
Nad 36. ročníkom festivalu Pražská jar 
Povojnová tradícia medziná

rodného hudobného festivalu 
Pražská jar si v priebehu uply· 
nulých 35 ročn lkov vytvorila 
pevné zá klady, ktoré tvoria je
h o výraznú dramaturgickú os 
l v súčasnost i. Dokladom tejto 
skutočnosti bol i 36. ročník, ho
ci práve tohtoročné hudobné 
slávnosti moli jeden veľmi ,sym 
patický prvok · objavovanie no
vých mladých talentov. Sta lo 
sa tak nielen v rámci každo
ročnej medzinárodnej interpre
tačnej sú ťaže Pražského jara 
venovanej v tomto t'oku hre na 
dychové nás troje, ule nu jm!l v 
priebe hu celéh o koncertného 
d ia nia. Kým v int erpretačnej 
súťuži mali výrazné zástúpe
nie domélci (lčastnlcl, ktod zís
kali i úctyhodné množstvo. v ý· 
znamných c ien, v priebehu s a
motného festivalu mohli sme 
sa zoznámiť s radom novýcl1 
mien zahran ičných interpretov 
- a mnoh í z nich sú zrejme 
perspektfvnym i typmi i p re bu · 
dúce ro ky. 
Tohtoročnú Smetanova " Má 

vlasť" , otvárajúca každoročne 
12. máj!-! - v dei\ výročiu Sme· 
tanovho úmr ti a - preh liadku 
do máceho i svetového hudob
ného umeniu, vyzne la v podn
ní Ceskej filharmónie pod tnk· 
tovkou Václava Neumanna s 
presvedčivosťou a interp retač

nou osobitosťou, v technicky 
dokonu lom u premysle nom tva
re, ktorý vsak bol v mnohom 
odlišný od chápania dlola , a ko 
ho poznáme napr. z na hrávok 
Tullcha, Ančerla a ďalš ieh vý
znamn ých českých dirige ntov. 

Celkom jed noznačne kladné
ho pr i ja tiu publikom su dostu
lo tradičnému ZáVeľU fes tivalu 
- Beethovenove j IX. symfónii · 
d mol. Dirige nt Wolfgang Sa
wallisch v minu losti u ~ mno
hokrat s po lupruco vu l s teskou 
filharmóniou i Pražským spe
váckym zborom čt tút o !;kulo!;
nos ť bo Ja zre jmú i z fes ti vulo · 
vé ho konce r tu. Is totu, dokona 
los ť a huclo l>né prec íten ie .nwll · 
li preto vyp lynú ť a ko Pl' iln (trna 
uxióma, za lo7.ená na pH rfe ktne j 
pr í prave o boch tulies i 1111 cl ir í· 
gen tove j z nulos ti Ich spec ifík. 
Dokázal pre to z o t·chestrá lne J 
i zbor ove j sadzby v yťa 7. i ť nw · 
xim um zvukovýr. h možnos tí , 
čím podopre l svoju koncepc iu 
la pidá rneho r. h é1 puniu ín lerpre · 
tácie skôr moderné ho zamera
niu, od liš nej v rude clcta íl.ov 
ocl IJ!!7.nýc h pl'eclveclení. Azclu 
najvý raz ne jsie sa tento ľa k t 
pre juvíl v zúverečn oj č asti s 
niistupom zboru , k torý tohto r o· 
ku s pieval trlxt v nemeckom 
oríg lniil í, i v só listiCIHlm s pe
vác kom kvnrtete ( Rosalind 
Plowrightová, Ortrun Wenkeln
vá, Robert Schunk, Ma tti Sal
minen ], o ({torého úrovni moz
no kon š tato vať len j r~diné: po 
mno ho u mnoho rolw c h zaznel 
v Prahe ten to beethovenovs ký 
hudo bný komplet v do kona lej 
hudobne j presv e d č ivosti a a u
ten tic ite na vynikajúce i ume
lecke j úrovni. 

Bee thove nova IX. sym fónia 
bo:a to hto ro ku pr eclvecle ná v 
novootvorenom Palá ci kultúry. 
je to iste jedna z možností d al · 
š ieho vývo ja pr a2.ského lwn· 
certného života, no ne možno na 
tomto mies t ~! nespomen (t ť s ku
toč n os ( , že mnohé Hkus ti ck{i 
nedos ta tky a (Hoblémy nového 
PalácH s \1 zatia ľ veľm i zrej mé; 
s nimi by sa ma lí tec hnic i čo 
n<ljskôr v yspori u cl nť l 

S ak ustic kými pro bléma mi sa 
st retl i pos l ucháč i i na s láv
nostnom koncer te , kto rý su v 
Palác i ku ltúr y kona l nu počesť 
60. výroč i u vzniku KSC. Dôs to j-

WoUgang Sawall•sc h dirigoval Če:;kú filharmouiu na záverečnuw 
koncerte, na ktorom ui tradične znie Beethovenova IX. symfónia 

• 

ný ráz večera bol cleter minova · 
n ý (?re miér ovým uvede nlm d ie 
la )irího Pauera Hymnus komu
nistickej strane. Nezvn love slo
vá, spt·acovuné pre mlei>u ný 
zbo r su s prievodom orches t ru, 
ma jú v nove j hudobne j podobe 
svo ju kultúrno-pol! tlc kú nulíe
havosť rovnakú älw kedysi a 
Pauer použil ta ké kompoz ičné 
[ll'os triedky a p'ostupy , kto ré 
u iJSaiJ veršov eš te zvýt' éi Zi\ujú. 
Veľm i do br ým dojmom zupôso
bílo i pred vede nie šostakovi
čovho Koncertu pre husle a or· 
chester a mol, v ktor om sa uko 
~ólis t a p1·e usta.vil jecl1m '/. vý
razných soviets kyc ll huslis tov 
Viktor Treťjakov. Dvoi'ájwva 6 . 
symfónia tvor ila log ické vypi · 
nen ie tohto pr ogram u. 

7. tlrama turgic kého hla dis ka 
ne možno neocen i ť predvedenie 
kantú tove j tri lóg ie Odkaz JOlia 
Fučíka o cl jana Seidla , d ie la 
vý razne j myšl ien lw ve j závaž· 
no~ti a adresnosti, rovn ako ako 
konce r t k Medzinárod·nému dňu 
detí , určený n a jm !IHI ~ej poslu· 
c ilúčsk e j generácii. je to vcel
ku o jedinel ý nápacl, ktorý s l za 
s luh uje ocenenie , pretože tu vó· 
bec neš lo o bežný výchovný 
konce rt, ale o su mos tutné vy
s tú penie Ceskej filharmónie s 
programom ( Trojanov Spellček, 
Ostrčilova Balada čeak6, Soko
va Rozprá vka a Jeremiá~ova 
Zmes národných pleaal]. k torý 
je blízky detskému pos luchO · 
čov i. 

K vý-zna mným prog r amovým 
a kc iá m je t reba zarad lt tiež 
ko ncer t z tvorby gruzlnskeho 
min ist ra kultú ry Otara Taktaki· 
šviliho, kto rý sa na tomto po
d ujatí predsta vil i a ko zbor · 
ma jster svojich d ie l. Koncert 
tak pri bl!7.íl nli š mu publiku 
éls poťl n i ek oľko ukážok z roz
s ia hle j tvo rby tohto sovietske
ho hudo bnéh o sk lacl a tera . 
Trad i čnú účasť z ahraničn ých 

hudobných te lies repreze ntov ali 
toh to r ol{\1 napr. lipský Ge
wandhausorchester, v kto rého 
poda ní pod tak tovkou Kurta 
Masura odzne la i svetová pte· 
miér a Organového koncertu ne
meckej s k ladate lky Ruth Zoch-
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linovej. Štátny symfonický or
chester z Moskvy s dirigentkou 
Veronikou Dudarovovou za rad il 
do svo jho pra žské ho progra mu 
okrem iného t iež 2. klavírny 
koncert Tichona Chrennikova v 
étutorovom autentickom podoní 
~ólového partu. Veľký symfo· 
nický orchester poľského roz · 
hlasu a televízie z Katovíc sa 
zase no svojom druhom praž
skom konce r te predstavil s 
tvorbou Krzysztofa Penderecké
ho. Hoci pôvod ný progra m fes
tiva lu predpokladal a uto rovu 
osobn(! účas ť , za d irige n tským 
pultom ho zas túp il mluct ý, no 
v ľo fsku už dobre zná my Jacek 
Kasprzyk, urč ite jedna z no
vých pers pektív di rigentského 
ne ha . 

I) utsím za h ran ičným hosť u j ú
c im te les om bo l Rozhlasový 
symfonický orchester z Frank· 
furtu nad Mohanom, ktorý pod 
veden ím mexického d irigenta 
Eduarda Mata na plno presve d
~~ i l ibu pri spr ievode Brahmsov
ho l. klavírneho koncertu 
d mol , kde bo,l dokona lým part
ner om perfek tnému anglické
mu k!av íri~t ovi j ohnovi Lillovi. 
Pre snos ť s úhry o pre myslenií 
výs tavba c elého koncer tu pri 
nies li skutočne presvedč ivý vý
sle clol{, v k torom klav iris tov vý
kon zohra l dô lež it ú úlohu. 

S(l bor Festival Strings Luzer
ne pa t r il k n u jočakávanejším 
hosťom . avša k vlus tný vý kon 
nebo l práve naj presvedčíwij šou 
ukážkou predpokladanej vr · 
cho lne j vit·t uozity. Apa rtný tón 
nástro jov v ce listvosti s íce zne l 
vo fa rebne vyrovnanej polohe. 
aysuk agogická s trá nku vystú· 
pe nia mal u určité pro bl émy. 
ktoré neodst ráni! nadbytočnými · 
gesta mi ani ume lecký vedúc i 
sú bo r u, Rudolf Baumgartner. Z 
ich vy~tú pcn íu bolo zre jmé ver
ké hudobné zanietenie všetkých 
ú čin kujúci c h i ich mimoría dné! 
hudo bnú int eligencia a dokon a
lú priprava , no na plno sa to 
pre javno il>a v určitých čas
tiach konce!'! u [na pr. v Hayd
novom Husľovom ko ncerte s 
hosťujúcim Josefom Sokom] , 
zatia l čo in ým s klad bám chý-

ba la vtlčš ia kompaktnosť· pred
V!Hieníu. Skoda alebo skôr 
poučenie? 

Túto ot(tzk u s i s kúsenejší 
n ií vstevni k fes t iva lovÝch kon· 
cer tov moh ol po loži( p r i porov
nAvuní výkonov tých, ktorých 
ume ler.ké menií zat iu r nepre
nikli h lbsie do posluchúčskeho 
povecl omín, a le ktorých výkony 
na tohtoročnej pražskej jari sú 
omnoho viac než ibu prí sľubom. 
Tuk napr. klaviristi: k tohto 
ročným fes tiva lovým špičkám 
putl' il nesporne rec itál Krystia 
na Zimermana, v ktorom su kla · 
vír istu preja vil ako mimoriadne 
d isponovaný umelec. je ho {fho· 
pin i Brahms boli ozaj uktižkou 
interpretačne j zrelosti a osobi· 
tosti. Ďalšfm milým prekva pe
ním bol klav lrny večer Michela 
Beroffa, ktorého kultivovaný tó
nový výraz bol príkladom jed
ne j z mnohých novýc h cies t 
kla viri stického umenia: bola to 
c it livá k reácia , založená na mo· 
clernom. civ ilne jšom chápa n! 
p rednesených diel, p last icky 
vyváženú, bez zbytočných gest 
a okáza lost í, o to však výrazovo 
k uncent rovu ne jš ia . K týmto 
dvom klav iris tom možno prlru 
diť i neobyča j ne vyspelého mia· 
clého Michaila Pletneva, sympu
ticll y re prezentLUúceho soviet· 
sku klavímu ško lu, ako i ja 
(l!lll skú klnviristku Hiroko Na· 

ka muru. Na nové možnosti vý 
voja kl avírne j hry v dnešnom 
hudobnom svete poukázalo a j 
osobi té stvárnenie ·Ravelov ho 
Klavlrneho koncertu C dur v 
predveden í Michela Campanel
lu , predvedenie tr iezve , na prie k 
tomu neo byča jne sugestívne a 
vypracované clo š iroko vyk le
nute j melodickej kresby. Podiel 
mtí nu tom is te i dirigent Aldo 

Vynika júco sa pre:~:entuval na 
festivale mladý poľský klaviris
ta Krystian Zimerman. 

Snímky: a rc hív autora 

Ceccato, kto rý dokázal českú 
filharmóniu st rhnúť k vr c ho l
né mu výkonu u dokona lému u
me leckému zážitku i v nasle
du júc ich Obrázkoch z výstavy 
M. P. Musorgského. 

Hus lls t l boli tiež zast úpení 
prevažne mladý mi u menej zná 
mymi pr eds tav itelmi. Na pr iek 
tomu výkon Anny-Sophie Mot 
terovej bo l v iac než presvecl · 
č iv ý svo jou kantil énou o sku
t oč ne za matovou ra rbuu tónu, 
tvo reného s Fasc inujúcou ľah · 

k os ťo u u e leganc iou do v eľm i 
kultivova ného konečného tvaru. 
Konsla nty Kolka z Po ľska je u 
nás už dobre zná my a jeho 
predvedenie Pendereckého Hus· 
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fového koncertu bolo pokračo · 
vunlm hus lis tovej umelecke j 
s lá vy. Sympatic kým zjavom bo
la i Liana lsakadzeová zo So· 
vletskeho zväzu, jedna zo sku
točných šancí hus rového ume
nia, čo kedysi vyjad ril i David 
Oistrach. ?poločne so Sloven-
1kou filharmóniou predniesla 
známy Sibeliusov Hulfový kon· 
cert d mol s ice v trocha ro · 
bustnejšej výrazovej polohe, pl 
nej energického rozmachu a vi· 
tnlity, no i tak s presvedčivým 
výsled~om. 

Dez toho, ;te by sa popleralo 
spevácke umenie ostatných vy
stupujúcich umelecov na lesti· 
va le, ce !kom poc hopíte rne sa 
zúujem v te jto hudobnej sfére 
s ústr edil na výkon Nikolaia 
Geddu, jedn e j z hviezd operné· 
h o i koncertného neba, ktor9 
pre svoj pružský recitál , ok
re m inéh o, naštudovul v če§tino 
Dvorákove Clg6nake mel6clie. 
Geddovu s pevácke umenie sa 
upla tnilo vrchovatou mierou, 
je ho pre javu nechýbalo nič, čo 
by na kar iére tohto speváka 
tvorilo sebamenšf ka :~:. 

Podobne a ko v minu lých ro
koch, tak í tohto !"Oku vytvo
ril a d ramaturgia Pražského ju
ra priestor pre uplatnenie sa 
domác ich umelcov, českých l 
~ loven~kých. Práve v konkuren
c ii so zuhraničnými umelcami 
su t<t k môže do bré domáce u, 
me nie pr ~!sa cliť eš te výrazne jšie 
a z reteľne jš i e ttko to napr. ukú
zcllo organové nwtiné dr. Fer
dinanda Klindu. Citlivo volený 
re pet·toá r výht' t~dne z t.vorby F. 
Liszta sp lnil očakávanie - re
c itá l bo l dôk lucl ne jš lm pozna · 
n im lisztovs ké ho odkazu v 
predvede ni, k to ré má skutočne 
vysoké inte rpretačné para met
re . Klin dova hra, a ko vždy na 
vysokej techn icke j úrovni, sa 
vyznačova la sympatickou š tyli
zij ciou fmebnýc h kombinácll 
nús troia , vyu7. itie r egistrov bo· 
lo adekvátne, funkčné a poslu
cháč sky vyvážené, Pt:eclnes sa 
opieral o bohatos ť výrazu, pri· 
mernnú decentnú umiernenosť 
a zvukovú vynul iezavost - a 
tak pr i porov nan í s ďu lš!m or
ganovým rec itálom Franc úza 
Philippa Lefébvra môžeme kon 
štatovať, že Klindovo vystúpe 
nie bo lo skutočne reprezen tu
t fvne. 

Tak tiež ďulš i e koncer ty pri· 
niesli s love ns kým umelcom za 
s lúžený ús pech: Slovenské 
kvarteto sn naprik lad preds ta 
vilo zuujimavou interpre táciou 
Ravelovho Sláčikového kvarte · 
la i 3. sláčikovho kvarteta B. 
Martinu. Ta kti ež predvedenie 
Ferenczyho Hudby pre štyri 
sláčikové nástroje s i zlskalo 
svojou nuten tič nos ťou interpre
tác ie oprávnenú prii.izeľ! publi· 
IHt. Neme nej ús pes ne si viud 
lo i Košické kvarteto , ktoré s a 
v Pt·a he predstavilo ~ komor
nou tvor bou C. Debussyho a D. 
šostakoviča. Pre jav to hto te le 
sa sved či l nie len o dokonale j 
prfprave , a le l o hlbokom po · 
rozume nl my~ lienok prednese 
ných d iel. čoho dok ladom bolo 
tlmočen i e medlta tlvne zamera
nýc h č ast!. Spo ločne s koš ic
kými umelcami zoža l zaslúžený 
úspech i kl nvlrista Marián Lap· 
šanský. 

Z vys tt1penia Slovenskej fi!· 
harmónie vedenej je j šéfdir i· 
gen tom Ladislavom Slovákom 
na jv iac upútali d rama turg ie· 
kým oboha tením večera Cikke 
rove Va riácie na slovenskú ľu· 
dovú pieseň a spomlnaný Hus
l'ový koncert ). Sibeliusa v P,re d· 
vedení L. Isakadzeovej. Pravda, 
Slove ns kú filhar móniu pozná 
me z minulýc h hosťovan í v 
Prahe í v do lw na le j!>e j kondi
cii, s výraznoj~ fm spôsobom hry 
i hudo bne prec!tene jšlm zvu· 

{Pokračova ni e na 3. s tr .] 



Dievčenský spevácky zbor Mlados( pt·i SPgS v l. 1 : vuči s dirigentom 
M. Pitoňákom. 

Sú ťaž dolutmen tova ln bohatú spevnos( s love nskej ml{tdežn .. . " 
Tlľl{to charakte r i:wval z borma jster bnHmské ho ml itdežn íck eho spe
vác keho :.::boru Kan lil en u Ivan Sedlúček ( v úlo he precls~)(l ll por ot y] . 
toto vrc holné puclu ja tie mlá d ežn íc keho zbo rového spevu IHJ S love n
s l{u . Ce los lovens k ý fes tival Mládež sp iB va. k toré ho h luv ný m us po
r!adaterom je Osve tový t1stav v Bra t islave spoločne s Do mom od bo· 
rov v Ži line, nás uZ v iac uko jedno desa ť ročie p1·esvedču j e u tom, 
s a kou ra dosťou u za n iet ení m n uše deti a mlá c!e :t. sil venu]ít zboru· 
vé mu s pev u, a h luvne s a k ým i u mP. lecký mi výsle d kann . Myslím si, z.e 
každý k to v d t!UC h 15. až 17. mú j11 to ho roku zavttu l d o Žtl!ny ,_ prt: 
l<íka n ý našou e·ozosp ie vanou mládežou, neo r_ut?:'a l. V~c~ o rgu lllzato r~ 
XII. roč ní ka Mlúclež sp ieva a naj mll samo tn ! u c: mlwJUC J sa pos taral! 
u mn oho pre krúsnyc h zfl žitko v, č: i l l Ž poču s súťužné ho zľt po l e n iu , 
s lávnostného lw ncerút s odovzdávan ím c ien, lwncer t u hos lf. od boľ 
ného semi nä rn l1 lusovej pedagog ič ky ja rmily Vrc hoto vc j-Ptíto vHj v Do
me od bo rov, a le bo počas spol očného sp ievif niu vysu 500 mla dýc h 
Tuclí pred pn mlltn!ko m V. l. Lenina. . _ .. 

Prvý súťažný konce rt festiva lu pul ril deviatim rHl Jiep~ !m mludel· 
n íckym s pevúcky m z borom na Slovensk u (vo vek u od . l 4 . do l~ r~: 
kov ], k to ré do Ži liny po stú pili z tohto ročných k n qsk ych suťn:.::t 
v Levic iach, Levoč i a Bratis lave. V St•·ed os love ns kom k rup s11 pre 
malý počet mliíc!ežn ickyc h s peváck ych :.::borov kra jskä súťaž n~ ko
na ln. V ž ilins lwm fi n úlu sa všetk ých devtl ť vy pHlo k vý bo ľll ýrn vyko
no m D čom n u jle ps ie svedči a výsltJclky s(t ťu že . Vše tky s pevítc ke 
z bory sa u mies tnili !en v prvo m a d ruhom p(Jsme. Tretie pús rno zo
sta lo teclil neo bsuc!e né l 

Aj ke c! vys túpen ie s pevácl{yc !J zbo•·ov bu ln "vzácne vyrovna né" 
a " rozdie ly medz! zbormi ·bol i min imálne " (c itova né zo zá pisn ice po
roty ], p1·edsa poro tu ich zarad en í m du púsie m a udelun im c ien vy
zdvi h la tých na jle pšieh. Sta li sa n imi Dievčenský spevácky zbor 
Mladosť pri SP gS v Levoči (d irigent M. Pitoňák l il Mie~aný spe
vácky zbor Cantica nuva SO SZM p r i Gymnáziu v Trnave (dirigentka 
1!. Sagl!nov~l. "kto.r~ .. lia .um.i ~~ tp il i y . prvo m pä sme .s., po cl.w a !o u ,Po
ro t y. Spevä r:ky zbor Mladosť zárove i\ z!skal Cenu Mmtste rs tv u ku l· 
t úry SSR w nk t uá lne id eové zamer an ie p rog ramu a jeho ume lecké 
stvá rneni e a Cenu Osve tového úslu v u zn vzor n ý p1·ed nes pov111neJ 
sk lndby ( A. Ze mano vsl1ý : Cupi do l . • 

Ntwza j len ma lý krôč i11 za tý mito zbormi s tá li na stupiioc h vl· 
ťnzov ďa ls ie ~ lyrl z bo ry, k to ré získa l! prvé piísmo: Dievčenský spe
vácky zbor Domu kultúry ROH v Bratislave s dirigentkou N. Rakovou 
(Cena Osvetového ús t u vu za vzomý prednes sklad by au~ora zo s~
cia listick ých k rajin), Miešaný zbor Konzervatória v Bratislave s di
rigentom O. Billom (Ce na Osve tového ústuv u za o bjavn ú d ra ma tur 
giu), Dievčenský spevácky zbor súboru Slniečko ODPMKG v Bratisla
ve s dirigen tom J. Svitekom l Cen" Slove ns kého h ud o bn ého fond u w 
pred nes súčé:l sn ej s lovenske j tvorby .) , Dievčenský spevácky zbor pri 
SPgS v Modre, s dit•igentom J. Ozá balom (Cena Osve tového ús tavu 
za vzo rn ý prednes po vinne j skladby - l. !-l rušovs k y: No lúke ] . 

Mládežn icku zlo:lku Bratislavské ho detské ho zboru MDKO s diri
gentkou E. Sárayovou-Kováčovou (Cen u Osvetové ho ús tavu za vzo•:n ú 
hl osovú výchov u ], Dievčenský spevácky zbor Iuventus Paedagog•.ca 
p~:i SPgS v Levoči s dirigenta mi M. Safá rom a L Gregorom u M•~
hný spevácky zbor Hudobnej mlá deže Schola c a ntorum Gymnázta 
v Zlatých Moravciach s dirigentom J. Pod horným (Cena SSHV za zá
s lužnú pedagogicko -výchovn ú činnos ť !Hl po li estet icke j výc hovy 
mlúdeže ] za ra d ila po rotu clo d ruhé ho pús ma . . 

Umiestnenie vš!Hkýc h súťaž i acich zborov v p rvýc h dvoch pás 
moch svedč i o do teraz najvyššej u me lec ke j ú ro vn i celoslovenskej 
s ú ťaže Mládež s p ieva. Tá to sku to č nosť je o to rados tne jš ia , kecf 
s i uvedomíme, že le n neclävno sme si ťažka li na mu lý zá u je m n!:lšej 
mládeže o zborový spev - o nároi~ n ej~iu zúujmov(J umeleckú čin 
nosť. Nezna mená to, samoz re jme, že so situác iou v mlácležn icko m 
zbo rovom s peve môzeme byť úplne s poko jn í, ale iste optimis tlcke jsl. 
Svedomitá prá ca samotných zbo r ma jstrov, sta rost l ivosť a podpor a 
zriaďova terov ( vllčšinou gymnázif, s t red n ých pecl ugogic k ých !\kôl, 
konze rva tól' if) a v ne poslednom ra <ie u j osve tov ýc h za riad en i, kto
ré or·g<mizuj ú ·pre hliudky, sú ť 11 že, š kolenia. semináre pre nep ro
fes ioná lnych d ir igen to v spevá c k yc h zbo rov, s ledujú a usmer i\uj ú 
úrove ii týc hto telies, p rin iesla svo je o vocie, aj keď za t iu ľ viac po 
kvalita tívne j ako kvant itutívnej s t rúnke. Opäť c ituje me zo zápisnice 
poroty: "Sú ťnž možno označiť za veľm i úspeš nú. Pre ja vil a sa ! u c te
l avedomá riad iaca pr lp ru va h udo bného oddelem a Osvetové ho us t avu, 
ktorý ven u je obdivu hod n ú pozornos ť pr íprave v lastnej súťaže, a le 
a j d lhodo bému sledova n iu činnosti sú borov u poskytovan iu š iroke j 
metod icke j pomoc i". 

Zbo ry su p reds t avi li s angažovaný m programom. Neobchádza!i 
a ni d ie ln starých ma jst rov. Pov in n é skl adby urč i l Osvetový ús tav 
z tvo r by sú časnýc h slovensk ých sk la dateľov - A. Ze manovs ké ho 
u l. Hr uš ovs kého. 

Z pra xe vie me , že uči\ovská mlád ež su zatiaľ clo záu jmovej h udo b
ne j č innosti za pá ja na jme nej . Pr e to sa Osvetový ústav rozhodol na 
záverečnom koncer te hostí dať pr!leži tos ť predstaviť sa a j tro m spe
vúckym zborom učiwvskej mládeže - d i evčatám zo Stre dn ých od 
born ýc h učilišť n. p. MD Ž ( d irigent l. Hrd ina l a n. p. Matador (di· 
rigen l j. P ipta) v Bt•a tis la ve a z n . p . T t•ikotu Vrbové ( cl i!•igent 
l. Kle in j . V Žil ine sa preds tav ili po p rvý raz, zot i!:ll n ie s(t ťažne, 
na kofko umeleckou úroviíou ešte nestačia špič ke ml ádežn fck ych spe
váck ych zbo rov na Slovensku . Ich úča s t a ko aj ic h sr d!ilčné pr i ja tie 
d ivákmi 1 vllčš lnou mla dým i s pev úk mi zo súťa žiac ich zborov l bolo 
pre ti e to z bor y is totne ve ľ k ým povzb uden ím clo ďa lšej práce. Zámer 
prog ra movej ko mis ie festivalu ted a j ednoznačne v yš ie l. · 

Záve r festi va lu pu.tril vysokoškol áčkam z Pedagogicke j fakulty 
UP JŠ v Presove (dir igent M. Burgr] . Vysokoa ngažovuný pr ogram toh 
to v súčasnosti jedného z našich na jvyspelejšich žensk ých spevác
k ych zborov (napr. V. Fel ix: Co je t o mir , A. Očenáš: Spev o komu
nis tickej strnne, A. Puch mutovová: Mnlaja zeml ja l bol dôsto jným 
vyvrcholenlm XII. ročnfk n Mládež s pieva , ktorý sa kon al na počesť 
60 . výročia KSČ. MARKÉTA COBEJOVA 

U s kutočn ila su opä tovne v 
ro dnom mesteč ku ma jst ra jaro
s lava Koc iuna v ú sti nad Or lic i 
v cl iw ch 7. - 9. má ju 1981. Bol 
lo už ju j XXll l. ročník , a n ko, 
v minu los ti , tak a j v tomto L'O
ku bo lu ve rká účasť mludých 
h usl istov do 16 rokov. u to 
ta !{ domácich a ko Aj zn h t'<mič
ných ( MJ;R, BĽR , RSR, NDR ). 
Mimo učlte rov súťdžiac ic h , zú
častn il i su n 11 sú ťnž i a ku pozo· 
mva teliu aj du lsí pedagógov ia 
z d omúc iCil a zahraničnýc h h u
du lmýc h uCil išť, aby zisk ul l 
pre h ľad o ú rovni sú ť aze . Zo za
hran iči< • ~a 1111 súťa ži zúčasl 
iiu jú najlepl\í hus lis ti, víťaz i IHÍ 

rodné ho kola . Pokladá m to za 
sp rävne pre s ú ťaž luk vysoke j 
úrovne, k torú ne mo žno obosiH
lať živelne . Ten to postup hy 
nám ma l byť p r íld nclo m. Vý
, ledlw m to hto sys tému jB, ~e 
vHčš i nn zuh rnn ičných s úťn::é i il
c ich sa vý bo rne umies t n ila 
( n upr . v p r ípéide NDR všetk ýc h 
jej 5 pr fto mných ncl a pe lov ). TI
tul absolútneho v íťazn len o 
niekoľko bodov z ís kal náš hus
lis tél Leoš ·c epický, žiak proL 
Iva na Strausa z Konzervatória 
Pardubice. O umiestneniach v 
jednot livýc h ka tegóriách roz
hodla porotH nasledovne: 
I. kategória - do 10 rokov 
1. Gabriela Demeterová, Praha, 

ČSSR 
2. Arusjak Baltajan, Plovdiv, 

BĽR 

l 
jub ile jn ý XX. roč ní k súťuže 

o Cenu Beet hove novho Hra d cu 
v ocijJorc violonče lo u sláčikové 
kvarteto sn uskutočnil v d1ioch 
14. až 21. júna 1981 na čer
ve nom zámkU v Ht·udc l na d Mú
,·uvicf. V p r iebeh u 20 ro kov za
znamenala táto s úfaž niekto ré 
zmen y než ri nclobu c! ln dnel n ú 
fo r mu a náp l!t, a hád<lm es te 
aj d nes by boli možné men š ie 
ko1·ektúr y. 

Začia tk y toh to podu jatia bo
li skro mné . Prvý ročn!k súťaže 
v ruku 1961, k torý organ izova la 
ostravská odbočka Zvilzu čes

koslovens kýc h · sk lud aterov a 
ve den ie Zámk u v Hra dci u Opa
vy (dnes Ok res ní s tredisko s tá t
n í památ kové péče a ochran y 
p r írody Opavu ) pat r il mlad ým 
s k l ada teľom . Súťaž mladých 
s klada terov ne pln ila s voju 
fu nkciu , 111-Jucl rža la u nerozví ja
la na p rimeranej ú rovn i bee
t hovenovské t rad ície. ·Pr eto or· 
gan izáto r i upustili od tejto sú
ťuže a v nasledujúco m ro ku 
vyhlás i ~! i n terpretačnú súťaž s 
ťnžisko rn v p red ved en í Bee t ho
venovýc h d ie l. Tak sa zrod ila 
d neš ná s ú ťaž o Cenu Beet ho · 
venovho Hradc u, ktorá clo ro
ku 1970 · bol u určená len p re 
š t ud entov konzervatói'ií CSSR. 
Spočiatku so sú ťaž ilo v dVOfh . 
neskôr v troch ve kovýc h ko
tegó t•iác h . V L'Oku 1970, roku 
200-tého Výroč iu naro den ia Luc!· 
w iga van Beethovena, nasta lu 
šťastná zmenu v to m, že sa ll· 

tvori li tr i vekové ka tegór· ie, 
ktDré plat ia dodnes. je to ka
tegória do 18 ro-kov , od 18 do 
21 rokov a od 21 du 30 •·okov. 
P re sláčikové k va r te tá bol liľ · 
čený vekový globál 100 rokov. 
V tom istom ro ku bol s tanove 
n ý tro jročný cyk lus , v k to ro m 
sa s tr ieda jú klu vír , ~ usle a v ia· 
lončel o a sláčikové k va r te to . 

Záslu ho u d r . Ru tibora Bud iš a, 
p racovn iku Minis terstva kultú 
ry CSR, bo li zuč l enené do ht'a
decke j súťaže eš te viola a čem· 
bal o ; tým bola súťaž rozš! rená 
n a š tvo rročný syklus. Týmto či
no m nadobud la sú(až dne~nú 
podobu, le n vekové h ra n ice u 
violončellstov s ú iné: do 19 ro
ko v, od 19 do 23 rokov, od 23 
do 30 rokov. 

V tých to vekových hran iciach 
sa v od bore v io lončelo sú ťažilo 
u j v t<omto ro ku u výsled ky sú 
na s le d u júce: 

I. kategória 
1. Hana Jerásková, Konzerva

t6rium Plzeň 
2. Ma rgita Koláčková, Konzer

vatorium Os trava 

3. Martin Kos, Horní Bríza, 
ČSSR . 

II. kategória - do 12 rokov 
l. Radost Paruševa, Burgas, 

BI!R 
2. Denisa Kasakova, Pleven, 

BI!R 
3 . Franziska Pietschová, Berlín, 

NDR 
Martin Válek, Praha, čSSR 

Ili. kategória - do 14 rokov 

l. Heidrun Biittcherovlí , Berlín, 
NDR 

2. Pavel Eret, Roudnice nad La
bem, čSSR 

3. Jíndrich Vácha, ·Praha, ČSSR 
Soltézs Ildikó, BudapeM, 
MĽR 

IV. kategória - do 16 rokov 

1. Leoš Cepický, Pardubice, 
ČSSR 

2. Konrad Muck, Drážďany, 
NDR 

3. Katja Vasiljeva, Sofia, BĽR 
Susanne Miillhoffová, Wei
mar, NDR 
Pavel Doležal , Ostrava, 
ČSSR 

Absolútny víťaz a laureát XXIII. 
KHS - Leoš {;epický, CSSR 

Najlepši žiak I!SU -
Martin Kos 
Najlepši pedagóg -
pro[. Václav Benda 

1 
Najlepšia cSu -
I!ŠlJ Praha, Voršilská 
Cena organizačného výboru za 
najlepšiu interpretáciu Kocia· 
novej skladby - Heidrun Biitt· 
cherová , Berlin, NDR 

Už t radične bola súťaž otvo · 
rená verejným koncerto m. Pre
p lne ná sála d iva dla v ú s t! nad 
Orlici privítala velmi srdečne 
Kocio novo k var teto, k tor ého 
primá t·i us, Pavel l-l ula, je vita· 
zom KHS v ro k u 1964. Súbor 
p rednieso l Sláčikové k varte to 
As du r, op. 105 a Kla vírne kvin
teto A d ur, o p. 81 ocl Antoní na 
Dvo i'ú ka . Zvläšt nosťou koncer
t u bolo , 7.e pr imá r ius kva r t e ta 
zah ral povinn ú súťažnú sklad · 
bu Večerná med itá cia od maj
s tra Ja r·oslava Kocinn a. 

Ko ncert vlťazov Koc iano vej 
h us lovej súťaže bol o pll ť veJ
kým zážit ko m pre občanov mes· 
tu . Pred koncer tom početné 
o becenstvo . v y po ču lo krátke 
ho d noten ie súťaže od p redsedu 
poroty zaslúžil éh o ume lca doc. 
Václava Sn ít ila a po to m už od
mei\ova lo koncer tujúc ich v ita
zav na d!;en ým potleskom. Vec
né ce n y darova li a odovzdali 
zäst upcovla početných in~ t itú· 
ci!. 

Na pos ledno m zasad n u tí ro z
hod ol organi z Hčný v ýbor KHS 
vyhlási ť n H má j 1982 súčasne 
s XXI V. ročn í kom KHS tiež VI. 
ročnik Herm10ve j v io lončelovej 
sútaže . 

h r 

Muchovu kvarteto ( VSMU Bratislava) 
vých kvartet. 

víťaz v s6.tali sláčlko · 
Sn imka: M. Hoverlantová 

Karel F iala, Konzervatórium 
Praha 

3. Viera Nogová, Konzervató
rium Ostrava 
Martin Weis, Konzervat6rium 
Praha 
čestné uznanie: Josef Spa
ček, Konzervatórium Brno 

ll. ka tegória 
l. Jitka Vl ašánková, Konzerva

tórium Praha 
2. Michaela Fukačová, AMU 

Praha 
3. Martin Skampa, AMU Praha 

Miloš Jahoda , Konzervató-
rium Praha 
Cestné uznanie : Mar cela Plá· 
tenková, Konze rva tórium 
Praha 
Aleš Kasti'ik, Konzervatórium 
Ostrava 

III . ka tegória 
l . Michal Kaňka , AMU Praha 
2. Ján Páleníček, AMU Pra ha 

Milena Fialová, AMU Praha 
3. Já n Slávik , VSMU Bra tislava 

Pavel Sabacký, JAMU Brno 
čestné uznanie: Jil'i Hanou
sek , Kon zervat6rium Ostrava 

Sláčikové kvartetá 
l. Muchovu kvarteto, VSMU 

Bratisla va (S. Mucha, F. Tii· 
riik, A. Lakatoš, J. Slávik l 

2. Kvarteto Konzervatóri a v 
Br ne (P. Sup, J. Bečka , J. Ju
bánek, M. Tesá l' l 

3. Kva rte to Ko nzervatória v 
Prahe (Z. Koi'inová , J. Mirov
ská , O. Bakrová, H. Houd
ková ) 

' Na tohtoročnom otvá racom 
konce rte v zaplnenej velkej sá
le h radeckého zámku su obe-

cens tv u predstavila M. Sťáhl av
ská (L cena I. kategórie BH 
1980) s Klavírny m koncertom 
c mo l, op. 34 L. v. Beethovena 
a M. Pet ráš (l. cenn l. kategó· 
rie BH 1966 ) s Violončelovým 
koncer to m h mo l A. Dvoľáka. 
Sólis to v s p revádzala )unáčkova 
fil hu rmón i!:l Os trava s dir lgen · 
tom zaslúžilým u me lcom dr. O. 
Trhllkom. Koncert mal velký 
úspech. 

jubilejný XX. ročník o Cenu 
Beethovenovho Hr adca v odbo· 
re v iolončel o a sláčikové k var · 
te ta su skonč il záv e rečným kon
ce éto m v ! ťazo v jed notlivých ka· 
tegór il. V odbore sláčikových 
kvartet prvú cenu získalo Mu· 
chavo kvarte to z VSM U v Bra
tislave (vzniklo a r·á s tlo na bra
tisla v. konz.), ktoré na koncer
te zahra lo Hudbu pre štyri slá· 
čikové nástroje od O. Ferenczy· 
ho . Za prednes tei,to skladby 
zoža lo kvarteto veľký úspech. 
Violončel istu kvarteta ján Slá· 
vi k sa umiestnil a ko tret! v 111. 
ka tegóri i sólovej hry. Dominan
tou ko ncer tu bol víťa:z: III. ka· 
tegórie Mic hal Ka~ka (AMU 
Praha], ktorý za sprievodu Ja· 
náčkovej filharmónie, vedenej 
dir igen tom zas lúžilým umel
co m d r. Ota ka ro m Trh llkom 
predn iesol Koncert C dur pre 
violončelo a orchester od Jo· 
sepha Haydna. 

Na záve rečnom . koncerte 
p t·edseda poro ty doc. dr. K. 
Krafka hod notil súťaž velmi 
k ladne a vr elými slovami zaže
la l m lud ým súťažiacim úspešml 
u me leck ú kariér u . 

JÄN PRAGANT 



K šestdesiatinám 
·zaslúžilého umelca 
Františka Zvaríka 

Zasllílilý umelec .Frantílek Zvarlk ako Boris Go
dunov v rovnomennej Musorgského oper& (SND, 
1977). Snfmka : J. Vavro 

SúV ARA 
OPERNEJ 
KARIF.:RY 

dobe nepresvedčilo o nu tnost i podobného rozhod
nutia. Prišl i vojnové roky s účasťou mladého her
ca vo Frontovom diva dle, kde spoznal silnú osob 
nosť Andreja Bagara, formujúc u jeho náz.ory ob
čiansk e i umelecké. Po vojne - práve nä priame 
nahováranie Bagara - predsa su r ozhoduje pre 
opernú dráhu a vstupuje na hudobno-clramatickú 
scénu. Súkromné vzdelanie u prof. Anny Ko rín
skej mu dalo technické záklädy vokálnej kultú 
ry - a ako sám zdôrazn il - po rokoch jeho od
chod z opery SND nebol motivovaný únavou hla
su, a le priťahovaním činoh r y, ktore j zostal po
dnes vern,ý ako profesionálny ume lec . Boli tu n ie
koľké exkurzie nu •opernú pôdu [ r. 1970 hos ťov a: 
nie vo Fideliovi, r. 1977 v Borisovi Godunovovi 
a r. 1978 v Krútiíave) , a le trvalou scénou zostala 
i vtedy činohra. Dnes ť ažko rozhodnúť. kde vy
oral František Zvarík významnejšiu a hlbšiu bráz
du. Pre hudobnú históriu a súčasnosť je však jed
ným z najvýz namnejších basist•ov, a kí pôsobili (a 
bolo ich práve v tomto odbore dosť] na javisk u 
opery SND. Zažil A. Flägla, ba po jeho boku spie
val i Pime na v inscenácii Borisa God4nova ( 1946 ) 
ako 24-ročný ml adík. Zdá sa, že práve u tohto spe
váka ·odpozoroval, alebo podvedome vycíti l nie
len dramatický nerv v umelom speve, ale a j pri 
prednese ľudových piesní. Zvarík je dnes br ilant
n ým interpretom tohto druhu hudby - a pritom 
nijako nefors íruje iba krásu fondu, a le v každej 
fráze ide predovšetkým za výrazom, myš lienkou, 
citovou h!bkou. V r. 1945-1956, kedy bol sólistom 
opery SND, spieval pod taktovkou Kreš imíra Ba
ranoviča, Milana Zunu, Zdeiíka Chalaba lu -- ne
hovoriac o našich, slovenských dir igentoch, po
dnes činných v opernom dianí. Má za sebou 42 
operných po~áv basového a basbarytónového od
b,oru, z ktorých vHčšina je nezabudnuteľným vk la
clo m do opern ej javiskovej tvorby a podnes sa n a 
ne spomína. Pre pripomenutie veľkýc h vst upov 
Františka Zvarfka na javisko naše j prve j opernej 
scény spomeiíme aspor'í jeho najvýznamnejšie po
stavy : Mumla la zo Smetanových Dvoch vdov , Ba
siliu z Rossiniho Barbiera zo Sevilly , Dona Quijo
ta z rovnomenného Massenetovho opusu, Mefista 
z Fausta a Margaréty, Gremina z Eugena Onegina, 
Stelinu z Krútiíavy, Vodníka z Rusalky, Dona Pi
zarru z Ficlelia, Otca Palouckého zo Smetanovej 
Hubičky, Tarasa z Ka ba levského Tarasovej rod iny, 
Borisa z Musorgsk ého, Borisa Goclunova, Dona Pas
quala z Donizettiho rovnomennej opery, Figara 
z Mozartovej Figarovej svadby, Fil ipa IL z Dona 
Carlosa. Má lokto vie , že v úvode speváckych hos
ťovan! stvámil František Zvarík aj niekoľko postáv 
s pevoherných: v Dus!kovej operete Pod cudzou 
vlajkou [ 1939-40). v Podhradského Krásnej panej 
( 1940-41) a v Nest royove j fraške Lumpácivagabun
dus (1941-42]. Mladá generácia už iba ťažko môže 
deta ilne spomínať na veľké več.ery s Frant iš ko m 
Zvaríkom v opere SND - priblížilo ich v mnohom 
hos ťovan ie umelca koncom sedemdesiatyc h rokov 
v dvoch základných úlohách jeho repertoáru : v 
St elinovi a v Borisovi. Ako konšta tovala kr itika 
o postre hli d iváci, umenie tohto veľkého speva
herca dostalo mlikšie, citovejšie, psychologic ky el i-

•· ferencovanejšie črty, nielen v jeho kontinuit nom 
. Slovens ká opemá kultúrn má niekoľko vyn ikaj ú- vývoji , ale aj v porovnaní s partnermi a alternant-

crch osobností, kt or é v minu losti ·ib [l .. pre menšie .mi.. Mužné, ·ostro črtané kontúry . ,jeho postáv zo 
kontakty a k·tmlu nilú\ciu so zahrai1 ičtl'ýtri1" ope'rhF "'"'"št}tfTII~!atych ·a pllťqe'slatych rokov zosubt!l neli~' 
m1 domami sa nedostali do širšej známosti než preh!bili dramatický nerv, odha lili mnohé netu-
rba domáCeJ. K ním pa trí i veľ ká osobnosť basistu šené zákruty l'uclského psychična. Bolo to eviclent-
zaslúži!ého UI~elca Frant iš ka Zva rík a (nar. -17. jú- né nielen v hereckej a kcii, hre gesta a mimiky , 
la 1921 ·vo Vru~kach J. Mnohostranné naclan ie toh - ale a j vo výraze hlasu, ktorý využíval pastelové 
to umelca (ved okrem profeswnálneho zamerama . . , , 
speváckeh·o a č inoherného sa amatérsky venuje odhene. Zvar!k demonštrova.! SVOJU ľ u~sku zre-
i dal šej svo je j láske -- maliarstvu J bolo už na lost, humánne 1podtexty - 1 v hľad am p·oza cl1a 
začiatku mladíckeho rozhodovania dilemou: prof. činov zdanlivo negatívnej, no rozporuplnej posta-
Vodrážka ho na mar tinskom gymnáziu nahová- vy Borisa v cárskej opere. jeho návraty v úlohe 
ra! n a ume lecko-priemyselnú školu do Prahy, rád hosťa a pozorné ho diváka operného súboru SND 
vš ak i recitoval - a ·stre tnu tie s O. BorodáčoVou vo , , ·. . . . , 
Vl'LHkach Tozhodlo ~ štúd iu ná Hudobne j a drama- su vš1;1 k ~re]avon; c:vo]clomosti Je~o ta lentu , sna-
tickej ·· akadémii definit!vne .. ' . Odchádza· teda ·do žen 1a, ve lkosti tuž by po rea lizácii .rôznych maž-
Bratislavy, skoro !n·ejaviac ·mQ.ohostranné sťruny no.str vyjadr enia ľudského .,ja ", jeho hľadania , c i-
spev4cké i činohei·né. Už rok po. prichode na' ?ka- tového naplnenia, in terpretovaného pos l ucháčovi 
démiu cľostal niekoľko malých úloh v činohre SND r.az silou sľova, inokedy klenbou melódie. 
ll Y.. ' 1940 prijal angažmán ako stá ly člen našej František Zvarík patrí k najzauj fmavejš fm osob· 
ná!'odne j scény. V-yrasta l pod Veden!m janka Bo- . , . . . . . 
rodáč'a, v divadle mul na . neho silný vplyv , cľalš! nos tram ~ašho drv <I dl~., hoc1 n~Ikdy nedem~nštroval 
vý'znamný r ežisér - jún Jamnický, putr! eib gene- sVOJU Vll l kosť vonkaJsl m gestom a vyhlasenmmL 
rácie · Hubu, Pánhka, Záborského, Zach ara. Kon- je za ním kus práce, ktorá zostáva podnes aktuál -
takty medzi jednotlivými súbormi boli v týc h ča- na, živá, sledovaná nielen na javisku činohry , a le 
~~ch živé, a_ tak mladý č in oherec , dychtivo s ledu- a j pri jeho hosťovaniach v opere a pri počúvanf 
JUCl 1 operne clia me , čoskoro preclspieval Arnolda- veľkého spevác ke ho umenia tohto bas is tu z gramo-
vi F!äglovi, ba pohostins ky vystúpil aj v S meta- . ~ . , . , 
novom Tajoms tve. Ale ani vytrvalé nahováranie platnL Skocla Jen, ze nám nepreclstavuJU aJ ve ľku 
vteda jšieho šéfa opery jozefa Vincourka na pre- etapu jeho opernej karié ry, hoci dokumen ty o nej 
stup do operného sú boru Františka Zvaríka v te j ešte existujú.. . T. URSINYOVÁ 

NOVÉ MENA 
NOVE PERSPEKTÍVY 

[Dokončenie z l. str.) 
kovým výsleclkom, n apriek to
mu účasť tohto telesa na fes 
tivale mala svoje · nesporné 
opodstatnenie. 

Pražskému publiku sa už dob
re známy dirigent Ondrej Le
närd predstavil so Symfonic
kým orchestŕom čs . rozhlasu v 
Prahe, s ktor ým uviedol okrem 
iného pre miéru Flosmanovej 
skladby Fraternitä. Lená rda
vo naštudovanie Ofläť pripome
nu lo jeho široké d irigentské 
schopnosti, keď vo Flosmano
vej skladbe akceptoval struč 
nosť a zrozumiteľnosť diela, 
kým predvedenie Mahlerovej 
Piesni o :~:emi bolo ukážkou nie
len bohatého zvuku orchestra, 
a:Je i dokonale j d irigentskej 
kreácie, založenej na pr!klad
nom umení funkčného gesta. 

Slovenský k omorný orches
ter pod vedením Bohdana War
chala si vy tvoril v priebehu 

doteraj ších vystúpení v Prahe 
publikum, ktoré dokáže byť pl
noh odnotným vnímate ľom toh
to muzikalitou priam nabitého 
telesa. Händlovský repertoár sa 
tentoraz v niektorých sklad
bách programu neobišiel bJlz 
spoluhráčov na dychové nástro
je, ktorých brat islavs ký súbor 
našiel vo fundova ných praž
ských s ólistoch. Konečný t var 
bol skutočne ukážkou hudobne 
precíteného a umelecky výraz
ne sviežeho pre javu, v ktorom 
warcnalovci spo lu s popredný
mi pražskými dychármi povýšili 
h udobná umenie na krásnu a 
s pontánnu rados ť z hudby, z 
jej predvá dzania. Nadšenie pub
lika potom, celkom pochopiteľ

ne, nemalo konca a wa rchalov
c i museli niekoľkým i pr!davka
mi uspokojiť búrlivo aplaudu
júcu Smetanovu siei'í. Dobrá 
dramatm:gia večera i umelecky 

výrazné predvedenie si to 
oprávn ene zas lúžili. 

Nebol to, pochopiteľne, iba 
t ento večer, kedy spontánne vý
kony účinkujúcich, ich umelec
kú hodnota, priniesli posluchá
čom nezabudnuteľné dojmy. Po
tešiteľné bo lo, že okrem výko
nov r enomovaných ume lcov 
prispeli clo tohtoročného fes ti
v<llového programu . bohatou 
hrivnou i mnoh! menej známi, 
mlad! i začínajúci umelci. Bol 
to moment zdravého súťaženia , 
ktoré poslucháčom prinieslo 
nejedno pr íjemné prekvapenie. 
O tohtoročnom ročníku Pr až
ske j jari možno povedať, že bol 
sľubnou prehliadkou nádejnej 
m ladosti , mladého umenia. Ve
r íme, že mená klavir ist ov Zi
mermana, Beroffa, Pletneva, 
hus listky Mutterovej, dir igenta 
Kas przyka a mnohých ďalších 
účinkujúcich na tohtoročnom 
festivale 'sú nielen nádejou a 
prísľubom, a le i určitou per
spekt ívou. Aj vďaka nim splnil 
tohtoročný ročník Pražsk e j ia ri 
očakávania na veľmi dobrej in
t e rpretačne j úrovni. 

TOMAS G. HE)ZLAR 

DOM .UMENIA SF 
V PIESŤANOCH 
PO PRVEJ SEZÚNE 

V polovici júnu uplynul r ok 
od otvorenia piešťanského Do
mu umenia Slovenskej f ilha r
mónie. Máme teda za sebou pr
vú sezónu , clo k to re j sme vstu
povali plní nadšenia , a le aj s 
urč itým i obavami. Ved uv iesť 
do prevádzky takéto viacúčelo
vé kultúrne zariadenie, vyrov
nať sa s jeho š pec ifickými po
žiadavkami, ktoré značne vybo
čovali z rámca dotera jšej č in
nosti Slovenske j filharmónie, a 
skoordinova ť prácu s dvoma 
ďalšími , vonkoncom nie zane · 
dbate ľnými partnermi v meste 
~ Kultúrnym a spoločenským 

stredisko m a kultúrnym odde
lením čs. štátnych kúpeľov - 
iste nepatri lo med·zi ľahké úlo
hy. 

je ce lkom prirodzené, že pr
Vá sezóna sa nies la v znnmen í 
hľadan ia , ove rovania možností 
a budovania prof ilu tohto kul
túrneho zariadenia. Pti zisťova
ní záujmu zo strany verejnosti 
sa ukáza lo, že lokalizácia Do
mu umenia SF do P iešťan bo
Ia výhodná nie len preto, že id e 
o vyh ľadávané kúpeľno-rekre
ačné centrum, a le mesto má i 
rozs iah lu spádovú oblasť, kde 
v okr uhu 30 km žije na 180 000 
obyvateľov bez možnost i prístu
pu k živým umeleckým procl uk
ciám na podobnej vysokej úrov
ni. Všeobecne možno konštato
vať, že v celom regióne je ver
ký hlad po kultú re. Nie však 
po každe j! Napríkla d na vystú
penia činohy SND býva taký 
nápor, že sa clivaclelné predsta
ven ia musia uvádzať vždy dva 
dni .za sebou. Pravidelne je vy
predaná 620-miestn a sála a j pri 
vystúpeniach orchestra Slove n
skej filhar mónie, Slovenského 
komorného orchestra , opery a 
baletu SND, spevoherného sú
boru Novej scény, SĽUKu a ďal
~ích súborov. Menší záujem ba
da ť o r ecitály a komor nú hud

'bu vôbec. Pre te.nto druh kon
certov obyčaj ne plne postaču 

·je 70-mies tna malá sálq . Do
mu umenia . 

Počet podujatí - mimo fes
tiva lov -- dosť dlho nep rekro
čil 5 akcif mesačne. Očividné 
zlepšenie n astalo až v závere 
sezóny, v aprf li a máji, keď sa 
poda rilo rozšíriť prevádzku 
zhruba na každý druhý de11 . 
Tento stav je už celkom po
vz budivý. Konečným cie ľom 
vša k ostáva zavedenie každo
deňuej prevádzky, lebo iba vte
dy budeme môcť hovo riť o pl
nom využití tohto kultúr n eho 
st,á nku. Dote rajšie skúsen.osti 
naznačujú, že spomínaná požia
davka nie je žiadnou utópiou. 
V súvis losti s ďa lším r ozšíre 
n ím činnosti Domu umenia SF 
sa počíta s jej väčšou autono
mizác iou vo vzťahu k Sloven
s kej fil harmónii. 

Polovicu všetk ých podujatí 
tvurili koncer ty a operné pred
sta venia. Medz i hudobnými ak
ciami dominova l Pi ešť anský 
festival, ktorý participova l na 
ce lkovej činnosti Domu umenia 
SF s bezmála tridsiatimi podu
jatiami. V prvej sezóne sa po
ložili základy pre nové typy 
koncertnej akt ivity. V spolupra
c i s Bratislavskými hudobnými 
s lávnos ťam i uskutočnil sa v ok
tóbri prvý. ročník hudobného 
festivalu Piešťanská hudobná 
jeseň so siedmimi poduj atiami, 
zaviedol sa cyklus konce rtov 
Slovenskej filharmónie a od ja
nuá ra sa d ale j rozš írila pr o
gramová náplň o huclobnopoe
tické mat iné, ktoré sa pr ipra
vovali v mesačných interva
loch. Okre m koncer tných cyk- · 
lov sa realizova li a j mimoriad
ne vystúpenia Sloven skej fil 
h armónie , Státne ho komorného 
orchestra Zilina, komorný kon
cert v rámci čs . hudobne j žat
vy, r ecitál ná r. umelca Josefa 
Pá !enlčka .a ďalšie podu jatia . 
Nepodar ilo sa zabezpečiť pô
vodne plánované mesačné hos
ťovania opery a ba letu SND, 
ta kže zostalo iba pri ni ekoľ
kých vystúpeniach týc hto s úbo
rov. No i ta k vidieť z uvedené
ho krátkeho prehľadu , že Dom 
umenia SF obsiahol tiž vo svo
jej prvej sezóne dosť pest rý vý
ber podujat í zo všetkýc h hu
dobných žánrov. Určitú medze
ru pociťujeme iba pr i komor
n ej hudbe, kde sa síce l n edá 
očakávať masový záujem, a le 

pr iaznivci te jto h udby s a gru
pujú z radov mljvyspelejš ích 
návštevníkov koncertov, k to· 
rým tiež t reba vy j sť v ústre ty. 
Kedže v Pi ešť anoch pri Kultúr
nom a spoločenskom stredisku 
už 15 ro kov vyvíja č innos ť Kruh 
priateľov hudby, od svojich za
či atkov orientovaný na koncer
ty komornej hudby, ponúka ~a 
t u možnosť rozvinúť spolu prá
cu s touto oga n izáciou a v ďa l

še j sezóne presunúť komorné 
koncerty z ' Male j scény l. Kras
ku do a traktívnejšieho prostr·e
diu male j sá ly Domu umenia 
SF. 
Najvll čši e problémy sa vysky

tujú pr i zabezpečovan í prevádz
ky Domu umenia SF v aug us
te. V tomto pr ípade vša k ide 
o skutočne objektfv ne pr íčiny . 
je známe, že dovo lenkové ob
dobie d ivade lných súborov a or
ches trov pripadá. práve na me
siac august . Na druhe j strane 
sa právom očakáva - a to je 
celosvetový vývoj -, že kul
t úrne služby s a musia pris pô
sobiť požiacla_v ká m divákov. A 
tie sú jednoznačné - tre ba od 
strániť .,hluché" miesta v pre
vádzke kultúrnych za riaden!. 
Slovenská fi lhar mónia sama, 
pochopi teľne , tfmto problém ne
vyrieš i. Určité zlepšenie v tom
to smere sľubuje nový o rgan, 
ktorý sa má v Dome umenia SF' 
skolaudovať už L augusta t. r. 
Vytvoria s a tak predpoklady 
pre založenie tradíc ie organo
vých festivalov v Pie šťanoc h. 
Perspektívne sa snáď podar! 
ich prost redníc tvom obohatit 
kultúrny život tohto vyhľadáva
ného kúpeľn ého mesta práve v 
auguste, v čase vyvrcholenia 
kúpeľno-rekreačne j sezóny. 

Chce li by sme sa dotknú ť 
ešte jed ne j otázky, ktorá si tiel! 
zas lúži pozornosť. Máme na 
mysli výtvarné dor iešenie inte
riérov Domu umenia SF. Pr t 
po~iatóčnom nadš ení sme SÍ. 

a kosi nevšimli, že tu celkom 
chýba jú umelecké diela, ktoré 
by n avodili vhodnú atmosféru 
pred ná všt evou koncer tu, diva 
delného predstavenia alebo 
iného kultúrneho poduja tia. V 
celom Dome umenia je iba jed
na t apisér ia, navyše inšta lova
ná na t ako m mieste , kde sa 
bežný návš tevník vôbec nedo
stane. Poukaz>ova t na čerstvý 

pr ík lad pražského Pa láca kul
túry by mohlo zaváiiať ve likáš
stvom. V každom pr ípade vša l{ 
tre ba poved ať, že je neúnosné, 
aby v tukom reprezen tačnom 

prostredí , akým piešťanský Dom 
umenia SF nesporne je, n ema
lo o lw návštevníka na čom 
spoč inúť. Treba poukáza ť aj na 
neestet ick é n a inšta lovanie am
pliónov, ktoré tr čia v podobe 
d lhých rúr na oboch st ranách 
javiska. Skúsenost i z prevádz
ky ďalej ukazujú, že nebola 
š ť astne volená farebnosť prie
č e lia ma lej sá ly. Sirok<1 plocha 
ost re j červenej far by, ktorá je 
na prvý pohľad vefmi efektná, 
pri komorn ých koncertoch ale
bo hudobno-poetic kýc h pás
mach pôsobí na poslucháGél vy
ložene ruš ivo , útočn e a nedovo
ľu j e sa mu sús trediť. V záu j
me funkčno sti by tu veľmi pro
spe lo nevtie ravejš ie fa r e bné la 
denie. 

Ani najväčš í optimista nemo
hol očakáva ť, že sa v prve j se
zóne prevádzky Domu umenia 
vyr ieš i vše tko. Urobilo sa však 
dosť a zmena vo vedení tohto 
za riadenia je prísľubom , že 
možnosti pre ďalšie rozvinut ie 
či nnosti n ezostanú v budúcnos
t i nevyužité. Pok iaľ ide o hu
dobno-konc ertnú časť prevádz
ky, zdú sa , že sa okolo základ
nej konce pcie vyjasnieva. V de
ta iloch ostáva ešt e čo-to clo
myslieť, dotvoriť, ale hl avný 
sme r je už udaný i pre nasle

.cl ujúce koncertn é sezóny. A to 
je vlastne n ajdôležite jšie, čo 

priniesol prvý rok prevádzky 
Domu umenia SF v Piešťanoch. 

KORNEL DUFFEK 



úsmfty a slzy Z OSLAV STO O ~NICE 
Najradšej by som nazvala 

koncert s týmto názvom [ 27. 
aprlla t, r. v Trnave), hudob· 
n ým bonbónikom. V súvislosti 
s nim možno hovor!( o nevšed· 
nom umeleckom zážitku. Ko
morne ladený koncert z tvor
by Mikuláša Schneidra-Tl;nav
ského vyznel ako vďačná spo· 
mienka na nestora. slovenskej 
hudby. Divákom nepripomenul 
Iba umelca, ale v prvom r ade 
človeka s jeho láskou k sloven
skej piesni, s jeho stále živým 
zmyslom pre humor, s jeho li
terárnym espritom. Dramatur-
8 \Cky bol koncert orientovaný 
do atrakt!vnej polohy a záro· 
veň lákavej pre publikum. Su· 
gestfvne interpretované úryvky 
z majst rovej spomienkovej kn i· 
hy ú smevy a slzy národným 
umelcom Júliusom Pántlkom 
boli popretkávané s kladbami zo 
Schneidrovej známej i dosial 
neznámej komomej tvorby. Ab· 
so lventskú Sonátu g mol pre 
husle a klavír v podani zaslú
žilého umelca Aladára Móžiho 
a Danice Móžiovej striedala 
Slo venská sonat!na pre klavir 
v Interpretác ii Dušana Stankov
ského. Andrea Sestáková naštu· 
dovala dosial' takmer nehranú 
fan táziu pre husle a klavir Du
h apal, ktorá na motlvy zné\
mych Yudových piesn! vznikla 
v roku 1955. Premiéru t roc h 
skladieb pre sláčikové kvarteto 
pripravilo Slovenské kvarteto. 
Prvá z nich , Humoreska pre 
s láčikové kvarteto (vzniklo asi 
okolo r. 1920) je vtipná štyli · 
zácia žar tovnej piesne Sedí mu
cha na s ten e, ktorá presadená 
do formovej roviny vážneho 
kva rte ta prezrádza Schneidrov 
jedinečný zmysel pre humor . 
n alšie dve pochá dza jú pravde
podobne z polovice. päťdesia
tych rokov. Sú to malé štt1dle 
trl)tej a štvrtej časti orchestrál
nej suity Ked sa piesei'l roza
zvuč!, ktorú doplsal majster ro
ku 1957. Ich názvy sa zhodujú 
s názvami jednotlivých čast! 
s uity - Trebárs som ja valach 
len a Cie sa to ovečky. Pohľad 
na umelcov, ktor! s úpr imnou 
radosťou a tvorivým nadšenlm 
interpretovali tieto Schneid ra
ve komorné skludby, len umoc 
nil v divákoch totožné pocity. 

IKULAšA SCHNEIDRA-TRNAVSKÉHO 

Sprievodné s lovo i''er'ézié Ur
s!nyove j informat ivne usmerni
lo oba umelecké žánre do jed
noliatel)o toku auto rske j výpo
vede. Diváci odchádzali zo Zr
kadlove j s iene trnavs kého d i· 
vadia so želanim, aby sa kon
certy tohto druhu sta li častej
š!mi v dramGturglckom reper
toári už tradičných Trnavských 
hudobných jarí. 

~oncert 
zborovej tvorby 

jeden z koncertov celoštát
nej pre hliadky zborovej tvo rby 
v rámci Ceskoslovenskej hu
dobnej žatvy 1981 bol usporia· 
daný v Trnave ( 29. mája 1981 ). 
Tento koncert bol zahrnutý do 
rámca oslá v 100. výročia na · 
radenia národného umelca Ml· 
ku láša Schneidr a-Trnavského. 

Recitál 
maďarskej 

sopranistky 

V aule Pedagogickej fak ulty 
Univerzity Komens kého defilo
valo pred publikom šesť s loven
ských speváckych zborov: Scho
la cantorum (Zlaté Moravce ), 
Can tie a nova (Trnava), Bra dian 
[Trnava), Okres ný učiteľský 
zbor Senica, ozvena - spevác
ky zbor s lovens kých učiteliek 
a Spevácky zbor slovenských 
učitelov. Koncert pripravil ma
lO prehliadku z tvor by našich 
súčasných skl adateľov. Každý 
z účinkujúcich s pevokolov sa 
preds tavil niekolkými zbormi. 
Prvý nastúpil miádežnlcky zbor 
Schola cantorum pod vedenfm 
júliusa Podhorného. Zas pieval 
Zemanovského ja rnú zem z cyk
lu jarnej ~emi, Burlusovu Slo
venskú jar z cyklu Dobrý dei\, 
Sauerov zbor Von!š jarem zem~ 
má z cyklu Zp!§vy rodné zem!§ 
a Temlove tri pies ne z cyklu 
Ah, tá vojna [V Brn~ n a pla· 
eu, Ach, kdybys ty vect!§ la, Ho
dy ). 

Spevácky zbor So SZM tr
navského gymnázia Cantica no
va so zbormajsterkou Ľ jubov 
Sugunovou zaspieval od M. va
cha Zem!§ má a pripravil pre
miéru cyk lu ti·ojhlasnýc h !l!ie
šaných zborov Cupido ( Pieseň, 
Kolo mlyns ké, Krásna prostotu, 
Cupido) od Alfréda Zema nov
ského. Canticu novu vystriedal 
je j starš! trnavský kolega -
robotnlc ky spevokol Bradlan, 
k torý pod taktovkou Jozefa Po· 
točára zaspieval iemanovského 
zbor Nad nezná mym hrobom, 
Zimmerov zbor Slovensko a 
uctil si pamiatku svojho dlho
ročného čestného predsedu M. 
Schne idra-Trnavského jeho zná
mou skladbou Hurá, práci česf 
a novým naštudovaním zboru 
Pado l kameň. 

V dr uhej č asti programu 
zborma jste r jozef Potočár pred
stavil publiku Okresný uč iter
ský zbor zo Senice Pozdravom 
od E. Suc hoi'1a . V podan! senic
kého s peVOkOll,l OUZne l pestrý 
výber skla dieb ocl j. Bázlika 
1 Premeny.), M. Kol' Inka (Loďka 

· a krava ta ), O. Ferenczyho [Ve r
bunk), M. Schneidra-Trnavské
ho [V zelenom hájlčku) , l. Hru
šovského (Nebanovala by), A. 
Moyzesa (Co s jánoško, Pre s 
jednu uličku), Z. Miku lu (Tá 
vojn ička), j. Cikkera [Za ho· 
rami, za dolami) a P. Ebeno. 
(Prečo s i ne priš ie l ). 

Potom sa ujala tuktovky než
ná ruka Eleny Sárayovej-Ková
čovej. ktorá predstavil a spevác
ky zbor s lovenských učite liek 
- Ozvenu. Súzvuk ženských 
hlasov dopl ľíaný klav!rnym 
sprievodom M. Masarikovej, pri
bl!ži l publlku zbory O. Feren
czyho [Zem moja), A. Moyzesa 
[ Uspávanka ), L. Bu riasa [Pr
vomájová , Vyletel vták ), l. Hur
n !ka (výber z cyklu Slovnlček 
kontrapunktu II ) a premiérovo 
uviedol Tri východoslovenské 
fud ové plesne (Lúčka, l Očka; 
Ach, bože; Ci to to ta) od Igora 
Dibáka . Určité oživenie zname-

\t cykle komorných koncer·tov paria· 
daných MDKO v Bra tis lave s me zazna
me na li významnú uda l osť. Po vystúpe
ni ach bratislavskýc h l mimobra tislav
s ll ýCh vokálnych umelcov zaradili orga
nizátori do programu podujatie [19. 5. l 
SQ zahraničnými spevákmi. Pre milovn!
kov vokálneho umenia dosiahol tým cyk
l us vyšš i stupei'l at raktivity, a j keď to 
zatiaľ na návštevnosti tohto koncertu 
ne bolo poznať. Spôsobilo to časové pre
krývanie sa pod ujatia s vystúpen lm Ko
morného súboru veľkého divadla z Mos
kvy alebo pretrvávajúce nedostatky v 
propagác ii? No napokon a j nepočetné 
publikum v Zrkadlovej s ieni Domu pio
nierov dokáza lo vytvorit búrl!vú atmo
sféru, aká zvyča jne sprevádza veľké zá
ž itky. 

na to sólo R. ouzkej v Uspá
vanke a J. Billovej v zbore Imi
tace a prodlevy zo Slovnlčka 
kontrapunktu Il. 

Záver koncertu patril muž
skému protipólu Ozveny 
Speváckemu zboru s lovens kých 
učiteľov. So svojim zborma j
strom Petrom Hradilom pr išli 
na prehliadku s výberom skla
dieb slovf!nských a utorov: A. 
Očenáša [Slovens ko moje), Z. 
Miku lu [Pod br iezkou ), O. Fe
r enczy ho (Máje z cyklu Tri 
mužské zbory ) a E. Suchoňa 
[Slovenská piesei'l l . 

Usporiadate lia (Krajské osve
tové stredis ko v Bratisla ve, 
Mestský dom osvety v Trnave, 
Zväz slovenských s kladaterov a 
Ces koslovenský rozhlas ) pri
pravili pre Trnavčanov kJ•ásny 
večer. Nielen čaro hud by, al~t 
i rados ť zo s túpa júcej úrovne 
slovenských zborových telies, 
či konštatova nie úspešnej spo
lupráce profesionálnych tvor
cov s akté rmi záujmovej ume
leckej č innosti, zanechal v di
vákoch dobrý pocit, že sloven
ské hudobné umenie a sloven
ský zborový spev je trvalým dr
žite l om tradlcií nášho najstar
~ieho hudobného interpretačné
ho umenia. · 

Koncert 
S·lovenskej filharmónie 

Vyvrcholen!m osláv 100. vý· 
rač ia narodenia n árodnéh o u· 
me lea Mikuláša Schneidra-Tr· 
navskéh·o, v rámci ktorých pre
bieha la i t ohtoročná Trnavs ká 
hudobná jar, bol záverečný kon
ce r t Slovens ke j filharmónie [ 2. 
júna 1981). Autorský večer zo 
Schneidrovej · orchestrálnej 
tvorby, k torú hoc i nep~važu je
me za ťažiskový bod ·jeho ce
loživotného diela, jednako pre· 
svedčil vďačných poslucháčov 
o nesporných kvalitách autora 
i v tomto žánri. 

úvodné slovo veče ra patr ilo 
národn ému ume)covi Eugenovi, 
SuchoJ1ovi1 ktorý. do j!ma\\ými. ... 
sl.ovami pribllžil a tmosféru 
stretnut! s bllzkym priateľom . 
majstrom M. Schneidrom-Tr
navským. Tak is to s pomenul l 
ďalš ieho priateľa Mikuláša 
Schneidra-Trnavského, zaslúži
lého umelca dr. Ľudovíta Raj
tera, ktorému potom odovzdal 
slovo, aby v nasledujúcich mi
nOtach pod jeho taktovkou od· 
znela Veseloherná predohra ~ 
ope rete Bella rosu, Symfónia 
e mol, "Spomien ková" a piesne 
so sprievodom orchestra. 

úvodná Veseloherná predo
hra svojou ľúbivou melodikou 
nasýtenou tanečným i motivmi 
provokovala v poslucháčoch 
túžbu zhliadnuť celú ope retu. 
Hlavné hudobné myš lienky ce
lého diela majstrovsky. sklbené 
v predohre by si žiadali v in
terpretácii o niečo svižne jšie 
tempo než sme n a koncerte po
čuli, a to kvôli ~amu, aby bol 

umocnený dramatický náboj 
sk ladby. 

Tóny prekrásnych Schneidra· 
vých piesn!, obohatené fare b· 
nou š kálou orchestrálneho 
sprievodu, zaz.nell v podaní 
Magda lény Hajóssyovej v ideál· 
nej polohe prirodzeného preja
vu. Všetky piesne ( Uspávanka, 
Ked sa drobné piesenky, !)ale 
ko, široko, V našom dvore, Ru
žičky) vyvolali v publiku vrelú 
odozvu. 

Druhá časť progr:amu patr ila 
jedinej symfónii národného u
me lca Mikuláša Schneidr a-Tr 
navského, Symfónii e mol , 
"Spomienkovej". Majs~er ju 
komponoval a ko umelecký zá
v!\zok k 10. výročiu oslobode 
nia našej vlas.,ti Sovietskou ar
mádou a dokonč il ju roku 1956. 

Všetky š tyr i časti symfónie 
[Con mobimento, Andante sos
ten uto. quasi Adagio, Scherzo, 
Andante sostenuto) presvedčili 
obecenstvo o melod icke j inven
c ii auto ra . Kantab ilne vedené 
lyrické pasáže, či roztancované 
fúbivé Scherzo zanechali v po· 
slucháčoch h lboký do jem. Ten· 
to dra maturgicky výborne zo
stavený koncert z majstrovej 
orchestrá lnej tvorby dal sku
t očne dôsto jnú bodku za osla
vami storočnice národného u
melca Mikuláša Schneidra-Tr
navského v jeho rod nom mes
te. EDITA BUGALOVA 

Tvorba a osobnosť 
Mikuláša 

Schneidra· T ma.v-stc:ého 

Súčasťou osláv storočnice ná
rodné ho umelca Mikuláša 
Schneidra-Trnavského bol aj 
seminár konaný pod záštitou 
minist ra kultúry SSR, ktorý 
us pol'iada l Zv!!z slovens kých 
sklada teľo v, Mat icu slovenská 
a Slovenská akadémia vied diía 
21. má ja v zasadacej miestnos
ti ho tela Devin v Bratislave. 

Seminár viedol dr. Z. Nová
ček , CSc.," ktorý otvoril niekol
kohodinové rokovanie, posla 
ním ktorého bolo, podľa jeho 
slov, vzda ť úctu osobnosti skla· 
datera, zúroči ť vedomosti pri 
báda ni o jeho diele, priniest 
podnety pre ďalš! výskum hlav-

\ · ne v jeho rodisku, uvažQvat o 
vydan! Schne idrovej koreš pon
dencie, ešte prehlbene jšie vi
dieť osobnosť skladate ľa v sú
vislosti so špecifickými pomer
mi v spoločenskej, kultúrnej a 
t ým a j hudobne j oblast i. 
Naznač iť všetky tieto problé

my, čiastočne po kryt nezmapo
vané miesta, pr!sť s novými 
pohľadmi sa podarilo viac-me 
nej všetkým prednášajúcim. 
Doc. d r. L. Burlas, CSc. v pr !· 
spevku o význ ame M. Schnei
d r a-Trn avského pre slovenskú 
hudobnú kultúru chápal osob
nosť s kla dute ra vzhladom k 
Slovensku i k svetové mu dia
niu, odkryl problematiku, s kto-

nim na Kar lovarskej speváckej sO ťaži 
pred n ie koľkými rokmi ( napriek pozitiv
n e mu hodnoteniu slovenskej čast i poro
ty) a naopak, úspechom na Medzinárod
nej súťaži s pevákov v Sofii. Kr itici i ob
divovat elia sa však zhodujú v jednom -
že ide o veľký talent. 

rau sa skla.dater nedokázal úpl
ne vyrovna ť , lebo hoci si uve. 
domova ! novú spo ločenskO si
tuáciu po roku 1918, vo svojej 
tvorbe nezreálizoval všetky 
podnety, ktoré doba prinášala. 
Prof. j. Kresánek, Dr Sc. prinie
so l zasvätený rozbor Schnei
C\rovej pie§J1ovej tvorby s kri
t ickým hodnotiacim poh ladom 
koreniac im v celostnom chápa
nl vývoja slovenskej hudby. Na
priek tomu, že s i Schneidrovu 
plesiíovú tvorbu nesmierne vá
žime, podla názoru J. Kresán
ka má aj znaky, znižujúce jej 
umeleckO hodnotu. J. Kresánek 
spojil vo svojich súdoch pohlad 
skúseného muzikológa a prak
tického s kladate ra. Dr. A. Mó
ži, CSc. si vš imol zásto j M. 
Schneidra-Trnavského na roz
voji zborového spevu v trna v
skom reg ióne, no vo svojej 
prednáSke sa prlliš rozptýl il a 
jej súvislosti s danou oblas
ťou sa dali pome r ne ťažko vy
l úpnuť. Nár. umelkyr1a prof. M. 
KišoJ1ová-Hubová na margo In
terpretácie skladaterovej pies
•1ovej tvorby zopakovala svoje 
skúsenosti z dlhoročného stre
távania sa so s lovensk.ou pies
J)OVOU tvorbou a konfrontovnla 
ich s pozna tkami z tohtoroč
nej speváckej súťaže M. Sc-hnei
dra-Trnavského. Dr. I. Berger, 
E. Michalová a dr. l. Tvrdoň 
sa zaobera li jednotlivými ob· 
l asťami skladateľovej tvorby 
[zborovou, inštruktlvnou kla
vlrnou a ko morno u a orches
trálnou), využlvajúc rôzne spO· 
soby prístupu u východiská k 
hodnoteniu. Dr. T. Sedlický v 
príspevku Podiel M. Schneidra
Trnavského na rozvoj i hudob
nej výchovy na Slovensku ro
zobra l Schneidrovu metódu VY· 
učovan lu a pripomenul, že za
tia l máme malé vedomosti o 
tejto oblasti Schneidrovho pô
sobenia. E. Muntág a dr. B. 
Baná ry v tematicky presne vy
členených referátoch ukázal! 
precíznu vý~kumnú prácu. E. 
Muntá? vybral dobové krit iky, 
ktoré znamena jú , hodnotenie 
Schneidrovej tv'ori:iy v dobe pre
miér jednotlivýc h skladieb, čo 
ponúka možnosť porovnania s 
dnešným pohľadom na jeQ.o od
kaz. B. Banáry si vytýčil zazna
mena ť č u l ý a a ktlvny vzťah 
skladate ľa k Martinu, konkrét
ne k Matici s lovenskej. j. Al
brecht podal na základe vlast
ných spomienok až syntetizujú
ci pohľad na osobnosť sklada
teľa, cez jeho životné postoje 
u tvorbu hodnotil skladatela
člov~ka, jeho životný štýl, v 
ktorom dominoval pozit!vny 
nadhľi1d , odrážajúci sa v zmýš
ranl, v skutkoch i v tvorbe. 
Záverečné s lovo dr. Z. No

váčka podčiarklo dialektické 
pohfndy, ktoré seminár prinie
so l a v s vetle ktorých sa 
Schneider-Trnavský jav! ako 
dominantný realista , zas luhujú
ci s i n ašu úctu. 

V. LIPPOLDOVA 

Na miesto pôvodne plánovan ého polore
citálu dvoch mladých členov Budapeš
tiunskej opery počuli s me iba 75-minúto
vý rec itál sopranistky Katalin Pittiovej. 
Názory na umenie mladej speváčky sa 
v odborných kruhoch jej materskej kra
j iny zavše rozchádzajú. Na medzinárod-

Katalin Pittiová ako Hanna Glavariová 
v Lehárovej operete Veselá vdova. 

Brat islavské vystúpenie Pittiovej to pl
ne potvrd ilo. Zároveň nám poodhalilo 
možnú príčinu nejednotných hodnotia 
cich súdov, ktorá , podla nás, môže byt 
v značnej ume lecke j vyhranenosti spe 
váčkinej osobnosti. Nemys llme tu na špe
cializáciu v zmysle určitého hlasového 
odboru - Pitt iová nám ukáza la, že jej 
lyricko-mludocl ramutic ký soprán zvládne 
rovnako dobre predl,dasicistické party 
( Purcell l , Mozarta, Verdiho i veristov, 
tvor bu piesňovú (osem Lisztovfch piesni, 
odspievaných v pr ve j časti koncer tu ) i 
opernú. Pod umeleckou vyhranenos ťo.u 
rozumieme v tomto pr!pade špecifický 
s pôsob interpretácie (mohli by sme ho 
nazvať romantizujúci vokálny výraz, 
umocňovaný pútavou mimikou a gestl
kou, ktorá v opernej časti recitá lu pôso
bila miestami až prfliš d ivadelne , no na 
javisku mus! vyznievať strhujúco. Uvede
né cha rakteristiky interpretácie nám nú
kajú isté paralely medzi maďarskou s pe
váčkou a R. Scottovou (ak s i odmyslíme 
vekový rozdiel, a tým aj silnejšiu pre
vahu tmavých far ieb i väčšie dramatické 
rozpätie Talianky), s ktorou zbližu je 
Pittlovú aj mimoriadna bohatosť dyna
miky prejavu, plného pôsobivých nuansl 

(crescendo, decrescendo, piana prosto 
nežné, a le i s utajova n?m dramatick~m 
podtieiíom, zavše až h yste rické fortlss i
mo atd.) . Položenie dôrazu na pretlmo
čenie s pievaných obsahov · (nie textov, 
nle nálad, duševných stavov a c itov ) 
neznamená, že by' sme speváčke mohl! 
vyčltať o~ividnej šie prehre~ky voč! 
správnej technike č i kultivovanosti vo
kálneho pre ja vu, pripadne rešpektovaniu 
štýlových osobitosti sk ladateľských ru
kopisov. Naprikla d v árii z Car ovnef 
flauty Pltt iová z ja vne {a úspešne ) kro
tila svoj c it pre dra matično a vytvorila 
presvedčivý lyrický svet postavy Pamlny, 
š týlový a predsa v čomsi odlišný od 
platonického ideálu špecializovaných 
mozartovských interpret iek. Jej f rázova
nia v árii Margarety (z opery Mefiató
feles) bolo zasa výbuchom halucinácii , 
čo spolu s prlliš r ých lym tempom trocha 
na rúšala plynulosť vokáln eho toku. Vr
cholom koncertu b:oli nesporne obe árie 
Desdemony. Pittiová demonštrova~a krás
nu verdiovs kú kantilé nu a hlboký ponor 
do vnútorného života postavy, v jej hla
se sme naozaj c ltlli predtuchu smrti ( s lo
vá : "Emilia addio" predniesla priam 
umiera júcim hlasom) a v modlitbe upú
ta la krás nymi pia nami. Ako prldavok 
vďačnému publiku predniesla ešte áriu 
Melindy z Erkelovej opery Bá nk bán. 

Zar adenie recitálu K. Pittiove j do cyk
lu komorn ých koncertov MDKO bolo nie
len je ho s pest ren!m, ale a j vysokým kva
litat!vnym prlnosom. V. BLAHO 

nom fóre môžeme túto nejednotnosť de
monštrovať na pr. neúspešn ým vystOpe-



DJGT Banská Bystrica 
"Daniel Francoís Esprit Auber svojím Fra Diavolom 

zaklopal na dvere operety , Florimond Hervé s vojou 
Mamzelle Nitouche tieto dvere pootvoril a jacquel; 
Off en bach svojimi dielami do operety vstúpil" -
túto vetu si vybral za motto svojej režijnej práce 
Koloman čilllk k poslednej premiére na scéne ban
skobystrickej o pery, ktorá v dľíoch 5. a 6. júna 1961 
uviedla Auberovu operu Fra Diavolo. 

Komic ká opera v troch de jstvác h púta pozornosť 
inscenátorov Iahkou melod ikou, pra videlným rytmom, 
uzavretými áriovými č!slami, tvor iacimi základ cha
rakteristickej kresby postáv. Dej opery pripúš ťa mož
nosti rôzneho výk la du niektorých postáv ( na jm!l zbo j
n!kov), čo poskytuje režisérovi možnosť za t rakt ív
niť inscenáciu, urobiť ju pritažlivou. l za cenu roz
siahlych škrtov ensemblových scén él teno rových ko
loratúr inscenácia Fra Diavola nestratila na svo jej 
sviežost i, stala sa kompaktne jšou a udržala v rov 
nováhe dve hlavné zložky: hud bu a hovorené s lovo. 
Režisér K. Cillik nechápal Auberovo dielo o perne, 
a le ani úplne operetne. Urobil z vtipného deja o cu
dzincoch okradnutých zbojníkmi, ich vodcovi a mia· 
de j Zerline dobre rozohra tú, živú inscenáciu, pre
myslenú v de ji i hudobnom tvare, kde každá posta
vu mala svoje miesto a posla nie. 

Postavu Fra Diavola spieval n a oboch premiérach 
Ján Zemko. Tento sólista v poslednej dobe výrazne 
zuostáva za nárokmi, ktoré klad ieme na profesio
nálneho operného l;peváka. Príčin je niekoľko. Naj
podstatne jšou z nich je vari jeho velká spevácka 
zaťuženosť, ktorá mu neumožilU je dostatok času na 
regeneráciu sfl a ďalšiu pr!pravu, čo evidentne badal 
najma na hlase. Zemko je typom zodpovedného umel-

, 
B. Lenhardo•á (Pamela) a S. Babjak (Lord Cookburn) 
v banskobystrickej inscenácii opery Fra Dinolo. 

Sn!mka: K. MiklóS 

Divadlo Jonáša Záborského v Prešove 

MILU ·E
ĽúBI
ZBOŽŇU E 

Hudobnú komédiu Mil uje - lúbi - zbožľíuje T. Ko· 
žusznika (tex) s hudbou A. Grossa a J. Bedficha na
študovala spevohra DJZ ako jubilejnú 450. premiéru od 
založen it~ divad la ( premié t·a 8. mája 1981) . 

Ťažiskom hudobnej komédie je text, jeho vt ipné zá· 
pl etky a rozuzlenia. Hudobn é čista s ú ten pr íjemným za
stavením deja, vyústením niektorých, l dynamických a k
cii, dialógov a mo nológov. jednotlivé výstupy, herecké 
a kci.e sú len veľmi vo ľne pospá jané piestlaml. Pre poslu
cháča sú osvieženrm ľúbivou me lod ikou i nekompliko 
vaným ry tmom. Tieto piesne ( na pr. tango Zuvalskej 
v l. de jstve ] len č iste retrospektívne na vodzujú atmo
sféru svetu ich nosite?ov. Rytmus biguinu, charlestonu, 
valčíka , ľ·OCk and rollu atd. pomáhajú zaevidovať vekovú 
hr anic u niektorých pos táv . O vnútorne jšiu hudobnú c h a
ra k terizáciu postáv tu zaiste tvorcom an i neš lo. 

DVAKRAT A DIA VO ll 

Fa bula kvmédie je priamočiara. Situačná komika ply
nie nenásilne z dejovej osnovy. Pôda študentského d ruž· 
s tva so svoj imi službami obyvateľom nu jednej a malo· 
meštiacky do m Zavals ke j na d ruhe j strane sú ústred
n ými bodmi priestorového vnlmania de jovej osnovy. No 
hlavne do m starnúcej vdovy Zavalskej s rekvizitátorom 
spomienok a túžbou po novom (už' treťom maóželstve). 

. jej dospievajúca dcéra Zeta s výstrednos ť ami primera
n ým! veku 18-ročného dievča ťa, sú terčom sa tir y a utora 
komédie, nap!sunej s profesionálnou rahkostou dobr e j 
veselohry. 

ca v primera ných pracovných podmienkach, no insee- kolektívu inscenátorov (na čele s režisérom B. Krii-
nácie s veľkými teno r-ov ými úlohami po se be (Verdi, kom) . 
Puccini], zanechávajú negatfvne s topy na jeho h la- Za dirigentským pultom sa vyst r iedali G. Auer a 
sovom prejave. To vážne poznačuje posledné operné P. Sibilev. Oproti ru tinovanému d irigentovi SND pô-
premié r y súboru. Juraj Sanitra, ktorý v niekolkých sobi! výkon mladého adepta rozpačitejšie. Neraz mu 
inscenáciách dosta l prfležitosť vystúpiť sólisticky, má viazla súhra so spevákmi, ktorým sa snažil vychá-
hlus malého rozsahu, s nevyváženým kryt!m tónu , dzať v ústret y voľnejšími tempami. To vša k viedlo 
s kto rý m stnčl odspievať len ma lé úlohy, no nároč- k rozvláčnosti viacerých výstupov a zabránilo vý raz-
nejšie, spevnejšie - ako teraz Lorenzo - sú nad nejšiemu uplatneniu vzletu h udobne j reči, miestami 
jeho možnosti. • nevermi vzdialenej rossiniovskému zápalu. 

Postavy cestu júcich Angličanov zveril Cil!ik n a pr- Skoda, že e lán, ktorý študenti vložili do hereckých 
vej premiére zas lúžilému umelcovi štefanovi Babja- kreácH (dobré predpoklady v tomto smere preuká-
kovi (Lord Cookburn l n Bole ne Lenhardovej l Pa- za! najmä Z. Mar ko ), sa ne premletol clo v!lčšieho 
mela). Obaja vytv.orili. g rotesknú dvoj icu v pohybo- efektu v o blasti voká lnej. S nostalgiou sme spom!nali 
vom tvare, slovnom prejave, zbytočne ale s prehuste- na mnohé s pevácky vydarené inscenácie Ope rného 
ným anglický m pr!zvukom a výslovnosťou, čo v ná- štúdiu v minulosti ( najm!l v šesťdesiatych rokoch], 
šali aj do spevu. Vyváženejšie a dôslednejšie tieto · v ktorých sa prezentovali budúci sólisti SND čl iných 
ú\ohy alternovaľi Milan Sc he nko a Tamara Suková, domácich, resp. zahran i č ných opern ých divadiel. 
ktorá navyše postav u Pumely vyvážila hl(1sovo a he" Z množstva účinkujúcich v Au berovej ·opere má také- • 
recky zvý razni-la. • .... .. · ·• ·· • '""to ·šance nepochyl)ne "len"'). Oalllŕ' (stvá'ŕniľ 'epizodnu · ' 

Režisér Ján Silan dal inscenačnému prepisu úsmevneJ 
predlohy punc svižného tempa. S miernou nadsádzkou 
iron izuje malomeštiacky vkus a n!m poznačený život ný 
štýl Zava ls ke j a zabáva sa s polu s d ivákom na slede 
vtipných obrazov. Tie vedome a premyslene graduje 
tušeným smerom, ktorým plynie komédia. Prvky dobro
srdečne ironických pichliačov zaodel Sllan úmyselne 
do ša tu nadsadených pe rmutácii. Niektoré pos tavy ko
médie ( Zavalská, Slivka a i.) boli pre neho ustavičným 
zd rojom nových ná padov, ktoré hercov a k tivizovali. Sta
t ičnosť niektorých piesn! Silan oživil vtipnými choreo
grafic kým! entrée hosťujúceho Josefa Starostu, retu
š ujúc tak jednostrannú pesničkovú idylu. Na jednodu
c he j, p r itom efektnej sc éne Stefana Buntu s racionálne 
vyriešenou prestavbou defilovala reť az herecky vtipných 
a výstižných kreácii. Zavalská J6lie Korpáiovej vydycho
vala priam autentic kú malomeštiacku a tmosféru , no i 
nostalgiu odkvita júcej dámy, chytajúcej sa čo i len ste· 
bielku odc hádznjúcej ml<Hlost i. Slavomír Benko a Helena 
Horváthová ·sa ve•rmi do bre dopliía li i udržovali vzájom· 

''",. '1\'ú ·t<bnzis tenclu Svojich postáv (Slávka a Mirko )elia }, 
Zerlinu n a prvej premiére spievala Bolena Fresse- postavu Ma ttea ). Zvyšo k vokálnej zostavy pôsobil má-

rová. Lyrická úloha, vyzdobená kolo ratúrou, zaznela lo pútavo a najmä "nehotovo", čo umoži'ntje dHeren-
v jej podan ! s pevácky furebne vyl'Ovnane, v kreh- covať jednotlivé výkony len pri voľbe veľmi mier-

síce n ie typic ky mladokomlc'kých (ako ich poznáme 
z operetnej šablóny], no nára mne ic h pripomínajúc von-

kom znen!. jej alternantku Emilia Rothová da la po- nych krit éri !. Na pr. s kryté p.otencie sme vytušili 
s tave ži vš! výraz, pevneiš! tón a s lovn ú zreternosť . v mezzosopráne M. Ferenčlkovej (Pa mela], musí 
Nositeľmi , komična v opere sú zbojníc i Beppo a však skultivovať spevácky i herecký pre jav (v tom 

Giacomo, ktorých stvárnili Ja roslav Kosec a Mikulá~ druhom bola jej alternan t ka D. Kulová decentnejšia). 
Doboš. Vytvorili kreácie vt ipných zbojn!kov, ktor[ Z predstaviteliek Zerliny sa o čosi viac páč il a B. Ge-
oživovali de j s vo jou nemotornou sna hou o korisť. riová, kým tón D. Rudavskej vyzn ieval až pr!liš det -
Navyše v jaroslavovi Kosecovi sme mohli spozn a ť sky. V obzvlášť náročných úlohách vžd y vypomáha li 
novú črtu jeho hereckého ume n ia - komickú hra- poslucháčom VSMU už hotoví speváci. Titu lná úloha 
vos t. Auberovej opery je takouto (ešte a j po škrtoch vo 

Operu Fra Diavolo hudo bne naštudoval Jan Srubar, vefkej árii l vynechan! "céčkarskeho súboja". v kto -
kl'orý v prehľadnej partitú re starost livo ustriehol rpm kedysi v SND exce lovali A. Kucharský s dr. ). 
myšlienku hudobného die la - zv lášť výborne zne- Blahom), no bola pre E. Mer helma ( t . č. SND] p ri -

kajšími zn akmi. l ostatn! predstavite lia - JU! Horký, 
Elena Kullnierová, Stefan Senko a Darina Gerjakov& 
pr ispe li podstatnou mierou k úspechu komediá lnej po
lohy diela, využfva júc predovšetkým svoj herecký po
tenc iá l. V me lodic ky i rytmicky vďačných pesničkách 

hudobne j komédie nesklamali najmä Sl. Benko a J. Hor
ký. Pohotový Já n Bedfich viedol rytmickú s kupinu a zbor 
(umiestnený v priestore pre orchester), od klavíra . Cl · 
vilné kostýmy Ľ. Ja riabkovej t re fne vyja d ri li určitú nad 
sádzku tejto inscenácie. 

lu predohra. Hoci prvá pt·emiéra bola poznamenaná tvrdým orieškom. S. ALTAN 
~'Í.pi:Ltl m a nervozitou , na jmä v súhre orchestra so 

DITA MARENCJNOVA 

sól istami u nástupom mužského zboru, druhá potvrdi· 
la pozitfvne kvality pripravenej Inscenácie. 

Scénu a kostýmy k inscenácii o pery Fra Diavolo 
navrhol Pavol Herchl, ktorý ic h adresne tvaroval 
predovšetkým z vizuálneho aspek tu. 

EVA MICHALOVA 

Operné štúdio 
VŠMU Bratislava 

\ 

v povedomí h udobne j verejnos ti sa podnes ucho
vali už len dve diela francítzskeho ope rného s kl a
dutefa D. F. E. Aube ra. Kým vážna opera Nemá z Por
tiel žije vlastne už len prostredníctvom sociálnych 
dejí.n ume niu (ako exemplárny prípa d bezprostred
ného účinku ume leckého diela na spol.očnosť), ko
m ic ká operu Fra Diavolo sa občas objavu je v reper
toát•i operných súborov. Príbeh zbojn!ckeho kapitána 
s don juanovskými sklonmi sa dá inscenovať aj vážne 
(ako naposledy v r. 1957 v SND), keďže dobe po
platné naivnroromantic ké ri ešenie vzťahu Lore.nzo -
Zerlina i mora lizátorský záver do istej miery vyva
ž uje komická linia prí behu reprezentovaná ang lic
kým pá rom a dvojico u zbojníkov. Možné sú aj iné 
prístupy. V te lev!znom filme NDR si inscenátori vy
ložili Fra Diavolu ako oslavu zbojníckeho života 
(na s pôsob Hostinca v Spessarte) , parodovali n ielen 
svet peiíazl (Ang ličan ia ). a le a j svet moci (vojaci], 
"zbavili" sa príbehu romantických milencov, no , bo
huž iaf, aj značnej časti pôsobivých hudobných či
se!. 

J, 

v Opernom štúdiu VSMtl (24. mája 1981 ) neš li ta 
kou r adikálnou cestou. Bez prílišného na rúšanla ar 
chitektoniky d iela dosiahli jeho "strá vite fnos f" zdô
razne nírn inscenačného odstupu od zobrazovanejsku
točnosti. Pritom nešlo o parodizujúci výklad príbehu, 
ale skélr o využ it ie početných pr! lež itostf na ironizo· 
vanie s konvenc iona lizovaných operných pos tupov. 
Le n zúve r·ečné jánošíkovs ké extempore Dia vola by 
viac pristala plebejsk ejšie pochopenému (a kostýmo
va né mu ) hrdinovi. Celkove diva de lná zložkp pôso
bila pomerne sviežim dojmom, v ktorom za hravým 
kome dia ntstvom poslucháčov bolo cit iť cit p·re mieru 

l 

Lotyšský komorný orcheste 
Ni€ často sa možno s tretnúť s 

tak veľkolepým interpretačným 
majstrovstvom, a by bolo možné na
písať jednoznačný a spontánny člá· 
nok plný obdivu u nadšeniu . Vý· 
kon komor ného orchestra lltátnej 
filharmónie Lotyšskej SSR s ume· 
leckým ved6clm a dirigentom To
vijom Lifšicom bol vša k t ak maj
stt·ovský a ne-opakovate fný , že ne
možno ina k, než v najväčších su
perlat!voch hovoriť o ich in terpre
t ačnom majstrovstve . V Bratis la
ve sa predstavil tento komorný 
s úbor v Koncertnej sien i Cs. roz
hlasu ( 26. 5. ) s velmi náročným 
u bohatým prog 1't!mortt. 

V úv.odnej časti koncer tu odzne
lo Pergolesiho Concertino B dur 
v mimoriadne presvedčivom poda
n í, v ktorom monumentálne. a 
dramaticky tvarovan é gradácie bo
li vyspievané nesmierne vrúcne, 
ba až ve ľko l e po. Závratne opojný 
s pev sláč ikových nástroj-ov nebol 
pr!značný len pre stvárne n ie toh
to die la. je to interpretačné špe
cifikum tohto komorného te lesa, 
požiadavka, ktorá vy ža ru je z chá
pania a stvárnenia d ie la každého 
štýlového obdobia. Napokon i 
Scarla ttiho Concerto III. potvrdilo 
tento svojský interpretačný vklad 
prež iarenej, presvetlene j zvukovej 
predst avy. V širokej dynamicke j 
šká le Lotyšského komorného or
chestra má každý register svoj 
osobitne videný priestor, svoju fa r
bu a t reba podotknúť, že v te jto 
expresívnej a timbrovej palete je 
všetko adekvátne a optimálne. Vy-

vrcholen!m prvej polovice progra
mu bolo predvedenie Sláčikového 
sex teta B. Ma rtin ú, v kto rom . sa 
fra ncúzsky esprit s núb i s českou 
spevnosťou tak svojsky a neopa 
kovate rne , ako to dokáže nastoliť 
ten te nto ve fk ý klasi k nášho sto
ročia . l in terpre táciu die la maj
s trovsky rezonovala s d ráždivou 
senzitívnosťou a harmonickým ča
rom tejto hudby. Až tu sme si 
uvedomili , že Ma rtini\ musí byť 
maximá lne rozospie vaný, aby vy
z.ne l v p lne j kráse a pravdivost i, 
aby vystúpila z jeho hud by všet
ka tá rozpustená vášeií , · hravosť 
a s kve lý dramatizmus. Dovolím si 
povedať, že som Bohuslava Mar 
t in u už dávno nepoču l takto hrať , 
tak o bjavne, tak spontánne a pri
tom ta k česky ! -Bol to vs kutku vel
kolepý zážitok. 

V druhej časti programu odzne
la Predohra pre sláčikový orc hes
ter Witolda Lutoslawské ho vybu
dovaná z vuriačne mode lovaného 
pre po jen ia motivických a tematic
kých prvkov. Dotvá r a nie , rozširo
va nie a neus tála oscilácia medzi 
e xponovaným a evo l učne traktova: 
ným procesom vniesla do hudob
ného priebe hu náboj dramatičnos
t i a neustálych konfrontácií. Lu
t osla ws kého elementárne tvary 
t-ohto diela neboli obnužoyané, a le 
boli spútané jednoliatym ť ahom 
symfonicky tvarovane j kontinuity. 
Presvedčivosť celého diela zvýraz
nila interpretácia pôsobivá vo 
svo je j vitálnej dra matickej sile 11 
bizarne j vášnivosti. 

Azda pre Lotyšský komorn ý or
chester bo lo napísnné Cantabile 
Pete risa Vasksa, plné hrejivého 
tepla a jasu, čo interpretácia ma
ximá lne podčiark la a tvorivo zúro
čila. Velké kantabilné oblúky bo
li oživené a ozrejmené sugest!v
nou ver tikál nou pro jekc iou, v kto
rej nebolo nič s tut ické a umorfné. 
Každý hlas v rámci svojho harmo
nického oblúku spieval a tvoril 
živú súčasť hudo bného obrazu: Ne 
bola to zvukov(! eufória podfarbe 
ná hedonizmom, a le skôr túžba 
po pochopení. Vasksova hudba roz
prestiera krídl a, má v sebe diafku 
horizontu , no predovše tkým ž ije a 
sp ieva. 

Záve r tohto pre k rásne ho večeru 
patr il Mende lssohnovej Symfqnii 
in C, tejto romanticky vibrujúce j 
poézi i, ktorá vo svojom harmon ie · 
ky t•ozohranom a roz loženom kon
trapunkte pôsob! z pozície rOI:nan
tic ke j hudby ako neobarokový 
sloh. Me ndelssohn sa tu vracia 
a ko skladatef k Bachovi, uby z ne · 
ho tvorivo čerpa l , aby sa s jeho 
umen!m s totožnil. Lifšicova kon
cepcia bola u j v tomto diele je · 
dinečná a neo pa kova terná. Ziada 
su dodaf, že tu ide o mimoriadnu 
ume leckú osobnost s nesmierne 
mod ern ým u k rea tlvnye v itálnym 
in te rpretačným zázemím. Večer ::; 
Lotyšským komorným orchestrom 
bol prekrásny a všetci budeme nati 
d lho a radi spomí'ftať. 

IGOR BERGER 



NÁŠ ZAHRANIČNÝ HOSŤ 
tám ;?:opakovať Cajkovského l. 
klavlrny koncer t. Staršia na
hrávka vznikla v NSR, s Her
bertom von Kara janom, teraz 
budem nahrávať v ZSSR, s na
š im dirigent om. 

V jednom rozhovore pre no
viny ste sa zmienil o tom, že 
Ravelovu skladbu Gašpar noci 
nehráte celú. Prečo? 

- Sám neviem, prečo je to
mu tak. Aj keď počúvam , ako 
Gašpara hra jú iní k lavirist i, a 
vynika júco, nenadchne ma. Tre
tia čas ť - Scarbo - to je ta 
ká šibenica pre klaviristov, ho
Ci t akto sa nazýva iná č asť 
skladby. A Unclinu som tiež vy
pustil , nehrám ju. 

Máte určité osobné výhrady 
aj pri iných skladbách? 

Sovietsky klavirista 
L· ZAR 8 RMAN 

Je málo takých prípadov , 
hoci v pos lednej do be som na
hral pre firmu DGG Prokofie
vovu Suitu z ba letu Romeo a 
Júlia , ktorá v klavírnej verzii 
má 10 častL Hneď l. časť sa mi 

. nepáči. Nie pokia ľ ide o sa
motnú hudbu , tá je dobre na
písaná, a le nepáči sa mi kla
vf rne pre tlmočenie tohto rus
kého tanca. Keď vidím balet na 
scéne, uchváti ma a j táto časť, 
ale v klav ír nom spracovan! ju 
nemám rád . .A preto som na
h,rat na platiíu len 9 čast í. Lazar Berman je v českoslo· 

vensku azda známe jší z počet
ných gramafónových nahrávok 
než z ' koncer tnýc h pódil. Na jar 
tohto roku vš ak hosťoval s ver
kým úspechom v Bratislave ft 

Prahe. Počas jeho bratislavs ké
ho pobytu SR zrodil aj náš roz
hovor. 

Množstvo hodín, strávených 
v štúdiu, určite formuje aj ná· 
zor na gramofónovú platňu. Nie 
je tu - v určitom zmysle -
akési negativum, že platňa za
ohytáva spôsob interpretácie 
len v jednom časovom úseku? 

- Urč ite je, ale s tým treba 
počltať . Naprlklacl , jeden z mo
jich priateľov si nerobí zbier
ku platn ! práve z tohto dôvo
clu. Ano, vypoču je si každ ú raz, 
dva razy, a potom ich daru je 
priateľom. ja osobn e mfim do· 
ma as i 8000 platni, ale tiež sa 
mi nežiada ich počúvať viac
krát. MysHm s i, že gramofóno
Vá platií a má viac histotickú 
hodnotu, že uchováva pre na · 
sledujúce pokolenia ukážku, to· 
h<l, a ku hra li urč ití interpret i. 
A prirodzene, je tu dôležitý a j 
moment výchovný, kedy gra mo
fónová platií.a nahrádza ľuďom 
priamy kontakt s hudobnou 
p rodu kcio u a umožňuje im, aby 
sa sprostredkova nou formou 
st retli s kvalitnými inte rpre t
mi. V pos lednej do be SEI však 
n ahrávajú platne nielen v š tú · 
diu, kde je všetko ster ilné, Bl.e 
priamo v sále, na koncerte. 

v Keszthelyi, rodisku Karla 
Golclmarka, sklad ateľa, ktorý sa 
v pos lednom čase teší zvýše 
nej pozornost i hudobnej verej
nosti, al e n a jmä gr·a mofóno
vých v yd-avate ľstiev, preb~alo 
od 29. mája clo 4. júna ""'t. r. 
už piate Interfór um, usporiada
né maďarskou koncertnou 
agentúrou Interkoncert . Myš
lienke, pr evza te j mimoc110d um 
od nášho Interpód la, sa dost á
va na lnterfóre ine j re!l lizác!e: 
mladí umelci zo všetkvch ká· 
t av s veta sa v kr átkom r ec itl!.
lovom programe neprezent ujú 
na koncertnom - pódiu v rámc! 
ve re jnej produkc ie, ale takre
čeno v rodinnom kr uhu - pred 
vybraným, p.ozvaným obecen
stvom takisto zo všetkých s ve
t ových strán. Hostia sa grupu
j(J z významných managerov, 
pracovníkov rozhlasových a t e
levíznych s taníc, významných 
gramafónových vydavateľstiev, 

usporiadateľov koncertov i po
prednýc h kritikov v počte vy
še 50 osôb, k torých väčš ia časť 
sa tu schádza pravidelne: u
zavreté priat e ľstvá sa tu upev
nia a isto majú priaznivý vplyv 
a j na množstvo odborných dis· 
kusí! predovšetk ým, pravda, na 
tému predvedenýc h y_ýkonov. 
Pracovná čas ť týžcl iiového po
dujat ia je pritom časovo ne
smierne náročná: počúva sa 
denne okolo 7 hodín, večer ešte 
usporiada telia prezentujú zau
jímavé konc_erty. Prekrásne 
prostred ie Festetichovho paláca 
v Keszthe lyi mierni únavu, hQ· 
te l Helikon n a pobreží Balata-

Pravda, aj tento prístup má 
svoje n evýhody. Sta ne su, že in
terpret sa dopusti na určitom 
mieste chyby, a kto má potom 
chuť počúva ť stokrát jednu a 
tú is tú chybu na pla tni? V sú· 
vislosti s live-nahrávkami sa 
musím zmieniť aj o ďAlšom ne
dostatku. Na pl atľíu sa zazna
menáva len výkon na . jednom 
koncerte, ale kde je povedané, 
že práve tento výkon bol na j
kvalitne jši, že interpret nie je 
schopný zahrať skladbu oveľa 
lepšie v iný deiW Kvalitatfvna 
úroveií výkonov predsa kol!še, 
to je známa skutočnosť. Ale 
platií.a s touto skutočnosťou ne
počfta. V r. 1979 mi v New 
Y•ork u n ahral i jeden koncert na 
pla tiíu, a le ja si mysl!m, že som 
hral inokedy lepšie. 

Sú také nahrávky, ktoré by 

Máte bohatý repertoár, sta· 
rostlivo zvolený. Sú a j také 
skladby, ktoré .ste doň neza
radili, pretože k nim nemáte 
nijaký vzťah? 

- Keď niekedy nehrám ur 
čité s kl adby, znamená to toľ
ko, že v dane j chv!Ii mi nič 
nevravia , že ma nelákajú. Mám 
urč it é - poveda l by som -
et apy, kedy od jedného sklada
teľa nehrám vôbec nič , ani jed
nu 'notu. Na príklad dlhé roky 
som tak to neinterpertoval Cho
pina. Teraz ·sa mu venujem o 
to viac. Ale Debussyho na prí 
kla d n ebudem hrať nikdy. Páč i 
sa mi, keď ho hra jú _in! klavi
risti, samozrejme - na veľmi 
dobre j úrovni - ale ja sám? 
To si ani neviem predstaviť. 

ste chceli zopakovať? Ktorí skladatelia, ktoré sklad-
- Ano, sú. Ale dvakrát som . by vás zaujali z novej soviet· 

pž nah r ával nifi)';to ré , q tuly, a j . skej tvorby? Vieme, že ste pre· 
v minulost i. Moments musicaux ' "mi~ľiNiľťi ' · 'nap~lkíad 'Galirihio·v .. 
od Sergeja Rachmaninova naj- k~avirny koncer t. n.·. 

• l 1 "JI ' /,./ U< , {J1' .1 : 1 ; i. 

ÍJ'i'V '' v· r. 1955, druhýkrát v r. . - · K súčasnej sovietskej tvor-
1975. be mám pomerne zložitý v~ťah, 

Je medzi oboma nahrävkami ako ostatne k celej súčasnej 
podstatný rozdiel? hudbe. Príčina je v tom, že som 

- Ani nie. Al e nedávno mi vy rast a l v inej do be, než vzni· 
ktos i hovoril , že sa mu lepšie kaj ú tieto d iela, že som si zvy-
páči mojA st arš ia nahrávka, kol na inú hudbu, na hudbu 
vraj je poetic ke jšia. Snáď. Rok- sta rš ieho dáta, že Avantgardný 
mi ale vždy čl oveku niečo od- jazyk je pre miía prfliš ťažký 
búda, niečo pribúda. Dvakrát a nezrozumiteľný . Priečilo by 
som nahral a j Prokofievovu B. sa mi študovať súčasnú hudbu, 
sonát u ,a momentálne sa chys- lebo moje det stvo a ml ados ť sa 

nu, v ktorom sú ubytovaní vše t
ci účastníci, poskytuje aspoň 
ilúziu rekreačnej ic) yly, na kto
rú, pravda, takmer nezostl!.va 
času. 

Tohtoročné lnterfórum malo 
- ako už a j v minu losti -
pohyblivú úrovei1 . Popri vyni
kajúcich výkonoch pr~kticky 
hotových mla dých umelcov [ v.e· 
ková hranica je 30 rokov] sme 
počuli a j výkony mimoriadne 
t alento vané, a le eš te necl·ozre
t é, no a j výkony málo nádejné : 
Zdá sa, že kritériá výberu· na 
reprezentáciu nie sú u všet
kých vysie lajúcich organizáci! 
r ovnaké. Z 21 kandidátov ( só
listi a komorné súbory) dva
násti zauja li pozorno sť pos lu
cháčov v poz!tlvnom zmys le, z 
n ich .ni ekoľk í vystúpili ako ho
tové umelecké osobnosti: Naum 
Grubert a Juri j Balmet [obaja 
zo ZSSR] svoj ím s kvelým maj
strovstvom nič ner is koval i, ich 
polorecitá ly patr ili k veľkým 
zážitkom, prekračujúc im aj rá· 
mec podujatia . Béla Drahos 
[ flauta , MĽR], u nás známy z 
MTMI [UNESCO ] 1971i1 patrí 
tiež k umelcom, u ktorých r a
dos ť z h ry, prirodzenosť~ ma-. 
x!málna muzikalita sa snúbia 
so vzácnym vnútorným poko· 
jom a so zmyslom pre podsta
t u interpretovanej skladby, po
dobne ako sa v tomt o duchu 
prezentoval Aj anglický klari
n et ista Michael Collins [s vý
nikajúcim klavirist om Nigelom 
Clayt,onom ). Do tejto "vrcho
lovej_" s kupiny by s om vedla 
síce trošku jednostranného, ale 

1\nglický klarinetista Michael 
Collins. 

nesmierne ·zaujímavého zjavu 
francúzskeho klavir.istu Jeana
Yvesa Thibaudeta n esporne za
radila aj nášho Jindi'ic ha Paz
dar u, kto rý nebo l iba s odstu
pom najlepším huslistom Inter
fó ra, a le ktorý si presvedčivou 
muzikalitou, hrou ak•oby o ži· 
vot, získal "Iné sympatie všet· 
kých poslucháčov. Zvlášť dob
re sa mu - podľa moje j osob· 
n e j mienky - vydar ilo záve reč
n é, síce veľmi stručné, vystúpe
nie v koncerte najlepších ú
častníl,wv , vysielanom Maďar· 

. sko u televíziou priamym pre-
nosom. Veľmi dobré meno sl 
urobilo a j Pr ažákovo kvartet o 
výkonom v Dvoi'ákovom Sláči· 
k ovom kvartete As dur, škoda 
len, že v prídavku [Mozart l sa 
im dar ilo menej. Zau jímavým, 
ale veľmi detským zjavom bol 
15-ročný rumunský huslista 

spáj a jú s čímsi iným. Ga lini
nov 2. klavírny koncer t je však 
viac-menej nap ísaný v tradič
nom ja zyk u a preto ho int er
pretujem. Momentálne sa za
oberám niekoľkými súčasn íkmi, 

ktorí sú mi však blízki svo jou 
hudo bnou rečou. V nedávne j 
dobe s om uviedol dve skladbý 
môjho pr iateľa, s k la d ate ľa Ni
kolaja Karelnikova a práve t e
raz š tud ujem Chrennik,ovov 2. 
klav írny koncert. Na vyše, ne
dávno mi dal no ty svojho kl a
vírneho koncertu a j Alfred 
šnitke . 

Hráte medzi iným aj sklad
by G. Gershwina. Ako ste sa 
dostali k tomuto skladatefovil' 

-- Pôvodne t o bola ob jednáv
ka, mai som vystupovať v USA, 
diela som naštudoval, ale napo
kon z ce lého turné n ezostalo 
nič. 

Tri desaťročia ste profesio
nálnym klaviristom. Zmenili ste 
medzitým štýl práce? 

- Myslím si , že v určitom 
smere á no. Kedysi som pristu
pova l k skladbám č isto emocio
nálne, te raz si dávam pozor n n 
de taily, súst reďujem sn na štý l. 
To sú, p.oveclal by som, t aké 
ma lé zmeny v muzikants kii j ku
chyni. Niekedy pracu jem nad 
jednou skladbou veľm i , d lhý 
čas , inokedy t o ide rýchlo. Na· 
ozaj, ťažko môžem povedať, čl 
n iečo naštudujem o rnesiac, 
a lebo dva mesiace, to praktic
ky nikdy dopredu nev ie m. 

Sú interpreti, konkrétne kla
viristi, ktorých kariéra začala 
veľmi skoro. V dvadsiatke , či 
o päť r·okov neskôr už boli vše
obecne známi. Vy ste sa však 
stali .,známy" oveľa neskôr .. . 

Máte pravdu. Postupoval 
som dop redu pomalič k y. Bo l 
s om síce na súťažiac h , ale to 
veľa nezavážilo. Na vine bola 
vojna a rQkY, ktoré po ne j nu
s ledova l i. Rok y studene j voj ny. 
Kont akt so svetom, taký n evy· 
hnutný pre hudo bníkov , c hýbal. 
Ľady sa prelomili, až keď som 
išie l na prvé ame rické turné. 
Odvtedy ma poznaj ú vo sve te. 
Akokoľvek paracl.oxne t o znie, 
mysllm si, že ka riéra, ten druh 
'kariéry, ktor ý nesie so sebou 
pa lcové titu lky na plagiitoch a 
v nóvinách,". vypredané sály; 
množstvo na h rávok , ví tania a 
au togramy, t en sa nespája vždy 
s krité riami kvality. Niek to mô
že hrať akokoľvek dobr e, a 
predsa zostane v tomto zmys le 
n eznámym. Kariéra - t-o je a j 
otázka š ťastia u náhody. Ja so m 
mal obo je , a j keď neskôr ako 
mnohí iní . . . 

Zhovárala sa: 
ANNA GROSSMANNOVA 

Gabriel Groitoru, maďarský kla
vir ista Attila Némethy [ známy 
u nás z Int erpócl ia) inklinu júc i 
zatiaľ k bravúrnym skladbám ; 
Poliak Jerzy Stercinski je sľu b
ným klaviris tom, podob ne ako 
Mathias Weber z NDR a hus
lis ta Gyula Stuller z MĽR . 

Úlohou veče rných koncer tov 
bolo in formovať hostí ·O maďar 
skom hudobnom živote z čo 
najširšieho zo rného uhla . Otvá 
rac f koncer t mladých maďar

ských in te rpr etov, bývalých ú
častnikov Interfóra, sa niesol v 
duc hu storočnice naroden ia B. 
Bartóka [aj mnohí účastníc i 

tohtoročného Inter fóra zaradi· 
ll do svojho programu diela 
tohto skladateľa ] . Ziaľ, dob rú 
poves ť maďarsk ého interp reta č 
ného umenia nepotv rdilo ove
ctenie Ross iniho Petite Messe 
Solennelle vo Festeticsovom 
zámku v Keszthe lyi, o to viac 
zau jal koncert zo sučasne j t vor
by maďarskýc h skladateľov v 
keszthelysko hl divadle, kon
cer t renesačnej a ranoba ro ko
ve j hudby v renov>avanom hra
de v Sárvári a vystúpenie vy
nikaj úceho maďarsko-chorv át· 
skeho ľudového súboru. Macľa r
s kých hostiteľov v organiz~c ii 

podporila do brá pohoda i spo
kojnos ť všetkých účastnlk·ov a 
hrialo ich vedo mie nie le n dob· 
re vykon a nej, zaslúženej práce 
v pros pech ďa lších, vyše dva
dsiatich mladýc h umelcov, a le 
i nádej ďalšieho prieniku vlast 
ných umeleckých s!! do sve
ta: veď o. i. ibA za posledn é 
tr i roky r ealizovalo vydavateľ
stvo TELDEC (Hamburg ] 10 
gra moplatní mla.dých maďar
ských interpretov v dôsled ku 
kontaktov nadv iazaných na 
predch ádzajúcom Inte rfóre. 

- Ia -

ZO ZAHRANIČIA 
Gian Carlo Menotti, jeden z 

najúspešnejšich skladateľov sú
časnosti , oslávil 7. júla t. r. 
svoje 70. narodeniny. Narodil 
sa v Taliansku pri Lugánskom 
jazere roku 1911. v mnohodet
nej rodine . Hudbu z ačal študo· 
vať na milánskom konzervató
riu, kde skomponoval aj svoj 
prvý operný pokus Pierotova 
smrť. Po presťahovan í rodičov 
do USA navštevoval Menotti 
Curtisov Hudobný inštitút vo 
Filadelfii, na ktorom neskôr 
pôsobil ako profesor. Od samé· 
ho počiatku kompozičnej čin· 
nosti ho silne vzrušovalo hu
dobné divadlo a jemu zasvätil 
aj podstatnú časť svojej k om· 
pozičnej tvorby. Jeho prvé zrel 
šie hudobno-dramatické dielo 
Amélia ide nn bál ( 1935] insce
novala neskoršie aj Metropoli
tan Opera. Úalšími .opernými 
dielami - Stará panna n zlo
dej [1939), Médium (1948]. Te· 
le fón [ 1947), Konzul [ 1950 J. 
Vianočná opera [ 1951 ), Mária 
Golovinová ( 1958) a iné - pre
nikol na svetové operné javis
ká a stal sa úspešným a uzná
vaným skladateľom súčasnej 
opery. Hoci je Menotti autorom 
aj dvoch úspešných baletov -
Sebastian a · Výlet do neznáma, 
početných komornýc h skladieb 
pre rôzne nástroje, autorom 
symfonicke j básne Apokalypsa, 
jednako len najväčší význam 
má jeho operná tvorba, v kto
rej sa javí ako skúsený diva
delník s neomylným dramatic
kým citom. Pre svoje opery si 
vyberaJ takmer výlu~ne súčas
né témy [libretá si písal zväčša 
sám), ktoré dokázal spracovať 
modernými, no zrozumiteľným i 
a pristupnými kompozičnými 
,prostr iedkami, nerozpakujúc sa 
pritom zúžitkovať najrôznejšie 
vplyvy a podnety zo súčasnej 
i minulej hudby. Menotti sa vý· 
razne prejavil i ako organlzá· 
tor hudobného života a prič inil 
sa 'o založenie svetového hu· 
dobného festivalu v talia nskom 
Spolete. 

Kráľovský balet Covent Gar
den London pripravuje k osla· 
vám 50. výro~ia svojho založe
nia S -týždňový slávnostný pro
gram v rámci ktorého uvedd l 
premiéru nového baletu Isado
ra od Kennetilt Macmilliana. Ba
lot je venovan'ý pamiatka sveto
známej ta nečnice lsadory D11n· 
can ovej. 

Zásluhou mesta Diisseldorf a 
Spoločnosti Roberta Schuman· 
na uskutočnili sa v dňoch !l .-
28. júna t. r . v Dusseldorfe pr· 
vé Schumannovo hu.dobné s láv· 
nosti. Na tymto významnom po
dujatí, konanom v roku 125. vf· 
račia úmrtia R. Schumanna, 
vystúpil celý rad pr ominent
nýcil slíborov [ Berlinska filha r
mónia ] i 'osobposti [W. ' Sawa
lisch, I. Hollwegová, H. Prey, 
D. Barenboim). V r ámci slá v· 
nosti uskuto~nilo sa i dvojdňo

vé medziná rodné vedecké sym
pózium venované tvorbe R. 
Schuma nna. 

Na programe tohtoro~ného 
letného operné ho festivalu v 
San Franc iscu ( 12. 6. - 19. 7. l 
boli Reima nnov "Lear" (prvé 
uvedenie v USA J, Mozartov 
" Don Giovanni" , Wagnerovi 
" Majstri speváci norimberskl", 
Monteverdiho "Korunovácia 
Poppaey" a · Verdiho opera " Rl· 
go le tto" [ 1., 5., 8., 11., U . a 
17. júla), v ktore j part Vojvo
du spieval zaslúžilý umelec Pe
ter Dvorský. 

Witold Lutoslawski skompo
noval na pamäť nedávno zomre
lé ho poľského mu:l:ikológa Ste· 
fana Jarocinské ho Gravo pre 
violončelo a klavír. 

Vynikajúci sovietsky dirigent 
Gennadij Roždestvenskij, teraj
ši šéf londýnskeho orchestra 
BBC, nastúpi začiatkom októb· 
ra na post šéfdirigenta Viedeii 
skych s ymfonikov. Jeho ďalšie 
p ôsobenie v londýnskom or
chestri sa obmedzi v budúcom 
r.oku na pohostinské vystúpe
nia . 

Medziná rodný hudobný lesti· 
val venovaný tvorbe ~ S. Ba
cha sa uskutočnil v dňoch 14. 
a ž 20. júna t . r. na ostrove Ma
deira, pa triaci Portugalsku. Na 
progr ame bola nielen Bachova 
n a jvýznamnejšia orchest r álno
vokálna, orga nová a komorná 
tvorba, ale i tvorba A. Vival
d iho a W. A. Mozart a. Vä~ší 
na koncertov sa uskutočn ila v 
katedrále da Sé, posta venej v 
15. storočí. 



JUBILANT 
.Stt<I!Hg ický cie ľ zHklada tef· 

s k ýcll osn lmustf nášho h udob· 
n ého unH!ni;, - dosia hnuť vy· 
rovn iln it: š vys pel ou a 1111 trH· 
d fc iu bo hato u českou hudobnou 
kult ú rou , sa pom a ly, ale isto 
dosahu je. l' od in ra sa n n tom aj 
rad int erpretov svo jou aktlvi· 
tou v te les ilc h , v komorných 
sú boroch i só listic kou p t·ezen · 
táciou nÍ1 koncertno m pódiu. Z 
hráčov n n dyc hové nástroje vy · 

nova[ hudbe a ko elév Vo jen 
sknj hudby v Tren č fne od štr· 
násľich rokov. J)alšle dva ro ky 
š tudova l hobo j nu pražske j Vo · 
jenske j hud obnej š ko le pud Vl!· 
clen ím ). Voboi' lla. V rokoc h 

kladne, neuspo kojuje s u s do· 
s tah nu týml métami a neustále 
sa usilu je o zvelade nie svoj ich 
nema lýc h umeleckých schop· 
nost f. jeho prinos pre rast s la · 
venského orchest rc\ lneho ume· 

kultúr y il v r oku 1978 medailu 
k 30. výroc iu Febr uára. 

Okrem boha te j orchestrá lne j 
p ruxe Ha n ušovsk ý pôsobí oli 
ro ku 1956 až dodnes v Brat•· 
s luvskom komornom zd r uženi. 
Význa mn ú je u j jeho spolup rá· 
ca s ďulšlmi komornými te lesa
mi: operným súborom Came r.a· 
ta s lovaca, Mus i c i cl a ca mera, 
i Bratislnvs kou komornou har · 
món iou . 

kra tších koncertných číse l z 
tn kmer všetk ých š týlovýc h ob· 
d obí, pozor uhodné sú pr edo · 
v ~etkým jeho výkony v kon 
cer toch pre hoboj a orches ter 
R . .Straussa , T. Albino l'l iho, ]. 
Haydna , f. v Bachových ~ran
denburských koncertoch. Po 
kla l mu to čas u záväzky k ma
tfn·skému te lesu dovolu jú, vzo · 
t·uvo reprezentuje (u·oveií s lo· 
vens kého výkonného u men ia a j 
v zah ré! n ič!. Du povedomia ~ ir · 

se j h udob ne j ve re jnos ti vs tu 
puje aj prostred n lc tvom zn nme· 
nitýc h rozhlasovýc h i televfz · 
nych n ahrávok. Hnnu šuvského 
kvality a úpr imný vzťuh k s lo · 
vens ke j lite r a túre pre hoboj 
dok ument uje i jeho viacnáso b· 
ná účasť na prehlia d kach s lo · 
venske j tvor by a konc el'lného 
umenia a ko i n iekolko sk ladieb, 
ktorých vzn ik podnietil , a ktoré 
nmlš ene sá m intrJrpt·el u je. 

, y 

ora l v tomto s mere na Sloven · 
s ku h lbokú brázd u dlhoročný 

č l en u vedúci n ástrojove j s ku· 
piny ho bo jov o rche s t ra .SF, ju· 
bilujúc i jo ze[ Hanušovský (nm·. 
12. VIl. 1931 ). 

Ten to zd t·a vo am biciózny ho · 
bo jis tu po chádza z výc hodného 
.S love nska. Muzikiílne tnlento · 
va n ý chlupec z ro botnlckej ro · 
d iny začal sa .s ús tav ne jš ie ve-

1949-53 navš tevovul ~tú tn e kon
zerva tór ium v Bl'llli s lave. kd e 
bol. jeho pedagógom P. Or th 11 

po jeho smr ti Ing. R. No vák. V 
!'Oku 1951 prešiel z dovted i:ljšie· 
ho pôsobislw - z b ratis lavskej 
vojenske j hud by, do novozalo· 
ženého Vojenského umeleckého 
s úboru , ktorý roku 1956 q pus· 
t i l a ko poruč ík v zá lohe. Odvte· 
dy sa jeho ume lecká dráha n e· 
p re tržite spája už podnes s 
ras tom a budova ním prvého 
slovenského orc hest ra . 

Hanušovské ho pélsohenie v 
Slovensk Bj fi lhurrnónil zname
ná výrazné a trvalé posilnenie 
hobo jove j skupiny. Pracuje prí· 

niu dokladá ru cl priazn ivýc h 
hodnotení z pera nielen domá· 
cic h, ale nernz aj zahraničných 
recenzento v i hosťujúcich dl· 
r igen tov. Vďaka svoj im scho p· 
nostinm zfsknl Hanusovs k ý v 
roku 1972 post l. , hobojistu SF 
n od roku 1979 funkciu ved ú· 
ceho hobojove j sk upiny: Už v 
ro ku 1965 udelil mu prezide n t 
r e pub liky vyzna menunie Za 
službu vlasti, vedenie ma ter · 
s kého podniku menovalo ho ro · 
ku 1969 Zas lúžil ým č lenom SF 
a pr i 25. v ýroč í založeniu te le · 
sa Vzomým pracovnlkom .SF. 
V rok u 1977 získal rezortné vy
znamenanie Zas lúžil ý p racovnlk 

Hanušovs ký sa osvedčil nj ako 
d isciplinovan ý, pohotový , muzi · 
ká lny , k ultivovaný ·- u preto 
aj vyll l' ŕiMiv él ný - sólist a na 
koncer tnom pód iu. V s účasnosti 
predstuvuje v ra doch s loven · 
ských inštr umen talistov spičko · 

vého re pt·ezentan ta nielen svo j· 
ho nástro ja , a le cele j s kupiny 
dych á1·ov . .Spoluúčinkovu l s or · 
chestro m .SF, .SKO ( ét j v zaht'CI · 
n iči ). so Státnou f ilharmóniou 
v Ko šiciach, Brati.slavsk ým ku· 
morným zd ruže n!m. Okrem V. čiZIK 

Opätovné "Stretnt tie II1ÚZ11 

M.· r 1ae 10 v 1 . , tisla vs koni 
Už po niekoľko rokov realizuje Zväz 

s lovenských skladateľov v spolupráci s 
Ga lér iou h l. m. SSR Bratislavy a MDKO 
pravidelne na ja r a na jeset1 cykl us ne· 
deln ých .,Stretnuti múz" v Mirbachovom 
palác i, poskytu júce mla d ým interpretom 
p ries tor na ukážk u svojho umenia. Podu· 
jat!e su teš i značne j priazni zo strany 
pos l ucháčov, k čomu iste pris piev/l aj 
neobyča jne inšpirujúce prostredie tejto 
s tttre j rezidenc ie. 

Cyklus o tvorilo 3. mája Koilcké kvar· 
teto [O. Lewit - l. husle, M. j irout -
2. hus le , j. Kýška - viola , J. jánošik -
vio lo nče lo ) . Ensemhle d isponuje bo ha· 
tý m repe rtoárom v š irokom zábere rôz
n ych š t}•lových obdobi, v kto rom pr áve 
súču s nl1 tvorba za berá dôležité miesto. 
Aj pôvodnej slovenskej h uclhe venujú 
značnú pozornosť, veď premié rovo uvied· 
li už n iekoľko diel do mácic h autorov. 
V Malovcovom I. sláčikovom kvartete 
Meditazioni notturni e coda podčiarkli 
s ubtllnu poetickú lin iu , konc ent rujúc u sa 
v strede s kl adby do lyrickej v ýpovede. 
Kvarteto je jedným z tých die l skladate~ 
la , ktot•é svoju sugestfvnosť znáso bu je 
na li ehavosťou výrazu i a kýms i znovu~ 

objaveným roroant.~ckým pátosom. ú plne 
odlišným dielo m bolo VI. slátikové kvar· 
teto Borisa Cajkovského, ktoré akcen
tova lo najm!l polohy dramu tic ké; jeho 
s merovanie k výslednej mo hutnej zvu· 
kovostl mu zabezpečovalo plnosť faktú · 
r y, ktorá len málokedy dala možnost 
ukáza( sa jednotlivým členom s úboru v 
sólových vs tupoch. Kvartetisti práve tak 
<tko pochopili, p recitili a s majstrovským 
n <tdhfa dum tl močili hudbu j. Malovca, 
rovna ko do bre vyst ihl i drsnos ť l dra ma· 
tickosť Cajkovského. Záver Ich vystúpe · 
ni u tV·Ul' il o ll. sláčikové kvarteto d mol 
B. Smetanu, dielo z .posledného tvorivého 
obdobiu s k locla te ľa , ktor é súbor nedáv
n u na hra l pre fonot ék u košického roz
hlas u . Koš ic ké kva r teto za uja lo expre
slvnym s tvárnen ím kompozlc ie , kto.i' ·ej 
drama tizmus a trag ika sa pre javll i v 
každom para metri in terpre tácie . Výber 
z poézie V. Mihálika ä M. Rtífusa rec i· 

. to val u Viera Hladká. 

V závere koncertnej sezón y 119. a 20. 
mája ) uv iedol Slovenský komorný or· 
chester pod vedenlm Bohdana Warcltala 
v cykl e Koncer tov pre závody a v rá m
ci Ceskos lovenske j h udobne j žatvy kon· 
cert s pútavou dramaturgiou. Ako prvé 
dielo prezentoval premiéru Koncertu pre 
čembalo a sláčikový orchester Tibora 
Andraliovana [ časti : Allegro - Andante 
-- All egro ma non troppo ]. skladbu , kto· 
rá te?>l ako ďa lši vklad do fondu domá· 
ce) tvorby. Autor v ne j - najmä v dru
he) a tretej časti - t ransformuje jednu 
základnú myšlienku, ktorá nezaprie svo · 
ju s lovenskú p rovenienclu a o pria da ju 
dal š lm hudo bným materiá lom, rovnako 
,.s lovensk ým". Sólistom no vého Andrašo· 
va novho d ie la bol Alexander Cattarino, 
ktorý vo svojom prednese výbo rne vy
stiho L jeho charakter. Dôsledne reš pek ~ 
tujúc autorov zápis, agogicky i clynamic~ 
k y df)Centne odlfš il jednotlivé úseky k raj · 
nýc h i pokojnej st redne j časti podfa dô· 
ležitost i. SKO tie to rozllšenia rozvinul 
do bohate j výrazovej škály ná lad. V roz· 
siahlej kadencii pred záverom diela Cat· 
ta r lno pt'Hd viedol znova v koncentro· 
va ne j forme jeho myšlienkový m ateriál 
i nástrojové možnosti. Spo lu s warcha· 
lovcami tak zabezpečili optimá lne vy· 
znenie u prija ti e koncet·tu. ktorý je ví· 
ta n ým prfspevkom clo našej litera túry 
pre čemba l u - nástroj, prež!vajúc i dnes 
svoje obrodenie. 

Ďale j zaznel Koncert pre organ a slá· 
čikový orchester G dur Frantlika Xavera. 
Brixiho 1 časti : Allegro moderato Ada· 

ju b i le u Mikuláša Schneidra-Trnavského 
vzdu l hold koncert s názvom .. .s oclka· 
zom M. Schneidra-Trnavského" ( 10. V.). 
na ktoro m sa p t·ed stav ili la u reáti pred
ch<ídza j(tc ich ročnikov speváckej sú taže 
M . .Schne id rn-Trnavského v Tmuve. Kon
cert bo l súčnsne za rade n ý do . Ceskoslo· 
venskej h udobnej žatvy. Každý z úč in · 
k ujúcich p t·edviedol s k lad by jubil anta a 
iné d ielo slovenského uuto ra, čo do ku · 
mentovalo bohatstvo naše j vo kálnej 
tvor by. .Sólis ti! ope ry DjGT v Banskej 
Bystr ici jaroslav Kosec v troch pies
iíuc h M. .Schneidra-Trnavského ukázal 
svoj p r ie razný, nosný hlasový fond. Plne 
obs ia hol požiadavky in terpretovaných 
die l, ktoré ma li svo je kompozičné zá· 
zemie v Judových piesňach. Prlnosom 
je ho vystú penia boli Tri p iesne z odka
zu F. Kafendu, k toré in terpretova l kultl· 
vovune, s citlivým vkusom pre drobnú 
vok<ílnu miniatúru. Mladá sopranistka 
Kamila Vyskočllová zaspievala od trnav· 
ského ma jst ra d ve, skôr nosta lgicky la
dené poetické piesne Vted y sa ml pri· 
snij ú a V našom dv.ore, ako a j Hruš ov
ského cykl us p iatich lyr.ických piesni na 
s lov(i ~- l!a famove j Cerve n ý mak. Oce~ 

, nili ll•ne P,~jmä jej sn.~}m , o maximálne 
posti·ehnutie a vyja drenie splevaného 
textu u komornosť prejavu. Tret! z účin· 
kuj úcicil , bnsistit ]án Galia vlastni hlas 
pd jemného sfa rbenia, ktorým d okáže .pú· 
tavo kreovať prednesené d iela. jeho in· 
terpt·etúcia oscilovala medzi d vomu ro· 
v in ami, a to vážnou v piesn i Sed lme tu 
s mu t ní a rovino u hudobného vtipu v 
piesn i Nôžk n a Urbancových Piesňach 
o vlne . Hoc i Ján Galia e~te študu je na 
VŠMU, jeho p rejav nesie stopy vyhrane· 
nosti a presvedčivos!!: Všetk ých voka· 
listov s profesio nálnou Istotou sp revá· 
dzala nu klav lri Katarina Dibáková. 

JANA SUHA]DOVÄ 

Koncer t huslistky Agneli ]anovlčovej 
pripadol v tomto roku na Med ziná rod
n ý dei\ múze! a galérii ( 17. V.). kedy 
sú už po niekofko rokov sprlstupnené 
všetky e xpozície uved en ých inštit úci! 
bezplatne . I v GMB bolťl podstatne ruš· 

•a o tho . tlie la 
gio - Allegl'O molto ) . Toto dielo autora 
je menej hrávané. Možno aj p reto_. že Je · 
ho š t ý lové s tvárnenie je c huhstové 
vzhladom no provenienciu a obdobte 
vzniku med zi dvoma väBimi e pochami 
ba roka a k lasicizmu. Sólový part pred· 
niesla Erika Hahnová. V je j podan! vy· 
znel ten to organový koncert a ko svieže 
jasavé virtuózne dielo. jej int erpretačnl 
poi1atie práve vys tihlo š týl a c~ara~~e~ 
Brix iho s kludby. K tomu pris peli a) ~!Ve 
t empá krajn ých častí (ku ktorým poso· 
bivá poma lá čast tvo r ila vhodný kon· 
t r o s t), svietivá registrácia, zretefná ar· 
tikulácia muzikantsky stvárne né ozdoby 
a brilantná technika. To všetko prezrá· 
dza lo interpretkinu dôvernú zna lost hud· 
by sta rš!ch období • .SKO pod ta ktovkou 
Bohdana Warchalu vytvoril k sólovému 
p ul'tu ni elen citlivý s pr ievod, ale s ním 
zanietene .,ko re špondoval" a muzicíro· 
vu l v súladnom int erpretačnom poiíatí. 

Pu prestáv ke vymeni l ume leck ý vedú· 
ci SKO taktovku za husle , aby spolu so 
svo jim o rc hestrom nadch li poslucháčov 
interpretačne náročnou , ale prekrásnou 
Serenádou pre sláčikový orchester E dur, 
22. dielom Antonína Dvol'áka. V je j pia
t ich častiac h, striedavo živýc h i roz·o· 
spievuných poskytli návštevnlkom t ofko 
pohody, krásy, vnútornej v yrov naností í 
poko jné ho jasu, že to všetko bolo t uk · 
mer ta7.ké .,uniesť". Publiku, ktorého 
nadšenie bolo vefké, sa odvďačili prid a
n im časti zo sviežej a pútavej Symfó· 
nie )ana Vác lava Sté!mica. 

TÄŇA JURÄKOVÄ 

nej~ ie než po iné dn i. Možno p ráve i 
ten to fuk t, ktorý sólistku <~ kiste z11skoč il , 

s pôsobil ba vystupiíuval je j nBrvozitu 
kr{lčuj ll cu ruka v ruke s nedostu tučnuo 
konce ntráciou. Pr iťužliv ý, náročne zvo· 
le ný progrllm - odznela Sonáta a mol , 
č. 2 (BWV 1003) pre sólové husle ]. S. 
Bacha, Sonáta A dur, op. 100 pre husle 
a klavlr J. Brahmsa a Poeme macabre 
pre husle a klavlr E. Suchoňa - žia f, 
nepr ini r.so l očakávané ovoci e. junov ičovú 
ná m svojim rozpač itým výkonom, pozna · 
čeným ne istotou , častými kolfziumi [ č i 
už v spo jeni s p rehreškami intonačnými, 
alebo ryt mic k ými ), neocldiferencovaný m 
s pôsobom tvorenia tónu v tak štý lo vo 
rô zno rodom reper toári ( nevysvetliteľná 
robustnosť v tvoreni tónu prerasta júca 
až do jednotvárnosti) pr ipruv ila málo 
prljemné chvlle. .Snáď naj mark unt ne'jšie 
sa nedosta točná technická pri pruvl:lnos ť 
huslis tk y pre javi la v úvodnej Bachovej 
sólovej sonáte. Aj ked' zoh ladnlme sk u· 
točnosť, že Bachove sólové sonáty pre 
hus le sú nepopierateľne jedným z na j· 
ťaž~lch orieškov husrovej lite•·a tút·y ( só
lista je nú tený pri ich reprod ukc ii vy
rovnať sa miestami s pri tt m neprekona· 
teľnými prekážkami). ne možno sa s v ý· 
k onom Interpre tky stoto žni t. Nujmä zlo· 
žitá polyfonická fa ktúra fúgy ( Il. časť l 
s ťažko t·ealizovatelným samosta tným po
hybom vn(Itorných hlusov a kompliko· 
vaná intonačne náročná akorcl ickú hra 
pre.ré.s tli súčasn~ in te rpretučn~ . m,~žnos· 
ti huslistKy. S'6!ová ·~ n'á.stľ,l?.l9Xt. JJfa~ _:Je ' 
s kutočne d ri nu. Vyžad u)e o k rem talen t u 
i sústredenú, neúprosne systematickú a 
sústavnú prácu, a to nielen pred vy · 
stúpenlm, uJe vlastne po celý život. Ag
neša janovičovú tentokrát zostala v mno· 
horn dlžná svojim poslucháčom (a to nie· 
len v Bachovi, ale i v ďa l šieh dvoch 
pre dnesen ých d ielach z kme t1ového re· 
pertoáru ). je j výkon zosta l kdesi na 
úrovn i h uslis tu-tovariša, pokrivkávajúce
ho za cechovým i ma jstra mi (o š pič ko· 
v ých husfových virtuózoch ne hovoiac). 
Nezostáva nám nič iné, len dllfať, že v 
budúcnosti svo j dlh čo na jpoctivejšie 
sp lutf. VIOLA FEDOROVOVÄ 

Vysokú umeleckú úro veft pr iniesol 
š tvr tý kon cert ( 24. V.) tak zásluhou 
kvalitných výkonov interp retov, ako a j 
pr ftaž llvou dramutut·giou , ktut·á zosúla· 
dila slovo a hud bu do jednoliateho pú· 
tavého bloku. Evu Zilinekovú poznáme 
aj z predchádza júcich podu ja ti ako vý· 
burnú recitátorku a ani tento raz svo ju 
povesť nesk lama la. Básnic ké vyznania 
Mi ros la va Vál ka u jána Buzássy ho vzbu· 
dill velkú rezonanciu ... Nebojte sa svo· 
jich neobratných rúk, ký m srdce ne · 
vychladne" - a pe lovali s lová poézie na 
poslucháčov , pretože n ielen láska k čl o· 
veku, a le symbolicky aj láska k ume· 
niu znamená · s polucftit, kräča ť, rozví jať 
su. V hudobne j časti koncertu so for · 
mou pia tich ko ncertných i o perných ár ií 
prezentovala mladú sopranistka Elena 
Holičková. Umelecký rast speváčky , dnes 
sólistky SND som sledovala už od jej 
s túclif na vysokej škole a každé nové 
vystúpenie ma vždy prijemne prekva pilo 
kvalit a tlvne novým stupf\om. V súčas· 
nosti dos ia ho l jej h las šir š ieho volurnenu 
a v diapazóne výrazove j š ká ly smer u je 
k mlaclodra ma tickému charak teru , a ko 

tu u käza la ária Rusa lky i iíriH Kut r eny. 
jej zuu jlmavý program (nebýva často 
zvykom uvádzať v rámc i komo rn ýc h kon
certov ibu samo tné iír ie ) oko renil a na · 
vyše náročnosť inte rp retovan ýc h čfs ie l. 
Má m m1 m ysli predo všetkým dve úvod né , 
brihmtnusťou H virtuóznymi p rvkami po· 
značen é árie Haydna a Beethovena, kde 
sme s íce postrehli d robné technic ké ka· 
z y, ce lkov ý do jem to vša k neovplyv
n ilo. S neobyčujnou eleganc io u a no ble· 
sou zasp ievala áriu Grófky z Mozartovej 
Figarovej svadby; v jej súčasnej insce
n (Jcii na javisku .SND vytvára , m imo· 
c hodom, a j ú lohu Cherub lna. Zná ma á r ia 
o mesiHčku z Dvorákovej Rusalky zazne
lo v jej podaní s clivou u t úžo lmou 
espres iv ito u. Vydarila sa jej a j s mútkom 
presia knu tá áriu Katreny z Krútňavy , 
nát·očná nu p resnú intonáciu i d ra ma· 
tic k ý výraz. Ľudovít Marcinger o p!iť po· 
tvrdil, a kú dô ležitú ú lohu zohráva k lu· 
virny sprievod pri celkovom pro[!lovanl 
a vyznenf d iela. 

Cyklus Stret n utie múz uzavrelo vyst ú · 
pen ie mladého vio lončelistu Ľudovlta 
Kantu (31. V. ). ktorý momentálne štu · 
duje na AMU v Prahe u prof. Večtomo · 
va , no je ho umeleckú dráh u lemujú už 
ceny z viacerých domácic h violončelo· 
v}·ch s lltužf , z ktorých na jhodnotnejšia 
je 2. cena a titu l laureáta z Medziná· 
rodnej hudobnej súťaže Pražská jar '80. 
Koncerty, na ktorých sa predstavil · dote
raz v J?ratls lave, vždy presviedča j ú o si· 
!['Jei\~ t a le ntu, /U !N.ýrazn ýc]l .• umeleck ýcl~o 
kvalitách l schopnostiach . Recenzovan ý 
koncert pa t ril tvorbe autorov 20. s toro · 
čia. Na úvod s i zvolil Suitu pre sólové 
violončelo Ľ. · Rajtera, kotrú pre miérovo 
uv iedol a j na minuloročnom Týždni no · 
vej slovenskej hudobne j tvor by. ]e to 
die lo poznačené ve ľkou espresivitou a 
dramatickou konfliktnosťou, no jedno!· 
livé časti ( spo jené attaccu ) dávajú mož· 
nos( rozohra ť značnú škál u výrazových 
nuansi - o d po lôh ka ntabil n ýc h cez dra · 
matic k y vyh rotené pasáže až po virtuóz
ny ta nec. Vervo u svojho tempera mentu i 
mladis tv ým e lánom Kan tn akcentoval 
nujm!i dramatickú lfn iu d ielu. Už tu pre· 
ukáza l krásu svojho p lného , zaobleného 
tónu s pr imera n ým vibrá tom i vý.born ú 
tec hn ickú pr ipravenos t , k torá s a na jzre
te lne jšie prejavi práve pri sólových č ls· 
!ach . V Páleničkových Chorálových va· 
riáciách opäť rozozvuča l celý kale i· 
doskop nálad. Pekne vybudoval gradačnú 
l!n iu d ielu, v ktorej sa hudobný proces 
od počia točnýc h kľúčových n pokojných 
úsekov cez vyh rotené, tec hn ic ky i výra· 
zove náročné pasáže vrac ia s p!i t do pô· 
vodnej mä kke j a vyrovna nej hlad iny. 
NaJväčšlm vkladom koncertu bo la ne· 
sporne Prokofievova Sonáta C dur, br~
lantná, zámerne využivu júca rôzne s po
so by hra nia na s láčikovom nás tro ji. Cit~ 
livý zmysel pre ko mornú súhru dáva 
Daniele Rusóovej ( klavlrny spr ievod l d o 
rúk možnosť, rovnakou mierou a ko só· 
listu pod ie ľa ť sa na s poluvytváranl diela. 
Vzájomnou in ter akc iou obuc h umelcov 
vznik la tak jedinečná a tmosfér a tvorivé
ho muzicírovania. 

Hoci nedefné predpo ludňa jšie koncer · 
t y v Mlrbuchu p redstavujú Ibn drobnt 
ka mienok v moza ike hudobného t ivota , 
i o n i dokumentujú vyspe losť 11 dOletltf 
zástoj mladýc h v na~om interpretač· 
nom umen f. JANA SUHAJDOVA 
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V dvadsiatych rokoch nášho storočia 
vzniklo vo Zvolene él potom nieko1ko 
rokov v tomto meste i širokom okolí 
pôsobilo Orchestrálne a spevácke zdru
ženie pohronské, ktorého dir igentom bol 
František Procházka. Od tých čias uply
nulo už vyše pol stdroč ia, nastali pre
vratné politické i spoločenské zmeny, 
generácie sa vymenili a tnk ani vermi 
neprekvnpuje, že činnosť tohto združe
ni u upadla do zabudnutia -- spomínajú 
sl na i'iu už len tí na jstar ší. 

Na tento ro k pripa dá storočnica naro
denia Františka Procházku a pri t e jto 
príležito:; ti . som sa snažil zí skať o jeho 
osobe u práci čo na jvia c poznatkov . Ok
rem sp ráv v dobových časopisoch a nie
ktorých dokumentov, ktoré mi boli už 
známe, pod a ri lo sa mi nadviazať kontak
ty s nielnorými vtedajšími Procházkový
mi spolupracov n íkm i v Cechách a1 zistiť, 
že v okresnom arc híve v Písku sa na
chádza jeho písomná pozosta losť. Ob
siahly mate riál te jto pozostalosti som 
prestudovu l. Obsahu je Procházkov obšír
ny vlas tný živo topis a najmä opis jeho 
verejnej hudobnej činnosti s bohatou do
kumentáciou (výstrižk y z novín, koreš-· 
ponctencia , programy, fotografie), čo po
skytuj e veľmi podrobný , takpovecliac 
plastický obraz o jeho obdivuhodne j <1 

zás lužnej činnosti. 

František Procházka sa narodil 14. feb· 
ruára 18!ll v Pisku a ko syn učiteľa. 
Už ako chlapec dobre spieval a mal zú
!ubu v hud be, ktor e j zákl ad y mu dal 
otec. úalej sa zdokonaľoval sám. Ako 
s trecloškolský i vysokoš kols ký štutlent sa 
a kt!vne zúčastí'ío v al čulého hudobného 
životu v Pisku, kde pôsobil vted y vyni
kajúc i hudobný pedagóg, dirigent a or 
ganizátor Bohus lav )eremiáš, ktorý vie
dol v eľký ochotnícky orchester i rnuž
ský spevácky zbor a uvádzal s n imi na 
koncertoch aj rozsiahle a náročné diela . 
Procházka často účinkoval <tlw spevák· 
tenorista, a to aj počas Aloisa Vymetala. 
Jeremlášovho nástupcu. Okrem toho zu
ložil a viedol menš! komorn ý orche~ter , 
s ktorým často ver ej ne vys tupoval. 

Pôsobi l ako právnik v Miroviciach a 
neskôr v Pisku, pričom sa alll naďa lP.j 
ve!ml intenzívne venoval s pev u a hucliJe, 
čo bo lo jeho najvlastnejšou záľubou. 

V marci 1921 prišiel na Slovensko a 
stal sa hlavným župn ým notáro tl) na žup
nom úrade v Zla t ých Moravc iach. Tu sa 
Ihneď prihlásil k spoluprác i s už e xis· 
tujúcim miestnym hud obným združením 
u prevzal jeho vedenie. Bola to me nšia 
skupina amatérskych hud obn íko v, p ri 
Procházkovi sa ale čoskoro ro.zvinuln na 
19-členný súbor. A kb pt'vá ·husJigtka "ht'a
Ja v t'i:o m. pani Bohuša ,$á~\{qvli, mttpže l
ka o kresnéh·o sudcu. absolventka p raž
ského konzervatór ia . 

Procházku svojou osobnou príťužlivos
ťou a organizačnou schopnosťou vedel 
hudobníkov združenia dostať na takú 
11rover1 , že boli schopní postupne nacv i
Cit rôzne skladby, s ktorými mohli a j 
verejne vystupovať a tuk pripruvil nie 
koľko naozaj úspešných koncertov, a ké 
pred tým v Zlatých Moravciac h nebýv ali. 
Pani Sádková účinkovala aj ako sólistka . 
Jeden takýto vyd arený koncert sa usku
točnil a j v Lev iciach. 

V dôsledku <Jdministratlvnej reformy 
bol župný úrad v Zlatých Moravciach 
l. januára 1923 zrušsný , utvorili sa veľké 
župy a Procházku bo l pre ložený k no ya 
sa utvárajúcemu župnému úradu vo Zvo 
lene, kd e zotrvn l do 30. júna 1928 a ko 
o sobný referent. Vo Zvo lene našiel pre 
pestovanie hudby dobrú pôdu, vedenie 
župy privítalo jeho snahu s porozumením 
a vytvorilo mu pomerne priaznivé pod
mienky. Tak zhromaždil Procházka čo
s koro po svojom nastúpení o kolo seba 
postupne väčši počet hudobníkov amaté
rov, s ktorý mi zača l nacvičovať, a to 
predovšetkým t ie skladby, ktoré uviedol 
už na k_oncertoch v Zlatýc h MoravCii!Ch. 
18. máju už dirigoval vo Zvolene spojen ý 
orches ter zvolens ký a :;: la tomora vecký -
v oboch bolo po 18 hráčov. Ako sólistka 
vystúpila pani Sáclková. Koncert bol pri
jatý s nadšenlm. Bol to propagačný kon
cert, ktorého účelo m bolo pritiahnuť aj 
dalších stúpencov, čo sa plne podarilo 
a o kt'átky č as pracoval Procházka už 
s 36-č l enným mchestrom pozos távajúcim 
z do brýc h hudobn íkov zo Zvo lena, Ban-

. s kej Bystrice a iných miest, ktorí sa pra
videlne schádzali aspoľí raz týždenne. 
Už 30. júna vystúpil tento orchester na 
samostatnom koncerte, na prog ra me kto 
rého boli uj také die la ako Schubertova 
Symfónia h mol, fantázia z Wagnerovho 
Lohengrina a pod. 

Vo Zvolene ma l výbomú oporu v- u či 
teľk e miestnej hudobnej ško ly Vlaste 
Šno blovej, ktorá okr.em toho, že hra la 
prvé h usl e, podávala vynikajúc~ výkony 
aj a ko sólistka. Bola absolventko u šev
člkovej majstrovskej tr iedy . 

Clenovia orchestra pozostávali z Ce
chov, Slovákov, ale i niekoľkých Neín
cov a Maďarov, ľudí rôznych povolaní 
i rôz neho spoločenského postavenia, kto
rých spá jala láska k hud be a Procház
kom im vš tepen ú s naha podáva ť čo naj
l ep~ie výkony. Pracovali obetavo, ne· 
zi5tne a s nadšením. 

. ' 

• 

ku , J. ]iránka a umelecké te lesá ako 
napľ. Spevácky zbo r moravských učíte
rov a . ďalš ie a por iaclalo ich vystúpenia 
vo vlastne j réžii. 

Ďa lším stup i\om činnosti bolo uvedenie 
prvej česke j opery Drátenlk od Františ
ka Škroupa v novembri roku 1926 p r i 
príležitosti 100. výročia vzniku tej to o pe
ry. Hrala sa vo Zvolene, Banskej Bys
trici a iných stredos lovenských mestách . 
Vtedajšia kritika t úto inscenáciu vysoko 
hodnotila a to n ielen po stránke umelec
kej , ale aj z hľadiska upevľíovania vzťa· 
hu Cechov a Slovákov, čo v prvých ro
koch spolužitia oboch národov l1o lo 
zvlášť významné. 

úspech Dráteníka dodal Procház ko vi 
ďalše j chuti a ihneď sa da l do pr!p ravy 
Smetanove j opery Predaná nevesta, k 
preclvecleniu ktore j doš lo v mar ci roku 
1927. Bolo to prvé uvedenie te jto opery 
na strednom Slovensku. Podarilo sa mu 
veľmi šťastne obsadiť všetk y ú lohy, p r i
čom ako ho,sť bo la prizvaná Eva Žitná, 
koncertná spevitčka a znamenitá hereč
ka z Prahy. Premiéra s a vydarila, takže 
sa uskutočn ilo ešte 10 repr!z vo Zvo lene 
a ďalsích mestách. 

František Procházka 
a jeho hudobná činnosť 
na Slovensku 

Orchestrálne a spevácke zdr ulenie pohrunské. 

'~.)i 
Koncertná činnosť združenhľ-;.vo Zvo

lene, Banske j Bystr ici i da lšÍCh mes
tách stredného Slovenska stretávala sa 
všade s porozu men ím a mala dobrý 
o hlas. Ako Proch úz]j:n vo svo jich s po
mienkach uvádza , bolo to vlastne jedi
né symfonic ké teleso v tej dobe na Slo 
vensku okrem amatérskej Slovens kej fi l
harmónie v Bratis la ve . 

Reži jn é náklady boli hradené prevažne 
zo vs tupného, č iastočne z príspevkov 
podporujúcich členov a niekto rých pod
nikov a verejných organizácií, dbalo sa 
a le o čo naj väčš iu úspornosť, členom sa 
pri skúškach a vystúpeniach hradilo le n 
cestovné a str avné. 

Už nas ledujúceho roku zorganizoval 
Procházka aj veľký miešaný spevácky 
zbor pozostávajúci z vyše 100 dobrých 
spevákov u aj s ním nacvičoval a uvá
dzal náročné veci, ako napr. Smetanovu 
českú písej) a l ebo čast z Dvoi'.ákovho 
ora tóri a • Stabat mater, a to spolu s or 
chestrom. Celé teleso sa už vtedy n azý
vala Orchestrálnym a speváck ym zdr u 
žením pohr<jnským. 

V spo luprá ci s dramatickým odborom 
Matice s lovenske j vo Zvo lene nacvičo
va l Procházka ocl roku 1924 aj niektoré 
spevohry ako na pr. Strakonického· gaj
doša s hudbou J. Ki'ič ku, operetu Jesen
né manévre od E. Ká lmána a iné. Só
listov s i starostlivo vyber.a l z č l enov spe
váckeho zboru. 

V rámci svo jej činnosti povolávalo 
združenie clo Zvolena mnohých VYl!ika 
júcich sólistov ako P. Barto fla, V. Klič-

Ešte tohtd/~ }stého roku n acvičil Pro
cházk u so združením Haydnovo orató
rium Stvorenie n na jar nasledujúceho 
roka Ben ovu kantátu Svadba Jánoší kova , 
v ktore j opi:ltovne účin kova la ako sólist 
ka Eva Žitná. Ako Procházka sám pozna 
menáva, tá to kantáta bo la zvo lenským 
združením vôbec pd prvý raz uvedená aj 
so s pr ievodom orchest ru. V aratislave 
ju predtým uvied li ten s k lavírnym sprie
vodom. Koncer ty týchto di el sa opäť 

reprízova li· v Banskej Bystrici , Lučenci 
a iqde. 

V tom čase bola už na obzore ďa lš ia 
udminist~·atívna refor ma, ktorou malo byt 
župné zriad enie zrušené, čím postave
n ie Orchestrálne ho a speváckeho zdru
ženia pohronského začalo byt neist ým. 
Napriek tomu sa ešte Pr:ocházka poduja l 
nacvičiť a pred staviť Nedbalovu opere
tu Poľská krv, čo bola pos ledná veľ ká 
altcia združen ia ako celku. 

Diiom l. júla 1928 ukonč il svo ju čin
nost župný úrad vo Zvo lene, čím zd ru 
ženie strat ilo svo ju základňu. Viacerí je
ho č lenovia museli odísť na iné mies
ta, i sám Procházka bol pre ložený do 
Bratislavy na Kra jins k ý súd. Nerá d s a 
lúčil so Zvolenom a str ed n ým Sloven
skom, pr irástli mu k srdcu. Mal ešte ve ľ
ké p lány na ďal šie rozv inutie činnosti 
združenia . Snahy zachrániť zdr uženie 
ako dobrú a potrebnú inštit tic iu , vyznel i 
však m árne. Bystri~kí členovia orches
tra sa čoskoro .. osamostatnili a vy tvor ili 
si vlast né združenie, k t•o ré so a le ne" 
prejavilo ako životasc;)1o pné. Podarilo sa 
zachovať a ko -t ak vcell{u iba mužskú časf 
speváckeho zbo ru, ktorý pod vedením 
riaditeľa zvolenského gymnázia Stanisla -

va Kovandu účinkoval až clo roku 1938 
a úspešne sa prezentoval a j na praž
skom festivale československej obce pe
vecke j v roku 1934, na súťaži v Bratisla
ve roku 1935 H na zá jazde po niekto
t' ýc h moravských mestách v roku 1937. 

František Procházka pracoval v ·Bra
tisl ave ešte 10 rokov. Vo svojich pam!l 
tiach píše , že sa tu nemieni! venovať 

huclobne j č innosti, hoci bol požiadaný 
Akademickým speváckym združením, aby 
p revzal jeho vedenie po profesorovi Dob
roslavovi Orlov i a údajne aj amatérska 
Slovenská filharmón ia ho v tomto sme
re požiada la o spolu prácu. Odmietol, ale 
predsa sa da l prehovoriť, keď mu roku 
1930 ponúk! i miesto d irigenta spevácke
ho zboru Zora, kto ré p r ijal a za stával 
ho po dobu dvoch rokov, poč as k torých 
uskut-oč n il 7 koncertov , jeclen z n ich aj 
~o Slovens kou filharmóniou. úroveií. 
tých lo lwncertov a dir igen tské schopnos
li Procházku vysoko hodnot ili vo vtedaj
šej tlač i na jm!i Alexander Moyzes a Ivan 
Ball o. 

Za smutných uda lostí v jesen i roku 
1938 musel Procházka zo Slovenska odfs t. 
Vrátil sn do rod ného P ís·ku, kd e p racoval 
ešte krá tko na okresnom súde. Potom 
žil v Pisku ako dôchodca a tu aj zomrel 
11 . novembra 1957. 

Procházka nebo l profes ioná ln ym hu
dobn íkom, nebo l skladateľom (až na ole· 
koľko menších sk ladieb ) a ani inak sa 

nezaradil medz i vyslovených u melcov. Je
ho význam pre našu hudobnú ku ltúru 
je vša k značný a predsa dosiaľ nedo
cenený. Svoje hudobné nadanie i v~ Jkú 

organizačnú schopnosť a umenie praco
vať s ľuďmi, ktorých si vedel získat a 
oduševn i ť pre ušľach tilé vec i i energic
ky a vyt rva le v ies ť k výsledkom, v pl-

Snímk y: arc h ív uuto ra 

n e j miere upla tn il počas svo jho pôsobe
n ia v Zlatých Moravc iach i vo Zvolene. 
Všetok voľný čas venoval )luclbe a ve
re jnej činnos ti nepozna jCtc pr itom únavy. 
Bol jed n ým z tých, ktorí a matérsky 
spev u hud bu povzniesli u nás znač
ne vysoko. Súčasne tým vytvá ral i mi
mor iadne dobré spoločenské ovzdušie, 
t akže na pr. vo Zvolene sa v dvadsiatych 
rokoch nepre javovali národnost né, ani 
nábožensk é t renice ako v mnohých iných 
mestách . ·výslovne sa konšt atovalo v no
vinársk ych článkoch, že Zvolen je - a 
to i zás luhou Procházkovou - jedným 
z najkonso liclovane jších miest no Slo
vensku. 

Nemožno nespomenúť , že p r i dneš n ých 
tendenciách vytvor iť z Banske j Bystr ice 
a Zvo lena s tred-oslovenské súmestie , 
možno sa opie rať o skutočnosť, že pr~· 
ve Procházka a jeho pohronské združe
nie už pred vyše 55 r okmi tvo rili základ 
akéhosi k ult úrneho súmes tia. 

S usp_okojen!m môžeme konštatov{lť, ~~ 
na t e jto t r adícii b uduje banskobystrick~ 
Divadlo Jozefa Gr egoru Tajovsk ého, l<:to 
ré n a počes ť 50. výro č ia uve denia Preda
n e j nevest y Orch esträlnym u speváckym 
združen ím pohronským v roku 1927, 
usporiadalo spomienkové predstavenie-za 
prítomnost i je j t roch ešte ži júcich hlav 
ných predstavit e ľ-ov . Tým sa vzda la úcta 
i F rantiškovi Procházkovi, ktoréľnu teraz, 
p r i 100. výročí jeho naroélenia, k ladie
me aspoň v duchu ky t ic u spomienok ria 

jeho hrob v Písku. 

]AROMIR BÄZLIK 


