
JUBILEJNÁ PREHLIADKA MLADÝCH 
V TRENČIANSKYCH TEPLICIACH 

Huslista Ewald Danel, noslter Cestného umaola kritiky 11a najlepll vfkon na 
PMKU '811. Son!mky: robe s n!mky arch!v ZSSk 

V priebehu dvadsiatich ročnlkov sl 
Prehliadka mladfch koncertnfch umel
cov v Tr""nčian.skych Tepliciach vypl'O· 
fllovála typy faktorov určujúcich drama
·turgiu, druhy ·akcii, dlž.ku trvania, zása
dy výberu l vekové rozpätie účastnf· 
kov. Vý~ledok plodnej spolupráce a !nl· 
clat!vy ZSSk a rladltelstva Cs. štátnych 
kúpelov priťahuje rad pozorovatelov 
[pomerne bohaté zastúpenie českých hos
ti v tomto ročn!ku), mobilizuje aktivitu 
recenzentov, ktor! Prehliadku sledujú a 
zabezpečujú jej publicitu. Spoluvytvá!ľa
Jil tak ·Jej osobitú tvorivú atmosféru a 
prostredn!ctvom masmédi! zabezpečujú l 
dopad na širšiu verejnosť (Cs. rozhlas 
v Bratislave nahrával všetky výlrony, na 
záverečný koncert zav!taila aj Cs. telev!
zia). 

Ak by sme chceli zachytiť špecif.lcké 
črty a prfrllosy 20. ročn!ka PMKU ( 1.- 8. 
augusta 1986), ktorý rSa konal (s výn!m· 
kou organového matiné v neďalekom 
Omšen!) v Kllpel.nej dvore hostltelskoj 
lokality v Trenčianskych Tepliciach, 
mohli by sme ich zhrnúť do niekol
kých nas ledujúcich ods tavcov. 

Prehliadka začala al! týl!deň po pos
lednom podujat! Hudobného le ta. Zdá 
sa, l!e tento moment je P,ľiaznivým s ti
mulom pre zvýšenie záujmu z radov kú
pelných host!. Na druheJ stTrane nemali 
llčastnlci PMKU možnosť vystúpiť s or
chestrálnym telesom, ktoré účinkovalo 
na záver fes tivaLu. Chýbalo organové 
matLné v Trenčianskych Bohuslaviclach. 
Nahradil ho koncert v Kllpelnej dvorane 
na prenosnom - digitálnom organe. 

Nevyul!ila sa tiel! mol!nost usporia
dať jeden koncert v komornom prostre
d! trenčianskej Galérie M. Bazovského, 
kde sa obyčajne predstavovali býval! 11· 
častnlcl Prehliadky - v súčasnosti ul! 
renomovanl umelci. Pqdlelal• sa na rtom 
- a právom - očakávaný velký záujem 
o vystúpenie M. Lapšanského a nár. 
umelca P. Dvorského. Toto atl'akt!vne po
dujatie sa situovalo do Teplic a stalo 
sa umeleckým vyvroholenlm celej akcie. 

Pokračo.valo sa v pomaly už ustálenej 
trad!cil interpretaooého seminára, ktorý 
opätovne a úspešne viedol na modeloch 
poslucháčov VSMU klavirista zasl. um. 
Peter Toperczer. Stretnutie prr!tomných 
krr1tikov s mladými interpretmi na hod· 
notiacich besedách sl našlo na PMKU 
trvalé miesto ; tohto roku sa konali 3 
hodnotenia umeleckých výkonov 22 sOlis· 
t'Ov a 2 komorných telies, ktoré od· 
zneli na ll podujatiach. Moment okrúh· 
teho jubilea Prehliadky provokuje k 
is tým re tros pekt!vam a k porovnávanlu. 
TI, čo s ledujeme akciu od prvých ro
kov, mohli sme si uvedomiť ako velmi 
sa zvýšili naše nároky na Interpre táciu, 
ako sa vyvinula úroveň výchovy mla
dých a deptov umenia. 

Organizačné zabezpečenie akci! (vráta
ne ubytovania a s ohladom na kapacity 
dané k dispozicii Cs. štátnymi kllpelml 
1 cestovnou kanceláriou), o ktoré sa sta
ral štáb pracovnikov ZSSk, nepreukazu
valo navonok väčšie nedosta tky. V ko
nečnom dOsledku vládla pohoda, klud· 
ná atmosféra. Ziada s a preto vyslovH 
ZSSk aj na tomto mieste vďaku a uzna-
nie. · 

I tá rpodstatná a neodlučitelná súčast 
úspešného vyznenia kal!de J a kcie toh~o 
druhu - návštevnost - dosahovala ver
mi priaznivé parametre. Rad kúpelných 
hos t! - a nechýbail medzi nim! ani cu
dzinci - opakovane sledoval1 vl•aceré 
podujatia. Ostáva s potešen!m zazneme
nat tento fakt. 

Osobi.tne sa Ziada vyzdvihrllllt pr!loha 
k spravodajcov! Mladý Interpret, ktorá 
prehladne uviedla v abecednom zozna· 
me s uveden!m roku vyst(Fpenia mená 
všetkých účinkujllcich počas histórie 
~akcie. Táto dokumentácia bude predsta
vovať významný prameň pre spracováva· 
nie profilov jednotllvých osobnost! i ko· 
morných s fiborov slovenského koncert· 
ného umenia. 

Co sa týlca zastúpenostl nástrojových 
odborov, tieto bol1 prezentované pomer
ne rovnomerne a vyvál!ene. Ziada su 
podčia•rknuť zaradenie <trúbky, ktorrá sn 
vysky,trla iba v l. ročn! ku ( 1964 l a priv!· 
tať aj pomerne málo fre.kventované čem
balo. Vyšši podiel llčinkujficich vekoveJ 
kategórie okolo tridsiatky - azda vý· 
sledok momentálneJ konš telácie sfičas
nej ponuky, a le is te aj cielavedomého 
výberu - zabezpečil s ice vyššiu firoveň 
výkonov, ale provokuje k fivahám, či 
sa h ranice r-ozdielov medzi Prehliadkou 
koncertného umenia v Z111ne a trenčian· 
skotepllckou prehliadkou mladých pr!
liš nepribl!l!iH alebo dok-onca neprekr!
l!111. Dávame to organizátorom budúcich 
ročn!kov ako tému na 7Jamyslenie. Po
dobne aj fakt, l!e sa zaraduJe matiné z 
tvorby mladých s lovenských skladate
lov kal!doročne, čo neumožňuje dosta· 
točne kritický výber zaradených skla
dieb. 

AJ tentokrát vyst11p111 na PMKU fičin
kujfici viacerých vekových kategóri! od 
študentov konzervat6rl! cez poslucháčov 
VSMU, AMU, š tipendistov SHF, umelcov 
vs tupujúcich do koncertného živoba po 
zrelých, medzinárodných renomovaných 
lnterpTetov. · 

Pôvodnému poslaniu Prehliadky 
objavovať talenty s pers pekt!vou dalšie· 
Iha vyul!itia I)J're náš koncentný l!ivot -
vyhovoval z najmladš!ch (vo veku do 
20 rokov) predovšetkým akordeonista 
Róbert Jurčo zo l!illnského konzervató
ria. Je niekolk-onásobným la ureátom me
dzinárodných súťal!! a zaujal zrelosťou 
pr!s tupu i koncepciou výstavby Prelfidia 

a fúgy e mol, ľiWV 533 J. S. Bacha. Hral 
na gombičkovom akordeóne (ba jane), 
pričom techniku i . výrazové možnosti 
tohto nástroja ovláda priam majs trov
sky. K jeho prednostiam nepatrila .však 
len suverénna technika, na ktorej sta
val, ale aj pozoruhodný· výraz. Interpre
tované diela (Hochel: Reminiscencie, Caj· 
lctn: finále Sonáty h mol, Zolotariev: 
Partita) stvárnil na viac než imponujú
cej firovnl. Mal by dostať pr!le11tost 
predstaviť sa aj na niektorom z brat!· 
slavských podujat! mladýc}l. 

Podobne sa Ziada vyzdvihnfiť najma v 
Arutuňanovom Koncerte výkon posluchá
ča VSMU trfibkára Juraja Bartola, ktorý 
znamenite ovlláoo svoj nástroj, hrá suve-

, rénne s pamäti a čisto intonuje. Skoda, 
l!e nemal pr!lel!ttosť lepšie sa zl!lt s vy
pol!ičanou clarinou v Albinoniho Kon
certe F dur, ktorý na organe sprevá
dzala B. Stefánk·ová. 

Konzervatórium Bratislava reprezento· 
val výrazný a dobre školený hudobn!k 
hobojista Vlastimil Dufka. K jeho pred
nostiam patTI technicky výborná hra ra 
široká . dynamická škála. Farby košic· 
kého konzervatória hájila velmi perspek· 
tlvna sopranls tkra Iveta MatyUod. 

V troéhu vyššej vekovej kategórii sa 
predstavil gitarisoo Vladlmlr Tomčényi, 
poslucháč VSMU ra laureát početných i 
med2ináTodných sllfal!!, Svojim výkonom 
navodil dojem akéhosi vedomého odklo· 
nu od l!ivej, iskrivej interpretácie sme
rom k r.ozváf.nejšej. I ked zatial tento 
zámer nedotiah-ol do konca, a pret-o do 
istej miery nes plnil očakávania, ktoré 
sa doňho vkladali, dokázal s i však i v 
tejto prechodnej fáze svojho vývo)a udr
l!ať vysoký š tandard. V repertoori, ktorý 
predviedol (Giuliani, Ponce, Mangoré), 
za vrchol jeho vys túpenia moZno pova· 
l!ovať vtipný Cake wal•k D. M&rtdnčeka. 

Klavirista Peter M6té, poslucháč pral!
skeJ AMU, po výkonoch v #Bratislave 
(Mir bach, Klarisky) a v Ziline ( Prehliad· 
ka l presvedčil, l!e popri fetíbmenálneJ 
technike, ktorou disponuje, ďokáže vy
ul!iť toto zázemie aj na vysMtinutie Ob· 
sa hu v polohách lyrických (Sen lásky 
As dur č. 3), ako i filozofických ( Soná
ta h mol F. Liszta) ; s vt.lpom a na pä tlm 
predviedol tiel! jedinečne Zeljenkova 
Capriccio. 

Cemballstka M6ria Leukov6 

Stipendistka SHF Zuzana Paulecbov6 
je odlišným rtypom. Je j doménou je do· 
konalá spolahlivosť pamäti i suverénny 
technický arzenál. Pok·lial by sme u neJ 
chceli hovoriť o nejakých rezervách, 
našli1 by sme ich v oblas ti vý.razu a štý· 
lu. Bee~hovenova S'Onáta els mol, op. 27, 
č. 2, Mesačný svit, na jmä v prvých dvoch 
častiach utrpela individuálnym vkladom, 
nezodpovedajllc im charakteru hudobnet 
predlohy. úspešnejšie s i počlnala pri 
koncepcii náročných Symfonických etud 
op. 13 R. Schumanna a n ajm!! presved-

( Pokračovanie na 4. st r. ] 
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O hudobnej vtchove 
Qpäť celoštátne 

V dňoch 22.-24. 9. 1986 sa v Podi!bra
doch uskutočnila celoit6tna konferencia 
"Medalpredmetové vzťahy v hudobnej 
pedagogike a d.Jdáktike hudobnej vfcho
vy", ktorfi usporiadala Pedagogická fa
kulta UK v Prahe spolu s Ceskou hudob
nou spoločnosťou. Išlo o podujatie, ktoré 
v nie ktorých aspektoch a nalyticky nad
viazalo na nitria nsku celoš tátnu konfe· 
renciu "Hudobná výchova v procese for
movania vedomia mládel!e socialistickej 
spoločnosti" spred dvoch rokov. Opäť sa 
potvrdilo, l!e iba konštatovania - a ko· 

' kolvek podopreté faktami - samy osebe 
nie sfi dostatočné iJľe hladan1e výcho
disk z málo us pokojivej skutočnosti, kto· 
rfi zmapovala ul! n1trianska konferencia 
a teraz doplnHa a p(}tvrdila a 1 konfe
rencia v P.odi!bradoch. 

Tam, kde vystač!me s jestvujficim po· 
tenciálom a inlciat!vou odborn!kov pri
pravených na prácu v oblasti teOrie a 
praxe hudob'nej vých.ovy, tam sfi výs led· 
ky preval!ne pozit!vne, v mnohom inšpi
cujfice. Avšak s overa väčšou rozhod
nostou sa hlásia o riešenie tie otázky, 
ktoré prekračujfi hranice, kompetenciu 
a moZnosti hudobno-pedagog.icket obce, 
n.akolko ich riešenie je závislé od šir
šieh celospoločenských záujmov. Všet· 
kým, ktorým lel!l na srdci osud hudobnej 
vzdelanosti - a teda širšie estetickej 
kultivovanosti vObec - nie s il a ·ne· 
mOžu byť lahostajné tie tendencie, ktoré 
negatlvne poznač111 firoveň hudobnej 
vzdelanosti; a preto viac ako doteraz 
budfi rozhodovať člny nel! slová. Toto 
bolo aj mottom: podäbradského rokovania, 
kt-oré sa stalo ul!itočnou konfrontáciou 
teoretických poznatkov a pra ktickýcll, 
skfisenostl z real1zácle zásad medzipred
metových vzťahov v hudobne J pedagogi
ke a didak.tike hudobneJ výchovy. 

Konanie prebiehalo v niekolkých , na
vzájom relat!vne uzavretých tematických 
blokoch, s a kcentom na využ1tie poznat
kov hudobneJ psychológie a estetiky v 
hudobneJ pedagogike, na PTODlematiku 
hudobnej tvorivosti a na otázky integr.o
vaného prlstupu k výskumu a vyučova· 
niu v hudobneJ pedagogike. 

Z troch desiatok vystúpen! bola plná 
polovica venovaná nosným referátom v 
troch vyššie načrtnutých oblastiach. Po
zi t!vne treba hodnotiť najmll tie pri· 
spevky, ktoré nielen s umarizova li známe 
skutočnosti , ale ·hlavne tie, ktoré . pri· 
niesli nové čiastkové pohlady do skfima
ných otázok, čim inšpi'ľa t!vne obohatiÍI 
ako atmosféru samotného konania, tak 
aj formuláciu jeho záverov, ktoré v krát· 
kom čase iste nájdu patričnfi publicitu. 
Sympatickým -dojmom zapôsobila a j snu
ha organizátorov vyul!iť toto celoštátne 
stretnutie na čo najširšiu informáciu u 
propagáciu výsledkov vedecko-výskum
nej činnosti jednotlivých pracovisk. 
Očastnlci konferencie tak maH mol!nost 
v rámci pripravenej výstavky oboznámiť 
sa s na jnovš!mi titulmi učebnlc, mono
graf!!, sk'ľ!pt, zborn!kov a Iných mate
riálov, ktoré majfi úzky vzťah k téme 
konferencie. Ukázalo sa, Ze aj v tejto 
oblas ti bude potrebné zlepšiť tok infor· 
máci! so· zámerom zjednotiť fisllie jest
vujficich kapacit jednotlivých pracovJsk, 
krajskými pedagogickými llstavmi poč
nfic a vedecko-výskumnými centrami 
končiac. 

I napriek značnému tematickému roz
ptylu a náročnosti a nalyzovaných otázok 
možno kon'štatovať, l!e základný zámer 
konferencie - vymedzit ~al!iskové prob· 
lémy medzipredmetových vzťahov v hu
dobneJ pedag-ogike - sa podarilo spi· 
nlt. Ostáva dfifa ť, že ozfskané závery, kto
ré budfi adresova né kompetentným re
zortným inš tltllciám a or~ánom, z!skajll 
rovnako zanietených rea lizátorov a l!e 
poskytnfi vecný, zargumentovaný a 4'tšpi· 
rujftC! podklad aj pre pripravované ko· 
nan1e celoštá tnej konferencie o pr!pra ve 
učitelov hu(iobnej výchovy v Nitre v no
vembri tohto roku. 

RUDOLF BREJKA 



.Staccato 
• OCENENIE REPREZEN· 

TANTOM SLOVENSKEJ HUDOB· 
NEJ KULT'ORY. Na s(jvaoablom 
koacerte l . okt6bra 1!1111, nao· 
naoa Medaia6rodaému dlu 
budby a koaauom v r6mcl BHS, 
al tradičae odoudaU Ceay ZYI· 
111 sloveaskfch skladatelov a 
Sloveaského hudobného fondu. 

Cenou ZSSk za rok 1985 vy· 
znamenali: 

- v oblasti skladatellkel 
tvorby zasl61ilého umelca doc. 
dr. Ladislava Burlasa, DrSc. za 
Yok6lau symf6niu Stretn6f člo
Yeka, venovan6 40. yfročiu 
oslobodenia eeskoslovenska So· 
Yietskou arm6dou, · 

-:- Y oblasti dbavnej hudby 
Vladlmfra Valoviča za vfraznf 
podiel na rozvoji modernej In· 
terpret6cle v oblasti popul6r· 
nej a diazovej hudby, 

- Y oblasti lnterpretačnfch 
Yfkonov Bratislavské dychové 
kYinteto (Vojtech Samec, flau· 
ta ; Jozef eejka, hoboj ; Jo1ef 
Lupt6člk, klarinet ; Jo1ef IUél, 
lesnf roh; Frantilek Macha ti, 
fagot) za s61tavné uv6d1anle 
a propag6cla dčasnej slovea
skej t.vorby a vfraznf tvorivf 
vklad do rozvoja českosloven· 
•kého lnterpretačaého umenia, 

- Y oblasti hudobaej Yedy 
dr. Richarda Rybarlča, CSc. za 
pnf zvllok Dejln hudobneJ 
kult6ry na Sloveasku, ktoré vf· 
ra1ne prehlbill po1nanle o hu· 
dobnom llvote a tvorbe aa Slo· 
vlinaku od raae!ho stredoveku 
al po neskorf barok. 

Ceaý SBF 1a rok 1985 udeli· 
U takto: 

- Cenu JAna Levoslava Bel· 
lu Jozefovi Slxtovl za mimo· 
riadny prfnoa do sloveaskej ko
mornej t-.orby v poslednfch ro· 
koch, s prihliadnutim na sklad· 
bu Plaao - son6ta, 

- Ceau Frica Kafeadu Pet
rovi Mlkul61ovi za vysok6 lu· 
terpretačat kvalitu a s61tavat 
propag6ciu slovenskej vok6laej 
tvorby. 

Pamätnými plaketami ea.ko· 
aiOYenkej umeleckej agenttry 
Slovkoncert odmenili~ 

- 1asl6lllého umelca dr. I:u
doYfta Rajtera IB. Yfmamaf 
prfnos k umeleokfm Yfsledkom 
BHS od uniku festivalu po st
časaosf, 

- dr. Marlba Jurfka, ume· 
Jaokého léfa opary Sloveaské· 
bo a6rodn6bo divadla, za aktfv· 

. ay podiel aa profllovanl a ume
leckej reaU16cll BHS, 

- Slovenskf fllbarJIÚ)nickf 
1bor za mnobostraaat a ume
lecky zbelaf prlaoa k tvori· 
Yfm vfsledkom BHS, 

- dr. Fraatllka Bartolka, 
Mfredaktora braUsla~kébo Ve· 
čeralka, podpredsedu Festlvalo· 
v6ho Yfboru a predsedu pro· 
pa3ačaej komisie FV BHS, IB 
vflnamne! lalclatfvy y rozvoji 
BHS od Ich uniku po s6ču
nosf. 

Slbnostaf akt odoudbanla 
clea u1avrel hudobnf program 
1 diel jubllujtclch sloveaskfcb 
skladatelov - Z. Mikula, O. F~
renclybo a J. Zimmera. 

• JAN LEVOSLAV BELLA -
PRIEKOPNIK SLOVENSKEJ NÄ· 
RODNEJ HUDBY. Pod tfmto n6· 
zvom otvorili 19. septembra 
19811 v priestoroch Yfstavaej 
sleae Míi1ea minci a medalll v 
Kremnici vfstavu, ktorej orga· 
nllačnfmi garaatml boU MMM 
Kremnica , MS Martin, ZSSk 
Bratislava a MKS Kremnica. Pri 
tejto prllelltosu usporiadali 
predn61kovf večer, na ktorom 
Yysttpll doc. dr. Ladislav Bar· 
Jas, DrSc. s predn61koia na t6· 
mu J. L. Bella vo vfyojl slovan· 
akej hudby, ako aj dalll dnja 
predn61ajíicl dr. Emanuel Mun· 
t6g (Bellova tvorba v dobovej 
kritike) a dr. Boris Ban6ry 
(Pobyt J. L. Bellu Y Kremnici). .l OPRAVA. V člsle 18/1981 
Hl ua str. 3. sme uYiedU pod 

· foro nesprhny text: Gitarista 
Leonardo de Ange.Us. Sprbne . 
m6 byt:· Gitarista Roberto ADI· 1 

set. Dovolujeme sl tfmto potia· 
det nallch čltatelov, aby al 
text v tomto zmysle opraYIU. 

Bayreuth v znamení mladých 
Vo festivalovom Bayreuthe 

pulzuje kaldý rok v júU a v 
auguste nevšedný ruch. Toto 
nevefké Juhonemecké mesto sa 
dostalo do povedomia ~ulttlrnej 
vereJnosti ako miesto, ktoré sl 
Wagner vybral pre stavbu svoJ· 
ho operného divadla (Fest· 
splelha us). Malo naplnlf Jeho 
sen o ideálnej scéne a stlčas· 
ne da( rámec uvádzaniu jeho 
operného. diela pre široktl ve· 
rejnosť. · 

Ideály, ktoré charakterizova· 
ll pOvodnú koncepciu .,demo· 
kra~lckého svtatkuw v Bayreu· 
the, nachádzaJtl snád výraznej· 
što uplatnenie v druhom fes
tivale, ktorý sa koná kaldý rok 
stlčasne s wagnerovským oper· 
ným festivalom. Je to Medaiai· 
rodné fa.UnloYé ltrebiDUe 
mladfch umelcoY, ktoré sa u· 
skutočnllo tohto roku ul po 36. 
raz. Jeho iniciátorom a zakla
da.terom Je Herbert Bartb. bu· 
dobný vedec a publlclsta, autor 
mnohých wagnerovskýéh publl· 
kácll a dlhoročný šéf tlačové· 
ho strediska bayreutbskébo fes· 
tivalu. Festival mladých umel· 
cov sa konal prvýkrát v r. 1950 
pod záštitou Jeana Slbella. K 
protektorom festlvalu v prvých 
rokoch patrili Herbert von Ka· 
rajan, Joseph Kellberth, Hans 
Knappertebusch, Blrglt Nllsso· 
nová, ako aJ Wieland a Wolf· 
gang Wagnerovci. V T. 1982 
dostal festival svoj vlastný stá· 
nok. Budova "Internatlonales 
Jugend· Kulturzentrumw stoU v 
peknom. prostred( športového a 
rekreačného areálu mesta .. 

Pocas 36·rocneJ exlstencle sa 
Medzinárodné festivalové s tret· 
nutie mladých umelcov stalo 
ustanovizňou, ktorá ka!doročne 
prlláka mladých ludf z · rOznych 
štátov, národov a kulttlrnych 
ok·rubov. I v tomto roku prišlo 
do Bayreuthu okolo 400 mla· 
dých ludf z celého sveta. Dra· 
maturglu festivalu poznačilo 
významné jubileum svetového 
kulttlrnebo kalendára - 100. 
výročie úmrtla F. Liszta. 

Očastnfcl festivalu sa na za· 
člatku podroblll konkurznej 
prehrávke pred odbornou pÔ· 
rotou zlolenou z docentov 
lprednášatelov). Podla výsled· 
kov konkurzu boll zaraden( do 
sýmfontckého a oratórneho or· 
chestra a do operného divadla. 
Vybran( tlčastnfcl sa mobil ztl· 
častnU lnterpretačnelbo kurzu 
v komornet bro. Tieto vledll 
prof. u. Wtesel z Tel Avivu a 
F. van Kooten z Hllversumu. 
Dlrlgentom symfonlck~ho or
chestra bol talentovaný Ale· 
xander Schwlnck, !lak Hansa 
Swarowského, v st1~asnost1 pO· 
sobtacl v Essene. S orchestrom 
mladých ludf naštudoval nároč· 
ný program, ktorého domlnan· 
tou bola impozantne predvede
ná Berllozova FantastickA sym· 

fónia. Na oratórnom koncerte 
v majestátnom mestskom kos· 
tola uviedol dirigent Matthias 
Kuntzsch Llsztovu Ko.runovačntl 
omšu a Kodályov Psa.Joius hun· 
garicus. Spolutlčlnkovall šlu· 
dentské zbory z Budapešti a 
Utrechtu. .,Experimentálne hu
dobné divadlo", ako nazývall 
organizátori fesllvalov~ operntl 
sce!nu, uviedlo tak trocha ku· 
rlóznu premiéru. Pri prHelltos· 
tt llsz-tovskébo jubilea insceno· 
valt Jeho Jodnodejst_vovtl operu 
.,Don Sancha, ou le chateau 
ďamourw, v nemčine. Llszt na· 
pfsal toto dielo ako i4·rocný. 

Slroký záber Medzinárodného 
festivalu mladých dokumentuje 
práca kompozičnej dielne pod 
vedenfm prof. Z. Rudzlnske!bo 
z 'Waršavy a prednáš~y prof. 
C. Florosa z bamburs!ceJ unl· 
verzlty na te!mu F. Llszt - !1· 
vot !l doba. 

Prt tomto skutočne impo
zantnom spektre umeleckých 
poduJaU a snalenf velmi teš( 
skutočnosť, le Sl6i!Jkové kYar
teto poaluoh6čoY Koíaaernt6rla 
Y Bratlslaya vzbudilo v Bayreu
the svoUml výkonmi nemaltl 
pozornosť a dostalo sa mu 
viacnásobného uznania od or· 
gantzátorov festivalu 1 od od· 
horneJ krlllky v tlačl. Kvar
teto pracuje v triede Márte Kar· 
lfkoveJ a Jeho členm! s'a: Peter 
Spišský, Ingrid Skenderová, Ml·· 
Ian Radlč a JuraJ Kováč. Mladf 
Brallslavčanla prišil ~o Bay· 
reuthu s recltálovým progra· 
mom, zostaveným z diel J. 
Haydna, A. Dvofáka, M. Rave· 
la a F. Kafendu. Hrau· v Bay
reuthe l v okolltých kultúrnych 
centrách na samostatných kon· 
certoch 1 na spoločných fes
ttvalových koncertných ak
clách. ZtlčastnlU sa kurzu ko· 
morneJ hry pod vedenfm prof. 
U. Wlesla. Tento pedagóg oco· 
nll výkon bra tlslavske!ho sláčl· 
kového kvarteta na záverečnom 
koncerte kurzu ako najlepši zo 
vlletkýcb tlčlnkujtlclch ansám· 
blov. 

Pocas festivalových dnf otvo· 
r111 v Bayreuthe výstavu akvare
)ov tJ. Qartba, zakl~da-tela. ~es; 
ttvalu mladých umelcov. Brat!· 
s lavske!mu sláčikovému kvarte· 
tu sa dosta•lo tot cll, ~e bo u
sporJadatella po!ladall o spolU· 
tlčlnkovanle na verntsá!t výsta· 
vy. 

Výkony nášho kvarteta vyso
ko ocenila l odborná krlttka. 
Prinášame výber z ohlasov v 
tlačl. · 

" .. . kvarteto naplnilo ideál· 
nu predstavu neJednC!bo fand· 
šlka komornej hudby hned v 
prveJ čas tt (dl ela J. Hay.dna), 
a to klasickou precfznosfc;:u dy
namiky, demon§trovanfm štýJo· 
vej čistoty, vzdu§ným a prle
zračným tvorenfm tónu. w 

(Frankenpost, 19 . . 8. 1986) 

ÚSTÍ NAD ORLICi '86 
Os u nad Orllcl sa zaplsalo do vedomia európskeJ . hudobnet vereJ

nosU nielen ako rodisko J. Koclana a B. Horllllla, ale najma ako mles· 
to, v ktorom sa pravidelne organizuje medzinárodná stlfal mladých 
interpretov husrovej hry. KoclBJtOva haalod a neskOr 1 Heraaoya 
Yloloačelod atťal sa stall v~znamnou, <trvalou sOčasfou na~el 1 eu· 
rópskeJ hudobneJ kulttlry, do deJin ktorej vs ttlplll vynlkajtlclml vý· 
konm.t mladých interpretov válneJ hudby, ale tlo! svoJim humánnym 
p osols tvom vyjadren~m heslom: HUDBA ZDRU2UJE VSETKY NARODY. 
Tohtoročný Medzinárodn~ rok mieru ešte viac zdOraznil dlhoročné 
heslo stlfal l a dodal tm mimoriadne slávnostný ráimec. 
Začiatkom máJa (8.- 11. 5. 1986) sa s.tretM v Ostl nad Orltcf mla· 

dl talentovanf lnterpretl·husllsll a v tomto roku aJ vlolončellsll na 
XXVIII. ročnfku tradičnej Kocia novej sllfale a VIII. Toi!nfku Hora
noveJ vlolončoloveJ stlfale. Husllsll stlfallll v lltyroch vekových ka· 
tegór lácb - do 16 rokov a mladi čellstl v troch kategóriách. 

Do stlfal e o titul Laureáta HSV sa prihlás ilo 42 vlolončellstov. 
Porota - v zlolenl predseda dr. I. Ml:irka (Ostrava) a členov la 
B. Havlfk (Brno), M. Skampa (Pra ha) , v. Horák (Brno) , R. Weiss 
(Ceské Budi:!Jovlce) - ohodnotila výkony mladých interpretov takt'O: 

I. kateg6rla, 1. C8D8 - Slmoaa Hei!OY6, Praba. 
II. katleg6rla, 1. cena - DUjaae MODU!UOY•, BĽR. 
III. katag6rla, l . cen.a - V6clay Fla.úg, ~fll. 

Laarútlrou VIII. roliDika HVS sa stala bulharská violončelistka 
DUfaaa Momčllova zo Sofie. 

Celolltátna Koclanova huslová stlťal s medzlnáTodnou tlčasfou sl 
zfskava čoraz vačšte meno aj v zahranič!. Na Jel XXVIII. ročnfk sa 
prlhlásllo 95 husllstov z CSSR a vlacer~ch európskych štátov, ktoré 
u! tradične ttlto stl(al oboslelajtl. Predsedom poroty bol zas!. um. 
doc. V. Snl·lll (AMU Praha). podpredsedom zas!. učltel J. Pragant 
(Konzervatórium Bratislava) . Porota s ·potešenlm koMtatovala, ! e 
výkony maJtl neustále vzrastajtlcu tlroveň. Pozorne vypocuf a čo naj· 
objektfvnejšle ohOdnotl( všetk~ch ztlčastnen~ch bola tlloba nelahká. 
Po zválenl vllet.kýcb kladov l nedostatkov jednotllvých výkonov roz
hodla porota udeliť ceny a čestne! uznania (?: čest1lých uznani uvá
dzame dba mená súta!laclch zo Slovenska) takto: 

I. KATEGORIA 
1: cena - Jua Delkon, Plevaa, BI:R 
2. ena - Aadru Tork, TaUa, ZSSR 
3. caaa - V8101lika Pelkod, Bratlalava - essa 
ea.taé umenie II. stupila - JDIIef BabJD&C, Pon .. k& Byltric~, essa 

" . .. trtlfall sl na svetozn4· 
me kvartetové diela, ako sa 
vllak neskOr ukázalo, lnterpre
t4cla vObec nebola nad tch 
mofoostt .. , dokázalt zaujať a 
nakoniec nadchntlf obecen· 
stvo." 

( Stlddeutsche Zeitung, 
12. 8. 1986) 

Recenzentka posledneJ uve· 
deneJ lorltiky zároveň poukd· 
zala na pozltlvnu zvyklosť z 
.,Výcboduw, !e totll s kvarte· 
tom lltudentov pracuJe sústavne 
a dlhodobo Jeden pedagóg, čo 
sa blahodarne odrá!a na inter
pretačneJ tlrovnl kvarteta. 

MARIA KARLIKOV A• 

K 75. narodeninám dr. JOZEFA TVRDOŇA 
PhDr. }011ef Tvrdo6 patri k rozbladeným a vzdelaným slovan· 

sk~m muz•kológom. 
Ako učtter lnkllnoval k pedagogickému polyhlstorlzmu a túto 

svoju člnnos( vidy spáJal s osvetovou akllvltou, ako boU napr!· 
klad organizácia a nácvik divadla, hudobné besedy, v~cbovné 
koncerty a pod. Publlclsttcky 58 uplatňoval v denneJ 1 odborneJ 
tlači a napfsal do dvoch ttslc článkov, marglnálll, recenzlf, správ, 
kritik. 

Vydal tlef veta knl!n~cb publlkáclf bud samostatne alebo v SiJO· 
luprácl s L. Lengom, S. Kantorom, prof. B. Sti:id·roňom, doc. N. Hrč· 
kovou, dr. Z. Nováčkom. K najdOlel~ejllfm prácam patria: Dejiny 
hudby - v spoluprác! s J. Plavcom, B. StMroňom a N. Hrčkavou 
(Bratislava 1973), DeJlny polskeJ hudby - s N. Hrčkavou (Bra· 
bt sla va 1967), Ruská hudba encyklopedicky (Bratislava 1974) , 
Ovod do šttldla ·hudobnej pedagogiky a hudobnovýcbovneJ praxe 
(Bratislava 1973), Dejiny slovenskeJ hudby - s L. Mokr~m (Bra· 
llslava 1964) , Kapitoly z dejln hudobných vzťahov česko-slovan· 
ských (Bratislava 1975 ). 

Ako učltel pOsobll na rOznych ludovýcb školách napr. v Hornej 
Stlč!, Pruskom, Dubnlcl, Dobňanoch, Kremnici, vo Vranovlclach 
na Morave, v Brne. Očlnkoval tlef na Učltelskom tl-stave v Brne, 
na viacerých gymnáziách, na bratislavskom konzervatóriu, na 
VyšlleJ l VysokeJ škole pedagogickej v Bratislave a naposledy 
al do dOchodku na FllozoflckeJ fakulte UK v Bratislave. 

Kto mal to šťastie prlsf osobne do 9tyku s dr. Tvrdoňom, vte, 
le to bol neobyčaJný zálltok. Jeho prednállky boli ako nevy
čerpatelný prúd vedomosti. Velmi rád prednállal poeticky, jeho 
prednášky boli doslova báseň s hudbou. S oblubou sl volll naprf
kl&d tému o v~zname Ieny v !lvote skladatetov. Bola to !ena 
tak v sťíkromnom llvote skladatela, ako a J lena mocneJ tn§plrá· 
oto. Z celkom Iného obrazu sa nám potom otvoril pohlad na Leoša 
Janáčka a Jel!o vzťah ku Kamile Stnsslovej a na Ich spoločné 
výlety v Lubačovlclach. Leoš Janáček - to vObec bola obltlbená 
rtBitlallka dr. Tvrdoňa; s nadllenfm rozprával o Janáčkovom pobyte 
na Slovensku, pričom ho najviac zaujala Janáčkova myšlienka 
o zbudobnenl veltoku DunaJ. 

K dalšlm bádatelským záujmom p,etrlll témy ako: Janáček a M\l· 
sorgsklJ, Slovenská tematika v českeJ hudobnodramallckeJ tvor· 
be, Suchoň a Janáček. Takmer celý !Ivot sa venoval problematike 
deJin vzťahov česko-slovenských. 

PhDr. Jcn:ef Tv·rdoň sa narodil 25. septem'bra 1911 v maleJ de
dinke Mfkovlce v okrese Uherské Hradišti:!. rDetstvo pre!ll vo vel· 
mt skromných podmienkach. Otca nepoznal, odllllel do I. sveto
veJ vojny, z ktoreJ sa ul nevrátil. Vetkou láskou dr. Tvrdoňa 
boU husle. Učll sa na nich bra( sám, kedle nebolo peňazl na za· 
platenie učltela. V takýchto chudobných pomeroch navštevoval 
1 absolvoval 8·ročné gymnázium. Vlastne a! vo veku 25 rokov 
sl dovolll ktl'p1t star~ klavfr, lepšte husle a mohol chodU na ho· 
dlny klavlra; harmónle· a husloveJ hry. z.a -štyri Toky zvládol všet· 
ko potrebné, čo sa -poladovalo na vykonanie št4tnycb sktlšok. 
Absolvoval Ich v Brne roku 1945. Po<!as vysokoškolského šttldla 
na !Jillverztte v Brne 1 počas celeJ učltelskej .člnnosti trieštil svo1e 
slly, študuJúc vera predmetov, vykonáva jtlc osvetovtl prácu 1 stl· 
kromné vyučovanie hry na husliach. Ako huslista rád tnterpre· 
.toval hus-lové skladby prveJ slovenskej skladatelky tudmlly Kri!· 
koveJ·LehotskeJ, a to Slovenský rtanec, Mazurku a Valčlk. Hral 
Ich verejne v značnom počte lokalit, na jma v Brne, Olomouc!, 
Ptlchove, Ilave, Bojniciach, Rajeck~cb Tepllclacb, Kunovlclach. 
Láskypln~ vzťah mal dr. Tvrdoň k ruskej a sovietskeJ hudbe, 

tento Jo dokumentovaný aJ učebnými .textami a množstvom !!lán· 
kov. Dr. Tvrdoň Jo tlel autorom vlacer~ob hudobnovzdelávaclch 
reláclf vyslelan~ch Cs. rcn:hlasom v Bratislave. Z televlzn~ch re· 
lácU Jo snAd najpamat:nejšla .tá, ked z Devina uvádzal Suchodovbo 
Svatopluka. VObec velmi srdečné prt.atelstvo a spolupráca vlale 
dr. Tvrdoňa k národnému umelcovi Eugenovi Suchoňovl. Sám 
prof. Suchoň toto prlatelstvo velmi pekne eseJisticky charakter!· 
zoval v llste, ktor~ na večné časy ostane uchovaný v archive 
Matice slovenskeJ. MIROSLAV PEJHOVSKt 

II. KATEGORIA 
1. c.a - J6nef Leadnl, audaJel(, MĽR 
2. ena - IBdliDI Kreeta, Brao, tSSR 
3. ceiDa - Ivaaa llletlkod, Praha, essa 
eNtD6 1111Ulnle III. atapla - Ivaaa Prlatalod, BraUalava, essa 
III. KATEGORIA 
1. c- - Pavel Sporct, C..k6 Badijorice, CSSR 
2 . .._ - Teodora Claristova, S.ofia, BI:R 
3. o-. - Eaaaaela Nlldforon, SoU., BI:I 
e•m6 ua.aale I. stupia - Zauaa KAUayna, llUn.a, essa 
IV. KATEGORIA 
1. ceoa - Laclaa L. Raiclof, Iul, RSR 
2. ceaa - Jlfl KubAla, Praha, essa 
3. ceaa - AlaJBildar Palo .. kl, Sofia, BI:R 
Titul La1ll'86t KBS 1981 ziska! Pani Spon:l, I:SU eeä6 BadiJoYice. 
NaJlepll lDtarpret altladby Jaroalan Koclaaa 
- }lfl Kubita, KODMI"nlt6rlDJD Praha 
NeJlepiJe pndYedauie lkladby Bohuslava Mairtia6 
- PBYel SporeJ, I:SU eeaJt6 BGdiJovice 
ZTlOble umenie predseda poroty za mlarorladDy hudobaf vfkllll 
- RediaJ KrHta, I:SU BrDo, kpt Jarola. 
Na Slovensku sa uskutoč11ujú ka!dý rok viaceré dOleflt~ stlfale. 

Sú to však sdf.ale národnäho charakteru. Na niektorých z ntch od· 
znell vynikaJúce výkony, a je preto velká škoda, le mladi lnštrumen· 
tallsll nevyullvaJtl molnosf zúčastni( sa aJ na KHS a HVS. Je sfce 
pravdou, !e l !leto národné stlfale maJtl svoJ velký význam. Ale Ich 
čiastočnou nevýhodou Jo, le sa tam stretávarJtl zvačša llacl 1 peda· 
gógovla , ktorf Sl_l ul dlhé roky poznaJtl a svoje vlfazstvá zlskavaJil -
pomerne la hko - tba na domáceJ pOde bez molnostl stlperif v me
dzin4rodneJ konkurencll. Rád by som znova pripomenul, !e práve na 
velkých celoštá.tnych s tlfaltach s medzinárodnou tlčasfou maJtl Inter· 
proll overa vačlllu molnosf zmerať sl svoJe slly a scbopnnstl a učlle
lla svote metódy a pedagogické majstrovstvo. Inšpl!'uJtlclm a velmľ 
záva!ným momentom, ktorý sa hlboko vrýva do pamatl mladých ludl, 
Jo neopakovatelná atmosféra takýchto ·podujati a Je silným Impulzom 
k leb dalšeJ nárocneJ tvoriveJ práci. 

Cez KHS dostávali sa do povedomia hudobneJ verejnosti mená 
dnes ul renomovan~ch huslls tov, ak·o sťí napr. Hudeček, Pavllk, Paz
dora , Kotmel, Matoušek, O.pšlloll, Ceplcký, Eret a 1. Preto dúfame, f e 
s lovensk! hudobni pedagógovia 1 mladf talentovanl lMtrumentaltsti 
s l uvedomia všetky ta k velmi dOle!l.té skutočnost! a v budtlctch ro· 
koch venuJú KHS a HVS vačlllu pozornosť. JAN PltAGANT 



K päťdesiatke , FRA~TIŠKA MATÚŠA 
Je tomu už čosi vyše dvadsať ro

kov, čo do b9valého ústavu hudobnej 
vedy SAV prišiel sympatlck9 a skrom
n9 mlad9 muž a rozprával o tom, ako 
objavuje hudobnO minulost svojho 
.rodného kraja. Rozprával zasvllteoe, 
mOdro; predstavu sa nielen ako vy
nlkajťícl odbornlk, ktor9 presne vie, 
čo chce a kam smeruje, ale aj ako 
zapálen9. nadšen9, obetav9 bádatel. 
Tak začala moja dlhoročná spoluprá
ca a tlprlmné prlatelstvo s 
PhDr. FRANTISKOM MATÚSOM, CSc., 
ktOT9 v t9chto dňoch oslavuje svoje 
pllfdeslat e narodeniny ( llmyselne ne
použlvame obligátnu frázu, že sa do
živa v9znamného životného jubilea, 
lebo - myslfm sl - M&ttlš je prfllš 
mladlstv9. aglln9. svieži na to, aby 
sa o ňom tak oficiálne plsalo). 

Zlvotoplsy vedcov b9vaj0 obyčajne 
málo vzrušujOce. Dr. František Mattlš 
pochádza jtlcl z robotnlcko-banickej 
rodiny sa narodil 13. októbra 1936 v 
Hnllčlku, v prekrásnom a romantic
kom kraji S·lovenského raja. Muzlcl
roval už doma , hral na husliach a 
klavlrl , v šttldlu hudby potom pokra
čoval na Pedagogickej škole v Kež
marku a na b9valej Vysokej peda
gogickej škole v Bratislave. Po skon
čeni nastOpll ako asistent na Peda
goglck9 lnšUttlt v Prešove, od roku 
1964 pracuje na Katedre hudobnej v9-
chovy Pedagogickej fakulty Unlver
zLty Pavla Jozefa Safárika v Prešo
ve. Ziska! titul PhDr. a prednedáv
nom a j vedeckO hodnosť kandidáta 
vied o umeni. Roky, ktoré sme zhus
tili do nlekolk9ch ozna mova clch viet, 
boli však neobyčajne boha té - boli 
vyplnen é us ilovnou, koncentrovanou, 
p roduktlvnou. spoločensky užitočnou 
prácou. Iba časf z nej - možno prá
ve tá kvan tlta tlvne menšia - sa odo
hrávala pred očami ,.verejnosti" ; to 
podsta tné sl MatOš vybavoval v ti
chom prltml a rchlvov, knlžnlc, štu
dovni, v dlh9ch hodinách sklonen9 
nad s ta r9m1 notami , li stinami, resp. 
pri m agnetofóne započ0van9 do pre
krásnych v9chodoslovensk9ch ludo
v9ch plesni. 

Dr. František MatOš, CSc. je muzi
ko lóg velmi mnohos trann9 a - nech 
m l je dovolené použit v dnešnej rur
na lls tlke tak často frekventované slo
vo - angažovan9. Oficiálne pracuje 
a ko pedagóg ; uči dobre a rád. Má 
prlrodzenťí autoritu založenO na hl
bok9ch vedomos tiach a prlkladnom 
vztahu k svojmu povolaniu. Hlavné 
1 Ile os ta tné Olohy ptynOce zo zodpo-

vedného poslania vysokoškolského 
učltela, na škole natabene velmi ex
ponovanej a agilnej, sl Mattlš pint 
ozaj dochvllne a vzorne. Rovnak9 je 
jeho prlstup k t'ozllčn9m funkciám 
v spoločensk9Ch organizáciách a vo 
Zvllze slovensk9ch skladatelov, kde 
je členom o. l. aj vedenia Tvorivej 
komisie muzlkológov a kritikov. Na
priek tomu nazdávam sa, že ozajstné 
ťažisko práce dr. Františka MatOša, 
práce, ktorá sa zmaterlaUzovala do 
velmi hmatateln9oh v9sledkov, je v 
muzikológii,. vo v9skume hudobnej 
kultOry splšsko-v9chodoslovenského 
regiónu. 
Reprodukovať bibliografiu Matl1šD

v9ch prác zapodlevajtlclch sa proble
matikou. mlnu.lej l stlčasnej hudobnej 
kulttlry Spiša a Sarlša v rámci krát
keho pozdravného článku nie je mož
né. Je .to totiž niekolko desiatok ti
tulov najrozmanitejšieho druhu -
šttldll, edlcll, vysttlpent na rozllčn9ch 
konferenciách a kongresoch, články, 
recenzie odborn9ch publikácii, sťí to 
dalej televlzne scenáre, rozhlasové 
relácie, záverečné správy o plneni 
úloh štátneho plánu a pod. Preto aj 
s rJzlkom, že čosi zjednoduštm čl vy
nechám chcel by som zdôrazniť tri 
problémové okruhy, ktor9m sa Matúš 
ako vedec venoval a venuje. Je to 
ptedovšetk9m hudobná historiografia, 
dejiny stredovekej, renesančnej a ba
rokove j hudby splšsk9oh a šarlšsk9ch 
miest. Mysllm sl, že nik nepozná tak 
dôkladne a preclzne primárny l 
sekundárny archlvnG-hudobn9 mate
riál z Levoče, Bardejova, Prešova a 
ln9ch splšsko-v9chodoslovensk9ch 
miest ako dr. František MatOš a Jen 
málokto načrel do nich tak hlboko 
a ko on napr. v dvojdielnom sObore 
štOdU Účast a podiel Spiša a Sarlša 
na hudobnej minulosti Slovenska 
(1974, 1978) čl v monografii Zacha
rláš ZatrevOcky, ktorO MatOš roku 
1978 predložil ako plsomntl rigoróznu 
prácu, resp. v edlcll Tabulattlrny 
zbornlk Samuela Marckfelnera, ktorú 
roku 1981 ako samostatnO publikáciu 
vydalo v sérU Stará ·hudba na Slo
vensku, vydavatelstvo OPUS. K nim 
prlstupujO monografie o hudbe v stre
dovekom Bardejove, o hudbe a diele 
PTešovského filozofa Jána Bayera a 
pod. 

Druhá sféra bádatelsk9ch záujmov 
Františka MatOša sa orientuje na v9-
skum hudobnej kultOry robotnlckej 
triedy na v9chodnom Slovensku, v 
tejto oblastt Mattlš vypracoval nle-

kolko materiálovo l metodologicky 
pozoruhodn9ch šttldU publlkovan9ch 
o. 1. v zbornlkoch Pedagogickej fa
kulty UPJS v Prešove, resp. referátov 
prednesen9ch na rozllčn9ch konferen
ciách a uverejnen9ch v prlslušn9ch 
aktách a pod. Napokon treti okruh 
hudobnej vedy, kde sa Mattlš by.tost
ne zalnteresováva, je etnomuzlkol6-
gla ; tu spomeňme aspoň dvojzvllzko
vO edlclu Krása životu, Sarlšské lu
dové plesne I, II, vydantl r. 1983, 1984 
Okresn9m osvetov9m strediskom v 
Prešove. 

Dr. František MatOš reprezentuje 
v9razn9, ba temer člst9 typ vedca
reglcmallstu, pravda, v tom najlep
šom a najautentlckejšom slova zmys
le. To je dané jeho osobnostn9m za
loženlm - velkou, •hlbokou a osudo
vou láskou k' rodnému kraju, k pro
strediu, z ktorého vyšiel, k rudom, 
s k.tor9ml žije. Tento· c1tov9 moment 
je umocnen9 velk9m p!I'Ofeslonálnym 
vzdelanlm, t9m, čomu sa sOhrnne hD
vor! "odbornost". K tej sa dr. Matl1š 
dopracoval prakticky sám, šttldlom 
(neraz velmi fažko prlstupnej) od
bornej litera tOry, cudzlch jazykov a 
stovkami hodin preseden9ch nad la
tlnsk9ml a nemeck9ml textami a ta
bulatťiraml. Vďaka Matťišovl je hypo
téza o bohatosti hudobnej kulUiry 
Spiša a Sarlša doložená faktami, na 
základe ktor9ch možno budovať teó
rie a koncepcie, lepšie, komplexnej
šie, hlbšie a dôkladnejšie poznať 
funkciu a miesto hudby vo vzdelanos
ti Slovenska. 

Dr. František Mattlš, tento skrom
n9, mH9, poctiv9 a vzdelan9 človek 
má vera plánov, projektov a záme
rov. Zo srdca mu prajeme, aby Ich 
ku prospechu všetk9ch mohol v pl-
nom zdravi uskutočnil ' 
•• RICHARD RYBARIC 

Mladé pódi-um '86 
menej tlspešn9 program (J. S.Bach, M. Košťít, G. Frescobal
di, V. BelllnJ); V. UhUl'ovt sa v Bachovej PassacaglU a fO
ge c mdl, Franckovej Pantáz11 C dur 'll Kopeckého Sfingách 
darilo overa lepšie. Interpretované diela mali prlmerantl 
gradéclu, farebm>sť stvárnenia a vytvárali ucelen9 obraz 
s bohat9m1 kontra&tujO.ctml plochami. 

Str nás ty ročnlk prehliadky mla d9ch ·koncertn9ch umelcov 
CSR Mladé p6dlum 'Bi sa konal v dňoch 15.-22. augusta 
1986 v Karlových Varoch. V atraktlvnom kOpeJnom pros
tredi sa uskutočnilo 14 koncertov, z toho 2 orchestrálne, 
7 komorn9ch, 2 organové, l koncert študentov umeleck9ch 
škOl a l džezov9 koncert. Táto pestrá a obsahom bohatá 
ponuka vytvorila z tohtoročnej prehliadky prlta~llvé pD
dujatle, ktoré uplltalo pozornosť širšej verejnosti, ba l za
·hranlčn9ch hosti. 

Komorné koncerty poskytovali pestrťi paletu v9beru In
terpre tov. Na jednom z prv9ch uviedol svoj polorecitál slo
vensk9 gitaris ta Vladimir Tomč6nyl. V programe, s ktor9m 
sa predstavil nlekolko dni predt9m na Preh1ladke mlad9ch 
koncertn9ch umelcov v Trenčianskych TepMclach (Ponce: 
Sona ta mexlcana, Martinček: Cake walk, Giuliani: Rossl
nlana ) suverénne potvrdil svoju vysokú lnterpretačntl tlro
veň , zmysel p re v9stavbu hnaného diela, dôsledné vytvaro
vanie jeho jednotllv9ch časti s citom pre plynulťi nadvllz
nos f hudobn9ch myšlienok 1 celkovO gradáciu. 

Z ďa lšieh komorn9ch vystOpeni s1 zasll1žl pozornosť polo
r ecitál klaviris tu MIJ8Jla Langra. Jeho hra - l ked prijatá 
v kruhu hodnotiacich kritikov s lst9ml v9hradaml voči In
t erpretačnému poňatiu sk1adleb - nlesle v sebe vysoké 
hodnoty profesionality a citovej prostoty, ktorO tak obdi
vuhodne prejavil v Smetnnov9ch polkách a v skladbe V Ce
chách z cyklu Sny. Oalšle diela bo~! odrazom perfektnej 
technicke j virtuozity klaviristu ( J. Gemrot: Sonáta pre ~la
vlr č. 2, I. Stravinskij : Tri fragmenty z baletu Petruška) . 

Programovo zaujlmavé a umeleckou hodnotou patriace 
bezpochyby k v.rcholom kamorn9oh recitálov bolo vystO
penle huslistu Jalloll Oplltoia s klaviristom lv8J1om Kl6n
skym. Uviedli Sonátu pre husle a k'lavlr predčasne zosnulé
ho Michala Zenkla a Prokoft evovu Sonátu pre husle a kla 
vlr č. l f mol. Interpreti umocn111 Zenklovo výjadrenie 
citlivým dotlahnutlm v9Tazov9ch možnosti diela. Uvedenie 
Prokoflevovej Sonáty bude dlho patrit k nezabudnuteln9m 
koncertn9m záf itkom Mle dého pódia. Premyslenosf poňatia, 
dokonalosť sOhry a ucelenosť v9razu znamenali vrchol 
spoločného vystťípenla oboch umelcov. 

V r ámci komorn9ch koncer.tov sa predstavilo nlekolko 
mlad9ch česk9ch' speváčok: mezzosopranistka Virginie Wal
terov6, sopranistka Blanka MU~kov6-Mor6Ykov6 a v závere 
podujatia Renée Nachtigalov6. Sa most.atn9 polorecltál da
lej ma U: klaviristka Kvlta NoYotn6, komormé združenie 
Duo dJ baao, vi olončelista Michal Kalika. Komorn9 orches
ter Puellarum Pragen&W sa prezentoval na samostatnom 
vys tOpenl s klavlrls tkou Monikou Tug8Ddlleborou a dlrl· 
gentom Mllolom Form6i!kom. Rad Qčlnkujťíclch rozšlrllo· 
Dychové kvinteto Ac:ademla. Orchestrálne koncerty dirigo
va li M. A. Machek! a T. Koufntk" ako sólisti vysttlplll gita
ris ta M. MysUvei!ek •a hráč na lesnom rohu Z. Olyokf. 

Mimo Karlov9ch Varov sa u'skuto6nlll dva organové kon
certy, a to v historickom prostred( románskD-gotického kos
tola v Teplej a vo v9stavnej sieni K•lára v Chebe. V Tepli
ciach tlč lnkoval mlad9 profesor bmenského konzervatória 
Zdeoilk Nov6l!ek a jeho kolega z Konzervatória v Pardubt· 
ciach V6ciay Ubllf. Z. Nováček predviedol dramaturgicky 

Organov9 koncert v Chebe patril Vll'8 Hefmaao.ej a Im
rtcboyf Ssab60't'i. V. Hel'manová uviedla Bruhnsovo Preltl
dlum a ftlgu e mol, Moza•rtovu Fantáziu f mol KV 608, 
skla dbu Sylvie Bodorovej Musica ·per organo a v9ber z Mes
slaenovho diela Dleu parml nous. Umelkyňa uplatnlla zmy
sel pre v9stavbu skladby, clt pre tvar a vhodnťi volbu re
gistrov, čo preukázala naj1mll v Mozartov! a jej bllzkemu 
Messiaenovi. - Imrich Szabó sa predstavil Preltldlom a fO
gou C dur J. S. Bacha, Zeljenkov9ml Llgattlraml, Preltldlom 
a fOgou na B-A-C-H F. Liszta a dvoma časťami Wtdorovej 
Symfónie pre organ č. 5 f mol (ALlegro cantabile, ToCcata) . 
Jeho kreácia n iesla v sebe pečat zodpovednej prlpravy a In
terpretačného nadhladu. Vrcholom vystťipenla bolo pred
vedenie skladby F. Liszta, koncepčne ·pôsobivé, tec-hnicky 
perfektné, uvážene a zrelo modelované, plné dynamizmu, 
farebnosti l gradačného naplltia. Proti tomuto monumentu 
málo hrávaná skladba francQzskeho romantika Ch.-M. Wl
dora vyZIIlela ako páčivé .,pobladenle posluc-háčov" - no 
l tak nenarušl1a prlaznlv9 ohlas, ktor9 vysttlpenie l. Sza
bóa v Chebe zanechalo. 

Zvláštne miesto medzi koncertmi Mladého pódia malo vy
stOpenie mladučk9éh lnterpretlek 16-ročnej harfistky Jany 
Boulkonj a 17-ročnej klaviristky Renaty Licbnonkej, štu
dentiek konzervatórll. Predstav111 sa ako talentované a na
da né muzlk&ntky, každá osobitá vo svojom odbore l pre
jave. V zaradeni vysttlpenla najmladšlch tlčastnlčok sl Mla
dé pódium vzalo zrejme vzor z Prehliadky mlad9ch kon
certn9ch umelcov v Trenčianskych Tepliciach, ktorá venuje 
dva koncerty poslucháčom konzervatórll a VSMU, a teda 
celkov9 vekov9 priemer tlifulkujtlclch slovenského fóra 
je pod&tatne nižši ako na podujati v Karlov9ch Varoch. 

Paletu koncertov oboha tl1o KYarteto Emila Vlkllck6ho, 
ktoré vysttlpilo s džezovou hudbou z vlastnej tvorivej diel
ne. Koncert bol nielen ožlvéhfm prehliadky, ale sOčasne 
poukázal na vynikajtlcu ťíroveň exlstujtlcej džezovej špič
ky, ktorej je vlastná v9borná Improvizácia, technické maj
strovs tvo hry a zmysel pre pulzáclu z.volenej témy. Kva
litné a hudobne pôsobivé koncertné vystOpenle Kvarteta 
oživilo tO čast Interpretácie, !Ctorá 1 dnes by mala patriť 
aj mlad9m, no tt ju v závale ·populárnej hudby obchá
dza jtl. 

V tomto ročnlku Mladého pódJa ch9bala prezentácia muž
sk9ch ' speváckych hlasov. Pravdepodobne požiadavka na 
ťičasf vystťipU len s plesň'ov9m repertoárom pôsobi selek
tujOco, kedže vllčšlna mlad9ch spevákov tlčlnkuje sólistic
ky na opern9Ch scénach. Sympatická bola pestrost prezen
tujl1clch sa •komorn9ch združeni, čo potvrdilo aj Duo d~ 
basso (František Host, v~olončelo ; Jll'l Hudec, kontrabas) 
a Ich ·pôsobivé, hudobne kultivova né a !technicky virtuózne 
vystOpenle, v ktorom obaja umelci ukázali svoje nevšedné 
Interpretačné kvality. Tiež ťičasf mlad9ch dirigentov je ožl
venlm podujatia l ked Karlovarsk9 symfonlck9 orchest~r 
nesplňa vždy vysoké umelecké kritériá, ktoré požadujO prl
tomnr krltt cl pri hodnoten( tnterpretačn9ch v9konov jednot
liv9ch mlad9ch umelcov. EVA MICHALOVA 

GRAMORECENZIE 
FRANZ PAUL RIGLER: Sonata in A aaju, 
D .. jor, A fiat major. Cembalo: MAII.ICA DO
HlASOVA. Prtprarila: PhDr . . VIEJlA POLAICOVI
COVA, CSc. 
OPUS Stereo 11111115 

Ztvot a tvorbu pedagóga, teoretika, klaviris
tu a skladatera Franza Paula Rlglera. (1736-
1796?). v9znamného predstavitela hudobného 
klasicizmu na Slovensku, dT, V. Pola·kovlčov6 
dôkladne prebádala. V9sledkom jej v96kumu 
je o. 1. vydanie šiestich zachovan9ch sonát 
F. P. Rlglera v edlclt Stará hudba na Slove~
sku (OPUS, 1981), gramoplatne s nahrávkami 
troch sonát, ale predovšetk9m jel velk9 podle! 
na ožtvenr odkazu tohto skladatela a jeh'O za
ll'adenl do stlčasnej hudobnej kultOry. 

Rlglerove Sonáty I., II. a V. nás presvledča
J1i o Invenčnom autorovi, ktor9 bol dobre 
zorleotovan9 v hudbe svojej doby a jej št9le. 
Ich v9ber z hladiska umeleckej hodnoty možno 
považovať za optimálny. Pre sledovanie kompo
zičnej práce skladatela, jeho narábania s hu
dobn9m1 myšlienkami, s množstvom melodlc
k9ch ozdOb, virtuózne laden9ch prvkov a s 
rytmom, 1 pre poslucháOsku PTifažllvosf (hlav
ne Sonáte II.) stl zaujlmavé nielen pre odbor
nl kov, ale predovšetk9m pre šlrok9 okiruh zá
ujemcov ó hudobn9 kla91clzmus. 

Uprednostnenlm čembala pred klavlrom zis• 
kala IUIIhrávka punc autentičnosti. Umocňuje 
ho aj Interpretácia Marlce Doblášovej, vyzna
čujdca sa Istotou, vyrovnanosťou, preclznou 
kresbou každej ozdoby, prlmeran9ml tempami 
a cLtllv9m Teglstrovanlm nástroja. (Možnosti 
rôznych zvukov9ch polOh čembala stl evident
né hlavne v Menuette Sonáty II.). 

Text na obale je konclzny a v9st1žn9. Ztar, 
· gramoplatňa je zvlnená, a to je z4kla~n9 tech
nlck9 nedostatok, s ktorym sa vydavatelstvo 
OPUS bude muslef v tomto, ale aj v mnoh9ch' 
ďalšieh prlpadoch, zrejme vážne vysporiadať. 

Mu\it of the Cln\\ictl Period in ' lo"a l..ia 

ZIMMERMAl\iN, DANIK, 
TOST. JIIRAY 

HUDBA KLASICIZMU NA SLOVENSKU 
Anton ZlmmermaDD: OlYertimeato 8 d'UJ' (Jo
aef Kopelmao, husle, IKornel Klatt, Yiola, EYa 
Cerm8J1ov6, vloloni!alo), Kant6ta Es dur (All
beta Bakovecski, mpr6n, Zlatica PouloY6, kla
vlr), Partlta G dur (Juaj Klatt, J6Uua Cillúar, 
hoboje, Antoai Sawtc:a, fagot, J6n Badsik, Jo
aef IU61, lesa.é rohy) ; lin Igúc Danlk: Aria 
A dur (Elena HoUi!kov6, .opr6n, Josef Kopal
man, Peter Hamer, hulle, Eva Cerm8J10Y6, Yio
kllli!elo, Zlatica Poulov6, i!embalo) ; Frantilek 
:laYer Tost: Duo i!. l C dur (Josef KopelJDaa, 
huale, Kornel Klatt, viola); Anton J6Uu Hl
ray: Ne1118Cké taDCe (Viktor Vano, flauta, En 
CarnutDod, vlolonl!elo, Zlatica Poulod, i!emba
lo). 

Prlprll't'lla: PhDr. Darl.na M6dra, CSc. 
OPUS Stereo 9111 1525 

Gramoplatňa prináša v9ber diel ntektor9ch 
, skladatelov hudobného klasicizmu na Sl'Oven

sku so snahou prezentovať dobov9 ·repertoár 
bratislavského ·Ok·ruhu (A. Z1mmermann, F. X. 
T<>St), stredoslovensk9ch miest (A. J. Hlray l 
a Spiša ( J. I. Dan! k). Možno ju považovať za 
d·alšl pozltlvny krok y sprlstupňovanl rozslah·
leho odkazu našej hud'obnej minulosti, kltor9 
je v9sledkom mnohoročnej hlstor.lograflckej 
práce dr. Dariny MtldTej, CSc. s autentickými 
prameňmi. Tieto .,kr<?ky" by však mali byt -
vo všeobecnosti - plánov~ejšle, s cielom pre· 
dostrlef verejnosti organick9 a komplexn9 PD
hlad na hudobntl kult11ru klasicizmu na Slo
vensku. Ak dosial vyšli monografické platne 
venované F. X. Zombovl, M. Zmeška lovl, F. P. 
Rlglerovl ·a. prlpravujtl sa dalšie, dramaturgia 
takejto gramoplatne by mala byf jednoznačneJ
šie zameraná (žánrovo, tematicky, s v~vojov9m 
aspektom a pod. l . 

Skladatelia nasledujtl za sebou chr onologic
ky podla doby pOsoben.la. Najvllčšl priestor je 
venovan9 A. Zlmmermannovl (3 diela).. Pri v9-
bere diel, popri umeleckých kvallitách, prevažo
vala zrejme snaha o pestrost hudobn9ch dru
hov a obsadenia. U A. J. Hlraya ide o v9.ber 
z 12 tancov Tedeschl per ll Flauto traverso. 
Pri Qprave J. Posplšila by sa bolo žiadalo 
uvlesf 'aspoň pôvodné obsadenie. Z Interpretov 
je potrebné vyzdvllmtl( najmll Jozefa Kopelma
na a Kornela Klatta (·Divertimento B dur, Duo 
č. 6 C dur). · 

Hodnotu gramoplatne znl!uje nedostatočná 
technická kvalita nahrávok, hlavne nevyrovna
né zvuková Intenzita (Kantáta Es durLNemec
ké tance) . MAII.IANNA BAKDIOVA 



KON FRONT Á CIE 
Vl. l. Štflovosť v interpretAcll 

O probl6moch llflOYO.U pri laterpret6cll huclobafch 
diel mluuloau a pritOIIlD.OIIti sa toho už vera .napfsalo 
a povedalo. Ukazuje so, že postulát š t9lovej čistoty ale
bo historickej vernosti je do určitej miery určen9 už 
samotn9m skladaterom, dobou, v ktorej 'lo-ktoré dielo 
vzniklo a lebo vzniká, dalej sociá lnou funkciou, spoločen
sk9ml väzbami atd. A predsa v Interpretácii sme sved
kami toho, že jedna a tá Istá skladba b9va podaná rôz
nymi spôsobmi, pričom tieto rôznorodé Interpretačné 
koncepcie vyrastalO z rozdielnosti poňatia, t. J. z toho, 
ako Interpret určlté dielo chápe, ako ho cftl ; Ide teda 
o obsahovO stránku v9konu. Prirodzene, že Inter-pret je 
vo svojej tvorive j volnostl okliešten9 mnoh9ml faktormi, 
ktoré musi akceptovať, lebo len prostrednlctvom nich 
mOže velmi vážne prehovorit, ba dokonca s tat sa spolu
tvorcom - spoluautorom diela. Možno teda povedať, že 
jedna a tá Istá skladba mOže byt Interpretova ná v roz· 
manlt9ch poňatlach. Treba však vyslovit predpoklad, že 
s kladaterov notov9 zápis os táva zachovan9. Zo skOse
nos tl vieme, :Ze poň·aue mOže J;>yt niekedy velmi roz
dielne, ved v skladatelskom zápise nie je možn~ zachy
tiť všetky podrobnosti, ktoré pri realizácii diela treba 
Interpretovať. Tieto podrobnosti prirodzene predurčuj1l 
obsahovú účinnost Interpretačného v9konu. Kedže jedna 
a tá Istá skladba mOže byt s tvá rnená mnohorak9ml 
sp0sobm1, treba sl polo!U otázku, ktor9 z t9chto spO
oobov je najsprávnejš l. Alebo Inak povedané, čl existuje 
viacero možnost( lnterpret'ačn9ch v9kla dov pre jedno a 
to Isté dielo. 

sú názory preferujúce historickú vernosť podania. Exls· 
tujú však l protiargumenty, ktoré vychádzaJ\1 z toho, 
že ta kéto prlstupy maja zmysel len vtedy, ak sa da j1l 
verlflkovat. Tťíto požiadavku nemožno splniť najmä u 
s taršej hudby - prakticky teda až do vynájdenia gra
moplatne. Oalšle názory sa dovolávaj(! dostatočného 
počtu Informácii z rozmanitého množstva hlstorlck9ch, 
najmä literárnych prameňov. Argumenty proti t9mto 
prameňom sa však mimoriadne závažné, nakolko sa Im 
oprávnene vyčlta velmi všeobecné formulovanie lnter
pretačn9ch otázok, o št9lovostl ani nehovoriac. Dokonca 
je možné, že v určlt9ch §t9lov9ch etapách sa lnterpre
tačn9m otázkam neprlkladal tak velk9 v9znam ako dnes. 

Zdá sa ml teda, že naša znalost pôvodnej historickej 
reprodukcie je velmi kusá a neus pokojivá. Azda len or
ganisti alebo Inštrumentalisti, ktor! majťí prlstup k sta
r9m nástrojom mOžu zistiť Ich dlspozlcle a snažit sa na
podobnit vlastnou lnterpretác.tou určité prvky v poňaU 
toho-ktorého diela. Pravda, nemožno vedlef, aké bolo 
v minulosti využlvanle agogiky, tvárnosť staccata, tenu
la, registrácia , tvorenie tónu atd. Dnešnr tnterpTet!l sa 
an i neusilujO pristupova ť z tak9cbto hladísk k lnterpre· 
tácll diel star9ch majstrov a predsa kladieme tak9 
ťízkostliv9 dOraz na št9Iov1l čistotu. Ved predsa klavfr
ne diela Mozarta, Beethovena čl Schuberta hráme dnes 
na modern9ch koncertn9ch krídlach alebo i continuo 
v barokov9ch Inštrumentálnych sonátach, ktoré sa ke
dysi h ralo n:a čembale alebo na organe, hráme dnes 
bežne na klavlrú. Pozrime sa len na to, akým velk9m v9-
votom prešli napriklad dychové nástroje, pričom nemys
l!m len na nástrojovt\ konštTukclu, ale l na spOsob, ako 
sa na nástroji tvor! tón. 

Tieto príklady neuvádzam preto, aby som (!plne za
mietol požiad:av,ku historickeJ vernosti , Ide ml len o to, 
aby som pos tulát historickeJ autentičnosti uviedol na 
SP'rávnu mieru, aby som poukázal na skutočnost, že or
todoxná št9lovost sa nám nutne musi rozpadávať pod 
rukami, pretože tu narážame na velké množstvo nepre
konatelných prekážok, na ktoré nenájdeme odpoved. 
Na druhej strane ale vldlme, že v9konný umelec ne
mOže skladbu podávať celkom lubovorne. To znamená, 
že každé tvO'rlvé poňatie tpodlleha predsa len nejakým 
postulátom. Veci dos tana- však zmysel len vtedy, ak sa 
na tieto o tázky začneme dfvaf z a!spektov muzikantských 
a estetlck9ch. Prlsna hlstorlčnosf by na koniec viedla k 
tomu, že by 98 HBndlove opery museli dať spievať kas
trátom; a potom, kto by zaručil, že modernl kastráti 
dosiahnu jemnosť · handlovského vokálneho umenia. 

história, t9kajťíca sa nášho storočia, pretože len z nášho 
storočia máme zachované prijateld lnterpretoi!né ú · 
zaa my, ktoré p rezradí a vera · veci o v9vojl št9lovostl 
a o jeho premenách. Ide o neobyčajne cenné hlstorlck6 
doklady. Vo všeobecnosti môžeme konštatovať, žf! dedič
s tvom minulého storočia v Interpretácii bola zv9šená 
citlivos t, a! prejemnelost, ktorá z dne~ného hlad1ska 
mOže pOsob!t temer neprirodzene. Už prvé nahrávky 
potvrdzujtl, že v In terpretácii dominovala a kási citová 
rozvláčnosť a preplatost. Niekedy sa stretávame v Inter
pretácii l s vyumelkovanosťou, strojenosťou. Na mal9ch 
plochách b9va všetko vyšperkované, ch9ba prostota a 
jednoduchosť. MedZ'! na jstaršlml gramofónov9ml plat
ňami, na ktor9ch nahra li skladateHa svoje klavfrne kon
certy, nájdeme a j mená Grlega a Skrlablna. Obaja boli 
znameniU ·pianisti, a preto Ich autorské poňatie možno 
pov.ažovat za mimoriadne závažné. A predsa, keby sme 
sl vypočuli tieto In terpretácie, prehlásili by sme, že sa 
poznamenané neskororomantúckým poňaUm, lebo my 
ónes chápeme Ich hudbu -tlplne Inak. Pravda , l Uto skla
datelia boli deťmi svoje j doby. Vyššie som spomenul, 
fe v obdobi pred· vynájdenlm gramofónu s tráca požlli
davka autorského poňatia svoj v9zn.am, pretože nemáme 
možnost dan9 prlstup sl overiť. A zrazu tam, kde máme 
takato možnost, zamietame autorské poňatie ako dobovťí 
podlžnosť. 

A čo trlds·tMe roky - nebadáme v nich nápadnQ no
vost, kde sa škrtá precltllvelost, prud'ké citové vlnenie, 
vyumelkovanosť ako romant1ck9 prežitok? Niekedy sa 
zdá, ako keby s a Interpreti v tomto obdobi vyhýbali 
väčšiemu citovému prejavu. Tempá sa zrychlovall a sen
timentalita sa aplne potlačovala. Pravda, niečo podobné 
sa odohrávalo l v tvorbe, l ked overa skOr ako pred 

. tridsiatymi ·rokmi; a to je , zdá sa, moment, i<'tor9 do
datočne, a však s rovnakou mohutnosťou prlvoď l 1 pre
rod š t9lového poňatia. Pod vplyvom tvorby sa teda menl 
zrazu v9kla d št9lovostl, revtduJťi sa Interpretačné pohla
dy na všetky št9lové obdobia. Podobné proUromantické 
rysy by sme našli l v tvorbe ďalšieh skladatelov od De
bussyho a Ravela počnťic až po Prokofieva. 

Má §t9lová čistota tolkoraké prlpustné premeny, ked 
existujú názory, ktoré hovoria jednoznačne, že Interpret 
má zas t'upova t autora, má podávať dielo tak, ako sl ho 
v živom zneni preds tavoval autor? Takúto požiadavku 
možno splniť konzekventne v,tedy, a k autor žije a do
káže na donom nástrol! stvárnit svoju preds tavu. Ako 
je to však s dielami už nežiJúcich autorov? l tu poža
dujeme autorské poňatie .a hudobn9 kritik sa neraz ohá
ňa pojmami nešt9lová Interpretácia, preromant1zované 
poňatie atd. Kde je teda tá pravá a optimálna miera 
a dekvátnosti? Studujeme literatúru, v duchu sa vracia
me do minulosti, počtlvame nahrávky, niekedy l na sta
r9ch nástrojoch a zvažujeme, selektujeme, triedime všet
ky Informácie do vlastnej predstavy. Lenže l tu by mail 
pôsobiť určité objektlvne s ily. Velmi silné a početné 

Aby sme na množstvo nastolených otázok na~li aspoň 
sčasti uspokojujťícu odpoved je potrebné pozrie( sa tro
chu do histórie výkonného umenia. MOže to byt však len 

Podobné premeny nachádzame l v ln9ch umeniach -
nielen v hudbe. Napriklad archlllektONl hned po ·prvej 
svetovej vojne preferovala prostotu nového s lohu bez 
ozdobného tvar ovania, to Isté 98 t9ka l vybavenia ln
~erlérov, obkladania s tien čl stropov. Všade vldlme ná
padn(l jednoduchosť oproti staršiemu detailovanlu. l v 
lite-rárnej oblasti vlfazl poézia všedného dňa. Nuž n po
dobnou premenou prechádza l maliarstvo. Nech nás tu 
nem9lia odch9~ky ne ja k9ch desatročl - to n emá pred· 
sa v histórii podstartn9 v9zna m. IGOR BERGEl 

(Pokračovanie v č. 22 HZ) 

---------------------------------
JUBILEJNA PREHLIADKA MLADÝCH V TRENCIANSKVCH TEPLICIACH 

(Dokončenie z l. str.ľ 
člv9m vystlhnutlm náladov9ch kontras
tov výberu z Preh1dll D. Martlnčeka. 

Spolu s huslistom J. Cilmarovli!OIIl a 
violončelistom E. Proch6com je Paule
chová členkou NoYého bradalank6ho 
tria. Sabor - Iaureá,t IS v B. By~lrlcl -
neuspokoJil najmä v9konom vo svojej 
premiére Brahmsovho Klavlrneho tria 
C dur op. 87, č. 3, ktoré po stránke 
zvládnutia dynamickej formy l v9razu 
zaznamenalo ešte rad rezerv. Presved
čivejšie sl ansámbel počina! prl Inter
pretácii nokturna s názvom Talizman 
V. Godára. 

Zo štipendistov SHF sa dalej predsta
vila Eva SeaJglod·Ryb6rikod. Pri ovlá
danr svojho hlasu má zatial Isté nedos
tatky v uvoJnenostl prejavu, vo vyrovna
nosti registrov l v 'tvorení v9šok. 

Tenorista Mlroalu l)yonkf spieval 
zrejme v lndlspozlcll. Nevedel sa dosta
Jtočne uvolnit, čo prekážalo vo v9škach, 
ale aJ pri ci tovom dotváranr obsahu ples
nr. Zdá sa, že byt bratom slávneho spe
váka zaväzuje a vytvára Istú bariéru, 
ktorú v Tepliciach M. Dvorsk9 nedoká
zal prekonať. 

Oalšla reprezenta ntka VSMU Beata 
Stef6nkov6 dosta la prlle!ltost prezento
vať sa na prenosnom digitálnom organe, 
kto r9 vlas tn! Slovkoncert. A tak prv9-
krát v histórii zaznel kráJovsk9 nástro j 
v Ktlpelnej dvorane. tožko posťídlf , do 
akeJ miery ovplyvnil jej v9kon nástroJ 
a poklal tréma. ]. S. Bach · (Prelt\dlum 
a ftlga c mol, BWV 516) zaznel málo 
plasticky a Grešákov9m Impulzom ch9-
bala v9razne jšla rytmická pulzácla. Ani 
pri sprievode trúbky v Atlblnonlho Kon
certe nepreukazovala jej hra klud a vy
rovnanosť. Najviac v9hrad voči dt~ama
turgll vyvolala však organové verzia 
známych Obrázkov z v9stavy M. P. Mu
sorgského (od O. G. Sta rra) . 

Z mladších umelcov nastupujaclch do 
koncertného života treba vysoko vy
zdvlhnat starostlivo pripravenú, priam 
vzorovú premiéru l<llav1meJ sonáty ·Pet
ra Martinčeka v podani Mlku161a Skutu. 
Menej presvedčlv9 v9kon ďalšieho kla
viristu Pavla Virága v Sonáte con pre
ludlo od Martina Burlasa pramenil jed
!llak z provokujtlcej monotónnosti širo" 
lt9ch plOch diela, ale a j z lnterpretač
n9ch nedostatkov. 

Tenorista Stefan Margita, najlepší 
Cičastruk PMKU spred dvoch rokov, sa 
p.redstavll popri Paulechovet na otvára
com konce11te. Poznajúc teho kvality oča
kávali sme jeden z vrcholn9ch zážitkov. 
Stavba programu však odhali la silné at 
s labé s tránky Margitovho umenia. K t9m 
silným stránkam patrl lyrika a medi· 
tácla vystupňovaná do dramatickej váš· 
nlvostl, ch9baJú však ešte polohy dra
vého optimizmu a epickej šlrky. K málo 
kontrastnému náladovému rozpätiu pri
spela a 1 pomerne jednostrunne zvolená 
dramaturgia. Mňa osobne najviac pre
svedčil v Mozartov! a v Schumannovl. 

FraDUiek Madar v rámci ma11né z 

tvorby mlad9ch slovensk9ch skladatelov 
uviedol }esenna sonátu pre vlo1u a kla
vlr od Vlt.azoslava Kublčku, ktorá do 
Iste! miery prl~omrna svet hudby B. Mar
tlnť'l. Interpretácia však neôokázala uspo
kojlf malou prlebojnostou a technlt:k9-
ml (najml lntonačn9ml) kazmi. 

Cestné uznanie kritiky za najlepší v9-
kon Prehliadky sl zaslažene odniesol 
Ewald Daael, koncertn9 majster SF. Ak 

KlaYlriata Martin Laplaukf, laare6t 
St6tnet ceny Kl. Gottwalda. 

mu možno niečo vytkntH, je jedine fakt, 
že hra l cel9 repertoár z nOt. Za posled
né mesiace jeho prejav obdivuhodne vy
zrel, zmužnel, snabl sa v ňom vo vy
váženej rovnováhe emoclonaltt<n a ume
lecká rozvaha . Tento základ jeho ume
nia sa premieta do všetk9ch parametrov 
Interpretácie v ucelený a nanajvýš pre
svedčlv9 v9kon. Ak sme o bdivova li ar
chitektonlckťí klenbu v Hlndlovl, čl v 
Brahmsovl, muslme vzdať hold dOklad
nej prepracova nosti detailov 1 · 11člnnej 
v9stJavbe Sonatlny pr e husle sólo od L. 
Bu r iasa. 

Eva CermaaoY6-Hrabovak6 upatala ne
vtierav9m šarmom l dramaturgiou svoj
ho vystapen1a. Prlbllžlla poslucháčom te
mer neznámu Sonátu g mol op. 65 pre 
violončelo a klavrr F. Chopina, premlé
rovala Adagio a Allegro pre violončelo 
sólo ]. T.andiera a n.a záver zaradila Va
riácie na slovenskťí tému od B. Martlnť'l . 
Pri podrobnejšom pohlade by sme obja
vili a j momenty znlžujOce kvalitu jej v9-
konu. Al ked šlo o záskok, v Chopinovi 
u klavlrneho partnera (manžel Peter 
Cerman l by sa žiadalo v1ac prispOsobit 
intenzitu prejavu .tónu violončela. 

Klarinetista Peter DrUi!ka sa prezen
toval dvakrá t v rámci matiné z tvorby 
mladých skladaterov. Kaleidoskop mlnta
tarnych nálad z male j suity pre sólov9 
klarinet ,.Viva t letol" od Iris Szeghyovej 
hýril tvorivou Invenciou a lsklrlvou ele· 
ganclou. Škoda, že tieto črty jeho výko
nu ustOplll v prospech strledmejšleho 

prejavu v Clartnettlne pre klarinet In B 
a klavlr od Petra Cóna. Azda sa na tom 
podlelal aj málo diferencovaný ť\der je
ho klavlrnej partnerky Aleny Ullclrej. 
•· Slovami najvyššieho uznania žiada sa 
ohodnotit velk9 v9kon koo!ckej čemba
llstky M6rie LeDkont. Hrala suverénne 
sp.amBti bez -akéhokolvek zrejmejšleho 
zakollsania. V Interpretácii Bachovho Ta
lianskeho koncertu (BWV 971) dokonca 

N6rodJat umelec Peter DYonkf 

dosahovala aroveň najvllčšlch svetov9ch 
čemballstov. Jej hra však - ako to do
kázala v strednom Largu - nie je len 
obdivuhodnou prskavkou, -ale vnfitorn9m 
citom preZI.aren9 tvorivý čln. Nemene j 
ťíspešne sa vyrovnala s Interpretačnou 
problematikou sonát Scarlattlho l Ben· 
du, ako aJ s tvorbou 20. storočia (Marti
nO, Hrušovsk9). Bola druhou vážnou kan
didátkou na udelenie čestného uzna nia 
naj lepšieho Qčastnlka PMKU. 

Organistka Anna ZtrikoY6 sa prezen
tovala na organe kostollka v Omšení. 
Hrá uvornene, vie dobre uchop!( tempo, 
má zdatn9 technický fond a najmll je 
schopná vystihnťít š týlové znaky jednot
Hv9ch diel (Pachelbel, J. S. Bach , Hlnde
mlth, Zimmer) . Dokáže vďaka bohatej 
muzikantskej f-antázii znamenite Umo
čit hudbu 20. storočia. 

VLADIMIR CI!IK 

Na tradičnom koncerte mlad9ch 
umelcov z CSR sa tohto roku predsta
vili: klarinetista Petr Bobul s klavlrlst
kou Moalkoa TugendUeboyou. a Stami
COYO kYartero. P. Bohuš podal v dielach 
C. Salnt·Sat!nsa (Sonáta, op. 167) a br
nenského autora M. Ištvana (Sonát·a z 
roku 1954) srce korektn9 výkon, ch9ba
la mu však tA pravá muzikantské Iskra, 
ktorá dokáže vyvolať ozajstn9 záujem. 
Stamlcovo kvarteto (BohualaY Matoulek, 
1. husle, J«NNef Kekula, 2. husle, Jau Pl
l'lllka, viola. Vladimir Lelz&er', vlolonče-

lo) vzniklo v Jťinl minulého roku, no 
jeho členovia (okrem violistu) sťí známi 
svojou činnosťou v Doležalovom kvarte
te. Ide o umelcov, majť\clch dosta tok 
umeleck9ch skťísenostl aj Isté renomé, 
oo vedie k očakávaniu kvalitného ume
leckého zážitku. Jednoznačne treba oce
niť koncepčné uchopenie predveden9Ch 
skladieb . - Sláčikového kvarteta B dur , 
KV 589 W. A. Mozarta a Sláčikového 
kvarteta F dur , op. 96 A. Dvoráka. Bolo 
zre jmé úsllle Interpretov jedinečne št9· 
!ovo odllšlt obe diela. K9m u Mozal'la 
upúta la delikátna práca s tónom (kto· 
rá, žiar, v akusticky nte najvhodnejšeJ 
Kúpelnej dvorane dos távala sa až do 
prejemnel9ch polOh ). celková elegancia 
a klasicky lahodná transparentnosť. U 
Dvofá ka zasa vynikla romantická rozt11· 
ženost a vzletnosť. Celkov9 dojem však 
na rašall lntonačné kol!zie, nedos tatky 
technického rázu a celková nevyrovna· 
nost, a koby kvartetlstl hrali skutočne v 
,.letnej oddychovej" forme. 

Na záverečnom koncerte 20. Jubilejné
ho ročníka PMKU sme sa presvedčili, že 
slovenské Interpretačné umenie má dnes 
už svoje hviezdy. Ešte sa hádam nestalo, 
aby koncertná sieň Ktlpelne t dvorany 
bola na koncerte tzv. vážnej hudby pre
plnená do posledného miestečka, ba mož
no povedať, že na koncert ch9rnych 
umelcov sa zišlo obecenstvo zo šlro· 
ka-ďaleka . Niet sa čomu diviť, lebo podu
jatie sa stalo zaiste umeleck9m vrcholom 
nielen tohto ročnlka, ale - dovollm st 
tvrdiť - l v celej doterajšeJ his tórii 
Prehliadky. Klavirista Martin Laplanakf 
sa predstavil náročn9m l dielami velké
ho viedenského klasického romantiku 
J. Brahmsa. K9m v Siestich klavtrnych 
skladbách, op. 118 vytvoril sugestlvne 
hudobné obrazy, plné kontrastnost1, vo 
Variáciách na Paganlnlho tému, op. 35 
( v9bor) exceloval technickou bravúrou, 
ale aj koncepčn9m nadhla dom. Ako oh· 
ňostroj brldanl'll9ch prskavtek vyznel 
lls:z:tovsk9 prídavok Variácie na tému z 
Verdiho Rlgoleta. Národn9 umelec Peter 
Dvorakt, kto.r9 sa kedysi podobne ako 
M. Lapšansk9 predstavU na PMKU, sl 
pripravil v9ber zo svojho s táleh ó ples
ňového (M. Schnelder-Trnavsk9. P. l. 
Cajkovsklj) . l operného (8. Smetana, G. 
Pucclnl ) reper toáru. Dvorsk9 patri k te 
norlstom, čo maja dar fascinovať už krA
sou svojho timbru, podman1v9m talian· 
skym bel cantom, vnútorným napätlm, 
ktor9m oživujú zápisy vokálnych diel. 
Polorecltál (na kla vfrl sprevádzal zas!. 
um. I:. Marclnger ) ukázal, že pravou do· 
ménou nášho v súčasnost1 prvého s lo
venského tenoristu Je predsa len svet 
v9razovo emotlvnej opery - aj do plesni 
totiž vniesol dramatick9 moment. 
Záverečn9 koncert dvoch vynlkajť\clch 

umelcov dal zéroveň výstižnťí bodku zo 
prvými dvoma desa ťročiami prehliadky 
mlad9ch ; nazn.ačil , -ak9m smerom sa u be· 
rá l naďalej by sa ma·! uberať v9voj náš· 
ho Interpretačného umenia. 

JANA LENGOVÄ 



N'l rozhovor 1 "'rodným umelcom 
prof. Frantilkom Jrlkom 

JANÁČKOVSKÝINTERPRET 
Na záver Bra tislavských hudobných slávnos ti 9. októbra 1986 pripravil operný 

stlbor Slovenského národného divadla premiéru prelomového diela moravského 
vellkéna Leoša Janáčka Jej pasi'Orkyňa. Vedenie opery zverilo pohostinské hu
dobné naštudovanie národnému umelcovi prof. FRANTISKOVl JlLKOVI, dlboroč· 
nému šéfdirigentovi opery Státneho divadla a Státnej filharmónie Brno. Profe
sor Jflek je známym a dôverným znalcom tvorby L. Janáčka, ktorého diela 
dirigova l doma l v zahranič! a zaznamenal na gramoplatne. Ešte pred bratislav
skou janéčkovskou premiérou sme prof. Františku J!lka požiadali o rozhovor. 

Sn!mka: A. Sládek 

O jnialwvej podobe Jej pastorkyne all' 
mnoho diskutovalo v zmysle uat6lenébo 
loscenačného tvaru a moi1101U jeho .IDo
dele. Co vy povalujeto za kooltanty a 
premenné javiskového uchopenia diela 
a do akej miery mOle UUo skutočnosť 
ovplyvniť hudobné .naltudovanie? 

- Nielen u nás, ale aj vo svete sme 
mali možnost sledovať mnoho rôznych 
názorov na !Jnscenačný tvar opery Jel 
pastorkyňa. Is teže sa tým vytvorila Istá 
reprodukčná trad!cla. Obyčajne ako prvá 
sa zvykne položlt otázka, čl .realisticky 
štylizovať folklór alebo od toho upustiť. 
Slovácky folklór však Janáček geniálne 
uchopil a vedome z neho vych ádzal, pre
to sú v tej to opere scény, ktoré sa Iným 
spôsobom nedajú vy}adrlt. NajdOležltej
šla je však otázka psychologického vy· 
kre5lenla a vybr(tsenla 'POStáv opery, aby 
Inscenačný výklad v žiadnom pr!pade 
nasmeroval proti zámeru diela. VIdel 
som napriklad v Budapešti premiéru 
Pas tork'r'llle, kde Inscenátor! zdôrazňovali 
osudovosť, ktoré sa určitým spôsobom 
nachádza v texte l v diele samotnom. 
Za •Symbol sl zvolili obrovské točlace sa 
koleso, ktoré sa objavovalo pred každým 
dejstvom l na záver opery. Touto sym
bolikou však vylúčili z Inscenačného po
ňatia a Interpretácie optimizmus a náde
je prostých lud!, ked tito prešli tými 
najťažš!ml ludskýml a životnými skúška · 
ml. 

Co sa týka hudobného naštudovania , 
snaž!m sa o to, aby moje naš tudovanie 
bolo čo najjasnejšie a pristupné čo na j
§Jršlemu okruhu poslucháčov. - To zna
mené, že spolu so sólistami sa usilujem 
repr.odukova t krásu splevaného slova s 
dOrazom na Jeho z.rozumitelnost a na 
to, aby výrazová hra orchestra umocňo
vala výkony sólistov, zámery režiséra 
11 výtvarn!ka. DOležité Je tiež vystihnutie 
prostredia, charakterlzujúce vývo.Jovi1 
dejovú l!nlu opery, čo je ta k l'ílohou re-
1llséra a výtvarn!ka, ak10, pochopltelne, 
dirigenta; ten mus! v hudbe objaviť a 
odtlen:lť každý stupeň nálady 1 situač
ných momentov, čo sa na javisku odo
·hrávajú. Janáčkova hudba je v tomto 
principe geniálna, pretože nielen pro
s trednfctvom sólistu, ale aj orchestra do
káže vyjadrovať a kékolvek ludské city a 
vášne. 

V slič81nostl, ked sme svedkami 6siUa 
o ltflov6 čistotu interpretačného prfltu
pu v akomkolvek smere, javf sa aktuO
oou ot!zka obratu k pôvodnej redakcU 
diela, uvedeného v Brne roku 1904. V 
i!om 16 - podla v4s - klady a .,16pory" 
oboch vorzlf? V konfront4cli oboch re
dakcií ktorej dávate prednosť? 

- V stručnosti by som povedal, že sa 
opieram o dielo tak, ako· bolo uvedené 
v Prahe roku 1916, t. j. s určitými l'ípra
vaml K. Kovarovlca. A to z týchto dO· 
vodov. Zásahy Kovarovlca boU velmi cit
livé, zvlášť po dramaturgickej stránke. 
Vynechávajl'í miesta, ktoré spomalujú, 
pripadne znejasliu jú dej. Podobne Kova
l'ovicove l'ípravy z hladiska inštrumen
tačného, ktoré boli v tej dobe, t. j. za. 
člatkom 20. storočia velmi potrebné, nl· 
jako nerušia ani dnes. Hlavný dOvod 
však vld!m v tom, že Janáček tieto l'ípra
vy autorizoval a dal aj súhlas na vyda· 
nie partltl'íry. Prei'O tiež vynecbáv.am v 
l . dejstve Kostoln!čk!nu scénu, v ktorej 
vysvetluje svoj vzfa h k JenOfe a k. jef 

rodine. Už Kovarovlc l Janáček c!tlll, žQ 
tento výstup pr!llš zdržuje dej r trvá se
dem minút) a z ostatných postáv na ja
visku vytvára statické osoby. Pri teraj
šom bratislavskom naštudovanf sa vyno
ril ešte jeden problém. Dielo hráme z 
novovydanej partitúry Universal Edltlon 
asi z roku 1975, ktorá sice upresňuje 
mnoho dobrých vec!, zároveň však uvá
dza - aj ked s poznámkami - ~pravy 
asi š iestich slávnych dirigentov. Z nich 
pre zauj!mavosf spomeniem V. Tallcha, 
B. Baka lu, E. Klelbera. Jednak nie je 
presne zaznamenané, ktorému z týchto 
dirigentov Jednotlivé l'ípravy prináležia, 
jednak sa nimi narušuje čistý ráz tohto, 
dnes už klasického diela. Pre nézornos( 
uvediem priklad, kedže som osobne vl
del a prellstoval v Berline uloženíi par· 
tltl'íru E. Klelbera s jeho zásahmi a íipra
vaml, ktoré vša k považujem Iba za čisto 
vonkaJškové. V jedinečne smutnej a pri· 
tom prosto poňatej scéne, kde sa JenOf·. 
ka dozvie, že dieťa je mttve, dáva Erich 
Kletber zaznievať velmi často tam-tam 
ako symbol smíiltku. Pokladám to Z3 
pleonazmus, lebo v Janáčkovej hudbe je 
tolko sml'ítku, vystlhuji1ceho túto scénu, 
že netreba nič dodávať. Oalej na konci 
2. dejs tva, ked Kostoln!čka žehná jenOfe 
a Lacovi, dostane Istý záchvat hnev'l\t 
ku ktorému prispieva dramaticky poňaté 
zhud,obnenle, akoby sa vonku s trhla v!ch· 
rica. Kým Janáček túto scénu vyjadruje 
svojimi jednoduchými prostriedkami, E. 
Klelber rozširuje orchester o malý e vel· 
ký bubon, aby ešte viac znásobil dra· 
matlcký l'íčlnok hudby. Do t,retlce spo
meniem ešte l'ípravu zo záveru opery, 
kde pri s lovách spovede Kostoln!čky 
.,AJ! na mne Spasltel pohlédne" nechá
va Kle! ber zaznieť zvony. Domnievam sa, 
že a j tu Klelberov zásah presiahol Ja
néčkov zámer: odvádza· zvukom zvonov 
poz.ornosf od Kostoln!čk lnej vlny a ne
rnecháva vyznieť tl'í nádej , ktorá napriek 
fažkému previneniu Kostoln!čke predsa 
len zostáva. 

VytvorlU ste isto jan4čkovsk6 lnter
pretačn6 tradfciu v tSSR, bratlllavskt 
inscenácia je valfm hmym oaltadova
nfm diela vôbec. VycbovaU ste si v tom
to oblade aj svojioh nbtupcov-kooku
rentov? 

- Predovšetkým sa nedomnievam, že 
som vytvoril janáčkovski1 tred!clu. Janáč· 
ka som hodine študoval - l z autografQv 
- a bodne som ho Interpretoval u nás 
1 v zahranič!. Nazdávam sa, že nie je 
nutné hovorlf o určitých tradfclách, pre
tože i zo svojich skúsenost! mOžem do· 
ložlt, že 1tái'O moja bratislavská Insce
nácia sa vôbec nepodobá tej, ktorú som 
p:rlpravoval opo prvý raz. Janáčka treba 
študova(, často brat, Jeho hudbu často 
počúvať, aby mu lntel'pret porozumel. 
Na druhej strane Janáček zanechal tolko 
sporných Interpretačných otéZIQk, že nie 
je ani možné, aby sl nejaký dirigent oso
boval právo tvrdlf, že Iba jeho riešenie 
je správne. To znamená, že každý Inter
pret mé právo realizovať Janáčka po 
svojom, podla svojich predstáv, skúse
nost! . . . Neviem, čl som s l vychoval ne· 
jakébo nástupcu, ale rozhodne som sa 
snažil každému, ~to mal záujem, vysvet-
11f a poda( svoj Interpretačný názor na 
Janáčka. Podobne ako som to kedysi sám 
robil, ked som konzultoval s Bfetis lavom 
Bakalom, jaroslavom Voglom a Milanom 
Sach'som. 

V SND ste sfce pob01U1111ky vystupova
U 10 St4tnym divadlom Brno, no premi6· 
ra Jej pastorkyne je pre vás pná spolu
pr6ca • bratislavským opernfm stbo
rom .. . 

- V SND som účinkoval pohostinsky 
s Janáčkovou operou Liška Bystrouška , 
ale aj s dalšfml operami. V sieni Slo
venskej filharmónie som vystťípll v ,roku 
1958 s Janáčkovou Symfonlettou a Gla
golskou omšou. Nesmierne st vážim že 
ml bola dané možnos t spolupracova( so 
sllborom opery SND, ktorý má vynlkafú· 
clcb umelcov-sólistov ~ zbor a orchester 
dychtivých dobre pracova ť. Výborne s; 
ml spolupracovalo s režisérom Branisla
vom Krlškom, choreografom KMolom Tó
thom a scénografom prof. Ladislavom 
Vycbodllom, s ktorým sme dávnejšie pri 
pravovali Inscenáciu opery Liška Bystro
uška v Státnej opere Lipsko. MOžem po
vedať, že celý súbor študoval dielo s 
velk'Ou stllltostllvostou a ser!OznosCou a 
prial by som sl, aby naša práca našla po
rozumenie u návštevn!kov. 

Pripravila: JANA LENGOVA 

FILMOVÉ PODUJATIA V RÁMCI BHS 
Tohto roku sa uskutočnil ll. ~rdk 

:llhodob6bo cyklu filmov a talevfuycb 
programov hudobaodramatickfcb Un
rov - tentoraz pod názvom Opera, fei 
roamaaJt6 podoby (symbi6za hudby a 
spevu v dramatickom diele, filmové a te
levllne opery). Startoval tri dni pred 
začiatkom Bratislavských hudobných 
slávnosti ( 22. septembra 1 a trval do 
30. septembra. Bol orámcovaný slávnost
nými večermi venovanými národným 
umelcom Jánovi Clkkerovl a Petrovi 
Dvorskému (filmom o nich, resp. z Ich 
tvorby). fažlsko programu - v nadvllz
nostl na sté výročie budovy opery SND 
- bolo v sfllmov&nýcb operných pred
staveniach, filmových operách a v pO· 
vodnej televfznej a !llmovej opernej tvor
be. 

Odborné publikum mohlo v bratislav
skom Filmovom klube vidief a počuf tri 
filmové záznamy opier z prvej éry Rol· 
fa Llebermanna v hamburskej Státnej 
opere - dve Mozartove opery (Figarova 
svadba, Ca rovná !Ja uta) a jedinú Bee
thovenovu operu (Fidelio) - , z produk
cie BBC Donizettiho Mary Stuartovú a 
z produkcie NDR Weberovho Carostrel
ca (Carovnú flautu rež!rova l Peter Usti
nov, Carostrelca Joachim Herz, vo Fl
dellovl titulnú úlohu stelesnlla Anja Sil
ja, v Mary Stuar tovej Janet Bakerová). 
lnscenačne to boli tradičné koncepcie, 
ale na vysokej profesionálnej tlrovnl, s 
vynikajúcimi speváckymi l orchestrálny
ml výkonmi. 

Sfllmovaných opier bolo viac. Z pro
dukcie ZSSR sa premle tal1 národné epo
sy M. P. Musorgského Boris Godunov z 
roku 1955 (réžia V. Strojevová, scenár 
režisérka a dirigent N. Golovanov) a 
Cbovanščlna z roku 1959 (réžia V. Stro
javová, scenár režisérka, O. Sostakovlč 
a A. Abramovová). ZauJala viac Chovan
ščlna , najmä skvelou Inštrumentáciou 
O. Sostakovlča. Prlfažllvú kolekciu vy
tvorila trojica talianskych opier: Verdi· 
ho Alda a Pucciniho Bohému a Tosca. 
Alda bola nakrl'ítená už .r. 1953 a o nie
kolka rokov nes kOr plnila l pokladnice 
našich kln, lebo titulníi hrdinku s teles· 
nlla Sophia Loreno vá (spievala Renata 
Tebaldlové ). Bohému nakrútil r. 1966 vo 
švajčiarskej produkc11 F. Zeflrelll; popri 
velmi dobrých speváckych výkonoch za
ujme svojou farebnou paletou. Najsu
gest!vnejšle zapôsobila z tejto trojice 
Tosca z druhej polovice 70·tych rokov 
nielen reprezentat!vnym obsadenfm tro
jice hlavných predstavltelov (Tosca -
R. Kabalvanska, Cavaradossl - M. del 
Monaco, Scarpla - Sh. Mllnes). ale l vý
borným režijným využlt!m interiérov a 
exteriérov tých stavieb, kde sa dej opery 
odohráva (St. Andrea della valle, Palaz
zo Farnese, vrchol Anjelského bradu ). 
Don Giovanni W. A. Mozarta (nakrútený 
v dobe par!žskeho pôsobenia R. Lleber
manna režisérom J. Loseyom) bol z fil 
mových preplsov opier naJkraJš! svojou 
nádhernou výtvarnou stránkou, vynlka· 
júclml herecko-speváckymi predstavitel
ml a prvotriednym hudobným naštudo· 
van!m (dirigoval L. Maazel). 

z českých sfllmova ných opier sa rep
r!zovall dva naJhranejšle tituly: Smela
nova Predaná nevesta a Ovofákova Ru
salka. Obe možno označlf za Ideálne. V 
najznámejšej Smetanovej opere režls6r u 
scenárista V. Kašl!k naplno rozohral 
svoju povestnú nápaditosť - zväčša v 
exteriéroch typickej českeJ dediny. 
Ideálnymi predstavltelml týchto úloh sú 
V. Svarcová [Marienka, spievala G. Be
ňačkové ) , P. Skarke (Jen!k, spieval I. Z!
dek) a C. Randa [Kecal, spieval K. Ber
man). Rusalku na krútil scenárista a reži
sér P. Welgl v prevažne tmavozelenom 
tónovan! zväčša so slovenským.! umelca
ml - s M. Vášáryovou, resp. G. Be· 
ňačkovou [Rusalka). M. Kňafkom, resp. 
P. Dvorským [Princ ), P. Koč!m, resp. 
O. Malachovským [Vodnlk) a B. Turzono
vovou, resp. M. Subrtovou [Cudzia Jmaž
né l. Predana nevestu hudobne naštudo
va l J. Krombholz, Rusalku L. Pešek. 

Slovenská telev!zna tvorba sa predsta
vila dvoma reprezentat!vnyml titulmi z 
druhej polovice min. desaťročia: sfll
movanou operou J. Cikkera Vzkriesenie 
a pôvodnou televlznou operou T. Salvu 
Margita a Besná, ako aj predpremtérou 
Massenetovej opery Werther, ktOTil rea
lizovala v koprodukcii Cs. telev!zle Bra
tislava s TV 2000 Wiesbaden v hlavných 
l'ílobách s P. Dvorským a B. Fassbaende
rovou. Režisérom všetkých troch filmov 
je Petr Welgl, umelec vzácneho zmyslu 
pre poetické pretlmočenie zvolených 
predlOh. 

Pražskťí redakciu telev!znebo hudob
ného vysielania zastupovala pOvodná te
lev!zna opera L. Fišera Večný Faust na 
libreto E. Bezd~kovej z roku 1985. Fau
s ta stelesnil P. Cepek (naspieval J. Jln
dr'k), Mef1sta J. SomT (naspieval K. Ber
man). O jeJ výsokej l'írovnl svedč! ude
lenie prvej ceny na tohtoročnom salz
burskom telev!znom festivale. V praž
skej tel"ev!zll tiež vznikol prepis Janáč· 
kovej Jej pastork_yne za réfle E. M. Ber
gerovej ( 1984). Clnohern! predstavltellll 
najmä hlavných tlloh sú typovo velmi 
vbodni, no V. Zllková, predstavltelka ti
tulnej i1lohy - n.aprlek svoJmu mladému 

Maria canasová ako Medea 
Sn!mka: Filmový arch!v &ratlslava 

veku - je aj vynikajúcou herečkou 
( speyécky zosobnila JenOfu G. Beliačko
vá-Cápová) . 

Vzhladom na 230. výročie narodenia 
w. A. Mozarta našli v prehliadke (ok
rem už spom!naných troch Jeho opier) 
miesto tri mozartovské kvázi životopis
né filmy : Mozart [Koho bohovia milujú) , 
nakrútený Rakúšanmi r. 1943 [v titulnej 
postave H. Holt). svetoznámy Amadeus 
M. Formana (1984) a slovenský turn 
M. Luthera Zabudnite na Moza.r ta ( 1985 l. 
Skutočnému životu skladatela sa najviac 
približuje prvý z nich, ale aj v ňom 
je prlvela romantickej f.antázle. !JaJllle 
dva filmy sil pozoruhodnými umelecký
ml artefaktmi - ale vzhladom na Mo
zartov život zväčša vyslovenými fikcia
ml. Formanov Amadeus je sice .,velkole
pým podobenstvom o súboji priemernosti 
s genialitou" (dr. T. Urs!nyové) v post a· 
.vách Sallerlho a Mozarta, ale o jeho 
t.aktograflckej hodnote svedčia slová sa
motného a utora činohernej predlohy P. 
Scheffera: .,Dopriali sme si tradičnú slo
bodu vyprávača pr!behav, aby sa del 
kvôli z!skanlu pozornosti obecenstva pri
krášlil vymyslen9m1 ozdôbkami." Výbor
ný bol však režisérov nápad ukázať, ako 
vzniká hudba - scéna diktovania pos· 
Jedných taktov Rekviem (v činohernej 
predlohe nie je, no persOny stí l ten toraz 
vymyslené). Lutherov film mé prlvela 
Brelnerove j - l ked výstižnej - hudby, 
ktoré sa, pochopltelne, pohybuje v Inej 
slohovej rovine než Mozartova. a tak 
vzniká cttelná dvojlomnosť hudobnej fak
tOry. 

Zlvotoplsnou črtou Jána Cikkera je 
film režisérky a scenáristky Stanislavy 
Jendrešllékovej Sklada tel. Umelecký pro
fil Petra Dvorského dokumentulll dva 
filmy: Spevák Peter Dvorský [scenár a 
réžia Eva Stefanovlčové) a L'amore e 
destino [scenár a réžia Petr Welgl ). Tie
to filmy sa premietali na spom!na ných 
večeroch národných umelcov. 

Lahôdkami tohtoročného filmového 
festivalu v tom najlepšom zmysle boli 
dve operné paródie: Fra Diavolo (s Lau
relom a Hardym ako sluhami titulnej 
pos tavy) , Tosca na trampol!ne a Iné 
operné katastrofy Ottu Schenka - a 
perfektné tiež parodické napodobnenlna 
ranoromantlckej tal1anskej opery z pera 
tvorcov americkej hudobnozébavnej scé
ny Gilberta a SulJivana pod názvom PI
ráti z Penzacu. Schenkova podarené 
montáž operných .,výbuchov" zaznela v 
slovenskej verzii, a tak sa na liu mOžu 
tešlt l našl diváci. 

Zauj!mavostou festivalu bola rockové 
opera Tommy [autori Pete Townshend 
a skupina The Who, režisér Ken Russel) , 
a ko aj č!nska opera Opič! cisár, ktorá 
reprezentovala svoj žáner, plný činoher
ných artlstn9ch a lluzlon lstlckých 
prvkov. Raritou bolo uvedenie Eurypi
dovej tragédie Medea v jej fllmovom 
prepise režiséra P. P. Passollnlho, titul
nú l'ílohu v ňom hra la Maria Callasová. 

Zvláštny odstavec sl zaslúži filmové 
pretlmočenie scénic kého oratória C. Orf
fa Carmina burana režisérom Jean-Pier· 
rom Ponnellom, na krtltené v koproduk 
eli CSSR-NSR. Hýri fantazijnosťou a pr&
Jmoásnyml oživenými scénickými obrazmi. 
neraz koncipova nými podla diel H. Bo
scha. (Spievaji1 v ňom o. l. L. Poppovll 
a H. Prey.) 

Na záver treba upozornlf, že podla 
dostupn ých Informáci! tba p!lf z päťde
siatich platieb európskych hudobných 
festivalov má aj svoje rumové programy 
- Bratislavské hudobné slávnosti patria 
medzi ne. Zásluhu nli tom mé ústredie 
slovenského filmu, Slovenský filmový 
Qstav a Zväz slovenských dramatických 
umelcov. Tohtoročná kolekcia bola boha
tá a reprezentat!vna. Zvláštne poďako
vanie pa tri .,splrltus agens" celého podu
jatia, pracovn!čke Slovenského f1lmového 
ús tavu Gabriele Gavalčlnovej. 

IGOll VAJDA 



Po 21. rofnlku medzinarodoého oratoriéloo-kantatového festivalu eolal Gedda, dnes u! takmer legenda 
svetovej speváckej špičky, pravda, ume· 
lecky ešte vždy aktuálna, ludsky pre!Ia• 
rená zrelosťou každej vtpovede, so stá· 
le hladkou a teplou hlasovou klenbou. 
Angllck9 súbor City of LoDAiou Slnfollia 
v mnohom prlpom!na náš SKO - 18· 
členn9 orchester sláčlkárov vedi!! tem
peramentnt Richard Hickoa. Neobyčajne 
dlh9 a nárocnt nočn9 koncert sa orien
toval na anglickú hudbu (Brittan, Elgar, 
Flnzl, Walton), pričom absolutórium sl 
odniesli suges~!vne prednesené Les Illu· 
mlnatlons, op. 18 od B. Brlttena, ktoré -
za sprievodu orchestNI ..:.. Interpretoval 
naj!iadanejš! angllck9 tenorista súčas
nosti Martyn BUL Bol to koncert, z kto
rého sa nechcelo od!s( - zajal do hu
dobnej krásy diel a Ich lntel'pretácle 
okamihmi dokonalej krásy. Komornt zbor 
Státnej filharmónie Estónskej SSR a ko· 
mor nt orchester "Eat6aJa" predviedli na 
koncerte z diel J. S. Sacha, C. Kreeka, 
J. Kokkonena, H. Purcella a W. A. Mo
zarta uká!ku vysokej úrovne severského 
zborového spevu, v ·ktorom sa uprednost· 
ňuje zmysel pre št91 pred aktualizačný
ml o!lvenlaml dynamickej povahy. U nás 
(ale at v Polsku) neznáma Slbellova vo
kálno-Inštrumentálna symfónia "Kuller
yo", op. 7 pre sóla, mu!skt zbor a or
c-hester za-znela ako vzrušená romantlc· 
ká výpoveď, čerpaJúca námet zo starel 
flnskej ságy, tvoriaceJ čas( Ka levaly. 

Wratislavia Cantans~ '86 
V embléme medzinárodného hudobné· 

bo festivalu v polskej Wroclawl te hra· 
natá nota choralls. Akoby u! tento sym· 
bol podčiarkoval dramaturglckd vybra· 
nenos( desaťdňového (1.-10. septembra) 
podujatia, a to smerom k staršej vokál· 
no-Inštrumentálnej hudbe. Pravda, ka!dá 
dramaturgia je !Ivým organizmom, prÍ· 
spOsobutOclm sa vývojovým · trendom, In· 
terpretačným možnos tiam a poslucháč· 
skej -odozve. Tak je to at vo WroclaWI, 
kde sa uskutočňuje medzinárodný hu· 
d{)bný fesdval 21 rokov, pričom Wratl· 
slavl18 Cantans je od r. 1978 členom Eu· 
rópskej asociácie hudobných festivalov 
v Zeneve. Rlladltelom a umeleckým po· 
radcom wroclawského hudobného mara· 
tOnu (opri priemernom počte troch kon· 
certov za deň to azda mo!no takto vy
jadrU) te známy pol s ký dirigent, organ!· 
zátor hudobného !Ivota, človek bystrého 
tntelektu a spoločenskej diploma cie Ta· 
deuaz Strugala. Po -ročnom absentovani 
vo funkcii sa vrátli opä( na post, ktorý 
suverénne a reprezentat!vne obhospoda· 
ruje po stránke umelecke! l Judska!. 
Stret·nutle prftomných domácich at za. 

Vyahkpenle Slovinského okteta, na kto· 
rom apolu61!1nkoval al6ny tenort.aa Nl· 
colal Gedda, vo wroclankej ltatedrOe. 

~~:lč~=~~g~~~!ná;o~~t·r~os~~st(ovrl:.!~~~ 

plnou Inštrumentalistov predviedol po
četným mladým poslucháčom !áner, kto· 
rý globálne možno označi( ako "negro 
splrUuals". Pravda, jadro festivalu sa 
opiera o kantátovo-oratorlálnu tvorbu 
všetkých hlstortck9ch obdobi, presneJ· 
šie povedané - od barokovej po sl1čas
nl1 hudbu. Ojed•melou výnimkou bolo 
11spe~né predvedenie madrlgalovej komé· 
die Adriana Banchleriho (1568-1634), 
"Festlno neUa sera del sloYedl graaao 
avanti cena" (krátko nazývanej l v bul· 
letlne ,.Festlno") sť\ borom Baaler Madri· 
saUatea, pod veden!m svoJho dirigenta, 
znalca s tare j hudby a zakladatela dnes 
európsky známeho telesa - Friba Nlfa. 
Ten Istý stlbor na druhý deň uviedol 
večer piesn!, chansonov a madrigalov 
zo 16. a 17. storočia. Vynikajl1cl ansám· 
bel 16 spevákov a 5 hráčov na dobo
vých nást:rojoch pol Is tým spôsobom 
dramaturgickým o!lvenlm at vrcholom 
komorne ladených programov. Natmll 
Banchlerlho komédiu dokázali švaJčiar
skl madrtgallstl o!tvl( neobyčajne vkus
ne - nielen s dobovým koloritom, ale 
najmll hudobným majstrovstvom, pod
člarknl1c pomerne rovnomenné JQbost· 
né Inšpirácie rozpl1tanou re!ljnou fan
táziou Ericha HoUlsera. Nielen kostýmy, 
ale at náznak vlaczborovostl, š tylizovaný 
herecký pohyb spevákov, vstupy barle· 
kýna (v štýle commedle dell'arte) spoJlll 
l zdanlivo nesllvlslace hudobné č!sla. Su
gest!vna atmosféra nasvietenia celeJ 
"hry", autentickosť priestoru (oprekrásna 
univerzitná baroková aula Leopoldlna) 
- to všetko zanechalo v divákovi a 
poslucháčov.! nezabudnuteln9 dojem. 

najvyššie umelecké parametre. Pri bl· DJelo - rozsiahle, vyžadujúce prienik 
lancovan! · wroolawských zá!ltkov ne· do obsahu textu (čo bolo poskytnuté 
možno obls( koncert Symfollického or- v prekladoveJ knl!ke) - uviedol dlrl-
ch•tra z Berlina a zbor Katedr61y n. gent Lelf Segeratam, Symfoaickf orchea· 
Hedvlky 1: Berlina, ktor! uviedli na fes· tBr f!Dakeho roahlaau 1: Helalnk a Mul· 
tlvale sakrálne diela A. Brucknera, J. •kf abor LaaJu-Mlehet. Tie Isté telesá -
Brahmsa a Symfóniu-kantátu č. 2 B dur s dirigentom Jorma Panulom - o deň 
"Lobgesang" od F. Mendelssohna-Bar· neskOr finalizovali festival Soatakovli!o-
tholdyho. Zvlášť zborové teleso (dlrigen· YOU Symf6aJou i!. 13 "Babll Jar" op.113. 
tom koncertu bol lloland Bader) sa Je to opus, ktorý otoosle živ§m svedo-
predstavllo ako šplčkovt SO-členný an· m!m, je to vý.krlk humanizmu, velký im· 
sámbel európskej 11rovne. I u nás zná- perat!v smerom k človečenstvu! 

Rynku l s Tadeuszom Strugalom sa orien
tovalo na práve preblehajl1cl a budtícl 
ročn!k. Co sa týka tohtoročného, zauj!
mavá je štatistika (v epoche člsel, po· 
č!taoov a vObec bilanci! velmi prehlad
ná a velavravná l : na 21 roč nf koch Wra
tlslavta Cantans bolo 285 koncertov, na 
ktorých zaznelo 171 velkých diel (ok
•rem menš!ch, komorných J. Účlnkov·alo 
22 175 umelcov, z toho 784 sólistov. A 
.ked sme u! pri č!slach - na tohtorol!· 
nom festivale sa dosiahol rekord v náv· 
števnostl: koncerty počl1valo 23 000 pos· 
lucháčov (na 29 poduJatiach rOzneho 
druhu) . To Je ddat z oposledného infor· 
mačného bulletinu, ktorý pohotovo pri· 
pravovala Eltbleta Gertnerová, tlačová 
tajomn!čka festivalu. 

Ak som v tlvode spomenula !tvý orga
nl:unus dramaturgie, mala som na mys· 
ll l~clat!vu posledných rocnikov festiva
lu vo Wroclawt, kedy do koncepcie 
vstl1p111 tle! velké recltily la111'86tov me· 
dalúrodnfch apedckych atťall, tzv. 
koncerty v plenéri, pozývajl1ce obyvate· 
lov WrocLawl na podujatia festivalu 
(uskutočňujl1 -sa na Rynku, v ~arku ija"
kl Sawlckej a Ju!nom parkuJ , pripadne 
lwncellty prasabajtce tzv. Uner dlnej 
hudby. V tomto roku zastupoval posled· 
1DI1 oblasť súbor Splrituala SiDgera Band, 
na čele ktorého te Wlodl:lmlen Saoma6-
ald, absolvent wroclawskej Vyšše! školy 

Na druhom póle dojmov stáli velké 
vokálno-Inštrumentálne diela, akými boli 
Beethovenova 9. symfónia, Pendereckého 
Dies lrae, na pamiatku umučených v 
Osvienčime - na 11vod festivalu (Fllhar
IDOaJu narodowa dirigoval Kaaimier• 
Kord), celovečerný projekt Beethovena· 
vet Ml .. soleiDDJa O dur, op. 123, pred· 
vedeneJ HanDOverskfm oratori61nym ~:bo
rom a orchestrom !lt6tnej fllharm6aJe 

ma Capella CracovlenaJa sprevádzala Sostakovlč bol Ideovo-umeleckým vy-
najlepš!ch (lčastnllrov Interpretačného vrcholenlm festivalu, ktorý zámerne, ale 
kurzu - a patrila z domácich telies k najmä logicky prešiel rOznyml štýlovými 
tomu najštýlovejšlemu, najreprezentat!v· etapami, aby vyl1stll do tazyka sl1čas-
nejšlemu - s velkým porQzumen!m pre nosti. Je dobré, !e budl1cl ~očn!k Wra-
mladých spevákov, v čom prlpomfnala tlslavla Cantans avizuje vys túpenie or· 
(vrátane dirigenta Stanislawa Galo6ak6· chestra SF a SFZ, ktoré nás budú repre· 
ho) našich warchalovcov .. . Llsztovský zentova( s velkým oratorJ.álnym alebo 
koncert s Dantovskou symfóniou a wroc· kantátovým dielom. Bolo by však rovno-
lawskýml umelcami (Cantorea MJDores · ko užitočné, keby na budl1com - 14. 
Wratlalavlenaea, SyafoaJckf orchester rocnfku muzikologickej konferencie vo z Posnane (pričom v kvartete sOllstov kva

litou vysoko prečnlevala mezzosopranist· 
ka Kryatyna Saoatekod-Radkowa), a 
na.mä vystl1penle Enaemble Vocal et In· 
atrumental de Lausanne pod veden!m 
Michela Corbou s dielami AntoaJa VI
valdiho (Bea tus vlr) a W. A. Mozarta 
(Omša c mol, ,.Velká" ). Na tomto výko~ 
ne fascinovala jednoliatosť, kultťirá a 
štýlová presnosť v Interpretácii, prll!om 
o technickeJ dokonalosti te v danom prf· 
pada nadbytočné hovoriť. Všetko sa nies
lo v duchu jemného muzlc!-rovanla s de
likátnou zvukovou kultl1rou. Interpretač· 
nou prehrou bolo koncertné uvedenie 
Hlndlovej opery "Orlando", kde tba 
mezzosopranistka Eva PodlešoY6 splnila: 

ltitnel fllharm6Gle YO ·Wroclawl, Zbor Wroclawl prehovoril aj náš muzikológ 
roahlaMa a televlaie • Wroclawl) pod (v rámci medzinárodneJ zostavy ·referen-

hudobnej, dlhoročný člen .,Cantores Ml· 
nores Wratls lavlenses". Sedemčlenný 

spevácky ansámbel so štvorčlennou sku· 

vet hudobných knižníc 
v auguste t. r. s a konal v Stokholme 14. konsraa Medalnúodného 

l:drulema budobnfch lmilnfc (IAML - lntamatiOIUll Alaociatloa ol 
Mualc Llbrarles, .Archlves and Oocumea.tatlon C8lltres). Táto medzi
národná nevládna organizácia sa formovala postupne od roku 1949 
(prvé zasadanie vo Florencii). prvé valné zhromaždenie bolo roku 
1951 v Parl!ll pod záš titou UNESCO, odvtedy sa členovia schád-zajtí 
ročne vždy v Inej krajine, ka!dé tri roky sa koná kongres. 

Význam kni!nfc a a rch!vov a.ko uchovávaterov a sprostredkova· 
teiov Informáci! je nesporný už po stáročia, v súčasnosti však 
enor-mne narastá: v každodennll'j oprácl sme zavalen! lnf·ormáclaml, 
ktoré treba utrledU, zorientovať sa v nlah, ktoré môžeme použiť, 
Iba ak sť\ dostupné. Jednou z prvých 11loh IAML bolo zorganizovať 
medzJ.národntí spoluprácu, koordináciu lnštltl1clf, vytvori( medzlná· 
rodné normy pre katalogizovanie a posky.tovanie slu!leb. 

U! od zrodu spolupracuje IAML s Medzinárodnou muzlkologlckou 
spoločnosťou 1 daJš!ml partnermi na troch gigantických projektoch: 
medzinárodnom sl1plse hudobnej lltera tl1ry ( Répertolre International 
de ll ttéra.ture muslcale - RILM) , hudobných prameňov ( sources 
muslcales ( RISM) a hudobnej Ikonografie (tconograophle muslcale 
RldiM J, preto!e vzácne fondy rozpttlené po celom svete sa mohli 
sprlstupnU, a! ked sa ·dohodli jednQtné zásady Ich spracovania, zá
znamy o n.tch sa začali zhromažďova( v medzinárodnom centrálnom 
katalógu a jednotlivé celky sa postupne začali publikova( v komplex
ných s l1plsoch. 

Ceskoslovensko vstl1plolo do činnosti In medlas res roku 1956 prá· 
ve v spolupráci na RISM, ktorého centrála je v Kasseli ; zo Slovenska 
tam posiela vysoko hodnotená záznamy Slovenské národné mQzeum 
a Matica slovenská. Cs. skupina IAML však bola ustanovená a! roku 
1971 a jeJ gestorom sa stalo Minis terstvo kultťiry SSR. Po nlekolko
ročnom prerušen! 11častl (nie však práce) sa reorgaruzovaná čs. 
skupina zišla k novej aktivite roku 1981, -už v gescii Minis terstva 
kultQry CSR. Ra z ročne sa konajtí jej plenárne zasadania (najbll!š le 
je 22.- 23. októbra t. r. v Státne j vedeckeJ knižnici v BanskeJ Bystri
cl) , jednotliv! členovia sa sporadicky zt1častňujl1 na medzinárodných 
zasadaniach, kde pracujQ v komisiách riešiacich konkrétne špeclflc· 
ké 11lohy. 

Teraz združuje IAML vyše 1500 Individuálnych a Inš titucionálnych 
členov z 50 krajin, z toho 16 z CSSR, ktor! v zásade reprezentutl1 
celé spektrum lnštlttlcl! pra cujúcich s hudobným materiálom. Do 
Stokholmu prišlo ok"olo 300 účastnikov z 28 š tátov, našu skupinu 
zastupovali okrem mňa dr. Julius HOlek, jeJ predseda (Stát.n! knl· 
hovna CSR) a dr. VIer a Pola kovloová, CSc. z Hudobného lnformač· 
ného strediska v Bratislave. Prevainá väčšina zúčastnených bola 
z USA, Brltán4e, NSR a škandlnávských kraj!n, zo socialistických 
štátov prišli okrem nás š tyria z Pols ka a Maďarska a l z NDR. 

Dr. BOlek okrem povinnos ti vo výbore (ako predseda čs. skupiny) 
pra coval aktlvne na jmll v dvoch komisiách : pre vere Jné a pre ve
decké knl!nice. Vys t11pll s niektorými prfspevkaml, ktoré boli me
novi-te vyzdvihnuté aj na záverečnej plenárnej 6Chôdzt. 

Dr. Polakovlčová sa významným podielom zl1častnhla na rokova· 
nlach hudobných Informačných stred!sk. Po organizačnej stránk·e 
sa podarilo presadi( jej plnohodnotn11 11čast, hoci podla šta t11tu mil 

taktovkou EdmUDda Kafdaaa bol ucte· tov) , ktorý by s propagoval výsledky bá· 
n!m sl storolmlce 11mrtla F. Liszta - dania v oblas ti s tredovekej hudby na 
podobne ako uv~enle Legendy o sv. Al!- Slovensku. Nemali by sme ob!s( ani pr!· 
bete so Staatskapelle Weimar a Berll- le!ltosť, prihlási( na 12. ročn!k lnterpre· 
ner Slngakademle pod vedenfm Oletrlcba tačného kurzu, vedeného poprednými od· 
Kaothebo na ďalšom koncerte. Zlal, bornlkml z NDR, našich mladtch spavá-

• obom predv.edentam Llsztový-<;h Atel c;hf· , .. , kov, , ktorf by mo~ll vera, z!s~af v obla~tl 
bala romantická výrazová kontrastnosť, 1ffierpretácle barokoveJ hudby. To sO 
at ked dalšie Interpretačné kritériá (pri postrehy a námety, kllorých ·realizácia 
oboch koncertoch J boli pomerne vysoké. presahuJe možnosti pozorova tela, ale ve-
Pečať citovosti a hlbokého v.nl1tomého rim, !e sa dajl1 velmi prosto a v pros-
zaanga!ovanla dal - naproti tomu - pech našeJ hudobneJ ku!Uíry realizovať 
do vystťtpenl-a so SloviDakf• oktetom u! v budticom roku. 
hla sovo stále svle!l lyrický tenoris ta Nl· TER!ZIA URSINYOVA 

ka!df štét zastupova( Iba Jedno HIS, o to ,z hlavného mesta. Teraz 
sa teda i na tomto medzinárodnom fóre akceptuje federálna š truk
túra CSSR, kde obe HIS rozv!Jajl1 činnos( nezávisle na sebe pri pro· 
pagovan! slovenskej a českej hudby v zahrwnlč!. 

Dve komisie, ktorých som členom, riešili 11lohy, ktoré nadvllzovaU 
na vlaňajšie zasadanie v Berlfne. V prvej z nich - Knl!ntce v hu
dobných vysokých školách - sl dčastn!cl vymleňajl1 skQ.c;enostl 
s automatizova nými systémami ; problém poc!tačov Je u nás nesmier
ne aktuálny, pretože sme v š tádiu ·prfprav na Ich zavádzanie a po· 
znatky z kra jin, kde !ch u! dlhšiu dobu pou!lva.jl1, sť\ pre nás ne
smierne cenné. Inou aktuálnou témou je tnformatlcká pr!prava 
š tudentov, ktor! majl1 na ka!dej vysokeJ škole dostať aspoň základy 
metodiky š tl1dla, čo je u nás , ! lai, problém všeobecne podceňovaný. 

V druhej komisii, ktorá sa venu!e najmä Odbornej prfprave knlhOV· 
nfkov, sme ok(em Iného diskutovali o molnostlach dvojodborovej 
výuky - aby profesionálnu činnosť v hudobne j knižnici vykonáva l 
špectallsta, ktorý absolvoval a r knlhovnfcku a j hudobnú výuku. 

Pracovná skupina, ktorá sa vlani vyčlenila z tejto komis ie, mala 
11lohu vypracova( prlpomlen.ky k návrhu ISO ( Internatlonal Orga
nization for Standa rdlzatlon) na medzinárodné knl!nilčné štatistiky 
a s tým sl1vlslace de&nfcle pr!slušne j terminológie. V podstate Ide 
o medzinárodne dohodnuté jednotné spracovávanie štatistických vf· 
kazov, k.toré zodpovedá aj podmienkam •hudobných pracov!sk knt!
nfc. Napokon sa výraznejšie konfrontoval americký a náš názor, 
oba boli zahrnuté do návrhov. Jedno zasadanie bolo venované vf· 
hradne CSSR - Informácii o evidencii v jednotlivých typoch knt!n!c, 
o prieskumoch činnosti hudobných pra covisk u nás. 

O činnosti dalš!ch komisi! a pracovn~ch skupin aspoň stručne: 
riešili problémy vydávania a spr!stupňovanla diel súčasných sklada· 
telov, medzinárodných noriem pre bibliografický popis tlačou vydá· 
vaných notových materiálov, po!lčlavanla materiálov z arch!vov 
rozhlasov a orchestrov, všeobecneJ dostupnosti orches trálnych ma
teriálov. Odznelo množstvo referátov k his tórii, a ktuáLnym otázkam, 
k situácii v jednotlivých krajinách v konkrétnych oblas tiach práce. 

Komisia RILM bilancovala svoju 20-rocnú činnost Pracuje vo 
dvoch sekciách : jedna spracováva aktuálne publikácie, druhá ret· 
rospektlvne, vydané pred rokom 1967. Práce RISM s l zasluhuJI1 oso· 

· bltný prlspevok, a j vzhladom na našu výrazntl účast Len orientačne 
spomeniem stlpts rukopisov do 14. storočia, katalógy tabulatl1r, kata· 
lóg !fdovskej hudby, rukopisov opolyfónne J hudby, stíplsy tlačených 
zbierok od 16. storočia. 

Súbeme so zasada niami IAML sa u! tradične kona jQ zasadania 
.,sesterského" združenia zvukových arch!vov (lASA - Interna tlonal 
Associa tion of Sound Archives ). Rieši najmä problémy rozhlasových 
arch!vov, dlskograf1e, ale a j skupiny zaobera jQce sa katalogizáciou, 
technickými problémami, právnymi .otázkami (napr. copyright) . 

Na záverečnom plenárnom zasadan! ukončilo činnos( do tera jšie 
volené predsedn!ctvo, od budúceho roku pokračuje nové, zvolené no 
dalšie troj ročné obdobie. Predsedom IAML bol dosia l A. Lônn zo 
Svédska, po ňom nastupu je Maria Calderlsi-Bryceová z Kana dy, no
vf ml podpredsedami so M. Turner (Británia ), S. Slglda (ZSSR) , 
B. Huys (Belgicko) a C. Masslpová · (FrancQzsko) . 

IAML má ·aj vlastný odborný časopis - Fontes a·rtls muslcae -
vyohádza tl1ct od roku 1954. JURAJ ALNEil 

Zo zahraničia 
Skladater Gyllrgy LlgeU doa

~1 Y Partii • · poradi 18. medl:l· 
n6rodn6 cenu Arthura Hoaes· 
gera. Cena te dotovau6 aamoa 
30 tlalc fraukoY a Llsetl ja 
•ltkal 1:8 klavlrau skladbu "De
aordre". 

Vledenak6 St6tna opera otvo
rila tohtoroi!nt an6nu Pende· 
reckého operou Cterna maska. 
Poalednou premiérou tejto ae
a6ny bade lnacen6cla · Bergov
ho Wouecka. Dielo naltuduje 
Claudlo Abbado. V piAne at 1 
dve djaadové predatevenla 
pralakého N6rodného divadla 
- Predan6 nneate a Dalibor. 

Kaaaelaké hudobné dni, kto
ré aa konaj6 na roahranl ok
tóbra a ncnembra, at venova· 
D6 predodetkfm dlt~lu SchUn
berga a Brahmaa. 

KapiB.DOYa nad6cia aa m6 po
starať o vydallle Yletkfch Mah· 
lerovfch aymf6nJI foi"'Dou fak· 
almlle. Najakllr vyjde aklada
telcna Symf61lia i!. 2 c mol. 

DvadaJaty medl:ln6rodnf fes
tival komornej hudby bude v 
apriU 19117, a to y meste Col
mar. Je nnovanf al6i!lkoyfm 
hartet6m a l. cua je vypfaa
n6 YO yflke 41 Ualc frankov. 
Pradpoklad6 aa ti!aa( hartet 
aj 1:0 soclaUatlckfch lt6tov. 

V drahom prepracoYanom Yf· 
danf vylla y •Urthkom naJtla
datelatve Orell Fflaall mlnul6· 
bo roku l«kdia Carla Dahlhau· 
aa Richard Wagnen Mualkdra
men (Hudobné dr6my Richar
da Wagnera). Prvé vydanie au· 
tor publikoval v roka 1971. V 
novej ver1:U pozornosť venuje 
najml ofúkam dramaturgie a 
kompoaii!net techlriky bayraut· 
akého majatra a roallraje ata(, 
uoberajtcu aa lnterpretai!noa 
problematikou. 



K osemdesiatke prof. DARINY ŽURAVLEVOVEI 
Ked sa roku 1941 z Hudobnej a dramatickej akadémie v Bratislave stalo ~tátna 

konzervatórium, zmenU sa Iba vonkajšl štat11t školy, no v9uka pokračovala dalej bez 
badateln9ch zmien. V pedagogickom zbore pOsobllt našl poprednl odbornlct -
neskorši zash1!1U a národn! umelci, ako aj oosttella v9zn.ačn9ch vyznamenan!. Z nich 
viacer!, žiar, už nie s11 medzi nami, k9m ostatn! sa tešla zas!Oženej Octe celého ná
roda. 

Medzi pedagógmi, ktor! z Hudobnej a dramatickej akadémie prešli na prvé slo
venské konzervatórium, bola aj prof. Darina Zuravlevov6. Na akadémii pOsobll~;t vte
dy už siedmy školsk9 rok - najprv ako suplentka, no po odchode svojho prvého 
pedagóga spevu J. Eg ema ( 1939 ) už ako riadna profesorka, teda jeho nás!upkyňa. 
Od r. 1942 prevzala vedenie celého vokálneho odboru, pričom mala na starosti 
v9uku velkej času našej speváckej mlade. Jej jedln9m kolegom bol v tom čase toU" 
Iba prof. A. Fl!lgl. Vedllcou pedagogičkou spevu na konzervatóriu ostala prof. Zu
ravlevová aj neskôr, ked sa škola rozrástla a členmi jej ·profesorské-ho zboru sa 
stali ďalš! v9značnl pedagógovia; spomlnanQ funkciu vykonávala prakticky až do 
r. 1972, kedy odišla na odpočinok. · 

Je Jen málo vokálnych pedagógov, ktor! majO za sebou tak dlhO a bohatlí činnosť. 
Za štyri desaťr.očla pôsobenia vyšlo z jej triedy vyše 60 absolventov, ktor! sa väčši
nou dobre uplatnili v našom hudobnom živote - a to nielen v Bratislave, ale aj 
Inde. Kedže nie je možné vymenovať všetk9ch, uveďme aspoň tie najznámejšie mená, 
s ktor9ml sa stTetávame na javisku SND. Patri k nim v prvom rade dr. G. Papp, 
prv9 predstavttel hlavn9ch tenorov9ch postáv vo vlacer9ch slovensk9ch operách, 
llspešn9 wagnerovsk9 pl'otagonlsta doma aj v zahranič! a ešte aj po svojej šesťde
sia tke vynlkajQcl smetanovsk9 Dalibor. Absolventkou prof. Zuravlev,(>vej je aj N. Ha
zuchová, dlhoročná spolahllvá opora mezzosopránového odboru a teraz pedagogička 
na VSMU, aj soproolstka A. Martvoňová, jedna z najlepšieh predstaviteliek Madame 
Butterfly v celosvetovom meradle a premiérová Liška Bystrouška pri otvoren! novej 
budovy brnenskej opery. Odchovancom prof. Zuravlevovej bol aj n~boh9, dnes už 
prlam legendárny tenorista I. Jakllbek, ktor9 sa svojim tnterpretačn9m št91om naj
väčšmi prlbllžll talianskemu estetickému Ideálu. Tito všetci zlskali titul "zaslllžll9 
umelec". Z ostatn9ch slí .to M. Meterová, S. Hudec, F. Caban a l. 

vera absolventov prof. Zuravlevovej sa uplatnilo v oblasti vokálnej pedágoglky. 
Tu treba na prvom mieste uv.test prof. I. CerneckO z bratislavského konzervatória, 
ktorej trieda sa stala "liahňou llspešn9ch tenorov" (vyšiel z nej o. l. aj náš naj
mladšl národn9 umelec P. Dvorsk9J. v dOsledku čoho sa o jej metódu zaujlmajll 
aJ. v zahranič!. . 

Prof. Zuravlevová bola prvou Slovenkou, ktorá sa venovala vokálnej pedag'?glke. 
Ako dcéra učttera zo Starej Turej mala bllzko k hudbe, k spevu aj k vyučovaniu. 
Už popri štl1dlu na brat1slav.skom gymnáziu chodila llla hodiny spevu k prof. Ege
movl a neskOr ako vysokoškoláčka v Brne (študovala na tamojšej filozofickej fa
kulte) stala sa najprv mlmol\ladnou a neskOr riadnou študentkou brnenského kon· 
zervatórla, ktoré absolvovala r. 1931. Jej profesorkou tu bola M. Flelscherová, od· 
chovankyňa pražskej pedagogičky D. Branbergerovej. Tak sa D. Zuravlevová stala 
dedičkou oficiálnej českej speváckej školy, ktorej zásady vo svojej praxi prispô
sobila požiadavkám rodnej slovenčiny. No ani spevák, ani vokálny pedagóg sa oby
čajne neuspokojl Iba s t9m čo mu dala škola, ale prljlma podnety zo všetk9ch 
strán. Tak sl aj prof. Zu'ravl~ová všlmala zvláštnosti lnonárodn9ch vokálnych škOl 
a to, čo v nich videla pozltlvne, neváhala uplatnlt vo svojej práci. Vo svojej metQ
dlke zdôrazňovala cttllv9, Individuálny prlstup ku každému žiakovi a v učebn9ch 
osnovách uprednostňoval.a domácu · a ruskO vokálnu literattlru. Svedomitou a odda
nou prácou sl zlskala nielen 11ctu a lásku svojich žiakov, ale aj uznanie verejnosti. 
v otázkach speváckeho umenia sa stala autoritou, ktortl poz9vali ako poradkyňu do 
rôznych umeleck9ch ustanov.tznl; tak o. 1. mala rozhodu jOel hlas vo v9bore koncert
nej sekcie pri ZSSk, v poradnom zbore rladttera SF a v poradnom zbore SĽUK-u. 

My starš! sl ešte dobre pamätáme na jej koncertntl činnost. Bola to •pre nás -
vtedy' mlad9ch konzervatoristov - udalost, ked sme jej prljemn9 mezzosoprán 
počul! pri prvom uveden! orchestrálnej verzie Suchoňovho cyklu Nox et solitudo 
alebo jej sólo v Bellovej kantAte Jánošlkova svadba! No za dve desaťročia umelec
kej činnosti je toho na jej konte overa viac. Nesmieme zabudnllť na to, že D. Zu
ravlevová premiérovo uviedla vera vokálnych diel slovensk9ch skladaterov, že llčln
kovala často po boku našich popredn9ch vokálnych Interpretov a tiež pod taktovkou 
tak9ch dlrlgent6k9ah osobnosti, ako bol národn9 umelec V. Talich. . ' 

Vcnkajšlm ocenenlm jaj mnohorak9ch zásluh bolo udelenie titulu "zaslllžllá uči
telka" r. 1961, ako aj zlatej pamätnej medaily konzervatór-Ia r. 1969, no overa viac · 
pre ňu Iste znač! to, že jej žiaci - od najstaršlch až po t9ch najmladšlch - sl 
na ňu ešte aj po rokoch spomlnaj11 s vďakou a láskou. LJUBA MAKOVICKA 

ZA JAROSLAVOM BENEŠOM 
Poprednt poaaanJata, profe10r bratl

alankého kODll&nat6ria JAROSLAV BE· 
NES wmrel v j6U it. r. v BraU1lave. Z6-
kladné umelecké udelanle 11f1kal na 
vojen~kej hudobnej lkole. Za~fnal ako 
16lovt pollaanllta vo vojen1kom orchM
trl v Ceakfch Budiijovlclach. Po precho
de do Bratlalavy 1tal 1a poslacb6i!om 
St6tneho kOD&enat6ria, ktoré abaolvl)o 
val v roku 1943. Al do roka 1947 pGso
bll ako pnt poaaanl1ta SOCR-a v Bra
tillave, ne1k6r ako hudobaf relllér. Od 
roka 1945 11al!al externe vyal!onf na 
kon•enat6rla, po ll&lolenl VSMU pGio
bll tam ako eaternf pedagóg. Zbalné 
•Asluby mal ako vedClcJ Fanf6rovébo ICl
bora koosenat6ria, 1 ktorfm pravidelne 
vy1tuponl na bratlllanktch velo't'fch 
koncertoch. 

Profe1or JarollBY Benel llalolll alo
ven~k6 po11aanov6 lkolu, ataDiovll prel· 
aé 1161ady hry, 1y1tém cvll!enla l JN'Bk· 
Ucké · lttdlam poaauno't'fch 1kladleb. Na 
Sloven~ka uviedol vlaceri premiéry lkla
dleb pre po11aunu a nlektorf nall 1kla-

dateUa napf1aU pre JtMlncb6l!ov jeho 
triedy pollaanové no't'inky. Odborn6 ve
rejno.( ho hodnotila ako vtborného od· 
homlka, pollfvaU bo do dom6cicb l me
dlli.D6rodnfcb porat, napr. do pol'llty 
Pral1kej jari. 

Vychoval vyle trld1af absolventov, 
ktort 1a pod jeho vedenfm vypracovali 
na vtbomfcb hr6~ov. V Slovenakej fll. 
barm6aJi 6l!lnkaj6 Michal Sl!ep6nek, JAn 
Kal!u6k 1t., Jo•ef Galparovll!, ktort llll· 
kal ami1111tnenle aj na a6fall v Zeueve. 
V SND pGaobJa jeho liaci Joaef Sesttk, 
ZoltAn Drolld · a Stefan Vagovtc1, v 
SOCR-1 Milan Babnl~. Karol Bubai~ a Jo
ll8f Mydliar, v orcl!eltri NS Jal'Oilav Ro
~ek, Tibor Winkler a JAn Tomek. Na 
bratlalavlkom kon11enat6rtu pokrel!aje 
ako jeho na1ledovnlk Karol Sritek. 

Nebohf Jaroalav Benel bol prikladom 
nlilovného, dobre umelecky llorientova
nébo, pre najfallle ·povlDDOIU pripra
veného umelca. DolU 1a len 71 rokov, 
ked nedokon~U dielo, ktoré elte pl6no
YBI. - SK-

PODMIENKY ÚČASTI NA SÚŤAŽIACH 
Stala vtberov6 16(aJn6 komlala MK SSR pri ZSSk ttmto nerejftuje PODMIENKY 

OCASTI NA MEDZINÄRODNfCH INTERPRETACNfCH S01'AZIACH: 
l . Prehrávok na medzinárodné Interpretačné sl1faže pred Stálou v9berovou sOfaž

nou komisiou Zväzu slovensk9Ch skladatelov sa musi zl1častnlt každ9 adept, ktor9 
sa uchádza o 11časf prostrednfctvom MK SSR. T9ka sa to aj medzlnárodn9ch stífažl 
v CSSR. 

2. Účast dirigentov na s11fažtach odporl1ča kornlsla na základe záväzného pozltlv· 
neho odportlčanla dvoch v9znamn9ch čs. dirigentov. 

3. Vlfazl a laureáti medzlnárodn9ch sllfažl v9kon pred komisiou neabsolvujO. 
4. Poslucháči umeleck9ch škOl musia predložU na prehrávke odporl1čante vedeni; 

~koly (fakulty) a vedtlceho pedagóga hlavného umeleckého predmetu. 
5. Na prehrávky treba pripravit sl1fažn9 'repertoár l. a časf Il. kola prlslušnej st1-

faže. V prlpade, že prospekt slífaže nebol e~te vydan9, mOže adept Interpretovať 
aj lnl1 závažnt1 JlteratOru svojho odboru. 

6. Každ9 adept predloži komisii zo7lnam, ktor9 má obsahovať priezvisko a meno 
adepta, zamestnávatela alebo školu, adresu trvalého bydliska s PSC, prlp. č. tel. 
Oalaj uvedie s l1faž, o ktorQ sa uchádza a repertoár, ktor9 sl pripravil na pre
hrávky. 

7. Klavlrny sprievod sl zabezpeči adept. Účastnlkom prehrávok, prlp. klavlmym 
partnerom cestovné nehradlme. 

8. Záujem o tlčasf na s11ťažlach v nasledujllcom kalendárnom roku je treba na· 
hl4slf do 31. mája predchádzaj11ceho roku na Zväze slovensk9ch sklada telov. Bliž
šie Informácie vám poskytneme na č. <tel. 337-015. 

ZVÄZ SLOVENSKfCH SKLADATEĽOV 

XII. CYKLUS KONCERTOV V KLARISKACH 
V poradi siedmy koncert v Klariskách 

(ll. 8. 1986) hostil mlelant apedcki 
sbor Ky1aca na čele s dirigentom Pet
rom Fialom. MJmobratislavské amatérske 
združenie, ktoré vzniklo r. 1977 z !nl· 
ciatlvy pracovnikov odboru kultllry ONV 
v Cadct a jeho členmi slí Iudla rOznyl;;h 
profesii a soclállwch skupin, sa pred
stavilo programom prLpraven9m na me
dzlnárodnt1 sl1faž v talianskom Arezze 
(v auguste 1986). V prvej časti, drama
turgicky zostavenej zo št91ovo rôznoro
dej literatt1ry, prevažovalt diela zo star
§teho obdobia väčšinou polyfonlckej fak
t11ry (A. Gabl'lell, J. S. Bach, Ph. Verde
Jot, O. Vecchl, J. Gallus, ale aj J. B.r.ahms, 
O. Messlaen, P. Fiala), druhá časf sa 

• orientovala - s v9nlmkou F. Liszta -
na domácu tvorbu (P. Fiala, J. Cikker, 
O. Halma, I. Hrušovsk9 a J. Bartek -
väčšinou 11pMvy ludov9ch piesni]. Hned 
na tlvod treba konštatovať, že zbor Ky
suca prekvapil, a to prljemne. úrovňou 
svojho Interpretačného umenia sa mOže 
merať s v9konrnl profesionálnych telies. 
Navyše zlskava sympatie poslucháčov 
elánom a vzájomnou stlstredenou spolu
prácou zboru a dlrJgenta počas vystQ· 
penia, ktorá prezrádza hod1ny pracov
nej prlpravy, založenej na vzájomnej dO
vare a spoločn9oh clel och. Hlasová kul
tOra členov zboru, premyslená zvuková 
kvalita celku (pripadne menši ch zosku
penl, ktoré dirigent pre t11-koor11 sklad
bu vytvára), zvládnutie dramatick9ch vy
klenuli, ako a j architektonická v~stavba 
väčšieh celkov, citová zaangažovanosť a 
radost z hudby - to s\1 devlzy, vy
soko prevyšuj11ce drobné prehr~ky v ar
tikulácU ru st1hre, ktoré by s'me pr! de
tailnom rozbore v9konu mohli objavU. 
Najza!ltejšle boH poslucháčsky vďačné 
skladby v druhej časti večera ; obdiv sl 
zasll1žl !prednes Capriccia P. Fialu (zbor 
preukázal potrebn9 zmysel pre zvukové 
finesy), v ktorom sa však ďdzrkadlovall 
ešte stopy 11sllla, čo na jeho naštudova
nia museli členovia telesa vynaložiť. 

Protagantstom predposledného stretnu
tla v KlarJskách ( 18. 8. 1986) bol mla
d9 česk9 klavirista Norbert Heller, od
chovanec ostravského konzervatória a 
pražskej AMU. Nemal však, flar, zodpo
vedajtlceho partnera v prltomnom obe
censtve (nlzky počet poslucháčov - l z 
radov bratisla vskej klavlrlstickej obce); 
na škodu t9ch, čo neboli. Dramaturgia 
koncertu (aj ked klavJrtsta pre porane
nie ruky menil pOvodne pripravovan~ 
program) a v9kon Interpreta nenechall 
nikoho na pochybách, že N. Heller je vy
hranenou umeleckou osobnosťou s vyso
ko ~odpovedn9m vzťahom k InterpretA
časf večera1 nepatrm medzi tie, ktoré 

all. Skladby, ktoré sl vybral pre prvt1 
stl lahké na koncepčné dotvorenie l po· 
chopenie (Beethovenova Sonáta č. 30 
E dur op. 109 a Prokoflevova Sonáta 
č. 3 op. 28}. Beethovenova náročné die
lo Heller pretlmoô!J v celej jeho boha
tej zložitosti. Spevné \'lseky sa strledall 
s dramatlck9ml zvratmi, ktoré klavirista 
umocňoval bohatou pedaLlzáclou. Keby 
sme hladall najvýraznejšie "poznávacie 
znamienko" Halierovej Interpretácie ako 
celku, snáď by sme ho na§J'I v jednote 
11žasnej vntltornaj cttovoshl (až každého 
tónu) a racionality prlstupu k Interpre
tačnej tllohe (vo vntltornej dlscLplinova
nostl). Obdlvuhodnl'l technlckll priprave
nost (brav11rna prstová aj akordová tech
nika) a tónovO kultllru ( dlferencovan9 
llder, ktor9m dosahuje bohatt1 plastic
kosť) umelec prezentoval v Prokofie
v ov!, a najmä v druhej časl'l večera , v 
Brahmsov9ch 25 variáciách a f11ge na 
H8ndlovu tému B dur, op. 24. Posluchá-
01 aj tu mohl! vychutnávať vyššie spo
mlnané prednosti lntenpreta a nechať sa 
pdhltlf médiom hudby, ktorému ja N. 
Heller povolan9m prostrednlkom. 
Záverečn9 koncert XII. cyklu ko~or

n9ch koncertov ( 25. 8. 1986) patril mla
d9m !l!U!Vák.om, sólistom SND - sopra· 
ntstke Lfvll Agbovej a tenorlstovJ Joaefo
vl Kandlákovl, ktor9ch na klavlrl spre
vádzali llul. am. Ľ. Marclnger a P. Ta
lln~kf. Program koncertu sluboval ok
rem plesni J. L. Bellu (Styri plesne 
op. 5), B. Urbanca (Plesne o horách l 
a F. Liszta aj árie z opier, musel však 
byt z dôvodu lndlspozlcle tenol'lstu znač
ne zredukovan9. J. Kundlák zaspieval 
okrem pleS!Jll B. Urbanca (kde bolo cl
tlf určitO hlasovtl tlnavu) Iba áriu Alfre
da z 2. dejstva O,Pery Traviata G. Ver· 
dlho. Jeho prednes bol strhujtlcl a to, 
čo preukázal v árii - bezpečné ovláda
nie hlasovej techniky, umelecky vyzret9 
a št91ovo presvedčlv9 prejav, vyznačuj11-
cl sa osobnostnou kultllrou umeleckého 
cltenta - , malo punc vysokej kvality. 
Sopranistka L. Aghová dosiahla vrchol
nll (!roveň v troch piesňach F. Liszta 
a sčasti &j v romanci Gluletty z I Capu
letl ed I Montecchl V. BelLiniho ; tieto 
zodpovedali Jyruckej polohe jej umelec
kého naturelu. Interpretka v~pufe vel
ktl pozomosf artikulácii! detailnému pre
pracovánlu každej hudobnej f.rázy. Na
priek tomu jej pre)av pôsobi niekedy 
akoby "jednov9razovo"; preto by sa v 
budtlcnost.t žiadalo venovať sa viac v9-
razovo mnohostrannejšiemu a št9lovo dl· 
ferencovanejšlemu stvárneniu, samozrej
me v slllade s ·danostanú Interpretova· 
n9ch skladieb. 

• •tl .. " 

Igor Oistrach na bratislavskom konzervatóriu 
V r6mcl BHS navltfvll brat11tanké 

kon1enat6rlam poprednt IOViebky hul
lllta Igor Oi1trach, aby aa 1treto1 .o 
llakml, hororU o nojej pr6cl, a,tpovedal 
na ot611ky a vy1lo't'il llhalné myiUenky 
o nojef ceste llvotom a umenfm. 

Snlmka: Z. Kajzr 

V detskom veku sa začal viac venovať 
husliam, 1 ked sa určlt9 čas nev~delo, 
čt bude huslistom alebo klaviristom. Vy
rasta.J v muzikantskej rodine. Prlfaho· 
val ho priklad slávneho otca, ktor9 sa 
staral o jeho v9chovu a zveroval ho nal
lepšlm pedagógom. Ked Igor Olstrach 
pocltll, že sa bude venovať sólistickej 
dráhe, začal velmi systematicky cvlčlf. 
Postupne naštudoval okolo 60 koncertov, 
z ktor9ch najradše j hráva Brahmsa a 
Cajkovského. Venoval sa však aj sl1čas-

nej tvorbe. Naštudoval koncertné diela 
Prokofieva a Sostakovlča, ale aj Chren
nlkova, Rakova a mnoh9ch ďalšieh. V 
st1časne1 hudbe sa vždy snaž! odhaliť 
zaujlmavostl a osobitosti toho-ktorého 
diela. 

Na ceste !Ivotom postretával vera vý· 
znamn9ch huslistov, s mnoh9ml sa spria
telil a pozná Ich nahrávky. Osobitne sl 
9p0m!na na trt stretnutia s Jaschom Het
fetzom; tieto sa uskutočnil! v USA, kde 
Igor Olstraoh koncertoval. J. Helfetz bol 
na jeho koncerte a potom sl spolu o. l. 
vymenlll názory na huslovtl hru. Igor 
Olstrach sa pozná l s našimi huslistami, 
osobitne s Josefom Sukom. Teraz na kon
certn9ch cestách sám cvič! podla potre
by, ale zachováva sl s6llstickl1 formu 
a svoje !{'adičné Istoty. Na cvičenie má 
vlastn9 názor, radšej cvičiť v menšlch 
časov9ch 11sekoch, ale sllstredene. Kla
die vždy dOraz na usilovnosť študentov, 
nakolko ozajstn9ch zázl'Bčn9ch detf je 
málo. K otcovi Davidovi Oistrachovl mal 
a má vždy obrovsktl Qctu, poznal po· 
drobne jeho prácu, jeho nevšedné· dls
pozfcje a celkov9 medzinárodn~ ume
Jeck9 v9znam. Rozhodujtlcl ·pre Interpre
táciu b9va l hudobn9 nástroj, na kto
rom koncertn9 umelec pri vysttlpenl hrá. 
Sám hrá na husliach zn. Stradlval'l!, syn 
Valeŕit má nástroj zn. Guarnerl. Oba 
nástroje sO v majetku rodiny. V Bratisla
ve sa mu hráva dobre, obecenstvo te vy
spelé. Naštudoval aj viaceré českoslo
venské skladby, ďalšie slovenské l české 
diela pozná aspoň teoreticky. - Sk-
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35 ROKOV KONZERVATÓRIA V KOSICIACH 
Vf'tol blldoba6bo lkolstn Y ltoliclacb 

lD. okt6bra 1951 dospel k biltork:k6aa 
aedaafka. Poverenlctvo školstva, vied a 
.umeni vtedy zriadilo v Bratislave, Zlll
ne a Košiciach z vy~šlch ročnlkov hu
dobných škOl Pedagogické oddelenie pre 
prlpravu kandidátov učitelstva. V Kolt
ciach aa tfm •PIDlU 150·ročn6 mahy 
prosresfvaych hudobafch umelcov, aby 
v mute vmikla hudobn4 lkola konaer
vatorl6lneho typu. Uvedomovali sl totU!, 
že stredná umelecká škola je vlastne zá
kladňou pre organický rozvoj )ludobnej 
kulh1ry nielen samotného mesta, ale aj 
celého regiónu. Finančné zabezpečenie 
takejto školy umožňovalo zamestnávať 
profesionálne pripravených· hudobných 
umelcov a pedagógov a poskytovalo hu
dobne nada nej mládeži možnosti rozvi
lat svoje schopnosti a zlskavaf odborné 
školenie s diplomom pre ďalšiu prácu' v 
oblasti hudobnej kultúry. Samotná ško· 
da sa mala .stat jadrom rozvoja všetkých 
zložiek ·hudobnej kultúTy v oblasti svoj
ho pôsobenia. O takúto školu v Koši
ciach v minulosti us ilovali A. Huska, 
D. KHvér, dr. V. Ml!rka a v mnohom 
ohlade eJ L. Drumér. Tieto snahy sa 
však v buržoáznej spoločnosti nemohli 
uskutočniť. A! dôsledná realizácia zá
kladných prlnclpov v kultúrnej polltl· 
·ke KSC umožnila postupné budovanie 
stredného. hudobného školstva aj na vý· 
chodnom Slovensku. Od roku 1951 ško· 
la prešla ~lacerýml organl•začnýml eta· 
pam!: l. aprlla 1956 sa premenovala na 
Vyššiu hudobnťi školu pre vzdelávanie 
učitelov hudobných škOl a oo l. septem-
bra 1959 na konzervatórium. . 
. V prvom desafročl tejto strednej hu· 
dobnej š!<Joly išlo o jej začlenenie do 
Jednotnej sústavy školstva v našej vlasU 
a o zabezpečenie jej rovnoprávneho po· 
stavenia medzi strednými školami. Toto 
umožnili základné školské zákony č. 
95/1948, č. 186/1960, č. 78 a 79/1978 a 
•nakoniec šk. zákon č. 29/1984. Tento rá· 
mec bolo treba naplniť primeraným ob· 
sahom výchov-no-vzdelávacieho procesu v 
kaModennej oprácl hudobných pedagó
gov, školskej správy a nakoniec aj žia· 
kov. Konzervatórium ako špecifický typ 
strednej odbomej školy sp-lnilo všetky 
očakávania, ktoré sa k tejto škole vla· 
zali v jej historickom výv·ojl a najma 
na základe potrieb sťičasnej hudobnej 
kultťiry na Slovensku. Očakávala sa od 
neho výchova profesionálnych umelcov 
pre odbory hudby, spevu, tanca 1118 drov· 
nl stredného a vyššieho vzdelania 1 v 
priprava na šttídlum vysokoškolské. Or
ganizačne a materiálne školu zabez,peča· 

· val! jej riaditelia E. Husár, I. Koreňová 
a dr. T. Hlmer. Práve Ich zásl':\hou škq
la dostal·a vhodftti "Jiitilovu," uiiraverii\' a 
vybavend pre potreby výchovy hudobné
ho dorastu. 

Formovanie ·profilu Konzervat61-la v 
Košiciach pripadlo sta'ľšej generácii pe
dagógov Hudobnej školy v Košiciach. 
V odbore klavlrneho umenia to boli tak! 

výkonn( umelci ako M: Hemerková-Mal1-
kov6, M. Reiterová, M, Gabasov4, v od· 
bore sláčikových nástrojov huslisti F. 
Vodička, K. Takács, K. G!nelll a ·vlolon· 
čelista A. Procháska, v odbore ludovýc~ 
nástrojov (akordeón) I. Skripka, v hu
dobnoteoretlckých predmetoch G. Néme· 
thyová. · 

Primerane rastu počtu !lakov a vzni· 
ku ďalšieh odborov šUídla sa postupne 
;rozširoval l počet pedagógov najmä v 
oddeleni dychových nástrojov a rudo· 
vých nástrojov. Staršia "zakladatelsk4" 
generácia pedagógov budovala v rokoch 
1951-1960 prevalme na svojich skOse· 

bol PhDr. S. Merešš, CSc., ktorého kon
cepcia nadväzovala na už dosiahnuté po
zltlvne výsledky a smerovala k dalšlemu 
vylepšeniu materiálneho zabezpečenia 
školy a estetlzácÚ pracovného prostre
dia, ale predovšetkým k zefelrtlvnenlu 
a modernizácii výchovno-vzdelávacieho 
'procesu. Skola v tomto vývojovom Oseku 
zaenamenala nebývalé Ospeohy najmä na. 
domácich a medzinárodných sOfa!lach. 

Konzervatórium v Košiciach ako neod
myslitelná sOčasf kultOrneho !Ivota 
mesta a V9chodoslovenského kraja Ozko 
spolupracuje so Státnou tllharmónlou, 
Stá.tnym divadlom, čs. rozhlasom, televl-

Pohfad Da lnadcma Kouenat6rla v Kollolach na LelllDonJ ul. 

nostlach ~ do aktuámeho hudobného ll· 
vota v tej dobe velmi nezasa•hovala. Dru~ 
há, nastupujdca generácia pedasógov 
( 19110-1975) sa vyznačovala už určitou 
aktlvnou tlčasfou v hudobnom !Ivota 
mesta, resp. v9chodného Slovenska: 
skladatelsky T. Hirner, Interpretačne H. 
Subčlk, M. LenSYal., I. Sokol, V. Ada
mec, muzlkoloslcky M. Potemrová, S. Cu· 
rHla, I. Vajda. 

v· rokoch 1978-1986 do§lo k postup
nej v9mene vll!!~lny členov pedagoglc· 
kého zboru. NastCiplll zväčša mladi, ear
stv! absolventi vysokých hudobných škOl 
(CSSR, Bulhll>l'Skq, Madarsko, ZSSR). V. 
šk. roku 1986·87 z celkového počtu In
terných pedagógov (56) viac ako polo·· 
vlcu (62 perc.) tvoria bývali odchovll'llcl 
košického konzervatória. Je to potešUel· 
né, lebo sa v·racajtl- do dôverne známeho 
prosH-edla obohateni o nové •poznaJkY 
a skOsenostl a s dobrý~~\ Omyslomu~RII· 
vljať,~ zdóltonalovaf t ' vylepšoÝaf pr,cu: 
svojich bývalých učitelov. Viac ako po
lovica pedagógov sa v mimoškolskej čln· 
nosu aktlvne podlela na hudobnom 11vo· 
t~ mesta, kraja l v celoštátnom merad
le, a to ako skladatelia, Interpreti a ·mu
zlkológovta·. Rladltefom v tomto obdobi 

zlou; odborom kultOry NVmK, Osvetovým 
strediskom mesta Košic, Zborom pre ob· 
članske záležitosti a ďalšlml kultťil'nyml 
lnštltťiclaml. Najmä svojimi absolvent
skými l prlle!ltostnýml koncertmi, sťi
~žaml vydáva ka!doročne svedectvo o 
drovJU práce u!!!telov a žiakov v naj
lepšeJ snahe dr!ať krok so sesterskými 
konzervatóriami v našej vlasti, ba v nie· 
ktorých oddeleniach preja.vuje zdravé 
amblcle ich dokonca aj predbehnťif. 

Prla·tel-ské, družobné vzťahy ku Kon
zervatóriu v Tepliciach (CSR), k Stre4.
neJ hudobnej škole v Užhorode, Stred
nej hudobnej §kole B. Bartóka v Miš
kovci, Strednej odbornej učňovskej ško
le J. Gagarlna pri VSZ v Košiciach sťi 
vzácnymi prostriedkami nielen výmeny 
odborných poznatkov a skQsenostl, a1le aj 
vzájomného ludského zbllženla a. poro
zwnenla. 
.. ~J:'I1kl1U1JJA l'- , !rlefavedomA a dčJnn~ 
spolupráca Kra}skeJ pobočky Zväzu slo
venských sk·ladatelov v Košlctacli s kon
zervatóriom. ~poločne .prlprav11! muzl
kologlcké konferencie, semináre (napr. 
k 750. výročiu mesta Košic roku 1980, 
k jubileu M. Moyzesa, D. Lau'ku, O. He
merku roku 1982, k 200-ročnlcl hudobné-

ho školstva v Košiciach roku 1984, se
m.lnár na tému Hudobný !Ivot východ~ 
ného Slovenska v obdobi budovania so
cializmu 1945-1985), koncerty jubilan· 
tom (A. Moyzesovl r . 1981, E. Sucho
ňovl r. 1983, D. Kard·ošovl a T. Hlrnerovl 
r. 1985), besedy s poprednými predsta
v!telml našeJ hudobnej kultlíry A. Moy
zesom, A. Očenášom, O. Ferenczym, t. 
Rajterom, L. Slovákom, B. Urbancom, 
kotorého balet Rieka naštudovali žiaci 
školy a premiérovo uviedli 25. marca 
.1982. 

Ztacka základňa Konzervatória v Ko
šiciach. sa opiera prevažne o hudobné 
odbory ĽSU vo Východoslovens~om k·ra]l. 
V úzkeJ spolupdcl s nimi sledujťi a vy
hladávajťi sa m•adé talenty, ktoré po
tom vo svojom štOdlu pokračujťi ne Kon
zervatóriu v Košiciach. Po skončeni štO.
dll sa väčšina absolventov vracia do svo
Jioh rodisk, kde pôsobi na poll hudob
ného školstva - na ĽSU, čo opäf utužu· 
je spoluprácu oboch škOl. 
Počas 35-ro!!nej existencie školy absol

vovalo Konzervatórium · v Košiciach v 
dennom 1 dial kovom štfidlu 1085 žiakov ; 
80 perc. absolventov .tvorte učitelia hu
dobných odborov ĽSU, ostatn! sa uplat• 
nlll v profesionálnych hudobných tele
sách (napr. orchester SF, SD), mini
málny počet absolventov zvolilo lnťi pro· 
teslu v hudobnej osvete, ale aj mimo ob
·lasf hudby. . 

Pri bilancovanl čLnnostl a práce ško· 
ly za uplynulých 35 rokov nemo~no oblsf 
skutočnost, !e k odchovancom košického 
konzervatória pa~rla d•nes už mnoh! vý
znamn! predsta vJtella s lovens kej hudob
nej kulttíry. SO to najmä z oblastl inter
pretačného umenia P. Toperczer, S. Zam
borský, V. Cuchran, Q. HHlbling, V. Ru
só, S. Kopčák, D. Peckt~vá, L. Gerhardt, 
J. Hajna!, M. Lenková, J. Ký§ka, M. Ky• 
jovský, K. Petróczi, M. Cerv·enák, z ob
lasti kompozlcie J, Podprocký, P. Brei
ner, N. Bodnár, muzllrológle A. Sulltka, 
I. Potlracký, S. Bachleda, L. Urbančlková, 
E. Marenčlnová, V. Re!uchová, J. Lengo
vá, F. Slavkovský, T. Lipták, V. Lorbe
rová, V. Z!tná a ďalši. Ako členovia 
ZSS výrazne prlsplevajO k rozvoju 
predovšetkým slovenskej hudobnej kul
túry a svojim umenlm a tvorivou prácou 
reprezentujú Konzervllltórlum v KoŠIIclach 
doma l v zahranič!. 

.Konzervatórium v Košiciach vďaka sta
rostlivosti krajských a mestských stra
nickych orgánov má dôstojný stánok v 
centre mesta, kde spolu s vl•astným Do
movom mládeže v esteticky a Očelne vy
bavenom prostredi vytvára tie najop11· 
má1nejšle predpoklady pre tvorivú prá· 
cu pedagógov a ' rozvoj . talentov. Treb'a 
sl len želať, aby 35-ročný jubilant -
Konzervatórium v Košiciach - na daí
šej ceste svojho umeleckého vývoja do· 
spel k takým výsledkom, ktoré budO v 
sťilade s hudobnoumeleckým trendom 
pokroku a kultQrnou politikou progra
mu našej soc1allstlckej spoločnosti. 

MARIA POTEMROVA 

IN MEMORIAM LúčNICA OPÄŤ OSPESNA 
PROF. ALEXANDER MOYZES 

Chvllka pozas tavenia, 
spätný pohlad, okamih 
ťivahy nad zmyslom jed
ného ludského života 
presýteného neťinavnou 
prácou, umeleckou. tvor
bou obna!ujťicou šlaohet
né srdce a velkého du
cha. Tak by sa dal cha
rakterizovať komornf 
koncert, venovanf nedo
lltfm o•emdesiat1n4m n4-
rodného umelca profeso
ra Alexandra Moyzeaa ; 
jeho ges tormi boli Zväz 
slovenských skladatelov 
a Slovenská filharmónia. 
Dňa 4, ·Septembra t. r . sa 
v Zrkadlovej sieni Prima
ciálneho paláca stretlo 
vera návštevnlkov 
staršlch aj mlad š! ch ; 
všetkých spájala ťicta vo
čl kolosálnemu odkazu 
majstra Moyzesa, Octa 
voči jeho ludskeJ a skla
datelskej osobnost!. Prl
§11, aby sl tOto .osobnosť 
pripomenuli médiom 
tvoriacim bezpečný most 
ponad nekonečn() prie
pasť života a smr,tl. Za
znela tu hudba, zrkadlo 
ludského subjektu, no 
zároveň jeho !ivotná Is· 
tota, prost>rledok perma
nentnej komunikácie so 
sebou samým a so svo
Jim okollm. Profesor 
Moyzes odišiel, no na
priek tomu je tu stále 
prltomný .a v tónoch jeho 
oompozlcil je zašifrovaná 
rudskosf, povzbudivý . 0-
smev, no takisto prlsne 
varovanie pred lahos taj
nostou či s ladkým: po
hodUm a pasivitou člo
veka - tvorcu. 

Doc. dr. Ladl .. av · Bur-

la1, DrSc. vo svojom prl
hov.ore a-kcentoval šlrku 
zábsru pôsobnosti Ale
xandra · Moyzesa ako 
tvorcu, organizátora, 
publicistu a v neposled
nom rade ako pedagóga. 
V každej z týchto spolo
čenských aktivit zane
chal majster Mqyzes za 
sebou .obrovské kvantum 
práce, z ktorej mOžu 
čerpaf ešte aj nasleduJO· 
ce generácie predstavlte
lov slovenského kultOr
neho !Ivota. Najpodnet· 
nejšou Je však Jedno· 
značne jeho tvorba, ob
last predsa len najbližšia 
umelcovmu naturelu. 

Tri komorné kompozl
cle, ktoré odzneli na po
dujati, tvoria mlnlmálny 
zlomok z toho, čim pro
fesor Moyzes zasiahol do 
vývoja slovenskej hudby, 
no dá sa povedať, že išlo 
o ~reprezentatlvny výber 
zachytávajťicl mnoho-
tvárnosť Moyzesovej 
skladatelskej osobnosti. 
Poetlck4 1uita pl'8 hu.ale 
a ~avlr, op. 35, t{) je svet 
pôvabu ·a elegancie; cyk· 
lus plesni Cute na 1lod 
Ladlllava NOYOID81k6bo, 
op. 19 prináša so sebou 
lyrickO reflexiu a medi
táciu. Sl4l!Utov6 kvarteto 
l!. 3, op. 83 je dielom au
torovej zrelosti a napriek 
SV·OJlm kilaslclzujOctm vý
chodiskám sa v ničom 
nespreneveruje sUneJ e
motlvnostl typickej pre 
celO majstrovu tvorbu. 
Koncertné poduJ81t1e bolo 
poJITetkávané veršami 
Itadlslava Novomeského 
Z koncertu a Cesl'lt. Vy-

tvorila sa tak ideálna pa· 
.ralela medzi poetlkaml 
dV{)Ch výrazných predsta
vltelov slovenskeJ ume· 
leckeJ moderny. 

Celé podujatie teda vy
znelo ako hudobno-lita· 
rárne pásmo usilujOce sa 
v skratke zdôrazniť este
tické podhubie, na kto
rom sa rozvljala tvorba 
Alexandra Moyzesa. Zo 
s trany organizátorov ide 
o prlstup hoden chvály, 
nakolko 11~1nok bal 
adekvátny zámeru a po
užitým pros tJrledkom. Zá· 
slll'hu na tom majO, po
chopitelne, aj Interpreti 
Jednotlivých sk!ladleb: 
Andrea S81t4kov4 
hus le, Val6rla Hrdlnov4 
- klavlr ; Elena Hotil!ko
d - soprán, Ľudovft 
Marclnser klavlr; 
Moy1e10vo kvarteto (Sta
nislav Mucha, Frantilek 
TBrlk, Alexander Laka· 
tol, J4n Slblk) a recitá
tor Frantilek Kodr. Ko
morný koncert venovaný 
nedožitým osemdesiatym 
narodeninám profesora 
Moyzesa sa 1tak s tal čim
sl významnejšlm než pQ
hym koncmtom. Všetci 
zO&stnenl, čl už ti na 
pódiu alebo ti v hladls· 
ku sl počas devätdesla
tlch mlnOt ešte lntenzlv
nejšle než ~edykolvek 
predt9m uvedomova li vý
znam' odkazu národného 
umelca prof. Alexandra, 
Moyzesa, poprednéhÓ s lD>
venského skla datera, na 
ktorého s pletou spomf
name. 

IGOJ JAVORSitf 

Kald6 dva roky •• Y aqUckom muta 
Middleabroush koa4 aedain6rodn4 rifal 
Cla.elaad'a lntlematlonal Ellteddfod. Je 
to sťifa! speváckych zborov, sólistov spe
vákov 1 Lnštrumentallstov, orchestrov l 
tanečných lu4ových súborov. 

Na tohtoročnej s11fa!l ( 18.-25. jťila) 
sa zOčast-niJI ansámble a umelci z 20 
krajin sveta. Cealroaliovensko autupovaU 
vlacert amelci ( Olga Velická, soprán, 
dT. Otakar Martinovský, klavlr a dalšl); 
apericke abory reprexeutoval lenakf 
•bor Iuventa Paedasopca s Prahy a 
apev4cky zbor atbon Ltl!nlca 1 Bratilla
vy a tUrtsentom doc. Petrom Hradnom. 

Sťifa! speváckych zborov bola rozde
lená do viacerých kategór.ll: ženské zbo
ry, mužské zbory., mláde!nicke zbory, 
malé miešané ·a velké miešané zbory 
a folklórna kategória, v ktorej mohli 
sOfažlf všetky typy zborov. LOčnlca bo
jovala vo všet>kých kategóriách okrem 
k·ategmle ženských a mužských zborov. 

Prvý deň sťifa!e bola ·na programe ka
tegória malých miešaných zborov s po
vinnými skladbami: Thompsonovým 
"Alleluja", Gibbonsovým "The s ilver 
.swan" a lubovol·nou tretou skladbou. Bo
la ,to Iste najťažšia kategória jednak 
preto, že obe povinné sklad-by patrili 
medzi náročné zbory (Glbbons svojou 
prlezračnosfou a jednoduchosťou a 
Thompson zasa rozsiahlosťou a technic
kou obfra!nosfou) a jednak preto, že do 
kategórie malých miešaných zborov sa 
prlhiláslll telesá povestné svojou kva
litou. SOfa!llo celkove 9 zborov ; medzi 
nimi známy zbor Bartók z Budapešti, 
takisto známy zbor z Flllpln, vynlkajťicl 
šv6dsky zbor, tradičný vltaz sťifaže -
domáci Reading Phoenix Choir a dalšie. 
V teJto ailnej konklli'8Dcll Ltl!nlca nlfa· 
idia s náskokom trinástich bodov (l l 
pred spomfnaným zborom Readtng Phoe
nix Clto1r. V piSOinnom vyhodnoteni p.o
~oty sme sa mohli dočltat: " . .. bol to 
vynlkajO.cl výkon. Soprány skutočne ča
rovné, človeku prlchádzajťi na jazyk sa
mé superlatlvy .. . Velký kompliment dl· 
rlgentovl . . . tento zbor nasadll vysokO 
latku . . . " Radost 10čn1člarov bola teda 
opodstatnená. 

Dalšl deň sa sťifa!llo v kategórll folk
lóru a velkých· miešaných zborov. Na 
velké prekvapenie všetkých prltomných 
- účinkujúcich l poslucháčov - vo 
folklórnej ka tegórii sl odniesol l. cenu 
Manchester Girls Choir, hoci výkon toh· 
to zboru bol, jemne povedané, velmi ne
nápadný a nepresvedčlvý. Popoludni sa 
sťifa!ilo v kategórii velkých miešaných 
zborov. T.entokrát už Rea dlng Phoenix 
Choir neodišiel bez vlfazstva, hoci, dovo
llm sl tvrdlf, mnohé dalšie zbory mali 
povinné skladby naštudované na vyššej 
Interpretačnej úrovni. 

Treti deň sQfa!e priniesol Ltl!nlcl opilť 
úpech, a tQ v stfall IĎJ.4delnfckych abo
rov do 25 rokOY. V zbore LOčnlce Je tu
kýchto mladých členov len 18, takže 
zbor spieval vcH!I 01tatntm zborom. v 
"mini" ltomonom obladenf. Napriek to
·IDU al vybojoval vffaastvo .. Znova citujem 
rozhodnutie poroty: " ... predvedenie, 
ktoré nadchlo . . . tento zobor má dobrťi 
linterpretačnťi techniku a dirigent vie, 
ako dosiahnut maximálny dramatický a 
hudobný efekt ... ". 

Dve prvé ceny! V histórii LOčnlce ú
spech skutočne vynlkajOcl 1 výnimočný. 

Ako po Iné roky, tak a j teraz sOfa!la
ce sQbory 1 sólis ti usporiadali m!m{)S(Í· 
fa!né koncerty. Spevácky zbor LOčnlce 
mal tri takéto vystťipen1a. Dirigent Peter 
Hradil na ne zaradil skladby sťifa!né, 
a le aj skladby naš ich autorov. Odzneli 
zbory H. Dom811lského, O. Ferenczyho, 
l. Hrušovského, Z. Mlkulu, E. Suchoňa, 
M. Smida, l. Zeljenku a dalšlch. Obecen
s tvo bolo velmi vnfmavé a niektor! diri
genti prejavlll záujem o partltlíry skla
dieb sQčasných slovenských sklada telov. 

Na záver a2;da 1len tolko: Velký úspech 
Lťičnlce na anglickeJ medzlnáTodnej sO
ťaži nebol náhodný. Stkrýva sa za nim 
mnoho vytrvalej práce zboru l dirigenta, 
ktorý za tri roky vyb~doval takmer Opi
ne nový zbor na vysokej u-meleckeJ tírov
nl. Takže dnes môžeme zasa ·tVTdiť, že 
LOčnlca je zárukou hodnotného umelec
kého zážitku a je vždy schopná Ospešne 
reprezentovať našu: zborovo kultQru. 

KATARINA BEZAKDVA 


