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SYMFONICKÉ KONCERTY 
Na prvom symfonickom festlvalovom 

podujat! (25. septembra) tlčlnkovala Slo· 
veusk6 filharmónia pod .taktovkou rakús· 
keho umelca, v súčasnost! šéfdirigenta · 
Rozhlasového symfonického orchestra 
Luxemburg, Leopolda Hagera. 

Dirigentský rukopis L. Hagara cha
rakterizuje značná miero nadhladu a vy
váženosti medzi citom o rozvahou. Z tej· 
to základne sa dokáže dopracovať k vy
stlhnutlu širokého okruhu nálad. Drama
turgia podujatia n edalo nám pr!ležitost 
vytvoriť sl obraz o Hagerových schop
n ostiach (v umeleckom životopise tak 
vyzdvihovaných). Skromnejšl štýlový 
rozptyl a tíroveň reprodukcie nás však 
oprávňuje konštatovať, že konečný výsle
dok Hagerovho prls tupu má značný do
pad no poslucháča. Výrazová paleta toh
to dirigenta je dostatočne široká , preto 
m oh ol presvedčivo zvládnuť a vystihnúť 
tajomnosť a vrtlcnosť romantickej lyri· 
ky. Má dos ta tok temperamentu aj pre 
vzrušenejšie a dramatické polohy, ktoré 
tva ruje s v.kusom, ole nie akademicky 
( C. M. von Weber: predohra k opere Ca
rostrelec) . 

jeho schopnosť výkladu širš ieh plOch 
sme mohli sledovať pri Interpretácii zá
verečnej Symfónie i!. 1, op. 10 od D. Sos
takovli!a. PreJavU sa tu oko dirigent, 
ktorý sa usiluje nájsť najodekvátnejšl 
spôsob traktovanla základnej nálady 
prlsluš nej čast!, resp. širšej llnle. Z nej 
potom vychádza o na jej základe bu
duje a j celkov!1 dynamickú výstavbu. S 
drobnohladom by sme Iste naš li viacero 
nie celkom Ideáln e vybrúsených detai
lov ale velkorysosť a tvorivý náboj 
ko~cepcle zabezpečovali Sos takovlčovl 
tlspech. V tomto opuse mladého autora 
domlnujtí živšie tíseky a práve Ile sa 
stall pr!ležltosťou k vyzdvihnutiu výraz· 
n ého nie však strojového rytmického 
pulz~vonla a ko b6zy, z ktorej sa potom 
odv!jall jednotlivé výrazové nuansy a 

· premeny. Hagerovl slúži ku cti, že vý
razný muzikantský náboj, vrúcnosť a na
pätie dynamickej klenbv sa n estrácali 
oni v pomalej tretej časti. 

POvodne avizovaný uruguajský klavl· 
risto Homer Franceschl (mal byt Inter
pretom 3. koncertu S. Rachmaninova l 
pre chorobu neprišiel. Ako náhradnlk 
predstavil sa v Griegovom Klavlrnom 
koncerte a mol, op. 16 sólista SF Ma
riAn Laplanskf. Opätovne potvrdil, že Je 
špičkou a pýchou s lovens kého lnterpre· 
tačného umenia. Serióznosť prlstupu, s u
verénna virtuozita , dravosť a poetloké 
čaro kantilény boli zdrojom l}ezabudnu
telného zážitku u poslucháča. Aj v pri· 
dovku (·Liut: Parafr6za na Verdiho RI
goletto) sa Lapšanský vda ka poettwva
nlu vrúcnej kantilény a lntenzlvnemu 
Individuálnemu vkladu bez ohlodu na 
technickú náročnosť brav1lrnych ok tá v, 
skokov a ozdobných pasáži prejavLl ako 
najlepši Interpret Llsztovej klavlrnej 
tvorby na Slovens ku. 

VLADIMIR CIZIK 

Bratislavské hudobné slávnosti dali 
nesmierne velký priestor skladbám, kto
ré zvýraznili svojim posols tvom závaž
nost Ich dramatického akcentu na Me· 
dzlnárodný rok mieru. Prlspevkom do 
cele j plejády vokálno-Inštrumentálnych 
diel bola s kladba nórskeho sklada te ra 
Oddvara Kvama "Querela pacla per due 
corl e on:hestra", op. 70. 

Uvedenie diela bolo atroktlvne z vla· 
cerých hlodlsk. jedna k pos kytlo pr!ležl
tosť slovenskej hudobnej verejn-osti, a le 
1 festivalovým hosťom zoznámiť sa s 
tvorbou severs kých autorov prostrednlc
tvom preds tavite la s trednej generácie, n a 
druhej strane Interpretácie so neujal do
máci - nórsky o.rchester,, anl náš 
h ostlte lský ; dielo uviedol Vefkf rozhla
aovt orchester Lipsko pod vedenlm svoj
h o šéfdirigenta Horsta Neumanna. Sku· 
točnost , že k uvedeniu Kvamovej s klad-

Rak6skamu dlrigeotovl Leopoldovi Hage
rovl a orcbeatru SloveukeJ filharm6nie 
bol nerenf otr6racl koncert fntinlu. 

by prispeli dva vynikajúce slovenské 
zbory - Slovenskf fllharmonickf abor 
(PAYol Prochúka) a SpevAcky zbor mn· 
te Bratl•lavy (LaclJilav Holúek) , zdôraz
nilo, že Ide o posol-stvo mieru , ktoré pla· 
ti pre všetky národy, že je dOlefl.tá Ich 
s polupráca, vzájomné a spoločné tlmo
čenie všeplotných huma nistických !det. 
Otelo využlva text E. D. Rotterdamského, 
ktorý umocňuje komunlkotlvnou hudbou, 
nepreexponovanou z hladi ska sonorlstlc
kého základu. je jedným z prlk~adov 
skloda tels kej práce, ktorá Jl'OVažuje me
lodickú stránku o farbu zo stavebnťí 
osnovu, v podtexte však pracuje s ryt
mickou symbolikou, Istým pulzom, ktorý 
evokuje nás to-jčlvost posolstva, záva žnqst 
vypovedaných slov. Kv.amovo dielo má 
význa m ako výpoveď s1lčasného tvorGu 
k problematike dneška; z hla dis ka ry
dzo umelecke j-hudobnej hodnoty rozhod· 
ne nepatr! k prácam, ktoré presviedča 
v syntéze myšlienky a použlt9ch kompo
zičných prostriedkov. Chýba hudobná si
lo napätia o umne skonštru ovane j gra
dácie, vrcl)olu , ·to, čo sa nedosahuje ani 
dynamickou hladinou zvuku, oni slovom, 
teda to hudobné. 

Vys ttípenle lips kých h ostf prinieslo l 
mimoriadne pútavý moment - spoluprá
cu s prvotriednym! slovenskými klavlrls · 
•tomt MariAnom Laplanakfm a Petrom 
Toperczerom v Koncerte pre dva klavt
ry a orchester Francisa Poulenca. Kaž
dý z početného publika sl musel z Ich 
výkonu odniesť ten na jkra jš! festivalový 
zážitok - a dnes, keď so už fes tivalová 
ponuka uzatvorilo, možno právom kon
štatovať, že Ich výkon pa t-ril k vrchol
ným umeleckým člnom tohtoročných 
BHS. Dominu je u nich zohratosť, spoloč
né cltenle, myslenie, ba l tvarovanie hu
dobných krás je vlas tne samozrejmos
tou. Nemožno však z našej pozlcle -
z pozlcle hudobnej kritiky - to všet
ko za samozrejmosť považovať. T.rebo Ich 
hru vysoko ocenlt a zakaždým. Chcelo 
by som k tomu dodať čosi vlne, čosi, čo 
so týka duchovnej tírovne hry týchto kla
viristov, Inteligencie Ich hrv. prejavujú· 
cej so v mimoriadne triezvom názore na 
štýlovosť, na špecifikum s klodatelského 
rukopisu zvoleného dielo. Ráznosť , fed
noduchosf, čistota a zretelnost konttlr, 
preclznost tónov, pevný líder, Poulenoo
vl tok dobre svedčiaca vecnosť, ale l ly
rika spevných llnll - dielo znelo nu 
dvoch klavfroch tok dokonale ako na 
Jednom-Jedinom nás troji. 

Orchester sa prezentoval aj rýdzo sy.m· 
fonlckýml s kladbami - Flnlandiou Jeana 
SlbeUa a Don-om Juanom Richarda 
Stranaaa. v oboch dieloch potvrdil sklon 
a zrelý prfs tup k ve lkým plochám post-
romantických majstrov. -

VIERA POLAKOVICOVÄ 

Koncert Symfonického orchestra Cea
koslovenského rozhlasu s dlrlgentoll\ 
dr. Ľudovftom Rajterom ( 27. septembra) 
pa t ri l rozhodne k no júspešnejšlm a ume
lecky nojpresvedčlvejšlm udalostiam 
tohtoročného fes tivalu. I po dramatur
gicke j stránke bol peknou konfrontáciou 
svetovej hudobnej literottíry so s loven
skou tvorbou. 

V 1lvodnej časti sme sl vypočuli pre· 
krásnu Debussyho symfon ickú báseľl Jar, 
ktorá je vlzlou hudobného Impresioniz
mu, l ked jednou nohou stoji ešte na 
pôde romantizmu. Aj Interpretácia zvý
r aznilo ttíto oscilácJu a poukázalo n ajmä 
n o boha ts tvo Inštrumentácie, n a fareb
né s pektrá hudby o podčiarkla najmä to 
tušené budúce vývojové s merovanie De
bussyho kompozičnej poetiky. 
šťastnou myšlienkou dramaturgie bo

lo zaradenie Moyaesovho Koncertu pre ' 
hnale a orchester, op. 53. Toto dielo, 
ktaré patri už do zlotého fondu sloven
ske j hudby, vynikajúcim spôsobom lnter
pretovoJa A. Sest6kov6. Bola to práve 
ono, ktorá doda la Moyzesovmu dielu 
p·rové symfonické rozmery. Technicky 
exponované prvky hra la s velkým na 
saden!m - expresivitou. Kontabllné ú· 
seky vyspieva la vzrušene a poeticky. Slo
vom, Išla po podsta te Moyzesovej hudby. 
Pritom však spolu s orchestrom navo
dila atmosféru koncerta ntného dialógu. 
Nielenže Interpretačne excelovalo, a le 
vý.razným spôsobom poukáza la na velké 
myšlienkové boha ts tvo tohto diela. 
Záverečná čast koncertu patrila Bee· 

thovenovej Symf6nii i!. 5, c mol, op. 87, 
Osud.ovej, ktor(! dr. Ľ. Ra Jter stvárnil v 
Intenciách velke j tradfcle viedens kéh o 
klasicizmu. Volil striedme tempá, prC>
po.rčne vyvážené dynamické polarity, ak
centoval spevnosť kantllén l symfonický 
spád hudobného toku. Maximálne s kon
centrovan ý orchester podal znamenitý 
výkon. Citlivo rea.,gova l no každé gesto, 
no každú. požiadavku dirigenta. Bol to 
Bee thoven vysoko kU'ltivovaný, prepraco
va ný a s tvárnený s velkou dávlrou mu
zlkallty. T·reba tiež povedať, ~e Moyze
sovo hudba v spomenutých kon frontá· 
clách neutTpela na svojej pôsobivosti. 
Vyznela so všetkou dôstojnosťou a op11t 
potvrdila, že ju možno nazvať živou sú
častou európs keho hudobného odkazu. 

IGOR BERGER 

Or. l!udovlt Ra jter a Symfonický orches· 
ter Cs. rozhlasu v Bratislave sa posla· 
raU o Jeden z najti.speinejllcb koncerto-. 
tobtoroi!nfcb BHS. Snlmky: S. Kôn.fizsl 

K zahraničným telesám hostujt1cim na 
festivale sa zaradil BI Oolnorakti.sky or
chester budobnfch umelcov ( Nieder 
ôsterrelch lsches TonkUnstlerorchester) 
pod vedenlm raktís keho dtr lgenta Uwe 
Mundeho (29. septembra) v profile te· 
lesa sa zdôrazňuje skutočnost, že v je
ho repe rtoári má dOležité postavenie stí
časná tvorba. Mo·Zno l to ·ovplyvnilo po· 
nuku repertoáru na BIIS, ktorá sa 1 
dvoch t retin s kladali! :z. hudby nášho s to· 
ročlo . Nu (lvod zaznelo Capriccio, op. 2 

od Gottfrieda von Einema, predstavitela 
súčasnej ro k1lskej hudby. Pravda, spo
mlnoný opus mol premiéru r. 1943, o sot· 
va vyjadril s1lčasné tendencie v rnktískel 
hudbe, aspoň nie tej avantgardnej. Ne· 
pochybne však Ide o vhodné úvodné 
dielo, ktoré má navodlt správnu atmo· 
sféru pre dolšl priebeh koncertu. Prskav
kovo pôsobiaca s kladba, nepresahujtlca 
tonolltu, bolo zahraná s entuziazmom a 
energiou, podčlarkujtícou výborná In
štrumentáciu dielo. Oolšlm súčasným 
sklodotelom bol sovietsky autor Karen 
Chai!aturian (nar. 1920), preds tavený v 
rom to prlpode Koncertom pre violončelo a 
orches ter. jednočastové dielo (Largo) za
hra l v spolupráci s kva litne vyladeným 
orchestrom arménsky violončelista Vag
ram Saradljan, laureát Ca jkovského sd
tože v Moskve o vltaz ženevs ke j sútaže 
z r. 1975. Aj ked so v propagočn9ch ma
teriáloch BHS 1 v následných krltlkách 
zdôrazňovalo, že Ka ren Chočaturlan te 
synovcom Aroma Chačoturl ana, s nád tre
ba povedať aj to, že svojim s kladatel· 
ským o Juds kým ustrojenlm sa mladšl 
Chačoturtan zrejme diametrálne llšl od 
tempera mentného s trýko. Jeho umelecká 
s ila je v medltotfvnvch polohách , kde 
tvarlvo nadväzuje nie len n a podstatu 
svojich národných koreňov, ole oj n a 
odkaz jedného zo svojich učltelov -
O. šostakoviča. Filozoficky a Introvert
ne pôsobiaca s kladba s neobyčaJne pô
sobiacim záverom (kód a sólového n á
s troja sa nesie v ppp) neobmedzovala 
však an i sólistické amblcle a koncertant
ný prlnclp. No mnohých miestach ar
ménsky violončelista Vogram Saradžian 
mal priestor prezentovať vynlko.júcu vl·r
tuóznu dlspozlclu, ale aj hlboko precl
tený a ušlachtllo znejúci tón. Obecen· 
s tvo sl vynúti'lo zopakovanie záveru die
la, ktoré pôsobilo na vyše velmi komun1· 
katlvne. 

Korunovai!n6 oml a od Ferenca Lluta 
tvarlla záver koncertu, kttorého základ 
tvorU rakúsky orchester. I tu s o musel 
"obmedzlt" na funkciu de facto sp-r e
vádzačo (škoda, že nema l v programe 
jedno velké, 'ľeprezentotfvne orch estrál
ne dielo), l keď napriklad Offert·orium 
z Liszta poskytlo prtes to.r ma demonštro
vanie kva lit Inštrumentálneho en semblu. 
Velmi prostá, takmer kloslclzujúco hud
ba tu dola zaznieť v plnom les ku hra-
11lcemu, štýlovo znejúcemu orchestru. Ko 
runovačná omša je dielo prostej krásy , 
ta kmer "ne llsztovskej " fakttíry , bližšia 
sakrálnym (pôvodným) potrebám, n ež 
podobné formy od ln9ch autorov. Komor
nejšl charakter vys tihla a j Interpretác ia 
pod vedenlm Uwe Mundeho. Zbormajster 
Pavol Procházka zodpovedne pripravil so 
SFZ celý zborový part (n a jmä však Cre
do, znejúce tba v zborovej o organovej 
fak t líre ) monolitne, v t riezvo poch ope
nej dynomlke. Kvarteto sólistov ( Ľubica 
Ryb6rska - SSR, Graclela Alperynov6 -
Argentina, Kurt Westl - Dánsko a Peter 
MlkulU - SSR) znelo väčšinou vy lade
ne, s komorne muztcfrujtíclm prejavom : 
nojmll Rybárska prekvapilo ako perspek
tlvno kontátovo-orotorlálno sopranis tka. 
Skodo , že niekde stíhru rušil prlllš otvo
rený a nekrytý tón tenoristu (napr. v 
Agnus Del) . 

TER2ZIA URSINYOVÁ 

Namies to pôvodne piánova111ého a pre 
onemocnenie ospravedlneného holand· 
s kého dirigenta Huberta Soudanta pre
vzal velmi pohotovo náPočný koncert v 
Medzinárodný deň hudby (l. októbra l 
s on:hestrom SF, SFZ a zahranli!nfml s6-
liatami mladý slovenský dirigent Olivel' 
Dohn6nyl. S e leganciou o espritom uv1e· 
dol Weberovo Vyzvanie do tanca, r o
mantický š tylizovaný v.a lčlk, ktorý na· 
vodil dobrú atmosféru koncertu. Ten 
pokračoval dalšlml tromi velkýml kon
certnými dielami, čo bola dramotu>rglcká 
chyba. Po premiére novinky S!egfrleda 
Motthuso nasledova la tlnava, poča!; kto
r e j bolo {ažké poslucháčsky prežiť Coj
kov$kého rozlahl1l Symfóniu č. 4. 

v Boccberinlbo známom Koncerte pre 
(Pokračovanie na 2. str.) 
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SYMFONICKÉ KONCERTY 
(Pokračovanie z l. str.l 

yJoloiU!elo a orcbeater B dar bol sólis
tom japonsk9 violončelista Tsuyoshi 
hotsaml, štyridsiatnik s umelecky boha
tou a p.resvedčivou biografiou. Jeho naj
väčšou devlzou pri uveden! Bocc-herlnlho 
diela bolo citovo prežité, vrúcne, tóno
vo preclzne Interpretovanie 2. časti -
Andantina grazioso. Pri uznani vyso
k~r:h profesionálnych parametrov sólis
tu sme však postrehli aj viaceré •rytmic
ké nepresnosti (najmä v 3. časti ) a tech
nické chybičky (l. časf). ktoré sice ne
mohli zotrieť celkov~ pôsobi v~ . umelec
k~ dojem, a le - na d.ruhej sťrane -
nepov~šlll zážitok na nezabudnuteln~. Tu 
preukáza l dirigent a orchester SF znač
nú prispôsobivosť lnterpretov~m tempo
rytmlck~m v~chylkám (Allegro')., ktoré 
boli pomerne nepochopltelné v por·ov
nanl s perfektn~m predvedenlm prldav
ku z tvorby J. S. Bacha. 

S napätlm sme čakali na premiéru die
la, ktoré vzniklo na objednáxku Sloven
s kej filharmónie - na hudobná drimu 
pre soprán, barytón, mlelanf zb~f a ná
stroje ,.Catullove Catrapy z lésky . Atta
ca dielo je vlastne velkou freskou na 
tému lásky - tento krát muža k žene, 
vyjad renú veršami rlms keho básnika 
Gala Valerla Catulla a hudbou súčas
ného popredného s kladatela NDR Sleg
frleda Matthuaa. Aj keď skladatel na-. 
plsal pod svoj vokálnolnštrumentálny 
opus ,.hudobná dráma", Ide s kOr o lm
nreslvne lyrlcké obrazy, ozvláštnené nie
len zvukovo-farebnou lmaglnatlvnostou, 
ťaženou z orchestrálneho l zborového 
apará tu, ale .aj o vstup nov~ch (čl nov
šfch) zvukov~ch zdrojov (gitary so zosH
ňovačml, pestrá paleta blclch nástrojov). 
Tie sp0sob111 trochu zmätok v čistote 
štýlu, v jeho jednote s témou l básnic
kou Inšpiráciou, ktorá sl - bez amblcle 
radlf autorovi - vyžadova la snáď P'ros
tejšle prostriedky. Na druhej strane nám 
na prvý raz trochu chýbal priamy ko
munikačný kanál, ktorý sprostred,kuje 
spievané slovo: to zaznelo v nemčine. 
Hooi programov~ bulletin uviedol l pre
~lad použitých básni, je možné, že ore
mlérovanle diela v s lovens kom jazyku 
mohlo priniesť jeho hlbšie precltenle 
poslucháčom. Treba vyslovlt pochvalu 
nielen zťíčastneným telesám, ktoré sa 
zmocnili diela na vysokej úrovni, ale 
najmä dvom sólis tom: Gabriele Nilthero
vej, sopranistke s dramatlckejšlm a kcen
tom a tlmbrom, ako aj barytonistovi 
Karstenovi Mewesovl, ktor~ ma l najroz
slahlejšl sólov~ part a zv ládol ho obdi · 
vuhodne v sólach 1 v sťíhre s partnerkou 
a zborom. Slovenský fllharmonlckf zbor 
bol počas BHS postaven~ pred nlekol 
ko závažn~ch úloh : okrem Matthusa na
Studova l ešte dielo Oddva.ra Kvama 
.,Que t·ela pacis", Llsztovu Korunovačnú 
omšu a Hrušovského ,,Cantlcum pro pa
cem". Už t·oto kvantum počas dvoch 
t ~ždi'\ov je obdivuhodné. Pri všetk~ch re
zen•ách v súhre a prec!znostl vypraco
vaniu dynamlck~ch detailov t reba kon
š tatova ť velkťí pohotovosť telesa a jeho 
zbormajstra Pavla, Procházku, ako a j s ta
bilizáciu v kvalltatlvnej vyrovnanosti jed
notllv~ch v~konov, ktorá sa prejavuje 
v ušlachtilostl prejavu, vo velkolepom 
zvládnuti šlrokoklenut~ch vokálnych ob
lúkov, vo vysoke j profesionali te pl"l štú
diu súčasn~ch , nie lahk~ch partitúr. 

Takmer 40-mlnútová Cajkovského Sym
fónia i!. 4, f mol, op. 36 bola previer
kou nielen orchestra SF, ktor~ toto die
lo nie raz lnterpret·oval, a le najm!! di 
rigenta O. Dohaánylho, vkladajťíceho do 
romantickej v~povede svojs kú koncep
c iu. Tá by sa dala celkove charakteri
zovať ako mladistvo vzrušená, svležejšia 
v tempách, dy.namlckejšla vo v~raze, než 
sme zvyknutl, niekde až ,.ud~chaná" od 
vnútornej energie, nesporne však pre· 
dos trená s amblclou presvedčlt, strhnúť , 
vliať tstťi dávku svižnosti a optLmlstlc · 
kého tónu do väčšinou melancholicky 
ladeného diela. Roky zrejme prehlb ia 
v Dohnányiho koncepcii teUo C.ajkovské
ho symfónie aj .aspekt filozofickej rozjl
mavostl, upokoja jeho náružlv~ vzlet do 
zasa Iného v~razu .radosti. Nepochybne 
to však bol tvoriv~ pohlaď na ná!'očn~ . 
rozlahl~ symfonlck~ opus z.o strany náš· 
oo mladého dirigenta. Skoda však, že 
práve toto dielo nezaznelo v Inom, ča
sovo priaznivejšom kontexte koncertov 
BHS. TER!ZIA URSINYOVA 

Popri diele Oddvara Kvama a premié
rovom uveden! nového s lovenského diela 
Ivana Hrušovského odznelo ešte jedno 
závatné vokálno-Inštrumentálne dielo 
pod hlavičkou Medzinárodného roka 
mieru - Symlonietta i!. 4 ,.Pax homlni
bus ~n orbi unlverso" pre strunové, klá· 
vesové a biele n6stroje, sopránové s6lo 
o recitátora od českého s klada te la Kle
menta SlaYiokého. Jeho umeleckými rea 
llzátorml boli Symfonický orchester 

hlaYaébo mesta Prahy FOK pod vedentm 
svojho šéfdirigenta )iflho Biloblhka, só
listi Brislta Sulcod (soprán). VáclaY 
Rabaa [organ) a recitátor Otakar Brou
Hk. 
· Symfonletta priniesla so sebou silu 
myšlienky, ale i hudobne j k rásy. Je :ia
ujlmavá svojou v~stavbou , dramaturgic
kou koncepciou, začlenenlm sólového 
vstupu sopránu do rámca celku, ba do· 
konca jeho v~sadn~m postavenim. Na 
pohlad je to nevefká úloha, ale silou 
hudobného majstrovstva, nadčasovosti 
apelu a zásluhou vynikajúcej Interpre
tácie Brigitou Sulcovou posťíva ťažisko 
dramatického vrcholu ne~radll!ne do svoj- 1 
ho stredu. ·Kompozlcla miestami buráca, 
má vrcholy, pri ktor~ch aj sHa zvuko
vosti dotvára atmosféru predpok.lada nej 
hrôzy, pre mňa osobne však najzávaž
nejšlm myšllenkov~m l hudobn~m jad
rom sťí práve tle partie, kde sa do prťí
du ·zapája soprán. Vyjadruje totiž všet
ko - od s trachu a bezmocnosti, až po 
hrôzu a prosbu. Premyslená v9stavba 
diela má velk~ účinok, poč!ta s orlpra
vou poslucháča prostredn!ctvom hovore
ného slova, ktor~m dielo taktiež doznie
va. Mocn~ bol apel Interpretov v Sloven
skej filharmónii ..... Mir; lldem mir, mir 
po vši zemi, celému svi!tu, všemu lldstvu, 
mir ve jménu života, mir .. . " 

Velmi dobrá dramaturgia koncertu 
pražského orchestra ponťíkla v druhej 
polovici festivalového vystťíperua Symfó
niu i!. 4, G dur GuataYa Mahlera. Sólo 
predniesla sopranistka )ana )on61ov6. 
Blllohlávek prlstťípll k Mahlerovej par
tltťíre ako rovnocenn~ partner, Pln~ ži
votn~ch s kúsenosti, talentovan~ a eru
dovan~ umelec. Jeho prlstup zv~razňoval 
pohyb, pohrávanie sa s detailom, nuan
sami. Neviem, na kolkl,l je to vlna diri
genta, čl akéhosi nedorozumenia medzi 
orchestrálnym aparátom a nim, v~sledok 
však nebol jednoznačne presvedčlv~. Pô
sobil rozkťiskovane, miestami rušili evi
dentné technické nedotiahnutosU, stra
tila sa celková llnla, v~tavba, drama
tick~ oblťík. Bol to pekn~ Mahler, a·le ne
bol to tak~ Mahler, akého by sme od 
orchestra úrovne FOK mohli právom 
očakáva(, o dirigentovi ani nehovoriac. 

VIERA POLAKOVICOV A 

FrancCazsky dirigent Michel Plauon spo
lu s Orchestrom National du Capitole 
de Toulouse uviedol na BHS i!lro fran
c6uky program. 

Orchestre National du Capltole de 
Toulouse je teleso s o solldnym sveto·v~m 
renomé, u nás však prakticky neznáme. 
O jeho kvalitách sme sa mohlt presved
č i( 6. ·októbra, kedy francťízskl t10stla 
pod vedenlm s kúseného dirigenta Miche
la Plassona predviedli v Koncertnej sie
ni SF r~dzo francťízsky program. Dra 
maturgia koncertu pozos táva•la z diel M. 
Ravela , A. Roussela a C. Salnt-Sa!!nsa. 
Išlo teda o dramaturgiu obzv,láš f vltanú 
v našich podmienkach, v kto·r~ch pociťu
jeme neustály deficit v uvádzanl skla
dieb francťizskej proveniencie. Orches
ter z Toulouse dokázal naplniť cel~ pro
gram korektn~m a spolahllv~m v~ko" 
nom, ktor~ sa s tal prljemn~m prekvape
nlm tohtoročn~ch BHS. 

Ako prvé v poradi zazneli Ravelove 
Vznelené a sentlmeot6Ine vali!lky, dielo 
v mnohom symptomatické pre s klada
telovu poetiku. M. Plasson, známy špe
cialista na hudbu svojej domoviny, do
'ilova vyabs trahoval z každého valčlku 
jeho špecifick~ v~razov~ svet, pričom 
a j v rámci jednotllv~ch nálad dokázaL 
citlivo diferencovať mnohé lahôdky lm
preslontstlcky h~rlv ej partitúry. Hudob
ný proces sa rozv!ja l so za matovou heb 
kastou a mäkkosťou , hoci Plasson nevá · 
hal načri eť aj do extrémnych dynamlc
k~ch hlad ln - za vše tky spomeniem 
lesk záverečn~ch a kordov. 3. symf6nia 
g mol, op. 42 A. Rouuela pokra čovala 

v Intenciách naznačených v úvodnej 
skladbe. Z každého gesta M. Plassona 
bolo zrejmé, fe neustále udr!uje lnten
zfvny kontakt ~ hráčmi orchestra, že ani 
jedin~ tón nenecháva náhode. Pritom 
však ani na okamih nevznikol dojem 
otrockého vypracťivanla detallov, na
opak, k slovu sa dosta•la aj povestná 
francťízska velkorysost a elegancia. Na 
zvuku orchestra som obdivoval pTedo
všetk~m maximálnu vyváženosť jednotli
v~ch nástrojov~ch skupin, Ideálne vy
stihujťícu zvukovťí kompak,tnosf Rous
~elovej partltťíry. Okrem ohromujúceho 
zvuku v krajn~ch častiach stoj! za zmien
ku citlivo prepracovaná a Interpreto vaná 
polyfónia Adagia. 

Druhá polovica koncertu patrila 
3. symf6nil c mol, op. 78 C. Saint-Saén
sa. Plasson a toulousk~ OJ'chester pokra
čovali v strhujúcom v~kone a dokumen
tovali svoje kvali ty - ten to raz nn pôdo 
monumentálnej postromantickej sy mfo
n ickej fo r my. Plasson sa zamera l na vy
zdvihnutie farbitos ti pa rtitúry a celú 
s kladbu koncipoval viac-mene j valko
plošne. Bol to prls tup adekvá tny sklada 
tefovmu eklekticizmu a vyvola l zoslú
žen~ ohlas. Organov~ part predniesol 
mlad~ Rakťíšan Robert Lehrbaumer (no 
vravieť tu o sóllstlckom parte sa ml 
zdá byt nadsadzovanlm ). Interpretáciou 
"Organovej" symfónie C. Salnt-Sa!!nsa sl 
Plasson a toulousk~ orchester defl ni.tfv
ne zlskall srdcia poslucháčov. Francťíz
s ki hostia sa odvdači·ll nadšenému pub
liku troma pr!davkaml - pochopitelne. 
\'ŠCtky" pochádzali z francúzs kej ,.ku 
chyne . Nezabudnuteln~m sa s ta l najma 
posledn~ z nich - krehké. vrúcne Ada
gietto z Bizetovej l. suity L'Arléslenne. 
To sa vo svojom závere doslova rozply 
nulo v nádhernom morende s'láčlkov9ch 
nás trojov, aby da lo bodku za francťíz
sk~·m večerom par excellence, za veče
ropl naplnen~m kvaJitn~m zážitkom. 

IGOR )AVORSK'f 

Symfonlckf orchester Ca. rozhlasu v 
Bratislave pa tri medzi naše na jskťísenej · 
šle orchestrálne telesá. Jehq účasť v pro
grame BHS považujeme za užitočnú ne
vyhnutnost, ktorá vša k kladie nároky 
aj na samotné kvalitatlvne účinkovanie 
tohto kolektlvu. Pod taktovkou Ondreja 
Lenárda ( 6. októbra) úvodom zaznela 
symfonická báseň Eulenapieglove libal
atv6 od ~- Straussa a bola to prvá pre
vierka Interpretačného pohladu úl'inku
jťíclch na tento umeleck~ odkaz ;elké· 
ho tvorcu. AJ keď prednesu ch~bala ur
čitá spontaneita, Iskrivosť, nerňož'iii:i mu 
uprlef prednosti prednesu vo v~stavbe 
diela ako hudobnej formy, v rešpekte· 
vani jeho danosti lnštrumentačných čl 
harmonlcko-ry tmlckých, vo zv~razňovanr 
vtipnej hudobnej tematiky a vo formo
vani celej zásoby v~razov~ch prostr1ed· 
kov v ta kej podobe, aby sa poslucháčovi 
sprltomll.ovala legenda o veselom člove
ku plnom rozporov, ako sl ho vykreslila 
fuáová fantázia. 

Takto naznačenťí lnterpretačnťí kvall · 
tu umocnil aj prednes Chopinovho Kla
vlmeho koncertu e mol v podani juho· 
s lovanského Američana, žijúceho v Pa 
r!ži , Eugene Indjica. Predstavil sa ako vy· 
nlka jťícl klavirista, technicky nezvyčaj
ne vyspel~. hudobne citlivý muzikant 
velkého tvo!"lvého majs trovstva. Svo}ou 
pripravenosťou prekvapuje na rôznych 
medzlnárodn~ch sťífažlach , ale jeho ve r· 
k~ ohla s sa opiera o skutočnost ktorú 
potvrdil a j prldavkom z klavlrn~ľ ivorby 
C. Debussyho, v podobe, a.kú považuje
fi '! za lnšplrujťícu. Na tohto umelca by 
sme s i mali spomenťit a j v budťíclch roč 
nfkoch BHS, najmä na recitálov~ kon
cert. 

Dominantou tohto programu bola Sym
fónia 1945 od ). Cikkera. Dirigent O. Le
nárd znova potvrdi·! svoj hlbok~ vzťah 
k umeleckej tvorbe tohto náš ho s kl a
dotera. Podstatnou mierou sa utváral cez 
poznávanie a uvádzanie Clkkerovej oper
nej tvorby, ako rovnako suverénne ume
lec ovláda aj ostatné, najmä symfonické 
diela, medzi ktor~m l Symfónia 1945 stoji 
na poprednom mies te. Bolo vidiet a cl
tlf, že dielo ovláda do na jmenšlch de tai
lov, že Ideovo-estetickou ana.l~zou prred 
lohy vie konkrétne diferencovať spo
mienky skladatela na mlnu.losf a k nej 
zau jlmaf postoj z hladiska súčasnosti. 
Ináč sl totiž sotva možno primerane 
vysvetliť Clkkerov s led myšlienok, kde 
návrat do dni SNP ·a os lobodenia sa 
Ideove premieta do doby vyspelej socia
listickej prltomnostl. Preráža 10 aj do 
skladatefovej hudobnej tematiky - na 
jednej strane hlboko Introve rtnej, zá
dumčivej, a le a j dramaticky vyhrotene j, 
na stra ne druhej akoby v~ raz vďaky , 

dokreslovan~ lyrlck~ml a tanečno-spP.v 
n~ml náladami. Tieto prejavy u Cikke
ra ma jú vždy konkrétne Ideové a este 
tlcké zameranie. Nikdy nie sú iba ozdu 
bou myšlienkového sled u a procesu, ulf' 
vždy - a zavše v prudkých zvratoch -
znamena j ťí vyjadrenie mocn~ch c it ov~ch 
poryvov, ba až rapsodic kých nálad. A 
nebol by to Clkke1·, keby aj v tomto 
JP.hb diele nezaznievali nád he rné obru · 

zy velkolepos ti slovenskej prlrody a Ju
dl v nej. Práve Im vzdáva skladater opä
tovný hold vďaky a uznania, lebo heroiz
mus rudu v boji l v práci podmienil 
tie šťastné premeny nášho domova a ce
lého spoločensk~ho života, ktoré sú naj
krajšlm svedectvom našej socialistickej 
epochy. MICHAL PALOVCIK 

Účinkovanie orchestrov na festivale 
umožľ\ uje zaži( nie len Interpretáciu jed
notliv~ch programov, a le aj porovnať 
tradlclu, zvukovú kultúru , temperament. 
št~lové a vôbec estetické cltenle jednot
llv~ch telies a sólis tov . Z tohto aspe.l<tu' 
sa Filharmonický orchester t Osaky 
(7. októbra) predstavil pod taktovkou 
dlľlgenta Takashi Asahinu - je aj hu
dobn~m r iaditefom tohto známeh o japon 

Japonskf dirigent Takaai Asahina st61 ne 
i!ele Filharmonického orchestra z Osaky. 

Snlmky : S. Kônôzsl 

ského orchestra - ako sťibor, ktor~ v 
mnohom prejavU svojské Čl'ty národnej 
povahy. V Interpretačnom proflle Fllha r· 
monlckého orchestra z Osaky sa v~raz· 
ne črta la ťícta k zápisu, partltťire, pre
crznosť v sťíhre a neomylný vnťítorn~ 
pulz, prlpom!najťíci nepokazlteln~ hodi · 
nov~ stroj. Bez akejkolvek snahy znlžlC 
t~mto prirovnan!m celkov~ dojem z vy· 
stúpania japons ké ho orchestra na BHS. 
sú to znaky, ktoré sa v~razne prejavili 
na jmll pri interpretáci Haydnovho Kon
certu pre organ a . orchester i!. 1, C dur, 
Hob. XVIII 1 (sólistom bol dr. F. K linda ) 
a pri v~ klade ·Beethovenovej Symfónl' 
i!. 1:· A dur, op.· 92. Vysoké profesionálna 
úroveň osackého orchestra, vynikajúca 
zvuková vyladenosf, prispOsoblvosť sólis
tovi - to dominovalo a dosiahlo zaSllú · 
ženého aplauzu najmä orl spomlnanom 
Haydnovom koncertantnom diele. Sólis
ta, ktor~ už v minulosti spolupracoval 
s Fllharmonlck~m orchestrom Osaka na 
japonskej pôde, sl vybral na festivalové 
vys túpenie autora a št~l . ktor~ preuká
za l v optimálnej podobe nielen jeho ale 
a 1 sťíborovó perfektnosť v sťíhre. orlen
Lova nos ť v §t~le u preclznosf v detal · 
loch. Z muziclrovania s ólistu a kolektl· 
vu mal poslucháČ dO>jem jasu , čistoty . 
prehfadnos ti a kultúry. ' 

Berliozov Rlmaky karneval, op. 9, kto 
r~ zaznel na ťívod koncertu, doviedol v 
hre orchestra domlnujťícl ry·tmlck~ 
aspekt a preclznost v súhre do vystup
f\ovane( opojnosti. To je napokon za[! . 
xova né aj v Berllozovej partttťíre. Ta · 
kas hi AsiJ hlnl:l , li nes 78-ročn~ umelec 
ušlachtllého, nepatetlckého, ale jasného 
a presného gestu, je nášmu obecenstvu 
známy z predchádzajúc ich hostovan!. 
Tentokrát predstavil "svoj" orchester a 
(viac a ko so SF) mohol demonštrovať 
svojské japonské hudobné cltenie vo 
vzťahu k európs kemu duchovnému od
kazu. Najviac sa ten<to "Japonsk~" pri
stup prejavll v Interpretácii Beethove
nove j Symfó nie č. 7, A dur, ·Op. 92. Tá· 
to - Wugnerov~ml slovami povedané -
apoteóza tanca má v sebe okrem vskut
ku dominantne j tanečnej črtv a j beetho
venovs ky dlon~zsky prlnclp, jeho geniál 
nu maslvnosf, ktorá kde-tu má črty pa
letickos tl , velké.ho gesta, a le zvlášť jeho 
bojovan~ch a vlfazn~ch zápasov o os lo
bodenie svojho l človečenského ducha. 
Asahlna s ušlachtllostou vlastnou sebe 
l orchestru vyzdvihol najmä rytrnick~ 
prvok, zaostril hrany a vzdorné čr ty 
Beethovenovej rozporuplnej povahy a s 
ťíspechom rozospieval orchester v ly 
rl ck~ch l slávnostn~ch náladácl\ ( začia
tok l. a 2. časti ) . Všade tu sme obdivo
vali jedinečn~ .,sound" osack~ch filhar
monikov, ktor! sice v mnohom neprenikli 
k temn~m búrkam Beethovenovho vnťít· 
ra , ale podali nám všeludsky pla1né po
solstvo o vybojovanom zápase a z jasne
nej nálade, navyše v presne č lenenom 
a rchitektonickom rozv rhu a preclznom 
vypracovan! detailov. 

TERtZIA URSlNYOVA 

8. októbra vys túpil v Koncertnej s iem 
SF St6tny akademlckt symfonický or
chester USSR Kyjev na čele so svojim 

( P·okračovanle na 3. str. l 
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Tohtocočné Interpódlum - prehliadka 

ml.ad~ch koncertn~ch umelcov zo socla· 
llst lck~ch a rozvojov9ch krajin - nám 
na štyroch koncertoch (3.-5. októbra l 
predstavlla dovedna desiatich lnterpre
t·ov. Bo ll z Buharaka, CSSR ( 2), Juhosl6· 
'Ile, K6rejakej ludoyodemokratlckel re· 
publlky, Kuby, Macfanka, NDR, Polaka a 
Jl.umt~•uka . Namiesto klaviristu Vladlml· 
ra. Ovčlnnlkova :w Sovietskeho zvSz.u, 
ktor~· pre ochorenie nemohol v Bratisla· 
ve vystúpi ť , vedenie náš ho festivalu ver
ml pohotovo ho nahradl~o 19-ročn9m 
klavi ristom Igorom ArdaleYom z Brna, 
ktor9 v ~omto roku ziska! 5. cenu na 
Ca jkovského súťaž! v Mos kve. Ardašev 
s n ta k sice nesta l a utomaticky účastnl· 
kom lnterpódla, a le práve tak ako da lš! 
~oslia festiva lu vo vekovej kategórii .,In· 
terpodlstov" (teda do 35 rokov) rozšiTII 
pr!ležltosť konfrontácii umeleck9ch v~
sledkov mlad9ch (v Bratislave uviedol 
Cajkovského Kla vlrny koncert b mol). 

je známe, že llčastnlcl ln~eTpódla sil 
na toto poduja tie delegovani koncert
nými agenttlraml jednotllv9ch kra jin. Je 
prirodzené, že sa prezentujú v náročnom 
Tepertoárl , ktor9 odhaH Ich da nosti, čl 
'súčasna llroveľ\ nielen muzikálnych kva
lit, a le a J technick9ch dispozicii. Práve 
nástrojové koncerty 18. a 19. storočia, 
ako aj vvbrané diela z tejto llterattlry 
20. s tor., sťi pre ttlto vekovťi kategóriu 
Interpretov povinnou llteratOrou, prav
da, a k ma jú amblcle prezentovať sa, 
resp. presadiť sa aj v medzlná.rodnom 
meradle - na l nteTpretačn9ch stlťažiach. 
A na nich sa väčšina _z nich (ako pre
zra dlll Ich umelecké životopisy, ale aj 
n aše poznanJe v9sledkov medz1národ· 
n9ch silfažl l uviedla velmi dobre. 

Spnločn9m menovatelom ta kmer všet
k9ch ťičastnlkov <tohtoroonillo lnterpódla 
bola Ich velmi dobrá technická Orovet\ 
(v súčasnosti, práve pri čoraz väčšej 
konkurencii na medzinárodných fórach, 
sa však táto zložkia s táva samozreJ
mosťou, najmä a k kandld4t ašp)ruje na 
niečo viac ). kt.orá sa tak sta la ·Qdrazo. 
v9m most!kom pre vlas tné tvorenie hud
by. ' Nie raz sme boll svedkami osob!· 
tých prlstupov k známym dielam, čl zná· 
mym autorom - v prospech vyzdy!hnu
tla spevnos ti hudby. To Je zložka, na 
ktorú sa v stlčasnostl orientuje poz:or· 
nose reprodukčného umenia. 

Ak hovorime o vysokeJ úrovni tohto· 
ročného lnterpódla, máme na mysli pre
dovšetk9m našu Zuzanu Paulecbart, kto
rá posunula la tku hodnotenia naoza j vy
soko. V sťičasnost! š tipendistka SHF 
(pra cuje s Mariánom Lapšansk9ml sa 
vážne venu je n ielen štťid!u nového re
pertoá ru, a le na jmä novému, hlbšiemu 
pohladu na hudobné diela. Jej technic
k~ ľukopls je člst9, v ~r.azne kreuje hu
dobné lln!e a jej prec!z!ta voči s kla
datelskému zápisu nevylučuje koncipo
van ie diela z nadhladu. Velké technic
ké dispozlcie dáva plne do s lužieb zmys
luplnos!i hudby. Aj ked niekedy ešte 
musi viac dba ť na <>dhodnu tie zvuko
v9ch možnost! nástroja na ktorom hrá 
(ak chce, a by je j gradácie mali vrchol ). 
je j logiku hudobn9ch myšlienok pr l
j!mame. Cajkonkého 2. klavlmy kon
cert O dur, op. 44 bol rozosplevanou. 
živo pulzujt1cou hudbou, s patr!čn9ml 
s nivým! partiami. Sympatické Je, že Jel 
Cajkovskll nebol sentimentá lny. 

Súlad výrazovej a technickej zložky 
s me konšta toval! aj u maďarského vio
lončelistu Otta Kertéaza. DYof61uJy Vio
lončelovt koncert h mol bol v jeho kon· 
cepcll deflnltlv-nou výpoveďou. pr!rodze· 
ne využlvnjt1cou kantab!li tu dvorákov-

ských hudobných myšlienok. Muzlclro
va l prl rodz:ene, každá hudobná fráz:a ma 
Ja svo( zmysel, a le aj pádnosť. Popri 
zrelosti odhal!l tento Interpret aj svoju 
hlbavos ť, v ktorej Inklinuje s kôr k ep!C· 
k9m, ne! ly rlck9m polohám. 

KLaviristka Suaane Gritzmanno•6 z; 
NDR je zasa typom bezprostredne muzl· 
cl.rujt1cej hudobnlčky. Beetboveno'l C: kla· 
'IImy koncert O dur, op. 51 zahrala 
technicky suverónno, ale 1 ro zospieva- · 

Klavirlatlul Suaanne Criitzmanaod (NDR l 

Gitarista Goran Llatel ( Juhoalbla l 
Snlmka: S. Kônôzsl 

ne, pričom sa prezentovala ako lyrlc
ke jš! typ. je j entuziazmus vyOstll do In
terpretačnej vylahčenosti a jej koncep
clu Tešpektoval a v kontr.as toch ·, de>
plnll Oll•er Dohn6uyl so Slo'lenakou fil· 
barm6nlou. 

Práve vyfahčenosť, ktorú mala GrUtz· 
mannová v Beethovenov1 navyše, mal 
vlož!( do svojho Rôsslera-Rosettlho Ho Na
mil z Kórej skej ludovodemokratlckeJ r e
publiky. V Rosettiho koncerte pre lea
nf rob preukázal s ice svoJu muzikali tu , 
no badatelné bolo jeho st1streden1e sa 
na <technickú stránku sólového partu 
koncertu. Tento 23-ročn9 Interpret, od 
roku 1983 poslucháč pražskeJ AMU, má 
ešte perspekt!vy ziska C dalšie pódiové 
skúsenosti ča:tt e(šlm verejn9m účln.kova· 
nim. 

Sťistreden!e sa n a zvládnutie technlc· 
kých nároko v Paganlniho l. hualodho 
koncertu sme sice sledovall aj u mla 
dého, 21-ročnéhb Rumuna Gabriela Croi
toru, no zároveň sme obdivovali Jeho 
pód!ovťi Istotu, '8 le .a j spôsob, ak9m sa 
vyrovnal s t ~mto ná ročn9m koncertom. 
Skutočne obdivuhodne zvládol flnesy 
•. umenia husrove( h,ry", ktorým! Paga
nini obdaril toto dielo. Ak sme ešte 
konštatovali rezervy v stvárnenf diela 
ako celku, uvedomovali sme sl zárove11 
mladý vek Interpreta . a le al jeho per
spekt!vy , ktoré naznači l najmll vo v9ra
zovo prepracovane( 2. časti. 

Dobrým dojmom za pôsobil l reprezen· 

SYMFONICKÉ KONCERTY 
(Dokončenie z 2. str. ) 

~éfd!rlgentom Flodorom Hlul l!enkom, ná · 
rod ným umelcom USSR, ktorý orches
ter vedie už od roku 1977. Dramatur· 
g!cká koncepcia tohto festivalového kon
certu sa niesla v znamen! jubllejn9ch 
výroč! troch skladatelov - jána Cikke
ra, Ferencza Liszta a Dmitrija Sostako· 
vič a. 

úvodnou skladbou koncertu boli Spo
mienky - suita pre 5 dychovfch nA· 
strojov a al6člkovf orchester, 25. dielo 
národného umelca J. Cikkera. Sovietski 
umelci uviedli toto rané Cikkerovo die lo 
v pôsobivej Interpre tácii , v ktorej vládla 
c itom naplnená atmosféra postu pne na
llli'laná dramat!ck9m nábojom dosa hu1 ú· 
clm svoJ vrchol v záverečnom Adagiu. 

Sólis tom Llutovho l . kla'llmeho kon· 
certu Es dur bol maďarský klaviris ta De
zso R6nkl, jeden z v~razn~ch predsta 
vl tel ov mladej madarske j lnte·rP're tačnef 
generlicle. Ránkl pochopil L!sztov kon- · 
cert a ko romantickú symfonlck t1 poému . 
v ktore( kluvlr vedie tvorivý dia lóg s or
chest rom. Sólové pusá2e zneli v 1eho 
IJOda nl virtuózne, presvedčivo. V uvor
uene( agogike su pôsobivo s tried 11 h dru 
.na t ic ké a rapsodické pusáže s m1estn m1 
1 \'ľlCk ými . kllntilénovym l Rl\nk l hrni 

LisZI!I v duchu svojich preds táv o tom· 
to s klndatcrov! - romanticky, vzrušene, 
virtu ózne, lyricky l mužne. Stá tny a ka· 
dem!cký symfon ický orchester n dirigent 
F. Hluščenko mu bol i pri rea lizácii jeho 
ume leck~ch predstáv v plne( miere n á· 
pomocn!. 

Záverečnou skladbou večera a sOčas· 
ne l umeleck~m vyvrcholenlm koncer
tu bolo uvedenie 15. symf6nle D. Sosta
kovll!a . Tolo symfom c:ké dielo, epos rus· 
ského života, pre závažnosť svoJej v~
povede sa nedá len odohrať. Je rovnako 
náročné voči poslucháčov! ako aj voči 
Interpre tov!. Od Interpreta sl vyžaduje 
ponor do diela, zžltle sa so s kladate lo
v9ml preds tavami, názormi, myšlienka· 
ml. Kyjevs ký orchester pretlmočil Sos
takov!čovu symfóniu na vysoke j ume:lec
ke j ťirovnl. Fiodor Hluščenko svo ju kon
cepciu diela správne pos tavil na jeho 
vnt1tornej pulzácll. K trom kontrastným 
med!ta tlvnym čus tlum s fllozoflc k9m pod 
tOnom le prvá hravá, až ostr~ml kontú · 
ram1 ohraničená čast postuvoná vo vzťa 
hu pre lúd1U prodohry k tomu . čo člo

veka v život e tu ká. Ta kto chápané a kon
c lpovanc dl.:lu v pcHtunl ~ov1etskeho dl 

ta nt CSR - flautis ta Leoi Sytronkf. 
Pre svoju prezentáciu In štrumentalistu 
(z:ačlna pôsobi( l ako d.ll'!gent) sl zvolll 
MozartOT FlautoYf koncert č. 2, O dur, 
JCV 314. Je muzikálny, má má dobrll tech
niku, kvalltn9. člst9 tón - a tak sa 
mohol plne odda ť muz!clrovanlu. Jeho 
zauja tie hudbou zdlela l l Wojciech Cze
plel z Pols ka, ktorý dirigoval Stitny ko
mornf orchester !mna. Počuli sme tak 
spoločne pri pravoného vkusného Moza r-

Klaviriatka Zuzana Paulcchov6 l CSSR l 

ta, v jeho žlvosM a prlslovečnel la hkos 
ti . . . 

Ta kéto vzá jomné porozumen ie sólistu 
a dirigenta sme však nemohli konšta· 
tov.a f p.ri vystúpeni bulharského huslis 
tu Mlča Dlmltrova. Na•jmä pr! zohfadnenl 
pozltlvnych oceneni v huslls tovej blogra 
f!l s me museli konštatovať , že bratislav 
s kú prlležltosť nevyužil are op timálne 
prezentovanie svojich možnost!. D!m lt 
rov uviedol so Státnou filharmónioll Ko· 
líce, ktorťi dirigoval Richard Zimmer. 
Beetho.,eno• Huslovf koncert D dur. No 
an i pri rozdielnom postoji sólis tu a d1 
r!gen tn k št91ovo-estetlckým otázkam 
(markantná bola Dlmltrovovu vel kory 
sosf k tempovo-rytmlckel zložke) ťažko 
sa dal! tol erova ť Jeho intonačné pro 
hrešky , a le a l únosnosť práce s agog1 
kou, na jmll a k hraničila s porušovnn lm 
rytmu. Celkov9 do jem tak nemohli vý 
raznejšle ovplyvniť ani niektoré vyd a 
ren ejš!e partie, čl sóllstove tónové kva 
ll<ty .. . 

Problémy s nosnosfou tónu mal ku 
báns.ky gltal'lsta Miguel Bonachea. Ne 
bol to prv9 gita rista z teJto krajiny . u 
ktorého sme konštatovali viac snivost i 
než temperamentu. Subtll ny bol l jeho 
nástroJ. a tak Bonachea použil v Kon· 
certnom štťid lu Cs. rozh la su zosilňovač . 
Sólové llnia GiuUanlho Gitarového kon
certu A dur bola takto výrazneJšia, no 
popri muz:lkálne klenutých melodických 

rlgenta a telesa pat nlo k nu,sll nOJSť l n 
umeleck9m zážitkom BHS. 

MARTA FOLDESOVA 
Záverečn9 koncer t festiva lu bol v zna · 

meni premiéry Hrulovakého .,Caoticurn 
pro pacem" - orat6ria na texty Pavla 
Horova a staré latlnak6 texty pre reci
t6tora, menosopr6o, baa, mieianf zbor 
a velkt orcheater. 

V Interpretácii orcheatra Slovenskej 
filharmónie a dirigenta B. Reluchu za 
znela v Ovodne j časti koncertu najprv 
Liaztova symfonická báseň Lea Préludea 
a potom s Igorom a Valerijom Oiatra· 
chom Bachov Koncert pre d'loje huall 
a orcheater, d mol BWV 1043. Co sa t9 · 
ka Llsztovej symfonickej básne Inter
pretácia zostala tak t rochu v tien! na 
šich predstáv , pretože tu ch9bal práve 
moment fantázljnost! a vzrušenia. V dy· 
namlck9ch vrcholoch znel orchester s u
rovo, tvrdo, v stlšen~ch polohách mu 
zasa ch9bal lesk a šepot. Gradácie ne
bo:ll pripravované pos tupne . predlohy 1. 

jednej dynamickej hla diny do druhe j bo
l! náhle a prudké. 

Zlnl, ani inter pretácia Bachovho diela 
neočari la . Nujmll zo s trany Olstrachov· 
cov s me neboli svedkami velkého v9ko 
nu. Techmcké nepresnosti u dokonca l 
intonačné prehreš ky ta k trochu pozna
čili t t1to interpretáCiu. A tak v9~1edny 
dojem bol dosť ro1.pa t 11 ý d mntný. 

oblúkoch pôsobili rušivo zliroveň zv9raz 
nené technické chyby, ale aj paz:vuky 1. 

hmatnlka. - Oalš l gi ta rista, Goran Lis 
tel z juhosláv ie, nema l na svo(om nti 
s tro ji problémy s nosnosťou tónu. Al 
technicky bol dobre d!sponovan9, no v 
Rodrlgarom koncerte .,Fantaala para un 
gentilhombre" sa ž! ad a lo viac vychádza ( 
z ka ntablllty hud·obných myšlienok, ale 
a j d alšlch rytmlcko-melod!ckých špeci
fi k mn (ťic lch svoje korene v španielskom 
folklóre. 

Pr i posudzova ni využH9ch možnosti in· 
terpodistov nemožno nebrať do úvahy 
skutočnos ť , že častokrát je momen tálny 
v~kon toho-ktorého l•nterpre t.a ovplyvne· 
ný sprevádzajúclm te lesom a d!nlgentom. 
Teda n!\(InU dirigentov umelei!Ký na turel, 
ale a 1 skťisenostl a schopnost reagova( 
na sóllstovu koncepciu spravidla ovplyv 
ňuje celkový výkon sólistu . Navyše, ak 
térml sú na lnterpód!u mladi lnterpre 
ti - a ta k Je t reba počltať a l s Istou 
dávkou zodpovednosti a napfit!a. kto ré 
s tým stlvls lu , a le a l t rémy. Po tejto 
stránke s1 vel mi dobre počina ! už spo
mlna ný Wojc iech Czeplel z Polska. Sám 
bol lnlerpodlstom a velmi do bre sa pre· 
zentoval v Mozartovej Lineckej symf6nil . 
K 425. Podobne št91ovo, hudobne pťitavo 
a sviežo a ko Mozartovu symfóniu pr! 
prav!l so SKO Zlllna 1 t ri orchestrálne 
sprievody Ku koncertom Leoša Svá i·ov
ského, M!guela Bonacheu a Gabriela 
Cra!tora. Zjavná bola Jeho snaha pod· 
porlť Ich tvorlvťi koncepciu, zväčša (ako 
sme už spomlnall l s Ospešným v9sled· 
kom spoločnej v9povede. Tento koncert 
bol v Koncertnom š tlld lu Cs. rozhlasu. 
d alšie tri v Koncertnej slen.l Slovens kej 
filharmónie. 

Ve k !nterpod!stov má 1 Bohumil Kolfn 
aky ( 27 rokov). ktor9 s rovnak9m z:a u ja· 
tlm dirigoval Symfonlckt orcheater hln
ného meata Prahy FOK pri sprevádz:anl 
Zuzany Paulechovej a Otta Kertésza. Nie
ktoré kol!zle v reagovanl dirigenta (a 
tak 1 orchest r.a l na sólistické zámery 
( Pa ulechovej Cajkovsk!Jl s\1 vecou pra· 
xe : nnučlf sa nie len počťivať ale l pred· 
vida vo reagova C na agoglcké vsobltostl 
sólistu, najmä pri zjavnom rešpektova· 
nl jeho koncepcie. 

Sloveosk6 fllharm6nlu viedol s kúse
nou rukou Oliver Dohn6nyi. Plne r~· 
pektoval sólistické prlstupy Igora Ard.a
ševa 1 Susanne GrUtzmannovej a ver
kou mierou sa tak podiela,l na ·Ich su 
verénnom kreovanl zvolen~ch diel. 

Najviac dlsona_nc!l v umeleck~ch pre
Javoch sm e počul! na záverečnom kon· 
certe, na ktorom sólis tov Ho Namlla . 
Gorana Llsteša a Mlča Dlmltrova spre · 
vádza la St6tna filharmónia Kolice. Je l 
~éfdirlgent Richard Zimmer, hoci patrí 
ešte medzi mladých dirigentov, má už 
opodstatnene vlas tný !nterpretačn9 ná 
zor na .. hudobnú klasiku" , a tak sa mu 
ťažko re~pek t ova l na jmä Dlm1trovov Bee· 
thoven, ktorého ·agogická volnosf (ako 
s me už uviedli l hraničil a s porušovanlm 
ry tmického pu lzu hud by. A ten sa Zim· 
mer snažil udrža ť za každú cenu, hoci 
v~sledkom boli čas t o l kollz!e v súhre 
sOIIs tu u orchestra. Lepši výsledok vo 
vzá(omnet s polupráci bol dosiahnu tý v 
Rossetiho koncerte , no v Rodrlgovom 
die le práve tok ako sólista ani dirigent 
nevyťužl l z orchestrálnej pa rtitúry po
nt1knnú pa letu fa rbi tos ti a nálad. 

Aj pri kr itic kom zas tave ni s a pri jed · 
notllvých koncertoch tohtoročnéh o ln
terpódla je treba konšta tovať Jeho cel · 
kovú dobr ú úroveň. Treba sl už len želat. 
uby nástup v ~ra zn~ch zJavov te(to mia· 
de l umeleckej generácie socia listic kých 
a rozvo jových kraJi n bol a l v medziná · 
rod nom konce1·tnom živote taký úspes 
ný. VIERA REŽUCHOVA 

.l ru~uvs k• :h o .,Can ncum pro pacem 
bude mut , zdá sa, svojich vyznavaČ'Ov 
1 odporcov. Nehlás im Sil ani k jednej 1 

týchto ex trémnych s kupin. Povedal b) 
som skôr. že v tomto prlpade Hrušgvsky 
nenaplnil celko m mo je očakáv11nia. Ne· 
pochybne, autor tu rozv inul n!eko!ko 
pôsobivých myšllenkov'9ch expozlc!l naj 
ml! v zborových ťisekoch. No s t9mi tu 
myšlienkovými lln!aml nepracovaJ dale1 
dosť vyna liezavo. Strhla ho sonol'licka 
zložkn hudby a potom dynamizmus, kto 
rý - kedže su neoprel o Invenciu -
bol dosf samoťičelný . Táto naprojekto 
vaná kompoz:lc la , vy!Mužená v mnoh9ch 
miestneh a lea torlkou , nema la v sebe an 1 
načrtnuté peripetie od kata klizmy po ka 
tarzlu - povedzme to , čo bolo napr! 
klad t1plne jas ne rozpoznatefné v Sl áči· 
kovom kva rtete. Nebolo to však an! v 
poézii, v celos tnom pohfade n a fll o
zof!ck t1 stránku diela. Oceni( vša k tre 
ba vefm l dobr9 výkon orchestra a zboru 
SF, mene j vša k už sólis tov - P. Miku. 
lUa ( bas 1 u V. Stracenak6 ( mezzoSOIJ · 
rán) . Osobitnú pochvalu s l však zaslu 
huje dirigent B. Režucha, ktorý v tom ru 
diele odviedol obrovs k9 kus práce. Can 
t!cum pro pncem vs tupu je teda do ná~ 

ho žlvow u určite sa stane predmetolll 

úvu h a unolýz nu str i\nknch nnsel od 
hornej t!ať: f!. tG Oft BERGEII 
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KOMORNÉ KONCERTY 
Interpret na pódiu mus i esteticky obohacovať, ume

lecky uspoko jova f, s !lou účinku vťahovať do procesu 
tvorby , rozdávať rados ť. To je. zák ladom l cielom každé
h o umenia. K tomu je však potrebná základ ná technická 
pripra va , nad kto-r ou by sa mal klenúť určlt9 umeleck9 
pos to j, zls kan9 prostrednlctvom vlastnej zaangažovanos· 
ti, partnet·s kého vzťahu s autorom n a proces e tvorby. 
V prlpade, že jedno z kr ité ri! absentuje, poslucháčovi 
s a nedos táva plnohodnotnéh o v9kiadu toho čo znie v 
koncer tne j sieni. Tento všepbecn9 úvod má svo jho pria 
meho a dresáta - Amsterdamský barokový orchester. 
Súbor, kte>rému predchádza la poves ť (pod l fi bulletinu ) 
nez<Jnedba teln9ch ohlasov a čas t 9ch h osťovanl v zahra · 
nič l, sa na BHS ( 26. septembra 1 predstavll z opačného 
zorného uhi<L Bo lo to nepr flemné poznanie , zvlášť po 
dobr9ch s kúsenos tiach z predo§l9ch rokov, kedy Ho
lands ko zastupova li za u jlmavé a atraktlvne súbory 

· ( NCRV Vo kal Ensemble, Holandský komorn9 zbor, Ca· 
me rata Amsterdam, Ams terdams ké flautové trlo a td. l . 
Neviem pre koho bolo toto vys túpen ie Ams terdamského 
barokového orchest ra neprl jemnejšle - či pre súbor, 
dirigenta alebo posl ucháča . Ten pos ledn9 bol predo
všet k9m skla maný z neporozumen ia medzi samotn9mi 
č l enm i s úbot·u, medz! nimi a umeleck9 m · vedúcim To
num Koopmanom, l\tor9 n ázor na realizáciu zvolen9ch 
diel doku men tova l iba hor livým gestom bez zvukovej 
o1.veny. Orchester, ktor9 sme počuli, sa zafixova'l ako 
s úbor zosta vený z individuá lne mysliacich i kona júcich 
hráčov, bez zá bles ku vzájomného rešpektovania , komor· 
né ho cltenia a zvukove j vyladenosti l v zmysle tech
nickom 1 umeleckom) . Svoju povinnos ť vide]r.!_ba v čo 
možno na jvyhovu júce jšom vy-lú§ten! pa r titúry. l toto 
bol o prlliš náročné , pre tože je j transpozlcla do zvuko
vej podoby sa rea lizova la na s•ta r 9ch nás trojoch, či ich 
kópiách. Zvuk ansámblu s tar9ch nástrojov bol pre n ás 
za uj!nw v9 a p rog1·am mimoriadne pr!ťažliv9 - ved v 
jeho záhlav! s táli mená Bachovcov - Johanna Sebastia
na a Carla Philippa Emanuela (S!n fonia z Kantáty 
G du r , BWV 174, Brandenburs ký koncert č. l , F dur, 
BWV 1046 a od mla dšieho Sinfonia č. l , D dur, Koncert 
pre flautu a or chester G dur, Sinfoniu č. 2, Es dur i. 
Preto i sieľí bola doslova nabitá poslucháčmi, ktor! 
ča kali zážitok. Sklaman ie prichádzalo už po prv9ch 
ta ktoch a stupiíova lo sa k záveru. ·jeho vrcholom bolo 
ú č i nkovanie č lena . súboru flau tistu Wllberta Hazelzeta 
v Koncerte pre flautu G dur C. Ph. E. Bacha, pri kto
rého uveden! zápasil so zvládnutl!p základných tech
nických . pravidiel dobrého školenia. Technické ' problémy 
súv ise li s prácou celého ansámblu. Ich pozornosť sa 
p reto s ús t redila na problém "čisto hrať" a v takom prl
pa de ., to navyše" (v umeni neodmyslite lné ) už n emonlo 
prlsť do úvahy. Na generálke umeleck9 vedúci Ton 
Koopman sa snažil vniesť do inte r pretovan9ch die l urči
tý názor. vychádza júci z pr irodzenéh o lludobného plynu
tia diela, bez nánosov štýlov, oprosten 9 od dobových 
osobitos ti prejavu~ V čis tej ~:.ealizácii by to lste ~.o našdo 
u poslucháčov patričnú odozvu. Skúša l u presviedča l, 
no, žiar . v9sledok nebol adekvátny jeho námahe pre už 
spomínané problémy. T.on Koopman sa pritom (a ko 1 na 
vys túpen!) predstavil a ko cit liv9 a vn!mav9 muzikant 
a l!embalista ( š k-olen9 v teórii, kompozlcii, nás tro joch -
čemba l o, organ ). ktor 9, žia r, sve>j e vedomosti by mal 
odovzdáva ť adekvá tnejšiemu prljemcovl na pódiu. Veri· 
me, že on ich v s kutočnosti aj má, pretože zostáva sú
boru v Bra tis lave pr!pomlna la nutn9 záskok. 

ETELA CARSKA 

Suvie ts ky dirigent Jakov Ter-Voskaňan spolu s Cappel· 
lou lstropolitanou uvie dol diela s6časných arménskych 
sl<lndate rov. Snlmka : S. Kônôzsl 

Uskutočni ť koncert z tvorby arménskych skla da telov 
v rúmc! BHS bola is totne v9borná myšlienka, škoda len. 
t.e sme nepoču li to na jlepšie, čim táto národná kultúru 
dnes v oblas ti hudobne j •tvorby dis ponu je. Pretože sú· 
t.asná a rmllns ka hud l>a má dnes skutočne velké meno. 
o to nielen v Sovie ts kom zväze, ale n a celom svete. 
Spomlnan9 konce rt sa kona l 27. septembra v Hudob· 
nom študiu Cs. r ozh lasu. Hlavn9ml lnterpretačn9mi a k· 
té rm l tohto podu jatia boli Cappella Istropolitana, armén· 
s ky dirigent Jakov Ter-Voskaňan a huslis ta Alexander 
Ja blokov. 

V úvodne j časti progra mu s me s l vype>čull Koncel't·elé· 
giu p•·e sláčiky od Aiota Zograblana. Treba hned zdO· 
f'lazm ť, že 1e to die lo ukcentujC!ce vyslovene se>norlc kťi 
zložku hudby. Len pros t redn!c tvom n e j sa začjnajú od· 
vl ja ť llneá rne pásma, ktoré boli svojs ké a neodpočúva
n é. 'Na priek tomu chara kterizuJe toto dielo značná Jed
no5 t runnos ť , k torá vždy ochudobňuje umenie tJ d·a lšle 
rozmeŕy . Zdá sa ml , :le ove ra presvcdč·ive jšl bol Edgar 
Obanesian vo svo jom Barokovom koncerte pre hUAle. 
tembalo a sláčikový orchester. Nemysllm 'te ri:I Z" len na 
výkon Jabloko va, ul!! na samotnú hud bu, k te>rá v duchu 
ocoslohov sa opre la o tva rové a rytmické ponášky ba
l'okove l hudby, pretvá ra la u akt ua lizovala Ich zmysel, 
premiena !n a rcha ické na s účasné. Ztar, •len koncertantn9' 

prlnclp nie je tu náležite rozvlnut9 a práve tento mo
ment tak trochu ochudobi'luje celé dielo. 
Záverečná čast koncertu patrila Slafolliette pre 116-

člltowf orchnter Alezandra Arufaňana. l v tomto diele 
boli pôsobivé momenty , tvorivo ozvláštnené, no na dru
hej s trane 1 opotrebované, ošC!chané. Tak napriklad 
úvodné Prelúdium, Presta pOsob!lo dosť š kolomets ky. 
Možno to bola schválnos ť, a le 1 ·tak sme postrehli tú vy
počltanú, umelo nasmerovanú pulzác!u hudby. V d a l
š fch častiach (až na záverečnú 1 bol autor p0sobiv9 a 
pútav9. Takáto kva l!tatlvna rozkollsanosť však naruš ila 
v pods ta tnej miere celostn9 pohlad na charnkjer die la 
a tak v9sledný dojem bol dosť rozpač!t9. Pochváliť však 
možno s kvelú Interpretác iu všetk9ch diel. 

IGOR BERGER 

Atraktlvna interpretačná konštelácia a lá kav9 pro· 
gram dokázal! 27. septembra naplniť Zrkadlovú slei'l Pri· 
maciálneho paláca do pe>sledného miestečka. Ambicióz
nosť mladého komorného súboru, Stamlcovho kvarteta, 
sa 1u stretla so s kO)ienosťou a hráčskym majstrovstvom 
anglického klarinetistu Michaela ColUnsa, minuloročné· 
ho laureá ta MTMI. K tomuto pozoruhodnému s tretnutiu 
došlo v rámci dramaturgicky Ideálne vyvážen~o podu
jatia , ktoré svojou jednol!atosťou dokáza lo udržať poslu
cháčovu sC!stredenosť na požadovanej úrovni. 

Prvá ča sf programu patrila hudbe W. A. Mozarta a 
B. Martinu. Sl6čik{)Yé kvarteto B dur, č. 22, KV 589 
je plodom pos ledného tvorivého obde>bia W. A. Mozarta 
a tento [akt sa markantne pre javuje v spôsobe chápan ia 
hudobnej š truktúry. Kvartetová zostava poskytla Moza r
tov! ideálnu platformu pre osamostatňovanie jednotU· 
v9ch hlasov , pre v9raznťi pe>lyfonlzáclu hudobného pm
cesu. Tieto tendencie, ktoré sa u Mozarta len zač!na jťi 
naplno presadzovať, sa pre B. Mart!nil s távajú priam 
alfou a omegou hudobnéh.o myslenia a pTedsta vu jd čosi 
ako chrbtov(! kos~ v jeho tvorbe - obzvlášť koncellltro
van e v 7. sléčikovom kwartete nazvanom Coacerto da 
camera, ktoré zaradilo Stam!covo kvarteto do svojho 
programu. Dramaturgia prvej polovice koncertu expo
nova la do zvlášť v9raznej roviny otázky štýlovosti a 
moment hladan ia para•lf* medz! Mozartov9m vrcholným 
k'lasic!zmom a bril-an tným neoklasic!zmom B. Martinu. 
Uvedenie obidvoch kompozlc!l bolo navyše oboha tenrm 
bežne hrávanéh·o repertoáru, na.kolko !ch v programoch 
našich kval'tetov9ch a nsámblov nev!da.t . pr!liš často. 
V podani s tamicovcov vyznel jednoznačne presvedči- · 
vejšle Mar tinil. Ich prejav bol nas9 tený energiou, hráč
s kym zápalom a nadšenlm. Clenov!a súboru - Bohuslav 
Matouiek, Josef Kekula, Jan Pilraika a VladJmlr Leixner 
- účinkujú v tejto zostave na našich a zahranlčn9ch 
pódiách sice le n od minulého roku, ne> v interpretácii 
7. sláčikového kvarteta B. Ma rt!nil sa prezentova li a ko 
mO'llol!tne pOsob!ncl s úbor a ako technicky disponovanl 
jednotlivc!. Interpretácia Moza-r tovno Sláčikového kvar 
teta B dur poukáza•la z tohto hladiska na u~č ité podlž· 
nosti, najm!! v s pôsobe profilovanie jednotl!v9ch hla
sov, ktorému ch9ba la výraznejšia plast icita a dynamlz· 
mus. Najv!ičšmi na to doplat!la l. čast 1 kde zanikli prá· 
ve črty ~typitkt! pre vrcholného Moza rta, ' a vfsledn9 
tvar vyznel prlliš odmerane a plocho. 

V druhej časti koncertu vystúpi-lo Sta mlcovo kvar teto 
v úlohe partnera vynika júcemu anglickému kla r!netlsto
v! Michaelovi Collinsovi, aby s i spoločne zamuzic!rova li 
vo Vefkom kvintete pre klarinet, dvojo husi!, violu a 
wiolončelo, op. 34 C. M. von Webera. Ide o s kladbu 
v ktorej jednoznačne dominuje sólov9 part klarinetu ~ 
možno konštatovať, že M. Collins poda l priam fasel· 
nujťic! v9kon, o akom sa len velmi ťažko vynáša jú ver
bálne súdy. V každom ta kte náročnej s kladby udivoval 
ná dherne klenutým! frázami (na jm!! v pomalej Fanta
sil ), m!lkk9m tónom, technick-ou bri-lanclou, v9 razovou 
š ťavnatosťou - jednoducho všetk9m, čo k ve lkému 
v9konu pa tri. V spolu práci so Stamicov9m kvar·te tom 
vzda l t9mto v9konom hold ranoroma nt!ckému majstro
vi, ktoréhe>. dvojnásobné v9roč le s tálo v tomto roku tak 
trochu n eoprávnene v ústranl. IGOR JAVORSKf 

Hudba seversk9ch krajin preniká čoraz !ntenzlvnejšie 
do dramaturgie bra tislavského hudobného životn. Nu 
BHS '80 jej bol venovan9 značný pries tor, zapliía júci 
všetky hudobné l!ánre rôznymi interpretačn9ml rea llzá · 
ciam!. Do tohto informatlvneho . radu zapadol i recitá l 
švéds keho organistu Hansa Fagiusa ( 28. septembra l . 
Hoci študova l v Pa rlži u európskych špičiek organovej 
hry, zostal verný svojmu, skOr ná rod nos tnému clteniu 
a názoru na organ . Faglus je ta lentovan 9 mlad9 orgd
nista s rozs!ahl9m Interpretačným záberom, kto r9 mu 
umožňuje zručná nástro jové orientácia, bezproblémová 
t echnika , pohotová, až improvizačná reakcia. Napriek 
t9mto da nos tiam obohaten9m o v9raznú muzikalltu u 
šlrku hudobne j fantázie liladá názor na vypovedané. 
Pre to jeho Interpretácia-, pozna~ená hladanlm, sice s trh · 
ne, ale nepresvedčl, zau jme, a le neus poko jl. Fag!us hrá 
a tvori v radostnom opojenl, no jeh o prejav je značne 
nevyrovna n9. Posunie si tempo, zmeni rytmus u Bacha, 
nezamysll sa nad poetikou diela A. Očenáša, lahkovážny 
je a j jeho prlstup k part!túram švéds kych sklada tel·ov, 
ktor9ch sa nesnažl predstaviť v čo naJkonc!znejšom 
tvare , mie zato plne sa oddá hudbe Ch. Widora. A tu 
vyvstáva onen pa radox vnútornej nevyrovna nosti umel
ca benevolentnejšieho skôr k dielu , ktoré mu nie jo 
bytos tne bllzke, ale o to zapálenejšieho pre hudbu, 
ktorá rezonuje s jeh o interpretačn9m Ideálom, hudob· 
n ou filozo[lou. 

Fagiusova programová dramaturgia bola pozoruhod
ne vyvážená - klas ikou (Bach), domácimi autormi 
(Olsson, Skllld). pozornosťou voči hostitel skej kra jine 
( Očenáš). hudbou, ktorá ho naplňa Is to tou a je mu 
na turelom bllzka (W!dor ). Pok!aJ v Bachovej Toccate, 
a dagiu a f6ge C dur, BWV 564 najviac vyvstali vyššie 
spom!nané problémy, ovplyvnené 1 poč iatočnou nervozi· 
tou a Očenéiove Organové pastely pos trádall lahkosť 
vyv!erajúcu z poetickosti ludov9ch inlonác!l, ktoré slú · 
žm a utorov! a ko zdroj kompozl č n ého umocnen!a vlast
n9m rukopisom, ta kže vytvor!! nie pas tely , a le sochy, 
potom ovel a uvornenejšie bolo jeho s tvá rnenie d iel do 
mácich a u'l'orov, na tu relom mu najbllžšlch. Sonéta E dur , 
op. 38 Ottu Ol.ssona a an! Suita pre M. Regera Bengl· 
Giiraa SkiUda nem,S~ jú vša k črty kompozičnP.j originality 

a obe diela, inšpirované vefkým! vzormi roma ntického 
organa, stali sa iba Ich umeleckou .ozvenou. Plné tvo
rivé uplatnen ie našiel Fagius až v Symfónii č. 5 g mol, , 
op. 42 Charlesa-Marie W!dora. Symfon!čnosť Widorovo j 
pa rtitúry plne za rezonovala v Interpretačnom naplnení 
mladého organistu. Dosta l sa tu k vrcholu večera uvor
nenlm umeleckej fantázie, ktorou naplnil aut~Jrovu par
titúru plnohodnotn9m hudobn9m obsahom. K tomu vy · 
užil bohatý dia pazón registrov ,nástro ja, ktoré podriadil 
hudbe vyv!erajOcej z vnútra diela 1 Interpre ta. Hra l ju 
so šarmom, mladlckym eláne>m, c it liv9m profesionálnym 
majstrovs tvom ... Tu akoby ožila jeho umelecká pod
s ta ta, vyprovokovaná rezonujúcim die lom, boha t9m na 
zvukové ' 1 nála dové dimenzie , a uvolnen!m pr!sneho zá
konn! ka hud by plne využí! vlastné predstavy lnvenčnej 
fantázie a bri lantneJ virtuozity . T9mto die lom Hans Fa
glus presvedči l , že ta lent u niektor9ch typov hudolm i· 
kov nájde svoj adekvátny výraz iba v s úlade s dielom. 
v ktorom sa intuitivne odráža a ktoré dokáže ln terpJ'e 
tačne naplniť. Velkosť Wldorovho dielo, leho zvukovo 
v9razová expresia Inklinujúc<.~ k vir tuozite u umocuena 
c!tliv9m hudobn9m mys ienlm s klucl ote lo nn~l ;1 u H an~" 
Fagiusa plnohodnotnú lnt erpre t t~ čnú t runspozfciu. 

ETEI>A CARSK1\ 

Na tohtoročn9ch BHS bol pos kytnut9 vo!ký priestor p1.s 
prezentáciu slovenského i nte rp ret · l~ nóho umen ia 
v ZrkadJlovej sieni Pt·!maclálneho pa lác,, su lB. sept em 
bra predstavili dvaja pers pektlvni s loven~k l spevltcl ·
tenorista Stefan Margita a sopranlst kit ~hm a Holil: 
ko vé. 

v prvom rade t reba vyse>ko hodnotiť d rA maturgick t't 
zostavu koncertu. Obaja umelci zvolili program. ktorý 
obsah ova l diela prevažne z tvorby- 20. s toroč ia , a to 
ta ké , ktoré im dávali možnos t ume~eckej v9povede ~ 
nielen efektné uplatnenie hlosov9ch schopn ost!. Už sa 
ma táto skutočnos ť zasluhuje ocenenie , no ~l i tu l da l 
š!e kla dy. 

V9voj košického tenoris tu Stetana Mar gi tu. v súčas 
nosti sólis tu opery pražského ND, 9ledujem od Jehu 
prvého väčšieho úspech u v Trenčianskych Teplir.iach 
v roku 1984. Na jeho ďa lšieh v9konoch možno bada ť 
neus tály vzos tup technick9 i ume lecko-osobn os tný, jeho 
hlas zmužnel , rozšlril sa rozsahom 1 dyna mickou dlfe 
rencláciou, na jm!! smerom k vyššlm sil e>v9m hod notá m, 
pričom nič nes tratil zo svojej kultivovanosti a ča r·ovných 
p!a nls slm. Ponor do obsahu spievane j hudby je ešte 
hlbšl o objavujú sa i dramatickejšie polohy. Práve o<! 
li šnos ť - hlnsová t obsuhovo-v9razová - v pr ls tupA 
k jednotliv9m au torom je najsilne jšou s trán kou Murgi· 
tovho umeleckého prejavu. Ina k. znie jeho hlas v Mo 
zartovom Misero. o sogno, o desto, KV 431, úplne ln v 
sve t sa nám zjavi v intonačne ne lah kom, n ežnom li chvo· 
jlvom Nocturne, op. 13 Samuela Barbera , č i v ly ric· 
k9Ch Piesňach l6bostných Ladislava Holou bk o (škodu, 
že neuviedol cel9 cy klus ). Pôsobivý cyk lus Cost 11 :l!lv)•ch 
Emila Hlobina Interpretačne priam dotvára l. Vrcholom 
jeho polrecltálu boli bril an tne zvládnu té Dcux poóm Ol> 
pour Ml OU viera Messiaena ; v druhe j pies ni sme počuli 
obdivuhodne znelé a kultivované' hlbky. 'Cely program 
spieva l zrozumltelne. v pôvodn9ch jazykoch u spam1tt1 

Spolahlivo .a citlivo s nim spolu pra cova la kl uvirlstkd. 
Katarlna Bachmanová. 

Elena Holičková, sólis tka ope ry SND , je výbom e pri 
pravená speváčka. je j krásny hlas Je prirodzene pasa 
den9. v9šky s ú lahké a ušlaohtllé, nie t u ne j in t olll:lč · 
n9ch problémov. Rezervy sú zatia l vo v9raze a h las o 
vom odllš enl jednotliv9ch kompoztčn9ch štýlov. Li~>ztove 
plesne zaspiev.a la decentne, až cudne - nezaš k.Qcl llo h-y 
viac vrúcnosti vzhladom k podstate romantizmu , osob 
nos ti autora a v neQ.oslednom rade k obsahu spieva 
n9ch texrov. Zato v Deux poé ml!fl' de Ronsal'd pre sop 
rén a flautu Alberta Roussela sa · je j spevácky na tu rel 
plne uplatnil a v te jto pôvabnej hudbe speváč ka pr'lam 
zažia rila . Spolahliv9m a kul tivov& ným pannerom jej bol 
v tomto diele [la uti st:a MUoi Jurkovič. 

Vyvrcholenlm programu Eleny Hollčkov ej bola pre 
m!éra Aztéckych plesni pra soprán, klavfr o biele Ilju 
Zeljenku. Zeljenkova tvorbu je Hol!č kove J velmi bllzka 
Premié rovala viacero autorových voká lnych diel. l te
raz s is totou zvlád la nefahký voká lny par t. Posúdit die 
lo seriózne na prvé poč uti e bez znalosti partitú r y ne 
možno. No pôsob! si lne a suges tlvne. Kombinác ia fud 
s kého hlasu, klavlra u biclch ( tom-romy , bongl\ . činel y. 
xylofón a vibra fón) je fa r ebn e za u j!mová u napriek ze 
milos ti obsahu sia ha júceho až na samú d rtll~ luds kého 
bytia , nepôsobl hrubo. S luds k9m hlasom ntt rába autor 
velm'l citlivo a bicie použlva s vkusom a dy na mickou 
umiernenosťou. Ľudowlt Marclnger ( klavlr l a Dalibor 
Machek ( bic ie) poda li spolu šo speváčkou zaangažova 
n9 v9kon. 
Vďačné obecenstvo, ktoré zapln ilo Zrkudlovú si eň do 

posledného miesta . vytvo r!lo vskutku festiva lovú a tmo 
s fé ru. ANNA KOVAitOVA 

Popolu.dňa jš l kon cert 29. sep tembra v Zrkadlov P.j s ieni 
Primaciálneho pa láca bol opä ť vyhr.aden9 s lovens kému 
interpre ta čnému umen iu. Recité:l popredne j slovenskej 
klavi ristky Daniely Rusóove j mal vše tky atribúty velké 
ho umenia . U te jto umelkyne ma vždy fascinu je poke r 
ná služba Interpre tova nému· dielu bez aketkolve k s nahy 
po efektnosti, či presadzovania S\loje j os oby rôznymi 
.. zvláštnosťami" . Ide je j predovšetk9m o preniknutia do 
hlbky obsahu inte rpretovaného die la a presné tlmače· 
nie notového zápisu. Napriek tomu - a čl pr~ve pre 
to - je je j pre jav os oblt9 a autorov zámer je oboha te · 
n9 o emocionálne a in telektuálne boha tstvo je J vlas t 
ného vedomia , jej hlboko prežtvaných životn9ch poc1 
tov. 

Pre SVOJ reci tá l si vybra la rozsiahly a obsažn9 pro 
gram , zos taven9 z ve lmi známych die l - čo klavi r isti 
často nerobia. Pri ta kom progr·a me sa pon úka ve tu mož· 
nus tl k porovnávan iu. Rusóová sa toh o ne boj!. l-ludobn5• 
mater iál ovláda bez zvyšku u s vo jou. koncepciou každého 
die la je sl Is tá, o je J správnosti je p res v edčen á . Nežiada 
vš ak, aby ju každ9 prijal , pred kladá ju a ko jednu z 
možnost! . Vypl9va to z teJ umeleckeJ s kromnos ti. 

Beethovenovu Sonétu Es dur, op. 81a "Lo11 adJeux' 
hra la pr oste . t-a kme r bez ped á lu v prime ran9ch, nt! 

( Pokr•ačovaniA na 5. s t r.) 
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KOMORNÉ KONCERTY 
(Pokračovanie zo 4. str.) 

I>rehnon~ch tempách. Nerobila z nej tragédiu, ale len 
jednu zo žlvotn~ch - l ked citlivo prežlvan~ch - epl· 
zód. Vyznela akoby z pohladu po čase. 

Chopinove Soa6ta b mol, op. 35 je v jej podani zále
:ll tosfou závažnejšou, filozoficky náročnejšou, vy!adu
júcou premyslenú v~stavbu. Rusóová v nej dosiahla 
koncepčnil jednotnosť a emocionálnu silu. S obrovsk~m 
naplltlm vystava la prvú časf a naplnila ju vzrušenlm 
a traglck~ml predtuchaml. Lyrlckosf vážila na lekár
ni ck~ch vážkach - v s trednej časti Scherza nevzdycha
la, ole pokojne, smutne rozprávala - rovnako ako v 
triu Marche runebre, kde smútok vyjadrila zmlerenlm 
v obdivuhodnom pianissime. Krutosť bolesti sa obja· 
v !la v záverečnom Presta, ktoré sa prehnala_ ako vl
ch or zúfa lej be<:mocnos tl. 

Po nezvykle Impresionis ticky, no vynikajúco stvárne
nej Očenálovej Pf61ti , došlo k vyvrcholeniu tohto gi
gan tického programu predvedenlm Liutovej slávnej So
náty h mol, op. 20. Rusóovej koncepcia Liszta je veJ
kolepa. ZbavHa toto dielo akéhokolvek sentimentu a 
planej vašne, často vyznlevajúcej bombasticky a vysta
vala mohutn~. logic k~ celok, v ktorom dominuje v n ie
kolk~ch vrcholoch obrovská sila života s jeho tragikou 
1 krásou a v mies tach zmierenia a pokoja l velká ži· 
votná múdros(. najmä v zavere. Tragiku podáva s p()· 
kojnou medlta tlvnGS!ou, bez pátosu a vzrušenl. Bolo 
by možné hovorlf o brllantn~ch oktávach, perllv~ch pa
sážach, o oslnlvom fugMe, ktoré hrala v žl~šom tempe 
tll ež b~va zvykom, a le tak sl to vyžadovala jej tempová 
koncepcia celku - no to je v jej v~kone nepods tatné. 
pretože všetko slúž!lo k vyjadreniu toho, čo naz~vame 
umelecká v~poved. 

Udivovala obrovskou koncentráciou a fyzickou silou, 
ktorú by od ta kej krehkej , jemnej ženy nik nečaka l . 
Bola to mužná hra. V kontraste s t~m vyznel prldavok 
- Bart6kova Hudba noel - prednesen~ vo fasclnujll· 
com ppp. 

Koncert mal vysokťl· umeleckl1 úroveň, vskutku festi-
va lovú. ANNA KOVA.ItOVA. 

OJ'I.a 30. septembra sa na poPQludňajšom koncerte 
v Primaciálnom palá ci predstavilo Viedeuké Schuber· 
to vo trio (Boris Kuschnlr - hus le, Martin Hornsteln -
v iolončelo, Claus-Chrtstlan Schuster - klavlr) . Ich dra
ma! urgtcky pr!Cažllv~ program zaujal už prvou kom· 
~ozlclou - Klavlrnym triom č. 1, c mol, op. ll Dmitrija 
Sostakoviča . jednočasťové trlo, ktoré komponoval Sosta
kovič a ko 17 -ročn~. zaznelo v československ et premiére. 
AJ ked prlnáležl do raného skladatelovho tvorivého ob· 
ctobla, jeho hudobná reč ukazuje mladého So~takovlča 
a ko a utora koncepčne l myšlienkovo vyhraneného. A tle
to polohy sa podarllo a.j náležite vystihnúť VIedenskému 
Schubertovmu triu. Ich Sostakovlč vynikal sugestlvnou 
podman!vosfou uko oj čis totou v~razu. Zau jlmav9 lnter
pretačn~ pr lstup zvolili členovia komorného sllboru k 
Dvol'ékovmu Klavlrnemu trt u č. 4, e mol, op. 90 ( Dum
ky) . Usilovali sa o dobré odtlenenle med!ta tlvnej lyriky 
a fa hkého pôvabu a možno až s prlllšnou rudlmentár· 
nosfou podčiarkli prvky tanečnej ~tvl!záclc. 

Vrcholom vystllpenla bolo uvedenie Klavlrneho tria 
B dur. op. 99, D 898 od Fransa Schuberta. Ukazalo sa, 
že Schubertova meno nesie t11lo v svojom názve pln~m 
právom. V Ich Interpretačnom poňatl sa spájala spon
tánna muzlkálnost s vycibrenou Inteligenciou. Zahrat 
túto viac a ko 40-mlnútovtl kompozlclu technicky a ln
IOnačne bezchybne a v patt·lčn~ch. tempách je už samo 
ose be pozoruhodné. Ale nech~balo tu ani tvorivé pocho· 
ponle vntltorn~ch vzťahov - poézie a bravl1ry. Trlo 
predv ied la pozoruhodnú ukažku št~lovo čistej schuber
tovskej tntet·pretácle s typicky vledensk~m šarmom a 
noblesou. MILOSLAV BLAHYNKA · 

v organizačnej štruktllre BHS väčšina komorn~ch po
du ja ti sa uskutočnila v popoludňajšlch hodinách a v 
pr iestoroch s menšou kapacitou sedadiel. Z tohto llzusu 
vybočovalo spoločné vystúpenie dvoch komorn~ch an· 
sámblov - Stuttgartského dychového kvinteta (WlUy 
Froivogel - flauta, Slgurd Michael - hoboj , RaJner 
Schumacher - klarinet, Frtedhelm PUts - lesn~ roh, 
Hermann Herder - fagot ) a Bratislavského dychového 
-kvinteta (Vojtech Samec - flauta, Jozef Cejka - ho· 
bo j} . Jozef Luptéi!ik - klarinet, Jozef lllél - lesn~ r oh. 
FrantJ!Iek Machats - fagot). Ich koncert odznel vo ve 
čem~ch hod!nach v Koncertnej sieni SF ( 30. septe.m bra l . 
v porovnani so symfonlck~ml podujatiami v tejto sieni 
náv~t evnost bola sice o niečo nižšia, ale U čo neváhali 
prls( na koncert , odchádzali napokon s pocitom uspo· 
ko jenia z pekného zážitku. 

Nemeck! hos tia .a ko samostatn9 sllbor vysttlplll dva 
krá t - preds tavili sa v Malej komornej hudbe, op. 24, 
ll. 2 P. Hindemitha a v Dychovom kvintete C dur, op·. 79 
A. Klugbardta. Bratislavsk~ dychové kvinteto prispelo 
do programu lnven.čne sviežim!, vynallezav~ml a č o do 
využ.ltla nástrojov JntE!'ľpretačne vdačn~ml SlesUml ba· 
gotelami Gy. LlgetJho. 

Tesná bllzkosf súborov rovnakej zostavy v rámci jedl 
ného koncer tu, pochopltelne, nl1tlla k hladanlu spoloč
n~ch menovatelov 1 k Oslllu postlhnllť špecifické črty 
toho-ktorého ansámblu. K spoločn~m črtám obidvoch 
kolektlvov patrili muzlkantsk~ elan, lntonačná vyspelos ť 
a schopnos t pevnej rytmickej pulzácle, ktorej automo
t!ck~m dôsledkom boll UCQlené llnle. Za rozdielne črty 
možno považovať napr. odllšnost timbru v~sledného zvu
ku ako dOsledku Iného nastrojového školenia,~ azda a j 
rozllčnej kvali ty nás trojov a zrejme do Istej miery uj 
tnd lvlduálnyoh schopnootl jednotllv~ch členov obooh sú
borov. Vypozoroval! sme, že splrltus movens hosťujtl 

ceho kvinteta bol flautista W. Freivogel. V našom sú
hore - vďaka mimoriadnym nátlskov~m dlspozlclám -
zasa klarinetis ta J. Luptál!ik, disponujúc! väčšlml mož
nost.aml dllerenclácie tónu, najmä v jemnejšfch odtieň · 
koch. Národná črtu nemeck~r.h hos ti sa prejavilo vo vý 
raznejše j pregnantnostl llnie a v ostrejste ohranlčen~ch 
kontúrach. Vo vseobecnos tl našl dychárl tvorla tOn o 
mečo mäkšie, so širšou ampll tCtdou l vrúcn ej ~I P. . 

To, čo na tom to koncerte dokaza lo na,vlo r z!l ujut ,, 
'" Hsvedč!t, bol fak t t.P. ohlctvo ~uborv pn nlekofkýc ll 

Clenovia Brotialavského dychového kvinteta ( davo) 
a StuttgartsUho dychového kvlDteta ( vpra•o) bezpro· 
stredne po skončeni koncertu. 

sktlškach dokázoll úspešne a presvedčivo stvárnlt plnd 
polovicu programu. Prevažovala v nej tvorba 20. storo
čia. Poslucháčsky velmi vďačná, k vyššiemu populáru 
lnkllnujúca, radom groteskn~ch karikatúr a ohlasov po
pulárnej hudby presiaknutá .,Farmyard Suite" od .Angll· 
čunky Jacqueline Binnsovej, ako aj o niečo vážnejšie 
traktovon~ch Sedem tencov 1 baletu ,.Les malh81U"S de 
Sóphie" od Jean-René FrancaJxa. Z tohto spBločného 
menovatera so vymykalo Iba pôvabné, romanticky v9-
razne ladené, vrúcne Andante pre dÝe dychové kvintetá 
od S. l. Tanejeva. 

VLADIMIR Cl!IK ... 
Stáva -sa peknou tradlclou, že v Medzlnárodnt del\ 

hudby, za ktor~ určila Medzinárodná hudobná rada 
UNESCO l. október, odovzdáva Zväz slovensk~ch skla
da telov a Slovensk~ hudobn~ fond svoje v~ročné ceny 
na popoludňajšom koncerte BHS. Bolo tomu tak aj tohto 
roku a tento koncert venovala dramaturgia BHS tvorbe 
troch jubilantov : Zdenkovi MJkulovl (70). Otovi Ferea
czymu (15) a J61110Vl Zimmerovl (IO). 

Zdenko Mikula bol reprezentovan~ Clsáukyllll pies
ňami, premlérovan~ml pred pár rokmi na T~ždnl novej 
slovenskej hudobnej tvorby. Plesne na pOvodnll cigán
sku poéziu sil plné dojl.mavej lyriky l vášnivého pátosu. 
Interpretačne sú velmi vďačné a sóllsta opery SND 
Jozef Spaček sa s ich obsahom plne s totožnil a zdá 
sa, že bez zvyšku tlmočil v~poved autora. Spačkovmu 
hlasu l umeleckému naturelu je cyklus velmi prlhodn~ 
a preto aj jeho Interpretácia bola prežitá. Adekvátnou 
partnerkou v náročnom klavlrnom pa rte mu bola Dari· 
na Lackov6. 

Son6ta pre buste a klavfr Ota Ferenczyho vznikla pred 
viac ako dvadsiatimi rokmi, no nič nestratila zo svojej 
pôsobivosti, 'lebo Ide o majstrovské ·dielo, v ktorom 
sa dramatické napätie strieda s hlbokou medltatlvnos· 
tou, expreslvna sila . vtrazu s prekrásnou melodikou. 
K úspechu diela prispela kongeniálna Interpretácia Vik
tora Slmčlska a Heleny ·G6forovej. Premyslená koncep
cla a dokonalá sQhra v krajn~ch častiach, vrl1cnost pre
javu a krása tónu v Arloso-Adaglu prispeli k vrcholnému 
umeleckému zážitku. 
Efektn~ záver tohto reprezentaUvneho koncertu tvo

r ila Soa6ta pre klavfr č. 5, op. 90 Jba Zimmera. Jedno
častové dielo, no s jasnou trojd ielnosťou (-r~chle-poma
ly· r~chle). je velmi vypäté a dramatické, poslucháča 
nechá len krátko odd~chnut v strednom diele, aby v 
závere, prlpomlnajllcom krkolomnQ etudu, bolo dovtšené 
priam hurikánom hudby. Autor sl skladbu Interpretoval 
sam a dokázal, že je stille virtuózom par exceltlence. 

l tento koncert potvrdil, že slovenské hudobné umenie 
obstoj( v medzinárodnej konkur~ncll. Skoda len, že oň 
neprejavilo zaujem viac poslucháčov. Kde zostali čle
novia ZSSk? ANNA KOVA.ItOVA 

Fllharmonické kvarteto uyíedlo na festivalovom kon
certe diela J. Haydna, J. Cikkera a J. Brabmaa. 

Snlmky: S. KOnOzsl 

Koncert Fllbarmonlckébo kvarteta v rémcl BHS (2. ok· 
tóbra) bol vlas tne malou konfrontáciou naš ich šplčko
v~ch komorn~ch telies, pretože na otváracom koncerte 
vystllpllo Moyzesovo kvarteto -a dá sa povedať na vy
nikajúcej ťirovnl. Fllharmonlcké kvarteto prišlo na naše 
festivalové pódium s mimoriadne náročn~m progra-
moro. 

V Ovodnej časti sme sa zapocllvall do prekrásneho 
Haydnovho Slél!ikového kvarteta č. 4, B · dur, op, 71 
Hob. III 711. A opäť sme sl uvedomili, aké je to náročné 
u Interpretačne chúlostivé dielo. Práve v tomto sléčl
kovom kvartete sa žiada vela mäkkosti. jemného a 
uš fo chtllého tónu, povedal by som priam arlstokrauc
ké ho prcbásnenlo. Fllharmonlcké kvarteto prišlo s tro· 
chu ln9m výkladom. Haydna brali s~tejšlm a trocha hra· 
natejš lm tónom, objemnejšlml dynamlck~ml l kanta
blln~ml proporclaml. Na svojsk9 v9klad diela majQ In· 
terpre t1 právo a treba ho akceptovať, pravda , ak je 
profesionálne dotvoTené. V tomto pr lpnde tomu tuk nn 
07.1lJ holo. 

V dalšej časU .Programu sme sa započl1vall do Clkka· 
rovet ,,DoiDOmly - SUI!lkot-6bo kvarteta 1!. 3 (jedno
časťového). VIeme, fe toto dielo malo premiéru na 
Pražskej jari a odznelo l na koncerte v Banskej B}"Str1-
cl, ktor~ bol venovanf životnému jubileu skladatera. 
Co povedať o tomto diele zreléh() majstra, ktoté vzniklo 
po dokončenl v poradi už deviatej opery - tentoraz po
dla bratov Capkovcov Zo !Ivota hmyzu? Snád len roJko, 
že sQ to opat spomienky, lenfe •tentoraz zverené sláčiko
vému kvartetu. Autor sa priam s programov~ml vlzla
ml vracia k dOveme známym inšplračn~m prameňom . 
A muslme spomenllt, že smeruje predovšetk~m k ~ried
lom s lovenskej Judove j meloolky a cez ne l k miestam, 
scenériám, ktoré sQ mu drahé. Je to vlastne programová, 
komorne vypovedaná báseň s tlch~ml zákutiami l s vel
k~m kulmlnačn~m vrcholom. 
Záverečná čast koncertu patrila Brahmaoymu Kvln· 

tetn pre klavfr, dvoje baaU, vloln a vloloni!elo f mol, 
op. 34. Spolu s Fllharmonlck9m kvartetom vystllpll l po
predn~ česk~ klavirista Ivan Kl6uky, sólista Ceskej fll· 
harlhónle. A bol to práve on, ktor~ vd~chol život tomuto 
Brahmsovmu čarovnému dielu. Ukázalo sa, že tento ume
lec má velmi dobre ,.prečltaného" Brahmsa, že mu oza j 
rozumie. Našiel však dobrých spolupartnerov v členoch 
nášho FII ha rmonlckého kvarteta, ktor! mu rozumeli a 
viedli s nim tak potrebn~ dialóg. Koncert Filharmonické
ho kvarteta naznačil určité re~y tohto komorného 
telesa, ale zároveň potvrdil l jeho nesporné kvality. 

IGOR BERGER 

Svédsky komom9 sllbor Aquarh111 pod vedenlm Len
narta A.snma .sa predstavil festlv&lovému publiku 2. ok
tóbra v Hudobnom štlldlu Cs. rozhlasu re.prezentatlv
nym v~berom z repertoáru švédskej stlčasnet hudby 
v zastOpenf štyroch skladatelsk9ch generácii. Mená 
SleRhied NaiiJDUlll (1919), AntaDlo Dlbalo (1922), Arne 
Mellnls (1933), Jaa W. Morthen.n (1140) a Mlkael 
Edhmd (1150) dávall tušlf bohat~. prlťažllv9. experimen
tálne laden9 program. Nevhodne do neho zasiahla ne
zvládnutá réžia koncertu (zmätky so sv1!tlom, prestavby 
pódia a ne~snosť prestávky) l paraleltta s da,lšlm ko
morn9m koncertom Filharmonického kvarteta. Dlžka 
koncertu .navyše ni1Ula zéujemcov o dalšie festivalové 
podujatie odlst zo sály ešte pred ukončenlm jeho pro
gramu - uniklo nám uvedenie už povestného diela La
dislava Kublka Nárek bojovnlkovej ženy. 

Sl1bor, ktor~ tvoria hráči na drevené dycltové ná
strofe. sláčikové. klávesové a blcltl nástroje a sopranist
ka Solvelg A.Jr1'8110d, uviedol diela rôzneho zamerania. 
Ovodn~ Jarú pf8118ft J. W. Mortbeneona, ktor~ zaznela 
na koncerte premiérovo, uptltavala priam neuverltefnou 
tlmbrovou vyrovnanosťou sop ránu (S, Agrenová 1. bas
klaTinetu (Tommle Llndberg) a klavlra (Lennart Agren) 
v jemne nua·nsovanom hud,ob.nom toku komoozlcle. Je
den z nesrorov švédskej Novej hudby, Siegfried Nau
mann, sa predstavbl bratislavskému publiku sklad·bou 
Rlspoate 1 Pt'8 flautu a bl.cle ústrote. ktora. !laY. ne
splnila očakávané... Skladba pôsobila mozaikovite a 
napriek skvelej Interpretácii jej dialogické domény fun· 
.swvali nevtra211le. O to cennejšl zá!ltok vyplynul z na
sledulQceho člsla proszramu - v podobe dueta klarinetu 
fH. Bergman) a basklarlnetu (T. Lundberg) v skladbe 
Arni! Mellnlsa Rendez-vous, Dielo. hrané temer jedn~m 
dychom s bohatou va'l'letou farieb celého registra vrá
tane mnohozvukov oboch nástrojov. uplltalo svojfm str
hujtlclm hudobn9.m tokom a vyváženGStou partov 1 v Im
provizačne laden~ch partiách. O oflvenle v sále sa po
staral l Mlkael Ed l und (ktorého Iné dielo zaznel() l: 

pódia BHS v podani sl1boru blclch nástrojov v nedávne! 
minulosti) so svojou teatralizáclou Inštrumentálnej hry. 
V skladbe The Lo.t Jutslery, koncipovanej ak() Inštru
mentálne diva dlo, Ide o manifestáciu Judsk~ch a hudob
nlckych kontakrov v ansámbl!, ktoré sll ,pred publikom 
l·nak utajené, nebadané. Skladba, ktorá vznikla prfild 
desafročlm , nadväzuje na legendárne kompozlcle tejto 
orientácie - Match Maurlcla Kagela čl Rópons Henri 
Pousseura zo začiatku šesťdesl.atych rokov, nášmu publl· 
ku viac-menej neznámych. Osmevnosť, vyvolaná .,herec
tvom" hráčov a hudobn~m dlanlm na pódiu, nebola 
všade zámerom autora Inak dramatickej situácie, ktorá 
sa Jahko jav! ako gag. Poda nie sllboru však bolo akcep
tované so zretelom, že tento spOsob hudobnej Interpre
tácie nie je členom stlboru Aquarlus cudz!. Clovek -
podla textu v bulletine - bol v centre záujmu l nasle
dovnej štvorčasťovej kompozlcle Antonia Blbaloa The 
Savase (Divoch). Sy.mbollzovan~ v~voj človeka bol novo
den~ plejádou nuansovan~ch dramatick~ch situácii v 
hudob~om toku, nesacom vefkll dávku Individuality. 
Tentokrát som mal pocit, že väčšia koncentrovanosť an
sámblu mohla prispieť k sklbenosti pomE!'ľne rozsiahlej 
kompozlcle zanechávajl1cej v poslucháčoch vldltelnťi 
stopu. MILAN ADAMCIAK 

Neooz sme konštatovali, že komonna hudba na BHS 
má vyprofllovanejšle miesto v dramaturgii, kvalltatlvne 
vyrovnanejšie zázemie reprezentácie, vnlmavejšle pub
likum. Práve vzhladom na tieto skutočnosti by bolo 
žladllce zamyslieť sa nad repertoárom stlborov vychá
dzajftceho Iste nie z malej ponuky. Práve pre spoml· 
nan~ okruh záujemcov o tento žaner (viac labužnlkov 
ako bežn~ch vnlmatel()v) by bola ponuka menej zná· 
mych alebo menej frekventovan~ch mien zo s·trany dra
maturgie Istou zárukou priazne u poslucháča. Zdô
razňujem t11to skutočnost l z tohto stanoviska a pozna
nia, že repertoárové zázemie našich sQborov je velmi 
špecifikované, ba u mnohých obmedzené zväčša len na 
známe mená. Isteže, konfrontácia Interpretačného p.re
javu je zaujlmavá a poučná, predsa však objavovanie 
prináša známky určitého dobrodružstva, nov~ch Impul
zov, poznani a v tej sl1vlslost1 1 širšieh konfi"ontačn~ch 
mo~ostl na llrovnl doby, krajiny, školy. 

K tejto meditácii ma vyprovokovali rozsiahle repertoá
rové momosu stlboru London Baroque (ako sa o nich 
zmieňuje bulletin) . Zostáva však záhadou, prečo na fes · 
tlvalovom pódiu zneli opäť skladby Corelllho·, Hlhulla, 
PurceUa, Haydna ( v~nlD;l kou bol Thomas ErskJne). ked 
sa v bulletine spomlna množstvo u ná·s nehTon~ch skla
datelov angllckého (Lawes, Lock, Slmpson, Young, But
len, Jenklns). čl franclÍzskeho (Do rei, Rebel, Marais) 
baroka, nehovoriac o autoroch nemeck~ch, ktor! w
znlevajú nanajv~š e~te tak z rozhlasu. Mysllm, že po· 
ukázať na tieto rezervy je práve v tejto súvislosti zvláš( 

j Pokračovanie na 6. str. l 
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potrebné, vzhla d om na dobrú reprezentáciu mladého 
sú boru London Baroque na BHS '86 ( 4. októbra) . Súbor 
piatich zapálen~ch hudobnlkov l na ln'atlslavskom vy
s túpeni potvrdil , že Ich záujem je zakódovan~ v samot
nej podstate hudby a v radosti zahrať sl, zamuzlclrovať 
na profesioná lnej llrovnl. K tomu sl našli vy.nlka júcich 
učltelov hry na staré nás troje ( N. Ha rnoncourt) a od 
toh to základu sa rozvlja Ich vlastná interpretačná pred 
stava napln en á hudbou , temperamentom mladosti , ale 
predovšetk~m umocnen á názorom. Je sympatické, že hJa
du jú vlastn~ rukopis, i ke d niekedy v dOsledku Istej 
originality št~love odllšn~ [Haydn: Trio f. 5, C dur), 
n a dl' uhej s t ra ne da·rl sa Im (do určite j mie ry to pod
poru je aj a rchaic k~ zvuk nás tro jov) už známych d ie l 
( COI'elll, Händel) akcentovanlm určitého kom pozičného 
prvku odhaliť nové sllv islostl - s dobou , tvorbou . Ak 
u Corelliho TrlonJ son6ty g mol, op. 1/10 (poznačenej 
lntonačn~mi prehreškami) zdôrazňovali s kOr technlcls· 
tlckú brllanciu, no vo zvukovej podobe zaznievala pôso
bivo. s bohato rozvinutou k a ntabllltou , u rytmlcko-pul
zu)úce) harmónie Hiindlovej Triovej son6ty F dur, op. 
2/3 podporili spo ločenskll noblesnosť tohto a utora, vy
chádzajúcu z etiky a estetiky jeho myslenia. Cemba
lls ta súboru John Toll technicky preclzne a umelecky 
prirodzene zalh rl\1 Suitu pre i!embalo a mol, i!. 4 H. Pur
cella. Pre nás zau)lmavou sa sta la Trlov6 1006ta i!. l , 
G dur š kótskeh o skladatera Thomasa Enkineho znejúca 
vo vysloven e galantnrun mannhelmskom tóne. l ked 
kompozične daleko zaostáva za slávou tejto ško ly, po
važujem ju za poučn~ dramaturglck~ a kcent tohto vy 
s tOpenla. London Baroque svojim entuziazmom, a le jjre
dovšetk~m zmys lom pre zodpOvednosť a názor mOže 
by ť Impulzom pre viaceré naše sllbory, u ktor~ch v po
predi záujmu nie vždy stoja najvyššie ume lecké ciele. 

ETELA CARSKA 

Básn ik Milan Rúfus v rozhlasove j relácii o warch a1ov
coch povedal , že "v hudl}e je úloh a Interpreta väčšia 
a ko pri poézii, pri •literatúre. V poézii, ktorá existuje 
aj bez Inter preta, je on akoby mavyše , k~m v hudbe 
In terpret ju vlastne stelesňuje, on ju uskutočňuje". Tieto 
myšlienky rezonovali vo mne poč~JS recitálu 78-ročného 
nevldlaceho organ istu a sklada teJa Gastona t1tal1eho 
'Z P-urlža ( 5. októbra), -osobnosti, ktore j umeleck~ dotyk 
tronsponovan~ z n a hrávok do obra-zu "n a živo" pre
svedčil o ve lkosti merajúcej sa vekom storočia. Gas ton 
Lit"!!.lze skutočne h rané parti túry prežlarll absolútnou 
oddanosťou hudbe a práve takouto absolútnosťou v idenia 
.. ste les n il a uskutočn11" jej živú zvukovú ozvenu. 

Vari len nlekolkokrát v živote sa človekov i dostan e 
1a kého umeleckého nas~tenla a ko v prlpade recitálu 
Gaston a Lltalzeho. Napriek množs tvu v9nlmočn~ch osob-· 
nosti umenia, len jedincom je da.n9 ta k9to tvorlv9 dueli 
a bsolútnosti. prepálem~ doty kom samotnej jeJ podstaty, 
a p redsa je a kosi nevyhnutné slov om ju zachytiť, pre
l ožiť. 

Iba Is tou reflexiou sa môžeme sna~.!( o prlbllžen ie 
estetickej s ily Očlnnostl a poslania počutého, p retože 
.. t~m prúdom hudobnej očisty" bol zasiahnut~ každ9 
vnfmav~ poslucháč a nutne ho musel prijať v komplex · 
nosti svojej plnos t i. Je vôbec potrebné spomlnaf čo 
hra l? Možno, a le ak, ta k iba pre In formáciu o rozslah · 
los tl jeho orientácie. Is te. do vybrúsenej pamäti nevidia · 
ceho hudobnlka sa za roky života nutne museli na u kla· 
d a ť skladby, ktoré oživené nov~ml ·s kOsenosfaml, vlast
n ou kompozičnou fantáziou , sllčasn~m tnterpretačn~m 
prúdenlm zach ytili čo le n okraj Ich pOvodrného vtdenta 
a I nvenčným preh od111ocovanlm sk ladatera naš li v dana 
chvlfu takúto ~ranspozlciu. Ako hra l Bacha (Fantáziu 
G dur , BWV 572 ). Coupertna (Offertolre su r ees grands 
Jeuxl. Francka (Chorál 1!. 3). Vierneho (Symfónia 1!. 3J , 
A.llaJna (Variácie na tému Clémenta )annequlna). Lital 
ubo l Je u x de rythm es, Prélude et danse fuqu ée). impro-
fidciu na slovens kO fudovú pleseň Boler6z, bolerb .. . 
i ltyri prldavky ( Allalne. Bach . Messlaen , Wtdor j . . . 
- s pokorou a úctou vo vefkosf umeniu . ktoréh o JB 

sice spolu tvorcom, a le Ibu v hlbokej oddanosti múdre · 
ho l! loveka pred zákonitosťami vyššieho poriadku života . 
V pokore, ktorá mu dáva sllu, aby túto zákonitosť po· 
chopil a tlmočil poslucháčov i svoJim umen!m. V wke) to 
filozofii života spol!!va Lltalzeho tllžba po dokona los ti , 
ktorá naš la svoj fuds k 9 l umeleck~ pendant v oddanosti 
HU DBE - preto svojim mys len!m a vyz.na nlm nám prl
pom!na 'POkračovate ra humanistickéh o posolstva Albert u 
Schwettzera a titana nad l!asovos tt Johanna Sebastlana 
Sne ha . ETELA CARSKA. 

K najočakávanej~!m komorn~m koncertom tohtoroč 
n9ch BHS patril aj plesňov~ recitál svetoznámeho te no
r istu z NDR Petra Schreiera, ktor9 je, dá sa povedať. 
u ž pravldeln~m hosťom náš ho festivalu . Nn BHS účin· 
kova l už viackrát a ko ope~n9 l komorn9 s pevák. V tom· 
to roku sa preds tavil opä( piesňovtm reclt61om, tento 
raz však nie v s prievode klavfra , ale lu~ny. res p. gitary , 
nn ktorej sóli stu sprevádzal vynikajúci rakOs ky lnštru 
mentalis ta Konrad Ragossnig, festiva lovému publiku znli · 
my svojim g lt arov9m reci tálom n a BHS v r . 1981. 

Koncer t P. Sch reten.1 a K. Ragossnlgu bol zarudený 
na 5. októbra popoludnl do Koncertnej s tene SF. Drama· 
turglcká llnla Sch relerovh o plesi\ového recitálu sa n ies
Ja v~lučne v znamen! nemeckej vokálnej tvorby. Obdob1e 
oaroka v ňom reprezentovali Malé duchovné koncerty 
Heinricha SchUlza a v9ber z DruheJ knilky pre A. M. Ba
chovt od Johanna Sebastiana Bacha. V lnte~pretačnom 
stvárnen! 4 duchovn9ch koncertov H. SchOtza 1 3 ples 
n l J. S. Bacha sn v plnej miere ukázn lo Sch reierovo 
:;pevácke majstrovstvo-technika. ku ktorej le sotva čo 
doda t, dlsctpllnovanos t s .a kou reš pektoval št91ové zna 
ky barokov9ch kompozlc ll a n ajm!! dokona le premys lo 
nl! Interpret ačná konc epcia. ktorá ni č ne nechávn n a mí 
hodu a každému tónu . každému slovu . každej frá ze Ul 

( uje svoje pres né mies to . presn ý výraz. Uvornenej~l bol 
'>ch r·ele rov p rejav v Bac h ových s kladbách ktor (• oprot1 
'ichUtzov9m ma l9m duchovn ým koncer rom 11/lsobih m•; 

<><l tC' kcjšle lyrtc kejMo 1.1 v r úcn e) ~te az<.1 .1 1 wojuu w!•t 
,, .Ju tematikou V Sch 0 rwv9ch 1 B.Jchov9•.h sk la tlha• lÍ 
• O'u ~ pnevoclným n:lst ro)o m lorna. l<lll r ~ v !{,, ~o--sni ){ •> 
v V C h : ukti ch zn r lot r'l ~ t tl JI\OI IIt~ ol tl o-l o•lll! o• 

Gitarista Konrad lagounJg a tenorista Peter Scb.teie.r 
pri nojom bratislankom •ystipeal. 

Snlmka: S. Kôn!lzsi 

PlU plesni F. Schuberta v dobových transkripciách pro 
spev a gitaru - Sensucht, Nacht un Träume, Das Fi
schermiidchen, Heidenrilseleln a Horch, ,horch Lerch' 
sO klasickou ukážkou n emeckej roma ntickej plesňo~ej 
literatúry. Za ujlmavé bolo porovnať vyznenie plesni s gl
tarov~m s pr ievodom, ktor~ je oproti klaviTu predsa len 
zvukovo chudobnejšl. Schreler sprá vne odllš tl roman tiz
mus od barok a. Preto bol spevác ky prejav odJahčenej
š l, náladovo uvorne n e jšl, dynamicky pestrejšl, Celkov~m 
výrazom, deklamáciou, mimikou a Intenzitou svojh o krás
n e sfarbeného hlasu diferencoval jednotlivé plesne, vždy 
však n a poll komomého, nie forslrovaného speváckeh o 
prejavu. 

K v~ročlu C. M. yon Webera zaMdLI ume lec do s vojho 
repertoáru jeho l plesni so sprievodom gUary - Tri 
can&onetty, op. 29, pleseň Eln Konig einst gefangen 
aass, Die Zeit, op. 13, i!. 5 a Wiegenlled, ·ta ktiež op. 13, 
i!. 2. Plesne c. M. v9n Webera podobne ako 1 ďa lši pla· 
6o•:f cyklus súčasného nemeckého s kladate l a GUothera 
MJt1ergradoeggera Veae16 herb6rium na texty KaTia 
Heinricha Waggerla !JOsoblli menej presv edl!lvo a ko 
ostatné diela , ktoré na koncerte zazn eli. Chý_bala .tm 
lntonačná presnosť, tvoriv~ moment, ktor~ z púhe) Inter
pretácie vytvára umenie, väčšia v~razová š k ála napriek 
tomu, že Sch relerovo s pevác ke umenie nikdy n emOže 
klesnOť pod vysokll Ja tku profesion a lity. A predsa ... No 
u n eho sme n a vykínutl na niečo Iné, n a niečo viac, na 
Interpretačnú úroveň prezentovanú vzápätl v závereč 
n~ch piesňach )ohanna.a Brahmsa, Jstoré predstavovali 
v9ber z jeho cyklu Nemecké fudové plesne. V piatich 
piesňach .- Es atebt eln Ll.nd in janem Tal, Erlaube 
mit, felns Miidche, Car Hebllch hat slch ga.ellet, 
Schwesterlein a Mein Miidel hat einem Rosenmund vy
tvoril P. Schreier za ak-tlvne) inšpiratlvne) spolupráce 
K. Ragossn lga pä t osoblt~ch svetov, pät rozllčn~ch ná
lad - vesel~ch l smutných, m edlta tlvnych l žartovn~ch, 
a to priam rozprávačsk~m spôsobom. Vyu~lľ prťtom v 
prls nej koncentrácii celO š kálu svojho Interpretačného 
umenia , ktoré cha.rakterlzuje kultivova ný prejav , Inte
lektuálny prlstup, znalosť literatúry, v n eposlednom rade 
však 1 k rásny tOo bez vedfa1šlch ohlasov~ch prlznakov 
a dtsctpllnovan~ muzikálny prejav. 

MARTA FOLDESOVA 

Hosťom nášho medzinárodného hudobného festivalu 
bolo t Trio pre stífasn6. hudbu 10 Sofie, zamerlavajt1co 
sa v9lučne ma súčasna <hudbu. Je potešltelné, že toto k o
morné te leso, ktorého členmi st\ T. Karparovod ( biele 
nás troje ). l . Glavanov (klarinet) a L. Getovov6-Rajko
vov6 ( klavlr 1 venuje mimoriadnu pozornosť l súčasnej 
s lovens kej a českej tvorbe. Dokumentoval to Ic h festt 
valov9 koncert v rámci BHS (6. októbra). 

v prveJ časti programu. sme sl vypočuli Medit6clo 
Stefana lkonomova, dá sa povedať malú Improvizáciu , 
zalofentl n a vtlpn~ch nápadoch, s troho formulovan9c h 
hudobn9ch myšlienkach. Bolo to vlastne preludovanle 
n a jed ne j v~razovej rovine, avša k tematic ky znal!ne p re
pracované. 

K velk~m zážitkom vystúpenia hosti pat rilo predvede
nie d ie lu EdJsona Denlsova •Oda na pamiatku Ernesta 
Che Guevaru. Tmavé farby a z nich vys tupu jú ca kantd 
bllnos t navodila a tmosféru nepokoja, hrôz a vefkého 
drumattzmu. Je to možno paradoxné, a le v rámci komor
ného obsadenia rozpú ta l Denisov drámu, ktorá m ala 
priam symfonic ké rozmery. 

v prvej časti programu s me s i vypočul! 1 Ebenovfch 
Protlhréfov - dielo koncertll ntne rozohra né n nadmieru 
vtipné. U Ebena zaujalo objavná metro-rytmika , ale a1 
kont rapunkt nápadov o a leutol·ick9ch vlzll. 

Druhá časf programu bol o lednoznnčne slab~la . Najp rv 
sme sl vypočuli Ludi a tre od Bertholda Hummela , d a · 
lej tklivé a záduml!tvé Berceuse Simeona Pironkova a v 
závere Son4tu a tre Ladislava Burla18, ktorá je kom 
pozlčne priam rozorvaná, zost ro jená z rozmanlt~ch ty
pov hudby 1 spôsobov kompozične j práce. Poču( v n e1 
Moyzesa l názvuky nn minimálnu hudbu. Mimoriadne 
vtipné boli však prtduvky - Nočné seren6da N. Stol· 
kova a Lazarica C. Mlnkina. 

Bulh urs ké Trlo pre súčasnú hudbu presvedčilo tak svo· 
JOU dramaturgiou ( najm !l v prvej čas ti program u J. ako 
i svojim Interpretačným ma js~rov s tvom . 

IGOR RERGEit 

K v~znumn9m hosfu júclm Interpretom tohtoročných 
BHS patr ili a j sovietski umel ci, hus listi Igor Oi1trach 
a jeh o syn Valerij Olstrach - syn a vnuk s lávneho 
hus lového virtuóza Davida Oistracha. V Bl'atlsluve mclh 
počas festiva lu v1acero vys túpeni. Jedn9 m z prv~ch 
bolo a ) účinkovanie na koncerte 7 . o któb rd v KSSF. nn 
ktorom bol Ich umeleck9m -partnerom vynik BJÚCI český 
Sukov komoTný orc hester. Na koncerte su l. Ols trach 
p reds tavil nielen a ko s Olls t-u, a le l oko d1ngent. Jo tre· 
bu poznamenať. t e túto úlohu zvládol vyn1k tqúco. 

Uvotlnou s kladbou koncertu bol ~t Symfónia ~- H , 
c mol. Sm6točn• . d1elo Josepha Jfuydnu. 'll pud.1n 1 u 
km ho komorného orches t ra. ktor)• hr.d )JO l• t<~ktov M 111 

l. Ois tracha . smrJ ma lr mo.r.nosl započúva l ,,, !lu p lnok r 
neh o hullohnéh o dtoln. znerúcoho v piHUJ mo l'r u ' tnt •·" 
1 rách k l u!> I Ci~ ll l'kČho Slý lu hrav o. 1.1t1ko. llll"' !illlll 'VIl 
11 1(1/,IHl, prOIJOľČilt- o/yVil ?.llOIJ, ,.li(;dS IU' l ku llll·Ul ollll: 'd,J\\,t 

' 

nielen Olstrachovmu dir.igents kému veden iu. kto ré ne
spočlva ani tak v gestách ako skôr v po ita tl hudby, 
a le aj vyspelosti orchestra - v s úzvuku jeho členov, 
vo vyrov!Uinostl zvukovej, tempovej 1 dynamickej škály. 
V Koucerte f. 1 a mol, BWV 1041 Johanna Sebastian& 
Bacha sa predstavil ako sólista V. Oistrach. l vďaka 
bohat9m skllsenostlam svojho otca, ktor~ držal interpre
tačn9 priebeh s kladby pevne v rukách, mohol mladý 
ume lec p·reukáza t čo vie a dokáfe. Nápomocn é mu pri· 
tom boli aj je h o boha té s kús enos ti z oblasti komornel 
hry. Predsa však ch9ba la Bachovmu prvému hus lovému 
koncertu väčšia presvedl!ivost, preclznejšla rytmická 
pregn antnosf, väl!šia v9razová d iferen ciácia jednotliv~ch 
časti. Všetky tieto pripomienky ustllpll1 do pozadia v 
d al'šom Bachovom huslovom koncerte č. 2, E dur, 
BWV 1042, ktorého sólis tom bol l . Olstrach. Vďaka svo
jej dlhodobeJ I nterpretačnej praxi , technickému 1 ume
leckému ma jstrovs tvu a zrelosti vyznel s6lov9 part pre· 
svedčivo a n a vysokej profesionálnej úrovn i. V pomalej 
s trednej čast i koncer tu , Adagi u . l. Olstrach dokázal, !e 
aj v Bachovi sa dá uplatnlf vrúcny lyrick~ prejav. 
V dvoch okrajov9ch častiach zas a, že je majs trom svoJ· 
ho nástroja , že mu je baroková koncertná literatúra by
tostne bllzka a že velmi dobre ovláda št~lové záko
nitos ti je j Interpretácie. 

Záver koncertu Sukovho komorného orchestra vyplnt· 
la serenád a Mal6 nočn6 hudba, KV 525 Wotrga nga Ama· 
dea Mozarta. Dielo notoricky známe, ktoré často bud! 
do jem, že je u ž obohran é. Igor Olstrach s a aj v Inter· 
pretácli tejto s kla dby prejavil ako tvort v9 typ d irlgentu, 
ktor~ dotvára dielo priamo nu koncer tnom pódiu. Vy 

, užlva pritom s voje zn a los ti koncertn é h o hráča , kto ré 
majú pozltlvny vplyv na poňa tie orchest rálneho partu. 
Malá nočná hudba W. A. Moza rta , toto ro ko kové dielo 
plné vz.Tuchu, e legancie a pôvabu . bola v Interp retácii 
Sukovho komorného orchestra a l. Ois tracha prejavom 
radostného m uzlclrovanla, vysoké ho profesionálneho 
majstrovs tva , spol!lva)úcom vo vypracova ni ka ždého de · 
tallu rytmickeJ a dynamickej zložky, výrazov9ch m o
mentov a dtsctplinovanostt, ktorá neprtpus tlla pre kro 
čU hra nice, za ktor~ml sú velakrát len vonkajšie a luc 
né efekty . MARTA. FOLDESOV-'· 

Jedn~m· z v~razn9ch z.nakov tohtoročn9ch Bru tlsl u\· 
sk~ch hudobn~ch s lávnos ti bola - popri uvádzanl d1ol 
s mierovou temat•lkou - a j sústredená pozornosť ju 
bllantom domácej a svetovej hudby v roku 1986. K9rn 
tvorba väčšiny jubllujúclch autorov zaznievala na jol.! 
not<llv~ch koncertoch festivalu , s klad a tefs kému odkazu 
J6ma Levoslava Bellu bol venov nný s amostatn9 večer 
z tvorby zak ladatefa našej národnej hudby . 

Zaradenie bellovs kého koncertu prt pr!ležl tos tt 50. vý 
ročla úmrtia s kladatefa medzi podujatia BHS je v9-
znamn9m dramaturglck9m člnom , ktor~ potvrdzuje s ku 
točnosf, že sa nám postupne dari ožlvovaC Bell ovu tvor 
bu. )e poteš ltefné, že sa neus tále zvyšuje aj počet Inter 
pretov, k~prl sa o túto tvorbu 'ZilU)Imajú d ju aj presa
dzujú. Treba len dbaC na to, uby te nto záujem zostal 
trva l~m aj po dvoch n edávnych s kl ndutcl ov9ch jubileá ch 
(v roku 1983 sme st pripomenuli 140. výročie od narode 
nla 1. r:. Bel<lu) u ·a by su !eho tvorba sta la- organic kou 
súčasťou n á šho každodenného koncertnéh o života . 

Na úvod koncertu zazn ela Fantázia - Son á ta d mo~. 
pre organ v podani Vladimlra RUióa . Ume lec velm i c it· 
·liv·o prispôsobil sv oj prednes redukova n 9m možnostiam 
nástro ja v Hudobnej sieni Bratis lavs ké ho h radu. Son átd 
tým nadobudla Iné zvukovo-v9razové vlastnos ti. k t or~ 
sil však predsa len prirodzene jšie. bohatšie a skladbe 
vlas tnejšie na väl!šom Inštrumente. Rusó Interpretoval 
dielo presvedčivo, techn icky s p ofnhltvn . pritom s patrlč 
nou noblesou a s vy.ntkajúclrn zmy'llom pre vysta van ie 
celku l gradáciu . Azda by sa žludul ešte zdržanlive jš1 
v9raz v preduchovnenej s tredn ej .časti . Bol to vša k v~ 
kon, ktor9 zaujal, 

V podani sopranistky Evy Bla h ovej z1:1 kvalitne( kl.J 
vlrnej s polupráce Miloslava Staros tu s me st vypotull 
pit' piesnJ z bohatého plest'lového odkazu majs tra. Sko 
da. že Ina k citlivo lnterpretov!ln é ples ne nevyzneli pré 
ve najpresvedčivejšie v akusttc k 9clt podmienkach ko.n 
certne j sá ly a že výberu k rehk ych plesni ch9bal v!lčš l 
nálad ov~ kontrast. Boli v šak cenn9m svoclec tvom snaženi 
a utora nadviazať na roma ntickú p tesi'tov ú tvorbu a zá· 
rovei\ o v~rnznej šte vyjad reni e nél' Od n6ho ct tenta v 
kremnickom u bratis lavs kom obd ob!. 

Bellovo Sl6čikové kvarte to c mol, op. 25 JP. próvon• 
vyzdvlhov11né a ko jedno z nu )l ep~lch diel :.k ladu teľo~ 
Interpretova lo ho Moyzesovo kvarteto , kt oré potešilo 
svo jou kvalitnou reprezentáciou na XXII. ročnlku BHS 
už po druh9 raz. Po vyntkuJÚCO t lmočenom So~takovičov 1 
sa p ozoruhodným spôsobom lOlOCn ilo ,q lle llovho s lA 
čikového kv a r te tu , v9sleclkom čoho holo plno k rvné mu 
ztcfrov ante s atrlbitlllll vysok éh o mter protačného !1}!! 1 
s trovs tva. V prtpacte in terpretác ie Bcllovhu k vartetu h e 
možno však nespomenúť miestom! pre jllvu)úCu s u ncdo~ 
ta t očnú priebojnos ť prv9ch hus tí . čim zbytočna II'PI'I l 
mak vyd aren9 celok. 

Na záver možno konš tatoval , te cyklL•S ll udba :.ta re ) 
Bratis lavy bol. t9mto koncertom oboh ute n9 o cenn9 pn 
spevok. GEJZA VA JDA. 

Velké sAla Spoločenského domu Vernost ChZjD w 
Bratislave nepatr! medzi reprezen tačné koncertné húl \ 
no predsa býva v rámct BH S každoročne účelovo vy 
užit á a publikom dos lovu nab itá. Stu lo su tuk l ten to 
raz n a cel ovečernom komornom koncerte sovle ts ky t ll 
ume lcov - známy ch hus lis tov Igora Oist rach a, )Oho 
syna Valerija Oistrach a a kla v1rt s tu Leon ida Bloka ( 8. ok 
tóbru 1. Interpretácia s kl ad ieb pre d vo je h us ll , za rade 
ná do koncertného progra mu, n te 10 u Ots trachovcov 
o jedinelou záležitosťou. Má svoju tradlc1u ozvlá t nen u 
rodi nnou nadväznos Cou, ktorej základy poloi 1l slávn\ 
huslista David Ois tractt. Potomc l Ig o r a Valenj 01st, ,, 
c hovc1 n a festlva lovom vys túpeni prodviedtt rozma n tt\ 
repertoár, v ktorom po umeleckej s tránke nnjvr uc '·' ' 
ujali diela ). S. Bac ha , J. Brahmsa a S. P•·okoficvn. lin 
chova Triov6 son6ta pOvod n e nap!so n ll pra dvoje hustl 
a i!embalo C dur, BWV 1037, zaznelo n o kon ccrr e v k om 
blnácil s klavlrom. Hudobn9 ná s tro j, ktol y mil l Le o 
nld Blok k dt spozlcll, aj na priek decentnOmu pri:.pllsú 
benlu sa klaviri s tu sláčikom a a kus tike sály J)reuád ?.1ll 
nevy hovujúcu zvukovú kvalitu . Stvorčasfová Tnova c;o 
nata 1 S. Ba ch a v tnterp retn č nom s tvárnenl Ots t ra ch O\ 
euv mnlu zn uky jasneJ k oncepcie vypl9vujúCt: l ' · tor1nu 

(Pok1 ačovan11! n u 7 -.u 
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KOMORNÉ KONCERTY 
nlckú zcučnosť boli zamerané menej známe inštrumen
tá•lne skladby svetoznámych vynikajúcich huslistov -
Belgičana Eugéne Ysayea a Spaniela Pabla .de Sarasa
teho. Poéma Družba nesie črty inedltatlvnoltt a bohate( 
71Yukovej kolorlstlky. Ols trachovcl fu Interpretovali vel 
kolepo a spontánne. Oživenie priniesol Spanlelsky tanec, 
plný optimizmu a dynamického nli boja . Olstrachovci l tu 
zaimponovali brilantnou nás trojovou technikou, presnou 
Intonáciou, jasnou artikuláciou a strhujúcou muzlkall 
tou. V prldavku skladieb medziiným zaznel \ CBDOn 
perpetua J. S. Bacha, ktorým sa sovietski umelci roz

Stretnutie hudobných dramaturgov 
V rámci Bratislavských hudobných s lávnosti sa kaž· 

doročne uskutočňuje nlekolko podujat! pracovného cha 
ra kteru - medzi nimi a j Stretnutie hudobDých drama
turgov, ktorých usporladatel•om je Slovenský hudobnf 
fond. Cielom podujatia je zoznamovať 11častnlkov so 
slovenskou hudobnou tvorbou a napomáha ť tak jef pre
nikaniu k ši,ršlemu oki'uhu d•omáclch 1 zahraničných 
poslucháčov. Rozsahom l dosahom patri stretnutie k na j
význammijšlm l najúčlnnefšlm podujat iam SHF v zmysle 
propaglicie hudobnej tvorby našioh skladatelov. To po
tvrdM a j tohtoročný, v PQradl už š trnlisty ročnlk stretnu
tla. Zišolo sa na •t'\om viac a ko dvadsať domácich a za
hraničných hosti - zás tu pcov z Bulharska, Holandska, 
Maďarska, Svédska, Verkej Británie a Sovietskeho zvl!zu. 
Ceskos lovenskl účastn !·cl reprezentovali temer všetky 
kraje CSSR. Stretnutie dramaturgov otvorilo prijatie 
hosti riaditerom Odboru umenia Ministerstva kultt1 ry 
SSR zaslúžilým umelcom Jozefom Kottom na pôde MK 
SSR. 

(Pokračovanie zo 6. str.) 
vej kontrastnostt jednotlivých času, ktorých pomalé 
tempá plynuli v svietivej kantiléne a rýchle sa vyzna
čovali presnosťou dokonalej súhry. !'rio pre klBYir, hu
le a violu Ea dur, op. 40 J. BrahJUa Olstrachovcl taktiež 
citlivo kreovali, zdôraz.ňujúc plesňovll melodiku bohato 
odstupňovanú harmóniou a mnohotvárnou rytmikou kla 
vlra. V súhre sovietskych umelcov sa prejavilo velké 
technjcké majstrovstvo, hlboká citovosť a dlsclplinovn· 
nost. Nadšené obecenstvo aplaudovalo po každej časti. 
Nemôžeme mu však tento rušivý moment zazlievať, pre-

lúčili s pozorným publikom. 
BO!ENA DLH~ OV A 

Valerij a David OistracilO'vci vyst6pW na troch ltoDCer
toch tohtorooofch BHS. 

Klavlme trlo Darttngton (Oliver Butterwortb - hus
le, Michael Evana - violončelo, Cllffonl Benaoa - kla· 
vlr), ktoré sa predstavilo 9. Qktóbra na popoludňajšom 
koncerte v Primaciálnom paláci, bolo druhým komor
ným súborom rovnakého obsadenia na tohtoročných 
BHS. Ten prvý - Viedenské Schubertova trlo - nasa
dil pomerne vysoké Interpretačné krité ria a my musi
me, žlal, konštatovať, že výkon súboru z Velkel Britá
nie zostal na spodnej lu-ante! bežného štandardu. Chýbal 
tu predovšetkým jasný a vyhranený Interpretačný né
zor na jednotlivé skla!\bY, a•le nedos ta tky boli aj v ob
lasti techniky a súhry. V Ovodnom Klavlrnom triu i!. 32, 
A dur od Joaepba Haydna sa snažili podčiarknuť pre
dovšetkým tie miesta, v ktorých Haydn anticipuje Bee
thovena. No zliroveň Haydnova hudobná reč s tra tila 
vera zo svojho melodic kého čara a a rc·httek tontckei 
prtezračnosti. V Triu pre huale, violončelo a klavlr od 
Ilju Zeljenku sa Im nepodarilo dosiahnuť adekvatne tem
po, a ko aj vnOtor né napätie a nliležlté kontrasty. Na
proti tomu druhá kompozlcla z oblasti sQčasnej hud
by - Klavlrne trio anglického skladatela Roberta Han
sona - vyznela tak trochu akademicky, rovnakou mie
rou z hladiska kompozlčnélho a j Interpretačného. 

V dramaturgii preh rávok , ktoré absolvovali 11častnlci 
v priebehu troc!) dni, nadviazali usportadatel1a na pred· 
chádzajl1ce ročnlky: popri ponuke najnovšlch diel na
šich sk•lad•a te lov, ktoré boli uvedené na Týždni novej 
slovenskej hudobnej tvorby 1986 alebo premiérovo za· 
zneli v poslednom obdobi, zaradili do prehrávok blok 
staršlch diel s lovenskej !hudobne j literatúry~ V tomto 
roku bola retrospektlvna n ahrávka venovaná slovenské
mu Inštrumentálnemu koncertu .a zazneli v neJ die la Ale
xandra Moyzesa , Já na Clkk.era, Eugena Suchoňa, Ota Fe
renczyho, Ilju Zeljenku, Ladislava Bur lasa a d alš!ch. 
Pracovný charakter prehrlivok v Klube skladatelov a 
Domove slovenských sklada telov v Dolnej Krupej strie
dala živá atmosféra festivalových koncertov, na ktorých 
sl 'účastnlcl mohli vypoču ť okrem Iných a j diela Jána 
Levoslava Bellu, a ko aj premiéru oratória "Cantlcum 
pro pacem" Ivana Hr ušovského. Okrem toho v rlimcl 
podujatia predviedla Fllharmonlcké kva·rteto dielo Jána 
Cikkera "Domovina". tože zos tavovatelia programového bulletinu zabudli v 

ňom uviesť jednotlivé časti tohto cyklického die la. Dru
há polovica programu Ols trachovcov bola venovaná 
výtučne skladbám we dvoje husll - zazneli SonAta 
C dur, op. 51 S. Prokofieva, Poéma Drulba E. Ysayea 
a Spanielaky tanec P. O. Saruataho. Prokoflevov ori
ginálny š týl 4-časťovej sonáty umocnili Olst:rachovci 
j edinečnou Interpretáciou. Bohato diferencovaná dyna
mická škála, celková kultúra zvuku a vkusná agogika 
boli v Ich prednese úplnou samozrejmosťou. Skladba 
pôsobila prirodzene, s triedmo až priezračne zásluhou 
Interpretačného vkladu umelcov. Na virtuóznosť a tech-

Druhé pol'Ovlca koncertu 'Pa~rila Klavlmemu triu 
d mm, op. li3 Rober.ta Schumanna. O lnterpretlicli ko· 
morných skladieb E. Schumanna sa nedá poveda ť, že by 
bola bez otliznlkov. Schumann zaujme sOčasného poslu
chliča zväčša vtedy, ked je oprostený od zbytočného 
plitosu, 'Od prllišnej romantickej subfektlvnosti, niekedy 
až nostalgie či sentimentality, ked je Interpretovaný 
civilnejšie, a le pritom zliroveň aj velkoryso. A z tohto 
hladiska sa súbor k Schumannovl pribllžil Iba do po
lovice cesty, no na druhej s trane t:reba oceniť archl
tektonlckl1 sklbenosť ·a d·obrú tematickll prácu. 

Na boha tl1 ponuku slovenskej hudby reagovali Očast
nlcl neformlilnym záujmom a našlo sa dosť času na v9· 
menu postrehov, konfrontáciu nlizorov, hodnoteni, a le 
a to je azda najdôležite jšie - mnoh! odišli zo stretnu
tla dramaturg·ov s konkrétnym plénom uviesť s lovenské 
skladby do programov koncertov (dramaturgovia z CSR, 
Svédska a Holandska ), usporiadať prehlfávkv a prizvať 
na~l oh autorov (ZSSR], zaradiť do vysielania (Velké 
Britlinla a Ma da•rsko) čl oboznlimlť s našou tvorbou 
širšiu hudobnú verejnosť prostrednlctvom tlače ( B.ĽR l . 

XV. muzikologická konferencia 
K tradičným pracovným podujatiam 

HHS už po cLlhé roky pa tri muzlkolo
glcká konferencia, ktorl1 v rámci široko 
koncipovaného vedeckého cyk•lU Hudob· 
né tradlcle Bratislavy a Ich tvorcovia 
pripravuje Mestský dom kult11ry a osve
ty v Bratislave spolu s Festivalový-m vý
borom Bratislavských hudobných sláv
nosti. 

Jednou z najsympatlckejšlch čtt muzl
kologických konferencii je Ich premys
lené dramaturgia, volba takých tém, kto
ré vyplývajú z po~rleb vedeckého objas
ňovania mnohých nerlešených otázok 11 
p roblémov týkajúcich sa hudobne j minu
los ti Bratis lavy, resp. s lovenskej hudob
nej histórie. Upriamenie pozornosti na 
živú. aktuli-Jnu tému cha rakterizovalo aj 
tohtoročntl, v poradi už 15. muzlkolo· 
glckú konferenciu (2. októbra vo Filmo
vom klube ). Sto rokov divadelnej budovy 
v Bratislave bolo dostatočne s ilným Im
pulzom k tomu, aby sa tomuto v9znam
nému ku ltúrnemu jubileu venovala p!llt
ričná pozornosť a j z vedeckého hladis
ka. 
Storočnica budovy bratislavs kého dl· 

vad ia s jef bohatým divadelným životom 
bola témou tak a traktlvnou 1 aktulilnou 
s účasne, že jej boli ve nované hned dve 
vedecké podujatia. Ak prvé podujatie -
sympózium na tému Storočnica budovy 
SND retl'ospektlva a perspektlva 
( 24. septembra v Zrkad.l'Ove j s ieni Stare j 
radnice, poriada tel ml boli Umenovedný 
ústav SAV, Slovens ké národné divadlo, 
Mestské múzeum v 8raNs lave ,a Sloven
ská umenovednli spoločnosť pri SAV ) bo
lo organizované prlmérne z postu čino· 
hemých tea trológov a venovalo ·Sa pre
dovšetkým fubilujl1cef budove bratls1av
ského Q.ivadla, histórii v7Jnlku SND, slo
venskej dramatickej tvorbe na javisku · 
SND. formovaniu slovenského činoherné
ho prORramu, ale 1 projektu novej bu
dovy SND v Bratislave (no nechýbali ani 
referáty o sl'Ovenskef opernej a operne
Int erpretačnej tvorbe ), tak druhé podu
IBtle - muzlkologlcká konferen11l·a vy
chlidzalo z aspektu hudobných historikov 
11 Ich snahy zmapov.ať vývoj v oblasti 
hudobného dlvadl·a . Volbou témy "100 ro
kov no.vého operného divadla v Brati
slave" sa naznačno, že pozornosť sa sú
s~redl predovšetkým na o-peru. 

Ovodný referát predniesol vedecký ta
jomnlk konferencie dr. Zdenko Nod
ček, CSc., ktorý v ňom zoširoka načrtol 
apulol!ensk6 a kult6rnu situáciu v Bra
tislave v osemdesiatych rokoch mhiulé
bo storotia, pričom upozornil n11 lifl 
momenty il okolnosM, ktoré vledll k 
stavbe nove j divadelnej budovy. V teJ tO 
~ úv lslol'ti poukáza l na výraznú demokrll · 

tizáclu hudoboného ~,života , v Bra,~!slave, 
prenlkaN9 hudby do koncertných sieni 
a ďalšieh vyhovujt1clch priestorov, zvý
raznil zástoj bratislavského · meštianstva 
na kultila'nom poll l kultl1.rnu aktivitu 
niektorých jednotUvcov ("mestský a·rchl
vár J. N. Batka ). Značnl1 pozornosť ve· 
nova! hudobnoeste tlckým otázkam .tejto 
doby , najmä estetickým nlizorom Franza 
Liszta, zomlera jQceho práve na prahu 
otvorenia nového d-lva d•la v Bratislave. 
Referát Alle Varkondovaj ·sa zameral na 
prlb!Jženle vývoja operno-interpretačnej 
tvQrby v bootlslavskom Mestskom divadle 
pred sto ·rokmi a vyniesol na povrch 
cehl plejádu dnes úplne neznámych ale
bo zabudnutých mien Tiadlteiov divadla , 
dirigentov, spevákov l režisérov profllu
jl1clch operný život Bratislavy koncom 
19. storočia. K prlspevkom, ktoré naj
viac zaujali, patril nepochybne referát 
Nade FDldvárlovej Hlavné umelecké pro
jekty v opere SND do roku 19311. Je j re
ferát oplerajQcl sa -o dlhO'ročné výs ku
my prvých desa ťročl činnos~! SND obo
hacoval doteraz známe skutočnosti o no
vé poznatky a pohlady, s tava<} Ich do 
nových súvislos ti a bol docenenlm ume
leckých snáh tých osobnosti, ktoré sa 
na jvýznamnejšie zaslllžLII o pozdvihnutie 
11rovne vtedalšef bratislavskej opery (Ml· 
Ian Zuna, Osk.ar a Karel Nedbalovcl) . 
Záslu~ne tiež pripomenula , že prlčlne
nlm niektorých výtvarnJ!tov ( F. T·rllster) 
l -režlsé.rov (V. Suic ) sa na pôde opery 
prezent-ovalo neraz avantgardné divad
lo, že operný repertoárr siaha l (najm!! 
v čase šéfovania K. Nedbala ) až po naj
čerstvejšie novinky, Michal Palovi!lk v 
referáte Operné divadlo od oslobodenia 
do konca 50-tych rolciOv velmi podrob
ne ana lyzoval jednotlivé vývinové etapy 
s kl1maného obdobia. Zameral sa na .roz
bor d·rama turglckého smerovania bra
tislavskej opery v tomto obdobi, poukli· 
za! na prlnos týchto rokov pre slovenskú 
opernú ku.Jtúru (premiéry Krl1tňavy, Ju
ra Jánošika a Bega Ba jazlda] a vyzdvi
hol zásluhy tých vedl1clch umeleck~ch 
pN!covnlkov, ktor! sa na jväč šmi pričinili 
o napredovanie brMis lavskej opery (K. 
Ba.ranovlč , M. Zuna, L. Holoubek, Z. C)la · 
lab81la, pohostlrnské Téžle N. S. Dombrov
ského, T. Frešo. M. Wasserbauer , K. Jer
nek, moderná drama turg la šéf•a opery 
S. Jurovského, atd.). Opera SND v ob
dobi tzv. slovenského ltátu bola pred
metom referlitu Jaroslava Blahu. Jeho 
dotera jšie výskumy rohto obdobia potvr
dzujú predpokladané s kut-očnos ti : orgH
nlzmus opery cl terne ut rpel l v dôsledku 
známych skutočnosti J odchodom viace
rých vynikajúcich čes kých umelcov, l ' 

te 11 0 etape vývoja brntis lnvska opera nl} 
prežlva tofko okl\1.alých ~Jávuostnvch 

MILOSLAV BLAHYNKA. 

chvll než v predchádzajl1com obdobi, ne
má také .významné umelecké osobnosti, 
a kými boU M. Zuna a O. a K. Nedba lov
cl, no st1časne upozorňuje, že n8'prlek 
zl-ožitosti doby a mnohým problémom 
vyplýva.jt1clm z vojnových reálll nemož
no o perné sezóny tohto obdobta v nija
kom prlpa<le považova ť za bezvýznamné, 
naopak, v U'ľčl tých ohladoch boli do
konca pT!nosom ( poslovenrovarue opery, 
výrazný nlistup ďalšej sólistickej gene
rácie, široký kmeňový repertoár). Ten 
~stý auto r predniesol eš1e referát Zahra
ničné a6Ustické osobnosti opery SND, v 
ktorom upozornil na celý rad mien za
budnutých 1 polozabudnutých spevlik'Ov, 
k ror! hosťovali v opere SND v rokoch 
1920- 1938. O operete v SND do roku 
1945 zasvätene hovorila Terézia Uraf
nyov6. Jej preclzne koncipovaný referát 
oplerajt1cl sa o dlhoročnú blida telskó 
pracu vler·ohodne načrtol históriu exis
tencie operety na javisku SND od roku 
1920 a presvedčivo objasnil jej postave
nie v · SND v llrllch kuJt6rno-spoJoi!enr 
skfch a6vlaloatlach. Už na pôde sl1čas
nosti sa pohy boval referát Igora Vajdu, 
ktorý hovoril o dramaturgickom smero
vani a hlavných prlnosoch opery SND 
v rokoch 1960- 1986. Autor l'eferátu , re
cenzujl1c1 a komentujúc! Inscenačné vý· 
sledky a umeleckú úroveň opery SND 
takmer v celej s led·ovanej etape, mohol 
sa pri jef celkovom hodnoteni oprieť 
o vlastné pozorovania a s kl1senostl. Ce
lú sledovanQ e tapu, ktorO dell na 5 ob
dobi (sú vymedzené ·rokmi šéfovských 
funkcii) a v Ich rámci na nie koi ko da l
š fch fáz, hodnotil velmi náročnými k•rl 
térlamt a predložil vlastné hodnotiace 
stanovisko, neraz l s polemickou opti
kou. Za nafOspešneJšle a vývinovo naj
progreslvnejšle obdobia označil TDky šé· 
f•ovanla S. Jurovskéh·o a P. Bagina. 

Ak vše~ky predchádzajúce referáty 
smerova li do mlnu•lQStl, tak posledný re
ferát , ktorý p.rednlesol tera jš i šéf opery 
SND. dr. Marián Jorlk, bol zameraný na 

-al-

budt1cnost. V svojich O.vahách o perspek· 
«vach opery SND vyhol sa a kýmkolvek 
faktom a analýzam a dal prltomným 
skôr možnosť n,azrleť do zložitého orga
nizmu ,dnešného pperného divadla. Po· 
ukázal oo tie pretrvávajúce problémy, 
ktoré v sl1časnostl sprevádzajl1 činnosť 
nielen opery SND, ale takmer každého 
operného sl1boru: problémy dramatuT· 
glcké (skladba repertoáoru) a s pevlicko· 
reprodukčné (ka Mé operné divadlo dnes 
pociťuje nedos tatok kvalitných spevlikov. 
na jmä tenorlstov, a·le l barytonlstov l . 
ľ>alej hovoril o dramaturgických záme
roch do budQcna, o vytvoreni nevyhnut
ných ekonomických predpokladov, o po
trebe vybudovania takého súboru, kt·orrý 
bude schopný plniť najnliročnefšie ume
lecké Qlohy, ak() aj o nutnej výchove 
nového operného publik-a, ktorého je stli 
le nedosta-t-ok. 

AJ kecl na tohtoročnej konferencii vy· 
stúpilo meneJ referentov než po Iné ro
ky, jedna ko tu boli prltomnl temer všet
c i ti , čo sa v st1časnosti výskwmom dejln 
opery ( 1 operety ) v Bratislave zaobera
jl1. Všetky prednesené referli ty boli nie
len zaujlmavé a podnetné, a le čo je na j· 
dôležite jšie - prezentoval sa v nich rad 
nových objavných poznatkov a už pozna· 
né obohacovali o nové faktá, pohrady il 

sl1vlslostl , dotel'az nlim neznáme. Možno 
konšta tovať , že aj tohtoročné 15. mu· 
zlkolog1cká konferencia splnila svoje ve
decké poslanie - z hladiska zvDienef té
my bola ucelenou prehliadkou už pre· 
blidaného, na7Jnač lla na čom sa v sú
časnosti )l'racuje .a upozornila l na tie 
Qseky novod·obef bra tls lavske.J opernej 
histór ie, ktorým sa doteraz nevenoval.a 
pozornosť vôbec (pred-ovšetkým roky 
1886- 1920) . Konferencia nepochybne 
podpori záujem o ďalšiu hlbšiu analýzu 
jednotlivých vývinových etáp opernej 
kultúry v Bratislave, ako aj -o mnohé 
velké zjavy našej <operneJ minulosti, kto
ré je potrebné doceniť. 

A.LFR2D GABAUER 
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lďlfl BRATISLAVSKE HUOOBN~ SLA VNOS T I 

l 

nee rt modernei populárnei hudby 
"Daj lanca mieru" 

V modernej populárnej hudbe nájdeme 
vera prikladov na to, že mOže byť pre
svedčlv9m prostriedkom na tlmočenie zá
važn9ch a myš lienkovo slln9ch v9pove
dl o sve te bez násilia, na vyjadrenie 
h umánneho posto ja jej jednotllv9ch 
p redstavlterov k súčasnému svetovému 
dianiu. l. október - Medzlnáredn9 deň 
hudby - sa v tomro roku stal vhodnou 
pla tformou pre zorganizovanie koncertu 
populárnej hudby pri prlležtos tl Medzi
ná rodného roku mieru. V bretis lavsk·om 
PKO sa v rámci tohtoročn9ch Bratlslav
sk9ch hudobn9ch slávnos ti prihlásili k 
mierove j v9zve viacer! našl pop~lárnl 
umelci v poduja ti nazva nom ,.Daj lanca 
DLieru". 

Dramaturgia koncertu poskytla jeh·o 
návštevnlkom obsahovú pest·rosť a 
správne načrela d·o rôznorode j št9lovo
žánrovej palety moderne j populárnej 
ihudby, a to o d f·olku, cez džez. melo
dlck9 rock, .až k nárocne jšlm prekom
ponovan9m rockov9m prejavom, a ko Ich 
reprezentova li jednotliv! Ctčlnku jt1cl : 
akupina Pl'elporok, Peter Lipa, a Boris 
Urb6nek, zaslfilllf umelec Pavol Hammel 
s JAnom Laukom a Svatoslavom Juflkom, 
V6clav Pate jdl so svojou akupinou a 
MariAn Varga. Zau jalo napr. vystCtpenie 
folkovej skupiny Prešporok, využlva j\1-
cej vo svo jom prejave šlrok9 Inšpiračný 
zdro j s iahajúci od klaslck9ch literárnych 
prameňov ( J. W. Goethe: Potkan), lu
dovej plesne (Mlyná rka ), až k súčasnej 
fo lkove j plesni s modern9m zvuko v9ffi 
v9raz.om, často poznamenaným prt.amO" 
čii!ITe jšlml rockov9ml postupmi (Kalen~ 
dár tvári, Sklené gullčky a pod.). 
Na jväčšiu pozornosť publika s l zaslú

žene zlska la skladba Antlwar Requiem 
MariAna Vargu, kror9 a j na to mto mies
te potvrdil, že stále pa tri k na jv9znam-

ne jšlm postavám slovenskej modLrne j po
pu·lárne j hudby. V súčasnosti sa venuje 
náročnejšlm kompozlčn9m 11tva rom 
umožňujúcJm dos ta točnú hlbku fHozoflc
ke j v9povede v súlade s hudobnou Ideou, 
tlmočenou na základe spo jenia syntezá
torov9ch v9razov9ch prostrleclkov a 

Marltn Varga pri avojom vyaäpenf na 

akustického kla vlra. Je podmien ené nie
len súčasn9m zvukov9m Ideálom fa reb
nos ti, konfrontácio u e lektronlck9ch mož
n osti a ludsk9ch schopnosti, a le a j cel
kov9m Vargov9m umeleckým v9vo jom 
poznamenan9m raz Inklináciou k ma l9m 
plesňov9m 11tvarom (spolupráca s P. 
Hammelom a skupinou Prúdy ), Inokedy 
k rozslahlejšlm kompozlčn9ni út varom 
lnšplrovan9m skladatelsk9ml osobnosťa
mi bu okovej, klasickej a roma ntickej 
vážnej hudby ( činnosť skupiny Co lle
gium mus icum), čl vlastn9m prekompo-

lďlfl BRATISLAVSKE HUDOBNE SLAVNOSTl 

novaným a lmprovlzačn9m snaženiam, 
a ko to potvrdilo aj Protlvojnové rekviem. 

Vydarent1 hudobnCt dramaturgiu mie
rového koncertu spochybnUo zaradenie 
fd.lmového dokumentu z roku 1982 "Pod 
krldlaml holublcew spracovaného nepre
svedčlv9m a povrchn9m žurnalistickým 
spôsobom a s nezodpovedajt1clm hudob
n9m stvámenlm použitej plesne, ako aj 
diskutabilná vhodnosť slovensk~ho pre
kladu známej Lennonove j plesne hym-

koncerte Dari lancu mi81'11. Foto: V. Hák 

nlckého charakteru Give Peace a Chan
ce, ktorú v závere podujatia splevalt 
všetci účinkujúci s Detsk9m zborom Ces
koslovenského rozhlasu v Bratislave. 

Svoj podiel na neadekvá tne j návš tev
nosti toh<to prlfa žllvého a v9znamného 
kultúrno-spoločenského podujatia má je
ho nedosta tocná propagácia. 

Bratia Ebenovci, Lenka Filipová 

Dňa 5. okt óbra 1986 sa v bratislav
skom Stúdiu S uskutočnilo dalšie podu-

jatle pridružené k BHS. Bratia Ebenovcl 
(MaTek Ebea - aut<>r hudby 1 textov, 
gitara, spev, ICrileof Eben· - klavlr, spev, 
David Eben - klarinet, saxofón, xylo
fón, percusslons) v t1vode podakovall 
za mofnosť opäť sa "o krôčik prlbllžlf k 
frakom .. , aby svojfm follwv9m prejavom 
pln9m sršlaclch hudobn9ch nápadov, vy
polntovan9ch textov9cb prfbehov a bo· 
ha tstvom slovn9ch hračiek vyvolaU w~ 
lú poslucháčsku odozvu. Prezentovan 
plesne čerpajt1ce námety z najrozmw
tejšlch oblasti života (Puma, Jak obrou• 
sit tužku, Malá plseň do tmy, Kravata 
č. 5, U vody a pod. ) l s využi Um hlsto
rlck9ch námetov (Praha 1581, ako aj 
plesne Svetlušky, Vojvodcu a dalšie z 
hry pra žskej Ypsilonky Matl!j Poctiv9) . 
Jednotlivé plesne Ebenovcov sú ak9ml· 
Sl ma.l9ml žánrovými obrázkamt našich 
ka!dodenn9ch zážitkov, skt1senostf a po
citov, podfarben9ch prlltehavosťou liu
dobne j v9povede. A hoci o správnosti' 
zaradenia koncertu folkovej skupiny do 
rámca BHS mož.no uvažovať, . o jeho 
úspešnosti svedčia štyri vym1tené prl
davky, spontánna atmosféra, ako aj v·re
lé rea kcJe publika. 

Ešte menej presvedčilo o vhodnosti 
začlenenia k podujtlam · BHS vys túpenta 
s~uplny Domino dňa 6. olctóbra 1986 v 
Stúdiu S. Po tejto stránke nepresve4čl
la anl .repertoárová rozmanitosť siaha
júca vo svojom výbere od J. S. Bacha, 
cez francúzsky ša.nsón, The Beatles a! 
k vlastn9m skladbám L. FiUpoveJ, s kto.
r9ml sa prezentovala napr. na Bratis lav
ske j 19re '86. Zaujala pleseň ba ladlcké
ho charakteru A! budem to mit a pleseň 
Včasni! ráno s v9born9m glte rov9m tre· 
mel om. 

Dúfajme, !e v budúcnosti sa drama tur
~ia BHS opäť vráti k poz9vanlu umelcov 
z krajin orientálnych kul11lr, ktoré by 
bolo podstatne záslu! nejšlm člnom, než 
návš teva notoricky známeho Interpreta 
všedného plesňového typu zo scény do
mácej modernej populárnej hudby. 

BRANISLAV SLYSKO 

Koncert švédskej elektroakustickej hudby va ná v roku 1981 <lllll festivale 
ISCM v Belgicku, predstavova
la pTepojenle Inštrumentálne j a 
elektroa,kustlckej hudby. V9-
chodlskov9m materiálom s Mad
by sa stal §tvorsekundov9 In
štrumentálny úryvok švédskej 
ludovej plesne spracovávan9 
dalej filtráciou, moduláciou a 
transpozlcto u. Varleta zvukov, 
ktorú autor t9mt o spôsobom do
siahol, vytvára<la neobyčajne 
hutnú a pestrú š truktúru. Tá to 
skutocnosť, ako a J evolučn9 
chlllTakter diela vyznačujúc.! sa: 
procesov,osťou a neustálym 
zhusťovanfm fa ktúry, kládla 

by, zazneli na koncerte Iba dve: 
Boj o pleseň a Ľú&ostn9 spev 
Cervene j princezneJ. Humor ne 
poňaJt9 fantastický pnbeh s tvár
nil Sten Ha nson pomocou pros
tr iedkov computeroveJ hudby. 
Dodržujúc formov~ pôdorys 
plesne vytvo rtl dve pr<>tlklladne 
zne jt1ce ·skLadbl~ky. Pokla l v 
prvej plesni a kcentoval na pä
tie a drama tlzmu,; boja, dl'uhá 
pleseň sa niesla v poetlc.ky la· 
den9ch Intenciách. 

Dňa 8. o któbra t. r. sa v rám
cl BHS uskutočnil na pôde Ces
.k.oslovenského rozhlasu v Btra
tlsJIBve koncert elektroakustlc
'kej hudby z tvorby švédskych 
sk1ada telov. úvodné slovo o 
švédskej elektrookus tlckej hud
be l k jednotllv~m kompozl
clám predniesol predseda Zvä
zu švédskych sklada telo v Sten 
Hanson. ZdOraznll v ňom po
:::tavenle a v9znam elektroakus
tickej hudby v kontexte švéd
s kej hudobne J kultúry, Jej tra
diele 1 generačné rozv.rstvenie. 
Na koncerte zaznel v9ber š ty
roch elektroakustlck9ch kom
pozťclf , k-toré TeQrezentovaLI 
druhú a tretiu sklad.atelsk\1 ge
neráciu· a súčasne preds tavova
.11 rôzne kompozičné metódy v 
oblas ti elekl!roakustickel hud
by. 

ktorú autOT realizova l v Sttl
diu e lektraakus tickej hudby v 
Stokholme prostrednlctvo m 
Buchlerovho s yntezátora. Zá
klad skladby .tvorili dve frek
ven~né zlo!ky Impulzného a 
kontlnultného priebehu, okolo 
ktor9ch sa s11stredllo celé kom
pozičné dianie. Frekvenčné 
zložky sa vzá Jomne prellna U a 
na zá klade vzťahov plynulo 
meniacej sa farby a dynamiky 
doplňall ústrednú Ideu kompo
zlcle - ideu využitia hudob
ného pruesto ru. V priebehu die
la evolučného charakteru sa 
skladatelovl podaTIJo uveden9-
mi pros träedkaml realizovať 
moment pohybu l klud u, mo
men t drama tlck9 l Jyrlck9. 

Leo Nllaon, jeden z prlek.op
nlkov elektroakus tickeJ hudby 
vo Svédsku, sa na koncerte 
predstavil kompozlclou Sonata 
InfernaJe, ktorá podobne a.ko 

predchádzá júca skladba využt· 
vala l}rostrledky ana lógove j 
elektroakus ticke j hudby. Gene
rátorom pTedvedeneJ kompozl
cie bol systém d1skrétnych zvu
kov9ch objektov, d~flnovan9ch 
špeclflck9ml hudob!n9m1 vlast
nosťami, z kro~;9ch sa autor 
kombináciou pokúsil vytvori( 
zvulrovo netypické hudobné. 
štruktt1ry. Tento mo m8111t deter
minoval označenie diela SOÍlá
t a Infernale - Pekelná soná
ta. Jemne diferencovaný hudob
n9 t<>k Nllson dosiahol zdan.LI
vo jednoduch~m kompozlčn9m 
pr!nclpom spá j.ajúclm jednotli
vé figurácie zvukov9ch o bje k
tov superpozlclou do vlacer9ch 
pásiem. Dominujúcou črtou te j
to s ldadby bola snaha 'O jedino
tu totožnosti a kontrastu. 

. vysoké ·nár oky na diferenciač
né schopn osti poslucháča. 

Koncert švédskej elekllro-
a kust lcke j hudby uza tvorlli8 
k·ompozlcia Stena Hannna John 
Carter Song Book - Kniha 
plesni Johna Cartera, inšpiro
va ná literárnym dielo m Edgara 
Rlcea Burroughsa. Zo siedmich 
plesni, preds tavujúcich pokus o 
rekonštrukciu ma:rfan>Skej hud-

Celkovo momo povedať, že 
sa koncert vyznačov8il nielen 
p~rljemnou atmosférou, ktorú 
vytvára·lo es tetlck6 prostredie 
Es trádneho š ttldia Cs. rozhJa
su l mlmorLadny záujem brat!· 
sLavského hud·obného !rnbli ka, 
a le a j dôsledne pr8'myslenou 
a zaujlmavou drama turgio u. ·r 
z rohto hladiska môžeme kon
cert švédske j elektroakustickej 
hudby hodnoti ť kladne a tešiť 

sa n a dalšie s tretnutia s elek
troa kus tickou hudbou v <rámci 
BHS. ALENA CIERNA 

o ; odnou skladbou večer\11 bo
la Dlrections Rolfa Enstrilma, 

p d av Východnej 
Ak odznel vlai'ta jšl program ama tér

skych folklórnych súborov na Bratislav
ských hudobn9ch s lávnostiach bez ujas
nenia zá kladne j koncepcie a väzieb na 
celoslovensk9 folklórny festival vo V9-
chodnej (hoci ~pomenut9 v názve ). toh
toročn9 Pozdrav z Vfchodnej prezrádzal 
starostlivejšl prlstup k jeho l}rlprave. 
Pre javil sa v menšom počte účinkujú
cich súborov, v premyslenom repertoáro
vom v9bere, ktor9 smeroval k myšlien
kovému zjednoteniu a prepojeniu jed
notllv9ch programov9ch člsel a účinku
júcich súbor.ov. Pod názvom Slovenak6 
svadba (scenár a réžia Cyril Z6lel6k a 
Stefan Zima) bol vo lne lnšplrov.an9 sú
borov9m programom z tohtoročne j V9-
chodnej ( Perečko a parta, ná met, sce
nár a lľéžla Ján Blah<>), p redovšetk9m 
jeho zákJadnou myšlienkou preds tavlf 
svadbu a ko jednolia ty kompaktný celok 
s využltlm súčasného repertoáru ama
térskych folklórnych st1borov a ukázať 
mo~nostl spracovania svadobných zvykov 
v súboroch rovnako ako Lnterp:retačné 
sch.opnostl Ich členov. 

Svadobné zvy,koslovle patri k často 
spracovávan9m, vdačn9m námetom scé
n ickéh o folk-lóru. Prináša možnosť strie
dania vlacer9ch v9razov9ch rovin, sta
tlck9ch a dynamlck9ch ·obrazov. Svojfm 
syntetlck9m charakterom dáva vyniknúť 
mnoh9m prejavom Judového umenia . Vo 
svoje j plesňovej rozmanitosti prináša pô
sobivé prellnanle archaickej vrstvy ob
radných plesnt, vlažt1cich sa na niektoré 
fázy svadobného o bra du, s plesňov9m re
pertoárom novšlm, na svadbe fungujt1clm 

Elektroakustická kompozlcla 
Tommyho Zwedberga Hanglng 
- Visieť , ktorá bola p<remléro· 

v rámci . svadobného veselia , zábavy a 
pod. 

Napriek tomu, že sl svadobný obrad 
zachoval svoje r egloná'lne .čl lokálne 
znaky, základná ·osnova, . dramaturgia 
os táva spoločn.4. Na ne j s ta val aj pro
gram, v ktorom sa dňa 27. septembra 
vo Velkej sále Domu ROH predstavLII 
v spracovani svadobn9ch zvyl<lov zo Zá
horia, Hontu a Sarlša jednotlivé s l1bory 
- Technik z Bratis lavy, Marina zo Zvo
lena a Sarilan z Prešova. V .rámci od
tieňov · scénickej štylizácie na jmä svad
ba z Hontu v podani súboru Marina, ,k!Q
'rá vychádza zo spracovania zvykov nle
l<lolk9ch hon tian skych obci, ukázá,Ja mož
nosti citlivého štyllzovan la pri zacho· 
va ni tesne j spojitosti s p0vodn9m mate
riálom. Progra m preds tavil postupn e za 
sebou jednotlivé vybran é fázy svadby a 
čiastočnú konfrontáciu Ich regionálnych 
podôb [najmä snlmanle party a čepče
nle, svadobné veselie). K v9raz.n9m re
gionálnym osobltos·tlam v programe pa t
rilo napriklad pôsobivé spievanie "n a 
zore" z Hontu v podani dievčenskej spe
vácke j skupiny súboru Marina, tanec Re
dov9 so st1borom Sarlšan a l. Zo základ
ného zamerania programu sa vym ykali 
niektoré bloky, predovšetk9m ii vodné 
(Rusa la ), nesúvi siace so svado bn9m ob
radom. Z nich vša k Vohlady, tanec só
Jo vého páru súboru Marina, poeticky 
umocňova l programov9 n ámet a patr il 
k najpOsoblvejšlm člsl am večera. 

Program amatérskych folklórnych sd
borov bol tohto roku dôs to jn9m prtspev
kom k Bratlslavsk9m hudobn9m slávnos
tiam a hodnotn9m programom · Folk.lór· 
nej scény Domu ROH. 

HANA URBANCOVÄ 

Vokálny súbor The Star Scape ·singers 
Obohaťenlm tohtoročného festlva'lu bo· ludsk9ch pocitov. Poetika obsahu jednot-

l<O vys tt1penle komorného vokálneho te- llv9ch skdadleb našla v prilieha vej , ex-
lesa z Kanady, k toré sa preds tavilo s p reslvne l adenej hudObne j reči adekvát-
celovečern9m a cappella programom v nu podobu. Spomedzi všetk9ch sugestlv-
Koncertnej sieni Cs. rozhlasu v Br.a ti- ne zapôsobila pleseň The Cana·ry (Kaná · 
s la ve ( 28. septembra ). Kanadsk9 voká·J- rl k), vyjadrujtlca symbol túžby človeka 
ny st1bor The Star S,:ape Singers, pozo- po slobode, a le a j vnútorn9m dramatlz-
s táva júcl z des!Mich suverénnych hudob- moro p·resvedčlvá The Way (Ces_ta ). Str-
n lkov, pracuje pod vedenfm všestrannej hujúco znela v podiml telesa tiež kom- , 
osobnos ti zakl·adatela sl1boru, dirigenta, pozlcla Shortnln'Bread (Nedostatok chle-
skladatel a a básnika Kennetha G. Mlllaa. ba ), ale a j záverečná skla dba The Eagle 
Počas desaťl'ocného umeleckého pOsobe- (Sokol) . Náročná faktú·ra vlacMasn9ch 
nta s l dokázal súbor svo jimi v9kon.ml skladieb využlva júca kompozičné tech-
zlskať odbornlkov a laikov v mnoh9ch n lky súčasnej hudby, ale aj expresivita 
klrajlnách sveta. Teleso sa vo svojom melodlc k9oh llnlf a ostrosť dlsonanclf, 
repertoári orien tuje temer v9'lučne na k toré v záveroch skladieb znel!, v ha·r-
lnterpretáclu tvorby umeleckého vedúce- mon'lck9ch st1zvukioch, vyž·adovaH od spe· 
ho a manažéra K. G. Mlllaa a Christoph& vá kov, z ktor9ch každ9 bol suverénnym 
Dedrlcka. V kompozfclácti tejto autor- sólistom (obdivuhodné boli predovšet-
ske j dvojice sa v symbióze preta vujú ~9m vysoké ženské hlasy ) nielen mimo-
prvky európskeho a a merického hudob- riadne vokálne dlspozlcle, velký hlaso-
ného myslenia, t·radlčné l moderné vply- v9 rozsah, ~le a j maximálnu lntonačnú 
vy, ako a j prv.ky zábavného žánru, !«·o- ls t<Otu. v,oJtá·lna s tránka prejavu klá dla 
'l'é v členoch V<Okálneho telesa nachádza- zna~né nároky na dôkla dnú voká lnu pri-
jú vynlka jt1clch partnerov a soolutvor- .pravu a techn ické (l ked nie klasické ) 
cov sugestlvne j hudobnej Impres ie. V9· šk<olenle spevá kov, ktorf upla tnili v 
s ladkom tvor ivých snáh oboch umelcov skladbách zmysel pre v9razovú dlferen-
je a j cyklus zborov pod názvom Take a covanosť, dynam1c kl1 tvárnosť a funkčné 

Chance (Využi prlležltosť) , s ktorým sa využitie farebnej, priam lnšt~mentálne 

hosťujúci ka nadsk9 súboJ" predsta vil a j zne júce j voká lne j paTtltúry . 
na recenz.ovanom koncer te. Cyklus de- Vystt1penle kanadsk9ch umelcov (s nJe· 
statlch vokálnych kompozlcll s poetlc- kolk9mJ prfdavkaml J demonštrovalo vy-
k9ml názvami je pôsobivou autorskou užHie rudského hlasu a jeho mo!nos tl, 
v9povedou o človeku, o jeho túžbe po ale zároveň bolo 'zdrojom neobyča}ného 

s lobode a šťastl , l vyjadren!m ln tlmnycli zážitku. ELEONORA KYSELOVA 


