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Hudobné .. inštitúcie po XVI. zj8zde KSČ 

Kultúrne leto 1981 v Bratislave p.onúklo širokú a bohatú paletu najrôznejších kultúrno·umeleckých podujati. Na 
snímke CSTK záber z vystúpenia s úbor o Harmonia anti qua na Barokovom n'ádvorí Univerzitnej knilnice. 

Opera ·SND 
XVI. zjazd Komunist iCkej str any československa vytý

čil náročný, ale reá lny program dynamického rozvoja 
našej vl asti, ukáza l cesty jeho efekt!vnej realizácie uká
zal prostriedky a metódy mobilizácie tvorivých ~!! na 
rozmnoženie ekonomic l(ého. ved eciko-technickéhn i clu
chovného potenciá lu čSSR. 

XVI. z jazd KSČ, hodnotiac pozit!vny podie l umenia 
nu formovaní spoločenského vedomia, uložil pracovni
kom v oblasti kult úry a umenia hlavnú úlohu, prehlbo
vuť a zaktivizovať v ďa leko š iršej mie re spoločenskú 
účinnosť umenia, s prihliadnutím na zvyšovanie kvalita
tlvnyf: h ukazovateľo v. Uznesenie a záver y XVI. z jazdu 
KSČ a zjazdu KSS v tomto zmysle usmeriíujú a j činnosť 
umelcov a pracovníko v Slovenského národného d ivadla. 
Pri rozpracovaní hlavných úloh vyplývajúcich pre Slo
venské národné divadlo z mate riálov a uznesení XVI. 
zjazdu nadväzujeme na vš etko pozitívne, čo naše divad
lo dosiahlo pri realizácii !!nie strany od XIV. a XV. 
z jazdu KSČ. V Slovenskom národnom divad le boli roz
pracované !konkrét ne a detailné úlohy pre jednotlivé 
útva ry našej inštitúcie . 

V ope rnom súbore SND budeme pokračova ť, prehlbo-
, vuť a upevt"lovaf prog l'a m ďalšieho rozv-oja s maximalnou 
náročnosťou, kritičnosťou, so snahou ·O efekt ívne zvyšo
vanie kvul ity nášho umeleckého súboru. Chceme, ako 
aktívna z ložka náš ho kultúrneho a umeleckého frontu 
pris pieť svoj ím tvo rivým podielom do ce lkovej spo ločen: 
s~e j. inic iatívy pri rozví janí nových hodnôt vyspele j so
cJall stJcke] spoločno sti. V realizova n! umelecke j tvor by 
a v kultúrno-výchovnej činnosti medzi š irokými vrstva
mi ľudu naše j vlasti v icllme hlavný zmysel nášho pr o
gramového s merovania. 

Konk ré tne rozpracovanie úlon operného súboru SND 
~o X~!. zjazde KSČ s~ ~rejavuje v takých zásadných 
ul•ohác h, ako Je ;koncepcne upresnenie výhľadových dra
maturgických plánov clo roku 1985, s or ientáciou na vý
zn ~tmné_ kultúrnopolitické a spo ločenské podujatia a vý
r ocla, uzk,a spo lupráca s autormi-skl adateľmi a libre
tistar:n i - na tvorbe nových hudobno-dramatických diel, 
k~m:e vo_ svoJeJ cellstvosti, d iferencovanom spôsobe vy
uzJt lil vyrazových pr,ostriedkov budú hľaduť a rieš iť 
cesty výrazného posunu od národného k internacionál
nemu. Nezastup ite l'nou úlohou nášho súboru je objavo
vam e a zabezpečovanie trvalého ideovo-ume leckého roz
VOJa t alentov. V tomto zmysle budeme naďalej rozv!jať 
vhodné podmienky pre umelecké prlležitosti na jmladšej 
gene_rác te ume leckých praoov ník,ov, a to v úzl(ej spolu
práC! s Vysokou š;k.a lou múzic kých umení a bratislav
ským konzervatóriom. Nemalou úlohou' ostá va v prie
behu budúceho obdobia zabezpečiť kádrové rezervy naj
mä na mies ta dirigentov v opere a ba lete. 

Súhrn ,ope rat!vnych úloh operného súboru zasahuj e 
celkovú prevádzkovú činnosť smerom do vnútra práce 
súboru, ale i v r ámci účinnej umelecke j ' činnosti doma 
i v zahranič!. Tiet,o operatfvne úlohy s ú mimoriadn e 
komplikované a náročné, lebo úzlw súvisia s pôsobením 
twch _súborov (činohr a, opera a ba let ) na javisku Sl•o
venskeho _národného divadla v dôsledku dl hodobej r e· 
konštrukCie D1varlla Pav la Ors zágha Hviezdoslava . V tom
to zmysle mus íme urobiť všetko pre to, aby nedoš lo 
k_ pokl_es u dosiahnutej úrovne, naop éllk, snažiť sa o st a
blhzáclU ta kých umeleckých č inov, ktoré zodpovedajú 
dobrému menu našej inštitúcie. 

Uznesenia a závery XVI. z jazdu KSČ sú trvalou s mer
nicou činnosti n ašej' spoločn.asti. Vynalož!me maximálne 
úsilie o to , aby podiel prá ce umelcov a pracovníkov 
'operného súboru SND plne zodpoveda l poslaniu a úlo
hám, k toré pre •oblasť kultúry a umenia vytýčil XVI. 
ZJazd strany, .aby sme svojou tvorivou prácou slúžili po
trebá m našej s ocia listicke j spoločnosti. 

PAVOL BAGIN, šéf opery SND 

Spevohra DJZPrešov 
K najvýznamnejš ím udalostiam posledných mesiacov 

rad!me nesporne snemovanie českos lovenských komu
nistov, XVI. zjazd KSČ - na k torom odznelo mno ho ~á
važných, odborne i politicky fundovaných , uznanlivých , 
ale i krit ických slov, a to aj na adresu nás - ume
leckých pracovn!lkov . ·A tak predovšetkým závery XVI. 
zjazdu KSČ, ich aplikác ia na naše podmienky, stávajú 
sa pre nás veľkým, .podnet ným impulzom a na jmä upria
mujú n aš.u pozornosť na význam umenia a kultúry v roz
vinutej ~.oct:alistic k ej spolo čnosti, na ich nezastupiteľnú 
úlohu v ":•f!i'iôcese ha rmonického r-ozvoja osobnost i, a le 
a j cel ko\r'~li~ spoločenského vývoja. 

Z týchtO.··zákla dných premís vychádza la naša analýza 
doterajš ích ·:výsled kov', ich kritické posúdenie a prehod
not enie, n·o zv lášť dominantne zazneli pr i koncipovan! 
ďal ších konkrétnych plánov i programovýéh cieľov di
vadla ako celku i jeho jednotlivých umeleckých súbo
rov. 

V šimkej oblasti č innosti našej spevohry sa t o pre ja 
ví predovšetkým v troch základných rovinách: 

- Vo svoje j základne j o rientác ii umelecke j prácé 
chceme tv:orivo nadväzovať na do terajšie výs ledliy a po
zitíva , s účinnejšou akcentáciou pôvodnej tvorby n ašich 
autorov i a utorov zo socialistických kra jín, najmä zo 
ZSSR. V praxi t<O bude znamena ť zvýšené nároky na 
ešte cieľavedome jšiu prácu našej dramaturgie , spolu
prácu s a utormi i skladateľ mi, ale t iež a j intenzívnejšiu, 
koncepčne jši u a t aktiež t!movejšiu prácu pri rea lizácii 
jednot livých titulov, kde výsledný javiskový tvar cez 
svoju kvalitu mus í j e dnoznačne obhájiť svoje ,,bytie" -
tak v s mere k obecens tvu, uko a j k stavbe dramatur
gicikého plánu. 

- Druhá rovina reprezentu je n ašu poz"Ornosť k mladej 
generácii. Tu sa .v pr vom ra de za me r iava me na zvýšenie 
jej esteticke j vých,ovy prostrednictvom hudobno-dra ma
tického umenia, a to cez jeho spevoh ernú zložku. v t e jto 
oblasti už v minulých rokoc h sme dosiahli celý rad po
Zltivnych výsledkov, no rozhodne tieto chceme nielen 
udrža ť, ale ďale j tvorivo rozv! j ať a predovšetkým celú 
túto tak dôležitú oblas ť postaviť na odborne fundovan ý, 
vedecký základ práce s d ivák,om. 

Za zmienku sto jí azda a j náš na jbližší progr.a m pre 
n ašu hereckú i technickú omladinu. V poslednýc h ro
koch sme zazna menali ve ľký pr!lev mladých ľudí -
výkonných ume lcov do n ašej spev,ohry. Roz hodne chce
me pre túto veľkú SJkupinu mladých talentovaných ume
leckých pra covníkov v s polupráci · so Zväzom sluven 
ských dramatických umelcov, ale i Zväz,om č'e sk:osl oven
ských dra ma tických umelcov - u jeho odbornými ko
misiami ur.obiť všetko, aby sme z abezpečil i ich ďalš! 
umelecký, politický a spoločenský rast a vývo j, a to 
v plneJ rezona nc ii s požiadavka mi ' dneška - požia
davkami súčasného socialistického divadla. 

- Tretia rovina, to je a kcentácia na južšej ideovo-ume
lecJ:ei i obč ianslk e j internacionálne j spolupr áce n a báze 
druzobných stykov. Pôjde tu nielen o pokračovanie 
vyše trinásťr,očnej družobne j spolupráce so Státnym di· 
vacllom operety v Kyjeve, č i vyše desaťro čnej so Stát
nym diva dlom Oldricha Stibora v Olomouci, ale najmä 
o prehlbenie a tvorivé zintenzivnenie kontaktov v po
lohe dr_amatur:gi_e, na pred.ovšetkým v oblast i pôvodnej 
tvorby ]ednothvych národných ku ltúr, výmeny inscenač 
nýc h timov, tvorivých ume loov: sólistov, dir igentov 
choreografov, výtvar ník•ov. ' 

A to je hádam tá na jjednoznačne j šia úloha a poslanie 
celého umeleckého front u v období po XVI. ,z jazde 
KSČ - úloha u p~oslan ie i nášho Divadla lonáša Zábor
ského a jeho spevohry. 

JAN SILAN, r iadite ľ DJZ Pre§ov 

Opera DJGT Banská Bystrica 
"Neoceniteľnú úlohu v našom živo te má kultú

ra a umenie. S.oc ialistická revolúcia š iro ko spr!
stupnila !kultúrne a umelecké hodnoty pracujú
cim a pre rozvo j kultúry a umenia utvorila nové, 
nebýv.alé priaznivé podmienky." Keď znovu č itam 
tieto slová, prednes en é na XVI. z jazde KSC ge
nerálnym tajomníkom OV KSČ súdruhom Gustávom 
Husákom v Správe o č innosti strany a vývo ji sp.o
io čnosti od XV. zjazdu KSČ, a zamýšľam s a nad 
cestou, ktorou -oper a Divad la Jozefa Gr egora Ta
jovského v Banskej Bystrici od svojho založenia 
prešla, i cieľm i, ktoré má pr ed se bou, musim kon
štatov ať, že už je j holá existencia je praktickým 
dôkazom pravdivosti týchto slov. Veď vytvoren~ 
hud:obného divadla v Banske j Byst r ic i s pr!stupnilo 
hudobnodramatiCl(é d iela nielen obyvatel'om s!dla 
opery, a le celého •kraja , ba širokého slovenského 
vidieka. Teda tým občanom našej vl asti, ktor ! by 
sa možno bez d ivadelnej pr.odu:kcie te jto umelec
kej usta novizne nikdy nestretli· so živými predsta
veniami tohto žánru. Zu dvadsaťdva rokov čin 
nosti opery DJGT boli to tisícky preclstaven! oper
ných, operetných a bale tných diel svet ového i do 
máceho repertoáru. Tis!cky predstavení na nema
lej umelecke j úrovn i, dosahovanej v ťužkých per
sonálnych i technických podmienkach. 

Opera DJGT vžd y mala jasné predstuv1 o svo
jom postavení v kontexte s lovenskej kultúr y i o 
svoj ich povinnostiach vypl ýva júcich z praktickej 
rea lizácie kultúrne j politiky naše j str any. Aj ked 
lwnkrétne nap lľ1a nie týchto pr edstáv umeleckými 
činmi neobiš l•o sa bez mnohých problémov, Pr ob
l ~mov objektívnych i subjektívnych, vnútorných 
i obecných. 

Hudobné d ivadlo v Banskej Bystric i dosta lo clo 
vienka žánrové zar adenie ľudová spevohra. čo sa 
tým s led.ova lo dá sa dnes ťažko zist iť, no par a
doxom zostáva, že je j prvou premiérou bo la •opera 
J. B. Foerstra Eva. A operné inscenácie prichádza li 
jedna po d ruhej. Rozpory medzi teóriou a prax·ou 
vyriešil až operný š tatú t , kto rým sa dov tedajš ia 
ľudová spev,ohra zmenila na operu DJGT. ( Ziaľ , 
bez n álež itého personá lneho vybavenia.) Až tým
t o činom sa vlastne schvá lilo smerovanie d rama
turg ie súboru, kto rá vždy chápala svoje posla nie 
úloh kui túrnospo ločenských, a nie úzko umelec
kých v zmysle ake jsi ner eálnej špecializácie. A ne
bolo ľahk é nepodľahnúť r ôznym, často a j odborne 
s a tvár iac im tlakom, ktoré vynášali a rgumenty 
umelecké i neumeleaké, no akosi str ácali zo zr e· 
teľ a podstatu funkcie opery DJGT - spr!stupn iť 
pracujúcim kultúrne a umelecké hodnot y hudob
n ého divadla minulosti a súčasnosti. Konkrétnym 
pracujúc im konkrétneho regiôn..\.1. Pokúšať sa spl 
niť tieto zák ludné povinnosti v rámci akejk oľvek 
dramaturg icke j špecia lizácie by bolo č inom vopred 
u rčeným k neús pechu. Iba premyslená d ramatur
gia , k torá zámerne uvá dza vo vhodnom čase 
a na vhodnom mieste vedľ a po trebných klas ic
kých d iel i d iel a moderné, v e clľu väčš ieh titulov 
i tit uly komorné , môže zubezpečiť podmienky ,pre 
uvedomelé nap!ľía n ie !kultúrn ych úloh na kultúr
nom fron te v celej jeho šírke. 

No a j ten najpr ogresivne jší a na jdokon a lejší 
d rama turgický plán ·je iba plánom, ktorý treba 
uviesť clo života vo vel'rni konkrétnej. podobe di
vadelného predstavenia , na plneného myšlienka mi 
a umeleckými výk·onmi. Teda ľudskými počinmi , 
ktorých veľk os ť je det erminovaná osobnými 
i umeleckými hodnot ami všet kých , kt orí sa zú
časti'lujú na procese zr odu každej insc enácie. Iste 
~ikto n~môže prekro či ť svo j tie ií. No dôležité je : 
ze ten ti e ľí vrhá a teda je, existu je. Lebo mie ra 
umeleckej pravdy s a ne meria a bsolútne vo vzdu
c hoprázdne - ale relatívne v dunom čase a pries· 
tore. 

Opera DJGT splila svnje lku ltúrnospoločenské 
poslanie inscenáciami opier , oper iet i baletov. 
Nemôže toto poslanie realizovať in ak, ako umelec
kými prostriedkami. Toľkými a takými , aké má 
k. d ispozícii. Dôležité je, že ich použiVs'l v pwspech 
cl te la , d ivad lu a d ivá ka. A teda a j v prospech svoj . 
Vždy bude odmietať umeleck é súbo je s inými ope
rami doma či v zahranič !. Iba preto, že pre divad 
lo platia iné pravidlá hry ako pre športové zá· 
pasy. 

Pr esa dzovun ie kultúrnej po lit iky ko munistickej 
~tran y, k torá smeruje k naplnen iu socialist ických 
tdeálov v každodennom živote , !ku komplexnej sta
rostl ivosti o kultúrno-duchovný život č loveka · (a 
ktore! ~ýsledkom je i existencia opery v Banske j 
Byst r iC! ) zostáva pre nás najčastejšou úlohou i p.o 
XVI. zjazde KSČ. V duchu jeho záverov mienime 
nielen podnecova ť , a le i realizovať svo ju zodpo-
vednú prácu i v budúcich rokoch . · 

KOLOMAN ČILLIK, 
umelecký šéf opery DJGT Banská Bystrica 



itaccatg 
. • KULTÚRNE LETO '81 V BRA

TISLAVE, ktoré pripravili odbor 
kultúry Národn ého výboru hlavné
ho mesta SSR a MDKO v spoluprá
ci s oddeleniami kultúry obvodných 
národných výborov Bratislava l
IV, ponúklo a j tohto roku množ
stvo kultúrno-umeleclkých podujat! 
konaných počas dvoch letných me
siacov na celom úzéml Bratislavy. 
Ako prezrádza štatistika v rámci 
Kultúrneho leta '81 sa uskut>Očnilo 
32 divadelných podujatí, 116 hu
dobných programov, 25 literárno
hudobných pásiem, 12 vystúpeni 
kultúrnych súborov, 19 spoločen
sko-zábavných podujat!, ll výstav, 
59 filmových predstavenl a 69 po
dujat! venovaných deťom. Hudob· 
nú časť Kultúrneho leta '81 re
prezentovalo tak a kQ l po iné ro
ky, niekofko žánrovo rôznorodo 
zameraných cyklov. Vedia cyklu 
Dni gitarovej hudby (jeho recen
ziu priniesol HZ v minulom č!sle l 
k najvýznamnejš!m patril cyklus 
Letných komorných koncertov ko · 
naných na Bar~kovom JJádvori Uni
verzitnej knižn ice , v r ámci ktoré
ho sa postupne predstavil i pražský 
súbor Ly ra nova ( Telemann, Ko
že luh, Dus! k, Loud<>vá, Vaňhal), 
Slovenský komorný orchester (Sta
mie, Tore l li, Vlvald i, Bartók l. ta
liansky komorný súbor Oswald von 
Wolkensteln (hudba renesancie), 
Harmonia ant iqua (de Boismortier, 
March and, Couper ln, Lee l air l, 
pražský súbor Canticum Pragense 
( Myslivéček , Fiala, Brixí, Kram<:ii', 
Mozart], maďarský súbor Golle
g!um musicum [výc hodoeurópska 
hudba 15.-18. storočia l a Camera
ta slovaca (Haydn, Viva ldi, Hlin
de l a Zimmer). V mlnicykle troch 
organových konce rtov k<>naných v 
Hudobnej sieni Bratislavského hra
du sa predstavili pražská orga· 
nisttka Hana Wíelgusová-Francová 
(Bach, Cernohorský , Dvoi'ák, Wie
derma nn, Koniček, Feld, Fiala), za· 
slúži l ý umelec Ivan Sokol [Pod
procký, Buxtehud~. Ltibeck, Bach, 
Brahms, Pur!k, Dibák, Mendel
ssohn-Bartholdy l a japonský or
ganista dr. Minor u Yoshida l Bach, 
Franck, Takata, Mendelssohn-Bar
tholdy ). Na dvoch zborových kon· 
certoch , konaných nn Nádvor! St ct· 
re j radnice su predstavili Spe
vácky zbor LMnice vedený' zaslú
žilým i.imelcoiri dr. Steľano"in Kli
mom ( Marenzlo, Marley, Schubert , 
Dvoi'ák, Bartók, Zemanovský, Cik· 
ker, Hrušovský, Eben , Bu ri as l a 
Spevácky zbor SĽUKu vedený Pav
lom Procházkom (Hatrlk, Podproc· 
ký, Hrušovs ký, Bokes, Salva, Pa· 
rlk, Bázlik, Burlas, Domanský, Zel· 
jen ka ). Novým a mimoriadne di· 
vácky prrtažlivým cyklom boli 
SLOVENSK~ OBYCA)E, scénické 
folklórne pásmo spevov, hudby, 
tancov a r·ozprávani, rozdelené po 
štyri večery do týchto tematic
kých celkov: Ked fašiangy - tuk 
fašiangy (vystúpili folk lórne sku
piny z Kubrej , Re jdovej, Vrábel 
a Liptovských Sliačov ) , Sad l me 
máje pre nové leto (folklórne sku· 
piny z Vajnor, Ra kovca nad Onda· 
vou, Kojšova , Selca, Zábla tia, Su
minca J. Na s vadbe l fo lklórne s ku
piny zo Selca, Kozároviec , Bruno
va, Priechodu a šarišs kých Dra
viec J a Oldome,še (fo lklórne sku
piny z Clfera, Vajnor a Očovej) . 
Toto vydarené podujatie kon ané 
na Návor! Star e j radnice, scená · 
risticky a režijne pripravili On· 
drej Demo, Sta~islav Duže k a Sve
tozár Svehlá k. Do rámca Kultú.r· 
neho leta '81 zapadol a j priebež
ne konaný cyklus nedeľných pred
poludi'ía jšich koncertov, ktoré sa 
konajú v Galér ii mesta Bratislavy 
- Mirbachovom pa láci. Tu s a po· 
s tupne predstavili Bratislavské dy· 
chové kvinteto spolu so Slovenský
mi madrig.allstami ( Banchieri, Re j
e ha, Zeljenka ), Komorné duo z 
NSR - o. Dietzová ( f lauta l a J. 
Hespeová (gita ra ), Filharmonic· 
ké kvarteto (Haydn, Mozart, Mur
tinu J. Pro musica (Ph. E. Bach, 
Loeillet, Telemann), Muchov·o 
kvarteto · ( Schubert, Ferenczy l. 
Canticum Pragense Gabrieli, Las
so, Gastoldi, Otto, Monteverdi, Ba r
toš ), Harmonia antiqua (Speer, 
Frescobaldi , Venosa, Bach, Tele
mann, Kr leger), Camerata slo vaca 
( Fasch, Te lema n, Mar cello) a Pro 
ar te musica ( Pepusch, Telemann, 
Finger, Leclair, Martini\]. Samo
statný cyklus bol veno•van ý aj dže
zove j hudbe (5 koncertov). 

• DRAMATURGICK~ PLÁNY slo· 
venských operných, baletných a 
spevoherných súborov pre sezónu 
1981·82: 

OPERA SND BRATISLAVA: G. 
Verd i - Don Carlos, l. Stravins kij 
- Osud zhýralca, W. A. Mozart -
Cosl fan tutte, L. v. Beethoven -

Fidelio (>Obnovená premiéra). BA· 
LET SND: P. l. Cajk:ovskij - Lus
káčik , M. jarre - Zvonár z Notre 
Da me. 

OPERA SD K0SICE : G. Verdi -
Trubadúr (previs z minu loročnej 
sezóny), P. I. CajkovskiJ - Eugen 
Onegln, A. Cimärosa - Dirigent, 
G. Pucclni - Giannl Schicchi, ). 
Massenet - Do n. Quijote, ). Strapss 
- VledenSJklt. krv. BALET SD: V. A. 
Oranskij - Veselé panie z Wind· 
so ru. 

OPERA DjGT BANSKÁ BYSTRI
CA : C. M. Weber - Carostrelec, 
Ch. Gounod - Faust a Marga
r éta , V. Soukup - Zuzana v kú
pe li, G. Dus!k - Hrnčia rsky bál. 
BALET DJGT: L Mor•OZIOV - Dok· 
tor jajbol!. 

SPEVOHRA NOVEJ SC~NY BRA· 
TISLAVA: G. Kramer - P. Ga
r inei - s: Gtovannin!: Ked je v 
R!me nectera, M. Novak - v. Sta
nllov - ). St rasser - P. Oravec: 
Opera mafiózo, I. Kašl!k - bra tta 
Capkovci: Zo života hmyz u. 

SPEVOHRA DJZ PREŠOV: M. Bys
trlakov: Súd pr ichá dza, O. Fefe
man: Stará komédia, F. Lehár: 
Zem úsmevov, F. Zacharn!k - L. 
Veteška: Mladosť. 
e TURN~ PO ŠPANIELSKU ab

solvovali v dňoch 20.- 30. augus
ta t. r. Spevácky zbor mesta Bra
t islavy pri MDKO s po lu so žilin
s kým Státnym komomým orches
trom. Na Medzinárodn om festiva le 
speváckych zborov v Sunta nderi 
( 23. a 24. 8. 1981 l ako i v ďalš ieh 
španielskych mestách - San Se
basttane , Pamplone, Olite, Ampue
re a Torrelavege predviedli obe 
te lesá program pozostávajúci z 
Mozartovej Korunovačnej omše 
C dur, KZ 337, Bachove j Kantáty 
č. 106 ,.Gottes Zeit ist die a ller
beste Zeit", Telemannovej Partity 
pre orchester a jeho Husľového 
koncertu a mol. Sólistami bol1 Vik
tória Stracens ká (soprán), Dagmar 
Pechová ( alt J. Vo jtech Schrenkel 
(tenor), Peter Mll<uláš l bas l a 
Andrea šestáková (husle), zbor
ma jstr-om Ladislav Holásek, diri· 
goval Ján Vu lta. 

• HUDBA Z BRATISLAVY -
tt·etl spoločný ster eqkoncert z cyk· 
Ju Hudbu z Bratislavy pr iprave
ného Hlav nými redakciami hudob· 
ného vysielania Cs. televlzle a Cs. 
rozhlasu v Brati slave sa uskutoč
nil 6. sept embra 1981 a na jeho 
programe boii diela jubilujúcich 
národných umelcov Alexandra 
M<>yzesa (Jánošíkovi chlapci] a Já· 
na Cikke ra l Symfonietta op. 16, 
č. 2). da le j johanna Nepomuka 
Hummela (Rondo bril iante pt•e 
kla vfr u orches te r, op. 56 l a Fran-
7.a Liszta (Les prel u des). Symfo
nický orchester Cs. rozhlasu v 
Bra tis lave dirigova l rovnako jubi· 
lujúci zaslúži lý umelec dr. I:udo· 
vit Rajter, sólistom bo l zaslúžil ý 
umelec Rudolf Macudzinskl. Tak 
ako dva predchádzajúce !koncerty 
tohto cyklu, a j treti koncert vysie
la la v priamom prenose Cs. tele
vízia a Cs. rozhlas. 

• KLAV!RNE RECITÁLY IDY 
CERNECKEJ NA KUBE. Cesk.oslo
venský dom kultúry v Havane pri
pravil v máji t. r. dva klavlrne 
recitály profesorky bratislavského 
konzervatória Idy Cerneckej. O je j 
vystúpeniach kubánsky kritik J. A. 
Pola naplsa l : ,.je j dva recitály v 
československom dome kultúry 
nám umožnili oceniť jej pružnos ! 
pr i zvládnuti tuk .odlišných diel 
a1kými sú Sostakovičov.o Pre lúdium 
a fúga d mo l, Smetanovu Polka 
a mol z Ceských tancov, Cikke rove 
Tatrans ké potoky a Chopinove Pre
l(tdiá (výber ]. V uvedenom pro
grame bol evidentný rozsah Stý· 
lov, vynika júca technika, vr.odený 
muzikálny cit a interpretácia, kto· 
rá pri českom a s lovens kom skla
date fovi a ko a j pri Chopinovi za
pôsobila predovše tkým s ilnou poe
tickou gradáciou a hlbokým lyriz
mom. V skladbe J. Cik•kera doslah · 
la klaviristka vyváženos ť a pre
kvapu júcu dynamiku. Tent:o skla 
date ľ vo svojom ma lom cykle pre 
klavír predkladá obrazy, ktoré je 
nefahké vyjadriť, a le 'klaviristka 
n aviazaná sch ematickými formula
mi virtuozity stvárnila skladatelo
ve myš lienky s mierou a do brým 
vkusom, využila š iroký zvwkový re
gister klavlra a z diela jasne za
znieval národný obsah s kladby. V 
podobnom ch ar.aktere zaznel a j 
Chopin. Tu je j skúsenos ť umožni
Ja vyhnúť sa úskaliam pri výbe;·e 
prelúdi!. Záro veii sme mohli kon
štat.ovať prltomnos t koncertne j 
umelkyne, ktorá nehfadá a nesta· 
vla na obdiv virtuozitu, ale sledu· 
je mieru te jto kva lity v dokona
lom súlade s interpretác iou". (Bo· 
hemia, č. 21, 22. V. 1981. l 

Rozhlasové 
stereokoncerty 
na obrazovke 

V Cs. rozhlase a televízii sa objavil nový typ 
p rezentácie hudby - simul tánne vysielan ie 
symfonických konce rtov pod nťizv·om Hudba 
z Bratislavy. O tejto nove j fo rme prezentácie 
hudby v rozhlase a te levlzll chceme v tomto 
článlku podať informáciu. 

Rozhlas zohral a zohráva v procese demokra· 
t izťic le umen ia všeobecne, a na jmä hudby, ako 
jedného z druhov umenia, významnú úlohu. Bez 
nadsádzky možno povedať, že hudobný r·ozhlas 
je tým najvýznamnejšhn prostriedkom vplýva
júcim na f:o rmovanie hudobného vkusu širo
kých vrstiev. Toto poslanie vyplýva zo samej 
podstaty hudby, ktorá má audit!vny chara kter , 
jej zák ladné technicko-tvárne prostriedky sú 
zvukovo-akustické. A zvukovo-akus t ická infor 
mácia bez iných tvárnych prostr iedkov je prá-
ve doménou rozhlasu. . 

Pred vznikom masovo-lkomunikačných pros
triedkov, a to predovšetkým rozhlasu, a pred 
súčasnou vybavenosťou značnej časti spoloč- ' 
nosti technickými prostriedkami, ktoré umaž· 
t~ujú dnešnému človeku kedykofvek počúva ť 
hudbu zo záznamov ·- z platn! alebo z magne
tofónove j pásky - mala hudba overa men5iu 
možnosť š!rcnia. Závisela vý l učne od žive j in
terpretác ie , ktorá bola o bmedzená spoločen - . 

skýml podmienkami, vzd ialenosťou u ve ľm i roz· 
dielnym stupľiom kva lity. Pri dnešno m spô
sobe počúvania hudby sprostredkovanej predo
všetkým rozhlasom sa síce st ratila bezprost red
ná účast poslucháča na hudobnej produkcii, 
pri J<torej sa vytvára neopa kovatefná atmo· 
sféra kontaktu medzi interpretom a posluchá· 
r.om; koncel'tná sieň či h udobné divadlo tvo
riac e organický celok tvorivého· ovzdušia st ra
til i svo je výlučné postavenie. Zís ka lo sa však 
za to ve ľa . Znásobil s a počet poslucháčov hucl· 
by a nesmierne vzrást la je j komunikatívnosť. 

jedným z hlavných zámerov hudobného vy
siela nia je preto výchova poslucháča k prij i
meniu všetkého na jlepšieho, čo vzniklo v hu
dobných kultúrach min ulosti a čo vzniká dne.s . 
Nie je to zámer samoúčelný. je odvodený z dl· 
hodobých ciefov kultúrnej polit iky strany a le
ninského ponímania demollra tlzácie kultúry v 
socialistickej spoločnosti. Celospoločenský a 
v !"tom aj kultúrny pokrok zťivis ! od r ýchleho 
prevteľovonia výsledlw v poznaniu u tvorby do 
IHtltúrnych návykov čo najpočetnejš!ch vrstiev. 
Cítime, ako na liehavo potrebujeme upevniť ok· 
rem morálnych, politických a ideo log ických no· 
r iem aj este tické normy. Naša spoločnosť vy
tvára p_riaznivé podmienky pre komplexný roz
voj osobnost i, o krem iného a j širokou demo· 

p1·ucovnikov, toto s pojenie síl ešte dva vý
znamné mom~nty. Ak totiž t·ozh las pripúšťa n ie 
plne koncentr.ovctný posluch popr! vykonávan i 
iných činnost í, te levíziu upú tava dva zmysly -
zt·ak l sluch - a zmenš u je tak toto nebezpe
čenstvo na min imum. Sledovan lm simultánne 
vysielaných koncer tov dostáva sa okrem toho 
do povedomi a te levíznych divákov, i ex.istencia 
kvnlitného stereovysielania rozhlasových sta· 
nic Devín a Vltava. 

Simultánne vysielanie rozh lasom š!reného 
stereozvuku spo lu s fare bným prenosom obra· 
zu je zná me už v Po fsku, NDR, Rukúsku, NSR 
ft v ďa lšieh cmróps kych krajinách. Cs. rozhlas 
u telev!zia prezentovali už pos l ucháčom a di· 
vákom týchto dvoch musmédi! pr iame prenosy 
koncertov z Bratislavs kých hudobnýc h s lávnos-· 
tf. Vedeniu hudobných redakcií oboch inštit(t
ci! však 'ide o prezentác iu vlastných progra
movýcll zámer ov u nielen o sprostredkúvanie 
koncer tov, k torých dramaturgia bola zostavená 
II' ými inštitúciami a pozna mena ná preto potre
bami čisto festiva lového publika, repertoárom 
Pi'GL; 'est ival dostupných interpretov u interpre
t ÚN' kt. telies. Zahranič né rozhlasové a tele
v !zneP_rili, J očnosti vysie!R jú dnes už simultánne 
i zázŕľ2t1ny koncer tov. Pre takúto prezentáciu 
hudby vša1k nemáme ešte dostatočné technické 
vybavenie. Preto sme sa v prvej fáze sústredil i 
iba na priame prenosy koncer tov. To to naše 
úsil ie je súčasťou neustáleho hľadania nových 
spôsobov uvádzania vážnej hudby v dvoch mas
médiách, ktoré by pomohli získať viac poslu
cháčov pre tento náročný žáner hudby. Pracov
n lci rozhlasu pritom sledu jú a j cie l inšpiro
va ť poslucháčov dokona losťou stereozvuku k 
pruvidelnému počúvaniu rozhlasového stereo· 
vyslelaniŕl. 

V dramaturgickej konce pcii tohto nového 
spoločného cyklu vychádzame z viacerýc h 
aspektov. Pr edovšetkým rešpektu jeme špecific
ké črty oboch masmédi! a vysielac! čas, ktorý 
je v nedeľných poludtiajšlch hodinách. Progra
my jednotlivých kťlncer tov chceme preto zosta· 
vovať väčšinou z kratších diel , usilova ť sa o 
dramaturgickú pestrosť a výber známejš!ch 
s kla dieb, príst upnýc h širšiemu okruhu poslu
cháčov. Keďže vys iela me tieto koncerty pod 
názvom Hud bu z Brat islavy, vyberárrte dielä 
slovens kých autorov a autorov, ktor ! mali vzťah 
l< Br<1tislave a k Sl.ovensku, t . j. , ktor! na Slo· 
vensku pôsobili alebo udržiavali so Slovenskom 
úzl<e kontakty. Výber t akýchto skladaterov je 
dosť široký a dovoľuje vytvára( pre posl uchá
čov a telev!znych divákov koncerty dramatur
gicky zaujímavé. V dlhodobej koncepcii vychá
dzame aj z významných jub ilei osobnost i hu· 
dobnéllo živo ta a uclctlosti .ku ltúrno politického 
význ amu. 

Prvý koncert podľa te jto ko ncepcie prinie
sol dielo jubilu júceho národného umelca 
A. Očenáša Rurulia slovaca, suitu nťirodného 
umelca A. Moyzesa Dol u Váhom, Predohru 
B dur bratislavského rodťika J. N. Hummela 
ll Ret!t hovenovu Romancu F dur pre klav!r 11 

Vedúci pracovníci Hlavných redakcii hudobné ho vysielania čs. televizie a Cs. rozhlasu v Bra
. tislave v debate, s hlásatelmi Cs. tele.vizie Elenou Gala novou a Miros~avom Friedlom po 
skončeni jedného z rozhlasových stereokoncertov. Snimka: Ing . V. Hák 

krat izáciou ku ltúry. No narážame na problém 
subjekt!vne j pripravenosti osobnosti tieto pod· 
mienky využ !vať a zvyšovať tak svoj inte le l< · 
tuálny potenciál. O to viac vyst upuje do po· 
predia potreba výchovy k prijlmaniu umelec
kých hodnôt, najmä v n ašich pod mienkach 
menš!ch kultúrnych t rad!cii a a bsenc ie este
ticke j výchovy na strednom s tupni š kôl. A lo 
je inš pirujúce pre masové oznamovacie pros
tr iedl~y a n ajmä roz hlas pre ich polyfunkč· 
no sť. 

Výchova k hudobnému umenl.u s i však vyža
d uje pripúta ť rozhlasového posluchťiča k sú
::-tredenému posluchu. A sústredený pos luch 
si vyžaduje predovšetkým vnimanie tzv. vážn ej 
hudby. Len vtedy si táto hudba môže zlskaf 
ďalšieh priaznivcťlv, prináša im estetický zá
žitok myšlienkovým obsahom diela a dokona
los tou jeho interpretácie. Posledný prieskum 
počúvanosti čs. rozh lasu na Slovensku ukázal, 
že celková počúvunosť vysielania stúpa. Menej 
povzbudivé je , že je to vďaka prísluchovému 
poč(t vanlu, zatiuf čo sús tredený posluch roz
h lasu klesol, i ked je to v priemere len o 4 mi· 
núty denne. Tento, už dlhší čas trvajúci trend 
v · posluchťičskych návykoch bol pre nás tiež 
jednou z Inšpir ác ií k experimentu spojiť dlho· 
r.očné skúsenosti a technické možnosti dvoch 
takých významných masmédií a•ko je r ozh las a 
televízia . 

Z tohto s pojenia vyplýva totiž vyrovnanie 
handicapov te levíznej a ro zh lasovej prezen
t ácie hudby. Televízii chýba možnosť šír iť do
konalý zvuk a na.opak, telev!zny obraz z kon
certnej sály do istej mie ry predsa Jen nahrá · 
dza to, čo sa pri prijímaní hudby prostredníc
tvom rozhlasu a záznamu z platne alebo mag
netofónovej pásky vytrati lo, t. J. spoločenskú 
a tmosféru koncertnej sály. Dokona lý, simul
(ánne š!ren ý rozh lasový stereozvuk túto ilúziu 
priestoru koncertnej sály ešte umoci\u je. Pre 
prlbl!ženie hudby má pre nás, rozhlasových 

orchester l só listu P. Michalica l v pred veden! 
Symfon ického orchest ra čs . rozhlasu v Brati
slave pod ta l\ tovkou Ondreja Lenárda. 

Druhý koncert cyklu Hudba z Bratisluvy sme 
vysie lali deii pred otvorenim XVI. zjuzdu KSC 
ako náš prlspevok k tejto významnej politickej 
udalosti. V dramaturgii koncertu s me uplatnili 
širokú štý lovú pa letu v duchu našej obsahovej 
koncepcie tohto cyklu. Bolo to predovšetkým 
dielo národného umr.lca A. Očenáša Spev o KSS, 
tľnle j Slávnostná predohra j. L. Bellu , sloven
ského skl adateľa, ktorý otl(or il éru zapojenia 
slovenskej hud by dťl európskeho kontext u, Rap· 
sódla pre kluvlr a orchester D. Martinčeka , 
predst avi teľa súčasnej strednej generácie slo
venských skladateľov a na záver odznela sym
fonická báseň V Ta trách , dielo českého skla
cla lefa V. Nováka, ktorý mal mimoriadne vrelý 
vzťuh k Slovensku a vychoval zakladateľské 
osobnosti slovenskej hudby. Opil ť účink,oval 
Symfonický orchester Cs . roz hlasu v Bratisla· 
ve, ten toraz p·od ta kto vkou zaslúžilého umelca 
dr . Ľudovíta Raj terR. Spol uúčinkoval zbor ope
ry SND, sól i slťlm koncertu bol Iva n Palovič. 

Už terajšie ctva koncerty šfrené touto for
mou vzbudili zaslúženú pozornosť. Pritom cyk· 
!tts Hudba z Bratislavy podla spomínanej kon· 
cepcie je iba v zač iatkoch. No rozhlas i tele
v!zia majú vo svojich h tavných redakciách 
hudobného vys ielania s kúsených pracovnikov 
odhod laných is ť d alej cestou vynaliezavej dra
matu rgie. Našim zámerom je prináša ť v tornt•o 
t•ozh lasovo .. telev!znom cykle zau jlma vé diela a 
predstavovať popredných, renomovanýc h, ale 
a j mladýc h, Zŕl tiaľ mene j známych in terpertov. 
A predovše tl<ým veríme, že sa nám spojenými 
si lami poclmí umocniť naše pôsobenie a pri
náša ť posl ucháčom v tej to novej kvalite hlboké 
umelec ké zážitky. 

LADISLAV BEZDÉK, 
čs. rozhlas Bra tisla va 



JOZEF KRESÁNEK: 

ÚVOD DO SYSTEMATIKY 
HUDOBNEJ VEDY 
Bratislava 1980, Slovenské pedagogické 
na k ladatel'stvo. 

Ni et pochýb o tom, že súčasný vývoj vied charakterizuje ten
dencia k vysokému stupi'lu špecializác ie, zároveľí však je 

isté, že čim viac sa pren iká do hlbky problémov, tým viac 
a intenzlvnejšle sa pociť uje túžba po celostnom pohfade, sprl
tomnen l súvislosti a sebarefle xii. V čom spočlva podsta ta 
vedy, aká je jej štr uktúra, kam smer uje vedec.ké bádanie 
a pod., s krátka všetky o tázky dotýkajúce sa metodologického 
komplexu, sa nielen vo svete, a le aj u n ás ( pripomeiime l eq 
napr. seminár v Mor avanoch t-. 1970, nie ktoré brnianske muzi
kologické konferencie, resp. podobné podu jatia v Dolne j Kr u
pe j ) dostáva jú veľmi výrazne do p:opred ia. Dôkazom toho je a j 
kniha zakladatera a nestora modernej sloven ske j muziikológie 
univ. prof. dr. Jozefa Kresánka, DrSc., ktore j chcem venovať 
niekoľk o skrom ných riadkov s tým, že tu ne pôjde o recenziu 
v pravom slova zmysle, a le o pokus vystihnúť · jej význa m 
a zástoj v súčasne j slovenskej hudob novedne j literatúre a ve
deckom myslení. 
Hneď na začiatku by som chcel konštatovať, že zhodnote· 

n ie významu vedeckého diela vonkoncom ne predpokladá po
drobné zopakovanie jeho obsahu. V prlpade Kresánkove j ,knihy 
su to v rámci novinového č lú nku an! nedá - v titule kn ihy 
sice č!tame s lovo .,úvod" , a le v skutočnosti sa o úvod do 
nejake j vednej d iscip llny v tradičnom zmys le ani nejedná. Ne
nájdeme tu prehlad na jdôležite jšlch problémov te j-ktorej d is
clpllny či subdiscipl!ny tzv. systematickej muzikológie, ani 
re produkovan é a kriticky komentované názory popredných od
borníkov, vývoj bádania a pod. Kresánkúva kniha, a utora, kto
rý študo va l u ZdeDika Nejedlého, Josefa Hutte ra a Jána Muka
i'ovs ké ho m uzikológiu a estetiku a kompozlciu v ma jstrovskej 
triede Vltezslava Nováka , vedca a pedagóga, k torý naplsal 
desia tky kn ih a š túdii takmer zo všetkýc h odbor.ov hudo bne j 
vedy sa dosta ne do správnych r úk ak po nej siahne adept hu
dobnej vedy už informovaný a orientovaný ( teda nie úplný 
z11čiatočnik). resp. záujemca, ktorý už predt ým absolvova l fo r 
mo u prednášok alebo seminárov určitú prlpra vu. Recenzova ná 
kniha to t iž nevznikla kompilác iou, a le premýšl anlm a báda· 
ním; o literatúru sa opiera sekundárne, v popredi sto jí - čo 
su týka najmll. kapito l o hudobnej psychológii, sociológll a 
estetiky - autent ic ký výskum. Nemáme teda pred sebou učeb
nicu, a le - povedzme to t rochu nadnesene, no pravdivo -
celoživotné vyznanie odborníka a hudobníka neobyčajne vzde
lané ho, človeka s veľkou muzikologickou a fi!ozofic ko-meto
dolog!ckou erudlciou - pre hudbu, hudobn ú kultúru a vedu 
bytostne zainteresované ho a zapáleného. 

v čom je zmysel Kresánkove j koncepcie hudobnej vedy? 
Nazdávam sa, že predovšetkým - no niele n - v tom, že autor 
zdôrazJ)uje jednotu muzikológie v zmysle nemožnosti mecha
n ického rozdelenia h udobne j vedy na uzavreté, od seba n ezá
vislé discipl!ny, pretože ,.ten, pre lktorého je východiskom bá 
dania život, komplex .hudby s celkovou hudobnou kultúrou 
zvyčajne nevystačl s jedno u disc iplinou, s jedným pohľadom 
na vec" [str . 25). Historik n emôže byt len ,.čistým~ historiko m 
,.a n s teh ", t. j. bádateľom, ktorý zisťuje tba to; čo bolo, bez 
toho, že by javy a procesy, ktoré s kúma vývojovo a umelecky 
hodnotil. Ak historik nechce sklzn uf na platformu klasického 
pozitivizmu, nezaobíde sa bez estetického pr ístupu a zasa 
naopak, pro blémy estetické ( i hudobno psychologické, sociolo
gic ké a pod. ) nemožno Slkúmať stacionárne, bez prihliadania 
k dimenziám dejinnovývojovým. Preto .,pri systematizácii t reba 
zdôrazniť vecné spätost i a jednotu celku nie le n v hudo bnej ve 
de , ale v živo te vôbec" ( t amže ). Pravda, ako to z celého kon 
text u vyplýva , pôjde o jednotu vn útornú a d ia lektickú a o po
žiadavku, ktorá má pr e Kresánka pl atnosť stopercentne ove
rene j vedeckej pravdy a kategorického imper ativu. Iná vec 
je pohľad na problémy a metódy riešen! - čím viac pohľa-

Hudobná soc io lógia sa eta blovala v systéme muzlkologických 
disciplín pred n teko lkými ro kmi len s vel1kými ťažkosťa-

mi. Kt"Qk za krokom sl vydoblja la postavenie samostatnej ved
ne j disc ipllny, p ričom dodnes naráža na ne jednu bariéru ne
dôvery a podceiiov.ania . 

Bez ohladu na nevyjasnené otázky poslania hudobnej soc io 
lógie v organizme vedeckého pozna n ia ako aj h udobného ži
votn, získala s i za nec elé t ri desaťročia postavenie všadeprí
tomného aspektu myslenia, ktorý s leduje rovnako te-oretik pri 
ka uzá ln om objasiíovanl študova ných javov, ako aj praktik pri 
dešifrovaní spo ločenskej odozvy svojej činnost i v hudobnom 
di nní. 

Naprie'k tejto všadeprítomnosti soc iologic kého aspektu mys
lenia n ie je pozornos ť , ktorú venu jeme štúdiu vzťahu h udby 
a spoločnosti ro vnomerne roz ložená na všetky články tohto 
bohatého zreť azenia vzťahov a súvislost i. Hl avný záujem sa 
sústreďuje na otázky soc iá lnej funkcie hudby, na vyhodnoco
vanie indikátorov vzťahu h udby a je j poslucháča , ako sú ná v
števa č i produkčné š tatistiky, no málo alebo takmer vôbec 
sa nevenujeme otázke sociá lneho postavenia hudobnéhQ umel
ca, ktorý je neodmysliteľným č lánkmn komunikačného spo
jenia hudba - č lovek. Ide o sociologickú kategóriu hudobného 
života, ktor ú s l v mtšom teoretiCikom myslení nesprávne re
duku jeme n a inštituc ionálne záze mie hudobne j kult úry -
orchestre, m11sovokomunikačné prostriedky , usporiadatelské 
organizácie, agentúry a pod. Uniká nám pradivo mechanizmov, 
ktoré pôsobia na fo rmovanie dra maturgického profilu , na utvá
ra n ie programu jednotlivých podujati a koncertných sezón , 
na všetky tie zložité sociálno-psychologické mecha nizmy, kto
ré s polupôsobia pri rozhodovun i o tom, k torý umelec a kedy, 
v ako m kultúrno-politickom ~ontexte dostane pri!ežitost, a kto
rý na túto príležitos ť musi ešte čaka ť. 

Túto medzer u v našom sociá lno-psychologic kom a socio lo
gickom pozvani si uvedom! čitate ľ útlej knihy Il ju Hurnlka 
Múza v t eréne. Hurnlk tu z postu pedagóga s ústr edil svoje 
" úvah y o životnej praxi h udobn!ka" (podtitul knihy). Zdôvod
ňuje nevyhnutno sť " viacfázovej" etiky, k torú musí pedagóg 
budovať vo sv-ojom žiakovi: zatiaľ čo počas štúdia h o pre
sviedča o t om, že .,niet iných prekážok, ibn lenivosť , lajdác
tvo, roztržitosť, Jahosta jnost" - teda prekážky, ktoré môže 
žiwk odstrániť s vedomitým prlstupom k práci " len čo ... mladý 
umelec s a chystá vykročiť do praktického života , učiteJ, či 
c hce a lebo nechce, musi predstavy žiaka rozmetať, a by mu 
predostrel jeho ž ivotnú situác iu v celej pravde a aby mu 
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dov, člm diferencovanejší pr istup k problé mom, tým bude po
znanie h lbšie u komplexnejšie ... 

Druh ý moment, ktorý domin uje v Kresánkove j koncepcii, je 
veľmi energické zdôrazňovanie n utnosti h udobného a hudobníc
!keho aspektu a prls.tupu. Kresánkovi ako kvali fikovan ému skla
datei.ovi vždy a všade ide predovšetkým o hudbu, a to a j tam, 
kde zdanlivo je v popred í kr it ická ana lýza a akríbia, ostáva 
Kresánek v prvom rade cít iacim hudobníkom. To je pre neho 
,. ... samozrejmosť, že by sa mohlo zdať zbytočným ťl tom 
hovoriť , keby sme neboli s vedka mi, že nejedny est etické úva
hy vyslovovali ru dia , ktorým tieto ( t. j. hudobné - pozn . 
R. R.) predpokla dy chýba li. Ľudia, ktor! koncipovali hudobnú 
estetiku pre to, lebo budovali ,uzavreté' filozo fické systé my 
a k ucelenos ti im t o nemohlo chýba t . . . Psychická schopnosť 
mat c itové, umelecké zážiuky je v prístupe k hudbe podmie l}
kou sine qua no n" ( 102) . Kresánek túto myšlienku vyslovil sice 
v súvis losti s h udobnou psychológiou, v pa rtiách, kde rozpra
cúva problém prlstupu od kategórie psychična ( teda .,zhora"
na rozdiel od tonpsycho logickýc h koncepcii, hiada júc!ch cestu 
k . pozna niu od tzv. elementov ), no - mutat!s muta ndis -
žiada to a j inde, na pr. a j pr i vypracovani hudobnopsychôloglc
kých dotazníko v: .,Iba ten , kto sám vie - introspektívne -
hudobne myslieť a cltif, vie respondentom predkladať otázky, 
na ktoré mus i ved ieť odpovedať najprv sám" (147-8). Pozor
nosť si zaslúži v te jt·o súvislosti aj Kresánkove s tanovisko 
k otáZikam socialistického rea lizmu v h udbe: ,.Socialistick ý r e{l
llzmus t r eba budovať ... ako vedecký systén• s jasnou termi
no lógiou a v hud be na špecific ky hudob~ých zá~lad·oc h. Vý
chodiskom nemôže byt mechanické prenášanie poznatkov 
z estetiky literárnej na hudobnú, a le r iešenie otázok odrazu 
skutočnosti v hudbe, otázok demokratizácie umenia v súlade 
~ leninskými ideami, s o tázkami dia le kticko-h istor ického c h á
pa nia podstaty h udby a jej vývoja" (221) . 

Som presvedčený, že práve tento všadepr ítomný hudo bnícky 
prístup je ikfúčom nielen k pochopeniu Kresánkovej knihy a je
ho koncepcie hudobnej vedy, a le aj k tvorivému t'Qzpracovaniu 
p roblémových oblastí jednotlivých d iscip lín tzv. systematickej 
hudobnej vedy (u Kresánka je to a kustika , organológia, fyzio
lógia, psychológia, sociológia , estetika a pedagogika J a k ori
ginálnym riešenia m. Kapitoly, týkaj úce sa akustiky a fyzio
lógie s ú na písané zhustene a náročne, no state o hudobnej 
psychológii, sociológii a na jmll. vyše 70-stra nová stať o hudob
nej es tetike s a čítajú s pôžitkom a na pll.tfm, a j keď Kresáne k 
v skrátenej a zhusten ej podobe podáva myšlienky, ktoré vy
slovil už predtým a inde (orig ináln a teória hudobnéhťl f!!YS· 
lenia - sonorist'ilka , dynamizmus , te matizmus, teória s-oc iá lne j 
funkcie hudby a pod.) . Zaujíma vé a podnetné je jeho chápa nie 
hudobnej estetiky ako problema t iky .,vzťahu hudby k skutoč
nosti, čiže zmyslu hudby pre bytie vôbec" ( 151). Ale pozor l 
Kontakty hudby so skut•očnosťou nestač l hlada ť len v tzv. mlk· 
rosfér e (na pr. v paralelách medzi rečovou Intonáciou a me- · 
lódiou, v napodobňovani prírodnýc h zvukov a pod.). ale h lav
ne a predo všetkým v spätosti "celkového organizmu hudby 
so skuto čnosťou a koby v m ak•roštruktúrach" ( 176). pretože 
"Popri citoch , k toré prežlva subjekt a ko večne JudSiké . .. má 
azda dôležitejšiu úlohu dobové c!tenle, v podstate socio logic ká 
a historic ká kategória" ( 168 l. Vzťäh hudby s mimohudobnou 
realitou spočlva teda predov šetkým vo · vzťahu hudby k spoloč
nosti, kultúre , živo tné mu š týlu, historic ke j r ea lite. Skoda, že 
Kresánkova filozofia dejln hudby, t. j. teória o troch sice 
následných, ale a j vzá jomne sa prellna júcich etáp utvárania 
vzťahu h udby ku skutočnosti, od š tádia hudby v službách má
gie, etiky a zábavy, cez hudbu zameranú na umelecký záž-itok 
až k hud be s te ndenciami zobraz·ovaclmi a ozna movaclmi (ka
t egória etlc!ká, estet ická a noettcká J je pr!! i š .kompa ktná, s ko
ro tézovitá. Citater by tu iste uvítal o bsiahlejšie spracovan ie 
aj problémov súvisiacich s ~a tegórlaml 1ndividuá lne j invencie, 
c itťlvo stl a · výrazovosti a h om éostázy a ich diale ktiky tak v pa
ramet ri ,.horizon tálnom" (psychologickom ) a ko i ,.ver t iká l
nom" (estetickom a h istor}ckom ). pretože to, čo sa o nich 
plše (str. 170-198 ) je tak hlboké a osobnostné, že sa k tomu 
treba n eustále vracať a naznačené domýšľa ť. 

Kres ánkovu knihu nemožno iba prečítať a odložiť. Pre kon
CeJ;lčne mysl_laceho muzikológa sa ú vod do systematiky hudob
nej vedy za1ste s ta ne bohatou s tudnicou poučenia a spoľah li
vým r adcom ako lepšie pracova ť a vedecky uvažovať. Nie je 
potrebné do litery zo vš etlkým súhlasiť - to by bolo proti 
zmyslu a duchu tejto knihy - ale je nutné rešpektovať ju 
a.ko neobyč11jne vážne slovo neobyčajne povolaného autora . 
lrebárs aJ ako slo vo do d iskusie. RICHARD RYBARIC 

pomohol tejto pravde tvárou v tvár vybudovať etiku novú hlb
šiu" (s. lO J. Inými s lovami, a by po e tickej s t ránke ne;lyhal 
napriek tomu, že so svedom itým pris tupom k práci už zoči-voči 
životnej praxi nevystačl , .. 

I keď to znie absurdne a v rozpore s nor málnym kódex.om 
socialistickej spoločnosti, je to presné pomenovanie situácie, 
ktor á sa nezmení dovtedy, pokiaJ sa nepodarl nájsť o bjektlv
nejs ie kritériá na hodnot enie ume leckých výkonov. A kedže 
mnohora'kosť umenia vy lučuje takúto obje kt ivizáciu estetickýclt 
noriem ( napr'fklad novátorské dielo je vždy v určitom rozpo
re s jes tvuj úcou normou ). bude o osude umelca, ·o jeho mož
nosti predostrieť publiku výsledky s vojej práce okrem vlastne j 
hod noty jeho umeleckej práce rozhod ovať ešte mnoho iných 
m imoumeleckýc h faktorov. HUJ·nik sa poduja l sústrediť do svo
jej ú tlej publikácie odporítč an ill, ktoré môžu rozhodn(tť o osu
de každého mladého umelca , ochotného pr ija ť je ho r ady , po
svtitené jeho osobnou skúsenosťou a e tickým kódexom. 

A tým sme prezrad ili zárove ií sociálno-inžiniersky as pekt 
Hurnlkových úva h. Napätie, ktoré jestvuje medzi "produikcl:ott" 
<1 .,odbytom" sa usiluje odstrániť opatreniami v oblasti tvorby. 
HJadá, <~ko zosúladiť postoje mladého umelca s mechanizmami, 
prost redníctvom ktor ých mu spoločnosť dáva príležitosť pred
stav iť výsledky svo je j pr áce. Dáva rady, ako sa mladý umelec 
môže adaptova ť n a zaužlvané pravidlá hry. Nezapodieva sa 
otázkou, a ko by sa dala dosiahnuť väčšia objektivizác ia postu
pov, cieľavedomá distribúcia umeleckýc h pr!ležit·ostl, ktoré sú 
podmienkou ďalšieho rastu mladého umelca a pod. 

Pravda, Hur nlikove r ady a postre hy sa neobmedzujú Jen na 
okruh otázok súvisiacich so ,.z!skavanlm prlležitostl". Hurnlk 
sprostredkúva touto knihou r ad pozn a tkov, k toré umožňujú 
umelcovi rozšíriť spo ločenský dopad svojho pôsobenia -
vhodným výberom a zostavením progra mu, účinkovanim v r.á m· 
ci netrad ičných podujati, o rientova n ýc h na výchovu nového 
poslucháča a pod. Hurnlk kultivuje svojho a dresáta nielen 
r adami, k toré mu dáva, ale a j for mo u, ktorou sa mu priho
vára. Určitý praxeologický prlstup kombinovaný s ús mevnou 
nadsádzkou o tupuje dramatické ostrie možných vnútorných 
a vonkajšlch Q<:onfliktov a usiluje sa naladiť mladého umelca 
na strunu, ktorá sa poddáva na pinaniu bez toh o, aby pras
kla ... 

Hm·n!k varuje pred tým, aby n iekto považova l jeho publiká
c iu za vedeckú prácu, Pt:etože vznikala z jediného prameňa -
z osobnej sk(tsenosti. Jeho vnlmavé pozorova nie však pomo hlo 
kl'iš tallzácli závažnej otázky - a ké sú spol očenské mechaniz
my, kt oré rozhodujú o osude mladého umelca a aké sú mož
nost i ich o ptima lizácie, na ktorej zodpovedanie by si mala 
naša h udobná sociológia nájsť čas aj ener giu. 
Keďže formulácia problému je jednou z najzávažnejš!ch.et áp 

\·edeckého pozna nia, je Hur nl1kova Múza v teré ne cennou pub
likácivu pre každého, kto bude och otný ju domýšľať aj za hra
nice jej pôvodného zámeru. JAN SZELEPCSf:NYI 

GRAMORECENZIA 
F·RYDERYK CHOPIN : Koncert plie kla

vlr a orchester . č. l e mol, op. 11 

ARTUR RUBINSTEIN - klavlr. New 
Symphony Orchestra of London, 
dirigent - STANISLAV SKROWA· 
CZEWSKI 

RCA - OPUS Stereo 9110 0937 

Artur Rubinsteln zap!sal sa zlatý
ml literami do dejín klavírneho ume
nia i do ·výlvlnu choplnovskej inter
pretác ie 20. storočia. Intenzitou emo
cionálneho prlstupu, vytrlbenostou 
vlkusu ~ostane nadlho sotva prekona· 
te lným vzorom; Z neho nevyhnutne mu· 
sla vychádzať a na neho musia nad
väzovať všetci . klaviris ti, ktor! sa 
chcú podieľať svojimi pr!nosmi na vý
vine choplnovske j reprodukc ie. Ru
btnstetn je totiž typom syn~etlckým..; 
akoby preklenul hra nicu medzi 19. a 
20. storočlm, ak<Oby dokázal n eopa
kovaterne spojiť tradlclu so súčasným, 
moderným pohladom a pritom zosta,t 
s vojs kým, nenapodoblteJným, originál
nym. 

Pri všetke j technickej suverenite 
vychádza Rubinsteioov prlstup k pol
skému majstrovi predovš etkým zo 
snahy podčiarknuť spevnosť chopinov
skeJ faktúry. je to evidentné nielen 
v Jyr!Ciky pomalých, vedfa jšic h myš· 
lienkach , ale c!time a obdivujeme ·to 
aj v modelovani ozdôb, vo vypracova
nl pasáž! virtuóznych medZÍviet a Íle
r az 1 vo vedení zákla dných basovýc h' 
tónov a sprievo du vôbec. 

Osobitú· kapitolu pr edstavuje IRu
binsteinovo rieš enie problematiky cho
pinovskej agogiky._ Ho_ci nikdy nehrá 
metronomicky str oho, dokáže sa pev
ne pridržiavať základnej rytmickej 
osi. Prfpa dné výchylky a uvofnenla 
nepresahujú mieru vkusu, .štý lu. Vy· 
znievaj11 pr irodzene a vychádzajú z 
nálad a cha ra kteru hud,obnej reči. 
jedinečná je vyváženosť kontrastov -
mužne j a zasnenej lyriky a sýteho 
dramatlzmu. Rubinstelnov dramatlz· 
mus premieta sa do Intenzity tónu -
pre mnohých azda prekvapivo vysoko
decibeloveJ. Treba l\lša k priznať, že v 
parametr! tvorenia tónu znie Rubin
stein:ov lklavir vo vrcholoc h kovovo 
zvuč.ne a predo všetkým pružne. S ver
kým vkusom stvárňuje Rubinstein tiež 
koncepciu virtuóznych medziviet. V 
prvom ·racte ťu · pévne drži ·v· rukác h 
tempo ; hOCi v;ýrazovo naprepujú, po
slucháč nemá pri .. nich pocit snahy 

, po virtuóznom efekte či zá mérnom 
zrýchfovaní. Prá ve v zdržiavaní Ich 
pohybu vzniká v Rubtnsteinovej hre 
pri gradáciách nebýva lé na pätie -
vlastnost to typická pre velkých 
umelcov. 

. Ak prvú časť vefký majster kl av!
ra vystaval na ko ntr astoch, II. časť 
[Ro manca) vyžaru je poho du, kfud, fi· 
lozofickú meditáciu. Krása tónu, jeho 
citltv~ modelovanie, spevnosť kanti· 
lény dáva Rubinsteinovi prlležitosf k 
Intenzívnemu načieraniu do c hopinov
S!{ého rubat a; t etiva základného tem
pa sa tu vychy{uje už pods ta tnejšie. 
Modelova nie hla vneJ !kantilény je s ý
te jšie, zrete rne jšie a jej ozdo bova
nle je v pastel•ovejš!c h, m!!kš lch od
tienkoch. Napriek ná ladove j odlišnos
ti prvej a druhej časti ná jdeme v Ru
binstelnovej hre rad spoločných zna
kov. Aj táto časť má dramatický vr
chol; dospieva však k nemu bez 'VZru
šenej vášnivosti - agogickým rozš!
renlm. Pasáže klav!ra v kóde II . čas
t i s ú modelova né vyložene plasticky , 
čfm tento úse k dostá va osobitý poe
ticko-meditujúc! chara kter vo funk
cii reminiscencie. 

Finálne Rondo (Vivace ) je tempovo 
menej priebojné ako býva zvykom u 
väčšiny interpretov. Opätovne domi
nuje tu snaha o spevnosť a poetic
kosť výr azu. Výraznejšie je tu ,však 
zdôr azn ená ( a;ko výsledok zámernej 
a ús pešnej sna hy po kontraste) bri
lantnosť virtuóznych úse kov, ktoré st1 
v porovna ní s exponova n!m té m tem
pova živš ie. 

Aj keď orchester v tomto koncerte 
má ú lohu dosť podradnú Nový Ion· 
dýnsky symfonický orcheste r pod ve
dením S. Skrowaczewského využil 
azda maximum možností, ktoré parti
túra poskyt uje. Orc heste r dos táva sa 
výraznejš ie k slovu jedine v predo
hrách a medzihrách a práve tu sa 
dirigent v medziach miery a vkusu 
snažil docie liť symfc>onlcký zvuk .. Au
torom skromne vymedzený priestor 
naplnil plastic kou a zvukovo serióz
ne stvárnenou hudbou. 

Táto jedinečná historická nahrávlka 
- pre pis licenčne z lska ne j nah rávky 
RCA Cor poration z r oku 1960 - roz
širuje sér iu chvályhodných edičných 
činov OPUSu. Pre vysokú kvalitu in
ter pretácie a vysoké zvukové par a
metre by nema la chýbať v diskoté
ke ani jedného mllovn1ka · Chopina 
a krásnet hudby vôbec ! 

V. CIZIK 



TVORBA 
MIRO BAZUK: 

Prelúdiá pre klavír. 
Pri počúvanf Bázllkových Prelúdií pre klavfr som si položil 

otázku, či tu autor neplše kaleidoskop svo jich drobn ých spo
mienok, či tu nejde o paletu reminiscencii s tajnou túžbou 
obhliadnuť sa po nenávratných diaľkach. Možno je tu i tieň 
rojčivého pohľadu do drobných tušených <Jkamihov a toho 
všetkého, čo v čase nenávratne uplynulo. Pr! počúvaní a obo
znamovani sa z Bázlikovými Prelúdtam! pre klav!r som s! od 
samého zač iatku uvedomoval , že každý poetlclký obraz, každá 
spomienka má svoju tonálnu povahu, lebo skladateľov zámer 
tonalizovat každý portrét nie je "tvrdohlavým" predsavzatfm, 
ale ako sa u!kazuje, h}•tostne potrebnou, priam a kútnou kompo
zičnou požiadavkou, ktorej zmysel sa ukáže až po dovtšenf 
celého a rchitektonického projektu. Ale o tom sa zatial ne
ch cem podrobnejšie zmiel\vvaf. Rozhodne i komplex doteraj
šieh šiestich Pre!údll, tvoriaci prvý uzavretý celok, má tek
tonickt1 !kontinuitu s jasným dramaturgickým plánom, pričom 
každá skladba je súčasne 1 malou kompozičnou esejou s pú
tavým hudobným prlbehom, s nádyc hom rozpomienky, trblieta
vej a nenávratnej prchave j vidiny. 

Ved čo je napriklad úvodná Promenáda (v C dur)? Nič iné, 
ako vzdia lenosť , ktorú bolo potrebné prekonat zo súčasnosti 
do kra jiny spomienok. Kroky do sveta úchvatnej a nenávratnej 
minulosti, kde sled akordických súvislost! je len odmeriavanim 
času potr ebného k tomuto cieľu. A skôr, než autor uved ie 
poslucháča do svojho sveta, predkladá mu akordiclky podlo
žené stupnicové postupy, exponované v protlpohyboch s vý
r azne akcentovaným! opornými bodmi a v strednej čas ti i k as
kády, po ktorých sa spúšťaj1í r.ozrušené ha rmónie nad chve
n!m tr!lka spôsobu júceho vlr, nepokoj a plachý dotyk s klá
vesnicou. Ano, Prelúdiá s ú návra ty, spomienky, poetické akva
rely. Veď l tonálne projekty jednotllvých PrelúdH nie sú n ičlm 
Jným ako stanoviskom - pohľadom zo súčasnosti do minu
losti. je to vždy istý pevn ý bod, z ktorého sa vychádza a do 
l~torého sa ciel!. je to zárove11 rámec portrétu, k torý určuje 
Jeho povahu, s pád, charakter a nádych. Ved harmónia tu c ieľa
vedome určuje tvárnosť kompozičného terénu , tvaruje a vedie 
neustály dialóg s melodickou kresbou. Lenže v návratoch sa 
vždy zrkad ll i bohatstvo a prasila .sk(tse nost!, plodnosť času 
~~ s pomienka nu to, čo sa nikdy neodvážilo vstúpiť do pozor
nosti umeleckého spracovania . I harmónia je u Bázlika t aká, 
že s toj! n a základoch univerzálne])o, ba možno povedať až 
kla~ického projektu (teda opäť návrat), len vrchné " poscho
dia tejto s tavby sú komentár,om - dôvt ipným dotvorenim 
všeobecného. Prerod a sprftomnenie un iverzálneho 1 špecif ic
kého tvor! novú kvalitu, pretože celostný komplex tohto sply
nutia je nový. Výsled1kom tejto koherencie, tejto implicitnej 
konzekventnosti, je harmónia, ktorú možno smelo nazvať no
vou, svojskou, no predovšetkým obohatenou. 

Taká je l druhá skladba Tancujúca vilu (v F d ur ) roz
jusnená sladkou kantilénou s éteric kou, priam bizarnou ·a kor· 
di ckou priezračnosfou, nad ktorou melodický hlas spieva , ská
če, neustále podfarbovan9 piliermi st1dr žne j, velmi vitálne 
rotujúcej sadzby. je to presne ten svet, na kt,orý su nezabúda, 
kde dominuje to,. čo je hravé a krehké , 'kde so stretáva skutoč
nos t a sen; čarovný kruh , do kto rého môže vstúpit len ume
nie . Toto právo, túto výsocl u autor i využil a zúročil v opojnej, 
až závratne rozvibrovanej miniatúre . Senzitivne, velmi nástoj
čivé modelovanie prvých dvoch skladie b môže u poslucháča 
vyvolať dojem romanHcky tvarovanej sugescie, možno až od
ťažitej, do minulého storoč ia zahľadenej klavirnej poetiky. 
Ale to je naozaj len zdan ie, velmi v-onka jšie vide nie, ktoré 
sa po bližšom oboznámen!, na jmä s harmonickou vyna liezavos
ťou a celou štylistikou klavírnej sadzby úplne rozplynie . 

Pútavý dej Prel údil pokračuje ďalej "prfbehom", k torému dal 
skladateľ názov Pohre b vtáčika (v d mol), kde pod zámienkou 
rozpomienky na stav detského smútku zahaľuje sa ch múrny
mi mračnami modrá obloha toh to slnkom zaliateho sveta . 
A je to opäť krehký detský smútok, clojlmavý vo svoje j roz
právkovo zádumčivej bezradnosti, kde smrť ešte nie je ta k 
pocitovaná, a ko nes kôr v rokoch zrelosti. Stač ! letmý pohľad 
na túto poetickú kreáciu, 1ktorí1 rozochv ievaj(! do jímavé, sekun
dové kroky sporadicky prerývané malým šestnástinovým roz
behom, a kýmsi citovým impulzom celého obrazu, ktorý ne
lwnčf , ktorý sa len st ráca . Impres ia vyprchá, zlá spomienka 
su vytl áča novým zážitkom, ktorému dáva a utor názov Vietor 
a lls tie (v G dur ). Teda obraz zahladený do impresívnej sce
nérie, v ktorej dominu je pohy b, hra a premenlivosť. To nie len 
vietor sa pohráva s lfstím, nie i autm s ha rmonickou dikc iou 
udáva jej smer pohybu a· formu je do rotačných tva rov. Neu~ 
stá le poh át1aná premenllvosť, neustále oscilovanie drama tic
kého vlnenia, rozrývanie kontinuity novými impulzami pô
sob! ako negácia zotrvačnosti, mot orického etudovitého pohybu 
a evo:ku je sa tak šelest, šum, slovom to, čo sk ladateľ mienil 
vystihnúť. Touto s kladbo u však vs tCtp il do PrelCtdif nový myš 
lienkový prvok, ktorý však už nie je spätý s bezstarostným, 
h ravým svetom.· Hudo bná výpoveď tejto v poradi š tvrtej s klad
bičky nechce mať to tiž nič s poločné so s vetom predchádzajú; 
c ich skladieb. Je to akási rekompenzácia Promen ády - vide
nie posunuté viac s merom k súčasnosti. Ide teda o kontrast 
vyplývajúci zo samotného nazer ania. To, samozrejme, nič "ne
men! na celko vom charaktere Prelúdil, pretože už nasledujúca 
skla dba Tichá rozlúčka (v di s mol ) sa prihovára rečou ro
zaspieva nej nosta lgie, a súdiuc p.od ľa jej churakteru, bolo by 
ju možno nazvať harfou alebo arpeggiov<Ju skladbou. Melodic
lká klen ba sa zach ytáva vždy na vrchnom tóne a z neho sa, 
obrazne povedané, rozhúpe harmónia k novému bodu. Vzťah 
melodických tónov takto pt·epojených určuje atmosféru tohto 
int rovertného vlnenia, ktorá vo svojej kontinuite smeru je do 
st rednej časti plnej nedopovedaných otáz,ok a nezodpoveda
ných odpoved!, kde sa niečo trhá a niečo rozväzuje. Vera vnú
torného napätia je v tejto hudbe a h lavne vera ne pokoja spú
tanéh:o zdržanlivosťou pra videlných sekundov ých výkyvov, pre
tože ked sa zdá, že dramatický vrcho l sa už nezadržateľne 
bllži, nastupuje t1vodná myš lienka. A zdá sa, ~e práve tu je za
budovaná vnútorná bolesť Tichej rozlúčky - to nevypoveda né, 
potlačené, krehké a neraz bolestné tušenie. Myslím si, že s Ti
c hou rozlúčkou súvisia Zvony (v els mol) . O mimohudobných 
motiváciách opäť pomlčfm. Stač ! , ked poviem, že s(t to Zvony 
t ragické, bolestné, plné vzdoru a spútanej bolesti. Opäť sa 
posúva zábe r - situovan ie spomienok zo sveta detstva do sve
t a mla dost i. Všetka bezstarostnosť sa pominula, s pomienky 
vstupujú do ďalšej et apy, kde sa už nemožno vyhnúť konfron
tác iám. A tu, zdá sa, s to jime pri nekompromisne) realíte Bázli
G<ov e j hudby, ktorá je nielen pr!ťažlivá, ale i poučná. Treba si 
len všimnúť harmonické, pokojné zapojenie protipohybu v Pro
menáde s rozorvaným až drásavým protipohybom Zvonov. Har
mónia je tu, na rozdiel od ostatných skladieb, ukovaná z iného 
materiálu, pretože autor potrebova l doc ieliť zvonivý kovový 
lesk a rozkývanie pohybu v skokoch. Zvony t eda uzatvárajú 
šesť Prelúdil Mira Bázlika, i keď zámer vytvorit ovefa širš ie 
koncipovaný !kale idos kop sa naďale j rea lizu je. Netrúfam s! 
preto uzatvorif túto kapitol u. Bez ohľadu na to , čťl bude nasle
dovať, možno však považova ť cyklus šiestich Prelúd!I Mira 
Bázlika za uzavretý a dopovedtm ý celok. IGOR BERGER 
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Hovoríme s novým dirigentom 
Slovenskej filharmónie Liborom Peškom 

Snlmka: J. Ltnzboth 

Cestou náročnej 
umelecl<ej práce 

Sna hou tohto rozhovoru je 
predstaviť čitate ľom Hudobn ého 
života a účastnikom hudobného 
života dirigenta Libora Peška, 
k torý po odchode národného 
umelca Ladislava Slováka z 
postu šéfdirigenta prichádza v 
te jto sezóne clo Slovensltej fi l
harmónie. Ako povedal v otvá
r acom prejave sezóny 1981-82 
riaditeľ SF dr. Ladislav Mokrý, 
CSc., prlchocl Libora Peška zna
mená novú etapu vo vývoji Slo
vens:kej filha rmón ie, no jeho 
osobnosť bude zrejme vpl ýva ť 
i na ostatné umelecké telesá 
SF, ako l na celú obl asť slo
venskej hudobnej kultúry. 

je ťažké tak,outo formou a na 
malej p l,och e pr ib!Ižif člove
ka-umelca, ktorý ťaž is ko svo je j 
sebarealizácie prenáša do sve
ta h udby. Išlo nám o to, podať 
urč it ú Info rmáciu o tomto 
umelcovi , pričom formulácie 
je ho názor,ov a myšlienok nut
ne posúvajú obsah i for mu roz
hovoru niekde dalej. Slovné 
vyjadrovanie mu n erob! ni jaké 
problémy, a čo je u hudobníka 
ešte vzácnejšie, vie rýchlo vy
stihnúť podstatu problému ; je
h o ,.,odpovede" odpov,eda jú na 
množstvo nevypovedaných otá 
zok a kladú množstvo ďalšieh. 
Vyjadr u je sa jasne, priamo. je 
to človek, ktorý vie čo chce i 
prečo t,o chce. Má vysoké náro
ky n a prácu svo ju i na prácu 
dru hých. Nilkdy nie je spokojný 
so sebou, ustavične hfadá, má 
stále kam Isť. Svojim vnútor 
ným i vonkajšfm prejavom pre
zrádza, že je silnou osobnosťou 
- vzdelanou, s hlbokým inte
lektom, ktorý vyžar uje o ko lo 
seba. Chce rozdávať, vie roz
dáva ť a čo je dôležité , má z čo · 
ho. 

Dnešný rozhovor je len čas
ťou dlh ého rozprávania a ne
možno povedať, že podstatne i
šou či dôležitejšou. Pretóže kaž
dé st retnutie s človekom vnú
torne bohatým je viac než 
stretnutfm. Preto verh:De, že 
náš rozhovor s Liborom Peš
kom nie je posledn ým. 

Slovenskému koncertnému 
publiku nie ste neznämy 
váimu teraj!i,emu dlhodobejiilo 
mu pobytu predchádzali časté 
bosťuvania so Slovenskou fil
harmóniou. Napriek t:omu by 
som väs prosila , aby ste aspoň 
stručne načrtli vaše doterajšie 
umelecké pôsobenie a umelecké 
snafenia. 

- Zač!na l som s ko mornou 
hudbou v Prahe na prelome 50-
tych a 60-tych rokov - za lo
žil som Komornú harmóniu a 
Sebastian ,orchester a ,oba súbo
ry sa mi podarilo priviesť do 
štádia, kedy bol! schopné pre
zentovať Sil i na medzinárocl -

ných pódiách a na gramona
hrá.,nk ach. Od rokn 1963 som sa 
zača l venovať symfonickej hud
be - stal sam sa dirigent-om 
Severočeského symfonického 
orchestra v Tepliciach a v t om
to obdobi sa začalo t iež mo je 
pôsobenie v zahranič!; od roku 
1969 som mal stále anga~mán 
v Holandsku, hosťoval som v 
Ta lia ns ku, Francúzsku, Soviet
skom zväze, Maďarsku, NSR, 
Rakúsku a Spojených štátoch. 
Súčasne som sa r oku 1970 stal 
šéfdirigentom Východodočeské
ho štátneho komor}1ého orches
tra v Pardubic iach, ktorý vtedy 
vzn iko l a s ktorým sme tiež 
zakrátko vystúpili na Pražs kej 
jari i na koncertoch v zahra
nič!. 

Vaša dirigentská činnosť sa 
teda dosial spájala s mladými, 
ba začinaj6chpi orchestrami. 

- Vychádza to z mojej po
vahy, som typom človeka , kto
rý rád "vyo ráva prvú brázdu". 
Preto bolo pre m11a obdobie od 
roku 1977, kedy som pôsobil 
uko slobodný 4melec s!ce v 
mnohých smeroch výhodné, 
avšak po čase som mal chu( 
opäť zač !na ť, budovať. Musfm 
povedať, že situácia v Pardubi
c iach bola špecifická - boli tu 
kvalitnl hráči a navyše ničím 
nezaťažení. To bol ve lmi dôle
žitý moment, ktorý tiež prispel 
k tomu, že už po troch rokoch 
bol citelný vefký pokrok. 

Terajšia situácia je však tro
chu iná - prich·ädzate do or
chestra, ktorý má s v-oju tra· 
dlciu, meno, dosiahol pozoru
hodné ilt ádium. je to prvý or
chester na Slovensku a jeden 
z prvých v republike. S čim pri
chädzate do Slovenskej filhar
mónie, čo si srubujete od svoj
bo pôsobenia v tomto órches
trií' 

- Vyjdem z porovnania Slo
venskej a Ceskej fllha rmónie. 
Pod fa môjho názoru v Sloven
skej filharmónii sú také pod· 
mienky, ktoré sú v b!Izkej zho· 
de s podmienkami v Ceskej fil
ha rmónii. Pr irodzene, sú tu vý
hody českého orchestra vychá
dzajúce v mnohom z jeho dlhej 
tradfcie . V•o všeobecnosti si 
však mysllm, že momentálny 
nedostatok špičkovej kva lity 
hry s a dá dotiahnuť, vynahradiť 
sústavnou prácou preto 
chcem celý systém svo je j prá
ce s orch estrom usmerni ť tak, 
a by sa zlska lo viac času na pr!
pra vu, aby s kúšky poskytovali 
viac priestor u pr e hlbšie pre
niknutia d,o jednotlivých prob
lémov. Bvlo by odo miía nereál
ne chcieť, aby sa zo Slovenske j 
ťllharmónie ihneď stal výrazne 
prvý orchester v r epublike . 
Avšak ak Sll takét o, na prvý 

pohfad nedosiahnuteľné ciele 
podaria splniť aspoi\ na 80 
perc. , obyčajne vedú k velké
mu kroku vpred a znamena jú 
kus dobr ej práce. 

Mohli by s te povedať viac o 
probléme dramaturgie? 

- Dramaturgia by mala :;p!
ňať potreby najširšej poslu
cháčske j obce - nemala by byt 
iba výsledkom na pr iklad osob
ných záujmov dirigenta , 1 ked, 
samozrejme, mám určité dra
maturgické zámery, !ktoré by 
som chcel realizovať. Chcem a 
budem sa snažiť, aby s! orches· 
ter dobudoval svetový reper
roár na úrovni , akú sl zaslúži; 
chcem, aby interpretmi boli ta
kf umelci, ktorí už dokázali, že 
majú pre ten-ktorý štýl zmysel, 
mám tým na mysli i hosťujú
cich dirigentov. Zelám si a bol 
by som rád, keby to boli diri
genti , ktor! zanecha jú za sebou 
kus práce nevyprchajúce j pio
tleskom koncertu. 

Všetko svoje úsilie chcem ve
novať Slovenskej filharmónii. 
To je dôvod, pre ktorý som sem 
prišiel. V obdob!, pokiaľ budem 
na Slovensku , sa chcem dať 
tiež do služieb st1časnej sloven
ske j hudby v najširšom 
spektre - pokiaľ mi to dra-
maturgia a čas dovol!. · 

POikial som ma l možnost sle
dovať uplynulé koncertné sezó
ny, nadobudol som dojem, že 
Slovenská filharmónia urobila 
veľmi veľa pre poznanie súčas
nej českej hudby - viac , ako 
je to v opačnom pripade. 
Chcem, sa mozre jme , naďalej u
vádzať diela česke j hudby, 
avšak chcel by som sa zame
ra ť n a sklad by, ktoré sú inšpi 
rativne, kto ré už dokázali, že 
majú čo povedať aj n a sloven
skom pódiu. 

V tomt,o obdobi nahrávate 
pre OPUS cyklus šiestich tzv. 
parlžskych symfóni! J. Haydna. 
Aké máte v tomto smere ďalšie 
plány a do akej miery vôbec 
môže podra vás gramonahrávka 
uspokojiť predstavu dirigenta a 
interpreta í' 

- Okrem s pomfna ného cyklu 
nemám žiadne 'konkrétne plány 
a ponuky, no budem rád, a k 
budem mat možnost nahrať so 
Slovenskou filharmóniou i ďa l
šie skladby. Co sa týka môjho 
názoru na spôsob práce v štú
diu, myslfm s i, že pravda je 
uprostred medzi dvoma extrém
nymi polohami. Star šia tenden
cia sa snažila zrealizova ť v na· 
hrávke .za použitia množstva 
strihov všetk,o to, čo sa na kon 
certe nepodarl, č!m sice vzni· 
kuli nahrávky s dokonalými 
technickými parametrami, ale . 
čo sa z toho čast'o stratilo, !.Jo
la práve t~udba. Opačnou sna
hou sú tzv. živé nahrávky za
znamenáva jÓce výkon, v kto
rom prevažuje obsah nad do
konalosťou formy. 

).a sa snažim robiť nahráv
ky v,o väčšieh plochách, kde 
interpret má dosť času sa do 
hudby ponoriť. Techn icky dôle
žité je spojenie týchto plôch. 
NahráVJka musi mať technick'ú 
úrovet1 i svoj umelecký ťah . 

V s6časnosti sa čast:o hovori 
o probléme popularizácie vát
nej hudby, výchove a ziskava· 
nia poslucháčov pre vážnu hud
bu. · 

- Pre popula r iz·áciu hudby 
sa u nás robí maximum, nie 
som si však istý, či vyvinuté ú
silie · má adekvá tne výsledky. 
Človek na určitom stupni osob
nostného vývoja dozrieva k po
trebe umelec kého vyžitia. Môže 
rovna ko dospieť k zárube vo 
výtvarnom umen!, literatúre, 
d iva dle - podla genetického 
za loženia . Hudba svo jo u pova· 
hou, podla môjho názoru, púta 
citl!vého človeka. Clovek, ktorý 
poc!til konfliktnú situác iu, ur· 
čité psychicko-emocionálne 
!konflikty, je dispon<Jvanejš! vní
mať vážnu hudbu. u mladého 
poslucháča pristupuje l dôlež!· 
tý moment romantizmu, sice 
často star os tlivo ukrývaný, kto· 
rý je však atribútom mladosti. 
je ťa žko jednoznačne poveda ť, 
či rudi do koncertne j siene po 
prvý raz láka meno dirigenta, 
sólistu, či zozn am uvádzaných 
s kladieb - správnu odpoved 
by ť ažko podali i soc iológovia, 
pre tože prvotný moment je u 
každého poslucháča neodhad
nuteľ.ný. Verím však, že boj 
o poslucháča vážnej hudby je 
bojom o duševne bohatého člo
veka. 

Pripravila: 
B02ENA HORVÄ.THOVÄ. 



Dva zahraničné 
baletné súbory 

Záber z chor.eografickej kompoz ície Gra nd Hu tel v podaní členuv Flámskeho 
krá l()vské ho baletu z Antverp. · 

Medzi tíosť ujúce divad elné súbory, kto · 
ré obohatili minuloročnú bratis lavskú di" 
Véldelnú sezón u, patr ili aj clva ba letné 
sObory - Flámsky kráľovský bale t z 
Antverp él Národný ba)et z Marse ille. 

KONINKLIJK BALLET VAN VLAANDE
RE N - Flámsky královŠk~ bale t ( r iadl
tetk<J Jea.nne Bra ban tsová, hlavný cho
reograf André Lecla ir l vzn ikol t•ok u 1969 
( prmn léra 10. IX. 1970 s ba letom Pro
métheus) a od r oku 1976 nesie titul -
k rMovský. Súbor pracuje v Antverpách 
a rad! su k te lesám s krátkou his tóriou. 
Do jeho re pertoáru sú mimo choreogra 
fii umeleckých vedúcich Brnbantsove j a 
Leclaira pravide lne zaracl'.ova~é t iež die 
lu poprednýc h svetových clioreogrt~fov 
(napr. Béjar ta, Crank a, Manena, But le
r a, Cullbergovej, As hton a, Ba lanchina, 
Valo isovej, zo sta rších Fokina , Bour no
villa utď.). neopom ínnjúc pr!tom an i do
mácu kliente lu. 

je treba s ľútosťou konšta tovať, že prá
ve v bratislavských predstaveniac h s ine 
n emohli poznať pravú umeleckú tvár 
tohto s t1boru, ,kto rého vystúpe'n ia boli 
súčasťou tu rné po NDR , CSSR a RSR. 
Náhle zranenia a indispozic iu sólistov a 
č lenov s úboru veľm i pozme nilo avizo
vaný program a ta k s me nemohli v id ieť 
n iekto ré zaujímavé choreografické kreá
cie [ Brabantsove j Nostalgiu, Ky liánovu 
Poto pen ú katedrál u, Stevenso.nove Tri 
pre lúdiá). 

Prvý večer l 13. VI . 1981) pozostá val zo 
štyroc h časti : MINIATÚRY, choreografie-

ká kompozícia na hudbu l . Stravinského 
IO inštrumentá lnych miniatúr ,. I. a 11. sui
ta pre malý or chester) , c ho reografia Nils 
Christa, kostýmy a s céna }oop Stokvis. 
PERCUSSION, s ólo·vá variácia Koe na On· 
ziu na hudbu S. Co lg r asa . Choreogra fia 
J. Stoik. SYMFúNIA (3. s ymfónia F dur, 
:op. 90 J. Brahmsa) . Choreograf ia André 
I.eclair , kostýmy Mimi Peetremansová. 
GRAND HOTEL, c horeografická kompozí
c ia na filmovú hudb~. Choreogra fia 
)e.anne Brabantsová , scéna a kostýmy Mi
mi Pee tr emansová. 

Miniatúry N. Chr ista sa sklada jú z 
trinl\ s t ich tanečných čisel (približne 
minútových tuncov ), ktoré nie sú vo vzá
Jomnej myšlienkove j nudvHznosti, viaže 
ich len pohybová jednota ilustrujúcu hu
dobné dielo s ozdobami fo lk lórneho a 
humorného ladenia. Kompozfcia vhodne 
Situovaná él•kO úvodné číslo večera pre
zentujúCa techniku členov súboru, ich 
kva lltu i možnosti, ako i choreografove 
citlivé tlmočenie hudobnej pa r titú ry re 
čou pohybu. 

Aj ďalšie čfslo - só lo talentovaného 
Koenu Onziu, ina k nos iteľa cien z via
cerých ba letných súťaž! (napr. Varna, 
Lausanne" Jac kson) - je typovo ako 
predchádza júce. Dokumentuje technic kú 
vyspelosť a br ila ntné predvede nie taneč

n ých prvkov - rQtačných , s kokových a 
inýc h viucerými techn ika mi. 

Drailmsovu Symfónia v chOJ:eogrufii 
A. LHc la ira tvor ila dominantu V <·~čHra pre 

S IDOU KIRILOVOU 
V polovici júna uskutoč nila sa v Rio 

de Ja neiro Medzinárodná s peväcka sú
ťaž , na ktore j sa zúčastnila i sólistka 
opery SND v Bratislave, mezzosopra nis t
ka Ida Kirilová. V silne j medzinárodnej 
konkurenc ii 65 účastn íkov prakticky z 
celé ho sveta prebojovala sa medzi pr
vých desiatich finalistov, zlska la mimo
r iadny d iplom s čestným uzoa n!m a lau
reá tstvo . . . Je j význa mný umelecký 
úspech bo l dôvodom k tomu, a by sme 
jej po návrate domov polož ili niekofko 
otázok. • 

Mohli by ste čitateľom Hudobného ži· 
vota pribllžiť spevácku súťaž, na ktorej 
ste sa práve zúčastnili? 

Concurso internat ional de canto v Rio 
de Janeiro sa uskutočňu je každé tr i ro
ky pod pa tl'onátom brazllskeho Minis ter
s tva kultúry. Organizátorkou podu jat ia 
je od. jeho založenia čestná prez iden tka 
súťaže Helena Olive irová.. Pre každý jej 
ročn ! k zabezpečuje táto drobná, ale 
energická pani, čo na jreprezentatlvne jší 
výber s úťažiacic h z celého sveta, ale 
aj členov poroty. V tomto roku bola po
ro ta zložená zo zástupcov Portugals ka, 
Belgicka, Francúzska , C!ny, Japonska, Ai'
gen t!ny, Brazilie, Talians ka, Bulharska. 

ú spec h v Rio de Janeiro nie je va šou 
prvou súťažnou trofejou - medziná rod
ných speváckych súťaži sa zúčastňujete, 
ako to vyplýva z vášho ume lecké ho ži
votopisu , už od roku 1977: vtedy to bola 
najskôr medzinárodná súťaž Marie Ca
nalsovej v Barcelone a neskôr v Toulou
se - kde ste získali 4. cenu, na jeseň 
minulého roku ste boli s pomedzi šesť
desia tich účastníkov štvr tá na medziná
rodnej súťaži v talianskom Vercelli. Ten
to výpočet napovedá o vašom vzťahu k 
také muto zá poleniu .... , V čom vidíte 
význam zúčastňovania sa na súťažiach? 

/ 

po Concurso 
international de canto 
v Rio de. Janeiro 

Hneď v úvode novej divade,nej sezóny 
s a l. Kirilová predstavila ako Kača v 
Dvol'ákovej opere Cert a Kača. 

Sn!mka: ). Vavro 

- Pravdou je, že medzinárodná súťaž 
sl vyžaduje od každého účastn!ka dlho
dobú pr!pravu, do bré ne rvy , ale aj tro-

náročnosť komuni kovanej myš llenky, je j 
pohvbového výkladu, ktorý ?mer uje ku 
k las ickém u shlvníku. Otázky jedinca, je· 
ho h luclunie, potreby i vzťah k celku, tva
r u je choreogr af v hutný obraz, ktorý 
zvukovo kontúruje moh ut ne zne júca h u
dobn í\ partitúra. 

Záver tohto večera patril ľaMiemu žán
ru. Grand hote l so sv·ojou vstupnou 
halou nám v tanečných kreác iách pred
s ta vU hviezdy f il mového neba dvadsia
tych rokov. Tanečn ici pre ukázali šírku 
svojich možností v tomto churakterom 
,.varietnom" žánri, kde "stars" A la West, 
Pickfo rd, Va lentino a td. pos kytli taneč
nlkom výbornú príležitosť stvárniť s ko 
mickou n adsádzkou býva lé slávne fil 
mové idoly. 

V druhý večer ( 14. Vl. 1981 l Flámsky 
kráľovský balet predviedol ta kmer ten 
·is tý program z predchádzajúceho večera. 
Jedinú zmenu predstavoval ba let POHY
BY na hudbu Franc-oisa Glorieuxa ( Mou
vements opus 8 ), a to v choreografii 
A. Leclaira [ na miesto Minlatúr ). Aj ten
to bale t o pä tovne dokument.oval inter
pretačnú sllu súboru v. náročne j pa rtitú
re choreografa naplnene j moderným prv
kovým nábojom. 

Flámsky kráľovský balet sa prezento
va l ako teleso s kvalitnou umeleckou 
úrovlíou a určite by nám ukáza l viac, 
neby ť s ituác ie, ktorá - vis major -
<.leterminovala program oboch večerov. 

BALLET NATIONAL DE MARSEILLE -
Ná rodný ba let z Marseille [ume lecký ve
dúc! a c horeograf Roland Petit) vzni
ko l ro ku 1972 za štedrej podpor y mest
ských orgánov. Názov "národný", ako 
pre ja v yznan ia za dosia hn uté umelecké 

· výs ledky, p t·ľznalo Ministerstvo kultú ry 
Francúzsku súbo ru t'oku 1979. Na čele 
súbor u a určujúc im elementom jeho 
umeleckej lín ie je dnes už s lávou a le· 
genclou opt·adený Rola nd Petit, s ktorého 
menom a prácou je spo jené pôsoben ie 
viacer ých súborov ( nupr. Bt~llets des 
Chumps· Elysées ]. Nebo lo nezau jimavé 
~poznať jeho d iela i poro vnať ic h ume
lecký dos u 11 so slávou, k torá sprevádza 
ic h au toru. 

Program prvého večera ( 16. Vl. 1981 ) 
pozostáva l z troch časti: Emmanuel 
Cha br ier: SESŤ TANCOV. Choreogr a fia 
Ro:and Petit, kostýmy Hector Pascual. 
Georges Bizet: ARLESANKA. Autor libre
ta ! pod ta novely A. Daudeta ) a choreo
gr a fie Roland Petit, scé na René Allio, 
kostýmy Christina Laurentová. Georges 
Dizot: CARMEN. Autor libreta l podla 
novely P. Merimée ho) a choreografie Ro
lond Petit. scéna Clavé , kostýmy Yves 
Sa int Laurent. 

úvod né č!slo večera pozostávalo zo 
šies t ich sa mostatných ta nečných výstu
pov, k to ré boli na plnené vlastnou ideou 
a pre dstavili sólistov a zbor v Ich lnter
pretučnom niveau. Videli sme výborne 

. zvládnuté zborové scény [ Po lonaise , 
JoyeusE' marche a Espa i\a ) doplnené o 
kvalitné, ind iv iduálne sólové výstupy 
G. Coch ina ireho v Sous-bois, J. Ch. Gila 
v Polonaise a L. Bonlna v Bourrée fan
tastique. úa lšou balet nou inscenáciou bo
la de jová Ar lesanka , svojsky poi\atá, so 
zauj!mavými pohybovými prvkillni, vy
cháäza júc imi z rudového tanca, s dôr a
zom na t itulné postavy. Obidvajél sólis
ti - j. Ch. Gil [ Frédérl ) a M. Bourgeoi
sová ( Vive tte ) odvied li výrazné výko ny, 
herecky i techn icky. 

chu šťasti a. Spočiut ku môže by ť pre 
m ladého s pevá ka i dobr ým podnetom ~re 
š túdium ďalšieho reper toá ru - aj po· 
stáv, kto ré zatia! nemá moznosť spievať 
"v praxi" na scéne. Osobne s i myslím, 
že súťaže a ko také sú velmi dobr ým sti
mulom pre mladýc h spevá kov k tomu, 
a by sn zdokonaľ.o vn li , mohli porovnáva ť 
svoje výsledky so s vetovým trendom a 
overovu li si svoje s ily. 

Medzi spevá ckymi súťažami patri Con· 
curso international de canto v Rio de 
Jane iro medzi tie na jvýzna mnejšie. Moh
li by ste ju porovnať s tými, na ktorých 
ste sa :~:účastnili už skôr ? 

- Ak mám porovnávať - tak súťaž 
v Riu bola na jnáročnejšia jednak čo sa 
tý ku náročnost i repertoáru , ale l pre 
nezvyklé podmienk y s úvisiace s mies tom 
jej konania: vynárajú sa problémy s dy
ch tm im, na hlas pôsob! v lhkost vzduchu. 
Zmen a nastáva v dennom rytme - je 
po tr ebné sa preorient ovať na opačný 
sled noel a dní. Svoju úlohu zohráva i 
nezvyk losť prostredia , s travy a pod. 

Na túto súťaž sú pozývan i väčšinou 
la ureát i iných medziná rodných súťaži, 
takže konkurenc ia je vždy veľmi s ilná . 
Naviac - n ie sú t u kategórie, takže 
o prvé tri miesta bojujú sp o l očne ženy 
aj muži. Re pertoár je ;QbSié!hl y - súť až 
predpisuje komornú i o pernú tvorbu zo 
všetkých štýlových o bdob! a, samozrej
me, vše tko sa spieva v or iginál!. Okrem 
toho si musel p r ipravit ka ždý účastn!k 
aj jednu pleseň brazílskeho autqra. Mne 
sa podari lo vybrať si pleseň, kto rú bra
zí lske publikum eš te nepozna la - bola 
z tvor by Batis tu Seqieru a získala veľkú 
popularitu. Vo finá le som spievala aj 
p iesne Antonina Dvoi'áka a brazllske 
p ul.Jlitku m Ich veľmi srdečne prijalo . 

Hovorili s te o pozývani účastnikov sú
ťaže ... 

- Pozvaná som bo la i ja - na zá
k la de pre došlých súťažných výsledkov. 
A tak by som sa c hcela zároveľ\ poda
kovať všetkým organizáciám, ktoré mo
ju účas t na tomto konk urze zabezpečo-

Záver tohto večera patri l po pulá rne j 
13izetovej Cat'lnen v redakc ii R. Pet i
ta. Pt•i tomto die le, ina k výborne pred
vedeno m i choreograficky bohatom, pri
chádza mi na um otázka starnutiu ume 
leckých d ie l. Od premiéry tohto d iela 
vo februári 1949 uplynulo 32 rokov, čo 
nie je veľa. V búrlivom rozvoj i choreo
grllflckého umenia v posledných ro koch 
je toto dielo už t rochu poznačen é časom. 
Tu vidie t názorne te mpo umeleckého 
vývoja tanečného umenia , a to l u také
ho ma jstra a kým je bezpochyby R. Pe
tit. Mus!m konštatovať, že je škoda, že 
sme nemohli v idiet Petltove d iela mla d
š ieho dáta. Vrátim sa vš ak spät ku Car
men. OpHtovne sme vide li bohatú a ná
pad itú c horeografi u či už v zborových 
scénach s nevyhnut ným folklórom, a le
bo v sól,ových výstupoch - dueto Car
men [ D. Khalfouniová l a Dona Josého 
[ D. Gan iu) v milostnej a záverečnej scé
ne smrti, v ktorej José zo žiarlivosti 
zétblja Carmen. 

Na programe druhého večera (17. VI. 
1981) bola Delibesova COPPf:LIA Gpii.ť v 
choreografii R. Petita (scéna a kostýmy 
Ezio Frigerio ). 

Tento celovečerný ba let v reži jne j u 
dramaturgickej reda kcii umelec1kého ve
dúceho s(tboru nám v osviežu júcej po-

Mire ille Bourge oisov·á ( Vivette l a jean
Charles Gil ( Frédéri l v Bizetovej Arle
sanke. 

do be pripomenul ba let z koncu 19. s t<l
ročla. Coppélla dostala väčšie tempo, jas
ne jšiu komunikativnos ť v už samozre j
me bohate j choreografovej partitúre, s 
dostatočnou dávko u humoru i vtipu. Do· 
minujúco u postavou tu bo l Coppélius 
L. Bonlna, pohybovo " triezvy l nonša
lantný", myšlienkovo jas ný. Solidnym vý· 
kon om po technickej stránke sa pre 
zen tovnlt ). Ch. Gil ( Frunz l u Ch. Wal
s hová ( Swanilda) . 

Predstave nia Národného ba letu z Mar
sei lle boli o boha te nim nášho divadelné · 
ho živl)ta v oblasti tanečného umenia 
predovše tký m výr azno u tanečnou kvali
tou. EMIL T. BARTKO 

vali a vyjadriť obdiv nad skvelou prá
cou pr i o rganizovaní cesty, ktorá bola 
ve rmi nt\ročnú . 

Vaše dojmy po súťaži ? 
- Mo je do jmy z Bt·azilie sú vo vše· 

o becnosti ve lmi si lné - je to nesmier 
ne zuu jlmavá krajina. Za pôsobil na mľía 
i záu jem verejnosti o súťaž - počas ce
léh•o je j trvan ia bol pr iam fascinu júci. 

Kto vás zaujal zo spolusúťažiacich? 
- V komornom piesľ\ovom repe rtoári 

naj m!l japonské speváčky, kt·oré prišli na 
s Maž s kvele pr ipraven é a v te jto oblasti 
preja vil i nesmiernu .in teligenciu v muzi
círovaní. Hlasovými kvalit a mi excelova
li hlavne účastníci zo ZSSR. Zdá sa m l, 
že v dnešných sútažiach je celosveto
vým trend.om snaha o to , aby boli s pe
vúc i všestranne priprave.nr - to znu
mená rovna ko cl obre spieva li plesne i 
operný repertoál'. 

Každý s ólista rastie priležitosl'ami a, 
samozrejme, operný spevá k novými po
stava mi , na ktorých môže pracovať a ďa
lej sa vyvijať ... Vy v týchto dňoch za
činate už tretiu sezónu ako sólistka ope· 
r y SND v Bratislave, kam ste prišli z 
ko~ickej opernej scény. Máte po tejto 
strá nke pocit dostatočnej sebarealizácie 
a uplatne nia ? 

·- V opere SND som mala d,oteraz 
možnosť dostať sa k omnoho náročnej
sim úlohám, čo, pravda, súvis! a j s r e
pertoárom oboch divadiel. Z tých ve r
kýc h úlo h s pomeniem Amneris v Aide a 
Che rub ina vo Figarovej svad be. V te jto 
sezóne by som sét mala predstaviť ako 
Kača v Dvoi'á kovej o pere Cert a Kača 
uvedene j premiérovo na sklonk u minu
loročnej sezóny a ako Eboll vo Verdiho 
Donovi Carlosovi. 

Co sa týka plánov - v kútiku srdca sa 
teším na čo na jviac postáv z ta lia ns keho 
a os ta tného sve tového re pertoáru, a le 
nechce la by som zanecha ť a n i koncertné 
pódiá. V budúcnosti by s om sa chcela 
venovať vo väčšej miere než do teraz 
plesi'tovt!> mu r epertoáru. 

Pripravila : V. REZUCHOVA 



VERONA '81 
v znamení Verdiho 

Päťdesiatadeviata sez6na Are
n y di Verona sa n iesla v zna-· 
meni 80. v~ročia smr,ti Giusep
pe Verdiho a preto cel~ operný 
pr,ogram pozostával z diel tohto 
autora - Rigoletta, Aidy a Na
bucca. 

Svetoznáma aréna každoroč
ne priláka desa ťtlslce návštev
nlkov z celého sveta. jedinečné 
umelecké v~kony popredn~ch 
svetov~ch Interpreto v s polu s 
neopakovateJnou atmosférou 
festival u zanechávajú v náv
š tevnfkovl nezabudnuteJn~ do
jem a preto sa mnoh! rad i vra
cajú do Ver,ony. Očaren~ minu
loročnou Giocondou (s vynika
júco u Dimitrovou, TosczySikou, 
Pavarottim, Ma nuguerrom .a 
Giaottim l som s radosťou vy
užil možnosť znovu uv idieť 6 
tohtoročných predstavenf. 

Rigoletto nepatr! medzi ope
ry, ktoré by optimálne vyhovo
vali tejto obr,ovskej scéne, zato 
je jedn ou z Verd iho najpopu
lárne jších opier. AJ keď jej ob
sadenie bolo velmi dôkladné 
samotná Inscenácia nesplnil~ 
nie len moje očakávania, ale aj 
prítomného obecenstva, ktoré 
často až prihlučne prejavovalo 
svo ju nespokojnosť. Scéna Car
la Saviho bola sice účelná 
[ r~chle premeny), no prfliš 
tmavá pre 1. a 3. obraz. Známy 
ta ll.ansky filmov~ režisér Car
lo Lizziani debutoval svojou pr
vou opernou inscenác iou po
merne šťastne, v~borne chara k
terizoval hlavnú postavu a Gil
du, no ostatné postavy boli za
tlačen é do úzadia . Z kostýmov, 
ktoré navrhla Mar ia Letizia 
Amadeiová, m<t zauja l nezvyk lý, 
ale krásny kost~m Rigoletta v 
l. a 3. obroze. Z desiat ich pred
staven í tejto opery som mal 
možnosť vidieť dve - 19. a 25. 
júla. V prvom vytvoril postavu 
Vojvodu Ottavio Garaventa, kto
rý nebol v ten večer práve na j
lepšie disponovaný (mal prob
lémy hlavne s vysokou polo
hou ) a t ak temperamentné ta
lwns;ke obecenstvo mu dé.val o 
najavo svoju nespokojnosť [v~ š
ky vynechával v ce lom duete s 

Glldou a v 3. obraze s i nechal 
vyškrtnúť cabalettu "Possente 
amor ml chiarrta" ). jeho alter 
nant Vincenzo Bello aj napriek 
krajšej farbe hlasu a celkovo 
vyrovnanejšiemu v~konu ti ež 
nepresvedčil. VeJk~m prekvape
n!m bol Garbis Boyagian v úlo· 
he Rigoletta, hoci tento ume· 
lec je ešte primlad~ pre túto 
postavu. jeho v~kon najmä v ;3. 
obraze patril k vrcholom oboch 
pre dstavenr. Rovnocennou pa rt· 
nerkou mu bola Verončanka 
Alida Ferrarinlová v úlohe Gil
dy, ktorá povzbudzované. .domá· 
cim obecenstvom podala v~b.or
ný v~kon hlavne v druhom 
predstavenL Jej jemn~. lyricko· 
koloratúrny soprán dominoval 
hla vne v árii "Caro nome", za 
ktorej prednes bola odmenená 
skoro 10-mlnútov~m -potleskom! 
Profesionálny v~kon podal aj 
Antonio Zerblnl ( SparafÚclle) , 
ktorý už vyše dvadsať rok{)V 
spieva v Aréne. V úlohe Ma d· 
daleny vystúpila Franca Mat
tiucciová, ktorú poznáme z vy· 
s túpania na scéne opery SND, 
no nesplnila taktiež očakávanie. 
Dirigentom predstavenia bol 
mladý Donat.o Renzetti, ktor~ 
sa, žlal, "postaral" o časté ne· 
zrovnalosti medzi spevákmi a 
orchestrom, za čo bol aj -pri· 
merane "ocenený" obecen· 
s tvoro. 

Verdiho Aida je na jp:opulár · 
nejšou operou v Aréne, a mys
lfm, že právom, veď táto opera 
je priam stvorená pre toto pro· 
stredie. Mal som možnosť vidiet 
dve predstavenia z už 22. in· 
scenác ie tejto opery v Aréne, 
ktorá bola r eprfz.ovaná v rov
nakej inscenačnej podobe a ko 
minulý rok, len s nov~m obsa· 
denlm a dirigent,om. Scénogra
fom bol Roberto Fascilla, k t,or~ 
priam Ideálne vyriešil scény ce
lej opery. Zaujlmavé boli tiež 
kostýmy Vittoria Rossiho , a j 
keď sl mysllm, že pre Aidu ne
stači len jeden kost~m. Režisé
rom bol Giancarlo Sbragla, kto· 
r~ však celú operu inscenoval 
veľm! statlciky. D-ominujúcou 
postavou v oboch navšt!ven~ch 

predstaveniach bola AmReris 
Florenzy Oossottovej. jej poňa
tie tejto -postavy využíva skú· 
senosti z predchádzajúcich in
scenácii (veď v tejto úlohe vy
stupuje len v samotnej Aréne 
21 rokov ). jej hlasový materi,ál 
však stále nestráca nič na svie
žosti, ba práve naopak, s pribú
da júcimi skúsenosťami je ešte 
umelecky zrelš!. Titulnú úlohu 
vytvorila Maria Chiaraová, kto· 
r á bola rovnocennou partner 
kou Cossottovej. Jej zvučn~ ly
rick~ soprán v obidvoch áriách 
fasc inoval obecenstvo, ktoré ju 
odmeňovalo čast~m potleskom. 
Radamesovi Nlcolu Martlnucci
ho nechýbajl1 atribúty Ideálne
ho dramatického tenora (zvlášť 
potrebné pre scénu Arény), no 
podal dva rozdielne v~kony. V 
prvom navštlvenom predstavenl 
si zle rozložil s ily, v dr uhom 
predstaven! bol jeho výkon ne· 
porovnatelne lepš!. V úlohe 
Amonasra vystúpil domáci ba
rytonista Giuseppe Scandola, 
ktorého ryt!JllCké problémy sa 
už neopakovali v druhom pred
staven!. (Upútal a j nezvyklý zá
mer režiséra, !ktorý netradične 
necháva túto postavu na kon· 
cl n!lskej scény zahynúť pred 
očami divá kov.) Sklamaním bol 
v~kon Carla Zardu v úlohe 
Ramfisa, kto rého zaniet il mia· 
d~ basista Alfreda Zanazzo ako 
Fara6n. O prec!zne hudobn·é na· 
študovanie sa postaral dirigent 
Anton Guadagno . 

Velk~m prekvapen!m bola in· 
scenácia Verd iho Nabucca, ope
ry, ktorá je tiež pr ia m ideálna 
pre túto obrovskú scénu. Vo 
vkusne upravenom bulletine ob
sahujúcom mnoh é materiá ly, 
sme sa mohli s prekvapením 
dočltat, že je to len piata in· 
scenácia tohto diela v Aréne. 
Takisto prekvapen lm bola vel
mi moderná scéna a kostýmy 
Luciana Mlng uzzlho. V titulnej 
úlohe sa str iedali bar ytonisti 
Renato Bruson a Matteo Ma· 
nuguer ra. V premiérovom pred
stavení zaujal Bruson nevšed· 
nou farebnou krásou svojho 
hlasu, výbornou technikou a 
celkovým podan!m voikálneho 
partu dokázal, že popri Milne
sovi, Manuguerrovl a Cappuc
ci!lim, patr i k hviezdam svoj· 
h<J odboru. Alternan t M. Ma
nuguerra (ktorého mám· v pa· 
mäti ako Scarplu, Lunu alebo 
v~bornéh:o Barnabu z veronskej 

Letné putovanie za hudbou 
jediným styčným bodom toh· 

toročn~ch <Jper ných predstave
ní pred D6mom v Szegede a 
na Margit!nom ostrove v Buda
pešti bolo to, že premiérovali 
sa tu diela, kt.oré na voľnýc h 
priest ranstvách prlrodných ja
vis k sú priam raritou. Drama
turgická koncepcia Slávnost
n ých hier v Szegede išla do 
konc a tak da leko, že zvolila 
dielo, ktoré sa neudomácnila 
za hranicami svoj ej vlasti a ani 
zďal~ka nena dobud lo tú popu· 
la ritu ako jeho mladší súputní
ci - Knieža lg.or , Chovančina 
či Boris Godunov. T~m dielom 
bola .operná prvotina mladého 
Michaila Ivanoviča Glinku 
"Ivan Susan in", ktorá pri svo· 
jej petrohradskej premiére v 
roku 1836 na prlkaz cára Mi· 
kuláša I. bola ešte uvedená 
pod názvom "Zivot za cára" . 

Táto progreslvna dramaturgia 
bola ale dvoj sečnou zbr.ai'iou, 
pretože kým na jednej s tr ane 
umožnila labužnfkom o perného 
umenia živé javiskové stretnu· 
tie s prakticky neznámym die· 
lom, na dr uhej s trane mala za 
následok málo efektný ekono
mický prínos, lebo n apríklad na 
pos lednom z t roch predstave· 
n! dielu, na ktorom som mohol 
byť príto mný, šesťtisloové ob
rovské hľa diSlko do dvoch tre
t ín veru zívalo prázdnotou. Ale 
tých niekolko tisíc pr!tomn~ch 
divákov, ktorých neodradil ani 
mimoriadne prudk~ pokles noč
nej temperatúry, >Obdarovalo v 
originá li s pievané predstavenie 
mimoriadne silným umeleckým 
zážitkom. Záruko u tohto zážit 
ku bola skutočnost , že dielo in· 
terpretovali a inscenovali umel 
ci mosl< ovského Veľk ého diva d
la, ku kMrým - po-pri domá
oom orchestri - pripojil sa tiež 
Slovenský filharmonick~ zbor, 
pt•ičom treba poznamenať, že 
práve tento .tlm sovietSikych u
melcov dostal teraz Grand Prix 
za najnovš iu g ramonahr ávku 
tohto Glinkovho die la. 

Samotné dtel,o, kto rého de
jová konéepcia ( hrclinsko-vlas-

teneck ý čln jednoduchého rus
kého sedlia ka Ivana Susanina 
ktorý pomôže zn ič iť vojská ne~ 
pri~teJa l je vyslovene epická, 
SVOJOU prvou a poslednou scé· 
nou dokonca prezrádza, že 
skladater myslel predovšetkým 
n~ o rat6rne predvedenie svojho 
d1ela. Tento št~ l diela deter
minoval aj prístup inscenáto
rov, ktor! mali neJahkú úlohu 
uviesť dielo s plnou intenzitou 
na obrovskqm panoramatiakom 
javisku pred majestátnym sze· 
geclským D6mom. V~tv.arník 
Viktor Vo ls kij a sotva tridsať
ročný r ežisér Vadim Milkov sl 
ale výborne poradili s nekaž
dodennou úlohou. Scénická 
komp.ozlcla z piatich mohut· 
n~ch prvkov pr lpomrnajúca 
akýsi mohutn~ or.todoxn~ !ko· 
nostas v~borne lemovala de j 
pričom šikovným konštrukč~ 
n ým riešen!m umožnila vytvorit 
aj int!mnejšiu atmosféru sva · 
dobnej sc~ny, ako a j to, že v 
poľske j scéne "hral " v plne j 
svo je j kráse tiež h lavný vchod 
samotného D6mu. Ťažiskom re· 
žlsérov~ch nápadov boli zase 
mohutné zborové scény, z kto· 
r~ch na jmä záverečnú apote6zu 
vygradoval do strhujúcej s u
gestivity. 

Na čele s6listov stál predsta
vtte r titulnej postavy - Jevge
nij Nester enko. Stretnúť sa s 
n!m v novej ú lohe z ruského 
repertoáru, ktorá akoby bola 
naplsaná preňho, je opravdu 
svlatočn~m zážitkom. Oživenie 
"samotného" Susanina, teda 
stelesnen ie sa s postavo u, v 
ktorom krása a kva lita hlasu 
je absolútne sklbená s herec
k~m prejavom, má jedinečn~ 
potenciál s ugestivity a monu· 
mentality. Antonidu, Susanino
vu dcéru, presvedčivo, i ked už 
aj nie inta:ktn~m hlasom, stvár· 
n lla Bela Rudenková. ]ej snú· 
benca S.abinina spieval Vladi-
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m!r Sčerbakov kovovo znejú· 
cim, j asn~m tenorom. V noha· 
vi č kovej ú lohe mladého Vái\u 
upozornila na seba ďal š ia z v~ · 
borných sovietskych mezzosop-

ranistiek, Tama ra Siňavskaja. 
Po pri titulnej posta ve rovnako 
dôležitým ko mponen tom opery 
sú mohutné zborové scény. Tú· 
to úlohu na čele s Lubomirorn 
Mátlom výborne zvládli naši 
s peváci. Spievali v optimálnej 
forme a t~m si len upevnili svo
ju výbornú povesť v Szegede, 
ktorej základy položili ešte 
pred dvoma rokmi. Na čele au· 
tentického predstavenia, ktoré· 
ho j ed in~m slabš!m miestom 
boli obmedzené možnosti or· 
chestra, st á l Mark Er mler . 

Druhou hudo bnodramat ickou 
zložkou Slávnostných hier bo· 
la nová inscenác ia operety Jo· 
hanna Straussa "Cigánsky ba
rón", ktorého popularita už 
hr.avo dO!kázala nap lniť všet· 
k~ch päť predstavení do pos· 
Je dného miesta. A hned možno 
dodať, že oprávnene, pretože to 
bola prí jemná zábava na vyso· 
kej umeleckej úrovn i. Atraktív
na výp rava a účinné baletné 
scény výborne korešpondovali 
.s hudobnou zložkou, na če le 
ktorej stáli Róbert Ilosfalvy, 
Mária Zempléniová, !!:va ]ablon· 
kayová a Gyôrgy Melis. 

Pod storočnými plata nmi 
Mar'gitinho ostrova majú meló· 
die Ver diho hudby s ústavne do· 
mo vské právo. V t omto roku 
padla volba na Rigoletta, kto
rý ešte v povojnových rokoch 
nebol uvedený v tomto prostre
di. Na prvý pohlad nezvyčajná 
volba, a to 1 napriek tomu, že 
a j Aréna vo Verone ot'Vúril.a 
tohto roku svoje brány t~mto 
dielom, ktorého dej iba čias
to·čne sa odohráva p:od hviezd· 
nat~m nebom. 
Zvyknut~ na atrakt!vne r le· 

.šenie priestr anstiev paláca v 
Mantove, bol som prljemne pre
kvapený nápaditosťou scéno
grafa Arpáda Csányiho, · ktorý 
pr vý a treti obraz odohrávajú· 
c i sa v paláci, vtipne premiest· 
nll do nemenej a t rlllkt!vneho 
parku. Pri "premene" pr írodná 
scéna dostala In~ vzhlad a inO 
konfig uráciu a tak raz tvorila 

inscenácie Glocondy) svojim 
trochu nasá lnym baryt6nom, 
Dovnako výb-ornou technikou a 
hlavne šlrok•oU paletou herec
k~ch prostriedkov vytvára 

·priam ideálneho predstavitela 
tejto postavy. Partnerkou obom 
vynikajúcim predstavitelom Na
bucca bola bulharská sopra· 
nlstka Gena Dimitrová {táto 
umelkyňa nie je vo Verone ne
známa, bol som svedkom jej ne· 
všedného v~konu vo vlaňajšej 
insce.nácil Giocondy, kde za 
stvárn enie titulnej postavy jej 
bola udelená cena talians1kel 
kritiky). Táto speváčka s vy
sokodramatick~m sopránom a 
veJkou hereckou škálou bola 
prekvapenlm a j v náročnej úlo
he Ablgall. Podala v~kon , za 
ktor~ b:ola odmeňovaná burá· 
ca júclm potleskom hlavne po 
2. obraze. V tieni svojej kra
janky zost a l známy basista Di· 
mlter Petkov ako Zacha rláš, 
ktorý nepresvedčil hlavne v . l. 
obraze. V nevdačnej úlohe Fe
neny vystúpila talianska mezzo· 
soprarilstka Bruna Bagllonlová, 
!ktorá zaujala nielen krásnym 
zjavom a fa rbou hlasu, a le pre
d.ovšetk~m výborn~m predne
som obávanej árie Feneny. Is
mae! Ottaviu Garavent u bol zno· 
vu sklaman!ril.. Popri hlavných 
predstaviteľoch upútal na se
ba pozornosť svojim výkonom 
mlad~ basista Ellero D' Artegna 
ako Velkňaz. Pochva la patri ve· 
ronskému zboru (zborma jste r 
Corrado Mlrandola l , ktorý 
predniesol známy zbor "Va pen
siero" pr iam ukážkovo, a tak 
niet divu, že s i obecenstvo vy· 
mlt ilo na obidvoch predstave
niach opakovanie t,ohto člsla 

opery. Réžia Renza Giaccheri· 
ho nepriniesla nič nového, ale 
ani v ničom nezosta la dlžnf· 
kom. 

Ak ešte uvážime, že v ostat
n~ch večeroch vystúpili tak! 
umelci a ko J. Obrazcovová, I. 
Gotr ubassová a s . Mllnes, mô-. 
žeme s Istotou prehlásiť, že toh · 
tor:očná sezóna Areny di Vero
na bola nezabudnutelným zá
žitkom pre priatelov operného 
umen ia a sta la sa dôsto jnou 
oslavo u diela geniálneho maj
stra talianske j opery. 

ALEXANDER HANUŠKA 

,.. 
úzku 'uličku s domčekom a zá· 
hradkou Gildy, potom zase pe· 
riférlu mesta so sídlom Spara· 
fucileho. Režisér Zoltán Hor
vát~ dokázal v tejto "prfrod
ne j Mantove vytvoriť oč iam la· 
hodn~ vizuálny zážitok. K~m te· 
da vizuálna zl(lžka svo jou vy
rovnanosťou zapôsobi!.a veľmi 
kladne, r ealizácia hudobnej 
stránky na štvrtom z pia tich 
predstavení, nevyznačov.ala sa 
rovnakými parametrami. 

Napriek tomu, že Taliani Ad· 
r iana Anelliová ako Gilda a 
Glanfranco Pa stine v kost~me 
Vojvodu podali perfektné v~ko· 
ny, ku lktor~m sa adekvátne 
pripája l v~born~ Spa rafuc lle 
Fer enca Begányiho, Madda lena 
Tamary Takácsovej a Montero
ne Ferenca Szalmu, predstave· 
nie nemalo napätie, strhujúcu 
s11u a - nemalo Rigoletta. Nl· 
kola Smočevski totiž p.o hlaso
vej stránke je, žial, už za zeni· 
tom. Miestami s!ce vys pieva l 
niekolko pekných melodlck~ch 
oblúkov, ma l i zopár do brých 
h ereckých mom entov, no cel· 
ková koncepcia jeho Rigoletta 
nemá marka ntné obrysy, tem
perament, náboj, gradáciu a 
presvedčivú silu, je sl<ôr mo· 
zalkovitá a tým stráca na svo· 
jom centrálnom pos taven!. Nie
čo p.odobné možno konštatovať 
aj o dirigentovi predstaven ia , 
ktor~m bol Url Mayer, držiter 
bronzu z II. dirigentskej súťa· 
že Maďarstkej telev!zle a r oz· 
h lasu ( 1977 ). Mayer s!ce bez
pečne ovláda partitúru a pev· 
ne drži v rukách orchester ako 
1 javisko, a le svojim sterlln~m, 
skOr na detail zameraným a ro
zumom ovládan~m pr!stupom 
akoby nepripustil možnost vzru· 
š lf a strhnúť sa d ramatickou 
s ilou a citovým nábo jom Verdi· 
ho pa rtitúry. 

Na záver môjho putovania za 
hudbou v s usednom Maďarsku 
treba poznamenať, že popri 
týchto dvoch h lavných cen
trách, skoro každé ďalšie väč· 
šie mesto má svoj vlastn~ ume
leck~ program n a prlrodn~ch 
scénach, a to možno našim juž· 
n~m susedom oza j závid ieť . 

JOZEF VARGA 

Zo zahraničia 
Hlavné javisko parl!skej ope

ry v Palais Garnier je od au· 
gusta do konca novembra t. r . 
uzavreté v dôsledku modernlzii· 
cie javiskovej techniky. Súbor 
parllskej opery bude počas tej
to prestávky hrať na iných sd· 
nach hlavného mesta. Návrat 
na hlavné javisko je plánova· 
nf na 4. decembra, kedy má 
súbor uviesť v obnoveneJ. pre
ml~re operu "Platée" od Jea· 
na Philippa Rameaua, naitudo· 
vanú ul v roku 1977. 

Zemské divadlrr v Detmolde 
(NSR) plt nuje uviesť v nas táva
jtícej sezóne v nemeckej pre
miére novú komickú oper..u 
"Der letzte Wilde" Gian Car· 
la Menottlho, ktorf v júli t. r. 
oslávil svoje sedemdesiate na· 
rodenlny. Operu má inscen·ovať 
sám skladater. 

Pri prllelitosti nedožitých 80. 
narodenln profesora Waltera 
Felsensteina, vfznamného vý· 
chodonemeckého režiséra a no· 
sltefa Národne·j ceny NDR, u
viedli v· mosko.vskom Hudob· 
nom divadle K. S. Stanislavské· 
h-o a V. l. Nemiroviča-Dančen· 
ka v obnovenej premiére Blze
tovu operu "Ca·rmen", ktortí tu 
Felsensteln pohostinsky naštu
doval roltu 1969. 

Vo veku 87 r okov zomrel v 
New Yorku americký hudobnlk 
a dirigent Robert Russell Ben· 
net, ktorý sa a ko aranitér spo· 
lupodieľal na úspechoch vlace
rfch muziká lov uvedenfch pre· 
mlérovo na Broadway {Lod' ko· 
medla ntov, Oklahoma, My Fair 
Lady, Anita, zober si pušku, Ju!· 
né Tichomorie, a iné ). Patril k 
tým prospešným pomocnlkom 
americltého hudobno-zábavného 
divadla, ktor! ako aranžéri, In · 
itrumentátori a skladatelia pre
dohier, medzihier, dohier a ba· 
letnfch vložiek dali koneč ntí 
znejúcu podobu nejednému mu
zik<álu. Výstižne o nich naplsal 
L. Bernstein: "Po mnohé roky 
boli ich men6 uvá dzané na pro· 
gramoch najmenilm plsmom, 
úplne ukryté medzi všetkým 
nedôležitfm. Dnes už sa im do· 
s táva viac pozornosti, ale obe· 
censtvo ešte stále nemá pravú 
predstavu o tom, akťi obrov· 
skú prácu vykonávajú". 

Významný taliansky operný 
relisér Giorgio Strehler, re:l l· 
rujťicl na najpoprednejšlch ta· 
lianskych l d'alších z·ápadoeu· 
rópskych operných scénach, sa 
dožil 14. augusta t. r. 60 ro· 
kov. 

Vlťazom dirigentskej súťaže o 
,,Cenu Karla Biihma" sa stal 33· 
ročný koncertný majster Vie· 
denskej filharmónie Erich Bin· 
der. V. to.htoročnej súťaži z 10 
ka ndld,átov postťipili do záve
rečného kola štyria dir igenti, 
ktor! potom s Viedenskou fU. 
har móniou predniesli vybrané 
časti skladieb Mozarta, R. 
Straussa, A. Berga a Brahmsa. 

Protlvojnový bale·t s názv;om 
"Nezabudni!" na hudbu l . s ym· 
fónie D .. šostakoviča uviedli v 
hlavnnm meste Kazašskej SSR, 
Alma-Ate. Nový balet pozostáva 
zo štyroch častí a epilógu. Llb· 
reto a choreografia je dielom 
Olega Sokolnva. Balet zobrazu· 
je radosť a pohodu mierového 
života, ukazuje zlo, ktoré pri· 
pravil fašizmus rud'om a voli 
po aktlvnom boji proti nebezpe
čiu novej vojny. V scénicke·j 
výprave sl1 vyu:lité sujety st a
roruských ma liarov, al>o tlel 
diel Michelangela, Tiziana, 
Muncha a Picassa. Balet vzni· 
kol pri pr lle.:litosti nedo:litfch 
75. nar.odenfn D. Sostakoviča. 

Koncom a ugusta neočakáva
ne zomrel vo veku 53 rokov Ta· 
deusz Baird, jeden z najvý· 
znamnejš lch polských skla date· 
rov súčasnosti. Jeho rozsiahle 
dieLo poč lta dve symfónie, po· 
četné komorné a vokálne sklad
by, suitu "Colas Breugnon", 
kantétu "Goetheho listy" pre 
barytón, miešaný zbor a orches
ter, operu "Ráno" (podla po
viedky J. Conrada ) a mnohé 
iné. 

Zbor Severonemeckého . rozhla· 
su v Ha mburgu podujal sa na· 
hrať na platne cclťi zborovú 
tvorbu Johannesa Brahmsa. Asi 
na ôsmich pLatniach s})Gločnos· 
ti Polydor bude nahratá nielen 
Brahmsova zborová tvorba 
ä cappella, aLe i zborová tvor· 
ba s lnitrument>álnym spr ievo· 
dom. 



Dňa 15. septembra t-ohto roku sme si 
pripomenuli nedolité osemdesiatiny ná· 
rodného umelca dr. Janka Blahu, jednej 
J najvfznnmnejillch osobnosti slovenské· 
ho hudobného livota a nezabudnuternej 
postavy bratislavského kultúrneho a spo· 
ločenského !ivota. Pred päťdesiatimi pia
timi rokmi začala s a jeho neviedná oper
ná kariéra trvajúca rovných štyridsať 
rokov, pol!as ktorej na scéne opery SND 
dosiahol prenikavé úspechy pri stvár
.ňovanl tenorových postáv svetového i 
domáceho operného repertoáJ,'u. Sirka je
ho repertoáru bola ozaj obdivuhodná -
sa 40-ročné pôsobenie na scéne SND 
vytvoril impoza.ntný pol!et 151 opernfch 
l operetných postáv najrozmanitej!iej !itý· 
lovej, charakterovej a národnej prove
niencie. Jeho úspe!iná operná kariéra bo
la súbelne sprevádzaná aj- rozsiahlou 
koncertnou činnosťou. V · nej vedra in
terpretácie tenorovfch sól• v náročných 
symfonicko-vokálnych dielach a inter
pretácie piesňového repertoáru osobitné 
miesto patri jedinečnému prednesu slo-
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V pr iest·oroc h kuštle l'll v Dolnej Krupej 
sa df1a 28. júna 1981 konala milá sláv· 
nosf: s tretnutie abso lventov Hudobnej a 
dramaticke j a kadémie v Bratislave. Jed 
ným z organizátorov toht o stretnutia 
bol profes or bra tislavského konzervató
ria Ján Pragant. Požiadal i s rne ho o krát
ky rozhovor. 

Môiete nám prlbllllť atmosféru tohto 
vzácneho podujatia? 

- Atmosféra bola veľmi srdečná a ži
vá. Spomlnall s me na s ta ré časy, na hu
dobný život v medzivojnovej Bratis lave. 
Hostiteľa nám ro bil ná rodný umelec Eu
gen Suchoi\. Na spiatočnej ceste do Bra
tislavy s me sa zastavll l v Trnave pri 
hrobe Mikuláša Schneidra -Trnavského 
Uctil i sme s i jeho pa miatku položenlrr 
venca. 

V akom počte ste sa stretli? 

V skolskom roku 1930·31 abso lvovll 
l o v našom r·očnfku 25 š tud entov. Stret-

venských rodových piesni, ktoré nielen 
s velkou láskou spieval, ale i zbieral 
(najmä na rodnom Záhor! ) a vedecky 
hodnotil. Okrem úl!lnko·vania na oper
ných scénach a koncertných pódiách zo
stáva v livej pamäti aj jeho časté ú~in
kovanie v rozhlase a televlzii i jeho vy
stúpenia na mnohých kultúrno-spoločen
ských podujatiach konaných po celom 
Slovensku pri najrôznejilich prlletitos
tiach, na ktorých vedel s prftomnfm obe
censtvom nadviazať ozaj bezprostrednf 
a srdečný kontakt. Cenná je i jeho pe· 
dagogická činnosť na VŠMU, počas kto· 
rej vychoval rad dnes významných oper· 
ných spevákoY a mnohých pedagógow 
pre hlasoyú výchnYU. V poslednom ob
dobi svojho !ivota sa prejavil tlel ako 
úspe!iný literát ako ,o to•m svedčia nielen 
jeho noYinové i!lánky, ale najmä spo
mienková kniha Zo skalického rlnku, po 
ktorej s radosťou siahne iste kaldý, kto 
sa chce niečo dozvedieť o autorovej ces
te za operným 1~menhn, i o vfvojovfch 
peripetiách slovensk·ei opery. 

Dr. Janko Blaho patril k priekopnlkom 
slovenskej opernej kultúry, ku ktorej 
povzneseniu a dosiahnutiu profesionál· 
nej úrovne venoval viletky svoje umelec
ké sily a celý svoj bohatý a plodný li
vot. Narodil sa roku 1901 v Skalici, zom
rel 24. aprila t. r . v Bratislave, necelý 
polrok pred svojim významným livotným 
jubileom. 

S 6ctou a vďakou si naňho pri nedo' 
litej osemd.esia tke spomíname! 

KYTICA POZDRAVOV- pod týmto ná· 
zvom usporiadali Cs. rozhlas na 
Slovensku - hlavná redakcia hudobného 
vysielania Bratislava spolu s Mestským 
nár.odným výborom a Mestským domom 
kultúry v Skalici spomienkový koncert 
pri prileiitosti nedolltých 80. narodeniu 
dr. Janka Bla hu, ktorý sa konal 12. sep
tembra 1981 v KulUi.rnom dome v Skalici. 
Na koncerte vystúpili zaslúžilá umelkyňa 
Darina La!ii!iaková, Eva Blahová, Magda
léna Oprková, Stefan Jani!i, Fr.antllek 
Livora, Václav Harnoi, )oJka Severin, 
Ľudovit Buchta a spevácka skupina zo 
Skalice. Orchester ludových nástrnjov 
Cs. rozhlasu v Bratislave viedli Miro
slav Dudfk a Bohumil Smejkal. 

nutia sa zúčastnilo šesť osôb. Najprv 
k tým, ktor! SH zúčflstnili. Terézia Pro
šingerová a Vlas ta Mat ejovská pr.icesto· 
vuli z Prahy. Ako absolventky-speváčky 
sa v minulosti uplatnili v pražských di
vad!ách. Priš la tiež Eva Dohnányiová, 
ďalej Hubert Simáčel~ . ktorý pôso bil v 
pražs k'()m Symfonickom orchest r i FOK 
a v súčasnosti je umeleckým vedúcim 
Komorného orchestra pražských sólis· 
lov. Národného umelca Eugena Sucho· 
ľía som spomenul už v úvo de. Pr e pra
covné povinnosti nepr išla Jarmila Kš!· 
rová, v}·zna mná speváčka, ktorá zač!nala 
svo ju umeleckú dráhu v Prahe a v sú
časnosti pôsob! v ber lfnske j Komic·kej 
opere. Mimochodom, Kšlrová bola zn 
života F'. Lehára poslednou hlavnou pred· 
stav ite ľkou Vese lej vdovy. Nepriš la tiež 
Lujza Lehnerovll z Linzu, podobne ako 
Gréta Huberová, ktorá pOsobf pedagogic
ky v Bratisliive. Obidve sa nezúčastnili 

pre váž ne ochorenie. 

Pripravil: I. LACIKA 

X. MUZIKOLOGICKÁ KONFERENCIA 
ROBOTNICKE SPEVOKOLY A ROBOTNICKA KUL TÚRA 
NA SLOVENSKU 
Bratislava 21. a 22. októbra 1981, Filmový klub, Cs. armódy č. 36 

Pr o gram: 

Streda 21. októbra 1981 ( 9,00-14,00 hl 
Ovodný referát: 
Dr. Zdenko Nováček , CSc., vedecký tajomnfk konferencie: 
Nové výskumy k problematike robotníckych spevokolov na Sl:ov.ensku. 
Referáty: 
1. PhDr. Ladislav Mokrý, CSc. - Revolučné tendencie naiej hudobnej vzdela· 

nosti. 
2. Doc. dr. Pavel PaAka, CSc. - Kultúrne a umelecké aktivity robotnlkov vo 

svetle vedecké ho výskumu. 
3. PhDr. Frantliek Matťii - Z dejín I'Obotníckej hudobnej kultúry v Prešove 

a jeho okolia. 
4. Lýdia Urbančlková - Prlspevok k dejinám robotnlckej hudobnej kultúry 

v Košiciach. 
5. Ľudmila Cervená - Hudobná kultúra robotnlkov v Banskej Bystrici. 
li. Gejza Vajda - Robotnicke spevokoly na j_ufnom Slovensku. 

Stvrtok 22. októbra 1981 ( 9,00-14,00 hl 
7. Emanuel Munf.ág - Notový archív bratislavského robotnlckeho spevo

kolu Typografia. 
8. Ján Albrecht Osobnosti r obotnlckebo kult6rneho !Ivota (V. Dobrucký 

a F. Furch). 
9. Stefan Klimo Ján Klimo, priekopník robotnlckych spevokolov na Slo· 

vensku. 
10. Stefan Drug - K textovej pl'loblematike robotnlckych piesni. 
ll. PhDr. Michal Palovič, CSc. - K profilu Bratislavského robotníekeho spe-

vokolu (vedeného Jťiliusom Kowalskim). 
Prestävka 
Diskusia 
Zäver 
Informácie: Sekret,arlát muzikologickej konferencie, Mesťský dom kultúry 
a osvety v Bratislave, Suché Mýt.o 17, tel. 331 271-3, kl. 002. 

Slovenský sólista v Prahe 

Voj tech Kocian patr i k 
tým s lovensk9m umel· 
com st redne j gener ácie, 
k to r! pôsobia a ži jú v 
hl avnom meste ČSSR . 
Pravd u, umelecké zážitky 
tohto lyrického tenoris· 
tu , dnes sól!stu Národ
ného d ivad la v Prahe, sa 
viažu najmä na Bratisla
vu, ·kde š tudova l na 
VSMU u Tatia ny Cokovej 
a na Ba nS'kú Bystr icu, 
kde pôsobil viac rokov 
v DJGT. Ešte pred tou to 
slovenskou operno u scé
nou bol však angažovan~ 
v Klage nfurte, Grazi, Ma· 
ribore a Ba nská Bystr ica 
sa sta la domo vo m Vo jte· 
cha Kociana až v rokoch 
1969-1973. Po tom nasle 
dova l Mannheim .a eš te 
ďalš! rok v Bunskej Bys
t r ic i, odkial' spevák od 
chádzal mt hos ťov ania do 
Prahy. Mal v tedy 34 ro· 
kov a pr iš iel z ma lého 
di va d la IHl scénu, l1torá 
má za sebou bohatú his· 
tóriu pôsobenia velkých 
osobností minulosti i ne
dávnyc h rokov. Veď i 
vstupná úloha Lens kého 
v Jernekovej Inscenácii 
Eugena Onegina bo la 
pre n eho previerkou pro
fesional!ty a sebadôvery: 
part spolu s n im a lter· 
novali tenorist i Zldek, 
Sve jda u Sveh lu, Taťjanu 
spie vala Gab rie la Be~ač
ková. Druho u ponúknu
tou úlohou bol Belmonte 
v Mozartovom On..ose zo 
se ra ilu - možno pove
da ť, že životná postava, 
vyhovujúca typu i hla su 
Vo jtecha Kocian a . Po
dnes sú mu na jbl ižšie 
práve mozar tovské pa r · 
ty, o ktor ýc h je pr esved
čený , že vyžadujú nie 
malé, a le zd t·avé h lasy s 
dokona lým ovládanlm 
frá zova nia, štýlové ho 
spieva nia a veľkým roz
sa horn . Kritika post rehla 
predurčenos ť Vojtecha 
Koc!ana na spomlnaný 
štý l hudobnej literatúry, 
a to nielen v ú nose zo 
sera ilu ·- uJe aj v Rossi
niho Ba rbierovi zo Sevil
ly, kde si zas pieval g rófa 
Almavivu. Mimochodom, 
bola to jeho prvá úloha 
v r iadnom angažmá n -
po roku hosťovania "na 
skúš ku". S Barblerom 
hosťova lo Národné di vad
lo a j v NSR ( Ludwigsha
fen, Ma nnhe im ), kde n n 
margo Koc ia novho výk·o
nu napfsa li : 

.,Tenor Voj techa Koc!a · 
na obdivuhodn e sv iet il u 
zvonil v ú lohe Almav!vu, 
pričom dokllzn l odtiet1o
vať hereck~ aj hudobný 
výkon celou palet.ou vý · 
razových far ieb ... " A 
na inom mieste sa p!še: 
"Kocian správn e vysti· 
hol pos tavu Almavivu, v 
d ialógo ch sa správne dr· 
žal v ústranl, v a riót'!! 
sme vša k mohli p lne vy
chutnať krásu a de likát
nosť je ho hla su." 

Š:koda, že pr áve v 
pra žskvm Národnom dl · 
va dte sa viac nepestuje 
rnozartovská t rad!cia v 
konkrétnych drama tur
g ických činoch. Momen
tálne je na repertoár i len 
Don Giovanni a Figa rova 
svadba , do budúcnosti sa 
plánuje Cos l . fan tut 
te. . . V aprll i t. r .. Voj 
tech Kocian spieva l dona 
Otta via v Moza rtovom Do· 
novi Giovann im - na
miesto pôvodne plánova
ného Karla Gotta, ktorý 
v pr ipravova ne j gramo
nah rávke tej to opery ma l 
spieva ť s mnohými zná
mymi ope rn ými menami. 
Na poko n pražský Supra· 
phon r ealizova l nah ráv
ku predsa len so s pevák· 
mi "vážnej hudby" , a ta k 
vedru Magda lény Ha jós
syovej ako donn y EJviry, 
Evy DE!poltove j- v úlohe 
donny Anny, Ze r iiny -
stvá rnene j Janou lonášo
vou, Giovannim, k to rého 
spieva l Vác lav Zltek, Le· 
pore ll a s n estarnúcim 
Ka r lom Ber ma nom, kom
turom v stvár neni Eduar 
da Ha kenu a Masetta s 
Daliborom )eclličlwm. 
s pieval aj Voj tech Ko · 
cla n. Pražský komorný 
o rcheste r dirigoval Libo r 
Pešek. Na výsledok tej
to česko-slovenskej ume
lecke j spolupráce, urče
ne j nielen pre náš g ra 
mofónový trh, a le a j pre 
NSR, s i eš te počkáme. 
Medzitým Vojtech Kocian 
abso lvoval so Slove nskou 
fil harmóniou zájazd do 
Juhos lJ'Iv ie a NSR, l1de 
spoluú~inkova l v Dvol'á
kovej St abat mat er, v ju · 
ni pre televlziu v Prahe 
nahral Vojtecha z Blod
kovej opery V s tudn i a 
na jes eľí toh to roku na
hrá pre Supraphon úlo· 
hu F abrizia z Ma rtinuo
ve j opery Mirandolfna. 
Pred dvonw rokmi vzn i
kol v Slovenske j televlzii 

profil umelca [ s využi· 
tfm nahrávok pražs kého 
rozhlasu l, kde V. Kocia n 
uviedol svoj operný re· 
cltál s uká~kami mozar· 
tovského repertoár u a 
Donizettiho Nápoja Iás· 
ky. Pravda , hlavná akti
vita spe váka je pr edo
všetkým na ja visku Ná· 
rodného diva d la. Krátko 
po Almavlvovi dost al pri
l ežltosť vstúplf do sveta 
ver ist ickej opernej lite · 
l'atúry. Rudolf z Bohémy 
bol previer kou jeho 
sc hopnosti zorientovať sa 
v lyricko-d ramatickom 
odbore, s výrazovo a vo
kálne exponovanými ú
sekmi. Je za u jimavé, že 
počas svojej predc hádza . 
júcej kariéry Pucciniho 
nespieval . . . Ale roku 
1978 priš la podobná úlo
hu - Alfréd v Truviate. 
Inscenác ia bo la pomerne 
prisne hodno tená n" 
stránkach odbornej tlače 
pre režijné postupy, ale 
výkon V. Kociana prija
la krit iika sympaticky. 
Dodatočne bol tiež obsa
de ný do postavy )il'iho v 
Dvol'ákovom Jakoblnov i, s 
kt·orého insc ená ciou pôj
de Národné d ivad lo na 
jeseií do Berlina . V naj · 
bližšom čase čaká Koc iu · 
na postava v novej ope
re Václava Kaš l!ka " Ces· 
ta" a úloha Ernesta v 
Donize ttiho Donovi Pas
qualovl. Pred rokom sa 
Bratisla včania, ktorí s le· 
dujú komo rné konce rty 
MDKO, s tre tli s Kocl.ano· 
vým umen lm; ma l vtedy 
spo ločné vystúpen ie so 
só lls tkou ND Naďou Sor
movou. Je ho só listický 
kcm cer tný r e pertoár ob
sahu je na jmä party v 
Mozartovom Rekvie m, 
Haydnove j Omši B dur, v 
Ceske) o mš i vánoč ni J. J. 
Rybu, v Dvol'ákovej Sta
bat mater, resp. v mo· 
cterne) ka ntáte Jana Seid · 
la Odkaz Julia Fuč lka, v 
.ktore j spieva l teno r ové 
sólo roku 1979 Ln u záv er 
Pražske j jari). Z komor
nej konce rtantnej litera· 
túry inklinuje k s tarej 
hud be ( Pergolesi, Stra 
della l, k Mozartov i .a ro
ma ntizm u (naj mt\ k Dvo 
f:ákový m Večerným pies
ňam 1. Z autorov 20. sto
ročia má v reper toári 
Foerstrove Duchovné 
piesne, Sny o láske J. 
Jind~ lcha, celý rad ples· 
n l M. Schneidra-Trnav· 
ského. Zta r, v .oblasti sú
časnej s lovenske j tvorby, 
ktorli by vyhov-ovala jeho 
n aturelu a hlasovému ty
pu, zatia l tba hľadá " svo· 
.ie čl s lo a opus " . 

Vojtec h Kocian je 
úprimný, skromný a c it· 
llvý mladý spevllk 
v lastne už prekročil šty· 
ridslatku , ale svojim vý· 
zo rom pôsobi overa 
mladš ie. Je to však pro
fesionál , k torý dobre 
ovláda svoje umelee<ké 
povolanie, vie kriticky 
hodnotiť a porovnávať, 
má pokoru, a kú tre ba k 
ne us tá lemu zdokonaľova
niu a rastu, no sú za n!m 
a j úspechy a potlesk vel· 
kej scény. Za mnohé po· 
chvaly odc itujeme sJ,ová 
recenzenta: " ... budeme 
dl ho s po ml na t na praž
s kého Fa usta a Ma rgaré
tu vo vnútorne c itovo 
prežitom spevácko -he
recko m podan! dvojice 
Be i\ačková - Koc ian" . 
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17. BRATISLAVSKÉ HUDOBNÉ SlÁVNOSTI 
člen Európskej asociácie hudobných festivalov (AEFM) . 

16. - 30. 10. 1981 

· Hla~ ý usporiada~el': Slovkoncert, čs. umelecká agentúra 
Medzinárodná tribúna mladých interpretov (UNESCO) 
21.-23. 10. 1981 

Pracovné podujatia: 
Muzlkologická konferencia na tému 
Robotn!cke spevokoly a r obotn!cka ku ltúra na Slo
vensku 
21.-22. 10. 1981 
Usporiadate!: Mestský dom ikultúry a· osvety v Brati
s lave 
Stretnutie dramaturgov symfonic kých telies zo so
cia l!stických krajin 
19.-21. 10. 1981 
Usporiadate!: Slovenský hudobný fond 
Výstava k 100. výročiu nar·odenia B. Bartóka vo foyer 
Slovensi5ej f!lharmónie 
Usporiadateľ: Slovenský hud•obný fond 
Výstava gramoplatn! z produkcie čs. hudobného vyda
vaters tva OPUS pri pr!ležitosti 10. výročia vzniku 
vyda vaterstva 
Výstava gramoplatni z produkcie čs. hudobných vy
da vate ls tie v Panton a Supraphon 
Progr am umelec,kých podujati: 

Piatok - 16. 10. 
17,00 - Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca 
Slávnostné otvorenie 17. BHS 
Spevácky zbor SĽUK 
Dirigent - Pavol PROCHÁZKA 
Sch.ne lder·Trna vský, suchoň, Očenáš, Moyzes, Cikker, 
Ferenczy 
19,00 - SlovenSiké národné divadlo 
Balet SND . 
Chačaturian: SPARTAKUS 
20,00 - Koncertná sie11 Slove nske j filharmónie 
SLOVENSKA FILHARMONIA 
Dirigent - Dmitri j KITAJENKO (ZSSR ) 
Sólista - Rudolf BUCHBINDER, klav!r ( Rakúsk•o) 
Moyzes , Mozart, Cajkovskíj 

Sobota - 17. 10. 
10,30 - Divade lné š túdio VSM U 
Státne bábkové divad lo Bratisla va 
Stravinskij: VTÁK OHNIVÁK 
Bartók: DREVENÝ PRINC 
10,30 - Zrkadlová sieň Primac iálneho paláca 
V.okálny súbor AVE SOL [ZSSR} 
Dirigent - Gido KO KAR S [ZSSR) 
Ivanov, Svlr idov, Da mbis, Palestrina, Lasso , Suchoň, 
Koševský 
19,00 - Slovenské národné divad lo 
Opera SND 
Verdi: DON CARLOS 
1. premiéra 
20,00 - Koncertná sieň Slovenskej filharmónie 
VIEDEN SK! SYMFONICI (Rakúsko] 
Dirigent - Gerd ALBRECHT [NSR ) 
Sólista - Thomas CHRISTIAN, husle [Rakúsko] 
Moza rt , Bruc1kner 
22,00 -' Dom ROH 
Arv! nd PARIKH so skupinou [India ) 
tradičná Indická hudba .. 
N edel'a - 18. 10. 
14,30 - Slovenské národné d ivadlo 
Oper a SND 
Hatr!k: SfASTNÝ PRINC 
17,00 - Koncertná sieň Slovenskej filha r mónie 
Konrad RAGOSSNIG, g itara a lutna [Ra kúsko] 
Attalngna nt, Besard, J. S. Bach, Sor , Táregga, VIlla· 
!Jo bos 
20,00 - Koncertná sieň Slovenske j filha rmónie 
SYMFONICKÝ ORCHESTER Cs. ROZHLASU V BRATI· 
SLA VE 
Dir igent - Ondrej LENÁRD 
Zbormajster - Pavol BAXA 
Sólistky - Libuše MÄROVÁ, mezzosoprán , Ange l.lca 
'MAYOVÁ, vio lončelo ( NSR), 
Očenáš (premiéra ] , La lo, Rimsklj·Korsakov 

Pondelok - 19. 10. 
17,00 - Ko ncertná sieň Cs. rozhlas u 
josef SUK, hus le 
josef HALA, klavír 
Beetho ven, Dvoták , Brahms 
19,00 - Slo vens ké národné divad lo 
Opera SND 
Verd i: DON CARLOS 
2. premiéra 
20,00 - Koncertná sieň Slovenske j filharmónie 
NOUVEL ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO 
FRANCE (Francúzsko l 
Dirigent - Gilbert AMY ( FrancúzSiko) 
Sólist a - jean-Fra ncois HEISSER, k lav!r ( Francllz· 
sko) 
Be rlioz, Beethove n, Debus sy 

Utorok - 20. 10. 
17 ,OO - Koncertn'á sie11 Cs. rozhlas u 
Hudba s ta rej Bratis lavy 
Marictl OOBIASOVA-KO PECKA, čembalo 
VIktória STRACENSKÁ, mezzosoprán 
Miloslav STAROSTA, kla vír 
MUCHOVO KVARTETO 
CAMERATA SLOVACA 
Dirigent - Viktor MALEK 
Rlgler {premiéra ); Albrecht, Hyr tl {premiéra ), Zlm
merma nn 
19,00 - Slovenské ná rodn é divadlo 
Ba let SND 

Chopin: CHQP!NIANA 
Barroso: DOM BERNARDY ALBY 
Strauss: PLES KADETOV 
20,00 - Koncertná sieň Slo venskej fllh~rmónie 
MA0ARSKÁ STÁ TNA FILHARMONIA (MĽR) 
Dirigent - jános FERENCSIK ( MI:R) 
Sólista - josef SUK, husle 
Bartók 

Streda - - 21. 10. 

1'1,00 - Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca 
TRAVNICKOVO KVARTETO 
Chudoja:n, Mikula, Smetana, Dvoták 
19,00 - Slovenské národn é divadlo 
Opera SND 
Strauss: ELEKTRA 
20,00 - Koncertná sieň Slovenskej filharmónie 
Medzinár.odná tribúna mladých Interpretov [ UNESCO ) 
SLOVENSKÁ FILHARMONIA 
Dirigent - Bystrlk REZlJCHA_ 
Sólisti - jadwiga RAPP~OVÁ, alt (PĽR] 

Zdenl!k SED IV?, trúbka ( CSSR l 
Robert COHEN, violonče lo (Velká Británia) 

Mahler, Aruťuňan, Sostakovlč 

Stvrtok - 22. 10. 

17,00 - Koncertná sieň Cs. rozhlasu 
Medzinárodná tribúna mladých Interpretov (UNESCO] 
TAKÁCSOVO KVARTETO [MĽR] 
Haydn, Bartók 
Natália a Alexander BAGDASAROVOVCI, klav!rne duo 
(ZSSR) 
W. F. Bach, Rachmanlnov, Lutoslawski 
19,00 - Slovenské ná rodné divadlo 
Opera SND 
Pucclni: BOH:f:MA 
20,00 - Koncertná s ie11 Slovens ke j filharmónie 
Medzinárodná tribúna mladých Interpretov (UNESCO) 
JANACKOVA FILHARMONIA OSTRAVA 
Dirigent - Hartmut HAENCHEN (NDR) 
Sólisti - Ma ria GRAFOV A, harfa (NSR l 

Mária BAL INTO V A, husle [MĽR) . 
ja nis KELLY OV A, soprán (Velká Británia) 

Hl!ndel , Cha usson , Rave l, Mende lssohn-Bartholdy 

Piatok - 23. 10. 

17,00 - Koncertná sieň Slovenskej filharmónie 
Medzinárodná tribúna mladých in terpretov (UNESCO l 
STATNY KOMORNÝ ORCHESTER ŽILINA 
Dirigent - jan VALTA 
Sólisti - G1lra.n SOLLSCHER, gitara ( Svédsko) 

Anne Brttt SAEVIGOVÁ, violončelo [Nór
sko) 

Vivaldi, Boccherini 
Spevácky zbor súboru TECHN IK 
Recitácia - Július PÁNTIK 
Sólisti - Ľubica ORGONASOVA, soprán 

Sergej KOPC AK, bas 
já n FIGURA, flaut a 
josef SVE]KOVSKÝ, trúbka 

Ze ljenka, Salva (premiéra) 
Slfivnost . vyhlásenie la ureátov MTMI ( UNESCO l 1981 
19,00 - Slo venské nár.odné divad lo 
NÁRODN:f: DIVADLO PRAHA 
Fibich: NEVESTA MESSINSKA 
Dirigent - Zden i!k KOSLER 

20,00 - Koncertná sieň Slove ns ke j filha rmónie 
SYMFONICKÝ ORCHESTER CS. ROZHLASU V BRATI
SLAVE 
Dirigent - Ladisluv SLOVÁK 
Sólista - Hiro KUROSAKI, hus le (japons ko l 
Musorgsk ij, Beethoven, Moyzes 
22,00 - Dom ROH 
BAROK JAZZ KVINTET 
Umeleclký vedúci - jlf! HLAVAC 
Bo !ling, Blatný, Terni, UhlU', Serocki , Bank s , Frfed, 
Kučera 

Sobota - 24. 10. 

17,00 - Koncertná sieň Cs. rozhlas u 
Pamiatke M. P. Musorgské ho 
Sergej ' KOPCÁK, bas 
]án SALAY, kla vír 
Tatiana FRAŇOVÁ, klav!r 
Musorgski j 
19,00 - Dom R0H 
Vojenský ume lecký súbor hrdinu S.ovletskeho zväzu 
- partizána kapitána Jána Nálepku, Bratis lava 
BELAS:E: RÁNO CHRÁŇ! 
progr am venova ný 60. výročiu KSC 
a 30. výročiu vzniku s úboru 
19,00 - Slovens ké ná rodné divadlo 
NÁRODN:E: DIVADLO PRAHA 
Smeta na : TAJOMSTVO 
Dirigent - Zdeni!k KOSLER 
20,00 ..:.. Ko ncer tná sieň Slovenskej fllharmón)e 
SLOVENSKÝ KOMORNÝ ORCHESTER 
Dirigent - Bohdan WARCHAL 
Sólisti - Jozef KOPELMAN, hus le 

Ursula HOLLIGEROV Á, harfa ( Svajčiarsko] 
Miloš ]URKOVIC, flauta 

M. Bázllk (premiéra), Spohr, Tartlnl, Haydn, Mozart 

Nedel'a - 25. 10. 

10,30 - Koncertná sieň SlovenSike j filha r mónie 
Vla dipt!r RUSO, organ 
J. s. Bach, ·s en a, Gabun! ja (premiéra ), Rusó 

17,00 - Koncertná sieň Cs. rozhlasu 
MELOS QUARTETT (NSR) 
Mozart, Ravel , Schubert 
20,00 - Dom ROH 
SLOVENSKA FILHARMÚNIA 
SLOVENSK? FILHARMONICKÝ ZBOR 
Dirigent - Zdeni!k KOSLER 
Zbormajster - Pavo l BAXA 
Sólisti - Da vid LIVELY, klavír (USA] 

Magdaléna HAJ0SSYOV Á, soprán 
Ewa-Marla PODLEšOV A, alt (PĽR l 
Andrej KUCHARSKÝ, tenor 
Peter MIKULAS, bas 

Beethoven 

Pondelok - 26. 10. 

17,00 - Koncertná sieň Slovenskej filharmónie 
ORCHESTER OPERY SND 
Dirigent - Pavol BAGIN 
Sólisti - Magdaléna HA]úSSYOV A, soprän 

Pe ter DVORSKÝ, tenor 
Sc hneider-Trnavský 
20,00 - Koncertná s ieň Slovenskej filharmónie 
ORCHESTER KOMICKEJ OPERY BERLIN (NDR) 
Dirigent - Rudolf REUTER [NDR) 
Sólista - Peter ROS EL, kl.av!r (NDR l 
Br a hm s 
20,00 - Dom ROH 
" Zo srdca ... " 
Koncert k Medzinárodnému roku Invalidov 
SLOVENSKÝ KOMORNÝ ORCHESTER 
Dir igent - Bohdan WARCHAL 
Sólisti - Ursula HOLLIGEROV A, harfa ( Svajčiarsko l 

Miloš ]URKOVIC, flauta 
Peter DVORSKÝ, tenor 
Magdaléna HA]úSSYOV A, soprán 
Ľudov!t MARCINGER, klav!r 

Tartini, Schne ider-Trnavský, Händel, Mozart 

Utorok - 27. 10. 

17,00 - Konce r tná sieň Cs. rozhlasu 
BRATISLAVSK~ KLAVIRNE KVARTEtO 
Humme l, Flguš·Bystrý, Fauré 
19,00 - Slovens ké národné divad lo 
KOMICKÁ OPERA RERLl N (NDR] 
Puccinl:. MADAME BUTIERF.LY 
Dirigent - joachim WILLERT 
20,00 - Koncertná sieň Slovenskej filharmónie 
SYMFONICKÝ ORCHESTER CS. ROZHLASU V BRATI
SLAVE 
Dirigent - Ľudov!t RAJTER 
Sólist a - Jorge Luis PRATS, klav!r (Kuba ) 
St rauss, Prokofiev, Brahms 

Stredo - 28. 10. 
17,00 - Zrkadlové. sieň Primaciálneho paláca 
Klára HAVLIKOV A, kl.av!r 
Bra hms, V. Noválk, Bart ó,k , Tomášek, Suchoň, Berger 
19,00 - Slovens ké národl'\é d ivadlo 
KOMICKÁ OPERA BERLIN (NDR) 
Puccinl: MADAME BUTTERFLY 
Dirigent - Joachim WILLERT 
20,00 - Konce rtná sieň Slovenskej filharmónie 
Theo ADAM, bas (NDR) 
Rudo lf DUNCKEL, klav!r (NDR) 
Schubert, Brahms, Mahler, Strauss 

Stvrtok - 29. 10. 

17,00 - Zrkadlová sieť\ Primaciálneho paláca 
LIPSK~ KOMORNt TRIO [NDR) 
J. S. Bach 
19,00 - Nová scéna 
Spevoherný súbor Nove j scény 
M. Dunajevs ki j: , TRA JA MUSKETIERI 
20,00 - Koncertná sieň Sloven ske j fil harmónie 
Plesňový r ec itál 
CESKÁ FILHARMONIA 
Dirigent - Václav. NEUMANN 
Sólist a - Ma rián LAPSANSKÝ, klav!r 
Kohoute k, Rachmanlnov , Dvol'ák 

Piatok - 30. 10. 

17,00 - Koncertna sieň Cs. rozhlasu 
Zborový koncert k 60. výročiu KSC 
DETSKÝ SPEV ACKY ZBOR CS. ROZHLASU V BRA TI~ 
SL AVE 
Dirigent - Marián VACH 
SLOVENSK? FILHARMONICKÝ ZBOR 
Dirigent - Pavol BAXA 
AKADEMICK~ SPEVÁCKE ZDRUZENIE 
Dirigent - jozef POTOCAR 
SPEVÁCKY ZBOR SLOVENSKÝCH UCITEĽOV 
Dir igent - Peter HRADIL 
Hrušovský, Ferenczy, Kardo(lš, Cikker, Suchoň, Očenáš , 
Moyzes, Schneider-Trnavs ký, Bur las (premiéra ) 
19,00 - Slovenské národné divad lo 
Opera SND 
Clk,ker: ROZSUDOK 
20,00 - Koncertná sieň Slovenske j filharmónie 
ZÁVERECNÝ KONCERT 17. BHS 
SLOVENSKÁ FILHARMONIA 
Dirigent - Ot mar SUITNER (Ra kús ko l 
Sólistka - Magda lé na HAJOSSYOV Á, soprán 
Cikker (pre miér a ), St rauss, Beethoven 

ZMENA PROGRAMU A úCINKU JÚCICH VYHRAOENAI 


