC il im pre
s iách, čím s a ich h odn ota ešte 
z 11m ožu je . U Den isova možno h o
v oriť o kompa ktnom este ticko m 
zážit ku, nakoľko obaja só lis ti mu
zicíroV<ll l s pontúnne a presvedči 
vo. Bol to azda na jkra jši lnte rp re
tai:n ý zážitok večera. 

Par íkovu Soná tu pr e sólovf1 
flautu azda ani netreba osobitne 
precl stnvova ť, p re tože je okr u hu 
zasvtltených pos l ucháčov dôver n e 
zná ma. Jurkovič z llro cil m aximá l
ne v tomto d ie le svo je In terpretač
né ma jst rovs tvo a potvrdil, že je 
povola n ým inte 1·preto m súčasn ej 
s lovenske j flau tove j tvorby . 

}l, závere_čnej g asti ko ncertu od· 

zn e la Soná to pt•e flautu a klavlr 
Bohuslava Mat•tin íi. A treba doduť, 
že z hladiska dra maturgie nebo· 
lo toto di e lo vhodn e :~.volené za 
záverečnú sk ladbu recitá lu . Pri 
všetke j ú c te k tvorbe B. Martin u 
Son úta pre flautu a k la vír n epat• 
rí k je ho najv ycla t·e ne jšlm d ie la m . 
Z i nvenčného hľa diska je d ie lo 
tva rované n eoklosicky, so s ilným 
akcen tom na francúzsku a čes
k ú m elod iku. V evolučnej prác! 
vš·ak vystupu je na povrc h d iskon· 
tin ulta s nepresvedčivou náväznps 
t ou myšlienQk. Interpre tačne vi; a k 
bolo die lo p redvedené na vyn ika
júcej ú rovni, - IB-

Vokálny polot•et: itá l M. Blahuiia
kove j a F. Caba na v Zrkadlove j 
s ien i Primac iá lneho pa lá crt [ 25. Xl. 
1980 ) pokračova l v t r ad íc i! vokÁl
n ych koncer tov usporad úva n 9GI"i 
MDKO v Bratislave prinajm.enšom 
v dvoch smeroch. V p r vom ra de 
o pHt umožnil p rezen tovať sa u me l
com , k tor! p reva žnou čas·ťou svo• 
jej činnosti p ôsobia mimo našej 
hnclobnej metropole a na t rad1· 
e iu nadvlaza l a j rozcle len!m p J'O" 
g ram u na piesľi ovú a o pernú cast. 
A i keď sa täto d r u há skutočnost 
mô že chápať a ko u rčité nadbieha· 
n ie publiku (rádius p1•iazni vcov 
opornól1o sp r.vu je p redsn o cosf 
~i ršf než m ilovnfk ov k oncer tné ho 
s pevu ), je p rimárne odvodená z 



TVORB A 

Premiéra.: 18. 2. 1980 
SF diriguje B. Režucha 
·Trvanie: asi 15 min. 

Azda ešte ani jedna symfonická 
JltJVinka v doterajšej päťročnl;lj his

h'lrli Týždňov novej s lovenskej 
tvorby nebola prijatá tal< jedno

značne a bezvýhradne, ako K·on
f,rontáciEJ Ivana Hrušovského. Kaž

elého sa vtedy zmocnil ten ·jasno-

va l o Zvt!rl~vosť, J"1l'f,'11nou jl'! knm · vn:h<'lll'l ~lvrť~hn di8lll 1lk1Arlhy, 
puztčný J)O~llljJ,. kclfJ V IWI I[Ú I'IIt:IJ !I.F!Il kvôli lr:pi;e j j)l'Clh;!i'!Vf.l 

zrnteľu)', clo cltH<til tJV prolllyslený asociuje MusiJr gsl\últo Sa tnu Giil 
pmjek t prcchitdza v lnstný tvo r ivý GolcleniJcrga, jci.Jo v)·stup v Ob· 
akt a po.dstalne !10 pocl m iefíuj~: . 

Súiin~ný symfonizmus, pracujúci s 
novšími vy jadrovacími prostr it:d· 
kam i [nlealor ikn , tirn brovr~ ploclly, 
ptismová kompozíc ia l sa boz te j· 
tCJ racion<Hnej fäzy preclpl'íprnvy 
zaobíde len vo výnimočných prí
padoch, Starr majstri ju nepotre
bovali, lebo mali po rul<e celý in

ventá r schém , nor iem, vžitú sústa
vu vzorov: ľahko im bolo písať 

spontánne podľa citu, keď v pod
v edomí perfekthe fungoval systém! 
Súčasný stav, l keď každý au tor 
si pocllop itelne nutne vytv[lra 
vlastný úzus, neposkytuje podobnú 

Ivan Hrušovský: 

rúzkoch z výstavy, al<o !lo gt:niúl· 
ne zi.uštrumr.ntoval RnVL~ I.) Al< 
~om na zač ia tku spomínal ro:o:pa
ky, tak 11] preto : oko slovami po
stihnúť nie tvar a kvalitu dan)'ch 
motívov, ale ich presvcclť;ivé za

po jenie clo procesu ? Veď ich je 
dinečnosť nespočíva v tom, aké 
sú samy o seiJe, ale v spôs obe 
a k ým v súčinnosti s pozadím ( v i:ič

šinou ho reprezentu je šumová, ver
mi diferencovane prekomponova
n á vrstva sláčikov l reguľuj(t prie
beh. Zdá sa, že kľ-úč poskytuje 
programový zámer autora: napísať 
symfonicko·dramatickú hudbu, kde 
ide o konfrontáciu symbol·ôv, vy

jaclrujúcich protirečivé vzťahy, 
ostré konflikty medzi ľuďmi navzá 
jom a medzi ľuďmi a životnou rea
litou. No ak aj nepoznáme toto ob

sahové pozadie, skla cllJa, rozvinutá 
v piatich Iwnt rastných d ie loch ply

núcicl1 attacca má sil u evokova ť 
p ríb m:né pre dstavy. Veľm i dôlcž'i· 
tú úlohu zoll l.'áva nástrujová , cla lo 
by sa povedať, psyclw I(Jgia, m1 po
m<íi'Jajúca adekvťltne vn1UHJ uie. 'l'·<~ l< 
vo ctvoch rýchlych i;nslint:ll, 
ostrých a ryt m ic l\y pulzu júcich 
je vyu~ i té plénum, kto rélto sucho 
prska jút:e Zí·l far iJ8nie zvýroziiu ja 

l' lavír, xyl.ofôn a vibra[ún. Tri po· 

malé d iely, !loci matcr.iäl v nich 
pou ž.i tý , je rovrw ký, nw jú di forlm

covanf~. bohati:í vnútorne: lcktonit:· 
l<é čl en 8nie a IIH~-dý t iuž inú ft.llllc
ciu. V pt·vom domi nuje 7. jf!vnú ex
poz ič nú ti lol1a, d r uhý pt·iuúsa vý · 

ra zovo vypäté pnznsli!V8nie pred 
nas lr.dujú r;i m dynamicl<ým vrt:lw· 
lom a treti", uzatv(!l'n júci skludiJu, 

iD rnr:uzlnn im a rtiJ~niJovnn poin
t olt. Pr!!dznamenúva hn tloln:e z n á
rn y, posmc~nn-i ro ni cl\ý nwtiv Es

ld arinelu, pn:rLtsen)' t:t7.asn )' lll uni
sonom ~ l ťii: ilmv , v olullni lllt ri c~iia

cirn v!;c~ky l<nn l'lil\ly a n npury: 
v t P. jto úľuve ( pa r titúru s tr. IHJ l 
j r~ zmyslll d io la . Zúvet'8čni\ sli~;o · 

vnnle a sénwnticky nosnú zmena 
núé; lrojov [ lmn tiléna trúllky co ll 
sord íno a úpenlivým zvolaním za .. 
člna júce só lo ho hoja) bo pôsobivo 
dopovedajú : \ I<onfront6c:ie vyzn i.e
v.o jú v psycholog ic i'Y velmi účin· 

n ej lw lnrzii . 

KONFRONTÁCIE 
skladba pre veľký orchester 
zrívo blaživý pocit istoty, že prá
ve počul výnimočné hudobné d ie

lo , ktol,'é v človeka nadchýna júcom 
rozpore s väčšou časťou súčasnej 

produkcie nepotrebuje slovný vy
svetľuj úc! ekvivalent, ani pr~cne 

[a žiar, 'často bezvýsledné] lú š te· 
ni e partitúry, aby na posluchúi:a 
zapôsobilo. Je tu teda k dispozfc ii 

skl<Hlba, o ktorej 1ií~ať by malo 
byť potešen !m a predsa , prislupu
ijúc ku konfrontácii s nou, oci
tď.m sa v z javných rozpalwch. Va
ri preto, že mi svojou štrul<túrno
(echnickou log ikou i emotlvno·ob
r.aznou podobou natoľlw konvtmn

je:, že u ž n eostúva vô bec nijaký 
prit'Jstor n11. dialóg, že n emfnn k 
nej ani jedinú otázku? Možno by 
aj súčasnf skladatelia pott•ebovali 
kritikov-bá~nikov, lebo nami po
uzivaný s lovník a e~ te viac s pô
sob nazerania na umelecké dielo 
v yllCJvuje len po určitú h ranicu: 
pred nadpriemerným zjavne k api 
tuluje. Koľko krásnych slov sa aj 

tu pCJpísalo o - z najširšielJo po
hľadu - podružných veciach, no 
mnohé vrcho lné počiny ostali za
halené cudným mlčaním, čakajú . 

Nenádejam sa, že v tomto krátkom 

e lánku sa aspoň jeden z týchto 
opusov prvoradého významu, H ru 
šovského Konfrontácie, v úplnosti 
cločká. Nezameriam sa totiž na lch 

analýzu ci interpretáciu, ale skôr 
iba na nie ktoré 2; momentov, k to
rými by mohli ovplyvniť vývin, za
pôs obi·( n.ielen ako hodnota fa ktic
k á, ale tiež živá a Inšpiru júca. 

/1 k s a zdá, že skladba n emá 
~i;;clne ta jomstvo, 'čo by provoko-

opot·u. Ai na 'ľýžcliwch mnoh ým 

orchestrálnym clif:lam chýbal prá
ve pevný r[tmec , hierarchií!:~tcia 

pods l-iltnýcll zložiek a vzťithov, kto-
. rá by icll z javnú hnclobno sť s pr(l V· 

ne "spú tala" a orientovala. To, 
pravLifl, vôiJec n r.:znarnená, ze pro· 
jett: zamS1šfn nô ho um elecl\l':ho die
la je totožný s ninl samým . Nikto 

~a dopos ia ľ - pol<iaľ Viem - ne
pokúsil zv ul<avo L'oalizovat jed i
n e,; né p opi:,;y n r.t)Xi::;tu i th: ej hudby 
z r omúnu T. Man na Doktor Jiaus
tus: !Jola by to nwžn!), no nijako 

ncz<t i'UČUjúcr·) ú~pesn y V)'~ l edo K. 
Tvorivý čin ptttr e buje v miurn vr· 
Ľ!Jovall~ j aj iipecificl<ú a p re da
ný Ulll.t:l ecl\ý l'ľl <'llC I'ilil prili e havú 
inve nciu (v hudbe tónovo-r.vul\ o· 
vú], a lly p t·osiahol zámer. Hrugov
~ktlh o Konfronlúcie sú vzúcne skl 
llcnoLt symbiózou rn cion(Jln<~ vy
mysle ného "vyhotovonéllo" pro
je l<tu s emotívne ho presahujúcou, 
oživujúcou, ozmyseliíu júcou hud
bou. vcraka tomu na prvé počutie 
n eodvolateľne infilw .jú svo ju seba 
p olv rdzujúcu rovnovúllu, ož osl!lll· 
tatívne demonštrujú idcúllH! pro
porcie medzi tvarom a mygJienkou, 

formou a ollsn hom. 
Hrušovského hudobná re č v Kon

frontáciách má syntetizujúcu po· 
vahu, k ec!že zlučuje v sebe v ia
ceré prvky, rozpäté od tematizmu 
[ako tento pojem pou~íva prof. 
Kresánek l k alea torike . Tematická 
práca je neobyčajne dômyselná , 
motivy a ž gesticky nÍIZOl.' llé. Za 
vše tky stačí uvi.esť pohyblivú Es· 
klarinetovú figúru a omračujúci 

prehovor t rom hónov s tubou na 

v Bratislave 
I'JSOlJnost! účinkujúcich, venujúcich 
sa pr~!dnostne opernému spevu. 

Re cr.mzovaný koncert sa vyzna
~()\'ill premyslenou dramaturgiou. 
Sopranistka sa v prvej '.č,asti pred
stavila až dvoma plesňovými cyk · 
lami ( Musorgskij: Detská izba; Su
ehoň : Nox et solitudo}, :1l:o je pri· 
p ad nie k aždodenný, barytonistov 
piesň ový repertoár zasa pôsobil 
pomerne p estrým dojmom (piesne 
Schuberta, Ravela, Martinú} . Celá 
operná časť bo la venovaná talian
ske j opere od Verdiho p o Pucei· 
niho. Za prínos treba považovať, 
že tu odzneli árie od skladatelov 
vypliíujúcich obdobie m edzi oboma 
v elikánmi talia n skej opery druhej 
po lovi ce 19. storo'čia ( Ponchie111, 
Boito, Catalapi). 

Magdaléna Blahušiaková, od sep
tembra t. r. pôsobiaca popri br
nenske! už aj v bratislavskej ope
re, sa predstavila v tom najlepšom 
svetle. V Musorgsk~ho cykle doM
zala štylizovať svoj hlasový prejav 
až do detsky naivnej podoby [nai
v ita nie akCJ -prirodzená danos·f 
hlasu , ale ako tvorlvo-výrazov.ý 
l'l'OstriEJdok J. v ár:ii Gloconcly z~ s a 
elo úplne o pacnýcli , clémonicko
t r a g ickýcli polôh. K výrazove1 
mnohotvárnosti sa p ridružuje ne
obyčajne široká dynamicM Š!{IUa 
jej vokálneho prejavu, boha'tlí' na 
j8mné, majstrovsky oddiferencova
M ~mansy. VýnimkoU ·je len ho• 

Magdaléna Blahušiaková 

cha prudš i prechod v hornej tre
tine dynamickej amplitúdy. U sop
ranistky sa naozaj vzácne s núbiB 
BXpresivita hlasového pre javu s je· 
ho vys okou kultivovanosťou [až na 
m enšiu lj:oncentrovanost tónu pri 
dlhšícli dramaticky expoi)ovaných 
pasážach vo vyš~ ej polohe), čo sú 
vlastnosti, ktoré sa Pil·s tejšie vyhl· 

Log ika s liiVIl\', ucel enosť ~týlu 
a obsahová zilvH :žnosť I<unfront<í
ci í majú pod iel na t om, že i.ch moZ
no vnímať plne a bezprostredne 
v komplexnej jednote, k ým analy 

ticky sa jej zmocniť nie je obťaž
né v detailoch a pri mikroskop ic
l<am rozložení, no vtedy sa vytrtíca 
oná jedinečnosť usúvzťažnenia a 
hi erarclli~ké llo pre pojenia l<ni:dei 
zlo~.l<y, témy, farby, vrstvy, para
metra, ktorá je ich tmelom i pod
sta tou. 

IGOR PODRACKf 

Cujú 1Hl2 doplil ujú. A popri vi,;el
ki' Ch týchto khtclocll [a ďal ej mn
zikalite, interpretačne j suv!lren i· 
t e, emot!vnosti pre javu a teľ. l je 
tu jej vokálny ideál postavený na 
preferencii tmavé ho vi bračn(J i lll tó
nu, kt·orý "pasuje" Blahušial<ovú 
na čelné miesto medzi českoslo
venskými speváčkami prinajmen
šom v oblasti poverdiovsl<e j talian
sl<ej opery, čo ostatne potvrdili aj 
JeJ vystúpenia v op ere SND [Tosca, 
:Butterfly). Pritom vieme, že spe
váčka zvládne n a úrovni z hľadis
ka nérokov na štýlovú interpretá
ciu také protichodné party, aké 
ponúkajú spevákom Janáček a 
Verdi. V subretn e ladenej árii 
Laul·etty z opery Gianni Schicchi, 
zaradenej ako prídavok, Blahušia
ková - ako už pred iiou Calla
sová a Obrazcovová - d emon
štrovala, že pri správnom školenf 
ani hranl.ce hlasových odborov, a ni 
štýlových špecifík n ie sú nepre
konateľné. 

Pri pre ukázan e j disp ozícii by 
Blahušialwvá ťažko našla rovno
cenn ého partnera. Nebol ním a11i 
taký l'Utinovaný spevák, akým je 
F. Caban, vládnúc i pomeme po
hyblivým a vyrovnane znejúcom 
be.rytónom v celom hlasovom roz
pätí [s výnim ko u fo r sirovan ýcll 
extrémnych vý~ok) . Bývalého dlho
ročného s ólistu DJGT v B. Bys· 
trie!, te1•az popredného sólistu Ja
náčkovej opery v Brne, ch arakte 
ri zuje prirodzene tvoren~ tón a 
dynamický prejav výrazovo pôso· 
biac! jednostrumtejšie. S. ALTA.N 

GRAMORECENZIE 
lVAN PARlK: II UO BI\ K B/\LETU [4 fri:lgmenly pre or·, 

cllOster), MEDZi HORAMI [BI!lada pre Iwmo r ný 
z !Jur J. PIESNE O PI\DA)ÚCOM L! ST! [ 4 skladlly pi'H 

k lnvír], SONÄTA PRE SÓLOVf; VIOLONČELO, GAS 
ODCHODOV [dve piesuc na poéz.iu M. Rúfu~a), El,'I•, 

TAF PRE FLAUTU A GITARU, 
(c:; OPUS, Stereo 9110 0706 

Zostavovateľovi profi lové~ j platne Ivana Pal'fl'a si'! po· 
darilo pretlstaviť sklatlateľa v po:wrul10rlnej konlplox
no~ti - to , čo je pre Parikov prejav typické, mí jdc1ue 
na p latni v dobrom u výstižnom výbere. 

Paríkov rulwpis je vyhranený - to je nt,sporné. Sklncl 
by , ktorými sa v tomtn výbere prezentujo, ukazu jú vSilk 
ešte jednu dôleži tú črtu jeho kompozi.čnôho myslenia , 
a to: záľubu v d e taile a j r~ho pt·ea(zne dql'iešenie na 
väčších formovýcb p loclléich. Pravclepotlobne s t9 1nr o 
konštrukčným princípom súvis! l výrazov(] sfér·H l'd· 
r !kov ých slduclieb, ktorú i pri všetkej pestrosti mJzn{l~ia 
extrémne polohy, nezn{tša preexponované Iwntrasty d 
vyhíčovaný d ramatizmus. Naopak, jeho hudba s i lne in
klinuje ku komornosti pre javu a v súla de s tým k zrlfJ
razl!o vnniu lyričnos ti a rneditutívnosti. 

Tento lyricko-poetický sidon viditeľne poznai:i l lľt 
sk laclateľove l;ané diela, z ktorýc!t poslucllúiisl<y pfiso
bi.vé !l inte rpretačne vďacné klovime "Piesne o pi-Hla· 
Júcom lístí" nrljcleme i na r eccnzovanej p lntni, v n<l~tu
dovnuí Slanislavn Znmborskélw. 

U i ~pumínanú autoro va sna ba po !}ra jnom využití !ll! · 
d·o lmôlw detailu , je azdn najuete l'm:j~ i íl v otvoronnm 
cy ldr~ sonflt pt·e rôzne ~61ov8 MJstrojt~ . ~ klorýcl1 I'Jo:n 
p re tenlo proľil vv!Jriln:1 " sonf1ln pre solov6 vtoloncc
lo" [v purlaní ]usefil Silwru). ]c to kompoz:i,;i a, l\lrll'á 
pntlubuc alw ostalnP. somity tohto c yldu, ~; tavia nil vv
u7.it'i nwnej trncliiin ý"t:h nc'1slro jových moZnnsl.i, ])l' i i:on~ 
Pal'ikov i. sil tu tlt1ri i llez tolw, aby sa mustll ZI'IIH:t 
hrúi'sl(y ch ~ prn:ifickoslí zvolenôllo nú s trojí1. Prttve l'lfl• 
opnk - Paril; ruzohräva monológ violončnlil prirod(.P.IH~ . 
bez nŕ1stlnosl.í , hoci. pravda , s islou zvý~l" nuu dávk{lll 
intcrprntn čnP. j, ale i posluc h M:skuj náročnosti. 

St.vri I rug mcm ty pre orclwslnL' s ncízvnm ,Jludhn k bfl· 
let u" . !Jo li 2<1s pr:il n~.itosťo •1 pre Hys!l.·i i<H F1F:7.u c lm, k to
rý so S lovunsl<ou fiiiHII'IliÔninu da l Pnrílwvoj parl.Hút·e 
pol. rr:lmý lr:sk n p lne pnlvl'l'lil pov:.Js ť d irigcnts l<ej aulo
r ily prn st'tó1 ~;n(t ]itHIIJ I\ vt)lH:c a P<w'ikovu tvo l.'lJIJ zvlúšť . 
)n to <l iolo, kt oré tt·o!Ja poi:úvať prcdoviiclk ý lľl z a s pektu 
jolln zvtll<ovusti, vystupil ovnne j do pôs obivej ,,hr y ľa ri ol) 
a r v:rnnv". 

Vlu11 lH p1rl rí rnr:rlzi Par'ikovt'l ohl'ú1Jen6 mh; l roje ~· - a 
isln n iB t·t:'tl iudon . Ai preto tllmlCJ hla cli (d'Jil( v 1onJ in 
<·ILll OI.'skorn profi le:. '.l\:n l cn·nz to je .. l~pi tHf pre flnuttJ a 
F:it;·ll'll", sldatl lm, l\la i'8i vyst1·ojenosť i;o do vlrt uôzn~ im 
11ÍJ ~ I i'Ojov(:IIIJ V\'l'll'ilf:OVilllÍ <1 111'!11'10Ž!In :den j101'0Vl1nť llllp i . 
so sô lovo 11 ľl n uttJvou snnr:1tn11 ((:i s f1utlho 11 k v crni:'l il i.i 
IJI'fl st1 I.11VLI ťlnillll], nvi;nk oliniJil.ú j1 (11':1i h1Ds'ť jej \liJI'id 
1wmoi·.nn. V rnnolllaV:Inej dvoj ic i .~ Mil ns )H rlmvH; f fl t-!li
ITt l. Ton:ť Zsnpl; fl !' g ltr-u·aJ -·· na~ l.,~ l'nr ilwva s!<lmlloa 
op liť z.nsviil e n)'cll <1 spoľnl'tl i výcll in lo l'pretov. 

Osolli l:n t't lut pitnltl <lu t·l':raji;f:j Pa r 'i!WVI·!i tvor bv ľJI'f-:d 
!1 [i1 VIIjn jflllO vokúlnn lltlt'ilm. V nni l'ot:v inul do r,:~te 
prr~svc:d•:: ivejš r-: j podn!Jv svoj ly ri t:l'ý talent. , 

Bnlac'J;t p rn komorný zl1nr s lliÍZVOlll .,M P-fl zi l1nrnmi". 
odkrýva nnvú cl imen:~.iu sl\lndotel:ovho poetlcl\ého natu
r e lu, v srncre rozo ht·iiva n io balndic l1ého tónu. že 10 

n ie 18 n ilsilnô vtrllnulie nt:J nové, neznúnu: územ ie , o to111 
potlúva svt·:clec t vo sk1Hľl1Jn sarno tnä: pi·u svcclĽ! i u c llv:iti. 
mís zftroveii po prvom po č utí svojou n c falšovanosťou a 
prirodzeno~ ťo u . A tie to atriiJt'tty sa p lne vzť<IIHijú i !Hl l"i 
reali zit lOI'OV: S lovensk51Ch mmlriga lis tov s dirigentom 
Lacli:;l ;l vom Ho lú sknm. 

Dv·o jc:a s(ov)' p i c·:~ iúwý q•kl11s na tr, xt y puéz ie Mi In na 
nt'i [usa s ni1 2vom "Cit s ollcllod ov", zasltlpll je tvo rbu p()s
lodnélio sklmlotoľovllo tvorivtl ilo oiJclohift. Z hudby o lmcl1 
pi esní cyl<lu - " Ba h.i e leto" a .,]escnn(~ s lncia" - iu · ~ l· 
ti ť hlboký ponor hudolm ika clo v)•znamovej sféry Zllll· 
dob11ova nýcll textov, ktl e sl lllldiJŕJ a slovo llfiVZú jom ne
prekä2ajú, ale naopak - tvoria vz(Jcne koncíznu jednot
ku vyš~icllo rúclu . Tal1ú, u k tor ej ·nie ie dô ležité rozli · 
šuvnť, tlife rPn CQVBť. Hifl l\lo r(l tre ba vnímať v joj lwm
plexnej zú žilkovej síi H. Sopran istka i\lžl!eta Bllkove: ·:t.
l<ti s klflviristlwu Zlaticou Poulovou-Ma je rskou , odviccLIIl 
ni<:len spoľalll i vS', n iP. i zo ujímavy · výkon, ktorý spo1tt 
s o stntn ými sn za s lúžil o dohrô cel l\ové vy:::iH:nir. r-:1\I:J· 
cla tcľovllo profilu. R. BRI':)K<\ 

. .. 
{. S. BACH: C!EMBALOVť: KONCE:R':I'Y D MOL (BWV J052 l, 

(j MOL !BWV :t05Hl A F MO L (13WV UV1(i). 
ALEXANDER CA'I"JťA lU NO - ČE:M Hí\f,O, SLOVENSI>\t 
I>\OMORNÝ ORCHESTER Dlr< lciU]E HD!lDAN W/IR· 

Ci·lAL 
({!; OP US STEREO 9111 0844 

I-loci t:om ha l·ové konce r ty ncpatri:;, k vrcholn ým rlt\· 
c hovným ploclom Bochovl1o gé nia, IHt s ll Z.jHvne pril··l· 
ž ítostné, veď ich vla stne v ])l.'avom s lovo zmysl e-: a ni 
nr~skom ponova l, <~l e le n prepísal, majú llollitlú lli sko,t:t rll· 
f in : spome nie m asp oií komple t fim1y Eruto s KmllOI'· 
ným orchestrom ). F. Paillardn a poprednými frnn, ·úz 
sky.m i só li stami. Pr'íspevok O PUS-u je vcelku vydan1: ý 
a poslucllúčov platila iste po tešL A. Cnttarino hrŕt t el l'i
n icky bezchybne a~ brilantne, so zjnvnou sn aho u pre
cfzne reprodukovať text. )el1o p oiifll ie nič nelwmp li k ii :H 
an i n ezalu nli CVä, kresba lín ie je i: tsl:ií, Z I'C te ľnú, m iP.stnm i 
všnk azcla až príliš mo l·o t·ickó, čo mú potom ZH ciOslc·!il " k 
urč itú fádnosť r ýchlych časti , l<ým prekrúsnP. pom '' l<'l 
stľúca jú na kont8mpla l ívn~~1 pre cluc hovne los li. Vv 11íJ• u 
s a o ttizkn , (; i sa pri tomto vce lku f!dekv(l lnom pdslnpf.l 
nezjflclnoduš uje, nemecilnnizuje posl u lM š tÝlovej čisto

ty. Ozaj spočfva le n v ud rža n i tnrn pa, jednotnom frft· 
zovnn! a ,.správnom" pročítani nôt ? Č i ni fl ie aj t r.n: o 
oddychový Bac h IJohntší na odti ene . s trlerlani e h lasov, 
d e likatesy v oblasti jmnné l10 ngog ického vln enia a fa
r ebných záb lesl<ov? Tlelo otiízky sa, pnrh opi tr.ľ n 8 , ,·r :v
na l<ou m ierou týkajít sô li stu. di r igenta l ensnm1JI 11 " ~() 
riešiteľné iba ich súhrou a spoločným pohľad om f.: ... 
cenzentovi ie ťažko pouk<ízať no knnl;; t· r~tn r. m ies l rt. l; rll'l 
pove d zme R. Veyron·Lacroix a Pn illarclov r.i nA sporn í •v J
nej platni Erato rlol<nzujú vskutku tvor ivo ·ohjnvný Pl'Í• 
stup k partitúram, sú však pos luchovo ev icl r~ntn {! . Ni'!· 
hrá vlw [režisér ) . Krček) jP. veľmi spriivn c ri cšt'ln ií v 1'\•r: l"i 
intonc i<íc11, k toré re~;peld"u i ú l'l1'í ln e zne nie a - v tom to 
pi~!pacl e - n esna žia sa tmle lo vyzdvihova ť i~ nmh<1 ln : l l? 
by bolo ostatne a j proti d uchu pred lohy. Škoda, Je o za i
stné hodnoty hudby a záznmn u mož no posMliť ibA na 
g ramoflino výcll prístrojoch Il i-ft. lr.lJo na komer~ nom 
sa obzvl úš ť pri počúvan! na nťzk ej dynamicke j llln ťlin P. , 
mnoho stráca, ·if• · 



NA§ 
ZAHRANIČNÝ 
HOSŤ 

Dmitrij 
Kitajenko 

Sovietsky dirigent strednej 
genorácie Dmitrij Kitajenko pat
ri v súčasnosti k dirigentom, 
ktOI'ých mená vyslovujeme 11 ob
divom. Od r. 1976 pôsobi ako 
hlavný dirigent a umelecký ve
d úci v poprednom sovietskom 
telese, v Akademickom symfo· 
11ickom orchestri Moskovskej 
štiltnej . filharmónie, predtým 
nietwŕko rokov bol činný ako 
umelecký vedúci Moskovskéhq 
akademického hudobného di
vadla K ·s. Stanislavskébo a V. 
Ncm iroviča-Dančenka. 

Niekoľko mkov ste boli činnf v opere. Co vám pri
nieslo toto obdobie? 

- Je to pre mlia nezabudnute!né obdobie, obdobie 
sl retnu tla s vynikajúcim režisér·om Walterom Felsen
steinom. Styk s nlm il pl'áca nacl opemým prEJclstavtmím 
- kon krétne išlo o Carmen - mi ukáza li nový poh ľitd 

n11 prácu dirigenta. Za roky stráv,ené v opere som 
r ca i i zo va l ni ekolko inscenácií, k to ré mn l11Hlchli svo io u 
TJÚl'OGnosťou · i dramattn•giou. Mô~em tu uviesť šosta
lwvičovu Kal•n·inu !zrnA jlovovú, Stravinskél!o Mnvru, 
Pmkofievovll balety i Pncciniho Bohému , kt·orú srne po
t om uviídzal'i a j v NSR. Práca v hudobnom divadle -
to nie je len operné či ba letné predstavenie, je to pre
dovi;etl<ým pl'<ÍCO s veľl< ým lwlektfvom. A tomu som Sil 

v opere naučil. Te ril z pri práci s o symfon ickým teleso 111 
vyžadujem, aby mi orchester takpovediac spieva l. Aj clo 
programu koncertov zaraďujem kantúty a oratóriá, ahy 
sa oJ'CIH~ster .,nekonzervoval" len v symfonicl\ej hucltw. 
pozývam nových o nových sp!!vákov n jH stim účinku
jem v operách doma aj v zahran i1: L Nr c, zvä?.l<y s o pe· 
rou nemôžf'm prclrilnCiť. Tak to asi býva u kil ždé lio, kto 
rnz už do seba mJsa l tlivadHlnfctvo. Na opere sa ml páč i 

ohromný zvukový a scénický pries tor, možnost! svBllu, 
t vmivé deba ty s umel cami a režisérom, páCi sa mi tá 
pos tupná výstav ba, ria konc! ktorfJj je predstavenie. 

Hovoríte s takým zanietením o opllt'e, Žil je na mies
te otázl<a: cftite sa viac operným, či symfonickým dil'i· 
gen tom? 

- V súčasnost i by sa azcla nemali dirigenti rozdeľovať 
na operných a symfonických. Dnes je potrebné, aby hu-

' . . dobnfk, dirigent, um€lecký vedúci cllfadal možnosti, 'a ko 
preJHViť svoje scl.Jopnosti a vlohy v rôznorodom hudob
nom prúde. To obohatí napokon a j samotného dirigenta, 
dáva mu to moznosť , a by našiel aj v symfonickom or
chestri spevnosť a veľkú formu. 

· Pokiaf ide o vzťah k obecenstvu prítomnému na kon
certoch, každý dit•igent má svoj osobitý názor na to, 
iH hl'á pre seba alebo p1:e pnblikum. Ako je to 11 vás? 
Ako sa cítite na koncertoch? 

V spoluprAci so Slo
venskou filhacmOnlou . u
sporiadalo pražské cen
t rum Maďarskej kultúry 
v Divade lnom stúdiu 
.VŠMU v Bratislave autor
ský večer z diel maďar
s t\ého skladateľa Tibora 
S~n:a iho (2. XII. 1980 ). 
Interpretmi skladieb bo· 
li 'tlmorista Dénes Gulyás, 
basista László Polgár 
(členovia budapeštian· 
skcj opery], huslistka 
Es?.ter Perényiová, klav.i
rista László Almási ako 
aj Bra tislavské dychové 
k·vinteto v zloženi Voj· 
t ech Samec (flauta], Vla
dimír Malý (hoboj] , Jo
zef LupU'ičik (klarinet}, 

;~!C~šeJ~z:r~~:~~ts(le~~ý Autorský večer 
Tlbor Sárai (1919) m<~ 

k našej hudobnej kultú- y·1bora Sa' ra1·8 l'f! hlízky vzťt1 h , výsled-
kom čoho bol aj tento 
au torský večer reprfzovaný a j v Prahe. Bol to totiž on, 
l>torý v r oku 1959 napísal knihu pod názvom De jiny 
ceskej hudby, neskôr pod dojmom hry Slovenskél1o ko~ 
morného orchestra v Budapešti napísal pre warc ilalov· 
cov sk ladbu pod názvom Hudba pre 45 strún, ktorá ma
l a svoju premiéru v Bratislave a potom ju uviedli w ar· 
chalovci aj v Budapešti, ako aj na svojich zahr.aničných 
zá jazdoch. Sklad tlteľovu 2. symfóniu zaradila do svojho 
r epertoáru Slovenská filha\mónia, pričom jeho ďalši a 
s kladba Dramma per f i atl (1978} venovaná Bratislavské
mn dychovému kvintetu, bola premiérovo uvedená na 
BHS '80. 

Najmarkantnejšou a. najsvor áznejšou :črtou umeleckého 
profilu Tibora Sáraiho je jeho mnohotvárnosť a rnnoho
strannost. Alm pedagóg Vysokej školy múzických umenf 
Ferenca Liszta vychováva novú skladate fskú generáciu, 
ako funkcionár bol dlhé roky vedúcim hudo)mého vy
sielan ia Macfa rského rozhlasu, do roku 1978 bol tajom· 
nfko m O<lhorov~ho zvHzu maďarských huclolm !kov, bol 
i:JPnom, potom tlj predsedom Mi!dzinár odnej hudobnej 
ra clv a pritom ako sklad Atef boha tej invencie pfše svoj ~! 
pn<':f,tné sk ladby, za ktoré mu bola udelená najpr v Erke
lova - a ~tom ako najvyššie uznanie - Kossuthova. 
c:f!n~ . .. 

' ·.· 
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.... !o ·je naozaf u ka~déno 

individuálne. Ale m.ne je bliž
šia kvalitná a maximálne sú· 
stredená pdca na skúškach. 
Na konci poslednej však po
pr osim hráčov orchestra, aby si 
uvedomili, že večer na koncer
te, bude obecenstvo, pre kto
ré budeme hrat. Prosfm Ich, 
a by sa nAlArli li sviatočn e, čo sa 
potom prejaví ich zv9senou P.· 
moclonálnou vnímavosťou . ZR
každým si a.le a j vyhradzu jem 
určité percento pre momr.ntál· 
nu improvizáciu. Samozrci mf), 
že interprP.Iácia by bola a i tak 
dobrli a bezchybná, ale keby 
v nej nebol priestor aj prr. Im· 
provizáciu, bola by čímsi su
chým, bola by ras!'linou v hP. r· 
bát•L Nechcem obecenstll ll nR 
koncer te demonštrovať !en pú· 
hy výsledok absolventsk ých 
skúšok, ale cosi viac, čo sa na
zýva umením, ti!lentorn orches· 
tra a i'nterp re tov. 

Ktorá hudobná epocha ie vám 
najbližšia? 

- Mne sa páči hudba, v kto
rej sú dramatické momenty, 
momenty tragédie, a le a j ľah

kosti a komickosti. Nemám rád hudbu, ktorá je síce 
melodická, pekná, dobre napfsaná , ate pustá a prázdna. 
P1·eto sú mi bližšf sklada1eli.a a ko Brahms, šosta kovič, 
črr j kovski j, Bach, Händel. 'l'azko sa mi dirigu jíi napr!ldi!d 
niek tor é s kli!d by Liszta či Mendelssohna, hoci na dru
he j strane - lým, že ich uvádzam, ,orchester rastie a 
oboiHJCuje sA. )i! osobne tt e-2. Lenže· pri takých to die
lach sa cHlm itl<osi menej Isto. Nie z hladiska profesio
na lizmu, ale skôr z h radiska t(Jho, nakoľko dokážem, či 
DfJdokážem llmočiť emocióniílny obsnh skladby hráčom 
a poslucJJá čom . 

Nie je a?:d3 tento vU v.,;ťah .k dram11 t izmu podmie· 
nený tým, že llte niekoJko t•nkov ~trhili v opere? 

- "illčasne s tým, ako som pracoval v opere , dirigo· 
val som a i na lw neertn)•c!J pódiá r:h. Takto som si mo hol 
over·iť. kt oré slda clhy sú ml blízhl a ktoré nie. J~:clno
cl uclio sú skladby, ktoré som doteraz ešte "nerozlúštil" 
/\si som ni! ne ešte nedozrel. Tak ako nemožno zH jerlen 
dOJ) ollj ilviť ce lú kr•ii su nejakého slóvne!Jo m(rzea, tn i; 
ani nie je možné p\•r.žiť neji!kú sklad bu oclrtJzu. r\ ily sil 
dirignnt umelecky J'ozvíjal. musí sa rozvíjať aj po st riin
ke osobnos tnej. PrekvRpu je ma 1111prfklnd , s akou rah
ko s ťo n sa pu st ia mladí dirigen ti do HP.etho vcmow:j ~1 . SYln· 
fón ie. )a osobne s a je i ohávHm, hoci dúfam, že to správ
ne ohdoi>ie raz pr(de. K tilkému dir. lu sa toti~ musi pri· 
stupovať s napl nenfm. Samozre jme, orcheste r dokcíže 
skladb u z<lhr-nť perľr~ktne, zbor. ju Zllspl eva, len?.1·: to 
by bola fb;r povrch ná inter prutácia, akýs i vonkajší oh11 l 
9. s ymfónie a nie dielo pr!!:l.lté a precítené di J·igentom. 
Ak som presvedčení' o t om, že môžem už svoje polia · 
ti e dHť orchestru, di rigu jem , ak mi toto presvedčen ie 
chýba, skladby ži júcich ilko aj nežijúcich skladatefov 
odkladám na neskôr. 

Posledná otli:~;ka : vaiie p)ány do budúcno11ti? 

- Plánov mám vera. Bud(r to koncerty doma 1 v zahra
nič!, stretnu ti ~ s dohr·e známymi orchestrami v AmeJ'ikP., 
Lond9ne, Rakúsku, Nemeck u, Japonsku, F1·ancúzsku, Ta
liansku, ČSSR . Vždy som chcel do programu svojich kon
certov uwaďovať diela navýsosť odlišné a teraz to bu· 
dem reali zovať. Budem a j nahrávať na gramo'f~nové 
platne, hoc! to nemám r ád ll. - pre.to sa venujem te jto 
činnosti naozaj len vefmi, ve!mi zriedka vo. 

Zhovárala sa: ANNA GROSSMA NNOVA 

Stylisti cký rukopis jeho skladieb pr ezrádza - a to 
bolo jednoznii·čne c!tit a j zo skladiee pJ"ezentovaných 
na žánrovo bohatom autorskom več ierku - že svo jimi 
koreňmi vyrastá z dedičstva Bartóka a Kodálya a je 
vynaliezavo pretavený tendenciami a myslen ím moder
n e.i hudob nej reči . 

úvodnou a súčasne aj na jstarš ou skllldbou v ečeril 
bola Sonatin·~ pr e klnír (1959}, v k tor ej [.ószló Almásl 
úči.nne vyzdvihol je j z folklOru pramenifiCU rytmic kú 
mnohostr1mnosť. t'>alšou klavírnou skladbou bolo dielo 
nazvané Distances pollr Ja pian•o (1974), ktorého výrA
zovo bol1atý a technicky nároCný part zahral sólista 
s mimoriadnou Iahkosťou a citom pre kontrasty a dra
mat ická vrcholy. 

Interpretácia zaujfmavej, a.le pre poslucháča najme
nej príťažlivej skladby, pre sólové husle, Birthday mu
sirJ , prezrádzala zre lú techniku .a zručnosť Esztar Pe
rényiovej. Skladba pr e dychové .kvinteto D1·amma per 
fiati sa vyznačuje bohatou inven~nosťou a vtipnou kom
bináciou jednotlivých nástrojov · dychového kvinteta, 
pričom kle~di.e na tnterp1·e tov nemalé nároky. Z inter
pretácie Bratislavského dychového kvinteta bolo c1tif, 
že technické nároky diela nerobia jeho členom .nijaké 
problémy, že sa zžili s tout o hudbou a tlmoč.ia ju so 
spontánnou samozrejmosťou. 

Nosným pilier om večera bolo premtérové predvedenie 
piesiíovélro cyklu pre tenor a bas Vzdychy a uiklabky 
(1979) n<~ vybrané verše tragicky zahynuléh o básnika 
Miklósa Radnótiho (1907- 1944). je t o retaz Ôl)mich bás
ní náladovo striedavo postavených do dvojte, v .ktorýcti 
elegicky nali!dené vzdychy spieva teno!'ista, zatiaľ čo 
jemný humor a Iróniu "úškľabkov" tlmočí basista. Toto 
pôsobivé a strhujúce dieio, ktor é svojím v~stižným hu
dolmým obsahovo-náladovým stvárnením tvor.í dôsto jný 
rámec kl'ásnyro myšlienkam a veršom Mlklóša Ha.dnóti
ho, sugest!vne t lmoilllt Dénes Gulyás a László Polgát• 
zs klAvímeho spt•ievodu László Almásih1:l, pričom osobit
ne treba vyzdvihn(rť char.akterizujúcu drobnokresbu v 
pred nese znamenitého basistu. Jednotlivé páry tohto 
piesňového cyklu boli samostatne včlenené medzl lnštru
m·entálne skladby, odzntevajúce počas večera, 'l!o slce 
spestrflo jeho celkovti štr nktúru, ale pod ľa môjho názo
ru Interpretácia v jednom s lede bola by štýlovejšia a 
účinnejšia. 

Ma li sme teda nelvaždodennú prUežitost spoznať cast 
tvorby súčasného maďarského skladateľa v autentickom 
poclanr a preto len s ľútosťou možno konštatovať, že 
v dôsledku slabej propagácie bola návštevnost tohto 
osožného . a prťkladného podujatia len veľmi skromná. 

Zo zahraničla 
Bachov archív v I.ipsku oslávil 30. výroi!l• 

svojho založenia, V tomtn študijnom stredisku 
sústredili doteraz vyše 3000 diel o Bachovi a 
jeho tvorbe, 5600 partitúr, 1700 gramofónov.ých 
platni a ďal!iie dokumenty o J. S • . Bachovi. · 

Taliansl<y hudobný skladateľ Franco Mannino 
s komponoval kantátu na básne sovietskych poe
tiek. Svetová premiéra novej kantáty budu 1111. 
ja1· rolw 1981 v Moskve. 

·-·· --·-·---- -- .. -------·- ... -
Rnk 1985 má sa stať .,Európskym I'Okolh ~hud

by". Navrhol to nedávno v Strassbm·gu tzv. 
Európsky parlament . V tomto rolw bude sa 
oslavovať 300. výročie narodenia t•·och · vet
kých enrópskych skladaterov - G. F. Händla , 
J, s. Bacha a D. Scarlatiho. 
--·-·--.. -----·---- --

Verdiho ranú operu .,Attila" nviedli 21. de• 
r. embra m. r. vo viedem;koj štátuej oplli'B. 
V titulnej úlohe sa predstavil Nikolai GjauJ•ov., 
v ďa llíícb úlohách Pierro Cappur.cilli, J'lfaria 
Zampir.riovli , Piern Viscon ti, Jnseľ Hovferwie
ser a Alfred Sramek. Hudobné dielo naštnrloval 
Giulio Chazalettes, ré~iu maJ Giuseppe Sino
poli. Obaja umelci naštudovaním tejto oplll'Y 
debutovali na javisku prvej rakúskej operne1 
scény. 

Japonka Yoshie Tanaka (mezzosoprán) a M.~t• 
ďar I.ászló Polgár (bas l zvíťazili vo ViP.d ni 
na 4. medzinárodnej speviíckci súťaži Ho11a 
Wolfa, na ktorej sa zúčastnilo 75 umelcov ZfJ 
16 krajín. Prvá cena hola dotovaná 30 ODD ra
kťis .kymi šilingami. Druhá cena u žien nebola 
u.dl!loná. Tr111iu cenu získa li Hedwiga Fasshen· 
rlerovli f NSR, me:r.zosoprán), a Gabriela Sima 
(RI!kúsko, soprán ) .. U mnžov drullti r.flnn :r.f~· 
kali Anton ScharingP.r (Rakúsko, bas) a Chi· 
gn11a Tomitn (Japonslw, ha r y tón) , tretiu cenn 
r.íslm li Michael K1·aus IRakúslm. b11ryt6n) a 
San li Ti.ilikainrm (Fínsko. barytóu) . 

Cenn pre dná Inn 10 ono rak. !ilin~ov) l'IÍll· 
kalí AUl P.ričania Gauntt Edward lbarytón l a 
TP.n~~n Turnerová- Jonesová (klavír ) a Maďnrl 
JA:ol'-16 Polglir (bas) a Susane Garamová (kla· 
vir}. 

Stravinského balet "Pnlcinella" uviedli v de· 
c1-1mhri m. r . v Parí 'l.i v nnvei choreografii. kto
r e i nutorom ie Ameri!San Douglas Dnnn. Na nre
miére sa podieľal balet uartžskei one1v m1 če
lp s m im"Jmler ínon WiHrirle Piolletovmr il pr 
vým tanečnťkum Divadla na Champs Elysees, 
Jeanom Guizerixom. · 
--··· .. ------·----·· ·---------

T, i)lsl<ý Tl1oman enchnr absolvoval takmer t ro j
týždňové umelecké turné po severnom Talian
sku. Svetoznáme zborové teleso pod vedenhn 
dirigenta Hansa Jonchima Rotzscha vystftpilo 
s vefkým úspechom v Ravene, Miláne, Padove, 
Verone, Ferrare, Florencii, Mantove a iných se
ve rotaliansky!Jh mestách. 
------- ·-·-··--··- --- - -

i\ltred Schni.tťke, j~den ~. najvyr~zqéjšíc~ ta~ 
lentov :?účasnei mlildej sovi~t~l<.el .skladatef· 
skej generácie, predn i'esol vo Viedni. v rámci 
aktivity Spoločnosti Rakúsko - ZSSR infvrma
tívny referát o mladej sovietskej skladateľskej 
generácii. Svoj re[tJrát doplnil ukáiŕ.kami :e tvor
by V. Lobanova, A. Tertel'iana, S. Gubaydu)i
nasovej a vlastnej tvorby. 
- ----·---

Opel'a "}esu Hochzeit" Gottfrieda von Eine
ma uvedenú v svetovej premiére v rámci mi· 
nuloročných Viedenských shí.vnostnýcb týž• 
dňov, mala svoju d'alšiu, tentoraz .nemec.kú pre• 
miéru, 2il. . novembra 111. r. v Hannoveri. Hu· 

· dobné naštudovanie oper y . je dielom Georga 
Alexandl•a Albrechta. 

-------------~-----

Na dvoch mimoriadnych koncertoch Orches
tra mestských scén v Erfurte mala pod · diri
geu tsl<nu taktovk;on Uda Nissena v5••:hodone· 
meclt\1 premiéru s l<ladba švajčiarskeho skla
dntefa Hein richa Suttermeistra "Consola lio pbi
Josophiae", Sólový part v tomto orcbeslrtiJ· 
n-om diele spievaJ Peter Schrcier. 

Berlínsky komorný orchester uskutočnil kon• 
com minulého roku uz tretí zájazd do Japon• 
ska. Súbor zložený z členov berlínskeho SyDl· 
fonického rozhlasového orchestra vystúpil · " 
priebehu piatich týždňov v 22 japonských mes
tách, m. i. tmž v Tokiu, Osake, Hirošime, Na
goye a Fukuyame. 

JUBILEUM SUZANNE DANCOOVEJ .· 
Mozartovské operné hrdinky a priestor koncertného 

pódia s literatúrou oratoríálnou i piesňovou tvorili, prá · 
ve tak ako u Schwarzkopfovej, či Staderovej, nll jl)ro
f ilujúcejšiu časť umeleckej činnosti jubilujúcej belg'ic
kej sopranistky Suzanne Dancoove j, ktorá 22. januára 
oslávila svoje sedemdesiatiny. Začiatky jej speváckeJ 
dráhy z konca tridsiatych rok·ov sa nepriamo spá ja jú 
a j s Prahou, kde vtedy istý :t:as študovala u vychýrenébo 
talianskeho pedagóga Franca Caprího. Na opernom ja• 
visku debutovala v roku 1941 v talianskom Janove ak,o 
Mozartova Flordiligi a talianske staggiony sa na dlbú .do, 
bu stali miestmn jej najväčšlch umeleckých (tspecho\1, 
Tu predstavila svoje dalšie vzorové mozartovské h rdin
ky - donnu Elvíru, grófku z Figarovej svadby, a le a j 
.,nohavičkového" Cherubína, vytvá rala hlavné ženské 
postavy v svetovej premiére Dallaplccollovllo Nočného 
letu a ta lianskych premiérach Brittenovho Petra Gr!me. 
sa (Scala, 1947) a Bergovho Vojceka (Neapol, 1949 ). Po 
vojne rozozvučala S·V·Oj jemný soprán pred publikom fes• 
tivalov v Glyndebourne, Edinburghu 1 Aix en Provence, 
v Londýne, vo Vlednl i na a mericlwm konti.nente. Ked 
Gluckovu Euryd.i.ku, Mozartovu Vi.teliu, Berliozovu Mar~ 
garétu z Faustovho prekliatia, Pucciniho Mimi, Debussy .. 
ho Mélisandu a Ravelo.vu Conce{!ción v Spanielskej b()-1 
dinke čoraz ·častejšie striedala za vyst11penia na 'koncert .. 
nom pódiu, počulo Dartcoovú v druhe.J polovici päťdesla
eycb rokov aJ festlvalové obecenS1vo ~raŽI!kel .jari. 

. ··--



·Vladislav Brunner 
Každý, kto sleduje r ozvoj slovenskélill 

interpretačného umenia v oblasti dycho· 
vých nástrojov, str etáva sa tu už mnoho 
rolwv s menom jubilujúceho sedemdesiat· 
ni)(a - Vladislava Brunnera (31. XII.), 
na jvýznamnejšieho predstavitela povoj
noVého slovenského flautového repro
dukčného umenia. Narod11 sa v Mladej 
Boleslavi a pochádza z hudobnfckej ro
diny (;Jena speváckeho zboru opery v 
Brne, kde aj na tamojšom konzervatóriu 
:študoval v rokoch 1929-1936 flautu v 
t rtede J. Boka. 

Už jedno z prvých Brunnerových an
gí) .\~mán (v sezóne 1937-38) spojilo ho so 
Slovenskom (pôsobil v orchestri košic
kého di vad la ]. Po oslobodení v roku 
1945 pres!dlit V. Brunner opäť na Sloven
sko . a natrvalo sa usadil v Bratislave. 
Tu sa plne oddal hudbB a bohatou mno· 
h.ostrannou činnosťou sl\ natrvalo zapí
sal do histórie slovenského interpretač
n ého umenia preqovšetkým svojou čin· 
nosťou v orchestroch a koniorných sú· 
boroch. Pôsobil ako 1. flautista v ope
re ·sND. Potom nachádzame jeho meno 
medzi · zaklad·ajúcim1 členmi Slovenske j 
!Ubarmón1e, v ktorej účinkoval až do 
odthcldu do dôchodku v roku 1973. Po
~as pôsobenia v Slovenskej filharmónit 
presadil sa tiež ako citlivý, spolahlivý 
a . vyhiadávaný komorný hráč'. Krátko po 
sVojom ' príchode stal sa členom Brati
s lavslrého dychového kvinteta vyví jajú· 
ceho koncertnú ~innosť do roku 1953. 
P;odieľal sa na založení a stal sa ume
lecl{ým vedúcim viacerých ensemblov, 
Jrtoré sa vytvorili z členov prvého slo
venského·symfonického telesa - Komor
nélio združenia SF a Noneta slovenských 
filharmonikov, koncertne . činného až do 
polovice šesťdesiatych rokov. Naštudo
val a hrával flautové party početných 
komorných skladieb najrozličnejšieho ná- · 
s tr<J jového obsadenia. S tromi synmi, kto
r í všetci nasledt~vali otca, i jeho žia
rivý priklad umeleckej poctivosti a an· 
gažovanosti, založil Brunner aj v európ
slmm kontexte unik(ttne teleso - Flau
tové kvarteto BPunnerovcov. Existencia 
ensemblu 1 jeho .vynikajúca umelecká 
tiroveň pr ispe li výdatne k inšpirácii do
máci,cli skladateľov lmmponova ť pre t<J· 
to obsadenie (Vilec, Sixta a ďalší]. 

Nemálo ústila venoval jubilant aj bo· 
h ato rozvinute j só.listickej činnosti. V ro· 
kor;!J svojej umeleckej aktivity vybudo-· 
wil s l rozsiahly sólistický repertoár nau
tových koncertov, sonát i menších samo
statných skladieb vrátane pôvodnej slo· 
ve.nskej flautmlej literatúry. Popri ko• 
111\ornýcli recltálocli a vy~t6pemach pre• 

JUB·ILANT.I 
zentoval svoje umenie aj s orchestrom 
SF. Rozhlas dodnes vysiela zvukové zá
znamy Brunnerovho vynikajúceho maj· 
strovstva. 

Kritiky zhodne vyzdvihovali mäkkosť , 
tvárnosť a plastickú spevnosť Brunnerov
ho vedenia kantilény, spoľahlivú intoná
ciu, eleganciu past:iž!. Jeho výraz sa vy
zuačoval skvelou syntézou disciplinova
ne j, a le vždy tvorivej muzikality, vyso
kej štýlov-osU a brllantnej techniky. 

Trvalú hodnotu má Brunnerova peda
gogická činnost V rokoch 1946-73 pôso
bll na bratislavskom konzervatóri.u í na 
VSMU, kde vybudova l !'!autovú triedu a 
pre slovenskSi profesionálny hudobný ži
vot vychoval rad znamenitých pedagó· 
gov, vynikaj'ÚCich hráčov viacerých te
lies (M. Kráľ, . J. Plecitý, L . Šoka, P. 
Va jda, M. Senická-I<olková, L. Dudláková, 
L. Grinerová, H. Ourčanská] 1 sólistov, 
spomedzi ktorých doc. Miloslav Jurko
vič prevzal po svojom profesorovi aj šta
fetu na VŠMU a ·le tu pokračovateľom 
a rozvfjateiom Brunnerových pedagogic
kých l umeleckých zasad Ad mu!tos 
annosl V. CI2:1K 

František Havlíček 
František HavUček sa narodil 3. l. 

1921 v Karlových Varoch. Už od.: detstva 
sa učil hrať na klav!rL Prvou učiteľ)wu 
mu bola matka, ktorá mu vštepila lásku 
k tomuto nástroju. Ako 16-róčný' začína 
seriózne hudobné štúdium na. Hudob
nej akadémii vo Viedni, kde paralelne 
navštevoval aj gymnázium. Po maturite 
v roku 1938 odchádza Haviíček do Pra
hy, kde pokračoval v štúdiu u prof. Fi
delia Finkeho. Absolvoval v roku 1940. 
Na absolventskom koncerte, ako klavi· 
rista, hral okrem Chopina, Debussyho 
a iných majsit·ov aj niektoré svoje rané 
skladby. Pa absolutóriu cestoval po Eu
rópe. Z tohto koncertného zájazdu sa 
vrátil v roku 1946, najprv do Karlových 
Varov, neskoršie do Prahy, kde hrával 
v rozhlase, vo F!lmovom symfonickom 
orchestr! a na koncertoch v Lucerne. V 
roku 1949 prichádza Fran tišek Havlí
ček na Slovensko. St al sa koncertným 
klaviristom v Piešťanoch , no nie n adlho. 
Núhle ochorenie ľavej ruky si vyžiada
lo intenzívne liečenie v Tatrách. A ten
to pobyt vlastni'! rozhodol o ďalšom jeho 
živote. Rozhodol sa ostať na Slovensku 
a začal tu rozví jať i svoje lmmpozičné 
schopnosti. Tatranské obdobie, po.r::as 

ifor~llG tie ookíopoya'fw: nielen nadl:iern~ 
príroda, ale aj klud : a dobré. pohoda, 
ho Inšpirovalo k napfsánlu celého radu 
skladieb najrôznejšieho charakteru, od 
piesni cez skladby pre lrlavlr a orches
trálne skladby až po komornú hudbu. 
Z velkej ,časti ich uplatni! až vo !-"9kU 
1956, kedy sa presťahoval do Bratislavy 
a nadviazal. umelecké kontakty s · rozhla
som, telev1ziou a hudobným vydavát el
s tvom. Tu pfsal po tom svoje skla dby. nie
len pre veľký taner.ný orchester, ale sám 
st vytvoril ma lý l<emorný súbÓr,' pre kto
r ý začal upravovať svoje s kladby .i sklad-
by svojich kolegov. ' 

z H~vlíčkov.e j tvo~·by k naj~ýznaáwei
ším. sl<jaq!Jf!m pat~·Jet koncerti1é valčÍky 
Arnoros.e a P,oézia, Bra tislavský koncert 
pre , ld~v1r a ÓrchesÚlr .. ctalej fantázia Ca
ta)oanJa pre l<~av!r a t~rchester, _ Weekend 
v , Sam·eme, .,.Romantická novela. Tieto 
pÚlsaimjťi koncepciou ľ rozsahom rán'iec 
malých fo·riem. Ďalej sl pozornost za
slúžia aj niektoré·. menšie orchestrálne 
skladby: Francúzska metropola, Tak spie~ 
va moje · srdce, Vietor na Sierra Madre, ' 
Videl som Taliansko, Jedinečná clwHa, · 
] arné sláčll<y . Tf!nto L'ad , doplňa velké · 
množstvo . tanečných pie~nf ·á šansónov. 

Dnes sa · František Havl!ček venuje už 
iba kompoz1cii. ' Ako skladatef a inter
pret je prevažne lyrikom a r omantikom. 
Má rád široko klenuté melódie, podlože
né bohatou lla rmóniou a svojráznym r yt
mom. Aj keď sa v tvorbe venoval a j váž· 
nejš1m žánrom, napr. komornej hudbe, 
jeho význam pre slovenské hudobné ume· 
nie tkvie p~edovšetkým v malých žán
roch, ktoré obohatil o celý rad koncert
n ých 1 tanečných skladieb. Jeho nástro· 
jom je klavír. Hovorí o iíom: "Klavír sa 

· stal súčasťou môjho hudobného myslenia. 
Komponovať pre mňa znamená cítiť a 
myslieť v tónoch, interpretácia zasa roz
právať v tónoch .. . " ZDENEK CňN 

JUraj Pospíšil 
Vždy prísny a náročný voči sebe l 

druhým. Napriek tomu (alebo práve· pre 
to) vážený a obľúbený. Takého ho po
znaj'Ú jeho žiaci a kolegovia bratislav· 
ského konzervatória, kde pôsobí ako pro
fesor kompozície a hudobno-teoretických 
disciplin už štvrťstoročie, presnejšie od 
r oku 1955. V týchto dňoch sa dožíva pät
desiatky - a to je nesporne dôvod bi
lancovať a hodnotiť jeho t vorbu a ne· 
malé pedagogické zásluhy. Ved žiakov, 
ktorí urobili prvé lcroky na zložite j a 
neľahlwj ceste za umením pod jeho ve
dením, možno dnes už počitat na de
siatky. 

JuraJ I?Mpf!tl lnar. f4. Janulra f~g:f • . 
Olomouci] , š tudoval najskôr ' na JAMU 
v Brne (v triede V. Petrželku) a ·svoja 
vysokoškolské štúdiá ukončil v roku 1955 
na VŠMU v Bratislave (v triede nár~ 
umelca J. Cikkera). V jeho tvm·be mož· 
no sledova ť rých ly l'valitat!vny vývin od 
pozdnoromanticky orientovanej lludbv 

. [balada Margita a Besná, symfonická 
básei1 Hory a fudia, L symfónia l až k 
12-t ónovým kompozlclám. Je veľmi (ažké 
robiť v jeho skladbách hierarchiu ich 
významovosti už i preto, že ide o kom
pozicie z oblasti rôznych druhov a zán· 

· rov, rôzneho zamerania a nástrojovéi10 
obsadenia od skladieb sólistickýCh ( 2 
sonáty pre husle sólo, Monológy pre kla
vír, PiH štúdi! p re čembalo, Recitatíva 

1 ed aria p1:e akordeón ) cez sk lacll~y lw· 
' morné (Glosy pre dychové l{vinteto, P1·o• 
tirečenta pre klarinet a sláč ikoyé kvar~ 
teto , Hudba pre 12 sláčikových nástro· 
jov, Concertino pre čembalo a dyc;I:wvé 
]{vinteto, V zasnení pre sláčikový or· , 
chester, Sláčikové kvarteto a i.) až ~ 
m'cliestr.úlnym (symfonické variácie Pie
seri o človeku, v slovenskej hudobnej li· 
terat'Úre ojedinelý Koncert pre pozaunu 
a orchestel', Dve 'symfonické fresky, 4 
symfónie ]. Neobišiel ani žáner piesňový 
(cykly Brat islave, Štyri piesne na slo· 
vá moravskej rudovej poézie, Mikropo• 
viedky pre soprán a trio, Dve knihy 
piesňových mtntatúr "Dná hladín"). hu
dobno-dramati cký (melodrámy Oslnenie, 
Noc na úumhieri, t 1:i operné jednoaktov· 
ky s ústredným níízvom Inter arm a L a: 
zborový [Novembrový triptych pre zbor 
a dychové kvinteto). Publikoval i viace-
ro hudobno-teoretických diel, na jmä 
učebníc pre potreby konzervat órií. 

Všeti'Y uvedené - 1 nemenovan~ - · 
Posp!šilove sklad.by napriek často dosť· 
odlišným výrazovým prostriedkom, súvi· 
si.acim i s jeho vlastným phrodzenýnť 
skladateYským vývojom, majú jeden spo
ločný znak: snahu o vyváženosť zložky 
racionálnej s emocionálnou. Nikdy ne• 
chcel byť za každú cenu avantgardný 
vždy sa snažil odhadn(tť správnu mierU: 
proporclonality experimentu s komuniiG:I· 
tívnosťou svojich diel. Jeho hudba je 
vo všeobecnosti nová, často svieža a pod
netná. Mnohí z jeho žiakov si už získali 
pomerne význačné pozície v našom hu· 
dobnom dianí a zapfsali sa do povedomia. 
odborníkov i publika. _ 

Poobhliadnutle sa za vlastným dote-' 
rajším živo tom a prácou iste právom 
dáva Pospíšilovi pocit jehp u žitočnej ná
plne, no rozhodne ho nevedie k pocitom 
škodlivého sebauspokojenia. 

S. ' HOCHEL' 

Hudba a poézia v Mirbachu 
lončelistu sa naše interpretačné umenie stretáva 'čoraz 
:častejšie. Ze . výrazný talent dozrieva na umeleckú osoh· 
nosť, potvrdilo aj jeho posledné vystúpenie. Od prvého 
dotyku so strunami zaujal čistou in tonáciou, krásny~ 
t6nom, miadfckym umeieckým nábojom, flmtáziou kon· 

Cyrila Dianovského (pre úraz prsta) vystúpila jeho n1an-< 
žell<a Eva Dianovská-Virsíkovi. Mladá umelkyfta je ty. 
pom technicky perfektnej intet·pretky so sklono1n k dra~ 
matickému chápaniu a podaniu skladieb zamera·nému· 
k zvukovej mohutnosti a hutnosti. Výborná technická 

·pripravenost jej umožňuje orientovať sa• na diela náročné 
L brilantné súčasne. Schuma~:~nova Kreisleriana, op. 16 
dýchala zvukovou excentričnosťou , dravosťou a aj v ly• 
rickýcb miestach prevládal mladistv ý elán a tempera~ 
ment. Kým Scllmp.t~nnovo dielo umožii.uje takéto poťiatie, 
Chopinov z~ukový ideál viac ráta s noblesnosťou a vnú· 
tOJ·noJ.!. iiTfrovertnosťou. Hoci Sonáta b mol pripúšťa a.j 

Vz;ájOJ\111~. s~mbiózu a spolupôsobenie dvoch odliš1,1ých 
a predsa tak tesne sa k sebe primkýnajúcich drdhov 
"'menia, akými sú hudba a poézia, už niekolko rokov 
úspešne demonštrujú nedeiné Stretnutia múz - hudob
no-patetické matiné v Mirbachovom paláci v Bratislave, 
ktoré pravidelne v novembr! a v máji pripravuje ako 
hlavný usporiadater Zväz slovenských sldadateľov a Zväz 
slovenských dramatických umelcov v spolupráci s MDKO 
ll Galériou hl. mesta SSR Bt•atislavy. Opäť a opä ť sa pre
s\•iedčame o tom, že útulná intimita te jto starej rezi
dencie znásobuje umelecké zážitky, kt oré núm ponúkajú 
preclovšetk~m mladi umelci, ba i t!, za ktorými sn len 
rte.dlívno zavreli brány školy. Presvedčili sme sa, že r a
dy profesionálnych hudobníkov sa rozširu jú o nové tvti· 
re. čo tste len osož! slovensl{ej interpretačne j kult(tre. 

Z technicko-prevádzkových príčin nemohol svoje vy
·stúpenie uskutočniť n ádejný basbarytonista ŠD Košice 
L. Neshyba [vystúpil v rámci matiné v decembri). Veľmi 
pohotovo a takP'ovediac na poslednú chv!Iu ho zastúpil 
•jeden z našich naj lepšfch majstrov klavírneho umenia, 
s OI!sta Slovenskej filharmónie Marián Lapšanský 
·(2. XL], ktorý a j tentoraz potvrdil povesť pripraveného, 
neúnavného a v štúdiu repertoáru nepo!avujúceho inter· 
p reta. S drama tickým núbojom predniesol· Beethovenovu 
Sonátu F dur, op. 27, svoju brilantnú techniku demon
štroval v Rachmaninovových Etudách-Kartinkách. Ná
ročný program zavŕšil Prokofievovou Sonátou d mol, 

·d ruhou v rade skladatelových die l v tejto forme, ktorú 
·pr edniesol s veľkým zmyslom pre gradáciu a "ťah " 
skladby, s akcentovanfm onoho typicky prokofievovské· 
ho l'llkopisu, plného invenčnej nápaditosti a vitálnej 
sily .. ·Dielo hýrilo ohňostrojom farieb, burlesknosťou, 
vtipom a rytmickou údernosťou. Kvalitná hudobná č·asť 
sa . striedala s rovnako kvalitnou časťou poézie. Mladý 
recitátor Peter Rúfus, od tejto sezóny čerstvá posila 
~inoherného súboru SND, neobyčajne sugestívne podal 
filozoficky ladené verše českého básnika Františl{a Hru
bína Premena s ich alegoricko-symbolickým podtextom 
! ·mementom pre S'Účasné dni. Iný ponor mala ]eseninova 
báseií List ~ene, z ktorej, podobne ako z predchádzajú· 
cej, priam sálala umelecká presvedčivosť interpretácie . 

J. šUHAJDOVÄ 

Druhé matiné (9. Xl.) patrilo poslucháčovi VŠMU -
Yiolon:č.elistovi Jánovi Slávikovi. S menom tohto vio-

trolovanou muzíkantským vkusom. . 
Koncentrovaný, vôbec nie len ""povinne vstupný" bol 

jeho Dvoi'ákov Klid. o· Dvoi'ákovom k<JĎcerte pre violon
čeLo a orchest er h mol, op. 104 ( L a IL časť ) napriek 
tomu, že ho interpretoval na úrovni, akú č.asto nepo
~ujeme na koncertných pódiách ani od renomovaných 
umelcov, si mysHme, že dramaturgicky na t o to vystú
penie - Iwmorné prcistredím i umeleckou nápl!1ou -
nepatril. V českom repertoári pokračoval Sukovou Baln · 
dou pre vio1ončelo a klavfr a Páleníčkovým Koncertným 
rondom pre violonč.elo a k lA vír - v .oboch sa výborne 
vyrovna l s technickou i 1!9/raiovou s t1~ánlwu. Spol:nhli.vou 
partnerRou mu bola Gabriela .Cséi1'góová ( poslucháčka 
V8MU], z ich spoločné]Ja. ·výstúpenia bolo zrej1.né, že 
urneleClly si dvojiCa . výborne rOZUUl ie. - Je potešiteľné 
kon~ta'tovať, že interpret~čn}\ dorast, o ktorom sa u nás 
často hovori d9sť- s_l~~pticky: dolwzuje svo jim! činmi 
opalc ' · 

Výber z poézie českých básnikov (K H. Máclla, F. 
Hrub!n, S. K Nemnann, V. Závada] predniesol František 
Kovár - člen Novej scény v Br atislave, velmvo pod
statne starší kolega mladých nadšených hosti hudobnej 
časti predpoludnia - odrazilo sa to na rutine, no aj na 
menšej. zainte resovanosti a zodpovednosti k svojm~ vy
stúpeniu. V. LlfPOLDOVÄ 

iíalšie matiné [16. XL ] zostalo Iba čisto hudobným 
podu jatlm. fozef Ďurdina, mladý hobojista s pekne za
obleným, nosným t ónom, s vyspelou technikou (mies· 
tam i s me však zachytili "nezaznelé tóny") · zalwal za. 
ujímavý p!IOgl'alll, zložený z diel r. Ph. Kirnbergera, 
G. Grovleza, G. Pil. Telemanna, Kl. SlavickP.ho. Hoci 
skladby sta rých maj~trov interpretoval presvedčivo, vač
s! výrazový účinol< dosiahol v dielach skladateľov 20. 
storočia. Bola t·o impre·sionizmom .i archaickým i prvkami 
poznačenú Sara bunda a Allegro Francúza G. Grovleza, 
ktorý sa v ho·jnej miere venoval' komponovaniu diel pre 
dychové nästroje, najmä pre klaritiet. Vynikla však pre
do všetkým Suita pre hoboj a klavír českého autora Kl . . 
Slavickéllo, kde široké spekt1·um nálad zasahovalo otl 
bukol!cko-pastorAlneho výrazu cez r oztomilú roz1harnosť 
až po pochmúrnu vážnosť. Spoľahlivou partnerkou s6-
listu bola pri klavíri H. Gáf!orová. 

Ani najstarostlivejšie pripravované podujatia sa ne
vyhnú zmenám. Na štvrtom matiné ( 23. XI.) namiesto 

S úfa ž PIEŠŤAN, ktorá pozostáva z .diplomu a 
peňažnej odmeny. · 

l iriý", hudobný výkla d, veci o jej finále práve R. SebU· 
mann na písal: "Smrť sa tu objavuje v krutom realiz• 
me svojeJ ' brutálm)j sily, L<to.J:á .- n-!Gf-a ruinuje. všetky: 
veci". Pn;to tif). búrl:ivé • J)ŕÍsá7.e, prE:to t á velká dramatic• 
kosť. -Interj5retftcii E. Dlanovskej-Virsikovej napriek veľ
kej presv eclčivosti predsa len chýbali polohy subtílnej· 
sieho výrazu i lyriky, <.:o sa napokon prejavilo i v menej 

. plastickom tóne. Krehké ľúbostné verše Máše Haľa
move j, náročné na prednes práv~1 pre svoju krehlmsť 
a intimit u, recitovala mlacl i:Í Nataša Griiffinger ová, 

Na zá.verečnom matiné (30. XI. ] sn predstavila v mo• 
notematickom suchoiíovskom bloku hudby da lšia mlarlá 
slovenská klaviristka Mária Mireková. Bol to vlastne 
po _a?solvovaní VŠMU v t•oku 1979 jej prvý sawostatný 
r ecttal v Bratislave. Suchoí1ovu klavfrnu tvorbu pozná· 
me predovšetkým z podania renomovanej interpretky: 
a propagátorky jeho diel, zasl. umelkyne .Klár y Havlíka· 
ve j. Mirekovej je hudba 20. storočia blízka, cíti jej úder-. 
nos!, vnútorný pulz i r<Jzorvanosť kantilén. Aj jej prí .. 
stup k Suchoňqvi svedčil o čistom a dôkladnom naštu~ 
dovani partitúry, o premyslenom vnútornom i von kajšom 
.t vare, hoci sa v ňom n~zaprel je j výsostne r omantický 
naturel. V ~alej suite s passacagliou, v jednom z pi.·vých 
sklad_ateľovych opusov, .gme post rehli istý vnútorný ne
pokoJ, dokázala ho , však prek le núť a už Sonata r ust ica 
zaznela v.yrovnane a presvedčivo. M!reková . zdôraznila 
predovšetkým fa r ebný kolorit diela; jednotlivé plochv 
kreovala s výra zným zmyslom pre kontrast, strednú časť 
dwl!l - Adagto vystayala na výr aznom dynamickom 
obluku. Z Metamorfóz mterpretova la po~ lednú v. časť 
iná~ najrozs!ahlejšiu ~ najvypätejšiu časť cP.le'j kompo~ 
zíc1e. Po~ JeJ prstami sa ozývala vzrtl i.lUj(lca mfJiod ika 
s rt~manttckou exaltovanosťou v nlelwľkokrát sa dvlha
júcich gradačných vlnách. Po"ézia Miroslava Válka ho
vorí k súčasníkom rečou svojej doby. Eva žilineko~á 
~mponu_júc_im spôsobom prednesu prr·Jdostrela posluchá
com basmkove mottá z fúbostnej poézie i Skazu Tita
nicu. J. šUHAJDOVA 

. Jta. pôvodné hudobné dialo o CEND MES
l'A PIES'l'AN pre rok 1981. 

1. cena vo výške Kčs 7000,-
2. cena vo výške Kčs 5000,-
3. cena vo výilke Kčs 3000 -
Vypisovatef súťaže si vyh;adzu je pod· 
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. Rade M'stsk.ého ná1•odnéh.o výboro v 
Piešťanoch vypisuje pre r ok 1961 pri prí

. Ježitosti XVI. zjazdu KSC a BO. výt•o
·fia vzniko KSC na plivodné hudobné die
kl takto: ' 

a) ·kOmo~né skladby viletkého druhu 
(nie prllili rozsiahle ), 

b) sóJistitké diela vietkých druhov. 
·sú ' 1 

ta! je neanonymná a môfe sa jej 
zúčastniť o~čan CSSR. Dielo do súťaže 
tr!lha zaslať na adreau: Knlt6rne a spolo
~Íiské stl•ed,isko, 92181 Pieiťfny, Park 
.. Iii 1'731/3 a to llo 38. •l'rila 19!'1. 

..... , .... eiMidl CIIN1l MHTA 

mienku, že vlťazné dielo zo sftťaiie sa 
pt•emiérovo uvedie v ráml:i Piešťanské· 
ho festivalu. 

Diela, zaslané do súťaže, nesmú byť 
verejne predvedené, ani nahraté v ro:t· 
hlase, televizii, na gramofónovej platni, 
ani iným spôsobom zvere jnené do vy
hodnotenia stí ťa!e u CENU MESTA PlES
IAN. 

Mestký národný výbor v r'ielťanoeh 
si vyhrad:tuje právo ponechať rukopis 
diela , ktoré obdržf CENU MESTA PlEŠ· 
'rAN. Ostatné autorské prha 101t6Yaj6 
66atltGII w. llit'Jlli aaobmelilfl116. 

Jednané rnkopisy sa nevracaji. 
Indern6 i!flls: 412 11 leptra~nf !fsls: SOTI 1/10 
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·CRJEPKY Z ODKAZU 
' ' ' 

(( pä~fdeslatemu výro·čiu Omrtia Oskara ·Nedbala) 

pra'j'tf. Ä ve~ery s po!sl<oú sv&· 
taznámou . kolot•a túrkou Ad ou 
Sariovon, primadonnou vieden
skej Státnej opery Máriou 
Némethovou, so stárnúcim Leo 
Slezákom 1 v plnej forme spie• 

&k&ra Nedbala sa nedá. :vtes· 
nať do rozsahu prfležitostnýcli 
niekolko desiatok riadkov. !I'en· 
t<l priestor nedáva moinost anl 
$po1ahli'vo ana~ať Ol.'gam· 
začný a umelecky vkittd Nedba· 
rlových ôsmich butisla vskýcl'i 
rokov:, pokúsit sa r okbúL·a.t • 
g endy ~ tte nekriticky oslav
né, ktoré dávno a::zavretéme' 8-! 
nwleckémtt dielu sotv-a ~It pod• 
s ta tné dodajú, 1 tie kriticky ei'C· 

ponované, ktoré v Nedbalovom 
;trpkom bratisla'Vskom osude 1.'>1· 
dia div nie krach · neúspešného 
lllzn!smana. 

Nedbalovo pôsobenie Y Brati
slave a organiza~Jlé a umelec
ké výsledky Slovenského ná· 
·rodného divadla v dvadsl,atyc:tl 
rokoch, predovšetkým jehtt 
opernéh() súboru, je potrebn4 
v prvom rade posudzovať v his· 
to ricko·polit1ckom a historicko• 
kultúrnom kontexte. Znan1ená 
to clo dôsledkov uvedomovať s i 
.v~r.U.;y spolol:enské a najmä 
elwnomické aspekty politiky 
buržoázneho štátu, ale a j kon· 
k rétny fa kt súkromného diva
delného podnikania smelýcn 
c ie!ov v malomeste so zložitou 
sociálnou a národnostnou štruk
t(i rou v rokoch prv~ch symptó· 
1T1.ov celosvetovej hospodárskej 
krízy. Nemožno ignorovať ani 
dokúzatF:ľné negatívne pL'e javy 
vt r.clitjšnj ntírodnostnej politiky 
bur:i:oázneho štátu ll v umell:lc· 
ke j sfére národného kontextu 
ani chronicky pretrvávajúce, 
natíska sa povedať, že hádam 
až nevykynožitelné formy kon
kurenčného. boja, veden~ho 
všetkými dostupn~mi prostried· 
k amí. Napokon t reba lakonic· 
ky konštatovať, že veľký ume· 
·lee jednoducho nebol šikovným 
11 prezieravým podnik·ate:rom
obchodníkom. 

Jldn:&nltmi nešej o.pernej lme.r
pretácle. M tomto smere mO· 
žeme hovorl-6 práve tak o tých, 
ktorým bol a Bratislava iba 
prestupno<tt stan!co~ (Kl'ásová, 
Spona.rová, Otava), ako o :ta
kladateiskej dv<Jjiai sloo,venskej 
opernej profesionality (Barto
šová, Blaho). ObklopH sa mla· 
dými dirigentmi - D~dečkom, 
:Vincourkom, Folpt·echtom, z 

naK svoje štúd·iá, ltYieool dve 
historicky J)i'Vé premiéry slo· 
venskej opernej tvOl'by - pod· 
netnejšieho Bellovho I<Oováča 
Wielanda 1 rozpornejšieho Det
va·na :V:Hiama Figuša-Bystrého. 
Robif to, najmä v prvom pri· 
pade, s patričnou dávkou svoj· 
ského entuziazmu, pričom pod 
oboma ~inmi bol poopiosanf 
nielen Oskar Nedbal di· 

d<ramaturgii, tvorba autorov, :a 
ktor~ch väčšina žije ~ulým ži
votom na svet<l:vých javiskách, 
k ým u nás spí v archívoch z 
titulu dávnych negaUvnych sú· 
dov historicky prekonan ej este
tiky? 

vajúcim Kolomanom Patakym, 
legendou opradené stretnutia s · 
nesmrteľn~m umen!m Fjodora 
Saľjapina .. . Ie Nedbalovou zá• 
s luhou, že našl otcovia a de• 
dovia počuli v mnohom nepre
konateľne autentickú Sedliacku 
cest a Gavaliera ·s ružou, pre• 
tože za pultom nestál nikto iný 
ako Pietro Mascagnl a Richard 
Strau~s. Megalománia? Môžeme 
takt o nazvať Inšpirujúce stret· 
nutia s absolútnymi vrcllolmi'il 
:- Skôr trpko-smutný zápas je• 

Nebol kozmopolitom, ant ne· 
chcel robiť "kulinárnu" operu. 
Ale cftll tento žáner v širokom 
kontexte, potrebnom pre fixo· 
vanie noriem profesionality a 

Clenovia opery SND v Bratislave pred cesto~ do Spanielska r . 1924. Záber z inscenácie opery Kováč Wieland od Júna Levoslava Bellu 
(SND, 1926). Snímky: archív Divadelného ústavu 

V rokoch permanentnej exis
tenčnej nefstoty, obzvlášť tvr
do pocHovanej a hrozivej v 
háklivej profesii umeleckej, bo
·la migrácia J:.lenstva v opere 
SND, na jmä v jeho sóllstickom 
ensembli takmer zákonitým zja
vom. Nedbalovi sa predovšet
kým zvukom svojho· umelecké
ho mena podarilo ako-tak sta· 
bilizovať súbor , vymazať biele 
miesta rfa . jeho mape. Veľko
ryso ponúkol priestor mladým, 
k torí zv!lčša splnll1 vkladané 
nádeje a v protiklade k lokáJ,.. 
nym kvalitám sólistického en· 
semblu prvých sezón SND po
zdvih li s úbor . na .pozoruhodnú 
úroveň, aby sa n eskôr stali_pro· 

ktorých posledni dvaja vyzrel! 
na osobnosti práve v Bratisla· 
ve. A keď pociťoval čoraz väč· 
šiu vyčerpanosť z narastajúcich 
ekonomick~ch problémov a s 
nim! súvisiacich intl'Íg a bolest
n.ých nepochopení, zveril šéfov· 
ské žezlo v opere do rúk na· 
ozaj povolaných - svojho sy· 
novca Karla Nedbala, ktorý po
tom v tridsiatych rokoch na· 
rysoval, iste tiež v mnohom 
polem!cké, ale v miere drama· 
turgických a sčasti aj režijných 
podnetov azda na jprogreslvncj
šie obdobie bratislavskej opery 
'v celej jej dnes už šesťdesiat· 
ročnej histórii. 

V rokoch, keď prvf z gene
rácje skladateľov slovenskej hu· 

. ~ob?ej moderny ešte len ;z;ačť-

rlgent, a le a j Nedbal - skla· 
dateľ. A možno dnes povýše· 
necky odsúdiť Nedbalovu dra
matlll'giu tzv. svetového popu· 
!ár u, keď v diametrél:lne oclliš
ný.ch, nepomerne pl'iazn ivejilích 
ekonomických podmienkach a 
spoločenskom zriadení, v kto
rom vzdelanie n ie je už výsa
dou niektorých, siahajú ešte aj 
dn es naše operné divadlá [aby 
nnzýva li prázdnotou ) po Tra
Viďte a Madnme Butter fly ako 
zaru~enom reper toárovom t rom· 
Ie? t-.•l ožno prellltadnuť Nedba
lov s met11novský cyldus (s vý· 
nlmkou Branlborov ]? A neod· 
da lo by sa znova pt·eskttmat a 
pt·elloclnolit priam hypertrofie
ké zastúpenie francúzskej ope
ry x.rx. storoči~ v Nedbalovej 

umeleckých kritérií. Aj preto, 
a ni!!llen pre zvýšenie slávy 
svojho mena a vidinu túžených 
ziskov podnikal s operou SND 
veJkorysé zájazdy (Španielsko, 
Viedeň, Praha J a pozýval do 
Bratislavy prominentnýcll ·čes· 
kých a zahraničných interpre· 
t ov. Predstavenia s h viezdami 
praiíského ND boli vtedy pre 
Bratislavu · skutočným umelr.c· 
l(ým sviatkom - Morfovä, Ve
selá, Emil Burian, Teodor 
SchUtz, dokonca Mai'ák, I.udi· 
kar, Zťtek . . . Mená, ktoré sa 
dodnes objavu jú, najmä posled· 
né tri, vo všetkých Zil hranič· 
ných lexikónoch; aj tých, ktoré 
nám z politických. ,~jvodov ne· 

dinca donqu!jotovsl<ého zápalU 
o naplnenie ideálu na vratkej pô· 
de kapitalis tickej ekonomiky. 

Dnes by už svo ju bratislav
skú kanceláriu nenašiel. Stará' 
budova na Hviezdoslavovom 
námestf sa zmenila skoro na 
nepoznanie. Chodíme okolo 
pomnílwv a skll:liiame hlavy na 
znak úcty a vďaky. Keď pre• 
chl:ldzame ok(/ lô busty clo foyl!!~ 

ri, akosi nám to pripadá nená~ 
leZilé. Ponáhlame sa do hľa• 

diska sledpvat to, C.o žije a " 
čom je aj malý kúsoček z ne• 
ho. Oskara Nedbala, budovate • 
ľa. JAROSLAV BLAHO 

Namiesto 
nekrológu 

Spomienl<v 
na Zdenl<a 
Otavu 

{1902 -1980) 
Bolestne· sa ma do tkla správa o úmrt! národného umelca 

Zdl'nka Otavu. Boli sme starí priatelia, pretože práve v Brat!· 
slove sme· spolu začínali naš u spevácku kariéru, aj ked on 
o rol< skoršie než · ja .' v · dobe, keď· Otava bo l u:l. ~iadnym čle
nom Opery SND (sezóna 1925-26), ja som v neJ vystupoval 
zatial iba ako hos ť (Janík - Predaná neves ta., Vojtech 
:V studni, Vítek - Dalibor] . 

Zdenek Otava bol žiakom slávneho pražského pedagóga Bo· 
humila Benoniho, ktor ý koncom minulého storočia slávil veľ
ké úspechy na ·scéne Národného divadla v Prahe, ako vynika jú· 
cl spevák a skvelý herec. O jeho kreácii Jaga vo Verdiho ope
re Otello vedela celá hudobno-divadelná Európa. Benoni bol 
till innskeho pôvodu, ale vychov1n1ý v Prahe, spojil v sebe ta 
lianske bel canto s českou citovou výrazovosťou. Nepatril 
k tzv. rampovým spevákom, ale reprezentoval typ spievajúce
ho 11erca. Benoni sa ujal výchovy mladého Ota vu pre operné 
javisko a s Otavom :oastudoval i úlohu Jaga vo vlastnej kon
cepci!. Po príchode da Bratislavy a angažovaní do SND Otava 
očakával, že práve s to uto postavou bude v bratislavskej ope· 
r e aj debutovať. Otavove očakávania sa rýchlo splnili, pretože 
uz 10. septembra 1925 sa uskutočnila premiéra Verdiho Otelia, 
v ktorej mal prHežitosf stvárniť postavu Jaga. V ne j demon
stroval okrem preclzneho speváckeho výkonu aj svoje mimo
riadne herecké nadanie. Obzvlášt dueto s Otellom [R. HUb
nnt·om ) vyznelo strhujúco a úspech bol na bratislavské po
mery skutočne neobyčajný. Po tomto úspechu nasledovala jedni'! 
postAva za druhou. 

Svoju (fa li:ii u pos tavu vytvoril Z. Otava prekvapujúco v ope
rP.tí-). !·loci Osl,ar Nedbal, vtedajgí riaditeľ SND, bol zmluvou 
zil viazaný nelu·a·f na javisku SND operetu, jednako len Druž· 
s l vu SND mu povolilo hrať dve klasické Ol1e t·ety (Straussovho 
Cigánskeho baróna a Netoplera J a mimo nich ešte dve operety 
samotného Oskara Nedbala - úspešnú Poľsku krv a Vinobra
nie. Tá prvá bola známa a slávila úspech v celom svete, no 
o le j druhej sa vedelo, že má geniálnu hudbu [hlavne pre
dohra), no slabšie libreto. Nedbal s redaktorom F. A. Sedlákom 

upravili li breto tak, že celý dej sa tldollrávAI v Bratislave 
pocas vinoill'an ia a nie v pôvodnom Záhrebe. Všetko bolo pri
pr avené, len hlavná mužská úloha milovnika (Milan ) nebola 
oiJ::,adená. jl,! to postava, vyžadujúca najmii hereckú rntinu, 
fyzické pt•eclpoklacly (mladosť] a dobrý spev. Na ús pešné stvál'· 
nonio tejto postavy bol a ko stvorený mladý Zdenék Otava. 
Nedbal nuvfihcll a obsadil Otavu cl o te jto po:;tavy. Otava zve· 
r~nú úlohu p rijal, v postave Mi.lana exceloval a razom SA stal 
magnetom pre obecenstvo. Videl som toto pl'l·)clst<tven ie za di
rigovaniu ~amotné i10 autora. Túto operetu som vil\ol aj v Lu, 
hRcovic iach v le te r. 1918. Vtedy postavu Milana hral pražský 
pesn lčl,úr Kare l Hašler. No Zcl. Otava ho svojou mladosťou 
a noblesou jasne prevýšil. 

Prvou operou, v ktorej Zd. Otava vy tvoril titu lnú postavu, 
bola opera chorvátskeho au tora Ivana Zajca Niko la Subič-Zrín
sky. V jeho pod-an! bol to t aký udatný Zrínsky, že pri bojovej 
piesni "U boj" obecenstvo až stŕplo a obávalo sa, že Zrínsky 
v zápale boja a hlbke hereckého prežitia vtrhne z javiska 
do hľadiska. 

Chýr o výborných výkonoch mladého speváka sa rýchlo šíril 
po ce lej republike. Po,nuky na angažovanie pricl!ádzali Otavovl 
j!lclna za druhou. Os kar Nedbal si bol vedomý, Ze Otavu v Bra
tislave dlhu neudrž!. Prv než by 110 však strat!!, že la l s!, aby 
Otava vytvoril hlavnú postavu v slovenskej opere Kováč Wie· 
land ocl jána Levoslava Bellu, ktore j preklad práve dokončil 
básnik Vladimír Roy. Otava ponúknutú úlohu pr ija l, usilovne 
drel denno-denne slovenčinu a vytvoril nakoniec nezabudnu
teľnú postavu kováča Wielanda, k tor ou sa natrvalo zapísa l do 
dej!n s lovens kej opernej ku ltúry. Premiéra Bellovej opery sa 
st<J la významným národným sviatkom v slovenskej ku ltúre, 
ved zaznelo v s lovenčine operné dielo nestora s lovenských 
s!;Iadateľov. V opere Kováč Wieland účinkovali aj in! vynika
júc! speváci ako napr. M. Krásová, D. Šimáiiová, R. Hťibner, 
B. Cllo rovič a Z. Ruth·Markov. 

Od budúcej sezóny (1926-27 ) pôsobil už Otava v brnenskej 
opere, odkial po t roch sezónach odiš iel do Prahy. V Prahe 
okrem účinkovania v. Opere Národného divadla sa Otava okam· 
žite zapojil i do koncertného ž!vola. Vzal si dobrovoľne za úlo
hli uviesť každoročne p!es11ový cyklus .českého s kladateJa. 
Vďaka jeho húževnatosti spoznal postupne český hudobný svet, 
aj také diela, ktoré dovtedy na koncertnom pódiu ešte neza
zneli. Tak postupne oboznf).mil koncertné obecenstvo s pies
ňovou tvorbou Mysl!večka, Kože luha, Bendla , neskôr s tvor· 
bou Ostrčila, Karla, Jiráka, Jeremiáša, nehovoriac o popull:lr · 
nych piesiiových cykloch Smetanu, Fibicha, Dvoťáka, janáčka 
a Martinu. Bóla to neobyčajná tvorivá energia, ktorou tento 
umelec disponoval 1 obdivuhodná činnost, ktor ú sústavne vy· 
ví jal. Ak k tomu pripočltame ešte sústavnú propagáciu ľudo· 
V)icll piesn! českých i slovenských , náš obdiv i úcta k tomuto 
vefkému priebo jnému umelcovi-spevákovi ešte vzrastá. 

Napolwn by som rád vyzdvihol jednu dôležitú, ba cl1arétkte
rl ~; l'i r:kú črtu Zcleiíkfl Ot11vu. Spieval a tvoril vždy predovšetkým 
pr"?. vlastné uspolw jenít!), pre l'OL F)se ni() š irokého okruhu clomá
cello publika. Nikdy ho neHíkala cudzi na, viclina úspechov 
v zahra ničí, polw rne slll žil a oddaM tvoril po dlhé roky pre 
vlas tný národ . V tom je svetlým príkladom i pre dnešných 
mladých spevákov. Bol skutočným ná rodným umelcom svo jho 
národa. 

Dľ, JANKO BLAHO, národný umelec 

Zborovo-vokálna 
Jihlava '80 

( Ool,ončenie z 3. str.) 
ra dil do programu aj skladbu A. Moyze· 
sa "Na, jána" z cyklu .NiZe veľké j lúky). 
zaujali pozornosť 1111 23. l'očn!ku. festi• 
Vtllu aj semináre a vystúpenie zahrani/S• 
ného hosťa. Pre prax de tských spevác~ 
kych zborov bolo pr!nosom demonštro
vanie vývoja českej detskej zborovej 
tvorby dirigentom Cestm!rom Staškom a 
pre prax dirigentov všetkých typov zbo• 
rov prednáš ka J. M. Dobrodins kého lŕ 
poľského hosťa , dir igenta J, Boka z Vy~ 
soke j hudobnej školy z Varšavy o mo. 
dorných kompozičných prostriedkoch a 
ich interpretačných problémoch vo vo• 
kálnej hudbe (J. Bok premiérova! sklad• 
by Lutoslawského, Pendereckého a ďal• 
š!ch poľských skladateľov). 

Ak sa zvykneme tešiť na v~kony bul· 
harských speváckych zbol'Dv, najmä pre 
ich vysokú hlasov(t kult(mt, žiaľ, tento· 
raz nám túto radosť bulharsl<ý hosť ne• 
poskytol. Mnohopočetný miešaný zbor 
Roclnn peseň zo Sofie vied la síce diri · 
gen tskou technllmu dobre vyzbrojená 
zborma jsterka Vileta Dim!trova, upútal i 
je j muzlkantsk~ tempe1·ament, a le vo 
zvuku strhávala zbor k rušivému forte, 
nalurálnemu prejavu, k mohutnosti bez 
vnútorného prežitku a prostoty ľudové
ho prejavu tak cha rakteristického pre 
vličšinu uvádzaných skladieb výlučne 
bulharských auto rov (s výnimkou zboru 
z Predanej nevesty ). 

Spoluusporiadateľrni jihl avského zboro· 
vého festivalu sú aj Zväz slovenskýcH 
sl<ladaterov a Slovenský hu1iobn~ fond. 
Skoda, že SHF nevyužíva túto príl ežitosť 
na Pl'Opagovanie tvorby slovrmských au
torov nielen výstavkami, a le a j poskvto· 
vll nlm notových mater iálov tak, ako to 
robí CHF, Dirigentom český..:: ll amatér· 
skych zborov sa Ich n(lkal pln~ stôl, 
brali z nel1o aj slovensk! :(.bormajstr i. 
Možno, že aj tflkýto spô~ob ,b y bol hyb· 
nou pi:lkou k tomu, aby l:esk? zbor y s iah· 
li po slovenskej literatúre Jliac ako do· · 
te raz. Mnohé, slovenskými 2.bormi v !ih· 
hlave uvádzané domáce diela na pred· 
cMdza júcich rocnikoch maÍ! verký ohlas 
a Iste by po n!ch so záujl'llom siah li aj 
českí dirigenti. 

MARCELA M~SÄROSOVA 
t 


