
Od roku 1971 aa " hlavnom meste SSR Bratislave 
poriada ka!dorcX!ne Kult6rne leto. Prbe akoni!ený 
12. roi!nlk má u! teda lst6 tradlclu, ktord nám 
shidla aj " Prahe. Bohatá ponuka r6znorodýcb ume· 
leckých a zábnnfcb podujati sa anád nedá ani " 
plnej lfrke evidovať, preto aa zastavme aspoň pri· 
koncertoch, tzv. Yálnej hudby. V tomto roi!nfku KL 
leb bolo 45 - to je ul kvantita " rozsahu featiyalul 
Do deuateho rcX!nfka vstdplll Dni gltaro•ej hudby 
a Dni organoYej hudby. Prbe tieto dn •ybranené 
a tradičné cykly pdtajd najdi!liu pozornosť do· 
máclch l zabranli!nýcb poslucbái!o•. Priestory Kla
rWelt a Hudobnej siene Bratialuakébo bradu ne· 
ltai!lU dujemcom, ktorf - napriek pomerne yysokej 
cene ntupenlek - chceli poi!uť lnterpreto• na' ná· 
ltrojoch, pdtajdclcb dnes pozornosť zvlálť mládele. 
Alt ul apomfname cenu Yat~qJenlek late treba akcep· 
tonť náklady hluného uaporladatafa (MDKO Bra· 
tlsla•a a odbor kultdry NV hl. mesta SSR Bra, 
Usla vy), YýdaYky apojen6 a orgenláclou koncertu• 
a usporiadatelskou slulbou, ako aj psychologický 
upekt pri uri!OYanf ceny ntupenky (,.i!o je lacn6 -
Je uaj nek•alitné - a opai!De"). Na druhej atrane 
by sa malo rozmfllať nad uapnkojenfm i!o najdi!lle· 
ho poi!tu JDlidele, i!lle upriamiť pozoruosf tam, kde 
1a to spoločnoatl 'fskutku rentuje - na oblasť •Ý· 
choyy k hodnotnfaa ll6!ltkom. A tak by bud6ce rol!· 
afky maU prlnluť okrem ponuky drablfcb ntupe
Dlek aj lacnajlle Uatky, pripadne .,•luenky", pre 
ltudujdcu ml6del, no l zalateDie di!lfcb prle.toroY 
u oba apomlnan6 cykly. 

Ani Letn6 komorn6 koncerty, i!l cyklus koncertoY 
SHF a MDKO Y 1Clarlak6ch al nemohli afaloyaf na 
an6u)em. Boli pln6, l ked je prudou, le obecen
IIYO i!a.to bOYorilo yJ.acjuyi!ne. Nendno, ako by 
publikum Yyseralo, keby bo tYorlU iba dom6ci z6u· 
Juacl . . • Pri týchto dyoch cykloch bude treba zjed
Dotlť i!aa aai!latkoy koncertoY, aby polhodlnoY6 dlle-
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rencla (19,30 a 20,00 bod.) nerobila prnldelnejlfm 
n6vltnnfkom 'problémy v orientácii. Okolo 4000 po
duchái!oY apomfnanýcb tradičných cyklov je poi!et, 
u ktorý by sa nemusela banblf ,.sezónna" Bratisla
,. na komorný.ch podujatiach. A predsa - l tu je 
i!o zlepllť. Propagácia KL by mohla byť peatrejlla, 
aápadltejiila, a vili!iou fantáziou - ale najmä a di!· 
ll.m predstihom. Vkusný programový bulletin .,Kul· 
t6rne leto '87" sa dostal do rdk záujemcom al •te· 
dy, kecf ul belall podujatia bratlalavského featinlu. 
(Rozmnol811é ponukové listy MDKO boU pripravené 
Ji!as.) Bud\teda treba ustrUlť včasné vydanie tohto 
aúhmného ulletlnu, ktorý •ydáva BIPS. Malo by sa 
porozmýiilať aj o jednotnom výtvarnom rleienf den
afch prog•ramov, leb bohatiej obsahovej náplni (o 
dielach Informoval pohotovo iba SHF, pravda, vlaat
afml silami - rozmnolenlnou). Nemolno obfsť ani 
lkutoi!nosť, !e v uplynulom KL '87 chfbalo Barokové 
a6dvorle Unlvenltnej knilnlce (je v rekoniitrukcll) 
- 1 väi!iiou kapacitou, nd je sice sugestfvna, ale 
pomerne malá (a tlel akusticky nie vidy Ideálna) 
koncertná sleň v Klariskách. 

Svoju dlhoročnd tradlclu majd tie! Nedelné do· 
poludnia v galérii - v lete iťastllvo umiestnené na 
a6dvorle Mirbachovho paláca. Ich tohtoročnému prie
behu !lčllo aj počasie - podobne ako divadelným 
predstaveniam na nádvorf latropolltany. Niekolko 
opemo-mualk6lovfch produkclf v poslednom meno· 
nnom priestore .lllalo svoju čarovnd atmosféru -
a to aj napriek nie najle,piilm podmienkam pre vo
kAlne umenie. V prlpade mimobratislavských hudob· 
ao-divadelných pondk vlak bude treba pozornejiiie 
nalovat výber reperto6ru a jeho inte11U'etačn6 dro· 
flii. Nie je to lahké - vecf 1 opernými divadlami 
a spevohernými adbol'llli molno poi!ltať len na konci 
IU6ny' a na začiatku divadelných prázdnin, navyiie 
• repertoárom, ktorý sa ,.:r:meatf" na nádvorie lstro
polltany. To vlak nezbavuje usporiadatelov zodpo
Yednoatl za umelecký dojem predstavenia a jeho 
dopad. 

Veliká materiálna a morálna podpora Kultdrneho 
leta a jeho podujati (tu spomenutých iba v usavre
tfch cykloch alebo vyhranenejifcb dramaturgických 
limeroch) by al zaaldllla iirllu propagáciu proatred
alctv.om televfzie, rozhlaau a tlai!e. Stáva sa naprl· 
klad, !e rozhlasové Dobré ráno al afce v avfzach 
kalttirne podujatia viiima, vysiela vlak z banlko
bystrického iitddla, a tak aa čuto nedostand do vy
llelania čerstvé informácie o zmenách, ktoré podob· 
•t mlnUeatl.val z6konlte poatihujd. Tdto okolnosť tre
ba pripomendť, l ked ide o vndtornd zálelltoaf roz· 
hlasovej iitru.ktdry, lebo ea nedotýka iba Kultdrneho 
leta, ale celoročných lnfo~m6cll o kulttirnych podu
jatiach (vrátane BHS) . 

Dlhoroi!n6 vytrvalá práca organizátorov Kultdr
aeho leta :v Bratlalave prlnáiia svoje ovocie vo ny
lajCícom aa záujme poslucháčov a divákov, ktorf 
odch6dzaf6 z hudobných večerov plni zUitkov. Mys

'Um, le práve hudba plnf v obsahovej náplni KL nie· 
laa kvantitatlvne najvilčiiu, ale kvalltatfvne aj naj
boclnotnejiilu zlo!ku desiatok podujati. 
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Dni gitarovej hudby 
Desa ť rokov jedného ·podujatia Je 

vek, ktorý nesie v sebe známky urči
tých tradlcU, kryštalizáciu svojej dra
maturgickej a Interpretačnej podoby. 
Pred 10 rokmi, keď sa na Barokovom 
nádvorl Univerzit-nej knižnice prvý· 
krát ozvala gitara, mal tento nást,roJ 
ešte málo s vojich pravidelných poslu. 
cháčov. Za uplynulé obdobie sme sa 
však mohLI presvedč.!ť, aký krásny a: 
zaujlmavý .koncertný nástroj gl•tara 
je. Mali sme mo!nÓSť spozn-ať viaceré 
mterpretačné §týly, obaznámlt sa s 
menami rôznych sk1adatelov, koncert· 
ných umelcov rôznych štátov a ná· 
rod nosU. 
Tohtoročné Dni gl1arovej hudby sa 

uskutočnili 6.-12. jdla 1987 v ·Kon
certnej slen·l Kl'arJslek. Predstavili sal 
na nich umelci z USA, CSSR, Fnn· 
ctlzska, ZSSR, Velkej Britán:·ie a Ar· 
ganUny. Koncerty uvádzala Izabe1111 
Pa!ltková, .ktorej :malacké sprievodné 
slovo, bezpr.ostrednosť a šarm pr!StQe-
11 k dobrej atmosfére a tlrovnl celej 
prehliadky~ 

Ako ·prvý (1. fila) sa na ·oohtoroč· 
ných gitarových ;kqncertoch predsta· 
vil americký umelec, !IJúct v s(lčas. 
nosti v NSR, EUot P.lsk. Napr.lek SVOJ· 
mu mladému veku (nar. 1955) patri 
E. F1sk k najvýra.znejšlm osobnosttam 
svetového gitarového umenia. O jeha 

Sovietsky gUarlata Alesander F.rauči 

zrel'Om a osobitom lmerpretačnom 
majstrovstve sa s uznanlm vy~drll 
aj svetoznámy španielsky gitarista, 
dilles u! ne!ljúci nestor gitarovej ·hry 
A. Segovia. Pokladal •bo za Jedného 
z na jnadanejšfch mladých interpretov 
našich čl·as. E. Flsk sa v Bra tislave 
predstawll " dielach D. Scarl·attiho -
l aon6t yo yJaatnej 6pra•e, " Suite 
Es dur., BWV 1010 J. S. Bacha, v 
skladbách Barrloaa, G. Petrauiho a " 
4 caprlcci6cb •o Tlaatnej 6prne N. 
Pagauinibo. Jeho majstrovstvo cha· 
rakterlzuje lahkosť a elegancia, bra
vťirna technika, invenčp.osť znásobe
ná muzlkalltou. ÚiPravy štýlových 
skladleb ( Scarlatti, Bach, Paga.n.tn.l) 
nie sú v jeho chá'(>8Ill popisné dobe, 
y ktorej pOvodne vznikli, stl ZOS'účas
nené, stl jeho vlastnou výpoveďou, je· 
ho skicou o stlčasnQID gitarovom ume
n l. E. F!sk uviedol v Bratislave hod·· 
notný, dra maturgicky l interpretiltne 
majstrovský p.rogram. 

7. jtla sme m al! možn'OSť sledovať 
koncertné umenie gita rového dua Jo· 
zel Zsapka - gitara a Dagmar Zsap
~OYá - flauta. Pestrá dramaturgJa 
Ich koncer tu pozostávala z dlel S. Ra~ · 
ka Giordano Bruno, M. Caatelnuova
Tedesca Sonatlna, op. 205, zo sklad· 
by D. Martinčeka Bonjour mon· 
siea.r Picasso, M. llavela Pavana p.iiU' 

u.ne lnfante .délonte, J. Rodriga Se· 
reaata el Alba del Dia, J. Iberta ED
tri acte, L. Almelda Ch6N a Bal'llqae 
a A. PiazoUa Hlat.oire du Tango. Nie· 
k.toré z predvedených diel sme mali 
momosť IV podani umelcov u! počuť. 
Z novšlch zaradených skladieb zauja
la najmä 4~as(ová ,,suitaM A. P~azol
la, ktorej obsahom Je vý_vaj tanga, na 
pozad! ktorého mali umelci mo!nosf 
predviesť svoje výrazové pr.ostriedky, 
temperament a dynaml~kú 'škálu. Pre 
lal.terpreta6ný štýl tohto .komorného 
dua Je charakteristická profesionálna 
technická zrelosť, subt!Jny zvuk, tVZá· 
jomný .rešpekt. Za úvahu sn4_d stOji 
väčšia dynamická diferencovanosť, 
ktorá by vled:lia k výrarovému oboha
teniu Jednotlivých skladieb, 

ZauJfmavým dramaturgickým ob()
batenlm Dni gitarovej hudby bolo vy. 
stt1penle P.ralak6bo gltarov6ho barta
ta, ktoré s a predstavilo na koncei'Ite 
l. ltla. Komomý s~bor. oJedl.nelý v 
CSSR, !PÔSObi len velmi krátko, od r. 
1984. Jeh'O členmt sú väčšinou ~tuden
tl pra!skej Akadémie mdzlckých ume
nl (V. KučeNl, J. Voborský, M. Sauer), 
wnelecký.m veddclm s6boru je M. Ve
lemfnská. Zo svojho repertoálru zara
dll sdbor na koncert Sedem taaciJII' 
1o0 &bierky Terp&lchorae M. Praetorla
aa, Dlvertlmeato A diU' J. My.Un~ka, 

Suitu h mol, i!. 2 BWV 1017 J. S. Ba· 
cha, Koacert e mol i!. 10, op.3 A. Vl· 
valdiho. Sdčasných sklada.telov repre. 
zentoval H. Vllla-Loboe di elom Ba· 
i:hiana Braeilelra a český autor S. 
Rak Kvartetom pre 4 gitary, ·ktoré 
bolo pra kticky jediným !pôvodným die. 
lom pre toto .nástrojové zoskupenie. 
Súbor ešte nemá vyhranenú lntel"J.)l'e
tačnú podobu, hoci je pre Jeho čle
nov charakteristická snaha o §týlovti 
pregnantnosť a hlad'anle vlastnej In· 
te11pretačnej tváre. Chvályhodná je 
technická vyspelosť členov Pražského 
gitarového kvarteta, stlbra a tlroveň 
naštudovania jednotlivých skLadieb. 
Prlslovečné české mu7Jlkantstvo na.§lo 
najadekvátnejšlu odozvu J!Opri skl'ad· 
be S. Raka v interpretácii skLadby 
H. V1lla-Lobosa, Jel drubel časti ln· 
t;rodukcla, plnej hud'Obnej l.nvenoie a: 
.technickej vy!ij)elostl. Cellrove pre to
to nástTojové zoskupenie zre~e v.t.ac 
vyhovujd skladby prekomponované, s 
možnoorou lndlvlduáJ.neho vedenia 
hlasov, ako transkripcie, v ktorýqb 
sa hlasy len znásobujtl bez väčšieho 
invenčného prl.nosu. Pra!ské gitarové 
kvarteto je dOka.zom možnosti vyu!l· 
tLa zvukoveľ a invenčne! tvárnosti gl
ta•ry ako koncertného nástroja. 

Franctlzsky gitarista Michael Sad'a
nowsky patri medzi úspešných kon· 

certných umelcov 1 v medzlná·rod· 
nýoh reláciách. Soád 111reto bolo jeho 
hosťov11111!e v BraUslave (9. j6la) pre 
vtac9rých •tak trochu sklaiilllllllm. {!! 
v lhoch iYodnfch saltách J. S. Bacha 
( Sada.nowského transkripcie suH !pre 
vtolančelo) absentovala u tohoto umel
ca vllčšta dávka invenčnostl, štýlove! 
vyhranenosti. Jeho bra a teohnl.ka je 
sice dostatočne 'Vyspelá, uvolnená, ale 
tektonická výstav.ba jednotli'Vých diel, 
čl u! ~de o •Bacha, čl A. Laua (Re· 
patro e Danaa negra), A. Carlenra 
(Z -.rtck6 preltdl6), A. Bamo. 
(Dn nU!lky, op. 1), zostáva nevýraa:· 
ná, podobá sa navzájom bez rešpek'
tovanta štýlu a individuality lednotll· 
vých au·torov 1 &kladleb. A tak sklad
by, ktoré sme na jeho koncerte po
čuli, sa vyznačovaU p'OdQbnou ·kontti· 
roo, viac dOrazom na meTodické ll· 
nie ako na vnútorné vedenie ·hlasov, 
a! prtllš uvolnen0111 tempovou a oryt· 
mlckou d1sclplln01U. V i'6mc1 ostat• 
ných koncertov podujatia 'Vyznel k·on· 
cert M. Sadanow.ského nep:resvedčlvo, 
nevýrazne. SkOr milým gestom ako 
dramaturgickým obobatenfm, o ume
leckom ani nehovonlac, bolo •na záver 
Sadanowského koncertu spolutlčlnlooo
vante Jeho stá!lstky Margity Slobodo· 
veJ. 

Na Dňoch git-arovej ·hudby sme v 
rámci jubidejného roč.nlka mal! m.o!· 
nosť prvý.krát .počuť sovietskeho gita
ristu (10. fdla). Bol nfm Alezander 
Frauči, !koncertný umelec a pedagóg 
pôsobiaci v Moskve. Je treba k<mšta· 
tovať, že A. Fraučl je vynlkajdcim In· 
terpretom, Individuálnou umeleckou 
osobnosťou. Dramatur.gia jeho. k,oocer
tu pozostávala z diel J. S. Becha, G. P. 
Hllndla, M. Villa-Lobosa a dvoch so
vietskych skladatelov A. IYaa.on· 
Kramakého a N. Koiikina, a ko aj ku
bánskeho skla.datela L. Brouwera. 
Fraučllw 1.nterpretačné majstr.ovstvo 
charakterizuje muzikálny prejav, ro
mantizujúci š týl, pevné technické zá
klady, bohatosť výraeových prostrioo· 
lrov, p.remyslaná koncepcia. V Pata· 
Dinlho Grande Soaate a Romanci a 
téme 1 •ari6ciami sa A. Fraučl pre
zentoval zasa ako virtuóz, technick~ 
typ hráča vysokých umeleckých kva 
lit. Ojedinelé stretnu•tle so sOV'Ietskou 
glta.rovou školou patrilo medzi naj· 
cennejšie dramaturgické m.omenty 
tohtoročnej prehliadky. 

11. jtla odznel koncert GuiUerma 
Flerensa z Velkej Británie, po ňom 
nasledoval záverečný koncert lublleJ
ného ročnlka (lZ. jtila), na ktorom 
sa predstavil argentlnsky gitarista, ži· 
Jtlcl v Spanielsku, Jorge Cardoso, zná· 
my odbor.ntk a skladatel v jedne! 
osobe. Podobne, ako predchádzajtice 
koncerty, l jeho koncert sa niesol v 
znamenl kLasickej, nešpeclflckej dra· 
maturgie. Pre.zentoval v ňom diela 
L. de · Nanaeza, J. S. Bacha., F. Le 
Cocqua, A. Piuolla, M. Moresa, E. Na. 
zarethlt. Vlastnú trorbu prez.entoval 
umelec svojimi štyrmi akla.dbaJil.l. 
Mäkký tón jeho gitary predurčuje t 
charakter Interpretačného umenia J. 
Card058, ktoré je Introvertné; bez ná· 
roku na vonkajšiu okázalosť, na zvu· 
kové a rytmlC'ké čl výrazové efekty. 
Z umenia J. Ca·rdosa je evidentná je
bo hlboká a dOvemá znalost gitary, 
jej špecifik a možnosti. Jeho hra .ply· 
nie velmi prJrodzene, miestami pôso
bi, ako keby skladby práve tvoril a 
nie Interpretoval už diela skompono-
vané. J. Cardosa., ·ktorého diela patria 
k hod'DOI:ným skLadbám sdčasnej gi· 
tar.ovej llteratťiry a mail sme Ich .m.ož. 
nosť na l)ňoch gitarovej hudby poču( 
u! viackrát, bol v CSSR prvýkrát. Je· 
ho osobnosť a Individuálne umelec
ké majstrovstvo bolo nesporne jed· 
ným z vrcholov tohtoročných Dnť gi· 
tar.O\'ej hudby. 

MARTA FOLDESOVÄ. 



Z činnosti Slovenského 
hudobného ·fondu 
e AJ ., aprnt pokral!oyall praYldelnA 
atredaJile stretnutia., Klube ddadaterm. 
PnA prehrbka z diel premléronnfch 
• Kollc:Jech ., rimct Tfldla DOYeJ alo
nnekeJ hudobneJ trorby 1987 • ulltu
toi!Dlla ll. 4. (uAdzala Katarfna Lakoto· 
'rA). Prftomaf al wypoi!ull aymfonlck6 die
la V. Kubl~ku - Faatúla pre yJoJ.oal!e
lo a orchester, V. GodAre - Madlt6cla 
pre husle, slAI!ikmf orchester a tympMy 
a zboroYA ekladby I. SzeghyoYeJ - Hra, 
Vyznania a V. God6ra - Zalostaé pn
Dll!ky. 

e P.redeeda ZSSKU muukol6g a akla
da1el doc. dr. LadlslaY Burlas, DrSc. o
slAYll ., tomto mesiaci yfanamn6 llYotaA 
Jubile1181. Pri teJto prflellt.U aa 15. 4. 
uskuto&lllo atretautte 1 Jubilantom, na 
ktorom aa hmorllo o Jeho hudbe l teo
retickeJ l!lDDoetl. BHedu Yladol doc. dl'. 
LadJaiay Mokrf, CSc. 

e Dallfm z tohtorol!afch JubllaatoY bol 
dr. OndreJ Demo, CSc., YfmaJDDf slo
nuakt foUdorlata a mualkol6g, redaktol' 
Cs. IOllhlasu ., BratlalaYe. Dr. Ter68a 
UrsfDyoY6 riedia roshoYor (Zl. 4.) sme-
1'0111 k problémom YflkumaeJ prAca na 
poll foUd6rueJ hudby. HoYorilo sa o aa
t .. tlckom folld6re na SloY8DIIku, o 
ypfyn masmédlf ue jeho eu.teaclu. o 
ltyUWftDOID foUtl6re, f•Unloch a It· 
faliach folkl6meJ hudby. 

e JuraJ Baael - Hostina. To bol a6-
zoy prehrAYky 29. 4. a téma ltu.dentskel 
yedackeJ prAca PaYla Smolflul, l tudaate 
4. rol!nfka Katedry hudobneJ te6rle a ltrl
tlky na VŠMU. Jeho ll1Uilfza hu.doba6bo 
a dramatického priebehu opery ubudlla 
pozomoef ól!aatueufch posluch61!oY • 
tYOrila 6vocl k prehrbke l!aatf Yldeo-
16snamu predsta"Veula l DOYeJ rolhluo
.,.1 nahri·'rlky diela. 

e MAJOY6 beRdy a prehrbky sme u
yJedll spomienkou Da IIYot a dielo Yf
znamaého kla"Vlrlatu, pedag6ga a ekll
datera prof. Rudolfa Macudzl61k6ho (1. 
5. ). V1Acae nuko'Vé nfmky DAm sacho. 
nU aleleu Jeho Jaterpretal!aé maJstrm
swo, ale al IJ"V,otaé YyzuaDla z posled
o6ho obdobia pred dmrtfm. Maalelka 
R. Macudullekého, p110f. SllYia Macud:&l6-
ska bola hosťom stretnutia, ldor6 prlpn
'ril syn Sllrio Macud.Uiitlky a u6d1al 
Igor. Vajda. 

e O ZeljeôoveJ 5. symf6aU - ale •l 
o l tyroc:h, ktoré Jel predchAdsaU - sme 
hovorlU 13. 5. Allbeta RaJteroYA prl'rf
ta.. ok·rem autora l dirigenta tohto JUt· 
dbno premléronn6ho diela ., SF - Ll. 
bora Palka. P.o odzaeaf skladby sa dis
kusia s.wtla aa problémy hudobneJ kd
tiky vftbec. VariablUta núor.ov oa 1Amer 
5. aymf6Dle Je uda nAmakolll toho, le 
autor ., kompozfcll "VIac aamal!uJe ako 
preuAds.a. 

e Jubilanta Tibora Andrelo'VBDa uYle
dol 20. !1. Alexander Móll, ktorf siOYom 
l nukovfml ukUkaml pripomenul pri
nos 'skledatela do sloveaakeJ hudobaaJ 
kultdry. 

e Vymeniť ll nbory na knihu JADB Al
brechta EseJe o U•menf (OPUS 1988) maU 
DA'VItemfcl moiDOiť 27. 5., kedy RDa au. 
tora l redaktora vydaala Vladlm,ra Go
dAra prlvftall v Klube ekladateloY. 

e Dieťa a Jeho svet ., umeni - to bo
la téma besedy (10. 6. ), ktor6. uviedla 
En Cuaderlfk·ovA. Hosťami boU spiiO'ra
tel Milan Rdfus a lkladater JuraJ . Hat
rik, k·torfch lllenA a diela sd dobre IDA
me mnobf,lll lllalfm l!ltatelom a poalu
chAI!om. eo m6!e dať umenie a umelec 
deťom, ako spolllleaky na detstYo o
Ypl)"VňuJ6. tvorbu autora, aké lti poYln
nostl dospelfch v oblasti dulemeJ vfcho
"Y mlAdele - to sd leu niektoré 1 otA
zok, na ktoré sa ldl!aetnenf pok6.1aU 
nAJať odpoved. Besedu doplDllo l ollrilo 
uvedenie televl:meho spracovania DtODO· 
drAmy Juraja Hatrlka .,Deanlk TAue Sa. 
"Vil!e"Vovef'. 

e V xahraall!aeJ diskotéke HIS SHF • 
nachAds.aJCí stovky titulov gramof6DO
vfch platni súl!uneJ hudby, ktoré sd k 
dlspo:&fcU vle~kf'lll xAuJemcom. Z prfrut
kov " diskotéke pripravila Zusaaa Ma.r
cxellDYA prehrhku (17. 8.). Zamell 
uladby . macfankfch autoroY LaadYaya, 
Jeueya a Decsénylho. Najllli Z. J81U1y 
noJou kompc}sfclou OM pre dva elek
trlok6 organy Yf"Olal mnoho protlchod
nfch ú:&orov. 

e Pred letnou prestbkou uzanela cyk
lus poduJati pného polroku 19117 beseda 
0 pneJ p.remi6re KomorneJ .opery Maule. 
re Teatrali od Gaetana Donlnttlho. U
meleckt veddci sCíboru Jozef Reullo, dra
IIWiturgll!ka Jela Krl!méryovA-Vrtel·o'rA a 
spnAk Ladlaln Neshyba aAIIl prlbliiW 
zAkullsie prfprn predetu .. la. Bola to 
l prllelltosf pre bllaaclu celoroi!DeJ 
price mladého riboru. Na 1ber besedy 
u prftomaf fDBll molnOif posrleť Yldeo· 
sbaam predataveDia. 

-KL-

ABSOLVENTSKÉ KONCERTY VšMU V BRATISLAVE 
Dychové nástroje 
Tohtoročná prehliadka dlplomov9ch 

koncertov poslucháčov dychového a slá
čikového oddelenia Katedry orchestrál
nych nástrojov VSMU v Bratislave pos
kytla oplf priestor pre zaujlmavd kon
frontáciu lnterpretačn9ch V9konov mla
d9ch umelcov, ktor! mali mofnosf pre
zentovať v9sledky svojho doterajšieho 
štddla v samostatn9ch r.ecltálov9ch vy
stdpenlach. 

Peter Calba z triedy ext. ped. J, Lup
táčlka podal zrel9, oltsahovo bohat9 a 
hodnotn9 v9kon. V jeho podani zaznel 
KODCert E• dW' pre klllriuet a klnlr K. 
Stamltza, Sooatfna pre klnfr B. Marti
Un6, Soúta 1!. 2 op. 120 pre klarinet 
a klufr J. Brahm• (klavfrna spoluprá
ca nt. ped. P. VlrAJ). Cslba prejavil vo 
všetk9ch lnterpretovan9ch skladbách vy
sokd profesionalitu, citlivé narábanie s 
tOnom. Vynllkajdcu techntckCí tlroveň pi. 
ne podriadil umi!leckému v9razu. Pre
ukázal zmysel pre zvukovO. nosnosť v 
gradačn9ch plochách l kantabllnosf v Ci
sekoch pomal9ch. Na záver diplomového 
koncertu velmi efektne vyznelo DlYerti
lll&Dto 1!. 3 W. A. Mozarta, v ktorom spo
ludčlnkoval1 ako členovia Akademického 
dychového tria Igor FAbara - hoboj a 
SteuJslay BJc:lilt - fagot. Spolu s P. Csl
bom zaujali svojim temperamentn9m po
stojom, hráčskou sebaistotou a zmyslom 
pre vzájomnd sdhru. 

Trdbkárovt VladhnfrOYI Dlaallkori z 
triedy ext. ped. K. Rošku sa nepodarilo 
vo všetk9ch parametroch splnlf nároky 
na Interpretované skladby. Koncert pre 
tr6.bku a orchMter (klavlr) Es dUT J. N. 
Humaela postráda! pregnantnost artlku. 
lácte, lntonačnd čistotu a hlavne časté 
vynechávame vyššlch tOnov pOsobllo ru
šlv9m dojmom. Tento handicap zaprlčt
nll, fe sa Interpret nemohol dost·ať v gra
dácU plynule na vrchol. Treba však tlef 
poukázať na časf pomald, kde Dlanlška 
zaujal pekn9m nosn9m tOnom v strednej 
polohe. Trompettlna pre trdbku a kla'rlr 
J. PaueN zaznela pOsoblvejšte, bola pred
nesená s muzikálnym zanletenlm. Dla
nlška sa predstavil ak1> muzikantsky 
spolahllv9, technicky slušne vybaven9, 
avšak ako trtíbkár s pomerne slab9ml 
nátlskov9m1 danosťami. Jeho v9kon spo
lahllvo doplňal klavlrny sprievod ext. 
ped. A. RoikmeJ. 

Antoa llakyte, absolvent z pozaunovej 
triedy ext. ped. J. Gašparoviča, zahral na 
dvod Coacel'to pre PDAIUID G. Ob. Wa
gea..Ua, ktoré klad1e na Interpreta vel
ké nároky hlavne po stránke nátlskovej 
disponovanosti, s ktorou sa Interpret 
vysporiadal na velmi slušnej drovnt. Cel
kov9 prednes bol však poznačent 1nt1>
načn9ml nedostatkami. I po stránke ar
tikulačnej a v9razovej mohla byf celá 
skladba zahraná mlkkšle. Koncertota 1!. 
2 V. Blaleri6a sa Bakyta ukázal v lep
šom svetle. Intonačne hral podstatne vy
rovnanejšie, zaslwel sa ako muzikant 
krásnym, spevn9m tónom l cltllvS'm mu. 
Zlkálnym prlstupom k mterpretácU ZVO· 
lenej skladby. Za v9bornej klavlrnej spo
lupráce zaskakujdcej P. Cápovej odznela 
skladba na nadpriemernej drovnt. 

Ako perspekttvny hráč sa prejavil dal
ši pozaunista z triedy ext. ped. J. Gašpa
roviča Jú Kei!urik, a to programoin zo. 
staven9m z diel F. ·Domalllckébo (Koa
cert op. · 35), A. JorJn ..... (Salta op. 
22) a A. GallmaDta (Morceea syaphoal
que) . Prejavdl sa ako technicky dobre 
prlpraven9 so širokou škálou muzlkallty. 
Osobitne efektne vyznell fortlsslmové d
seky, hrané prterazne svleHv9m, niekedy 
mofno af prlostr9m, sforzátovan9m tó
nom. Tento spOsob hry vyhovoval v alle
grov9ch častiach, kde sa zameral viacej 
na vyz<lvlhnutle virtuozity a brllancte, 
ale tavil sa ako nedostačujdcl v častíach 
pomal9ch, kde kantiléna bola oproti per
fektnému stvárneniu časU okrajov9ch v 
dzadl. Vihlad()m na slubné dlspozlcle 
Kačuráka, ktoré potvrdil svojou hrou, 
v stredn9ch častiach spomlnan9ch lnter
pretovan9ch skladieb ostal ešte dlfnl
kom. Pri klavlrl ho sprevádzala ext. ped. 
V. LlchDero'r6· 

Z tohtorol!n9ch absolventov oddelenia 
dychov9ch nástrojov mal najširšiu mož
nost umeleckej prezentácie Mllo.tu Poa
gdc, ponuntsta oplf z triedy ext. ped. 
J, Gašparoviča, ktor9 sa okrem diplomo
vého kGncertu (I. Kur1 Metafora-faatA:&la 
pre poaaiUiu a kla"Vfr, H. 'llomall Koa· 
cert pre po:&aJlDU a orchester (klavlr), 
klavlrna spolupráca nt. peci. M. Mfreko
Y6) predstavil aj ako sOilsta so Symfo
nlck9m orchestrom SF ktor9 dirigoval 
Peter N16al, ttef tohtoročn9 absolvent, 
skladbou F. lla'rida Koncer.tfao pre po-

Sláčikové nástroje 
Cyklus dlplomov9ch koncertov sláčiko

vého oddelenia velmi pekn9m v9konom 
uviedla husllstka MllBJUt Knp1loY6 z 
triedy prof. J. Skladaného za klavlrnej 
spolupráce odb. as. V. HrdlnDYel. Uf 
v prvej polovici recitálu (G. F. Hladel: 
Son6ta A dW' 1!. !1, L. "· BeethoYen: So
D6ta c IDOl C. 7) preukázala huslistka 
klady svojho umenia - muztkálnosf, šl
rokd dynamlckd škálu, člstd Intonáciu 
a pregnantn9 rytmus. Prednesom Balady 
pre husle a klufr V. Rledlbaucha l Ce
lebret .ua.aUoy E dur N. Paganlalho sl 
tlplne podmanila poslucháčov vďaka pl
nej citovej zainteresovanosti, ktorá do
tvárala perfektné technické zvládnut-Ie 
diel. Umeleck9m vrcholom večera boU 
štyri kusy pre husle a klaYfr op. 17 J. 
Suka, kde vynikli dlspozfcle husltstky 
pre passlonátnu hru. 

Róbert PulkAr z triedy odb. as. A. Ses. 
tákovej (pri klavlrt odb. as. V. Hrdlao· 
vA) sa verejnosti predstavU SoaAtou 1 
mol .,Dlablo'V trilok" G. Tal'!tlulho, So
útou Es dw 1!. 12 W. A. Mo:&arta, Bes
klckfm capricciom op. 24, P. de San-
ate, od E. Chaunona odmala Poéme 
a' 2 l!aatl Poémy o ardcJ op. 311 A. Ol!e
a61a. Na rozdiel qd Kvapllovej l'fChle 
časti sa neskvell takou lntonal!.nou čis
totou (.najmä 3. a 4. časť Tartiniho). Tak
tlel v snahe o čo najväčšiu farebnd l 
dynamlck11 dlferenctáclu Interpret ne
ustrážil mieru a vypäté dseky preforsl
roval (Mozart). Tieto ne<tostatky však 
vyvažovala muzikalita osobitého typu a 
Iskra vyfarujtíca z každej predvedenej 
skladby. 

V triede odb. as. A. Sestákovej, štu
doval aj Ludilt Maflca, na ktorého dip
lomovom koncerte odznell skladby ·G. F. 
Hlndla, O. Floanaaa, E. YMyea a C. 
Francka. V SoaAte E dur 1!. l G. F. 
Händla zaujal huslista pln9m zvučn9m 
tónom a celkovou preclznosťou. s akou 
skladbu naštudoval. Vo Flosmanovom 
Sae o hualiach ukázal Interpret druhd 
stránku svojho umenia - hravosť a u
mlemenosf sa vystriedala s tempera
menlinou flvosf<lu a dramattzmom. Len 
jasnejšia formulácia témy a nlekolko 
intonačn9ch v9kyvov mofno vytknáf 
Ysayeovej SonAte - Balade pre husle 
s6lo. V závere odznela Franckova SoaA
ta A dw, ktorej interpretáciou Mal'tca 
potvrdil dobr9 technlck9 základ 1 muzt
kálnost v spojeni so schopnosf·ou v9stav
by. Pri klavlrt sprevádzal~ ext. ped. M. 
Bles&MA. 

Huslista JureJ CJIDlarovll! je hudobnej 
verejnosti uf známy (o. l. ako vUaz In-

terpretačnej sdfafe SSR z minulého ro
ku) . Je to v9ntmočn9 talent, ktorého pri
nos v buddcnostl mOfe v značnej miere 
obohatiť naše koncertné pOdlá. Vynlka. 
jdcl technlck9 základ mu umožňuje s 
vlrtuOznou lahkosťou zvládnuť akdkol
vek nárol!nd pasáž, no vJdy v službe 
hudby. K prvej času jeho diplomovej 
práce patrllo vystdpenle so SOCR-om pod 
taktovkou R6be.rlta StaDkovského, kde 
predviedol Koncert D dur, op. 77 J. 
Brabm.._ V druhej času diplomovej prá
ce za cltllvého klavlrneho sprievodu M· 
škutu odviedol tento huslista pozoruhod
n9 v9kon na profesionálnej drovnl. Od
znel náročn9 program: Chacoaae d mol 
J. S. Bacha, SoaAta c mol, op. 30 ll. 2 
L. Yan Ba8thmeaa, premiérovo predvie
dol Sek'reaclu V. God6re, dalej odznela 
Soúta 1 mol C. Debuayho, V itfle AI. 
baDIA a Humoruka R. šl!eddDa a Eta
da YO fOl'me yall!fka C. SalDt·Salhwa. 
Oroveň interpretácie každou skladbou 
stdpala a koncert vyvrcholil dvoma prf
davkaml - Rulllll.DIIkfllll taacamt B. Bar· 
t6ka a dryvkom Sčedrlnovej Humoresky. 
Mysllm sl, fe poslucháči, ktor( prlšU na 
koncert s velk9m očlllkávanfm, neodišli 
sklamanl, ba naopak, plne uspokojenl 
hodnotn9m umeleck9m záfltlrom. 

V odbore viola ukončili v uplynulom 
šk. roku štddlum dvaja poslucháči. obaja 
z triedy odb. as. J. Hošeka. Rastlalay 
Slpoi uviedol svoj koncert Telemauaovou 
SDDAtou G dur a SchubertOYOU Son6tou 
a mol .,Al'IP811loae". Kladnf dojem najma 
z preclzne naštudovanej Telemannovej 
Sonáty rušilo nlekolko lntonačn9ch ne· 
presnosti, vypl9vajdclch z technického 
nezvládnutia náročn9ch dsekov, podobne 
v Schubertovl absentovali vl!čšte dyna
mické rozdiely. Ako najvydarenejšta 
skladba koncertu vyznela Elégie I. Stra. 
vlnekého. Stpoš prirodzenou farbou zvu
ku nástroja a umnou v9stavbou tejto sO
love) skladby pr!lbllfll poslucháčom jej 
zádumčtv9 charakter. 

S najvlčšlm dspechom na koncerte 
druhého vtollstu RadodaYa Trteka sa 
stretla MedltAcla l'raaa Parfka. V nej 
sa mu najviac podarllo zdročlf svoju 
muzlkálnost i slušn9 techntck9 základ, 
ktoré boU v ostatn9ch predveden9ch 
skladbách (G. F. Hlndel: Koacar:t h mol, 
R. Schumann: Mbchenbllder, B. Martl
n6: SoDAta 1!. 1) potlačené nervozitou a 
nestístredenosfou. Oboch vlollstov na kla
vlrl sprevádzal odb. as. C. Dlanovskf. 

Aj v odbore violončelo ukončili štd · 
dlum na VSMU dvaja poslucháči - z 
triedy odb. as. J. Podhoranského. Prv~ 

saunn a orchester Es dur, op. 4 Oso· 
bité muzikantské kvality, ako jasná ar· 
Ukulácta, čistá intonácia, bezpečná tech
nika v r9chlych tempách, krásny sfty 
tOn znejilcJ pekne vo všetk9ch polohách, 
sa prejavlll v lrafdej z lnterpretov·an9cb 
skladieb. Niveau PongráC{)Vej hry bolo 
presved&vé, na vysokej profesionálnej 
drovnt. 

Na ďalšom knncerte vyst\1pll1 so svo
jim absolventsk9m programom h1>bojlsta 
Zdealto BoJtoi z triedy odb. as. Ing. 
R. Nováka a klarinetista Josef Ubll.ar, 
z triedy ext. ped. J. Luptáčlka. 

Bojtošow Interpretácia skladby J. N. 
HILIIllllela Introdukcie, téma a Yari6clt 
op. 102 pre hoboJ a kla.h sa niesla 
v znamen! slabšej koncentrácie a neis
toty. čoho dOsledkom boU aj drobné 
lntonačné nepresnosti. Očividne lepšie sa 
však st<>rofnll s dielom K. Slavlckébcl 
Suita pre hoboJ a klayfr, kde vystihol 
kontrastn9 charakter jednot11v9ch časti, 
l mno-žstvo náladov9ch polOh a registrov. 
Hra mladého hobojistu niesla znaky štf. 
lovostt osobHného umeleckého prlstupu. 
Bajtoš disponuje vysokou tOnovou kultd· 
rou, vkusnou muzlkálnosfou, avšak jeho 
v9kon na koncerte nedosiahol td šplf· 
kovd droveň, na akd sme v jeho prlpa· 
de zvyknutl. Na klavlrt ho sprevádzal 
el't. ped. T. GhlllMly. 

Josef UhU&r začal svoje vystdpenle l 
kODCartoaa pre kleriuet a orchester (kla
vlr) f DtOl C. M. -. Webera (klavlrna 
spolupráca ext. ped. P. Vlr6g), ktor~ 
predkladá pred umelca velké množstvo 
vlrtuOznych mofnostl. Podobne, ako v 
prlpade Bojtoša, zal!>latok bol pozname· 
nan9 neistotou, ktorá sa však uf v prie
behu prvej skladby celkom vytratila, tak. 
fe záver bol uf plne suverenn9. Osobit· 
ne pOsoblvo vyznela kantiléna l melodic
ké obldky časti pomalej, prednesenej 
mäkko posaden9m tOnom. SoD6ta pre 
klarinet s6lo E. D81lleoYa zaznela s pat
ričnou pulzáclou, pregn_antne a plastic
ky, s vystthnutlm všetk9ch zvukov9ch e· 
fektov. Interpretácia tejto skladby bola 
priamo ukážková. Ako .,relaxácta w po 
predchádzajdcej v9t'azovo vypätej sklad
be pOsoblla kompozlcla A. Meuagera So. 
lo de CODCOW'S pour clarlnate et plaao, 
ktorá bola zároveň aj efektnou bodkou 
Uhllarového hodnotného vystdpenla. 

IVETA BlKSADSU 

sa predstavu Ivan Tnd\1'. v jeho po· 
dani sme st vypočull Suitu 1!. III C dur 
J. S. Bacha, SonAtu C dur, op. 102 1!. 1 
L. yan Beetbo'reoa, Klld op. 111/V a ROD. 
do op. 94 A. lhof6ka. Pln9 zvučn9 tOn, 
pohybujdcl sa v širokej škále farieb a 
preclznosf prlstupu sd vlastnosti, ktoré 
má tento mlad9 violončelista. Jeho Bach, 
umocnen9 adekvátnou farbou zvuku i 
Beethoven, pregnantn9, s miernymi In· 
tonačn9mt v9chylkaml, zaujal v rovno
cennom dlalO~u s klavlrom. Efektn9m 
ukončenlm recitálu boli VarlAcle aa sJB. 
nDekd ludav4 pA ... ň B. MBT-tlnd, kde 
sa podobne ako v Dvol'ákovt v uvolne
nejšej podobe prejavila schopnosť Inter
preta vyjadriť nástrojom mnohé odtiene 
l nálady. 

Za klavlrneho sprievodu odb. as. z. Pou. 
lOYeJ, ktorá sprevá11zala aj Ivana Tvr
dlka, odznel recitál MariAna Pnllka. So
Gitu G dur J. B. Brévala predniesol s 
patričnou spevnosťou a nadlahčenostou. 
SoaAta A dur, op. 69 pre Yloloal!elo a 
.ldnfr L. Yaa BeetJtovena dala vyntkndť 
dokonalej sdhre oboch nástrojov najm!! v 
zvláštnom rytmickom členeni Scherzo. 
Vo Vari6c1Ach na R·onlalho tému B. Mar 
tt.a6 - pln9ch dynamizmu, v9bušnostl 
a náhlych zvratov l v záverečnej sklad
be k·oncertu - SoaAte pre Ylolool!elo 1 
klaYtr M. Vilaca preukázal Pavllk v pi· 
nom lesku svoje technické dispozlcle, 
muzikalitu, krásny ml!kk9 zvuk nástrojo 
1 schopnosť vysrovat gradáciu s vrcho· 
lom na pravom mies te. 

Oživenlm koncertu jedinej dlplomant.Jty 
v odbore harfa - Zu:&BDy TllrllkoveJ -
bolo spoludčlnkovante Moy:&eaovho kvar. 
teta, flautls.tky V. Antal.oveJ a klartne· 
tlstu P. Cubu. Veddcou tejto dtplomovel 
práce bola ext. ped. S. Jahnod. Vďaka 
bohatému programu mail poslucháč! 
mofnosf postídlf schopnos t harfistky In
terpretovať hudbu rOznych !lt9lov. G. F. 
Hlindel: Panacaglla a Glsue, M. Ml!ede
lm: VarlAcle na Pagaulnlho tému; V. 
Mortarl: Soaatfu - to sd skladby, kto· 
ré zazneli v tívode koncertu a v ktor9ch 
harfistka preukázalo dobrO technlckťl 
pripravenosť a schopnos t vyuflf rOzno· 
rodost zvukovej fa rebnosti svojho ná
stwja. Avša k naŕmä v skladbe V. Morta-

. riho rytmické nepresnosti často marili 
pOvodne zam9šJ.ané gradácie. Tento ne
dostatťlk eš te prudš ie vynikol pri preg
nantnom s prievode sláčikového tria v 
SfDioaU concel'!to pre harfu a slAI!lk.ot6 
trlo. DYe prelddlA J. Pospflllia a Intro
dukcia a Allegro pre harfu, slAI!lkoY6 
kYarteto, flautu e klarinet M. Rnela bo
ll vhodn9m a zaujlmav9m záverom re
citálu. 

IRENA KRISTMANNOVA 



ROZLÚČKA SO ZDENKOM NOVÁČKOM 

Predseda ZCSSKU saal. 11111. Mllaa Ncwilt 
pri rosl61!koY8J rel!l v kNmat6rlu. 

Snfmkn : t. Sedflek 

Dfta 21. augusta &Die aa naposledy roll· 
l61!lll ao 16fradaktorom Hudobn6ho 11-
vota dr. Zcleokom Nodl!kom, CSc. Na 
pietnom akte, ktorf aa konal v Koncert
DaJ alanl braUalankého koa11anat6rla 
a r011161!kovfch obradov v kraliUit6rlu 
aa 1161!utDIU poprednl pradatavltella aU
ho poliUckého, nra)Dého a kult6raaho 
llvota, ktGrl poJou prftomaoafou a pri· 
hovorom aoovu pripomaaull vfmamaé 
mlaato, ktoré Zduko NovAI!ek v kulUir
no-polltlckeJ oblasti 11a tamar ltyrldnf· 
rol!né obdobia l'fOjho plodného llvota 
ao hral. 

S dlhoroi!Dfm rladltelom Konaervat6rla 
v Bratislava ( t. rt by bol oalhll 25. 
vfriH!Ia pGaobeala aa tejto lkola)* po· 
alucCMD Fadar61Daho zhromaldanla l#SSR, 
dlhol'OČDfm funkclonArCMD Zvllau alovea
akfch akladatalov a bfvalfm predsedom 
Zvlllu i!aakoalovenakfch akladatelov aa 
prilll rozl61!1ť - kaadld6t Pradaednlctva 

Gramorecenzie 
JOHANN SEBASTIAN BACH: ORGANOVI 
SKLADBY 
Pi'el6dlum a f6ga C dur BWV 545; Snt 
chor6lov BWV 645- 650, Prelddle a f6ga 
G dur BWV 541; PHlddlum a f6ga a mol 
BWV 548 ; Jvaa Sokol - organ 
C OPUS Stereo 9ll11712 (dlgltAIDa na
hrhka) 

Opus prichádza ,s ďalšou platňou So
kolovho verkorysého projektu kompletnej 
interpretácie Bachovho organového die
la, tentokll'át so skladbami majstrovho 
llpského obdobia. Na ťivod zaradené Pre
lťidlum a fdga C dur znie v Sok,olovom 
poňatl plynule a plas ticky, zdôraznená 
je majestátnosť skladby. Tzv. SchUblero
ve chorály - ťipravy, ktoré spracoval 
1. s. Bach v poslednom t>bdobl svojej 
tvorby z rozllčných vokálnych a Inštru
mentálnych čast[ svojich kantát a vydal 
Ich J, G. Schťlbler, nenaš ll vera pacho
penta ani u Interpretov ani u teoretlk'OV 
pre tldajnd "neorganovos t". Po vypočut[ 
Sokolovej Interpretácie muslme však 
t~mto p0vabn9m prácam priznať plné 
práv,o na život. Decentnou, no prlrom fa
rebne bohatou regis tráciou a cltllvou 
temperovou diferenciáciou doka zuje So
kol ich rovnocennosť s 1n9m1 podobnými 
Bachovýml organovýml d1elam1. ,Neor
ganový" pOvo d chorálov sa naopa'k jav( 
ako Istá výhoda, lebo znejd trocha Inak 
a nešablónovtte. 

Po velmi pekne zvládnutom, optlmls
tlcky ladenom Prelťidlu a fťige G dur 
nasleduje monumentálne Prel11d1um a ftl
ga e mol. Vyniká velkorysou, jedinečne 
zovre tou výstavbou, zjednocujdcou roz
lahlé plochy diela do monolltného tva
ru. Skladba patri medzi najobťalnejšle 

Bachove diela tohoto druhu. ale Sokol 
zvládol všetky technické a architektonic
ké problémy tak prirodzene a samozrej. 
me, že s l poslucháč pra kticky náročnos ť 

skladby ani neuvedoml. 

ObdlvovB'teJ Bachovho diela nájde na 
te jro platni veta krásneho a bude spo
kOjný a j s technickou drovňou digitál
neho záznamu (réžia J. Krček a St. Sý
kora) . 

KONCERTY PRE TR0BKU A ORCHESTER 
LEOPOLD MOZART: KONCERT PRE TROB
JtU A ORCHESTER D DUR; JOSEPH 
HAYDN: KONCERT PRE Tll0BKU A OR· 
CHESTER ES DUR: JOHANN NEPOMUK 
HUMMEL: KONCERT PRE TR0BKU A OR
CHESTER ES DUR: HrA Ladlaln Straš-

OV KSC a tnjoiDDik OV KSS IgnAc Ja· 
dk, vad6ci tajomalk Za KV KSS haa 
Kaotek, tajoJDDik pra polltlcko-orgaDl
aai!n6 prAcu Za KV KSS Imrich Strapec, 
úatapca nd6ceho tdaologlckého odda
laala Z. KV KSS Auton Javorka a poll
tlcU pracovafi!Jta Za KV KSS Marta No
vAkod. Za MV KSS v Bratlalava boU 
prttomal Frantllak Palar, tajoJDDik pra 
tdaologlck6 prAca MV KSS, Dulan Laika, 
vad6cl odboru lkolatva MV KSS a Vlasta 
AIJDAIIod, pollUckA pracovnli!ka odbo· 
ru lkolatva MV KSS. 

OalaJ bOU prttoJDDI Jaa Zelenka, 6atrad. 
•f riaditel Ca. telavlllla, JAn Rllko, 
6atradllf riaditel Ca. I'OIIhlaau a zaal. 
11111. Mllaa NovAk, pradaada Zvlzu l!eako. 
alov8Dakfch akladatelov a koacertafcb 
amalcov. Za Za KNV bol prltomaf Ml· 
obal Borgala, podpredseda Za KNV. Za 
miDlataratvo lkolatva SSR bola prltomnA 
Eva WollaarovA, vadtica odboru, rafa
raatJta-lpaolalllltka MS SSR a aa Odbor 
lkolatva NAr. vfboru hl. meata Bratisla
vy Stefan HlavA«!, ndticl odboru lkolatva, 
JOIIal Ol!kay a Stafaa Pavllk, lkolakl ID· 
Jpektorl. 

PIH!aa •6tiH!a6ho obrada v Koacart· 
nej alw kouanat6rla M ao aoanulfm 
msltil!ll n Z. KNV Michal Borgula, aa 
ZO KSS na kouanat6rlu Michal J6.nol 
a pred.lada SZM V&ado Sirota. :V krama
t6rta predDiaall ro11ltii!Jtov6 rei! J. Za
laak.a, profeaor kouanat6rta A. Vrtal 
a M. NovAk (jaho rosltii!Jtovf pNjav ava. 
rajiiuJama alllla). 

Sm6tiH!a6 atmosféru umocDllo a dGa
tojna doplallo vyat6peu.la Komorného ati
boru bratislavského konaanat6rla pod 
vedaalm J. Pragaata -Id· 

Schádzame sa, a by sme spoločne vzda· 
ll posledný hold odchádzajt1cemu člove. 
ku . .. 

Smt1tok zavládol nad jeho odchodom 
v čase, kedy chcel a mal ešte veta vy
konať ... Bol predsa stále plný typickej 
energie, nadšenia a optimizmu ... 

Odišiel človek, ktorý svoj život napi· 
nU prácou pre Iných, prácou činorodou, 
nadšenou a nanajvýš zodpovednou. Pre· 

ftilt - trilbka a SymfoDlcky orchaat• 
Ca. l'OIIhJiuu V Bratlalava. 
DIRIGENT: ONDREJ L&NARD 
C OPUS Stereo 9110 1182 

Ladislav Strešňák sl pre svoju profl
lovd platňu vybral štandardné diela 
trdbkového repertoáru. z trojice reall· 
zovaných koncertov je azda menej zná
my iba koncert Leopolda Mozarta. Vo 
všetkých troch dielach sa prezentuje só
lista, ktorý je l. trťibkárom Symfonické
ho orchestra Cs. rozhlasu v Bratislave, 
ako hráč s vytrlbenou technikou, pek· 
ným tónom, istotou nasadenia aj lntoná. 
cle, ale 1 zrelého umeleckého cltenla. 

SOCR, hocl pod taktovkou svojho šéfa 
Ondreja Lenárda podáva vcelku spolahll
vý výkon, predsa len chvflamt pôsob[ 
dojmom, že zverenťi ťilohu trochu podce
nll. Najmll v koncerte L. Mozarta neznte 
dosť kompaktne, je al prntš velkorysý 
v stlhre (drobné rytmické diskrepancie 
medzi sóllstom a orchestrom), v l . času 
nastupuje čembalo dosť často v predsti
hu. U Haydna a Hummela je orchestrál
ny sprtevod na požadovanej tlrovnl, ro 
strany dirigenta však prekvapia také 
"drobnosti" ako nástup sóllstu v poma
lej časti Haydnovho koncertu v rýchlej
šom tempe v porovnani s predošlým o.r. 
chestrálnym ťivodom, a t'o isté, tbale v 
menšej miere, sa opa•kuje 1 v 3. času. 

Celkove by sl na hrávka žiadala vllčšlu 
dynamlokt1 dlferenctáclu, a to tak od 
sóllstu, ako 1 od orchestra. Za hudobnťi 
réžiu zodpovedajt1 L. Komárek, P. Breiner 
a t. Vajdlčka, za zvukové kvality H. Ge
schwandtner, O. Nopp a R. Halamlková. 

ROMAN SKitEPEK 

x x x 

NIKOLAJ RIMSKIJ- KORSAKOV: SEHE
REZÄDA, SYMFONICKA SUITA OP. 35. 
Joaaf Skofapa, husle. SLOVENSKA FIL
HARMONIA. DIRIGENT: BYSTRIK RE!U· 
CHA. 
Digital 'racordblg 
OPUS 9310 1831 

Každé hudobné dielo umožňuje rad ln

terpretamých prlstupov. Sťi však aj o
pusy, k·torých obsah mOže byť naturelu 
reprodukčného umelca blllšl čl vzdiale
nejšl. Seherezáda pa tr[ k tým dielam, 
kde sa rozprávkovosť známeho námetu 
orientálnych prlbehov z Tisic a jednej 
noel v našich predstavách spá ja so zvý
šenou ťičasťou clrov, vášne, tajomnej at
mosféry, dramatických konfliktov. 

Nahrávka tejto známej suity v podani 
nášho prvého telesa pod taktovkou B. 
Režuchu však podla nášho názoru ne
vystihuje dostatočne svet Korsakovovej 
hudby. Režucha sa snaž! a koby zámerne 

Plamy akt na bratlalavakaa kon11anat6rla. Snfmkn: t . Sedflek 

Unanle polltlcko-rlad~cej, organizátor
skej, pedagogickej a vedecko-publlkač
nej činnosti sa v ňom sndbllo so ~všet
kým, čo slťilllo nášmu Judu, jeho vzde
lanosti a kultťimostl.. . V tomto bol a 
zostane navždy v mysliach a spomien
kach sťičasnfkov, v tom bola jeho oso
bitosť a velkosť . . . 

Odchádza človek, ktorý vždy vedel, kde 
je jeho miesto, na ktorej s trane je prav
da; odchádza človek, ktorý mlloval život 
a Judl v ňom, mlloval svoju vlasť a bez. 
hranlčne s vášňou slťižll hudobnému u
meniu. Bol jeho apologetom, organizá
torom, ale 1 verným a oddaným služob
nlkom. 

Utlchla lýra, doznel posledný akord v 
živote doktora Zdenka. Nováčka, ktO'l'ý 
bol nesporne jednou z najvýznamnejšlch 
osobnosti nášho kultúrno-politického ži
vota. 

Smdtok zavládol nad odchodom toho-

tenbo klenot ruskej hudby odsentlmenta
llzovať, Zllllodernlzovat Je to tendencia 
naoko sympatická, pokla l o nej hovori
me na papieri. Keď sa však do nahráv
ky započllvame, zisťujeme, že je slce do. 
kladom vysokej miery profesionallty, 
správneho remesla, menej však ul pra
vého kumštu. 

Môžeme obdivovať vyrovnanosť st1hry, 
zdatnosť lntonačnej pohotovosti hráoov, 
nástroj ovil virtuozitu, nedokážeme sa však 
citovo oddať umeleckej výpovedi takejto 
Interpretácie. Všetko je tu na svojom 
mieste: virtuózne kadencie }. Skol'epu, 
pasáže drevených dychových nástrojov, 
akcenty, tempové zmeny, len tej vnt1tor
nej muzikantskej zaangažovanosti, tvori
vého individuálneho vkladu je akosi me
nej. 

Vllncerl hosťuj1\ci dlrlgenu - podla 
miery svojho tvnrlvého temperamentu -
zvyknll lyrlcké 1 dramatické citové do
tváranie Seherezády preexponovávať -
to je Jeden extrém; v prfpade Reluchov
ho prfstupu dochádza však ku krajnosti 
opačnej. Násllné vyeHmlnovante citovos
ti splošťuje výrazne umelecký dopad die
la. Skoda, lebo táto digitálna nahrávka 
má velké šance preraziť na zahraničné 
trhy. Je s tar.ostUvo pripravená. Postráda 
však posvlltenle, ktoré by krásu hudob
ného klenotu postavUo do správneho 
uhla, a by všetky jeho brusné plôšky za
žiarili v bohatom spektre. 

VLADIMIR ClžiK 

x x x 

JAROSLAV MEIER: NOCNJl: PIESNE PRE 
MEZZOSOPRÄN A KLAVlR NA BÄSNE 
STEF~A !AR.YHO, Ľubica BarlcovA -
mea:rosoprAn, KlAra HavlfkovA - klav,r; 
TRI IMPROMPTU PRE HUSLE A KLAVIR 
Ewalcl DanaJ - husle, Zlatica PoulovA 
- klavfr; BRATISLAVSK! SLAVNOSTI · 
PRE ORCHESTER, Symfonlckf orchester 
Ca. rozhlasu IV Bratislave, dirigent - O
Uver Dohn!nyi; CONCERTO DA CAMERA 

JAR(\ LAV ML IH\ 

to človeka, ktorý v živote vera vypove
dal o všeludských pravdách, l ial, nasta
čU dopovedať všetko čo chcel, čo pova
žoval za svoju Judskt1 a občiansku po
vinnosť ... 

Odišiel človek - ostáva jeho dielo, 
ktorým sa natrvalo zaplsal do partltdry 
nášho hudobného života. 

V mene česlroslovenskej hudobnej ve
rejnosti sa ldčlm s Tebou, vážený a vzác· 
ny prlateJ; s lubujem Tl, le TV<Oj odkaz 
lásky k vlasu a jej hudobnosti ponesie
me a ko štafetu Tvojho posolstva daleJ. 
na prospech nášho Judu, našej soclaUs
tlckej kultťiry a nášho hudobného živo
ta ... 

Dozaista práve to by bolo Tvojou po
slednou lladosťou ... 

Lťičkn sa s Tebou a slubujem, že za 
T·voju celožlvot.ml prácu Tl budeme vždy 
vďačnf a nikdy nezabudneme. 

Cest Tvojej pamiatke! 

PRE ORGAN, Aaaa Ztirikov6 - org&Jt, 
Camerata alovacca, dirigent - VIktor M6. 
l ek. 
OPUS Stereo 91111732 

Naše obecenstvo tste bude zaujfmat 
tvorba človeka, ktorý slce stoj[ v popre
di nášho hudobného diania ako vedllct 
hudobného vysielania Cs. televlzle, ale 
ktorého tvorba mnohým nie je náležite 
známa, kedže žla J málokedy zaznela v 
koncertných sálach. Ja ros lav Meler, or· 
ganista a skladatel. však nikdy nepretr 
hol svoje priame kontakty s umenlm, s6-
11st1ckou hrou, ant s tvorbou od čias 
svojich š tddl v rokoch 1939- 44 na Praž
skej akadémH (u Novákovského organ, 
u Langera kla<Vfr a u Flnského kompozl
clu), v ktorých po osloboden [ pokračo
val v rokoch 1947- 49 na Konzervatóriu 
v Bratislave, kde bol !takom Alexandra 
Moyzesa. 

Po štťidlách čerpal veta poznarkov zo 
š irokej palety hudobnej tvorby, ktorú mu 
poskytla práca v Cs. rozhlase. Je auto
rom velkého množstva scénickej hudby, 
rozhlasových hier, ako l filmovej hudby. 

Meter je upravovatelom a realizá torom 
diel barokovej hudby, ktorej venoval 
vždy ve lkťi pozornosť. Záro,veň pOSO'bll 
určitý čas ako organista, vypomáhal po 
boku Alexandra Albrechta, čo mu umož. 
nilo orientovať sa v oblasti klasickej t1 

romantickej oratorlálnej tvorby. K jeho 
reaUzátorským člnom patr l o. 1. Inštr u
mentácia a dotvo renie Kusserovej opery 
Erlndo a Spergerovho Koncer tu pre kon
trabas. Inštrumentoval a j Bachovu Fdgu 
( dorlck\1) a Bello vu skladbu V tiche j 
noel. 

Meler sa uplatnil ako jeden z priekop
nlkov hudobno-dramatickej tvorby. Na 
plsal nlekolko diel tohto charakteru, pri
čom nezanedbal ani komornd a orches
trá lnu hudbu. Jeho diela sa vyznačuj1l 
prftalllvou muzlkan!'Skou lmagLnáclou. 
Plesne prezrádzajú <Velmi vydarené 
zvládnutie požiadaviek textu a j literár
nej p redlohy adekvátnou hudobno-ume
leckou transpozfclou ver bá lnej zlo~y 

roWleMll hudobnej výrazovosti. Fa ktúru 
plesni Je ve lmi dUerencovaná a živá, o
slovuje poslucháča pr lamos tou a širokou, 
asociáciou. Inde sa prejavuje Melerova 
schopnosť vystava ť dielo elementmi r ap
sodlcko-lmprovlzačného charak teru, roz. 
drobujllce tendencie, ktorými pracuje 
rapsodlcky, dokáže však udržiavať v rov
nováhe s telctonlk,ou celku. V jeho die le 
nechýba a ni drama tická žila, o čoon• nás 
presvedčujťi mnohé mies ta v jeho skla d
bách pre organ, resp, s organom. Jeho 
Inš trumentácia je prttom t·ransparentná 
a dovoluje vyznie ť myšlienkovým domi
nantám. Prlstupujťica, prlllehavá a ade
kvátna Interpretácia nahraných skladieb 
dáva dielam aj primer anú pOsoblvosť. 
Preto si táto profllová platňa Iste nájde 
svojich záujemcov. 

)ÄN ALBRECHT 
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KULTORNE LETO '87 
Nedelné dopoludnia v galérii 

Komorn é koncer ty v ' Mir bachovom pa
láci v rámci cyklu Nedolné dopoludnia 
v galérii sa s tali ·Deodmysl ltelnou sl1· 
častou bratislavského hudobného !Ivota . 
Organizátori - Mestsk9 dom kultl1ry a 
osvety a Galér ia ·hlavného mesta Brati
slavy - af počas leta ponl1ka ll n ávštev
n ikom boha t9, dramaturg·lcky prlfa!llv9 
program, v ktorom dominova la hudba 
obdobia klas icizmu, s a kcen tom llla t vor
bu bratislavs kého l'Odáka J. N. Humme
la, ktorého 150. v9tročte llmrtla sl pri · 
pomenleme v tomto .roku. V p r!Jemn.om 
prostred! nádvoria paláca st však v pro
grame desl81tlch •koncert·ov prišli na svo
Je aJ mllovn!cl ln9ch št91ov9ch epoch. 

Otvárac! k'cmcert letného cyklu (21. 1.) 
pa tr il 21-člennému komornému sl1boru 
opery SND v Bratislave. Camerata alo
yacca hrala pod veden!m zasl. umelca 
V. MAlka za spolul1člnkova nla sólistu J. 
Ourdlnu. Odzne li diela J. Haydna - pre
dohra PoJ iar, HummeloYo Adagio a ya. 
rilcle pre bobof a orcbnter, op. 102 a 
Scbuborton 5. aymf6ala B dar. · 

SlonnsU barteto ( E. Danel - l. 
hus le, F. Nemec - 2. husle, M. Telec· 
kf - viola, J. PodhoraDikf - violonče
lo). ktoré st v9sledkaml svojeJ dlhoroč
n eJ a umelecky náročneJ práce vydobylo 
v povedom! hudobneJ vereJnosti kredit 

Rolmbaraki kapala. 

telesa svetoveJ llrovne, na koncerte 5. 7. 
uviedlo dve Mozartoye skladky - FI_. 
tod kYa.rteto D du - !laut.ov9 part h ral 
:&Ul. amelee M. JurkmU! a Dlnrdm...., 
D dar a ll. alii!UtoY6 kYarteto J. N. 
HDJIUilela. 

A·kordeonlsta RaJmund ltikonl (12. 7.) 
sa predstavil publiku popri lnterpret4cU 
sólov9ch sk>ladleb (D. ScarlatU - 2 a. 
alty, T. Dabols - Toccata, V. Zolotar
to• - Komorú aalta, J, Hatrlk - Me
laachoUckf monol6g) at ako komom9 
hráč v p remiéroveJ s kloadbe P. Fiala -
Kontr•ty pr& flauta, yloloni!elo a akor
de6o spolu s V. Samcom a V. KuboYi!l· 
kom. 

RoJmbenk4 kapela z Prahy (19. 7. ) 
nadvl!zu Je na viac a ko 400-ročnl1 t ra
dielu bratov PetTa a Vlléma z RG!mber· 
ka, ktor! v .roku 1552 založili Ro!mber
skú kapelu v Ceskom Krumlove. P.tatl 
prateslonálnl h udobn!cl pop veden!m 
umeleckého vedúceho F. Poka sa venu111 
o!lvenlu hudby obdobia stredoveku, re· 
nesa.ncle .a bar-oka vyu!!vafl1c dobové 
nástmte. Na koncer te odroe ll s tred.QVe
ké plesne a tance zo zach.ova19ch čes· 
k9ch , angll ck~ch, ta lia nskych a n emec
k9C'h ru kopls.n9ch zborn!kov. 

Bra tlalan ká komornl harm6nla (21. 7. ) 
- ojedlnel ó dychové o kteto n.a Sloven
s ku - zd ružuJe vyspe19ch hráčov bratl
slavsk9ch symfonlck9oh t elies (J. Ha
nulonký, J. Ci!niar - ·hoboJ, S. Jalko, 
M. Zeman - klarine t , J, Badzik, J, Vn· 
dra - lesn9 roh , J. MartlllkoYii!, J. Mar
taao.tč - fagot ). Z boha tého reper· 
toáru sliboru odz.nela Sereúda Ea dw, 
KV 375 W. A. Mozuta a Octato-Partlta 
}. N. Hummela. 

Stamlcom kYarteto z P.rahy (J. Matoa· 
lek - 1. husle, J, Kakala - 2. buste, 
J, Plrul ka - viola, V. Lelsaer - vdo-
1-ončelo - 2. 1. ) · hrá v tomto zlo!ent 
od roku 1985. Clenovla kvarteta patria 
k Jednal gen erácii; l ked sú vynlkaj11-
clml sólistami, predovšetk9m prlmárlus a 
Ylloollsta, Ich spoločn9m Ideálom je kvar
te tová hra. V rámci mattné uvded ll S16-
i!lko.6 lnarteeo 1!. 7 ll. Marda4 a DYo
flkmo Slli!lkmé lnartato As dar. 

Prv9kirAt sa preds tavil v Bratislave 
mlad9 bmensk9 gitarista Vladlaln Bil· 
ba spolu s mezzosopranlstkou A.._ 
"rbnli!korou (9. 1.). Z cy.klu P. Ebala 

Cborea antiqua. 

Plant k loatni odzneli 3 plesne, 7 lpa
nlelakycb plesal M. de F.Ua, daleJ Spe
nlelaka suita pre apn a sltaru S. Beh
renda, ako aj premiérová skladba D. 
Martlal!elta - Pre sltana (Ho-ssa 6 M. 
de Falla) venovaná Interpretovi, pedagó
govi brnenského konzervatória. 

l'\evšedné Jromorné duo zal.o!lll vio
lončelista Roman Pilka <a kontrabasista 
Lad .. ln Sfaltonkf, členovia Slove-;skol 
(llh armónle. Venujú sa interpretácii p0-
voon9Ch diel p!san9ch pre toto zoskupe· 
n ie. Ich hra o vplyvnila l E. KriJta, kt.or9 
Im veooval svote dieLo Faatasla a tre 
parU, rkt.oré premlérov.o ooz.nal.o 11. l . 

Fop.rl KrAkovej kompoz!cll zazneli aj 
vzácne skladby Soaita a IDOl B. Mar· 
cella, Duo ll du D. Dragoaetdbo a Duet· 
to Ja D JVB YioloDČelo a koatrab• G. 
lloaalnlho. 

ll~~atlalank6 dychoy6 t r lo (J. Ourdlaa 
- hoboj, G. Koni!er - klarinet, J. l.ottar 
- fagot) tvor ia členovia bratlslavsk9ch 
symfonlck9ch telies a už viac rokov sa 
venu j11 tejto nAročnej komornej hre. Po-

Xlll. letný cyklus koncertov v Klariskách 
Ovod tohtoročnéhQ cyklu Letn9ch ko

morn9ch kon cert·ov v Klariskách, organ!. 
zovaného Slovensk9m hudobn 9m fondom 
a Mestisk9m domom kultliry a osvety, 
patril vyst1l,pentu švédskeh o sláčikového 
kvarteta Amua Quartet. 29. l. sa malej 
htstlke poslucháčov predstavili štyri mla
dé Interpretky v pozoruhodne zostave
nom progrlllllle. Otvorila ho skladba švéd. 
skeho autora Tura RangatrHma - Sl4i!l
koYé knrteto g mol .,Eln NachtatUck ID 
E. T. A. Hoffmann• Manier". Nie nezau
J!mavá kompoz!cia, vyrastaj11ca zo š t9lo
vého podhubia neskorého romantizmu , 
odznela s pa·trlčnou dáv.kou m uzikantskej 
ipontanelty a zau jala predovšet·k9m akou
sl bizarnou v9.razovosfou a fantázl jnos
fou. Zás lužn9m člnom zo strany st1boru 
bolo Istotne aj predvedenie pOva bného 
Sl6i!lkového knrteta D dr u ,.1 c rlaante
ml" od Glacoma Pucciniho. Tu prišiel 
ku slovu zmysel pre klenuté vedenie me. 
lodlckef l!nle a možno povedať, že malé 
dle l,ko ve lkého outora zauja lo a navo
dilo tli správnu atmosféru pred vrcholom 
večera - Sl6i!lkovfm knrtetom h a na 
Hrul onkého. Kompozične a j poslucháč
sky mimoriadne náročné a strhujlice die. 
lo vyznelo v podan! členiek Amus Quar· 
tet akosi subt llnejšle a krehkejšie, ne~ 
sme boli zvyknutl z ln.terpretačn9ch kon
cepcU naš ich s l1borov. Napriek tomu ne
ostali lntel1Jlretky kompoz!cl! nič dlžné 
ani z technického ani z v9razového h la
diska, čoho odrazom bol nadšen9 aplauz 
skromne zastúpeného publika. Obzvlášt 
na seba upozornila yloloni!ellatka Malln 
Sandell, kt,orá počas celého vystl1penla 
disponovala prekrásnym hutn9m tónom, 
temperamentom a obdlvuhodn9m dyna
mi2Jmom každeJ predvedenej frázy. Po 
prestávke, v druhej časti programu. od
znelo už len Jedno dielo - rozsiahle 
Sl4i!Lkové kvarteto, op. 44 Fellza Men
delnohna -Bartholdyho. Ak v prvej čast• 
koncertu prevládali tektonicky konc!z, 
nejšte skladby, vyžadujlice predovšetk9m 
mimoriadne vyvlnut9 zmysel pre tvaro
vanie detaHu, Mendelssohnovo kvar teto 
poskytlo členkám sliboru šlwké pole 
pôsobnosti v rámci tvaro.vef aj v9razovej 
ve~kQ'plošnastl. Dá sa povedať, že ani 
v tomto prfpade hráčky nezanechali žia
den v9raznejšl dlh o Ich vystl1penle 
možno teda považovať za pekné zaháje
nie letného cy.klu koncertov. -g j-

x lt x 

13. J6la s n v Klariskách predstavilo 

nové komorné duo štvorručnej klav!rne j 
hry - Zuzana Paulecho•6,. štipendistka 
SHF a jej škollte l, šplčkov9 repr ezentant 
slovenskeJ kl av!mej ml1zy, Marila Lap
lao.kf. Vystťípenle bolo prv9m v9raz
nejšlm v9sledkom Ich umeleckej spolu
práce na tomto poll. Z tohoto zorného 
uhla treba aJ hodnoti( Jeho 11roveň. Lap
š!llnsk9 je v Interpretácii vše tk9ch žán
r ov s klisenejš!, zre lš!, astrle la nejš! (v 
hre na dvoch klav!roch l v štvorručnej 
hre spolupracu je s P. Toperczerom) . Pre. 
javovalo sa to aj v jeho v9kone na tom
to koncerte. T9m nechcem povedať, !e 
Paulechová pri tomto druhu lnter.pretá
cte azda neobstá la dos( profesionálne; 
ved niveau, ku ktor ému sa zatial dopra
covala, má všetky znaky vyspelého kla
vlrlstlckého majstrovstva. To, čo Jej za
tial ~rochu prekáža pri dosahovan! šplč
kov9ch v9konov, je Jal mladosť, prudkosf 
tvorivého temperamentu. Premieta sa a 1 
do sféry ·Prleboj.ného, v dynamicky vy
pllt9ch mlest.ach t r ochu nekul tlvovaného 
zvuku, do Istej nevyváženosti a nalie
havosti r9chlych 11sekov. Je však lnter
pretačn9m typom, ktor9 uptltava poslu
ch4ča vysOkou m ierou zaangažovanosti, 
hoci niekedy nalieha·vosf v9razu trochu 
skreslu je l!nle skladieb. Lapšansk9, po
kla l sa dalo, skorlgová val tieto mierne 
rušivé momenty, najmä v tvorbe tem· 
povej tetivy. 

V9razná vrl1cnosf Paulechovet zažia
r ila v 11vodn9ch SchumannoYfcb Obrú 
koch 1 Yfcbodu, op. ll natmll v lyrlcko
poeUck9ch medltat!vnych 11sekoch. S Is· 
t9ml v9hradaml možno prijat pomer ne 
známu Fant4xiu r mol, op. 103 (D 940 ) 
F,ranza Schuberta, v ktorej part prvého 
hráča u! Interpretoval Lapšansk9. Hlav
ná myšlienka mala pravl1 Schubertovskt1 
kant ilénu, no niektoré r9chleJšle 11seky 
vyznieva li so skromnejšou zal!nteresc>va
nosfou a d iferencovanosťou. Premiérovo 
odznela jediná slovenská skladba Fan
lizla, Intr odukcia a f6ga v sta rom slohu 
(prepis pôvodneJ čembalovej verzie) In. 
oa Hrul o•sk6ho s v9razn9m a presvedči. 
v9m umeleck9m stvárnen!m. Zaujal Ra· 
veloy cyklus Mola matka hua čo do kul · 
~lvc>vanostl farieb, citoveJ vrúcnosti. Pau
lechovej v9razn9 temperament sa od· 
zrkadlovo! a j v záverečn9ch GriegoYfch 
N6rakych tancoch, op. 35, v ktor9ch však 
rad 11sekov zažiaril pohodou, vrúcnosťou 
a lskrlv9m vzruchom. 

V9razn9 umeleck9 náboj ~ 1 ked 
trochu šrapnelového charakteru - str
hol obecenstvo, ktoré sl vynút ilo 2 pri· 

da.vky - BNhmam Uborskf a Dyof6-
koY Slovaaskf taaac Is mol). 

VLADIMIR CI!IK 
x x x 

Dramaturgia vystl1penla našeho po
predného kom orného telesa, Moyzeaoyho 
lnarteta a klaviristky Daniely Rus6o.aJ 
(20. 7. ), celkom jednoznačne potvrdila 
záu jem lntenpretov o tvorbu 20. storo
čia. Okrem t1vodného LoYeckého a16i!l· 
koYého lnarteta B dur, i!. 17 W. A. Mo
zarta totiž odzneli Rlcerca r pre 2 ha.ale, 
Yloloni!elo a klaYir Vladlmlra God6ra . 
pr emiéra KYa rtetlna Milana Nodka a 
záverom &. al6člkoYé k•artet.o Bélu Bar
t6ka. Tak to zvolen9 dram aturglck9 plán 
skutočne nepotrebuje komentár. Cieno
vla MoyzesoY'ho kvarteta potvrdili už 
v prvej Interpretovanej skladbe (Mozart ) 
vysokl1 profesionálnu 11roveň, baz!rujl1cu 
predovše tk9m na technickom perfekcio
nizme a plnokrvneJ muztkallte. Ich prejav 
je prejavom kultlvo.van9ch, no zároveň 
mimoriadne senzttlvnych hudobn!kov, 
schopn9ch diferencovať zákonitosti hu· 
dobneJ štruktliry v rámci jednotliv9ch 
št91ov9ch tendencii. Interpretácia Mo· 
zar.ta Je z tohto hladiska obzvláš( hákli
vá, no v rukách tak9ch h udobn!kov, 
OJk9ml členovJa Moyzesovho kva rteta sú, 
nejeden problém pres táva by( problé
mom. Preplnené sieň v K:nrlskách sl vy
počula sviežeho, pregnantného Mozarta , 
pozbaveného ak9chkolvek .,neoklaslcls · 
tlck9ch" nánosov. Rlcercar pre 2 husle, 
vloloni!elo a kla•lr Vla dlm!ra God6ra Je 
s!oe jednou z prv9ch autorov9ch zverej
nen9ch skladieb, no vzápl!tl po Jej pre· 
mlére akoby sa skladatel stal signálom 
nástupu mladej (a nielen skladatelskej) 
generácie . Preto je velmi sympatické, 
ak sa členovia Moyzesovho kvarteta S. 
Mucha, F. Tllrllk a J. Slávik v spoluprá · 
ct s D. Rusóovou rozhodli zaradi( Godá · 
wvu pôsoblvl1 kompoz!clu do s vojho stá
leho repertoáru. Navyše - ak Ju lnter
pretuj11 s tllk9m oduševnen!m a maj
strovstvom, ako tomu bolo v Klariskách. 
Druhá polovica programu patrila najprv 
premté're Kvartetlna M. Nováka, v kto
rom zaujala najmll preh fodnosf faktúry, 
d.odávajlica skladbe rozkošn9 dlverttmen. 
tov9 chara~ter. V9kon Moyzesovho kvar. 
teta však kulminova l v záverečnom 6. 
sláčikovom kvartete Bélu Ba rt6k a. kto
rého lntenpre tácll ozaJ nemožno nič vy
č!taf. Večer s tráven9 v Klariskách s 
členmi Moyzesovho kvarteta a Danielou 
Rusóovou, bol tedo ozajstn 9m zážitkom. 

-s t-

Sn!mka: Z. Mlnáčav6 

pri dielach ma}strov k lasicizmu (F. l. 
Dalek - Partlta ID C, W. A. Mozart -
DiYartlmanto i!. 1, KV 229) , zazneli af 
diela XX. storočia ako Pa.torale D. Mil· 
bauda a Humo.rasky pra hoboJ, k larllllt 
a fagot l . Dlbika v premlérc>vom preve· 
den! (23. ll. ). 

Posledn9 koncer.t v rámci Kultl1rneho 
leta od.2lJlel 30. ll. Účinkoval komornf 
sl1bor Chorea antiqua pod umeleckým 
vedenfm B. Trefného. Tento 9-členn9 stl· 
bc>r vznikol v roku 1973, a od tel doby 
sa sllsN!vne venuje lnte11pretácll hudby 
16. a 17. storočia (doonácej 1 svetovel) 
na kópiách dobov9ch nást.rojov. Na koo· 
certe odzneli skladby z Vletorlaoybo k6· 
dazu, Lnol!skébo Paalribo abornlka, die. 
la S. Caprlcorna a J, S. Xuaaera. Zo sve· 
tovej tvorby zaradili do svojho programu 
sklad·by C. Montenrdlho, V. Otta, G. 
Gutoldlho a G. Gor.aaalaa. 

Kultl1rne leto uzavrelo svoje brány, ale 
Mlrbachov palác Ich má otvorené pred 
návštevn!kom nede l.n9ch koocertov po· 
čas celého roka každt1 nedelu. 

-on-

x x x 

27. f6la sa predsoov111 v Klariskách 
dvaja mlad! Inter preti - štipedlstl SHF, 
ktor! sa svojim naturelom znamenite do. 
plňall. Huslls~ka Marta Petrllkod je pri. 
fa:!llvá nielen svoJim fyz.lck9m zjavom, 
ale aJ svojim plnokrvn9m muzlkantsk9m 
v9razom. V9<1atne ·Jej v tom pomáha Im· 
ponu jlice technické zazemle, vyspelá In· 
tonácla a širOké dynamické spektrum, 
s9ty l tvárny OO!in9 tón. Svojou mio· 
dlstvou dravou hudo.bnosfou sa preJavuje 
v každeJ skladbe, s ktc>rou predstupuje 
pred obecenstvo. Uvedomili sme sl to 
už v 11vodnej Sonatlna pe husle a6lo od 
Ladlalan Burlaaa, v ktorej Pet rl!ková 
vďaka svojmu naturelu objavila rad no· 
v9ch v9razov9ch polOh. Al ked by sme 
pod pr!snou lupou našli l ntekolko ch9b 
krásy, z h ladiska celkového pr!stupu l 
Son6ta č. 3 B. Martla6, v ktoreJ umel· 
kynl bola znamenitou parterkou klavl· 
rlstka Valé ria Kellyo• 4, m ala opl!tc>vne 
muztkontsk9 (ah, v9razné kontrasty o 
účinnO stavbu. Debuu yho Soaéta s mol 
pre buaie a klnlr Je zrejme v Petrll· 
kovej repertoári zakotvená dlhšie. Hralu 
ju suverénne a spamäti, s ve lk9m roz· 
machom a azda aj s trochu pr!zvučn9m 
tónom, ale a ko ostatné skladby - s vy· 
hraneným názorom, s muzlkantsk9m ťa
hom. Ak tvorivý temperament napomáhal 
lnterpretke k upútaniu obecenstva a sfor· 
movával hudobné plochy v Jednotné lf· 
nie , záverečná Dtofiko•a Masur ka a mol, 
op. 49 ( AD 119) pre buale a klaYir 
už však pr!llš prekročila hranicu '11nos· 
nosti temperamentného vkladu, čo za. 
prfčlnllo Isté s kreslenie kontúr skladby 
1 technického zvládnutia. Petrl!ková Je 
ty.pom nanajv9š perspektlvnym, lenže 
ako každ9 tvorlv9 talent by sa m ala 
v ďalšom v9vojl zamera t vlne na uvedo· 
melejšle tvarovanie l!nlf, na v9raznejšlu 
rovnováhu citu s intelektom. Má na tol 

Ak u Petrl!kovej dom·tnovala zvuková 
1 v9razová priebojnosť, u k•lavirtstu Ma· 
rltna Pivku je v hierarchii tvorivého pri. 
stupu na prvom mieste svet poézie, me· 
d.itácle . Toto povahové založenie l fyzlo
loglc ké predpOklady h o predurčujt1 na 
vynikajúce tlmočenie sveta hudby W. A. 
Mozarta, R. Schumanoa l F. Chopina. 
Tentokrát všetci uveden! a utori flguro· 
vall v pr!davkoch po odznen! programo· 
vého repertoáru, do ktorého z nich Zll· 

r adil Iba Mozarta. Domácej tvorbe spla
til dai'l tromi Prelt1diaml pre klavlr od 
M. Bh llka . )e prlzmačné, že sl z nich 

(Pokračovanie na 5. str.] 
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10. 8. patrU! priestory Klarisiek vystO
penlu Bratilllaylk6ho 116i!1koY6bo tria 
(P8Yel Bogaes - husle, Nlkul61 Blau 
- viola, Peter Baraa - violončelo). 
V rámci tohto stíboru sa s tretli t.raja 
vyn1kajtíc1 umelci, čoho priamym dOka
zom bolo ich vysttípenle. Do svojho pro
gramu zahmull najprv DlYartlaaanto i!. 1 
JOMpba Haydaa, ktoré vyznelo ako bri
lantná introdukcia do širOko konclpova; 
nej dramaturgie večera. V SUi!lkovoaa 
lrta, op. 90 Jobaa FerutrBma uplatn111 
členovJa uta svoje sktlsenostl z pobytu 
vo Svédsku a odkryli pred poslucháčmi 
nezvyoojn~ v~razov~ svet švédskeho 
autora, upla-tliujtlceho vo svojej tvGrbe 
prtnc~py vlacer~ch št~lov~ch smerovani 
20: storočia, resp. neskorého romantizmu. 

(Dokončante zo 4. str. ) 
vybral tte, v ktor~ch mohol zt\ročlf vyš
šla spomenuté polohy svojho muzikant
ského naturelu (Prostá pteseli - premié
ra, Ttpky, Osamel~ rytier). Z Moaarta, 
pre ktorého má Ideálny predpoklad u! 
v samotnom s pOsobe tvorenia tOnu, za
rad~! Faatúlu d mol a 2. aoa6ta F dar 
(KV 280), ktoré poznačil svojou kultivo
vanou muztk&Utou. Azda v r~chlych čas. 
ttach mohol vtláčať vtac 1skrtvostl a brl-

Moyaaaoyo kY.al'teto. 
Snfmkll: K. Dlugoltnskf 

lancle, št~lu však učinll zadosť! Najviac 
v~hrad máme voči Spaalellkej rapMdil, 
hoCi Interpretovi vysltUUa najväčšie o
vácie. Poetizujtíc podanie, nedostatočne, 
premyslené gradácie a Istá rorzktískova-

nosf lfntf l prl všetkom obdive k vy
rO'IJlávantu sa s technlck~mt tlskallamt 
náročného opusu, hoci v rovine v~razu 
Plvkovt vlastn~mu, nestotožliovall sa s 
po!tadavkaml llsztovského preja.vu. 

VLADIMIR CI!IK 
x x x 

Tretlm kvartetov~ st\borom, ktor~ sa 
predstavll v rámci Kulttímeho leta ( 3. l . 1 
bolo Tr6YD(i!lcOYO nal'teto. Tento stíbor 
patri už ku konštantám ne našom Inter
pretačnom poll. Jeho vfkooy sprevádza 
abcUvuhodná kvalltatlvna vyrovn.anosf, 
rOznorodosf repertoáru a vyváženosť 
technlckfch a v~razov~ch parametrov in
terpretácie. Všetky tieto črty charakte
rizovaL! aj posledné br atislavské vysttí
penie .,tráv!čkovcov". Program otvorilo 
SUi!lkm6 knl'teto O dur .,Skon6ai!le" 
•Joeepba Kaydaa, ktorému nech~bala ele
gancia a brllantnosf, no zaujala aj pre
k.rásne interpretovaná polyfónia druhej 
časti. Centrom pozornosti vysttípenla 
Trávnlčkovho kvarteta bola premiéra 4. 
al6i!lko'J6ho narteta Ilja Zeljaaka. Skla. 
d.ater sa v nej pohybuje prlbllžne v tfch 
rownách, ktoré prezentoval vo svojej 
s. symf6nU premlérovanej len nedávno. 
Zo všetk~oh zvláštnosti a la.hOdok, ktoré 
skJ.adbe prináša, zaujme zrejme najspon. 
tánnejšle mal'kantne profllovan~ princ!p 
tematického a vý.razového dualizmu, kto. 
r~ nechfbal ani v Interpretačnom prlstu
pe stlboru. Premiéra ZeljenkDvej kompo
zlcle vzbudlla mimoriadny Ghlas v ra
doch obecenstva. V druhej časti progra
mu Trhn!čkovho kvarteta odznelo SU
i!lkoY6 narteto g mol, op. 10 Clauda Da
bauybo. Clenovla stlboru mali teda pr!
le!ltosf prezentovať sa opäť v ln~ch št9-
lav~ch dimenziách; a prezentovali sa 
znova ako sktlsenl hudobnlcl partlcipu
jtícl na prekrásnom mäkkom tOne, far
bitosti a dynamickej pest·rostt vfsledné
ho zvukového tv.aru stíboru. -gj-

Zaujfmavé boU obzvlášt silné názvuky 
na švédsky folklór v oblasti metrory.t
mlky a akordiky. V druhej času prC>
gramu predviedli členovia stíboru najprv 
Mal6 trlo Alesaadra Moyseaa. Táto neu
verlteLne pOvabná a majstrovská ,,ml
nlatt\ra" odznela v perfektnom prevede
ni - technicky bezpečná a v~razovo rOz. 
norodá !interpretáciu dodala skladbe na 
jej t1č1ooost1. Záver vysttípenta Bra tislav. 
ského sláčlkavého tria patril Triu G dar, 
op. 9, i!. 1 L. " · Baethoyaaa. AJ v tomto 
prlpade možno vlastne korutat()vat všet. 
ko to, čo v predošl~ch. Pomerne ro.z
stahla skladbe odznela na vysokej pro· 
restonálnej 6rovnl a záverečné Presta 
d1v6kov doslova dvlhalo zo sedadiel per. 
rektným hráčskym majstrovstvom troch 
ôlenov sdboru. -lf-

Tr6vnlčkovo kvarteto. 

KAPITOLY Z DEJíN HUDOBNOTEORETICKÉHO MYSLENIA NA SLOVENSKU 
111. Vedecký prístup v dielach slovenských hudobných teoretikov 

L. Burlas v práol Hudobn6 teória a sd
čaano.ť (Tatran, Bratislava 1978) uvá
dza, že v dejinách hudobnej teOrie -
napriek Jel zložitosti vo vzťahu k pra
xl - môžeme sledova( niekolko epoch: 
počnúc plat6nsko-pytagorejsk9m v9·kla
dom hudby, cez v9klad akustlck9, prl
rodovedn9, až po matertallstlckC>-d.lalek
tlcké chépanle hudobn9ch javov a pro· 
cesov, ktoré alko metodologická báza k 
poznávwnlu celej nadstavby nad fyzlká!l
nym a fyztolog1ck9m zAklado.m •hudby 
predstavuje vyvrcho lenie .procesu zve
dečtenla vo v~V()ji hudobnoteoretlckého 
myslenia. 

Už v9vln pedagogicky zameranej bu
dobnoteoretlokej spisby na Slovensku 
ukázal, že vedecké prlstupy nie ·Stí _cu
dzie an! našim hudobn9m teoretldrom, 
a ~e na poll takto orientovanej hudob
nej te6r1e vznlkM až originálne a je
dinečné riešenia. 

Za prvú podobu vedeckého v~kladu 
hudby považujeme tn. pytagorejlkf 'l'f,· 
klad, ktor9 sa zrodU v antickom hudob
noteoretickom myslenl a v špeolflckel 
forme sa upla tnU aj na Slovensku (bra· 
tla Reussovcl, Josef Petzva•l, Ivan Zoch). 
je známe, že pytago.rejsk~ v~klad hud
by spája hudobntí teóriu s matematikou 
a akustlk!ou a. cel~ lludobn~ systém zdO
vodňuje člselno-raclonálnyml vzťahmi. 
Nie •in8Jk to bolo a l u brato• ReURoYCOY, 
k torr celé svoje dielo (vyvrch olilo v ,prá
cl Z6kladné prnldli 161vuku pl'e hudba. 
aa i!laloYých pomeroch 101tavené. MS, 
Martin 1873) zasvät111 v9skumom tzv. čls
lovej harmOnie. Reussovol vysvetlujtí 
budbu ako doménu člsel a za predmet 
všeobecnej !harmOnie stft'Dovujtí tzv. 
"otrasy" (vyl1rácle, oscUácte). Celé hu
dobné d!an1e redukujtí na spájanle tzv. 
"člsloradov" ( vydedukovan9ch z otrasC>
člslel , t. J. kmitočtov), pl'llčom v člslora
doch robia pr!snu selekciu nevhodn9ch 
člslel. .MoUvy ich v9beru však onle sd 
čisto Idealistické a symbolické, ale em
plrloké, a tak možno povedať, že ·kon
cepcia brat.ov Reussovcov nebola tdealls
tlcká a priori (za .Blktí sa pytagoreizmus 
často pokladá). ale vychádzala z oprlrC>
dovednej orJentácle, inštlnk.Uvne vyv1e
rajúcej z európskeho tJrendu (léto orien
tácia v 18. a 19. storoči úpLne ovládla 
budobnoteoretické myslenie). Reussovc1 
sa k hudobnej teól'lll dostali cez vlastntl 
~lntersku p rofesiu, a tak leb vycllá
dzanle z matematiky a alkusti·kY Je len 
prlrOidzené. 

' Opieranie sa o rucust·lcké a matema1Jc
ké zákonitosti sa v 19. storoč! stalo pr1-
m4rnym aj pre slovanského rodáka Jo· 
Ilia Petnala a v obdobi 20. storočia pre 

hana Zocba. Petzval sa venuje teórii t6-
nov9ch S(lstav, pri tvorenl ktor9ch vy
chádza z frekvantačn~ch vzťahov radu 
harmontok~ob tónov a teOrH t6nov~ch 
s ystémov, ktoré tvori zasa v~bero.m tO
nového m ater1álu z tzv. kvartovej a kvtn
toveJ rnn()Žiny na základe ekvtdlstanč
n9ch intervalov. Prlrod.zen9 rad pova.žu
je Petzv.al za základntí zálronltosf v 
akustlok9ch s ystémoch. Základnou Ideou 
posledného .reprezentanta pytagorelzmu 
v s lovenskom hudobooteoretlakom mys
lani - Ivana Zocha - je téza, že všet
ky .Intervaly medzi tónmi stuopnlce a v 
t6nov~ch sústavách musia byť dané ce· 
ločlseln9m1 pomermi frekvencH. Zákl-a
dom ladenia stí u Zooha tzv. barmani
sebe Zahlenrelhe, z kror9oh v9berom 
n1ekrof9ch člsel vytvori tzv . .,Ton-Aequl
valent-Zahlen", prlradend 12 stupňom v 
oktáve. (Teoretlck9ml v9chodlskaml le 
Zooll bližšie k Reussovcom než k .Petz
valovl.) 

M. Filip prl hodnoteni Zochovej teo
retickej Jniclatlvy ( ln: Musicologlca slo
vaca Vl, 1978, s. 37·45) hovori, že pyta
goretzmus, vplyvu ktorého sa hudobní 
teoretici nemGhU vyhntíf, už dnes nie 
je povarovan9 za !ipekulatlvny, ale skOr 
za psyclroakustlok9. t. j. materiálny v~
klad hudby, preferujtíct mtervaly vyjad
rené pomermi ma l9ch cel9ch člsel. 

Oa lšl v~voj hudobnoteoretlckého mys
landa priniesol po v~klade pytagorejs.kam 
vtklad prlrocl'oveclnf, ·kotor~ 1Il8hradll ma
tematlcktí Interpretáciu a člseLné propor
cie fyzikálnym fenoménom a prlnclpom 
allkvotn9ch tónov. FyzlkallsHcké tenden
cie, ktoré vy,vrchollll v eurOpskeJ hu'dob
nej te6r11 v 18. a 19. storoči, preferujú 
tézu, že pre akord existuje pravzor v 
prlrode, v I·ZV . .,Naturklangu" vytvorenom 
z ra du alikvotn9ch tónov. Vo vedeoky 
orlentovannej hudobnoteoretlckej spisbe 
20. storočia, ktorá bladá entitu nov9ch 
stízvukov~ch tvarov, dostalo opieranie sa 
o objektlvne jestvujt\cl akustick9 fenCJ
mé.n .,Naturklangu" podobu v9chodiska 
v tzv. syntetickom 12·zvuku [resp. chrC>
matlckQID ,1totáll", ktor9 predstavuje sú
zvukové maximum hudby 20. storočia. 

Na pot.rebu nájsť zdl'Oj sdzvukov9ch 
títva.rov .hudby 20. storočia a IStíčasne 
na po!ladavku tlet·o títvary kategorizo
vať a systematizovať. zareagovali v s!C>
venskom hudobnoteorettokom myslenl 
svo!(m dielom dvaja teoretici - Frtco 
Kalenda (Prfrodú stupnica a i!o 1 ňoo 
dvl•l, 1949; rukopis práce Je uložen~ v 
Hudobnom oddelení Historického tístavu 
SNM v Brat·lslave pod sign. LVIl-83 HO 
S!I:M) a Eageu Suchoň ( AkOI'dik.a Dd. 

trojna.ka po dnnúťnuk, Opu, Brati· 
IIBYa 1979) . 

.Spoločn9m ideov9m v9chodtskom obi
dvoch teoretikov je skutočnosť, že sa 
pri vysvetlovanl harmonlck~ch a sfi2vu
kov9ch javov -hudby 20. storočia opierajú 
o spoločn9 fenomén - .,Naturklang". Zá
kladn9 rozdiel medzi leb prácami však 
spočlva v metodologlck<>m uchopenl toh· 
t-o ldeovéhf> v9chodlsko. F. Kafenda or!ešl 
celtí problematiku na báze melodickeJ 
s féry a ak.o prv~ v slovenskom hudob
noteoretickom myslenl rozpracoval mož
nosť vyvodH ·horizontálne a verUkáln.e 
tv8Jľy z tzv. prlrodnej stupnice (vznikla 
z dlatonlckej ·korlgovanlm 4., 6. a 7. tO
nu, ktoré tak lepšie zodpovedajú alikvot
n~m. t. j. prlrodn~ tónom ). Suchoňov 
systém je naproti tomu akoby inverziou 
Kafendovho riešenia, nakolko SuchOJ"i zo
raduje alikvotné tOny do vertikáLneJ pC>
doby syntetického 12-zvuku, v ktorom 
nachádza klasické typy akordov a tak
Isto stízvukové konštelácie hudby 20. sto
ročia. Treba však podotknúť, že Suchoň 
neodmieta tvorbu akordlck9ch tvarov aj 
z horl:rontálnych radov [jeho dlatonlc
k9 .,totál" zodpovedá Kafendovej 'l)rlrod
nej stupnici) a .,Nakturklang" predsta
vu je preňho .,Wurzel aller Harmonien", 
iba tento fenomén využlva na logické 
zdôvodnenie akordlck~ch javov vo sve
tovej, a .predovšetk9m vo vlastnej tror
be. Kafendov.a l Suchoňova práca sa 
stali ojedlnel9ml dlel>aml tohtf> druhu 
v slovenskej hudolmoteoretlcke! lltoca
ttíre. 

Vyvrcholerúm procesu zvedečfovanla 

hudobnoteoretlckého myslenia Je mate
rfallstlcko-dlalektické ch6panle a kou
zilne vysvetronnie hudobných ja.ov a 
proceiOY, pričom pre takto oclentované 
práce je char.akter1sllck4 symbióza his
torlcko·V9VIGJového 6 loglcko-systerna tle
kého prlstupu. 

Uvedené atrlbtíty sa v slovenskej hu· 

dobnoteoretlckej llternttíre plne vzťahujú 
na práce Ladlalaya Burlasa, Miroslava Fi
lipa a Josefa Krestnka, ktoré predsta
vujú svojim motodologtck9m prlstupom 
vyvrcholenie vedock9ch tendencii v ·hu
dobne! te6rll u nás. Napriek tomu, žo 
Burlasova .práca Formy a druhy hudob
ného umenia (SHV, Bratislava 19112) má 

•pedagogické 7Jaclelenle, autor st v n ej 
stavia nové kritériá, vychádza z dlalek
tlckého materlallzmu a marxistickej es-

tetlky, čim sa mu podarilo prekona( do
vtedajšiu pozltlvlstlcktí orientáciu v tejto 
dlsclpllne. cenným pr!nosom práce je dl
ferencláaia pojmov .,hudobná t.orma", 
.,hudobn~ druh", .,hudobn~ žáner" a od
delenie hudolm9ch druhov od Ich vlast
nej formovej stavby. Rozdelenlm práce 
na systematlcktí a h istorickú čast sa. 
Burlasovl podarilo vyhovie( jedn.a.k po

žladavkie pedagogickeJ. Jedna k vedecky, 
fundovanému v~kladu <Oplerajúcemu sa 
nevyhnutne o pozno.nle v~voja živej hud
by. 

M. Filip v diele Vfvlnod z6Jron.ltostJ 
klallckel harmónie (SHV, Bratlslan 
1915) vypMooval z~kladv modernéhG 
teoretického systému harmOnie or1gtná1-
nym spôsobom. Nov9m poňatlm h aTIII.ó· 
nie ako .,dlalektlcky protirečiveJ Jedno· 
ty horizontálnej a vertikálneJ zložky 
s prioritou zlo!ky horizontálnej" a kodl. 
ft kovanim troch zákonov harmOnie (zá
kon kontrastu, zákon premeny násled· 
nosti v sOčasnosf a zákon hlll"JJlonlckej 
korelácie) sa mu pod.al'lllo vysvetllt zlo
žlt9 v~vl.nov9 proces harmonického mys
lenia s Jeho 111avonok ťažko po<;hopltei· 
n9ml zvral.mlL 

V9sledkom <llhoročonol vedock1e.l .a syn
tetltujtíco! práce ). Kres6nka sa stala 
jeh'o Tonallt:a (OPUS, Bratislava 1982), 
zaobera.Júca sn v9vojom tona lity od pr· 
vopočlatkov až po súčasnost. Kresánek 
prekonáva tradlčné chápanie tonallty, 

· ako javu totožného so stupnicami a v9-
chodlskom sa mu s táva prtnclp osollácte 
medzi statickým a klnetick9m -prvkom 
spolu s dlalektlkou stenochorlckébQ a 
konsonančného princlpu, n a zAkl!ade čo

ho autor odk:r9va historické zmeny est&
tického a zvukového ·Ideálu doby. 

Napriek toomu, le s lovenské hudobno
teoretické myslenie pro •neprJ.aznlvtí spo
ločensktí situáciu nie vždy korešpondo
valo s vývlnov9mt trendami vo svete, v&
decky orientovaná hudobná teór lsa na 
Sl•ovensku, hladaJOca prlnclpy .,gramati
ky" hudobného jazyka dokázala, že 108.

ši teoretici sa neskOr dostali na európ
skÚ tíroveň a v nlektor~ch aspektoch ju 
aj p.rekročlll. 

LEA PAVLOVJCOVA. 



Händlovské zastave • Ie 
Každá prvá návšteva festivalu je len dotykom, prvým 

poznávanlm obsahu a umeleckej tírovne podujatia. Roz
hodne nemôžeme postrehnúť •kontinuitu a teda vývoj 
v zmysle kvality. Tak to bolo aj . v prlpade mojej náv
števy 3&. ročnlka Hiindei-Festsplele der Deutschen De
mokratiscben Republik v Halle (11.-17. fWia 1987). 

Handlovský festival, porla'<laný od r . 1952, fe sve
dectvom neobyi!ajnej lícty nemeckého n6roda a sta
rostlivosti viAdy NDR, ktorA uvedomelo pestuje povedo
mie o nlkýcb osobnostiach nemeckej kultliry. Hrdosť 
nad s lávnym r odákom je tu všade prltomná. Händel hu
dobného návš tevnlka Ha lle oslovuje nielen na koncertoch, 
a le aj z výkladov IMllhokupectlev a gramopredajnl, ktoré 
ponúka jtí množstvo starš lch aj najnovšlch vydani hän
dlovských knih a nahrávok s jeho odkazom. Zdalo 
by sa, že v priebehu 36 ročnlkov sa vystriedalo v pro-

Portrét G. F. Händla (okolo r. 1748) od PbllUpa Merciera 
umiestnený v Hiindlovom dome v Halle. 

gJ.>amoch fes tivalu všebko, čo Handel za pomerne dlhého 
života ( 1685- 1759) naplsal. Vskutku, doteJ."ajšla dnma
turgla Händlovho festivalu je obdivuhodne boha tá. Sved
či o tom a j prehladný slípis predvedených oratórlf, opier 
a koncertantných diel, lnl talovaný na paneloch v Hiin
dlovom rodnom dome. Tu je mlízeum a zAroveň centrum 
starostlivosti o skladatelovu pozostalosť. Na nádvort 
rodného domu s a porladajtl koncerty, pripadne menšie 
operné predstavenia. Roll Slllle tu svedkami uvedenia 
·komornej opery ,,Svadba Herkula a Héby" od Ch. W. 
Olucka, ktorého 200-ročnlca smrti bola z&komponova ná 
1 do tohtoročných ·osláv - na koncertoch, ale aj na 
muzikologickej konferencii, ktorA sa uskutočnila prhe 
v Händlovom dome (15.- 16. 6.). Cast konferencie bola 
orlento.vaná na tému "Stredonemecký hudobný !Ivot 
pred Händlom", druhá časf s a zaoberala osobnosťou 
Ch. W. Glucka, Ilko pokračovatera nemecke j hudobnej 
tradlcle v obdobi raného klasicizmu. Okrem Glucka 
sa v prog.rame fes tivalu pripomenulo aj 400 rokov od 
narodenia Samuela Scheldta, taktiež rodáka z Halle 

ICO '87 
International Congreu of Organisti sa koná každých 

10 rokov. Usporladate rom v angllokom univerzitnom 
meste Cambridge sn podarilo v dňoch 18.-26. 7. t. r. 
sústredlt .pozor)lhodný sled rozličných akcii z jednotll
vých sfér organavého umenia. 

Dopoludnia boli vyhradené pre prednášky, semináre, 
workshopy, diskusie, prezentácie, ktoré sa vzhladom 
na Ich počet nutne navzájom prekrývall, podobne ako 
popoludňajšie a večerné konce11ty, hrané na skoro dva
dsia tich organoch vo výtvarne tnšplratfvnom prostredi 
s tarobylých unlverzlt. Nebo1o fyzicky možné absolvovať 
všetko, čo bolo zaujlmavé, a ak chcel človek zlskať 
dobré miesto, pre vefký počet návštevn!kov bolo treba 
prlsf včaššie. 

SnaJhou usporladatefo'V bolo posky·tn11ť tls!cke ťi.i!astnl" 
kov z 36 krajin sveta to natle.pšle, najnovš ie a najzau
J!ma.vejšle. Z •promlnent<Dých hráčo,v' chýbala jedine Ma
rle-Clalre·Alalnová; medzi hudobnými a sramofónovfml 
vydavatelml, ktor( prezentovali celá s6l!a1116 netovťi. 
produkciu, chfball jedine OPUS a Supraphon. 
Vďa ka HIS-u sa predsa le<O ntečD zo s lovenskej hudby 

dostalo do rúk záujemcom : talko, ako som práve stačil 
uniesť. Stálo to za námahu, lebo ohlas bol dobrý, tak
Is to aj na predvedenie slovenských a českých sk.lad leb 
na mojom koncerte (Roškovský, Zeljenka, Cernohorský, 
Wlederrmann n brl•tská premiéra. novej EbenDvej skladby 
Hommage a Buxtehude) . Peter Eben bol prltomoný a•ko 
druhý pozvaný z CSSR, viedol ·kompozičný workshQp 
a bol v s táleJ rpozornostl organistov, ako jeden z naj
hrávanejšlch skladaterov stlčasnostl. Ebenova popularita 
vo svete je daleko väčšia než doma; potvrdll ju ešte 
vyžarovanlm svojeJ osobnosti a konverzáciou v piatich 
jazykoch na vysokej odbornej l spoločenskej tlrovnt. 
Reprezenta t!v.ne boli aj vystťí.penla ostatných umelcav 
zo socialistických štá tov: Oleg Jani!enko (ZSSR), hr al 
okrem Iného svoje trl nové skladby, na ktoré sa hned 
n ašiel naJkladate r, Joachim Grublch z Polska, Istvin 
Ella z Maďarska a Fellz Friedrich z NDR zaujali taktiež 
špeclllzavanýml programami. 

Pri prlle žttostl jubllea sklada tera boll na Kongrese 
stlbOJ."ne prevedené Viemove organové Symfónie, mimo
riadny záujem obecenstva ·vyvolal tiež obsažný koncert 
s organovfch 'transkr,pcU, na ktorom sa ,podlefalo 6 
interpretov. Hrall o. l. WagneJ."a, BartOka , Berlioza, Saint. 
Saensa, Bachovu husrovtl Chaconnu (l) a na záver Let 
čmeliaka od N. Rlmského .. Korsakoval Nik sa nerozčuJo 
'val, iprJjalo sa to s obrovským aplauzamr ako zaujlmavá 
a hudobne vďačná, hoci bizarná demonš trácia nástro-

(1587-1654), predchodcu G. F. Händla. Z tohto aspektu 
je zrejmejšie aj zameranie muzikologickej konferencie, 
ktorá mohla v mnohom naznačiť, čt pevnejšJe objasni( 
Unie, vedúce k monumentálnemu zjavu Händla, resp. 
vyžarujúce z neho do tvOJ."by <Oasledovntkov. 

Pred muzlkologlckou konferencto.u sa tradične Ilia. 
na slhna~~tnom zasadnut( Spoločnost G. F. Hlndla, kto
re j prezidentom je prof. dr. Ernst Henaann Meyer, 
dr. h. c. (pri prlležttostl händlovských osláv sa každo
ročne ude lujtl aj Ha ndlovské ceny, a to najmä domácim, 
no l zahraničným umelcom , muzlko!Ogom čl telesám, 
ktoré sa zaslúž111 o šlrenle odkazu G. F. Händla. V tomto 
roku Händelprets dostalo 5 jedincov a l zborové teleso). 

x x x 

Halle je však l mestom modernej kulttlmej trad!cle, 
mladých ludt a prudko sa rozvljajtlceho priemyslu l škoľ 
stva. Z tohto aspektu považujtl Ol'ganlzátort festivalu 
za užitočné, aby <Oiektoré separátne koncerty boli orien
tované aj na stlčasm1 hudbu. 70. výro.člu VOSR bol de
dlkovaný koncert Filharmonického orchestra Halle, no. 
ktor am zaznela 'Pod vedenlm dlrlsenta Olafa Kocha Sos
takovli!ova ,,Lenlnsrad&k6" symf6nla (15. 1.) a vysttlpe
nle sliboru KonfrontAcle ( zostavenf z členov tunajšeJ 
fllharmónle), na ktOJ.'om zaznelo & sCíl!aanfch skladieb 
domAclch l zahranll!nfch autorov. Toto podujatie bolo 
v Neues Theater, ktoré sltlžl výhradne činohre a mno
hým "navo" orientovaným a kciám. Má variabilné hla
disko, je po každej stránke zauj!mavým archltektonlc
kýln\ komplexom. Opera, balet, opereta ba aj muzikál 
sa hrá v tradičnom Theater des Frledens, ktoré v ok
tóbri ro< • .r. oslávilo 100 rokov. Repertoár z oblasti opery 
je naozaj bohatý - Carovná flauta, Hoffmannove roz
právky, Macbeth, Madame Butterfly, Turandot, Bohéma, 
ale aJ Gluckov Orfeus a Eurydlka v novátorskom štýle, 
ktorý sa trochu "biJe" s viedenskou vel'Ziou diela (mys
Um na obsadenie hlaWlých tlloh Iba ženami) a početné 
H!indlove apel'y (naplsn l Ich 421 ). V rámci testlvalu 
zaznel Rlnaldo, ·rež!rov.aný Petrom Konwltschnym (syn 
slávneho nemeckého dirigenta Franza Konwttschneho), 
ktorý Inscenoval l ďalšiu Händlovu operu Floridante, 
ktortl sme videli v pOvabnom divadielku ktlpelov Lauch
s tlldt neďaleko Halle. Toto Goethe-Tbeater dal postavU 
slávny nemecký básnik, ktorý tu bol častým hosťom. 

x x x 

Händlovská Qperná tradlcla je u nás, žlal, mttva, 
a tak som so záujmom sledovala vznešené, no dnes už 
neživotné operné deje, Inšpirované väčšinou anUckýrml 
prlbe·hml. Na druheJ strane je obdivuhodné, aká In
venčná, umelecky sýta je Händlova hudba, kofko maj
str o.vs tva vyžaduje prl lntOJ.'pretácll, a a ko. obdivuhodne 
ju vedia demanš trovaf nemeck! speváci, orchester, dlrl
genlll Goetheho divadielko je vybavené dobo.výml pre
padllskaml, mechanl2maml, ktoré dnes dojlmajtí svojou 
muzeálnosťou - ale Inscenátorov ešte stále lákajtí k 
využitiu. Jediným výstrelkom v Ináč triezvom (a málo 
nákladnom•) lnscenavan! spomlnaných diel bolo bohaté 
S}'mbolloké Učenie tvári účlnkujtíclch - dnes také mOd
ne v O(pernej praxi, na}mä v Zlllhranlč!, ktoré "kolo
ruje" postavy Florldante l R11lnlda, "scudzuje" Ich, ale 
aj určuje charll!ktery. V rozhovore s dramaturgičkou 
Theater des rFrledens Giselou Jahnovou som sa dozve
dela, ~ návraty Handlových o-pier na javisko tWlajšleho 
apemého stlboru stí pravidelné, sledované najmä uni
verzitnou mládežou a nepatria k "mttvemu" reperto.áru. 
Premietla som sl tento stav do eventuálnej s lovenskej 
ope11nej dramaturgie a •nevedela som sl predstavU reálny 
ohlas nášho pubUka. 

jových možnosti. Zaujalo tiež uvedenie pred nedávnom 
nájdenej a nikdy eš te neprecLvedenej Symfónie od Sls
frida Kars-Elerta (hral pro!. Stookmele.r ). So zveda
vosťou sa ča.kalo na prvé predvedenie Orsanovej sym
fónie (z r. 1925) od dnes 95-ročného anglického skla
dotera Kaikoshru Sorabjlho (ktorý je Indického pOvodu) . 
Skladba t.rvá dve hodiny a a utOJ.' Ju pred 60 rokmi 
zakázal hrať, lebo nedOveJ."oval schopnostiam vtedajš!ch 
organistov. Teraz ju zver ll na spoločné predvedenie 
dvom mladým anglickým vlrtuOzDm. Na tejto udalosti 
posledného dňa Kongresu som sa už nemohol ztlčastnlf. 
Velmi pôsobivá bola premiéra Orsanového koncertu MI
chaela Berkelaya (hrala Gillian Welr ), menej už nas le
dujtlca Dvol'ákova VII. s yrm!Onla. Handlovský koncert 
za tlčlnkovanla Academy of Anctlent Mullc (Ch. Hos
wood) s organistom J. Scottom bol vzorom Hiindlovskej 
inte~~pretAcle, v čam sťi anglické stlbory dnes nedosttžné. 

Z porovnania tlrovne koncertov, a najmä mladšlch 
angl1ckých a amerlokých hráčov možno vyvodlf trend 
stlčasného hráčskeho vývinu vo svete. Cplnou IBIDO
zre)mostou je naprostA perfekcie hry a ltflového ucho
penia •tadieb. Muzikalita, pravdale rozdielna, je osob
nfm vkladom hrAi!a nad t6to samozrepoolt. Formuje 
jeho výraz a má zaujať poslucháča tak , aby prvé dve 
zložky ani nevnlmal. Každý sa snaž!, aby aspoň v jednom 
žánri bol neprekonatelný<rm špecialistom (napr. na Bn
chove Sanáty, na starých Spanlelov, na modernu, atd.) 
a od Iných sa llšll svojim Interpretačným rukopisom. 
Vedie to však a j k extrémom, ktoré boli všeobecne pri
Jaté s nevOrou : napriklad ked sa Bachova hudba arti
kuluje rpráve apačne, než je prirod-zené, alebo nová vlna 
francl1zskych hráčov, lctor! reallzujtl svoju individualitu 
v na.prostej svoj.vornostl metrorytmlckeJ štruktúry a na 
dôvažok sa vyžlva jtl v banálnych skladbách (A. Isolr) . 
Vcelku sa hrAi!ska výkonnosť naďalej zvylnje, svetové 
nAroky Itl dnes enoND.Dé. 

Prednášky priniesli tiež mnohD nového, napr. pohlad 
na Bachovu klávesovtl techniku, na základe rekonštruk
cie autog.ra!ov, Ich artikulácie a prstakladov (P. le Hu
ray). Podla týchto výskumov praktizoval Bach vfmenu 
prstov len výnimočne a ole v okrajavfch hlasoch, 
čo má dOsledky na viazanosť hry a pod. AJ Iné t6my: 
pedagogické, s kladateJské, organologlcké, otázky s ta
rých prs tokladov, ladenia, otázky managementu orga
nových koncertov, problémy nahrávania , boli naplnené 
novými poznatkami: napriklad sa konštato.valo, že ani 
najnovl le vydanie Bacha nle je bes chýb, že tzv. Neu
melsterova zbierka (32 novoobjavených chorálov) po za
č ia točnom nadšenr prinies la sklamanie, ked vysvitlo, 
že u polovice skla dieb je autorstvo pochybné n druhá 
polovica pocháM.n od 1 5· ročného Bacha, ktot·ý vtedy 
ešte nebol organis tom. Novým objavom sú v Polsku 

XouerthaUe 8111 Boalnard. 
x x x 

VJac ako umelecký čln ma updtaJ neobyčajn~ ztut• 
divákov o predvedenie intermezza Doa Tabal'l'lUio a 
Sclntllla od JobiUlDa Adolla H .... bo v podani poslacb6-
l!ov Vysokej hudobneJ lkoly F. MeadellaOiuaa-BartholdJ· 
ho z Ll.,U. (v StadthaUIS am Markt dňa 13. 6.). Ko
mická zápletka, vychádzajtlca z tradlcU commedle 
dell'arte, s pracovaná na $pOsOl> buftOzneJ !Vložky do 
opery serla, sa mt už zdala málo obsahOIVo svlefa ba 
aJ hudobne nudná. Darmo, Hllndel to nle jel - 'po. 
vzdychla som sl nad. ukážkou z diela tohto Hllndlovbo 
stlča.snlka. 

x x x 

Orsanovf koncert ansllckébo umelca Christophera 
HerrJcka bol ukážkou majstrovstva na vysOikej techniC· 
kej a lntel'Pretačnej tírovnt (KonzeJ."~halle am Boule· 
vard - 13. 6.). Hral diela D. Buxtehudeho, J. Stanleya 
a J. S. Bacha. Mielaný zbor Sine Nomlne Slasera :z USA 
je pomerne mladé .teleso (p racuje od r. 1986) - no na. 
priek tomu sl vzalo na plecia náročné hllndlovské Jon. 
dýnske" p!Ll'tlttlry (Utrechtské Te Deum, Anthem za '1r6· 
Jovnau Karolinou atd.) za spoluCíl!tnkovanla Komoratbo 
orchestra La.ndetheatru s Deuau. Po koncerte mladýcb 
Amerlčano.v zavládli medzi náročnými poslucháčmi roz· 
paky, ·ale dlrlpnt Halll'y Salt:zman podobné pocity so 
SVDjlmt speväkml zrejme neprežlva.I - jeho entuziazmus 
Je svedectvom prlstupu nlčfm nezaťaženej kult·tlry No· 
vého sveta k odkn2u Händla. Na koncertoch kde za. 
zneli aspoň nepatrné u.káŽiky z prebohatej OJ.'~torlálnej 
tvorby majstra - oratórium La Resuratoae, Semtll 
a Herakles - na lntel'Pretácll sa ztlčastnlll väčšinou 
domáci sólisti, zbory, orchestre f dirigenti. V Ich výkG
noch a celkovom š týle bola. badatelná neobyčajná pieta, 
na dhlnd nad obrovskými rplochaml oratOrU, bez násU· 
ného Interpretačného lnd,viduallzmu. Služba prlsnej št9· 
!ovosu má skOr zárubu v detailnom vy,zdobovant partov 
a v premyslene] archltekttlre ce.J,ku. 

Návšteva centra pestavanla kultu G. F. Händla v NDR, 
s tarodávneho 1000-roňného mesta Halle, je otvorenlm 
nového obzoru k hudbe, ktorá je u nás bOihužlal pesto· 
vaná skOr ukážkavo. A pritom tento autOJ.' je geniálny 
nielen počtom diel, nie aj tch stálou myšlienkovou a hu· 
dobnou aktuálnosťou, čl krásou. TER!RIA URSINYOVA 

nAjdené ne:znAme skladby p.re ors411 od F. Mendeluohaa. 
Bartholdyho, zaujfmavé boli remlDlscencle vedťi.cebD U· 
Sllckého kritika Felixa Aprabemalna na nlkfcb orga. 
alatov predvojnovej 4!ry, ako aj film VAclava Vytvare 
o Jeanovl Langlalsovl. 

Naproti tomu ro110d-table o Bachovlkej illterpret6cU 
neprinieslo oli! nového l!l odlllnébo od nedivnej pni· 
skej konferencie ( 29. 5. t. .r . ), ok.rem vyčlslenla, ~e 
popri 10 európskych kampletoch organovéhD diela J, S. 
Bacha je teraz na trhu d&lšlch 9 od amerických a Iných 
zámorských hráčov, pričom odborný záujem, pravda, nie 
vždy v kladnom zmysle, st vš!ma už 'len špecifické, 
originálne poňatia toho-ktorého diela. Round-table or· 
ganových firiem sa snažilo Cterneho Pet.ra stavebných 
nepodiUiknv prihrať organistom, ktor! sl určité organy 
"práve takto" priali. S aplaudo.vaným stlhlasom pritom· 
ných som sa ozval <proti "org.anovému fetišizmu" a pri· 
nukoval funkciu orsana ako .nbtroja 1 prvoradfm cit· 
rom lllíliť hudbe, koncentrovať 18 D8 kvalitu zvuka 
a vytvorit jednotné teclualcké predpoklady pre jej YY· 
ulitie. 

Neformálne rora na výmenu názorov poskytli do noel 
otvorené kluby a .rozsiah<la výs tava huuobnln, gramo· 
piatnt a domácich organov, ktorá bola vždy plná ruchu. 
Tak, a ko v tovarovej sfére na Západe, aj v hudbe exls· 
tuje obrovs ká ponuka a výber, tvrdé kvalltat!vne kri
tériá. Komerclonallzácla papxl svojich negat!vach umof· 
nlla prtstupnost a okamžité rozš!renle materlálnv, 
no·Jinlek a tnformácll. Zladnu skladbu anl nahrávku OO· 
treba /Pracne zháňať, nanajvýš pride poštou o trt dni. 

Tešll s om sa, že 1moja novA kniha "Orselreglltrlt· 
runs", ktorá Iba necelý mesiac predtým vyšla v Llpsku 
a Wtesbadene ( Brel~kopf & Härtel), naile oblas a zb
jem. 

ICO !87 vďaka svojmu mladému, ne1111ierne aktlvnema 
admlnistrAtorovi J, Reonertovi bol nlml ulitol!ným podu
jatlm, ktoré prltamným zase daleJ rozšlrllo obzory v or
ganovom umeni a prlbllžllo l tle najvzd·talenejšte kul· 
túry. Hosfujtíca krajina predstavila lmpozantntl kvalitu 
a kvantitu umeleckej a odborne j s féry, llterattlry, tnštl
tuclonallzovaných organlzácll pre rozvoj organového 
umenia ( spoločnostri prlatelav školy, časopisy, stíťaže ) 
na tlrovnl, ktorá na kontinente, pod vrplyvom nemeckej 
a franctlzske j organovej školy, sa neoprávnene prehliada 
a často nedoceňuje. Treba Jutovať, že na kongrese nebol! 
aj dalšt moj i kolegovia, pedagógovia, kritici, organa· 
lOgovla l mllovnlcl organa. Zaiste by t&k ako ja, aj oni 
využili v praxi paena t•ky, podnety a Inšpirácie z kon
gresu. Lebo len v koDtakte 1 hudobným wývlnom, ktorf 
beli aj neúvisle od nb, mAme molnost prejaviť kvaUty 
nUho uÍDenla tak, aby sa :zAroveň stalo repre:zentaUv
nym a ulltočným pre lirenle naiej kultCíry YO nete. 

FERDINAND KLINDA 
\ 



JUBILANTI 
Igor vvasserberger 

V prvom augustovom tfždnl vstdpll 
medzi päťdesiatnikov slovenskf hudob
nf teoretik Igor Wasserberger (1. 8. 
1937). V kontexte slovenskej hudobnej 
teórie a publlclstlky zaujfma Wasserber
ger ojedinelé miesto nasmerovanfm svo
jej pracovnej orientácie na problemati
ku džezu a sprlaznenfch prejavov mo
dernej populárnej hudby. Ak jeho česk! 
kolegovia mali na rovnakom poll vfz
namnfch predchodcov v E. F. Burlanovl 
čl v osobnostiach, odchovanfch predvoJ
novfm Gramo.klubom (E. Uggé, neskOr 
}. Rychllk a L. DorOtka ), Wasserberge
rova práca - vráta.ne historického vf
skumu uplatňovania novfch modelov non. 
artlflclálnej hudby na Slovensku - za
č!nala prakticky z nulového bodu a cha
rakterizuje ju preto cennf zaklada.telskf 
prlnos. 

Po pedagoglckfch štddlách a kratšej 
pedagogickej praxi zviazal dnešnf jubi
lant svoje teoretické zameranie s pOso
ben!m v Cs. televlzll, kde v sdčasnosU 
vykonáv.a funkciu veddceho dramaturga 
HRHP. Množstvo jeho objav.nfch stati, 
ktoré od začiatku 60. rokov publlkoval 
v Kultdllnom živote, Slovenskej hudbe, 
v českfch periodikách ( Hudebnl rozhle
dy, Melodle, zborn!ky Tanečn! hudba a 
jazz) l dennej tlači sa tak čoskoro do
stall do v!tanej konfrontácie s praktlc
kfm rlešenlm otázok, sdvlslaclch so spo. 
ločenským uplatnen!m populárnej hud
by najma v telev!znom vysielani. Svojou 
a1<tLvltou v ZSSKU a dalš!ml funkcia
ml (až do vlaňajška bol dlhoročnfm 
hlaVInfm dramaturgom najvfznamnejšle
ho československého festivalu v danej 
oblasti - Bratis lavs ke j lfry) sa Wasser
berger sdbežne podlelal takpovediac na 
ka.ždodennom živote slovens kého džezu 
a populárnej hudby, zfskaval pre ne zod
povedajdcl priestor a svojimi bohatfml 
skdsenosťaml v nemalej miere prispel 
k sdčasne j prestlžl jej predstavltelov v 
celoštátnom meradle. 

Trvalf prlnos v slovenskej l českej 
hudobnej publlclstlke, ktorf sa odrazU 
v širokom čltatelskom záujme, zozname. 
nal Wasserberger hned svojou prvou vy. 
damou knižnou publlkéclou - }azzovfm 

Miloš· Ber ka 
Na jar t. r . , sme sl prlporÍlenull vfz

n&<mné jublleum sklada·tela ludovej a 
populárnej hudby, veddceho ú stredného 
arch!vu Cs. rozhlasu v Bratislave, Miloša 
Berku (30. 4. 1987) . 

Barka pochádza z vfchodoslovenskej 
hudobnlckej rodiny (start otec bol orga. 
nlstom, otcov brat hudobn!kom a otec 
Ladislav Berka organista, hudobnf skla
date r a osvetovf pracovn!k). Po ukon
čen! štddla na Státnom konzervatóriu 
v Bratislave, kde študoval hru na flaute, 
základy kompozlcle a dirigovania, t1čln
koval vo vojenskej dychovej hudbe, v 
rOznych vysokoškolskfch sdboroch, pra
coval v Osvetovom dstave a•ko odbornf 
precovnlk pre vokálnu hudbu a v škol
skfch službách ako učtter hudobnej vf
chovy. Nlekolko rokov pOsobll ako ve
ddc! hudobného oddelenia bra tislavskej 
Mestskej knižnice, a od roku 1969 pOsobl 
v Cs. rozhlase v Bratislave, kde mu v r . 
1984 pri prlležltostl Dňa tlače, rozhlasu 
a televlzle vedenie udelllo titul Vzornf 
pracovn!k. 

Snlmka: Z. Mlnéčová 

sloWllkom z r . 1966. Išlo o prvf lexlko
graflckf projekt takéhoto ty.pu u nás, z 
~torého t~ež vychádza v sdčasnosU v 
Supraphone vydávaná ruekolkozvazková 
EncyJ<lopedle Jazzu a modern( populárni 
hudby (Wasserberger je jedným z jej 
editorov l . Knižne dalej publikoval det
skd klnl~ku Hrá džez (1967) a s rovna
kým spoluautorom A. Matznerom obslah
ld manograflokd prácu Jazzové profily 
(1969), spolu s I. Horváthom potom cen
nd, lnštruktfvne zamerand prlručku Zá
klady džezovej Interpretácie, ktorá v 
ruskom preklade vyšla Uež v ZSSR. 

Pri prlle11tastl terajšlch Wa.sserberge
rovfch päťdesiatin nezostáva, ne! jubi
lantovi a sdča.sne našej hudobnej verej
nosti zaželať, aby sa čoskoro objavila 
v lmlžnej podobe tiež jeho ašp~rantská 
práca, zaaberajdca sa sdhrnnfm pohla
dom na históriu slovenskej populárnej 
hudby. am 

Sofmka: S. Pak!r 

z redakčnej pošty 
V minulom roka obohatilo vydayater

alYo Mladé lett kaJint trb drabfm YJ· 
danlm kniby autorky DaaJely Sllacbl 
SLAVNI HUDOBN( SKLADATELIA (pn6 
Yydanle v r . 1980). Publlk6cla Je afce 
učené čltatelom od 11 rokov, avlak 
nhladom na Jel prfno1 (vo velkeJ mi&
re 1aplnila permanentne prázdna medse
rll v oblasti badobao·popularilačneJ ll· 
terat4ry) naile značnt oblas v ilrokom, 
Yekom neobraaJčenom rade fitaterov. 
SJedčl o tom l U1t ačltela Milana Urba
aovského zo Senkvlc, adresovant nalel 
redakcll, z ktor6ho čuť uvádzame: 

Medzi posledné publlkécle vyd.avatel
stva Mladé letá patri kniha Slávni hu
dobnl skladatelia , ktoré vyšla už v dru
hom vydani v známej a populárne j edlcll 
Slávni. Tejto edlcll hovorlm populárna 
preto, a zdá sa ml, že nie som sám, 
ktorf Ju takto "preztva", lel)o jeJ tento 
m!lf epiteton patri právom. Vydavatel
stvo a redaktori ako ikolektlv Iste ve
deli, prečo ju vydať v prvom a na zá
klade kladného čltatelského ohlasu, i 

ked po piatich rokoch, ale predsa 
v druhom vydaru. AJ Detské encyklopé
dia musela vyjsť na svetlo kinlžného ob
chodu a 111o11. stoly kllllhkupectlev a ko dal
šla dspešná publLkácla po druhf t"az. 
Po druhf •l\BZ rovné sa dDbré vysved
čenie pre obsath a potrebnosť publlk4cle 
l plnenia clela, ktorf sl dala autorka 
a samozrejme vydavatelstvo Mladé letá. 
Kniha sa prihovára širokému ·Okruhu čl
tatelov, aj iked je adresované deť-om vo 
veku od ll rokov. Ka ždá kniha sa .pri· 
hovéra podla obsahu tomu. kto si ju z.o
beTie do rúk a po prellstovanl sa do 
nej . "zaldbi" .. , Názov Slévru hudobru 
skllrdatella nám hovori sice dosť málo, 
ale aj vera ... a po J)rečltaru - preitsto
vanl ešte viac atd. }eden z laického zá
ujmu, l.n9 z profeslonábneho, treti pre
to, že ho knl·ha zbl!žl s tými, ktorfcll 
melódie rpozné celf svet .. . a v tom 
poslednom je hlavná dloha publikácie. 
Ved svet hudby vedia chápať do hlbky 
len ti, ktor! doň oprenlkll. 

MILAN URBANOVSKf 

e OCENENIE V sOTAZI. V IV. ro/Jntku lnter,preta/JneJ stíta~e CSR v odbore hry 
na viole a čembale, ktord sa konala 23.-28. Jtína t . r . v Hradci nad Moravlct, ztskala 
~estn~ uznanie s odmenou a pr~mlou CHF za naJlep~iu lnterpretdclu českeJ stí/JasneJ 
skladby {S est dvoJhlasn!}ch kdnonlck!}ch lnvenctt V. Kalabtsa} slovenskd /Jemballstka 
fudlt Iszdkovd. Iszdkovd Je absolventka klavtrneJ triedy f. Ma~lndu na bratislavskom 
konzervatóriu { 1985 J a v stí/Jasnosti posluchMkou pra~skeJ AMU. ( Jd J 

Ladislav Gerhardt 
Ak by sme mail vybrať hudobnlka, kto

rf mif zakladatelskd zásluhu na rozvojl 
slovenského džezu, medzi prvfml vyvsta
ne meno Ladislava Gerhardta. V tomto 
vfbere nás nijak neovplyvnila gratulač
ná nálada, sdvls laca s jeho päťdesiatimi 
narodeninami. Zlvotné jubileum však na
báda k sumarizovaniu práce, na ktor\1 
sa akosi v poslednfch rokoch neprávom 
~budlo. 

Gerhardt absolvoval v r . 1958 konzer
vatórium v rodnfch Košiciach, potom 
!:tudoval hru na klarinete (a kratši čas 
tiež kom poz! clu u J. Cikkera) na VSMU. 
Už počas štddll začal pracovať ako re
tlaktor v bratislavskom rozhlase (do r. 
!1.965, potom opať v rokoch 1969- 73) 
a skdsll tlež tvrdf chlleb hudobn!ka v 
nočnfch podnikoch (v skupinách Bra
tislavské combo o C()Jtlobo Gustava Offer
manna) . Od r . 1973 Gerhardt v dotaz
nlkoch ako zames tnanie uvádza "umelec 
v slobodnom povolani" a v jeho prlpade 
to zna mené najma prehlbenle skladate r
skej aktivity, ako aj zintenzlvnenle účin
kovania v zahranič!. 

V stručnom životopise sme vša.k ne
prezradlll skutočnd podstatu Gerhardtov
ho hudobného dskalla. Jeho najväčši pri
nos je totiž v džezoV19J interpretácii. Ide 
o plnokrvného klaviristu s vynlkajdcou 
wprovlzačnou predstavivosťou a dôklad
nou znalosťou rOznorodfch trendov mo
~erného džezu. Gerhardtova kvallta bola 
pre zainteresovanfch evidentné hned po 
jeho prlchode do Bratislavy a džezov! 
pamätnlcl dodnes nevedia zabudndť na 
leho pl'Vé rozhlasové nahrávky z r . 1961, 
k toré boU zároveň prvfml pro!eslonél
ne reallzovanfml a šlrenýml nahrávkami 
sJovens.kého moderného džezu. Vtedy 
Gerhardt založll skupinu Bratislavské 
džezové kva•rteto, s ktorou sa velmi r f ch. 
lo prepracoval medzi šplčkovfch džez
manov v Ceskoslovensku. V r . 1962 s nim 
vyst~pll na džezoveJ prehlladke v Karlo
vfch Varoch - prvej velkej akcii v hls
tórU československého džezu. úspech na 
tomto podujati viedol k pozvaniu na l . 
medz~národnf d~zovf festival do Prahy 
v r . 1964 (pozvanie sa v priebehu d al
šfch rokov viackrát opakovalo). Počas 
60. rokov Gerha rdt nednavne zostavoval 
rOznorodé formácie ( väčšinou triá a 
kvartetá), v ktorfch nadobúdall neoce-

MUoš Berka ako hudobnf skladate r 
vstdpll do hudobného života pred ne
celfml dvadsiati~ rolml4. V prvej polo
vlci jeho tvorivého obdobia sd domlnu
jl1clm žánrom úpravy Iud<)VfCh plesni 
pre spev a ludovf orches ter. Ešte bohat
šla je tvorba, ktord Barka komponoval 
pre Iudovf orches ter. Skladby prekypu
JO nápaditosťou pri využlvan! Iudovfch 
hudobnfch motlvov a tvarov s vynika
Jdclm upla tnenlm farebnosti , charakteru 
a technlckfch možnosti ludovfch nástro
jav. 

K tvorbe skladieb v štfle vyššieho po
puléru patria aj plesne a tan ce pre spev 
a dychovd hudbu. 

V druhej polovici svojho tvorivého ob
dobia sa Miloš Be.rka venuje dosť lnten
zlvne tanečnej a zábavnej hudbe, až sa 
dspešne dopracoval aj k dielam kon
certant•ného chara•kteru, z ktor9ch pre 
dychovf orchester spomen1em Sarlšsk\1 
predohru C dur, Sarlšské tance F a 
B dur a pre symfonlckf orchester Ma
zurku zo Sarlša, Valčlkové Intermezzo 
a pre hus le a symtonlckf orchester 
Májovd dUIIDku. 

Do oblasll komornej hudby, k torá ob
sahuje len nlekolko málo diel pat riu 

nHelné skl1senostl mnoh! hudobnfcl na
stupuJI1cej generácie. 

V priebehu 70. rokov sa postupne Ger. 
hardtova džezová aktivita stala spora
dickejšia; existenčné problémy totiž prl
nútlll s lovenskfch hudobnlko v venovať 
sa rOznym infm - rentabllnejš!m hu
dobnfm žánrom. Každopádne jeho prl
ležltostné vys túpenia (väčšinou so sku
pin~ ktoré zostavuje s gitaristom Ka
rolom Ondrelčkom) dokazujd, že Ger
hardtova hudba neznll'lllená len udržanie 
kontinuity, ale pr ináša aj mno~stvo ak
tuálnych podnetov. Gerhardtove nahráv
ky zaznamenané na platniach (najma LP 
jeho "svadobnej" trilógie : Dobre sme sa 
008nlll - 1969, Prečo sme sa oženlll -
1977, Už sa ženU nebudeme - 1980, ale 
tiež nahrávky na sampleroch z Bra
tislavskfch džezavfch dni), patria k zá
kladnému !andu nášho džezu. Rovnako 
nadčasovf vfznam majd a j Gerhardtove 
džezové témy, vynlkajdco inšpirujúce k 
1mprovLzácU (nll!pr. Ingrid, Pyramlda, Za. 
myslenie, Zátišie s tullpánml a l.). alebo 
kompozlcle ako napr. Obrazy a reminis
cencie (pre džezové sexteto a symfo
nlckf orchester) , plesne na poéziu MI
roslava Válka, scénické hudba k mno
hfm celovečernfm l krátkym filmom, dl
va'delnfm a televlznym Inscenáciám. 

Naše jubllejné zamyslenie nad hudbou 
Ladis lava Gerhardta by malo upozor
niť na to, že v slovenskom džeze vznlkll 
zaujlmavé hodnoty, a ~ táto hudba a IBI 
najvfznamnejšl tvorcovia s l zasldžla vf
raznd spoločenskd podporu. I. W. 

Hajddske tance, Starodávne nOty pre har. 
fu a komo11n9 orchester a z posledného 
tvorivého obdobia Sláčikové kvin teto z 
TerchDvej, NáladDvá skizza a náladová 
skloa pre violončel o a klav!r Ked som 
chodil do školy. Z vokálnej tvorby Dkrem 
nlekolkfch zborovfch skladieb treba spo. 
menút cyklus plesni Jarabina, pleseň Na 
chotári na básne Milana Rdfusa a cyklus 
p lesni Farebnf rok na básne Márie Rá
tusovej-Martá•kovej. 

Doterajšia tvorba MUoša Berku jedno-
2n.ačne n.a7lnačuje, že umom l citom je 
mu bll7!ky hudobnf folklór z celého Slo· 
llenska, ktorf odovzdáva poslucháčom v 
novom rúchu. Aj pri komponovanl vlast
nfch diel sa necháva Barka viesť vlast
n9m Inštink tom a jemu vlastnou malo· 
dlcko-rytmlckou Invenciou, čo dáva jeho 
tvorbe znak osobitosti a neopakovate l
n ostl. Naplňa ňou požiadavky dňa, po
~la<lavky velkého okruhu m llovnlkov Iu
tlavého Uillenla najmä z radov st.redne( 
l staršej generácie, ale sdčasne ukazu je, 
že Barka sl kladie a( vyššie ciele: zO
~Ukovať doterajšie s kl1senostl v kompa· 
z.lčnej práci na tvorbu diel koncert ného 
charakteru. 

EMANUEL MUNTAG 

• KLUB FERENCA LISZTA v Bratisl ave {pri CSEMADOK-u} aJ vo svoJeJ ~teste/ 
kulttírneJ sezóne 1986-87 vyvttal pozoruhodntí osvetovtí činnost. Pre svoJich členov 
v koncertnet sieni Konzervatória zorganizoval klavtrny recltdl mlad~ho umelca 
D~nesa Legdnya z Budapem, s programom Ltsztov!}ch klavtrnych diel. Na claWch 
poduJatiach odzneli prednd~ky pri prtleWostl 100. výročia narodentn svetozndmeho 
ctmbalov~ho virtuóza a skladatela Aladd.ra Rdcza a 200. narodenia C. M. Webera 
s ukd!kaml z Ich diel. V spoJitosti s 50. fubllefn!}m poduJatfm Klubu usporiadali 
v!}stavu o Ferencovl Llsztovl pri prtleWostl ukončenia tubllefn~ho roku Llsztovho 
centendrla. V kinosdle budovy radnice boli pre členov klubu premletan~ ~tyri 
do.kumenta/Jno.JústoT'Ick~ filmy pod nd.zvom "Pozsony - Pressburg - Bratislava" . 
Clenovla klubu sa ztí/Jastnlll na koncerJe dr. Vladlmtra Ctfika z klavtrnych diel f. N. 
Hummela v koncertneJ sieni Bratislavsk~ho hradu pri prtleWosti 150. v!}ro/Jia smrti 
skladatela - bratislavsk~ho roddka. DaleJ v klube odzneli odborn~ prednd~ky 
na t~mu: Bol Llszt frantt~kdn? Ferenc Liszt a pe~ttanska ~kola rddu anglických 
sestier, Liszt v Teplic iach, Prlatelstvo Augusta Strddala s Llsztom, LiečebnO vplyv 
vtl!nef hudby, atc!. Vedenie klubu na svoJom valnom zhroma!dent zvolilo za svotho 
/Jestn~ho Nena zasltí!ll4ho umelca pr of . dr. Ferdinanda Klindu. Dvoch členov pred 
stavenstva klubu, dr. ĽudouUa Raftera a prof. Ladislava Schlelchera poctili na mn 
clarskom .konzuldte pami1tn!}ml plaketami Ferenca Liszta. -Sch. 
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23. BRATISLAVSKÉ HUDOBNÉ SlÁVNOSTI 
Stntok - 24. 9. 

~len E.6psktj aseciicit hudobnýdl ftsUtaln (AEFM) 24. 9 . . - 8. 10. 1987 
Hlavný usporiada tel: Slovkoncert, Is. u•elecki agentúra 

S l á v n o s t n é o t v o r e n 1 e BHS 1987 
17,00 - Moyzesova sieň Slovenskej Ulharm6nle 
SLOVENSKY FILHARMONICKY ZBOR 
dl.rlgent - PAVOL PROCHÁZKA 
Sčed.rln, L. Bur.tas 
20,00 - Kancertná sieň SlovenskeJ fllbarmónle 
SLOVENSKA FILHARMONIA 
dlrlg6lltt - ALDO CECCATO (Taliansko) 
sólista - GRIGORIJ ZISLIN, husle (ZSSR) 
Hruš ovský, Cajkovsklj, Brabms 
Piatok - 25. !1. 
17,00 - Koncertné štfidlo Cs. rozhlasu 
KOMORNY ORCHESTER FERENCA LISZTA BUDAPESt 
(MI:R) 
umelecký vedt1c1 - JÁNOS ROLLA, husle (MĽR) 
sólistka - CAROLE DAWN REINHARTOVA, trtlbJ(a 
(USA) 
Händel, C. Ph. E. Bach, Hummel, Torelll, Bartók 
20,00 - Kancel'tná sieň Slovenskej filharmónie 
STATNY AKADEMICKY SYMFONICKY ORCHESTER 
ZSSR . 
dirigent - MARK ERMLER (ZSSR J 
sólls~ka - I:UBOV TIMOFEJEVA, klav(r (ZSSR) 
Ca}kovsklj, Bala klrev 
22,00 - ~strádne š ttldlo Cs. rozhlasu 
Konce.rt elektroa.kust.lckej hudby 
P. Martinček, M. Burlas, KubiOka, I. Malovec, Posplštl, 
Berger, Parlk 
sólisti - ELENA HOLICKOV A, sqprán 

PETER DRLICKA, klar.tnet 
MILOS JURKOVIC, flauta 

Sobota - 21. 9. 
10,30 - Moyzesova sieň SlovenskeJ filhar-mónie 
Medzinárodná trlbtlna mla<t~ch Interpretov UNESCO 
MOYZESOVO KVARTETO (SSR) 
Janáček, Bartók 
MOYZESOVO KVARTETO 
MARIAN LAPSANSK? , klavlr 
Dvol'ák 
17,00 - Kancertná sieň Slovenskej fllharmOnle 
Medzinárodná trlbtlna mladých tnter,pratov UNESCO 
AURYNOVO KVARTETO (NSR) 
Debussy, M&ndelssohn-Bartholdy 
KVARTETO B. MARTINO (CSR) 
MartinO, Ravel 
20,00 - Koncentná sieň Slovenskej tllharm6n1e 
Medzlnárodlná trlb~a. ml-ad~ch •nterpretov UNESCO 
JANACKOVA FILHARMONIA OSTRAVA 
dirigent - OTAKAR TRHLIK 
sólisti - CATHERINE JOLY, klavlr (Franctlzsko) 

RIITTA PESOLA, vlolančelo (Finsko) 
Janáček , Franck, Ha ydn, Dvol'álk 
Nedala - 27. 9. 
10,30 - Kancertné štO.dlo Cs. rozhlasu 
MILAN SLECHTA, organ 
J. S. Boch, Franck, Vlerne, Fiala, Sokola, Dupré 
17,00 - Koncertná sieň Slovenskej filharmónie 
NEUES BACHISCHES COLLEGIUM MUSICUM LIPSKO 
(NDR) 
dirigent - jORG-PETER WEIGLE (NDR) 
sólisti - GUNAR KALTOFEN, husle (NDR) 

J. s. Bach 

ROALD REINECKE, husle (NDR) 
VENCESLAVA HRUBA-FREIBERGEROVA 
sopr~ ' 

20,00 - Kcmcer.tná sieň Slovenskej tllharmónle 
Medzinárodná trlbtl•na mladých 1nterpretOIV UNESCO 
SLOVENSKA FILHARMONIA 
dirigent - BYSTRIK REZUCHA 
sólis ti - ANDRZEJ DOBBER, bas (PĽR) 

CHRISTIAN BERGQIST, husle (Svédsko) 
M. BázUk !premiéra). Musorgsklj, Bartók 
Pondelok - 211, 9. 
17,00 - Konoertlllé šttldlo Cs. rozhlasu 
Medzlnárooná trlbtlna mhtd~ch Interpretov UNESCO 
SYMFONICK? ORCHESTER CESKOSLOVENSK€HO 
ROZHLASU V BRATISLAVE 
dirigent - MARIAN VACH 
sólisti - CHRISTIAN TETZLAFF, husle (NSR) 

JÁNOS BÁLINT, flauta (MI:R) 
JUHANI LAGERSPETZ, klavlr (Ffnsko) 

Mendelssohn-Bartholdy, Chačaturtan, Rachmanlnov 
19,00 - Slovenské národné divadlo 
OPERN? SÚBOR SND 
Pucclnl: TOSCA 
dlrlgeillt - OLIVER DOHNANYI 
r é!la - BRANISLAV KRISKA 
scén a - LADISLAV VYCHODIL 
Flor!a Tosca: SYLVIA SASSOVA a. h. (MĽR) 
20,00 - Koncer.tná sieň Slovenskej fllhamÍónle 
Medzinárodná trlbtlna mladých Interpretov UNESCO 
SLOVENSK? KOMORN? ORCHESTER 
ume1ecký vedtlcl - BOHDAN WARCHAL, husle 
sólisti - ILONA NOKELAINENOVA, harfa (ZSSR) 

IB HAUSNANN, klarinet (NDR) 
Hellendaal, Corelll, Händl, Mozart, · Hlndemit>h, Bartók 
Utorok - 29. 9. 
17,00 - Moyzesova sieň Slovens kej filharmónie 
MILOS JURKOVIC A JEHO HOSTIA 
MILOS JURKOVIC, flauta 
SLOVENSK? KOMORN? ORCHESTER 
umelecký vedtlcl - BOHDAN WARCHAL, husle 
BRATISLAVSK€ DYCHOV€ KVINTETO 
CHIHOKO NAKATA, soprán (Jwpansko) 
DANIELA RUSO, čembalo 
JURAJ ALEXANDER, vlolančelo 
HELENA GAFFOROVA, <klavtr 
JOZEF ZSAPKA, gitara 
J. s. Bach, MarttnO, Moyzes, Hatrlk, J. Ch. Bach 
19,00 - Slovenské národné divadlo 
OPERN? SÚBOR SND 
Mozart: CAROVNA FLAUTA 
dirigent - VIKT.QR MÁLEK 
réžia - MIROSLAV FISCHER 
scéna - MILAN FERENCIK, a. h. 
Kráfovná noel : VERA NENTWICH a. h. (Rakdsko) 
20,00 - Koncertná sieň Slovanskej filharmónie 
STATNA FILHARMÚNIA KOSICE 
SPEVÁCKY ZBOR MESTA BRATISLAVY 
dirigent - RICHARD ZIMMER 

1 zb.rojmajster - LADISLAV HOLÁSEK SPEVOHERN? SÚBOR NOVEJ SCtNY 
sóltsU - IVAN SOKOL, organ dirigent - ZDENtK MACHACEK 

MAGDAL€NA HAJOSSYOVA
1 

soprAn zbormajste~ka - NAOA RAKOVÁ 
HANA STOLFOVA-BANDOVA, alt ré!la -PETER ORAVEC 
STEFAN MARGITA, tenor spmavO(,lrié slovo - ELENA GALANOVA 
PETER MIKULAS, bas 19,00 - Slovenské nárootľé dLvadJo 

Grešák, Mozar.t OPERN? SÚBOR SND 
Streda - 30. 9. Borodln: KNIEZA IGOR 

dirigent - OLIVER DOHNANYI 
ré!la - JÚLIUS GYERMEK 
scéna - VLADIMIR SUCHÁNEK 

17,00 - Moyzesova sieň Slovenskej tuharmónle 
JUHOCESK? STATNY ORCHESTER 
dirigent - JAROSLAV VODJiiANSK? 
sólista - JOHN O'CONOR, klavlr (Irsko) 
Jlrovec, F!eld, Teml, Gluok 
19,00 - Slov8II.Ské národné divadlo 
OPERN? SÚBOR SND 
Janáček: JEJ PASTORKYJ\IA 
dlrlgent - FRANTISEK JlLEK, a . h. 
ré!la - BRANISLAV KRISKA 
scéna - LADISLAV VYCHODIL 
20,00 - Kancertná sieň Slovenskej ftlharmónle 
STATNA FILHARMÚNIA BRNO 
ZBOR MOLDAVSKEJ SSR DOINA (ZSSR) 
dirigent - ALEXANDER LAZAREV (ZSSR) 
zborlmajsterka - VERONIKA GARSTJA (ZSSR) 
sólisti - PETER TOPERCZER, kliWk 

SERGEJ KOPCAK, bas 
Smetana, Beethoven, Sostalkovlč 
Stvrtok - 1. 10. 
Medzlnárod ·ný deň hudby 
17,00 - MDyzesova sieň ·Slovenskej filharmónie 
Konce11t slovenských jubllujtlclch sk-ladatelov 
BANSKOBYSTRICK€ DYCHOV€ KVINTETO 
MARIA ANDRASOVANOV A, soprán 
EVA FISCHEROVA-MARTVONOVA, klavtr 
KOCOROVO KVARTETO (NDR) 
Jurovský, Andrašóvan, Kowalskl 
17,00 - Velká sála Domu ROH 
Klávesová kon~láva 
Milan Sloboda, kla.vlr, 'Michal Gera, trtlbka 
EmU V~kllcký, kla.vlr, Cyril Zeleňák, biele nástroje 
Peter Breiner, klavlr, Mlla.n Tedla , husle 
Marián Varga, klav(r, organ 
Marián Lwpšanský, klavlr 
La.dlsla.v Gerhardt, .klav(r 
Martin Kratochvll, klávesové néstroje, Boris Urbánek, 
klavlr, Jan Burian, klávesové néstroje, Daniel Flkejz, 
klávesové nástroje, Peter Lipa, spev, Andrej Seban, 
gitara 
20,00 - Kanoertná sieň Slov8llskej filharmónie 
SLOVENSKA FILHARMÚNIA 
dirigent - HUBERT SOUDANT (Holandsko) 
sólisti - ALEXANDER JENNER, klavlr (Ra:k·tlsko) 

TIZIANA TRAMONTI, soprán (Tallansko) 
JAROSLAVA HORSKA, alt 
HEIN MEENS, tenor (Holandsko) 
PETER MIKULAS, bas • 
KIR ILL RODIN, violončelo (ZSSR) 

Hummel, Ravel, 'M. Noválk 
Piatok - 2. 10. 
17,00 - Koncertné š ttldlo Cs. rozhlasu 
KVARTETO PRO ARTE (USA) 
sólisti '- LAURA ELLEN PAULU, flauta (USA) 

PETER TOPERCZER, klavlr 
Beethoven, Salva (premiéra) , Szymanowski 
19,00 - 'Slovenské nérodné dtvadlo 
Slávnostná premiéra na počesť 70. výročia VOSR 
OPERN? SÚBOR SND 
Borodln: KNIEZA IGOR 
dirigent - OLIVER DOHNÁNYI 
ré!la - JÚLIUS GYERMEK 
scéna - VLADIMIR SUCHÁNEK 
20,00 - Kancertlllá sieň SlovenskeJ filharmónie 
ISTAMBULSK? SYMFONICK? ORCHESTER (Turecko) 
dirigent - ILARION IONESCU GALATI (Rumunsko) 
sóllstky - G0HER A S0HER PEKINELOV€, 

klavlrne duo 
TUzUn, Mozart, Berlloz 
22,00 - Estrádne šttldlo Cs. rozhlasu 
Kancert komomej slovenskej tvorby 
DANIEL BURANOVSK?, kla vlr 
ANDREA SESTÁKOV A husle 
JOZEF PODHORANSKf, violončelo 
MARIAN LA·PSANSK?, klav(r 
EVA FISCHEROVA-MARTVOJIIOVA, klavlr 
TRAVNICKOVO KVARTETO 
Domanský, L. Burlas, Zeljenka, Berger, Hrušovskt 
Sobota - 3. 10. 
10,30 - Estrádne šttldlo Cs. rozhlasu 
SÚBOR BICICH NÁSTROJOV AMADINDA BUDAPESt 
(MI:R) 
Márta, Cage, Reich, Green a africká tradičná hudba 
Ugandy a Ghany 
17,00 - Koncertlllá sieň Slovenskej filharmónie 
SPEVÁCKY ZBOR SVETOSLAVA OBRETENOVA (BĽR) 
dirigent - GEORG! ROBEV (BI:R) 
Banchlerl, Brahms, Rachmanlnov, Cajkovsklj, Kedrov, 
D. Chrlstov 
19,00 - Slovenské národné divadlo 
BALETN? SÚBOR SND 
Mačavarlanl: OTHELLO 
dlrlgent - PAVOL SELECK? 
choreografia a réžia - JOZEF SABOVCIK a. h . 
scéna a kostýmy - JOZEF JELINEK a. h . 
20,00 - Sportová hala Pasienky 
GALAKONCERT PETRA DVORSK€HO 
PETER DVORSK?, tenor 
SYMFONICK? ORCHESTER CESKOSLOVENSK€HO 
ROZHLASU V BRA TISLA VE 
dirigent - ONDREJ LENARD 
večer opemýoh érll a .ta1ioo.skych plesni 
22,00 - Moyzesova s lei\ Slovenskej tllharmónle 
MARI NOMURA (JBJponsko) - REINER KEUSCHNIG 
(Ra k(lsko). klavlrne duo 
Sch!lnberg-Webem, Debussy, Stravinskij 
NedeJa - 4. 10. 
10,30 - Koncertlllé štfidlo Cs. r ozhlasu 
WERNER JACO.B, organ (NSR) 
J. S. Bach, Brahms, Reger, Jacob 
10,30 - Koncerná sieň Slov6nskeJ rllhaNDónle 
KONCERT Z MELODII GEJZU DUS1KA 

20,00 - Kancertná s~ň Slovenskej fllharmOnle 
STOXHOLMSK? SYMFONICK? ORCHESTER (Svédsko) 
dirigent- PAAVO BERGLUND (Ftnsko) 
sólista - TORLElF THEDE€N, ylolančelo (Svédsko) 
Debussy, Ny.nstroem, Brahms 
Poadelok - 5, 10. 
17,00 - Kancertná sieň Slovensk:ej 'fUharmónle. 
IVAN MORAVEC, klav(r 
Beethoven, Chopm, Jaináček, Debussy 
19,00 - Slovenské národné divadlo 
OPERN? SÚBOR SND 
Verdi: RIGOLETTO 
dl.rtgent - OLIVER DOHNANYI 
ré!la - MARIAN CHUDOVSK? a. h. 
scéna - JAROSLAV V ALEK a. h. 
19,30 - Spoločenská sála Domu ROH 
SÚBOR KOMORNEJ OPERY SLOVENSKEJ 
FILHARMÚNIE 
Gluck: CIJIIANKY 
de Falla: BÁBKAR MAJSTER PEDRO 
dirigent - MARIAN V ACH 
ré!la - JOZEF BEDNÁRIK a . h. 
scéna a kostýmy- PETER CANECK? ·a. ·h. 
( 1. premiéra) · . 
20,00 - Koncertná sieň Slovenskej fllbarmónle 
NICOLA! GEDDA, tenor (Svédsko) 
SLOVINSK€ OKTETO (SFRJ) 
plesne z grécko-ortodoxnej liturgie ruskej, srbskej, 
macedónskej 'a bulharskej 
Utorok - l. 10. 
17,00 - · Kancertné št Mio Cs. rozhlasu 
CAPPELLA ISTROPOLITANA 
SLOVENSK? FILHARMONICK? ZBOR 
dlrlgentt - ANDREW PARROTT (Velká Británia) 
zbormajSter - PAVOL PROCHÁZKA 
sólisti - EVA ANTOLICOVA,JENlSOVA, sopr4n 

JAROSLAVA HORSKÁ, aLt 
PETER OSWALD, tenor 
RASTISLAV UHLÁR, bas 

Godár, Kramál'-Krommer, Hummel 
19,00 - Slovenské národné divadlo 
OPERN? SÚBOR SND 
Pucclnl : TOSCA 
dirigent: - OLIVER DOHNANYI 
ré!la - BRANISLAV KRISKA 
scéna - LADISLAV VYCHODIL 
Florla Tosca: ĽUBOV KAZARNOVSKA)A a. h. (ZSSR) 
19,30 - Spoločenská sála Domu ROH 
SúBOR KOMORNEJ OPERY SLOVENSKEJ 
FILHARMONIE 
Gluok: CmANKY 
de Falla: BÁBKAR MAJSTER PEDRO 
dirigent - MARIAN V ACH 
ré!la - JOZEF BEDNÁRIK a. h. 
scéna a kost~y - PETER CANECK? a. h. 
( 2. premiéra ) 
20,00 - Koncerl'ná sieň Slovenske) filharmónie 
SLOVENSK? KOMORN? ORCHESTER 
Ulllleleoký vedtlcl - BOHDAN WARCHAL, husle 
sólista - JOSEF SUK, husle, viola 
Pergolesl, J. S. Bach, Hindemlth, Suk 

Streda - 7. 10. 
17,00 - Moyzesova sieň Slovenskej filharmónie 
PETER MIKULAS, bas 
ĽUDOVIT MARCINGER, klav(r 
Cajkovsklj, Suchoň, Fei.'8Ilczy 
19,00 - Slovenské národné dLvadlo 
OPERN? SÚBOR SND 
Pucclnl: BOH€MA 
dirigent - ONDREJ LENÁRD 
ré!la - BRANISLAV KRISKA 
scéna - LADISLAV VYOHODIL 
Mlmi: MALGORZATA MARCZEWSKA a. h. (PI:R) 
Rud1>U: DARIUSZ WALENDOWSKI a. h. (PĽR ) 
20,00 - Koncer.tná sieň Slovenskej rllharmónle 
WESTDEUTSCHE SINFONIA (NSR) 
umelecký vedtlcl - DIRK JOERES, klavlr 
Haydn, Mozart 

Stntok - ll. 10. 
17,00 - Moy2'leSova sieň SlovenskeJ filha rmónie 
HAGENOVO KVARTETO (Raktlsko.) . 
Mozar, Wolf, Beethoven 
17,00 - Koncel'tlllé š ttldlo Cs. -rozhlasu 
SYMFONIOK? ORCHESTER CESKOSLOVENSK€HO 
ROZHLASU V BRATISLAVE 
SLOVENSK? FILHARMONICK? ZBOR 
dirigent - BYSTRIK REZUCHA 
zbormajster - PAVOL PROCHÁZKA 
Grešék: NEPREBUDEN? 
koocertné prevedenie opery (1premléra) 
19,00 - Slovenské národné divadlo 
OPERN? SÚBOR SND 
Clkdter: ZO ZIVOTA HMYZU 
dirigent - VIKTOR MALEK 
ré!la - BRANISLAV KRISKA 
scéna - LADISLAV VYCHODIL 
20,00 - Koncertná sieň Slovenskej rllharmónle 
Zäverečný kancert BHS 1987 

.. 

Koncert Európskej asociácie hudobných fest1valo11 
SLOVENSKA FILHARMONIA 
dlrlgent - ZDENtK KOSLER 
sólista - NIKOLAJ PETROV, klavlr (ZSSR) 
Beethoven, Prokofiev, Cajkovsklj 
Kancerty BHS sa konajtl aj v ďalšieh mestách: 
Bans.ká Bystrica, Bardejovs ké ktlpele, B~eclav, Dolný 
Kubln, Dubnica nad Váhom, Ke!marok, Košice, Lip
tovský Mlkuléš, Martin, Ostrava, Piešťany, Pova!ská 
Bystrica, Prešov, Samorln, Ružomberok , Zvolen, Zlllna. 


