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ETELA čARSKA: 

Kultúra -
alebo letný 
maratón? 

!\u !turn e leto v ,hld vnum me), 
te ::iluveu~hil nadoiJuda cora~ 
sirsi u 11 (H!!>t i C J~ t u p1:1l etu 1 o..:· 
OHIII II)'Ch Ullll!l i!C' I,yLII ClllliiOV <1 

i:án ruv. Ake po:.tu vt!n le llléi v 
tomto i.tru i<OIIl priltltve J,ultur
ne iHJ pmgrumu llulillfťl U ta~ ku, 
ktor{J ~<lliJÍI IIll n1u jedného z 
nas, už <I J z tt.Jilo lii<HIIshu, že 
huclua bol ,, dl hé mky na]stur
s!m a jcd•ným (; l ti nkum <.l !1f!S· 
neJ puduby lctn ýLh ku ltúrnych 
velvuv. l'usletlnc t·ol:niky hra
tt ~ luv "ke llo l l udobnch" leta du· 
spnl 1 k ve l1111 ú ~pu~ným drHil ld· 
lut'l4 1l:k ý ttt i rea lizačným vy
slctil-.om, coilo nemul ýtn dok u
ZOill IJoli vypredané ll l' itd lsl« t. 
UnJPi cc lqí vyslw cel k u do:.la ll-
11:1 \c l llll !- III" OÚ \II'UVen pl't: · 

h ll rlul, ovCJ i thcle za slnedun ta 
rlomuce) i zuhrun i(;nej l 'l!pre
zcnl .tcle. Tľtto sl t'tzilu n wlen k 
ohul.lt.tmeiiiU a poro vnú\'<llllU 
OIVI'ilU ko tllo rn ýc h zu~kupcn i 
z úc: a~ tncnýclt krujln, alo p ru · 
Vf! V !>ÍIVISIOSI I SO Zil hr.IIl lt;OOU 
hulll.tl rencwu napomil li.II <J uor
Žilt , alello dol on\:<J i zvy~ il 
vlu~tn é u tnCIIJl.ké k ritér iu, t~O 
p Q(I (ltll tlo dobru pove~t dotmi
Cit'l l ~nwrpru tuv [ (;a::.tu 1 pred 
nwti7.1nár ocln vm -- i kecľ ;:v tlč; ;_, 

n .tltutlllym Íu ristJCi<ym pubii
horn j . Mysl i cnl'a rozstri C llu
dobné leto o dalšie umelecké 
ž.i11re, 11apomáhu vHčsi cnt u ku i· 
turnemu rozletu lelnyclt p ritzd · 
nt nov) ch večerov, UH poko JU Je 
Sii'SÍ okru h záujemCOV, čO V 

r ámci ruzvUJd snčasnej kultúr
neJ po l itiky 1e veľmi záslu žným 
činom všetkých zainter esova
n ý<.l l urgan lza~ných l realizuč
nycll zloilek. Kum ::.u vsak Jo
sto lu v tomto novom pláne 
hli(JI;H? Nu prvý po hlad sa zdJ., 
i~ JC'I zostulo i nacľulej pl'iorl t
né po-;tavenle. Organizátori pri
šli ::, novým i n ápudmi na posil
n enie jej pozíci() . Zaviedli no
ve prctdiadko vé \:yk ty : Dni or
gd th •V>!J hudby, Dni gitarovej 
hutltll' , Dzczovc pondell<y, v 
k to rý t:h z (:u su nn čas sa ob
jav! 1 nejaká hviezda. To sa 
v::.ak týka IlJa n lel<ol k ých dn í 
v r11111Ct clvopnesučnélw l\azdu
drw néllo llHl ra l ónu. Co :c:upliJu 
ZOSid \<I IÍICLI VUCSlll ll koncert· 
nýc11 oktenok? Už zbežné na
h ltlutm tlie do bu ll etinu u l(ftzu
JC na 1111provtzovaný charakter 
pt' l•~r . Hnu. Dokazuje to najmä 
n ltJkul'kon(Jsolm é opukovan ie 
týt:lt ist ýc.: l1 súborov či komor
n ých zoskupen! {čo sa konšta
lovdlo u ž i minulý rokl). I ked 
l itCt'á t•no-dramatické p rogramy 
to vvužlvujú, ich okruh l so 
c1lllne zloženie pubHka j e ove
ľa ši rsie, rôznorodejšie. Hudbu 
sa mus! viac rladlt pravldlmnt , 
spot!vajúcimi predovšetk ým na 
kvaii le, domácej a zahraničnc t 
rep1·ezentácll, širokej žónrove i 
palete. I ste, pri takom progra
movom kolose, akým Kultúr ne 
leto bezosporu je, n ie zanedba
teľnou je aJ otázka finančná. 
Týka sa to najmä vyt i p ovan ých 
žán r ových cyklov, v k torý-ch -
ak majú byť n a dostatočnej 
Orovnl - n edá sn zanedbať 
umelecká k valita p r izvaný-ch 
zahraničDÝ,Ch hos~[. Na dt uhej 

Ot·. Fet·di naml Klindu kunce•·tu· 
val pul:ns brntislavsk ého Knl
túrnnhn l eta '78 na malom hio;
lnríckom organe z t•uku 172:1 , 
ktor •Hw tvor 1:um je Mat·lin Znl' · 
kuvský z Kt·emnice. Organ j11 
muj11tkom Slovenskéhn n át·ud 
n éhn múzea. 

str.t ne StOJÍ W UVH Ze 111e Cci i<O· 
\ ' a dn tmaturgil'kii a rcnliZ<J t~ n ;, 
li111a zo~ til va)Ut. tch desiatok 
l;oueen uv. Ak sa nepoč !la v 
to11110 type so znlu·an icnou re
prezent<tl.iuu, 1\ va li tn l brali~l nv· 
skl uuw lci - ako posledné dva 
ro(;n lky ukiíL.all - nes tačia po
kry ť celú programovú pluc 11u. 
Vita nym by bolo v takomto pl'l
pi:ltle prizvun!J! mi mobratis l av
ský\:h umel r:ov. Nic jotlen slo· 
venský sóllsla či súbor by ZH· 
tstc rád vyskCts111 svo je si l y na 
pódiu hlavného mesta (ak na 
to ne11w jú mozno&t i počas se
zóny, tak aspo i'i v rflmci l et nt>j 
kul tú r nej akti•Jity) . Nad t)·mi-
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Linha SingCI'S 

to even tualitami by sa muli 
usporiadateli a vari zamysileť 
Už počas krátkych troch roč
n !kov novej programovej kon· 
cepcle sa ukázalo, že gitarové 
k oncerty, ktorým je venovanú 
najväčsla pozornosť (zo stran\ 
uspo riadateľov l publika) . udr -
žu j ú sl kvalllal !vne n i veau pr· 
vých ročníkov , no večet•y orga
novej a džezovej hudby strúca 
jú už vo svojom tretom roč nf
ku kvalltatl vnu úrovei'i, čo sa 
toho t•oku značne odZl'kadlllo 
i na zníženej n ávštevnosll 
Publ ikum sl totiž . už má z čo
ho vyberat. ~~·Íízdn!nový ku l-

1 
túrny festival v Bratislave po
Dilka · Y. "rámci" jedného· ye'čera 

hudbu , literflrno-dramalické 
program y, umelecké fil my ... 
I koď zd tm livo prvoradá je je
ho vlastná orientácia k tt t'čilé
llt ll žánru, predsa (vari nie me
Hej závažn ou) zostáva pri roz
hodovan í kvalita jednotlivých 
ponúkaných programov. A to 
plat! p r edovše tkým pre hudbu, 
k to rá sice rozširuje r ody svo
jich pnuznivcov, ule pokrnčo
vnť v l n1 1o snuhe sa clá i lJa 
pl'ostretl n fr. lvom p remyslene! 
programovej koncepcie, kdn 
kvu lita interpreti1clc .t rciznot·o
d A 2dnrovň reprezen tň c1u je uz 
n eorlmys llleľnýlll , prvot·ad)·nt 
u ri:ovateľom. 

lll)l' l tn roén tk )- sú es te ver
[111 k r.tti\VIll obdubím no glu· 
ll(ll tw l to rluotenlc , nut;t' l áva ::.d 
Ul. t::. t)' pruiJ lovy obrat., k tory 
thllll IIIÔZe posl úži( k ur c1tym 
UZ(IVt:I'UIIl. l'otlf'u lUhu k Cykl U 
Un i Ol'ga nuv~j hudby IIIUZilO Zd· 
Ull.ll i!>lf! sl.tnovisku. Predovi;cl
kylll veJ'I,uu p reduo~lou toh to 
podllJilltu Je v y u ~it lc vyniiWJU· 
cc lto o rganu a Ci tlivo uprave
nc lto ltistunckéhO prostrcd i <l V 

lludoiJneJ !.iem Brulisl<tvskéhu 
ltradu. V clru tuu l urg ii je l o oho· 
li<ill!ll ic: o dielu johanna Seb<Js
liitlld Buchu, lnturprotéiCIIJ k lu· 
rc!lto :,<t vyz<ttlu Jo od kazdéhu 
uta ~ t11 ika. I ked výber Je po
ncd li! ll )' na lubovo ľu interp re
ta, ~Uitr11 11 e pOdÚVH kompleX
IlCJSI kulllpOZi č n ý a I'CI:IIizai.:ný 
w iJt:r z ll'ttnej oblu~ ti Bachovej 
tvurhy a ::,ul'.tsne umoziwjc 
zruvnú vut re(ll tza(;né výkony 
z(Jcustnen)'clt umelcov. úspesný 
v tomto ~mere bul prvý r oi;
n ik, v ktorom lwn lt·untéÍt'ta 
IIIUl! lcov z viacerých l<l'i.IJÍ il pu
~ k ytla v la~tny prb tup k Ba· 
chovm u otlkazu - bez neod
tll)'s lttefno) I'C:JgtOn;i l neJ a o~ob
nostnej chal·aklu t·istik y l<aždr3-
ho z m ch. V mi nulom ročníku 
~a obmeciL.tla tillo moznosf i ba 
mt česknslovr. nskú p rezen táciu, 
tera:c: sa prejavi l návrut l< pri· 
vodneJ mysl icnke. V tohtoroč
uych Ditoch org<Jnove) hudby, 
ktoré po prvý raz spadali be~
prosl rcd ne clo zatialku Ku l túr
neho let u, vystriedalo s1.1 zn 
ht·udným organom !l hudobn í
kov. l ketl' domtíci poč tom prr.
v l[tdali , nezostala zan edba teľ
nou možnosť porovnávať umel-

c:ov róznych gcnerni:n 9ch Zl:l · 
slúpenf a Interpretačných slHll 
z Poľsku, NSR, 'ľaltans ka, Brna 
Koiiíc, Brati slavy. 

úvodn ý koncen patril SKO 
s umeleckým vedíu:im 8. Wa t•
cha lom u sólistom lvunom Su
kolom, ·ktor! . uvi r.dh 6 organo
vých kon certov, op. 4 G. F. 
l li!ncll a. Pt·ed krát k ym časom 

zoznámi l i sme sa s Ich kon 
cepciou diela na plali10vom 
komplete , v yduvute ľs tvu OPUS. 
lnterpcelačný t·ozlet. warchll· 
lovcóv · sa tu vďaka i m.pro.vizpč,
nému · charaktent pitl'titúr 

: upla1tnll v p lnom tv_orl vqm z_á ·. 
pale, čo na jviac umocnila šl ý0 
lova - priehľadná, vkusn á orga-
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il old vd aky a tnn!l s kyticou l•ervcnych ru il - · l o je len 
~ kromné vy(adrente úprimných pocitov l ósky nášmu str1ebr" 
ulasému k·me!'ovl, tomu, ktorému cľakujeme za gr andiózne celo 
~wotné d ielo, za chvíle strávené v zajatí Jeho hudby, za chvlie , 
ktor é d ciua jú t.-loueku ku~ lusky, dobra a krásy ... 
Spomeme~ i:loveka - poznás fel!o prócu, dobr dcku pomoc 

nú mku usade ta111, k rle to potr ebuje - c l ovek. 
Spumentes tvorbu - vybav! sa ti krehká poéua piesne AkO 

si mi krósna. Nra Bal adickó suita. hy mnus 2ulm zeme pndlw r 
pa/skej , ale 1 Napsodlclo:ó. Hora/ská ... Symfontetla ru~! lea. 
Metamorfózy , KalC'idoslwp, Hur /eslo:a a Fantázia. !'r1elom i 1-'an 
!ázia na BACil, ale i O lwr ócl!, O ť:loveku, Nox et sn/itllct .-, 
a dal!;ie a (fa/sie. 1\ /e ctil i> v sebe 1 zen11tost vC'llwlepého Su.t 
topluka a dleľa te jto zeme - Krúti/avu. 

Spomenie!; pella96yu - a rwm6ie.~ zabudnú! na pretlná\f;,, 
hudobnej 1e6rl e. al e m e/en na ue: na v!ietky ~lo iJá . 11 k/unjc'• 
sa li dostal o nenásil né/lo pvuť:e11ia . ntcou~ke1 radtt l pot>zhwr•' 
nia do vlastne; práce. 

Spomemes ná.~ho profesora Suclloiw a akost !nac net IIWI.'( 

d lf ~i uvedonuii . že 1e mís. ie patri všetkltlll. lelm tvortl. pr11 
cova/ a it l vžd1; pre v~elk!ícll . 

Za to t!S('/ko II (WI d ralllí pán prufP~or . pa/rt fl !JI'IIIl !IIJ IJ I; t• 
,,l.l'akfl, L·a;a pt>r/ivcllw lltnu a IJIIlS ~ klfllCOII i' ''ľll('llljf'i t r u :·; 
v de il ~lávno~t ll fi. k:tonj te ~látJ IIO~ I ou ná\ ' '->et k· ti r-It . 

l ús 

DNA 2~. SF PTI~i\.IBRA T R. SA DUZIVA SEDL. IIJI::S I<\ T l :'>J 
rH J-:DSI·: DA ZVÄZU SLOVľ.NSK~'CH SKLADA'ľi·:I.OV. NARODN\ 
ľ\li·: LI-:C PROF t:LJGEt'\ SIJCIIOŇ. PRlPÁ jMvl l•: S.\ SVO jO I 
II RIVI\ OU K OSTATNYM GRATULANTOM - S I' RIANI.I DAi 
SI CI I BO HAT\'Cl-1 A TVORI VÝCII ROKOV Z I VOTA. 

novó výpoveď sóli stu I va na Su· 
kola. Nallrúvka sa u s k utoč n il a 
v tom istom pt·ost t·ecli, preto 
zivé uveden ie ta mtiež -
vzb11 dilo sklaman ie. WarciH•· 
IOVCOili S<l - nie p r vý !'UZ -
stalo, ze letné prúzcl ninové rl n t 
pôsobia 1111 nich pocitom ne
~Ct s tredenosli , č! m t rpí celkov) 
výkon. Povestnú disci pl!nu v In 
kom prípade nahr[t<.lza prHilna
ná unáhlenosť. pree xponova
nosť temp : ví•sl ecl lw m je i lJa 
akési nuhodenie · kon i úr. NaJ· 
vi ac sa to . prejavu je v porov
nani so zodpovední•m prejavom 
spoluCtči uku iCtcello ~ól tslu . ··ke
dy, kon!rast,ne - až nesut·otlo 
- pôsob1li rozd leln e prls tupy, 

- Red akcia --

a prejavy pt·etl t )'lll -.ltzvuč nF: 
mysl i l tClch a znejú l'ICll inlf!t'
pretov. Majú umcln kVrilít SKO 
na tu prl'ivo? 

Vzftplllf smo ll tall p ri l o i.i t11 ~t' 

;d ožiť poklonu zasl. umelcnvi 
dr. F. Klinduvi. . ielen pohoto
vo zaskoč i l za odrieknut ého :.o· 
vietskeho or wmis lu SP. r gela 
Dižu ru, ale prezBntovfll sa ce
lovečerným bachov~kým pr o
g1·amom. Prr.dollt·v. toccaty, par
tlty, prelúdlll a f Ctg v qu·iedali 
sa v dt·avom toku. lllozolickom 
roz jfman !, dramatickom zápase, 
p otvrdzu júc nielen ve ľl< ost 
skl adate l'a, alF!: v .nemPnšP.j mie
re tvorcu - In terpretu. KJi n-

1(Po.lu:ačovanie na 8. st:J.•. J 
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• NA ZAVER XXIII. piešťanského .fes
tivalu sa p redstavili v koncertnej sieni 
Slovan dvaja k laviristi: Noel Lee z USA 
a Ivan Gajan. Noel Lee ma l samostatný 
recitál dila 25. VII. t . r . Vo svojom pro
g rume u viedol z prlležitosti 150. výročia 
úmr tia F. Schuberta a 200. výročia n a
rodenia J. N. Hu mmela Schubertovu So· 
n á tu C dur, op. 78 a Sonátu B dur [post
h u mnu ) tJ Hu mmelove Ro nda - quas i 
una fan tasia. op. 19 a brlllante, op. 109. 
ZdtJlo sa, že klavirista svoje vystúpenie 
podcenil. Zv ukovo nevyrovmmý a fádny 
t úil, u eukončené frázy, rytmick y neprcs
ny výkon. Noe l Lee nesplnil očakávanie 
pu bl ilw . Nu záverečnom koncerte vy
s túpila Gottwolctovská ľilharmónia so só
li stami Iva nom Gajano m, A. Bu kovecz
k ou a s dirigen tom O. Ben lyjevom zo 
ZSSR. Na programe boli d iela Moyzesa, 
Chopina, Suchoiía a Schuber ta. V Kla
Víl'nom koncer te e mol, op. ll F. Cl]o
p ina sa predstavil Ivan Gajan. Tento mia· 
() ý s lovenský klavirista v súčasnosti štu
d uje v Moskve u prof. S. Nejgauza. Už 
počas s túdií na žilinskom konzervatór iu 
sa začalo o ľíom hovoriť ako o vefkom 
ta lente. Tento p redpoklad n esklamal. Za
skve l sa pekným fa r ebným tónom, vy
ro vnanou technikou, ku ltivovaným pred
nesom. Ivan CSajan je ve ľkým t a lentom 
slovenskej hudobne j kultúry. 

• KOMORNÝ ORCHESTER s lovenských 
uč iteľov so svo jím dirigentom Bohu mi
lom Ut·banom poslal redakcii HŽ a všet· 
k ým čitateľom pozdr av z koncer tného 
ziljazd u po Rumunsk u, ktorý sa uskutoč
n il 5.- 15. augus ta t . r. e Z PARTITÚR, k toré dostala redakcia 
z vydavaterstva PANTON: Leoi Faltus: 
Tre pastorelli p re 4 flauty a k lav!r, L. 
Pod éšt: Tri skladby pre hus le a kla v!r, 
Ladislav Daniel : Flauta dolce, l l. diel 
školy na sopránovú zobcovú fla utu, J. 
Pauer: Concerto per tromba e orchestra, 
J. Pa uer: Labutia pieseii, J. Falt: Koncer t 
p ro k lavír a orches ter ( sk ladateľova 
úprava pre dva k lavíry ), C. Gregor: Sin
fon ietta , E. Hlobil: II. symfónia "Deň v!
ťazst va", J. Taus inger: Hukva ldské no
ne to, J. Obrovská: Sláčikové k var te to, 
O. Mách11.: I. sinfonietta (Václavovi Neu
rn an novi ). 

• PREDSEDA SAV VLADIMIR HAJKO 
ucle lil 18. júna t . r. st riebornú čestnú 
p lake tu Ľudov!ta Štúra ~a zásluhy v spo
loče{lských vedách vedúcem u sekcie hu
do bne J vAdy Umenovedného ústavu SAV 
doc. dr. T. 'lrl l ~ ! a vovi Bur laso vi, CSc. 

• V S!.AV f:JS.ľNE VYZDOBENEJ Jwn- • 
certnej s ien i ĽSU v Novom Meste nad 
VAhom sa s tretli zás tupcovia s t raníckych 
a š tlítn ych orgánov okresu a mesta, a by 
s i spo l očn e s celým učitel'ským kolektí
vo m ĽŠU pripomenuli v ýznamné jubi
leu m - 30. výročie založenia školy. Za 
u pll•nu lé obdobie dos iahli pedagógovia 
a žiaci ĽŠU mnohé význačné úspechy. 
NiP. ná hodou d o kultúrneho p rogra mu 
osltív prispe lo i Suchoľíovo kvarteto z 
Bratislavy, v k tor om účinku j ú tra ja bý
valf abso lven ti ško ly - Jela Špitková, 
Igor Špitka a Erika Beiíačková. Dnes 
navš tevuje š kol u 706 žiakov - oproti 
101 žiako m z obdobia založenia š koly. 
Na s nlmke: J. Špitko vá a T. Fraiiová na 
s llívnostne j a kadémi i. 

e DŇA 24. júna t. r. os lá vil 50 rokov 
ar. Vladimir Telec, dramatu rg Štátne j 
filha rmóni e v Brne. V. Telec je ro dákom 
z Bratis lavy, a le v Brne vyš tudoval gym
názium a hudo bnú ve du, tu aj dosiahol 
titul PhDr. - v r. 1967. Pôsobil v h u
dobnom oddelení Univerzitnej knižnice 
v Br ne, no popr! svojich povinnostiach 
nezab(rdal ani na vedeckú činnosť. Je 
to badať z jeho š túdií o Janáčkovi, o s ta
r ej česke j hudbe, v prácach menš ieho 
chllrakteru a zvl írš f v cen ne j, mravenčou 
usilovnosťou poznačenej š túdii o dramll
tu rgi i Státneho divad la v Brne v rokoch 
1884-1960, ktor ú vypra coval so svo jou 
m an želkou dr. Jii'inou Telcovou, kandi
d átkou historických vied. Dr: . Vladim!r 
Te lec zasahuje do umeleckého života 
tie ž ako funkcionár Akademického spe
váckeho združenia Moravan a ako zbor
ma js ter. 

• DO JUBILEJNEJ 10. SEZONY vstupu
je Východočeský š tá tny komorn ý orches
tet· Pardu bice, ktorého šéfdirigentom je 
tibor Hlaváček. Počas uplynu lých devia
tich sezón reprezentoval t ento súbor svo· 
je umenie na Pražske j jari, BHS, na 
zahraničných ces tách po PĽR, NDR. 
Francúzsku, Západnom Berlíne, Holand· 
s ku, Taliansku, švajčiarsku, Španielslw 
>- a samozrejme, n a domácich koncert· 
n ých pódiách. Prvé r oky utváral umele c
k ý pro f!l teles a š éfd ir igen t Libor Pešek . 
Libor Hlaváček je šéfom od deviatej se
zónY.. 

Renesančný kaitier zo 17. storočia, v k torom je umiestnená 
ĽŠU v Humennom. Tu sa uskutočnilo aj V. stretnutie Hudobnej 
mládeže Slovenska. 

V. stretnutie 
Hudobnej 
mládeže 
Slovenska 

v di ioch 6.-16. j Ella t . r . privítalo východoslovensk~ mesto 
Humenné účastnikov Stretnutia Hudobne j ml ádeže Slovenska, 
niekoľk!íCh hostí z Ciech a Maďarska. . 
Stačilo pobudnúť niekoľko hodín v priestoroch ĽSU, k de sa 

stretnutie uskutočnilo, aby bol človek plne vtiahnutý do ta
mojšej atmosféry, do chcenia ml adých ľudí poznať, zdokonalit 
sa, viac sa dozvedieť, do hudby, k torá sa ozýval a z každej 
miest nosti, do spontánneho záujmu mladých ľudi o hudbu, 
o aktívnu činnosť v zborovom speve, v komornej i sólove j hre. 
Trochu viac času bolo treba na opravdivé prežitie atmosf éry, 
na vniknutie do zdkulisia tohto výborne zorganizovaného a veľ
ml potrebného stremut la. 
Podľa vzoru klubov Hudobnej mlCideze, ktoré v mnohých k ra

findch mafú uz dlhodobú trái:llciu, skúsenosti a výsledky , za
čali sa takéto k l uby zakladať aj na Slovensku. Sek retarldt Hu
dobnej mlCideže pracufe od roku 1969 a k l uby majú niekoľko· 
ročnú úspe~nú prácu za sebou - prácu zameran(L predovšet· 
k.qm na C?kll.z!!'le zaf!Rjf!!1iq mládý~.IJ ľ~di ,do k oncertného života, 
pest ovanie hudobného vkusu, snahu ô vyohovu citovo bohatého 
l'l oveka s uSľachtilými záujmami . Jedným z hl avných cieľov 
hnutia Hudobnej mlódeže je vytvorit nové k oncert né publikum. 

Kluby HM existujú už v Bratislave, Trnave, Zl atých Morav· 
ciach, Banskej Bystrici , Martine, Turzovke, Púchove, Roz11ave, 
Ružomberku, Spišskej Novej Vsi, Moldave nad Bodvou, Hu
mennom, Prešove a Košiciach a pracufú pri gym ndziách, fa· 
kultdch a kultúrno-spoločenských strediskó.ch. Clenovta tých
to klubov vystupuf(L na kultúrnych podufatiach medzi pracuiú
cimi, zúčastňuj(L sa na SElťažlach. Tieto k l uby spolupracujú 
s domami osvety , pomáhajú pri organizovaní hudobného živo
ta mesta a okolia. Hoci kluby pracu jú pomaly už 10 r ok ov 
a majú za sebou nemal é úspechy, dosiaľ nenadobudl a organi
zácia prdvne postavenie. Podľa slov sekretárky Hudobnej mlá
deže Már ie RuWYk ovej sú však všetky predpoklady, aby sa 
otázka legalizovania HM Slovenska v blízk ej bud(Lcnosti dorie
šila. 
Celoročná práca v k luboch, ktorá spočíva okrem vlastného 

aktívneho pestovania lzudby l prevažne v speváckych zboroch/ 
i v stretávan! sa pr i hudobných nalzrávk ach s diskusiou, v or 
ganizovaných návštevách k oncert ných a opern_qch podufatí, u~ 
v spomtnane; organizdcii kultúrnych poduJatf vo vlastnom 
meste, vyvrchoľuje v pravic/eln!Jch letných st retnutiach vybra
ných nafakt!vnejš1ch členov klubov. Tieto sústredenia majú 
pracovný charakter. Desať dní, na ktoré sa ml adi ľudia, poslu
cháči gymnázií, k onzervatórií i vysokých !ik6l po celý rok 
tesi a, je nabitých cvičenlm pod dozorom lektorov - hudob
ných pedagógov, hodnotnými prednáškami {t. r. to bol i pred
násky venované jubilujúcim postavám hudobn~ho ži vota a hu· 
dobne; histórie - Franzovz Schubertovi, Leošovt Janáčkovi, 
Zdenkovi Nejedlému a Eugenovi Sucho11ovi j , tematickými, po
liticko-výchovnými V!íletmi do ok olia, bohatého na pr írodné 
k rásy i na významné pamätníky bojov II. svetovej votny, ve· 
černými k oncertmi popredných mladých sl ovensk_qch umelcov 
{na V. stretnut! vystúpilo Brat islavské dychové kvinteto, Ma
r ián Lapšansk.zJ a Jozef Podhoránský, I da K irilová a Eva Cip
kayováj, množstvom diskusii, nadväzovaní priat eľstiev, druž· 
nými posedeniami. Na záver sa uskutočnil k oncer t účastnikov 
stretnutia, na k torom predviedli skladby naštudované počas 
sústredeni a. 

V Humennom našlo zásluhou okresných straníckych a šUlt 
nych orgánov, KaSS, pracovníkov školstva, ĽSU a KPH už 
po štvr tý raz /jedno stretnutie bol o v Žiline} prltenm~, po 
vsel kých stránkach vyhovujúce prostreclie 90 deli { 15 k lubov 
HM má asi 1200 členovj. Dušou tohtoročného podufatia bola 
Már ia Ružičková zo Slovensk ef f ilharmónie, vďaka ktore; bolo 
stretnutie vynikajúco organizačne zvládnuté. Väčšina detí pra
covala v speváckom zbore pod vedením Pavla Baxu { za asis
tencie J. Podhorného a A. Jurigu}, inštrumentalisti vytvorili 
sláčikový orchester {viedol Ján Pragantj, prvýkrát sa praca· 
valo i indi viduálne sólisticky resp. v menších k omorn.zJch zo· 
skupenlach {klavír i klavírny sprievod viedla prof. košické/zo 
konzervatória Judita Bérešováj. 

Pr ofesor Konzervatória v Bratislave Jlín Pragant sa zúčastnil 
vlíetkých piatich Stretnut( Hudobnej mllídde, preto som bola 
zvedavá, ako sa diva na tieto podujatia. 

- Vše tky doterajš ie s tretnutia mali v podsta te rovna kú 
koncepciu a Ich h lavným cielom bolo zaktivizovať mladých ru 
df, otvoriť tm nové moiinos tl hudobného vyžitia sa. Tohto ro 
ku sme vytvoril! okrem sláčikového orchestra viac komorných 
zos kupen!, aby bola práca d et! čo najpestrejš !a. 

Ako zostavujete repertoár pre tento or chester a d'allle ko- , 
morné zoskupenia?. 

....., !na~!me sa ooslannu~ čo najviac hudoôn9cn epocl:i, aliy 
Cie ti vnik li do rôznyc ll š t ýlov. Tohto roku sme nacvi čovall Wer
nera, j. S. Bacha, F. Menclc lssuhna· Burll loiLi ylJo , I... j anäčk1t, 
E. Suchoii.a ll A. Ktlllfrnunnä. Núroč nosť prls pusol.HIJCmC s tup· 
ii.u vyspe losti účastníkov - v o rches tr i mil m ilbso lvcntov J;ŠU 
a poslucháčov ko nw rvilt6r il. Mnolli es te nl kdv nepracovuli 
v o rchestri. Tcr·az dostanCr na pu lt 1111Zn úmc nu ly u začneme 
nacvičovať. Deti majú rallo~ ť (a pochopite ľne a j jä), ako Sil 
vynaložené ú~llic postu1)1le meni nu hoto vé hudobné dielo. 

Ako by ste c harakterizovali udl i snosť práce s orchestrom 
na ko nzervatór iu a na tomto s tretnutí? 

- úpr imne povedané, takýto clwrak ter práce ml je vefmt 
blizky - je ideál ne ma ť blok niekol'kýc h za sebOu !dllclch 
dn! ( ka:idý der1 sme študovali 5 hodín], kon tinuitne vidieť; 
a ko narastá k valita. Účinnosť práco sa zmnohonásobní. 

Pnfkrát bol lek torom s tretn u tia mladý a bsolvent dirlgova• 
nla na AMU Pavel Baxa, bolo p1·eto zau jhnové dozved ieť 11 
jeho názor na t úto akciu: 

- Rá d som prijal pozvanie viesť spevilcky zbor na tomto 
le tnom tábore Hudobnej mliideZe. Nevecl nl soli l p resne, čo mú 
čaká. M~m zn s ebou štyr i roky p r ilce s Vysul<osl<o lským umn· 
leckým súborom Praha, te raz som bol ro l< n11 vojenčine. 7.8· 
cnelo sa mi po p ráci v zbo re. pre to so 1n bez vúlia n ia pri jal 
toto pozvanie. Predpoklada l som. že to buclH ;:aujiJllflVil prár.a, 
i keď pr iam sizyfovská. Už po prvýc h diloch sa 111 i odkry la 
veľká problematika - p ráca v pro fesionálnom h udobnom ži• 
vDte je ú plne Iná. Tu nevychovávam ume lco v, k tor! hra!ú, 
či sp ieva jú, ale predovšetkým budúcich pos luc lJ(ti:ov. zárovr.ii 
však i a matérskych interpretov. V súčus1 rosti . )(Cel milsovll 
oznamovacie prostr iedky, gramofónové pla tne SLI vcll(ýlll zdro· 
jom pasívneho záujmu o h udbu, je ta kiíto p rúcu este potreb• 
nejšia, nemá však dostatočné docene nie - výs led kom je i lo, 
že Hudobná mládeZ n ie je legalizova ná, nen 1 ~1 tetla na pr·. moŽ· 
nosť spolup ráce so zahraničnými organiziicl<un i, k toré sú ver• 
mi vyspelé [napr. v Maďarsku ]. 

Vyhovoval vám pracovný plán s tretnutia? 

- Moji zverenci pracova li na nových zborových skladbácli1 
Na p rácu sme mali dos ta tok času i vhodné p riestory. Som zá• 
s tancbm toho, aby sa v rámci takéhoto plá nu t impr ovizovalo 
podľa okolností, momen tá lnej clispoz!cie det!. Snam som sá 
uhádnuť, čo by ich nujviac upú talo. Pokúsil som sa o malú 
h lasovú výchovu a zistil so m, že deli boli po počia točnom: 
ostychu naklone né pracovať na sebe, tes ili sa z ka2dého ma• 
lého úspech u. 

..... ·-:·,...., 

Očastnfci stretnutia Hudobne j mládeže p r i pamätníku osloboo 
dania v Kalinove. 

Lektorka Judita Béraliová z košického konzerva tória p ri práci 
s klavfrnym duom. 

Chceli by sta sa zúčastniť i na budúcich s tretnutiach? 
- Pr áca ma zauja la a veľmi rád budem s Hudo bnou mláde• 

žou spolupracovať. 

....... 

Jtilius Podhorný - profesor Gymnázia v Zlatých Moravciach 
- priviedol na stretnutie vybraných členov školského spevác
keho zboru Schola cantorum. Klu b Hudobnej mládeže pri tom• 
to g ymnáziu je jedný m z na jaktivnejšich. 

Ako pracujete vo vašom k lube? 
- Okrem práce v spevokole, k tor ý Sil za pojil clo hnu tia 

Hudo bnej mládeže, zorg anizuje náš klub ročne asi 4 Jwncerty, 
na ktorých vystúpia rôzne komorné súbory. Usku točiiuji:nne 
tiež spoločné zájazdy na koncer ty do Bratislavy, spolupracu
jeme s ďalš!mi klubmi HM, robime s i p t·aviclelné pia tkové 
večery - systematické prehrávlw g ramafónových platnf, čle• 
navia HM majú moZnosť požič iavať si knihy z bohatej hudoll• 
ne j knižnice š ko ly. 

Pred d voma rokmi sa s tal spevácky zbor Kantilé na p ri Gym• 
náziu v Ruiomberk u pod veden ím Alfonza Ju rig u kolektívnym 
členom HM. Niekoľko jeho členov bolo i na s tretn utí. 

Súdruh Juriga, a ko reagujú vaši žiaci na s tretnutie? 
- Stretnutie sa 1m páči , je veľmi prospešné 1 p re prácu 

v Kantiléne. Ziacl d ostanú nové Impulzy a s ver vou i novými 
skúsenosťami sa vra ca jú v septembri do speváckeho zbo rll, 
propaguj\1 ho l medzi spolužiakmi. v. Zll'NA . 



IGOR VAJDA: 

Suchoňova 
operná 
tvorba 
A kos! samozrejme prijímame skutoč-

nost. že opet·y Eugena Suchoiia síi 
vysoko ocenené domácimi 1 zahranič· 
nýmt odborníkmi. No nielen nimi: aj za
hraničné operné obecenstvo, zhýčkané 
v posledných desaťročiach citeľne ši r
š!m repertoárom, než tomu bolo v ml· 
nulostl, Im zjavne prejavuje svoje sym· 
patle - veď Krútiiava je vôbec naj
úspešnejšou slovenskou operou: pred· 
viedli ju desiatky európs kych operných 
scén a teraz sa chystá jej americká pre· 
miéra. AJ ohl as Svätopluka bol - VŠI!· 
de, kde zaznel v živej Interpretácii -
velmi vrelý. Vyvs táva t eda zálmnitc otáz
ka: C!m asi opern(i tvorba nášho toho· 
ročného jubilanta rezonuje s charakte· 
rlc;tlckými pľúdml dvadsiateho storočia? 

Záber z II. obrazu opery Krútňava -
Margita Cesíínyiová a František Zvarik 
:r úlohách Katreny a starého štelinu. 

predo v_i:etkým inšpirovanim sa literár-
nymi predlohami. Väčšina opie t· pas· 

Jedných desaťročí vznikla adaptáciou 
poetických a najmä prozaických l či no
herných látok. Suchaľ\ v Krútiiave -
spolu so Stefanom Hozom - vytvoril 
libreto podra klasickej not ely sloven
skej literatúry, novely Mila Urbana Za 
Vyš ným mlynom. Domyslel a dotvorll je j 
podnety, pridal nové pos tavy a zEiplet
ky, vyostril konflikty medzi hlavnými 
predstaviteľmi, obohatil javis ko obrazmi 
Judového vese lia, urýchlil dramatický 
spád a da l celku hlbš! zmysel: vieL'U v 
očistný a povznášajúci charakter ume
nia. Dráma Ivana Stodolu Kráf Svil topluk 
poslúžila ako podklad pre text jeho dru· 
hej opery, výsledok s polupráce sklada
teľa s Jelou Krčméry - zohfadn il 1 naj
novšie vedecl<é výskumy, vrátane pre
kvapivých archeologických objavov (vy
užitie vedeckých výsledkov v moderných 
umeleckých dielach je ti ež dosť časté -
stač! pripomenúť tzv. literatú ru fa ktu 
11 mobilné výtvarné kompozície J. Vce l
ku - na rozdiel od Stodolovej hry -
oplýva libre to Svä top luka omnoho väč· 
š!m počtom postáv s detailne prekres le
nými charaktermi, je velmi umne vy
stavené, prekvapu je zložitosťou vzťahov 
a z toho plynúcou komplikovanosťou de
jo - lež zároveií ponecháva dosť pries
toru na miesta , kde sa môže naplno 
uplatni ť samos tatná hudobná invencia. ... 
v ýsledná podoba oboch opier doku-

mentu je, že literá rne predlohy sa 
~tal! sk lada teľovi a jeho s polupracovn1· 
kom mate riálom pre vytvorenie svojpráv
nych hudobnodramatických celkov. Su· 
chaľi - zre jme inš pirovaný podnetmi 
l''. Busoniho a A. Berga, mož.no i P. Hin· 
demitha a ďa lšieh - operu ponlma ako 
primárne hudobnú architektúru, prav
da, bez toho, že by prokrustovs ky pri· 
sptlsoboval drámu hudbe. Ako sám upa· 
zornil v bulletine k svetove j premiére 
Krútll avr . je táto jeho operná prvotina 
symfonicko-vo kťilnym cyklom: l. obraz 
,_ rýchla vstupná čast s poma lým úvo
dom (zborovou predoh rou ]. 2. obraz -
pomalá časť s koncentrickou výstavbou 
tzv. zrkadlovej [army, 3. obraz - scher· 
zo rondového pôdorysu, 4. obraz - ba
lada s uspfavankou na začiatku l no 
konci, 5. obraz - bur leskné inte rmezzo, 
6. obraz - typické [ln(tle s prvkami 
reprfzovanln . K1·Cttiiavu možno vykladať 
a j ako rozvin ut ú sonútovú formu: l. a7. 
3. obraz - expozlcia, 4. a 5. obraz -
rozvedenie, 6. obraz - repriza. Sväto· 
pluk je obrovskou dvojitou fúgou - od
lišný materiál prvých dvoch dejstiev sa 
v záverečných obrazoch opaku je, pre· 
Una a kombinu je. Zaujlmovostou tohto 
diela je podobný pôdorys všetkých de j· 
stlev - v pt•vých dvoch dokonca zhod· 
ný: po takmer statickom uveden! do nfl· 
lady nasledu je zauzľovanie, spojené s 
hudobnou gL·adáciou a pr!chodom no· 
vých osôb na javisko: postupne sa pri· 
ber6 zbor, ktorý je na vrchole priamo 
Zlllnteresovaný do ka tastrofy; po nej na· 
sleduje zlom - scéna sa vyprázdňuje a 
nastupuje nové lyrlcké miesto ako kon· 
trast; potom javisko ovládne nový 
Nzruch, yrchollaci sól1st1ckÝ.m eP.i16gom. 

Tre fle deJstvo - zložen~ z dvoc li obra-. 
zov - predstavuje podobné oblúky: pr\'ý 
z nkh je sóil lôtickou grad tíclou, druhý 
je koncent1·átom prvého dejstva. j. Kre· 
sánek, objavite ľ tejto konstrukcle, ju 
t;·efne pomenoval: "Vrchol majsii'Dvstvo 
a neobyčajného hudobnodramatického 
lniltlnktu". (Národný umelec Eugen ::iu· 
choi1, Bratis lava 1961, s. 134. ) 

p re Suchoňa je ďalej príznačné 1\aille 
byť na úrovni súčasného vývoja hu

dobného myslenia. Jeho sloh je jedlneč· 
nou syntézou romantickej citovosti s kla· 
sickou stavebnosťou, organicky zahf'iía 
aj výdobytky poromanttckých prúdov a 
polyfontckíi pt•ácu predklasických epOch 
na báze modálnych tónin starších typov 
s lovenských ludových plesní. Pravda, v 
oboch operách sa tento sloh modifikuje 
podla charakteru a potrieb dramatické· 
ho diania: V Kríitňave je východiskom 
tzv. dlatonlcký totál (v základnej podo· 
be c-d·es-fls·g·a·b) s prvkami lydlckej l 
mlxolydtckej tonallty (zväčšená kvarta 
a malá septima). Hlavn9m zvukov9m 
Ideálom opery je akord, zložený z dvoch 
zväčšených kvárt vo vzdialenosti velkej 
sekundy (napr. H·cis-f-g ), resp. jeho ob· 
meny a domýšlanla (napr. H-cts-f·a ). Vo 
Svätoplukovi sa tento zvukový materiál 
rozšiľuje o zvláš tne tóniny, vyabstraho
vuné z najstarš!cb slovanských hudob· 
ných pamiatok - striedajú malé sekun
d~ so zväčšenými. Celá opera vychádza 
z akordu Cis·G·f·h ·é a jeho dotvárama 
B·e·gis·h·ď·g' - ako aj z Ich r edukcie: 
malej sekundy. 

N ajpozoruhodnejš!mt znakmi Kríitňa· 
vy sú: strhujúca vitalita, umenie vel

kých kon trastov a prudký spád ( tempo· 
rytmus ) - zodpovedajúci rýchlosti 20. 
storočia -, spom!nana originálna for· 
ma a výrazný národný kolol'it. Týmito 
znakmi s a prtlleďuje k takým dielam, 
ako je janáčkova Je j pastorkyíía, Pro
kofievov Hráč, obe Bergove opery (VaJ· 
cek, Lulu), Sostakovičova Katerina lz· 
majlovová. Svojou monotematickosfou
vychádza 2 trojtónového jadra - pri· 
pomína Schllnbergovho Mojžiša a Árona, 
vytvoreného na podklade jedinej dva
násťtónovej série. Tento vrcholný Schlln
be rgov opus však svojou rozľahlosťou 
tvori ahalogát k Suchoňovej druhej ope· 
re. Ak Krútiiavu možno nazvať hudobno
dramatickou skratkou, tak Svätopluk Je 
opemým eposom. 
n ruhá Sut ho iiova opera je nielen naj· 

väčším, ale aj najkomplikovanejš!m 
výtvorom svo jho autora - aspoň množ
s tvom hudobných myšlilmok a prácou 
s nimi. Okt·em "prekopávania" sa k s ta
roslovanským hudobným pratvarom je 
faktúra opery poznačená l s tarogermán
skymi a byzantsk9mi prvkami. Je prav
depodobné, že sa tak stalo pod vply· 
varn najmä Stravinského a Bartóka -
ale výsledná podoba je typicky sucho· 
iiovská. Rozlahlosť rozmerov zaraďuje 

dotirácli, medztlirácli a dolirách ). Zn nl! 
mavým dôkazom vokálnej priority u Su 
chot1a je aj skutočnosť, že spom!nané 
ústred ná hudobn(J bunka Krútiiavy je 
s pevného pôvodu - ozývu sa v krizo
vých lllomentoch Ondre jovho duševného 
zápasu (5. obraz) . Vo Svlltoplukovi na 
nujexponovanejšfch miestach nechávn 
skladater monológy celkom bez spr!e· 
vodu. ,.V tom sa prejavuje aj zvláiltny 
dramatický iniltinkt a discipllnova· 
nosť . . . kde to láka burácať a vyuilveť 
čO najmohutnefšie prostriedky, tam Su
choň necháva vyznievať samotné slovo 
v prostom recitatlve, nechá Iba fudský 
hlas ako najbezprostrednejiil prejav srd· 
ca." (j. Kresánek, op. cit., s. 133.) Tak 
sa zaradil medzi ple jádu autorov, ktor! 
v tomto storoč{ opliť rehabilitovali lud· 
ský hlas ako dOležltého výrazového čl· 
nitera (Janáček, Prokofiev, Br!tten, Hon· 
neger .. . ]. 

Pr!značnou črtou Suchoňových opier 
je aj hlbka humanistickej vfpoveda 

a z nej vyplývajúci silný etický účinok. 
jeho diela sa vždy uzatvárajú katarziou 
(Ondrejovo verejné vyznanie - prizna
nie sa k vražde pred dedinským kolek· 
Uvom, Svätoplukova predsmrtná rozlúč· 
ka na zhromaždení predstaviteľov VelkeJ 
Moravy). Prlpom!na obdobné zakonče· 
nia u janáčka (Je j pastorkyňa, Káťa Ka
banovová, Vec Makropulos, Mttvy dom l 
a Clkket·a (Mr. Scrooge, Vzkriesenie, 
Hra o láske a smrti, Coriolanus). Tým· 
to vyznenfm sa výrazne prejavuje sla· 
vanský nature l tvorcu a jeho spríbuz
nenie s takými velikánmi ruského ume
nia, ako sú Dostojevskij a Musorgsk!J. 
Hoci žili v minulom storoč!, Ich vplyv 
na naše storočie je nepopieratelný -
bez Musorgského by nebolo Debussyho, 
otca modernej hudby (hoci nejeden 
smer, čl individuálna cesta sa formovali 
vo vedomej opoz!cll voči nemu), bez 
Dosta jevského je ťažko myslltelný mo
dem ý román a moderná literatúra vôbec 
- pravda, l v nej všeličo vzniklo v zna· 
men! jeho tvorivej negácle. 

V tejto síivislostl vyvstáva otázka psy-
chologlzmu v opere 20. storočia. Po· 

dľa slov t. Polakovovej (Ceská a sla· 
venská opera 20. storočia, Moskva 1978, 
s . 371-372) ,.hlbkové sondovania do psy· 
chológle hrdinov bolo charakteristické 
pre romantické umenie, najmä v jeho 
neskorej etape - a dlho sa zachováva· 
lo v nemeckej a českej opere ako zá· 
kladná nemenná tradfcia . . • Odklon od 
psychologizmu.,. bol údelom nasledu
júceho pokolenia . . . - v eeskej opere, 
ako je známe, túto Uniu stelesňoval Bo· 
huslav Martinii. No u! v jeho zrelej i 
pozdnej tvorbe sa znovu obnovuje zá· 
ujem o duševný svet človeka ... V sú· 
časnej slovenskej opere, v Suchoňových 
a Cikkerovýcti dielach, opäť sa kriesi 
tradlcia psychologického divadla - z 
hladiska celoeurópskej vývojovej Unie", 

Slávnostné predstavenie Svätopluka na Devine. 

Svätopluka l k takým dielam, ako je 
Szymanovského Kriíf Roger, Mllhaudov 
Kriš tof Kolumbus, Enescov Oidipus, Pro· 
koflevov Ohnivý anjel l Vojna a mier. 
(Monumentalizmus rozmerov sa v súčas· 
nosti výrazne prejavuje 1 v Inš trumentál · 
nej, resp. vokúlnolnštrum entálnej tvorbe 
- ako pars pro toto uvádzam diela tllk 
protlkladných osobnost!, ako sú D. So~· 
takovič a K. Stockhausen - u toho po~ 
ledného myslim na jeho rozmerné kom· 
poz!cle posledných dvoch desaťročl.) Nu· 
možno nevidieť l určité neobarokové 
tendencie tohto diela, analogické zvlá~ť 
s Hindemithovými operami Cardillac, Mn 
lia r Mathis a Harmónia sve ta. 

Na rozdiel od prehustených novoro 
mantických partitúr Wagnera, H. 

Straussa a Ich nasledovn!kov Suchoň 
je vyanavačom priority ludského hlasu 
v opere: jemu podriaďuje použitie hu· 
dobných nástrojov. 01·chesteL· v Jeho ope 
rách sa pri speve naplno rozozvučí len 
výnimočne - tam, kde slovo samo už 
na ~itaz nes.taii1 ,(a, samoz~:ejme, ll 1,we• 

K týmto výstižným s lovám stač! ako do
datok poukázať na podobnosť medzi dô· 
razom na psychológiu hrdinov v Gréc
kych pašiách s obdobným dôrazom v 
Krútiiave 1 Svä top lukovi. 

prácou s hudobnými myillienkami ako 
dejove významotvornými činitelml 

osciluje Suchoii - aforisticky povedané 
- medzi nemeckým leitmotlvizmom a 
rusk ým polypersonallzmom. Suchoňova 
mol!vy a témy so neviažu primárne nu 
osoby, a le na ich city, nálady a vôbec 
charakteristickú si tuačnú atmos féru. V 
Krútilave sa nachádzajú hudobné mys· 
lienky - odvodené zo spoločného zá· 
kladu - viažúce sa k jedne j sltuác!1 11 
nemenlace svoju nliladovú obsahovo<;l 
(takou je napr. téma rozhorčenia staré· 
ho SteHnu v 2. a 6. obraze). Iné myS· 
lienky sa prlp!najtl k náladove príbuz. 
ným situáciám (závet· medzihry po l . 
obraze - kreslť sml1tok až bezútešnosf 
- nadohCtda pri svadobných obradoch 
nádych tajomnosti, l ked základný cba-

,(P.okra~ovanle na z. str. ) 

Ladislav 
Holoubek 
65-ročný 

( •13 VIII. 1913) 
....... -~ 

Prof. Vladimir Helfert, jeden z redak• 
torov Pazdlrkovho hudebnlho slovnlka 
naučného a autor hesla Ladislav Ho· 
loubek, odovzdáva v roku 193& do tla• 
ča rukopis, v ktorom okrem základných 
6dajov o !Ivota a dovtedajilej tvorbe cha
rakterizuje Holoubka slovami: ,. . . . sllb• 
ná nadilje slovenské hudby". Nádej pre• 
rástla v osobnosť. 

Ladislava Holoubka, ktorý sa 13. au• 
gusta t . r. dolil lesťdeslatych piatych na· 
rodenln, ocenila slovenská hudobná kul• 
túra titulom zaslúlllý umelec. Za podiel 
na starostlivo1tl o jej mladé kroky, za 
zúročenie talentu, profeslonálnosti a 
velkých skúseností v čase jej dozrieva
nia i za pozoruhodný vklad do rokov j11j 
zrelosti. Zásluhy Ladislava Holoubka, 
portrét mnohostrannej osobnosti - diri
genta, skladatera, organizátora, vycho• 
vávatera sa pripomenuli a neraz i hod• 
notili pri viacerých príležitostiach. A 
predsa bude dobré, vždy nanovo a čas
tejšie si uvedomiť, :le Holoubek patri 
ku generácii, ktorá dôkladne a vllestran· 
ne pripravená stavala základy budovy, 
modernej slovenskej hudby, že svojou 
tvorbou, počínajúc .1. opusom z roku 
1929 a podnes sa obohallujúcou o nové 
tituly, nielen počtom, ale i hodnotou pri· 
spel k profilovaniu sa komorného, m·• 
chestrá lneho a operného iánru v slo· 
venskej hudbe. 2e je iba málo hudob• 
ných in~titúcif na Slovensku, v ktorých 
histórii či nedávnej minulosti by nestá• 
lo na poprednom mieste Holoubkovo me• 
no, nespominalo sa v dobrom na spo· 
Iuprácu s nim. 2e ako interpret nepred
vádza! iba opusy z vlastnej dielne 
(operné, vokálnolnštrumentálne, ale aj 
komorné, lebo mal povesť výborného 
klavfrneho sprevádzatefa) , ale slúžil svo
jej generácii i mladilim slovenským au
torom - na koncertných pódiách, naj
mä vilak v oboch operných scénach, v 
ktorých pôsobil. Na budúci rok si pri• 
pomenieme tridsiate výročie prvého uve• 
den la Suchoňovej Krútňavy, ktorú hu• 
dubne naiitudoval a skvele dil'igoval; po 
nef nasledovalo koilické naiitudovanie 
Cikkerovho Bega Bajazida, bratislavské 
inscenácie Vzkriesenia, Mistra Scrooga, 
Peter a Lucia Miroslava Bázlika, v Ko
iiiciach ],'erenczyho Nevšedná humores· 
ka. te roky Holoubkovej práce v Slo· 
venskom národnom divadle (1938-1952, 
1958-19&8) a v opernom súbore Státne· 
ho divadla v Košiciach (1955-1958 ume· 
lecký šéf, od r. 19&& je tu opäť podnes) 
spájajú sa s objavnou dramaturgiou a 
mnohými pozoruhodnými inscenačnými 
činmi. 

Divadelná kritika chválila Holoubkovo 
náročné vypracovanie orchestrálne j zlož
ky Inscenácii, koncepčnosť, cit pre lltýl, 
nezahladenosť iba do nástrojového pra· 
diva, ale rešpektovanie aj fudského hla• 
su, dôsledné hfadanie optimálnej výsled• 
nej zvukovej podoby súzvuku oboch, rov• 
nová hy (je to vec vždy taká samozrej• 
máí' ). Spolupracovníci v orchestri, na 
scéne chvália zasa formy a spôsob Ho• 
loubkovej práce, z ktorej vyžarovala ve• 
domosť, skúsenosť, prísnosť, ale i nadše• 
nectvo pre divadlo. 

Zvláštnu kapitolu činnosti Ladislava 
Holoubka v slovenskom opernom svete 
tvoria stránky spolupráce s mladými 
umelcami. Holoubek bol externým peda• 
gógom dil•igovania na Vysokej škole mú· 
zlckých umeni a vedúcim jej operného 
štúdia, náročným, ale aj tolerantným a 
velkorysým pedagógom ostal aj na diri• 
gentskom čl iléfovskom poste. Podporo• 
val talenty, dával im prUežltosti, dostá• 
v all od neho nezaplatitefné lekcie z prá• 
ce na hudobnej zlolke epernej postavy. 
Iste sl to mnohf, z dnes ul renomova· 
ných operných interpretov, ale aj ne• 
jeden z nallch dirigentov z prlleiitosti 
jubilea zasldlllého umelca Ladislava Ho· 
loubka znova vďal!ne pripomenú. 

z. MARCZELLOVA 



Xlf. prehliadka mladých koncertný·c'h ·umelcov v Trenčianskych Tepliciach 
"' M ladi koncel'tni umelci sa 

predstavili v Trenčianskych 
Tepliciach na svojej tradičn ej 
Prehlladke v ttňoch 28. júla 
až 4. augusta ~. !". už po dva
n l!stykrát. Akcia Zväzu sloven
ských sk ladatelov a Cs. štá t
nych kt1pelov Trenčianske Tep· 
llce Je pevným článkom čln· 
nosti týchto ln!Hitúcl!. lludobn(l 
verejnosť sl zvykla na 1\u po
zornf nko na významné fórum 
prezen lácle mladých i dozrie· 
Vll júclcll umel cov, pre interprn· 
tov je pozvanie účinkovať 011 
P1·ehlladke vyznamenanfm a 
k oncer tv, nadväzu júce priamo 
nn Hudobné leto v Trenčla n 
Sk\•Ch Tepliciach, obohacu jú 11 
sprfjr.rni'iu jú pobyt mnohým k li· 
perným hosťom. 
Tohtoročná Prellliadkll main 

v zM1Iovi 30. v}•ročte Vfťazné

ho febr u!IJ·H. Mnohé objavenú 
tntenlv, o~tvidný r ast n iekto
r ých mladých umelcov, ktorf sn 
oplltovne zúčastn lli na Pre
hllud l<n i Akc;l ll samo - ako 

Br·atislavské lfy1: huvé kvin tetu. 

jedna z mnohýl' h 111ožnust f ~tal'· 
tu Za č i111JjUCICh tiiJWil .. uV - Stl 
dustatut:ll} 111 tloki•.:OIIl veTI\ú t 
Sléii'OSliiVOSi i O tétl enty, clúka· 
ZOIII \'y'ipe lého SOCIIl lis tl ck ého 
i>kolstva 1 moznosti i.túclia nie
l en na uomácich hudobných 
učtlli;liuc; h. 

Mladt koncertn! umelc i po· 
zuruvtl t SHmostatuým koncer· 
tom (častým Zéll'utlen!m skla
dieb 1 na dat; rc tl tm nce l'locll] 
JUIJIIl•JÍlCich au torov - Leosa 
jondLka a Eugtna Sucllona. 

Dranw tur·g ia Pn!hl ladky !Jolu 
pestrá a - zdá Sil - proporč· 
ne l týlovo šťastne volená. Na 
plutich tw morných kon ce r·tocll , 
j<!cl nom matiné operných ár ii, 
jubilejnom koncer te k 70. vý
ročiu narouenll! ni\J'od ného 
umel ca Eugemt Suc floi1a, dvoch 
verejných prehrávkuch poslu
c11áčov koozervatór l! v Zil lne 
a Košiciach a posl uchúčov 
VSMU a otváracom orchest n\1-
nom konceľ le vystLípilo 22 só
listov, 4 k omorn6 súbory, Stát
nu filharmónia Gottwaldov s 
dlľigcntom Orazom Berdyjevom 
a D klavírnych sprevád Zi:tterov. 

Mysl!m, že ínturpreti mali re· 
lallvne uostatocný priestor na 
to, aby ukázali talen t, množstvo 
hú/.evna tt~j priíce potrebnej na 
u melecký r ast l zod povedný 
pľfstup k al<cii, kde sa museli 
nlPkedy p ľispôsobt ť dramatur
gickým požiadavkám. Vllčši na 
umelcov ma la moznos ť prezen
tovať sa viac ne?. len jednou 
skladbou, čím sa podstatne po
mohlo objel<tívnPJšlc zhodnoti ť 
l ch výkon a smerovanie. 

Na komorných koncertoch sa 
predstavili pt:evužne známi 
mlad! umel ci , verejné preht'áv
k y boli zauj!mavé plejádou no
vých talentov, z ktorých Iste 
viacerých stretneme o pár r o
lwv na nosom koncertnom pó
diu. jub11ejný koncert bol ukáž
kou, že hudobný odkaz národ
nčho umelca Eugena Suchoňa 

S pestrou 
dramaturgiou 
je s tíčasťo u repertoáru sloven
ských Interpretov ( popasov~ť 
sa s nejedným skladateľovým 
dielom by malo IJyt samozr ej
mosťou l<aZdé ho slovenského 
Interp retu, predovšetkým kla
viristu, pri štúd iu by prešiel 
do brou školou a objavil by ne· 
jednu, dosiaľ skrytú strunu Su
chollovho kompozlčného maj· 
strovstva ]. Nóvum bolo matiné 
opern ých árii, , k teré prll áka lo 
najviac pos lucháčov, a tak je
cien koncert vyslovene poslu
cht'ičskeho záZit lm nebol na 
~ kotlu celej ukc ti. 

C:i! tri:lcfl č ne uspoi'JULlat i orga
ntt.fltor l Pr chliad l(y besedy o 
tntel·prewč n)' t: h výkonoch, kto
ré vil!dol prom. hlst . Mllun 
Adami:ia l-. ZtiCHStnil l sa Ich hu 
dobnl knt icl, tfnlsl odllornfci 11 

interpreti. Diw 2. Vll l. t. r . IJo· 
la pred nf1~ka dr. Vtícluv" I<u
čeru, CSc., lnjom nlka Zviizu 
českoslove nsk} t: lr ~k ladil tl' rov. 
}ej téma holo V)' nwllzen lí na 
vzťah s kladateľa, ln tcrp t·etn u 
pos lu c háča. Teoretický pohľa d 
na veci bnl vhodným obo lrllle
ním eln! tnmčiHnslm· tc ptic l< ú ho 
st retnut ia rnlildých hLidoiJn fkov 
Slovenska. V. ZITNA 

AZdR po prvýkrát v h t~tórii 
Prehlli1cl k y rl oslo k rovnocen
nému zastúpeniu jednotlivýc h 
skup in. tnzko povedať, i:i lslo 
o zl\me1· u~poríacf a tllTov, cl o 
pr iazn ivú zhodu okolnosti. N<\s 
to však n (ttl opus tiť stnndard
n(t hierarchtzdciu horlnotP.nlll 
výkonov - Ôd inšt n lment alis
tov - a začať komornými sú· 
bormi. 

Bratislavsk é dychové kvinte
to v r ámci suchOJ1ovského ve
čera na vynikajúce j úrovni 
uviedlo póvodné znenie Serenú
dy op. 5 a v r ómcl koncenu 
l au,·eútov mectzlnt:il'udných sú
ťa ž! polrecilál. Vek ový priemer 
súboru presahuje tridsiatku a 
všetci jeho hráč i sú čl en mi nie
ktorého bratls lavskóho orches
tra, viacer! sú známymi sólls
tmnl. Spája l c;h cit pre jem ne 
cllferencovaný monolitný zvuk. 
snaha o nujúčlnnejšle stvárne
nie hudobného obsahu. j e to 
s kutočne profesionálny, v sl o
venských r eláci ách svojho cl ru· 
hu špičkov}• súbot'. 

Kosické kvarteto nastúpilo 
tesne po výmene pri mória, kto
r ým sa stal - namlm; to teraj
šieho sekundlstu M. flrouta -
ján Obšttoš. Tíeto zmeny po-

značili celkový výkon v súhr e 
l v dynamickom vypracovan!. 
Prekvapll však markan tný po
krok v In tenzite hudobnosti 
prejavu. Obšltoš zd á sa by ť 
príebojný, pra,vý "splrltus mo
vens" ensemblu: Právom očaká· 
vané ďa lsie napr edovanie sú
boru sa Iste potvrd ! po mesia· 
t:och súhry .,nového" kolektl
vu. 

Koci anovo kvar teto z Pruhy 
vyplnilo progr am záverečného 
podu jatia Prehliadky (namles· 
to polrecitálu Evy D~anovskej
Vlrsl kove j zaradilo a j janáčka
vo 2. kvar teto .,Listy dôverné"]. 
Má drav}• muzlknntský elán a 
v hientr chii t vori vého zl'ete ra 
u pľednostllu je ce lkovú kontCtry, 
pravda, na úkor technického 
vypľacovanla [v súhr e, v dy
namickom tlet1ovan! n najm~ u 
Janáčka aj v Intonácii ] a ume
leckeJ r ozvahy. 

Technicky príétm perfektné 
k lavír ne duo Klaudia Jurkovi
eová a Eva Palmaiová upútal o 
pevnou výstavbou, j asnou kon
cepciou, Zl'eternou arllku l ilclou; 
v i ch výkone vl:lčšm i vládne ra
c i o nál nosť. S chudobným spak· 
trom nového konceľlného krfd
la Pctrof v I<Ope fnej clvor nne 
Sil nedok<lzall bez zvysku vy
puľiaclnt. 
C~skú k iavfrnu školu r epre

Zimlova ll cfvoju umfJlcl stredné· 
ho veku. Vyn ikajúci hu dohnlk, 
~pofahllvý tcc lrnil< Ft•antisek 
r\1al ý j e typom tvorivého, roz
Vil / llCIIO, pritom vysoko cit l ivé
ho k lé!VII'iSIU, ktorý Sit dok<i 
že V)•poriuda f tok s celkovou 
ilko rlBtllil nou výstaviJou Chupl-
11<1 f Harr:aroll n] l Sonlíty č . l 
od B. Martini"t. Dok<l:>e zatiJflf 
a p rP~vc<l čiť l nlf!nzit(Ju svo ;PI 
hu<lol>n ci výpovede. Svmpalirk;l 
Jnna Nácuvská u pú lf! l il s k dl' 
l<puld hllvusťou SVUJOj pHmti tl !t 

prfkln<lní•m vz(ahom l, sui.:a~ 1Wj 
tvor iJC I l~)'lHd', Bol<e~] nd fd n· 
toZIJilÍ' lll a t~·or i l í•m vkl ot <hJIIl. 
S l')•ntllll<ou l:U~ tl ,,Tu ll l UJÚ( ll. ll 
pisn.rm" a "P1:1usy" [t. l!JJ 
Schu munnov I<nrnev111 i; Jl!j po
duní n1 e~ol su v Zllillllelll ll!'· 
cttej tech nr ckeJ é! výi'dZOVeJ ~e
clf: vo ľiJi:J temp !Jola vce lku p t'l· 
jatclnú, 11le vyruzové stvítrnenle 
napovedAlo l<'pšlu skolsk(l Jli'O
dukciu. 

St ipl·mcllstka SllF Ta l iana 
I.enknvá uvíeclla sa prfklatln)•m 
precfverl r-nfm v9hen1 l n te1·mczz 
zo Suchoi1ovho 1-:ttl e lll O~ I opu. 
Dukurnonrova lit znan1C1 1r t6 pe
dagogické vedeniu í prof. r."Iacu
dzi thkl]. tvorivé zaujatie a prf· 
l<lncl né technt c: J(ó vypr·acovante. 

So Chnplno\ 'ovou tvot'II'Jtl :,., 
prezen tovali aj dvaJa posluchá· 
čl vysokých hudobných učili~f 
- Ivan Gajan (I<onzervatórium 
Mosk va] a Miít·ia Mireko\l á 
[ VSMU] - laureátka domácej 
Chopinove j súťa7.e v roku 1977. 
GaJanov výkon ( lalll'CIÍl nár·od· 
nej súťa~e k laviristov ] poznačl· 
la určitá nervozi ta pri spolu
práci s d i l'ígentom (O. Berdy· 
javom ] . An i v Klavlt•nom kon
certe e mol nezupt·el vsak svo
ju muzikalitu, ktorá sa preja· 
vovala v množstve krásnych 
úsekov, v kultivovanosti tónu, 
v poézii d~tailov. 

Tónové nedosto tky nástroja 
sa úspešne podar ilo prekonať 
aj M. Mirekovej, ktot'li p-odala 
imponu júc! výkon v pr!kladne 
vybrúsenom a zasneno m Noc
turne H dur a v dramatickej, 
v koncepcií úspešne j populál'
M j Bfl lade g mol. Zaujala vy
v[lženosťou fan tázie, rozva hy, 
technickej pohotovosti a zmys
lu pre farebné tie iiovunie. 

Zo sláčikov treba predovšet
kým vyzdvihnúť výkon Jindfl· 
cha Pazder u. V poslednom ča
se vystupuje vel ml málo, o to 
napnutejšle sme očakávali do· 
kument výsledk ov j eho súčas
ných moskovských štúdlf. Hral 
sugest!vne, suverénne, na svoj 
vek prekvapu júco zrelo a pre
svedči vo. Adekvátneho par tne
ra našiel v tal entovanom C. 
Dianovskorn, ktot·ého umelecké 
-;poluprácrr bola pr!kladná a 

Kla\lfrne duo Klaudia Jurkovi
l!ovjj a Eva Pal maiová. 

J. Pazdcra Snímky: P. Saský 

tvonvo zuangažovan:i vo všet
i<ý('h int erpretačných pal'!llllt.H
r och. Je to už tm·az exportné 
a r1~ prezcmalfvne komot·né duo. 

i: katcgóriP. umelcov st1·ed· 
IWI generócle sa preds tavila 
i:n~ t ou zo Suc ltoJ)OVeJ Sonát y 
t\ ~ dur, op. l l!u5ll$t ku Viol a 
Raiu~ lrovl\. ZAUjllla tvorivým 
r:la11om n so licln l' l11 technickým 
\ll fl l'iiCOVfln fm. 

Plll'spekllvnym typom zdá sa 
by( tet:hn ic({y VÍ' I'flZOVO lléHia
ny vlolonče l i sla Peter Mlše jka 
zo Žilinského konzer vat61·1a. ú. 
s t a r~aeho už če l istu Milana 
Co •· veňí1 ko (ašpll·unt leningr<rcl· 
s keflo lwnzerva rórlll] došlo ku 
kontraver zii medzi úči nnosťou 
IUur.il<Untského stvárnenia ij 

toCllll ickým vypn rcov<rnim pE•r · 
l u. Pl' f!!·vedčl vo!;ll hry a celko
~·ej výswvbe obetovHI č)stotu . 
kltll'á pn ku rhdvalll aj v toch
nlcliy menej exponovaní'Cl l úse
koch. V súvislosti s tým treba 
V)•soko vyzclvlhní1 ť jeho ume
leck ého pa t· tnet'11, brnenského 
klaviri stu j . Smýkala. 

V dejinách Pr ehliadl\ y je 
kon tr abas ako koncertn ý na
stroj m inimál ne zttslúpený: v!
tame pt·eto výkon nesporne na
daného a pedantného An tona 
Visknpa, ktorý pornerne hravo 
zdol!Íva l probl ematiku veľkej 
menzúry kontrabasu a dokázal 
sa pri tom Ctspesne zamerať a 1 
na výrazové stvíi rnenie sldod· 
by. . 

Akordeonlsta Ján Gr ocký 
[ko~lcké konzerva tórium 1 do
kumentovAl prekvapujúcu (li'O
vet1 technického, arlikulai:ného 
a koncepčného zvlád nutia 
svojho r eper toáru [ Hatrflt] . V 
porovnani napr. s R. Kékonlm 
a T. Ráczom in klinuje k objek
tfvnetšel tntet·pretAC! l. 

Z piatich dyc l11lrov primá t 
patri nespome J. Luptáčikovi, 
ktorý cel ý svoj mimoriadny ta-

ten t, muzlkalltu a prlam fasel• 
nujúce možnosti t1ei\ovama tó• 
nu zapojil do naštudovania ko.• 
morne po prvýkr át predvede• 
ného Concertina pr e k tartnal 
a k l avrr od E. Suchoňa. Ume• 
l eckou rozvahou, lntellgenclou1 
disclpUnou a na pár. l ntonaC• 
ných kazov aj vyn lkajúcoll 
technikou zaujal aj dalšl kla• 
rineUsta - 2íllnčan Puol Pi• 
cho\llký. 

Hoboji sta Ján Adamua (l'ra• 
ha 1 sa presadil ako majste1· tO• 
nu, ktorý cltllvo modeluje,' ar• 
tikuluje a tvori. Má zmysel pre 
barokový štýl (B. Marcello) 1 
modernu [Par lk, Eben]. K hlb• 
šiemu vyznentu jeho výkonlt 
bol by prospel lnšplrat!vne{sf 
klavfrn y sprievod (1. Nácov• 
ská]. Vystúpenie Dagmar Cbled• 
nej (flauta ] utrpelo technickou 
por uchou nástro ja, čo sa pre• 
javovalo v technickom l výl'l • 
zovom dotváran! znú.mej Pro• 
koflevovej ~onáty. Z výkunu 
Zdeny Odk l adalovej najviac za· 
u j alo stvárnenie 6 metarnor• 
fóz na Ovfdla pre hoboj sólo 
od B. BJ'ittena. Je typom citli
vej, technicky zdatnej komor• 
nej hráčl<y; chýba jej zatlaf 
vllčsia uvoľnenosť a prleboj• 
nosť v9razu. 

Zo spevákov pacHa očakáva• 

nla zaujal Peter Dvorsk f . V9• 
borne spteval na opernom ma• 
tlné; v pr iemlérovom naštudo
vanl a predvedení Suchoľiovtlo 

píesi1ovél10 triptychu Po hlad do 
neznáma (Hommage á Fmo 
Kafenda] zau jal aj citllvym 
zmyslom pt·e komornejšf pra
jav. 

Prfjemne IH'ek vp plla Altbela 
Bukoveczká, kton~ so SF' Gott· 
w<r lclov uvterlla Sucltor'iov c; J.:· 
lus Nox et soh tudo. Spiev6 ta 
uvornene, kultivovane a za11u· 
gažovane a člf technick) vvsp~· 

lo. Pre nedo~ta t ok rlnrmatickos· 
tí výrazu ::.11 jej l nterpl'etá•:ta 
n ie vi dy zlwdovula !; našim! 
preclstčlvam i stvárnenia vSet
kýQh plesni , čil e bolo presved· 
cl vá. 

Na plnej výske svoj1ch moZ
nosti predstavtl sa na opern un 
matiné by!;tr ický IJarytorll'ol il 
Jaroslav Kosec. Spteval smP.IQ, 
pl'lebujne. \'!braLO ]Cho zvué· 
nél1o h lasu miestami za chácl~a 

e';te do tr emuld a mii tlei sklC>n 
k niž; eJ tntontit:ti. Nujúspešnej· 
sie si poči nll l v dramatických 
usekoclr. 

::;opranlstka p1·ahkého ND 
Anna Bortlovä zaujilla SVOJfrn 
milým iensk9m pôvabom, kl-eh· 
k}•rn prejavom, k torý korespun· 
dova t predovšetkým s Mozar• 
tom. \'o vyp!ltých úsekoch chý· 
ba l hutnejsf výraz a vo vyš· 
kach pri snahe o clramat ickost 
jej hlits trochu pr!liil "dmc~ t". 
Spontánnym a farebným fun· 
clom, Istotou, dramati ckou si lou 
a prl ebo jonosťou presvech~1 la 

altlstkH ko~iCI<ého ŠD Ida Klri· 
l ová. Hadi by srne ~u s týJI'ItO 
vzácnym ta lentom stretli a j na 
našej pr vej opernej scéne. V 
ďalšom vývoji by sa mol1la 
všAk ešte viac sústr·eolť n~ V)'· 

pracovame jen1nejgf<: h nu:•thl. 
2i lin čanka Cullica Rybárska 
f SOp l' án ) dem()nStl'OVtl ill du , é 

ši<olenie, a lo elae sa netli •k·l· 
za la pre z!J ; to(:nú snHIJ u ch·~ 

mattzovélt rlosta točnP vyro1 11oJ ! 
s vý1·azovuu pt·obl enw ·.i~uu 

::;cbubertow)j p! P.o:;ne j s k iAr llt•:· 
toro a k lav i rom ] Pastier •18 
skal e, k torá bolA nesporne rli'fl· 
maturglck)•m 
hliadky. 

p1·lnnsom pre· 
V. Cf~J K 

Lúčnica výborne spievajúca nami sk ladatel r ozvinul lúbostný pr i
beh, vyspievaný svležlmí dievčenským i 
hlasmi a sólistkami Ľubicou Orgonäiio
vou a Belkou Kubánkovou s opravdiv9m 
prec!t enfm. Obidva spomfnané zboľy bo· 
ll zaradené až na záver, ako kulminácia 
koncertu, v ktorom najprv Lúčnica pre
ukázala svo je vyspelé štýlové cftenle a 
zvukovú jedno liatosť v dielach starých 
majstrov, pričom najväčš! Ospech zoža li 
v Montever dlm a v Carlovl Gesualdovi 
da Venosa. 

Ferenczy, Mikula, Kat•dolí, Suchqir. Zbor 
Lúčnice v n i ch skoncent••ova l svoje na j· 
lepšie sily a všetkých posluchcíčov za
uja l zanieteným prfstupom k oživeniu 
pa l'titút', sviežostóu výi'!IZU a profes io
nálnou Istotou. Zdá sa - a. aj progrll111 
bol tak zostaven ý - že umenie Lúčni
ce spočfva v prvom r ade na žen-skej 
7.lo2ke zboru, dispon ujľtcej skvelými hlas
ml, čistotou lntonovanta a výrazovou 
poddajnosťou. Možno poveda( že nasB 
[aJ v zahraničí tak úspešné 1 teleso po
dalo pod vedentm Stefana Klimu opať 
výborný výkon a potešilo svoji ch priaz
nivcov, ktor! úplne zaplnili koncertntl 
sieň v Klar iskách. 

V bt·atl slavskom hudobnom živote sl 
dobré meno zfskitll koncerty v Klaris
kách. usporiadané Galét•lou hlavného 
mesta v spolupráci so Sl ovensk 9m hu
dobn ým ľo nclom . Ich spo l očn ý m zmikom 
je uprednostitovan io i;pičkových sloven· 
ských umelcov a po tom dra matur gia za
mOI'Ilnl\ na uomácu tvorbu a premiérova· 
ni fl novin iek. 

A 1 pn ostlltnom vyst ľtpen! spevácke
ho zboru Ltítnlca na čele so zasl úžilým 
umolcom dr·. š tefanom Klimom sme za
znamenali dve nové zborové kompoz!cie 

<!: pera národných umelcov Dezldera Kar
dnia a Eugena Suchoňa. Kardoš sa v 
Círbostnýcb a dievčenských hr éch opäť, 
tak !sto ako na začiatku svoje j tvori· 
vej cesty, Inšpiroval východoslovenským 
piestiovým bohatstvom. Sucho!\ napfsal 
majstrovské dielko, poému Povej , vetrik, 
neobyčajne presvedčlvít a kompozične 
zvládnutú, ktorá r ozhodne patr! medzi 
to najlepši e, čo Suchoň v zborovom žán
r l prlnlesol. Po nostalglckom úvode s11 
stredný d iel rozosp ieva vo vášniveJ kan
tlléne a opäť u t!ši - v skratke pred 

V ďalšom priebehu večera sme počuli 
známe· a oblúbené kompozfcle Dvel'é
ka, Ebena a Martin6 a po n ich nasle· 
dovoli ukážky zo slovenskej tvor by, re· 
prezentovanej tentoraz menami Klimo, I GOR PODRACK! 



.. . •f o vystdpeniar.h 1111 Svetovom festivale mláde!e 11 i tu
llenstva na Kube so sólistami baletu SN D l\1. Cernou a P. Vo
kounom 

Už pred začia lkum novej divadelnej sezóny bolo v balet 
ných skúšobniach SND t•nšnu. aj keď tu elite tanečný ii.ivul 
nepu l zoval naplno. Ale tanei:ník nemílže VY Jlildnút z t•yt mu 
tréningov, musi by l v us tavičnej kondícii. A tak smu ~n 
stretli aj s mladými sólistami baletu našej repn:ztm l a~ lll\1 
st:én y Mi r.har.lnn CtH'nou a Pavlnm Vuk uunum t na sn imkP. ) a 
pr izvali sme i r:h 1111 t•nzhovnt· na aktufl lne témy pre n ás i 
p1·e nich . 

V l il le repl'llzen lnvali čcskuslnvenské balt1tné nttll1n it! " ·' 
Sve tovom fes tiva le ml ádeže a ~ tu dentstva v Havane, 11 lak 
pt·el<ypovnli dnjmami, n ktoré sa clweli s nami čn najsk til' (tfl 
del iť. Svoje zážitky a spnmienky vziijumnn dupl ililli. z cli uln 
g n hol t t• i ;Jiil~ . ktm·ý však vy:r.nel ako zaujínHJv{1 hest1d11 
dvnch :r.uintm·nsnvanýr.h partnerskýc h strát!. 

Balet . , 
1e umemm 
mladých 

M. Cerná 11 P. Vuk uun v Caj
kovského Labuťum jazere. 

Snf mkll : ] . Vavro 

Začnime val'i tou ruzohranuu, 
r oztancovanou, rozospievanou a 
r ozihranou Havanou. 

- Vi.etL I Kul.lúnt.i ma jú ta 
l ent pre pohy b, kuzdý má hud
bu, spev a r y tmus v tele. Idete 
noi:nou Hava nou a na u l i ci vy
hrávaJú na kazdom r ohu uma
t érske džezové ::.ku ptny, u leiJo 
tch fol klórne orclws trc. ot.-t J 
k vdl i tnú hudbu. Len p re Il us
t ráciu: k rái;cmc ulicou, vtom 
nás k tosi n áhodne ~pozn a l z 
n ašiel! tan ci:nýclt vystupcni , vv
volal! nás na rmprovizované 
p ódium, huclobnfc i niim uvo ľ
n il! svoje miesta. rozdal i n á111 
Inštrumen ty, cl!rigont udal r yl · 
mus a my sme " hrali'' o onr 
tancovali - a potom sme ~ i 
ú lohy vymenil i za vel'l<ého n ad 
šenia cel ého okol ia, l<tot·é n tim 
vďa čilo, ze sme pri speli do pro
~ramu. Kubianec ide popod ob
l ok. z k torého zn ie hudbA z 
rozhlasu a uz h o to .,l.ler ie". 
prbpósob! k rok r ytmu, k tory 
mii v sebe éJ o chví l u mu celé 
te lo hr(! . O populan tu niis. čo 
sme vy<;t upovali 1111 kult ll r nyl'h 
pollujatlach nHscj dcl r.gáci c, Sil 

stat·aio a j nnse Ku lt(t r ne stre
disko. k tor é vydáva lo časop is 
pre festiVal v rozli č ných re 
čiac h . Raz bola n aša sn!ml<a 
na titulnej strune, ll tak nám 
KulJ[tn cl nie raz týmto časopi· 
som kývali. Vid no, ze nic stí k 
ničomu f ahostu jn ! , že sl vš!· 
mll ll všAlko, čo i ilo festivalom 
a vo fe~t!vAl e. 

)e u ž v rudskej povahe, ze 
kn7.dý {Jri kon takte s iným pro-
5lredim snaži so v itOm hľada l 

i tn, /!O súv isi s jeho pro[e~iou 
č i uiľubami. Aké kontakty 8 

aké skúsenost i ste nazbiet•ali 

• kuhá11skom balete? 

- Festival bol nabllý pr·o

grA mom a uzavreté priesto rv. 
k dP boli 1 bale t né predstavenia. 

p rl rn Aié na to . aby mohli vyho· 
vteť dopy tu. Pr i r odzene. každ~·
k to sa len trochu vyzná v ba
letnom umeni , pozná svetoznú · 
mv súbo t• ku bánskej " bohyne" 
tAnr:Et Allcle Alonsovej, ktorr, 
je na Kube nesmierne uznáva· 

ná a veYml obYOben !l a ma ve 
ra fanúšikov. A to sa pr ejavu je 

aj na l.la lctných pr edstaveniach. 

VIdeli sme Iba I ch Leukonlho 

kl ;;si ck ý !Julc t Večcru y ~e n . 1-.tu· 
r ý pOZIIÚIIle UJ Z ll éiSCf le leVIZII!, 
k on cipovan ý n a va r i Ut:l~) , v k tu· 
ror11 bo li vý kony sólistov vy · 
lllkllj ttCe. Dop ra vné kutnp lik!l 
cie nám spósobil1, ze ~nw ~;, 
druhý r az Ili! bä lc lne prcd~l; a 
vcme nedostali , hoci ~mc 111Hl1 
aj l tstky. Kubánsk ych tnnecn1 
lwv poznáme aj z h ostovan t 
ro.lllčn}•ch sú(al.í a lllldviuzul t 
sme s ni nti priateľské ko lllak
ty. K lasický ba let j e ud l isn) 
od i ch domény - fol klórneho 
ha te<u . Ale k ubánski ta nečn íci 
~ti ľdntas li c ld, vedia ~kro t li 
~vo j temperamen t do l\ las i c k1~ 1 
[Oľlll )' a dosahu jú i;piči<Ové Vý· 
sletlk y popri balete sovletskutrr 
a americkom. 

l'r<J vdaže sme lia zaujhnal i íl l 
u vystúpenia bt·atisluvske j ba
letnej d vujiue v o[íciálnyuh i 
neofic iálny ch programoch ľes
tivatu. 

- V cen tro našich "povut 
ností'' bul gulu-koncer·t v (ll · 

vacl le Melia , p r ipomm ajucunt 
mor e. Lóže sú stuvuné tak, ze 
pósobia ako vlny - l en jav•~· 
ku je t r ocha šmykľavé. Tanco· 
vali sme vlastn ý progr am n<t 
hud bu M. Vargu, v choreogt'd· 
ľii Eleny Zahorákovej, pedago
g i č k y buletu SND. Bolo tu se1> f· 
nunú tové číslo , I<OnctpuvutHJ 
ako abstraktný balet no revo 
lu čn e mot ívy. 01\l'em tol tCJ srne 
lllal i kriill<y výstup na Dvohí 
kovu Humoresku, pri ktor o111 
nás sprevúclza ll M. Lapsansk y 
it č. Pavl!l<, bolo to uk úsi l'u 
bustné duello. V zá,vere núsho 
programu spievalo o tancova lo 
celé juvisk o u pr idalo su 111 
hľad isko . Ok r em tuho sme V) · 
stupovali v k luboch niektorych 
národov, predovšetk ým v na 
som. Dva r azy sme hosťovali 
u Sovietov, nezabudn uteľné hu· 
lo na~e vystúp en ie na prek•· ;,~ 
nej lodi, ktorou prisli ml fcs· 
ti vul. Jedno vystúpenie sme pn
pravill i pre nasich "dOtllfl 
<.ich'', kde sme IJývall a p rfJeiH · 
né záiilky mfJme aJ z l'uzllč 
ll ýCh diskoték, k de SniC ill U:-() · 

li preci l ancovaf. 

ču znamena jft pre vás ku 
bánske stretnutia? 

- PredoviH>. ll<ým ~mr. :.a zn 
znúmil i s mnohými umelcun tl 
cul (•lw :>vel ä, ale aj s tým i n f! · 
i-Hni. Pre tanel:nú profesiU bu 
de I ste cenným prfnosom atlllo· 
~féra k obitnskeho tompera mcu
tu, ktor ý budeme môcť v ~ vo· 
je j práci zúži tkova ť , napríklad 
hneď v budúcej sezóne SND -
v Sčedrinovej a Bizel ove j Ca t· 
men : ved k ubánsk y a spuniel 
sl<y temperament sú si vc fmt 
hlízkcl V Havane sme zlskall 
predstavv o tom. ako má span 
1<\nny !ilnec vvzer a(, i e treb•• 
doj, dať n11ozaj všetk o. 

Mohli by ste niečo povedal 
o vasom spoločnom tanecnom 
životopise? 

- Poznáme sa z praiskéhn 
konzervatória, súťa žili sme n 11j· 
p rv v Bratisl ave, kde sme n r.
skôr nastúpili angažm íln . Zo 
SND sme boli na s ú ťa ži a ch v 
Moskve a v Tok iu. hosťovll li 
sme v L11buťom jazer e v Gdllia 
~ k u , na Dt'íoch Bratislavy v Ky
jeve a z dontáci ch scén v Brne 
nic koľko koncertov - n j s l... 
Vllculíkom z baletu SND 
sme absolvovali vo Viedni. Pt·n 
budú cu sezónu n ás čak& vstup 
do insccnácJC Bachčisara jsk e1 
lontliny (Zaréma a Gir ej -
pozn. t•ed.) ll tancovan ie v na 
som repe rlnťi rl : v Labu ťom J!! 
zere. v Gisnlle. v Popoluške l 
v opet·ne j in scenác ii Aidy. 

Posledná otázka p atr ila mož· 
nustiam uplatuenia sa mladýt:h 
v balete SND: 

- )e prljcrnn é, že v súl>orr 
SND je hodne mladých. Nazd A 
varne sa, že v porovn ani s tný· 
ml divadlami maj(t u n ás mlad i 
flj hodne pr!IP.žl tost!, ČO je ver
mi sympatick é a pre nás vý
hodné. Balet je umenie mla
d~cb a aby, sa osvedčili, musia 

GRAMORECENZIE· 
nos ť tiudobnej v ýpovede v r Oz· 
n ych žánroch, u·ošk a l pre pó· 
zu, s ktorou predstupujc pred 
obecenstvo ... Ale akonáh le po· 
lozí ruky na k lávesy, póza sa 
stnlll, zmen i na pocit, že hrá 
súčasn fk . jeden z nás - prav
da, k eby sme to dok ázali. Tak 
to bo lo na Brausldv:,l<ýCh hu
doiJnycll s lúvno~t ill <' l ! - a ku-; l 
podobne v n:'ts nnonu je teho 
osul1nost u j pu posledneJ ob
rá tl<e rc~.:em:ovan ych grH tno
pla tn! s Bee thovonovýma suna
lami z rôznych rokov. od lisne j 
náročnosti o výpovede. Styri 
ronlizucn é pokusy (e tny l o no
v}• poll l'ad nu k lavírny odl<dZ 
13cc thovenu v dulerajsr.j Gul• 
do vej Ulllelcckoj cnsle Ibi! po
tvrdzu jú, iu v dll no tn pri pérde 
nej de o nici;o dell n ttivn o, ut.:c~ v

reté, ze In terp retácia je lael 
jed nou zložkou neustá leho po· 
hybu vp red , ktorý objavuJe no• 
vé krásy - často mozno jedno• 
duchsle a prtmnejsie. než uoli 
lte, klo r6 nus očurill n ie tllk 
<liívno. Počuvame teda p rcbt·a
tú stvr tú realizáciu Gu ldovl tO 
zápasu s "hudobn yml ese1ami" 
Beethoven a - a výsledná r e• 
zonancl fl sa dá tl močiť snáď 
na jstručnc js t e 11ko odstrat~ova
nlc zali xo vun ých p redstáv o 
sl<lddatefovi o jeho vn t'ttr e, k lo· 
r é clo nás r ol, y vtl[ti;ala ro 111an-· 
l tckú l t l eralu ru. ba i l ai stonu• 
g rafw, ešte t linus utrsc tw kvrt' 
núca v nových sí tvi.sl osllnch. 
[Tu 1111 n edá ncspOIIICnú( V le l-
110111 cyk lo ARS FI LM-u vide• 
rré d !nlo východonemeckeJ pro ' 
dukrte ,. Bnethovcn", p r ia m I rA· 
~ ic l< ú ukážku toho, ako by sa 
nen1al - najmii dn es - p r ed· 
stavova( sk ladatcr, jeho osnb
nost, un11m ie, vnútorný zápas 
o vv Jad l'cn lc hudobných myl;· 
l ienok.) je paradoxné, že Bee• 
t hovena n i c cucliika, a le 
komp llkOVélllÍI, zlol.i lít. múdru, 
i ked n iu vzcl y šťast n ú osob
nosť núm p•·eznntu je t>rdve gra
mofónovú nuhr l\vka . Vlast n r. 
nie je to ani l Hk é podivné: AU· 
tor vžcl v hovot·i cez svoje ct te
lo. IHIJ ill il ak nfljtlc ndekv(ttne
h o interp reta. V ht•e (;u lcl u JB 
po obsn llovej st t·fl nl<c zdôvod
n enie hl bk y ~ ťaslla l z t vCJ in ~•ch 

z[tpllsov: ll p ri tom bez móclne j 
suchopll rno5li , ch ladu a pr flrs

nej obJekliVIZáete. ]ll to plno
k r vná, sťavnut(l íl nič [m neopi· 

satel'n(J hudl.la. 

Licenčný Guida • • • 
FRI I::DRICII GULDA hrá klavlt 
1w :,on.:i t y L. v. Beethoven a 
ľ OPUS-AMAOEO, Stereo 

9111 0325, 9ll1 0372, 911 Ol>U9, 
!)111 0610 

Zalla r 12 k luvl rn}·ch !>onat 
L. v. Beethovena predložil br a
ti slavský OPUS záu Jemcovi o 
mterpre lačné umen ie Fricdri· 
cha Guldu. V licenčnej spolu 
prác i s viedenskou flt•muu 
AMADEO sa bude pok t'.l čova ť, 
ä tak je nádeJ, že po~tut>nc si 
clisko fi lovia zhl'ouwzd ia ucele
ný [nic lacn ý) komple t. klOI'ý 
je tenwlicky, obsahovo, ítrov
trou hudobno-zvu kove j real izit· 
cic, ute aj vý tvurne z jecl noto· 
ný v pozoruhodný d ra mA turg i c
ký čln . š tyri vc l'k6 sl er coplnt 
ne p redklada jú te n to r epertM1r: 
Suu [lta CJUasi una [antasiu cis 
mol, op. 27, č. 2 ; Sunítla Jll'e 
klavít• B dur, up. 22; Sonáta 
pre klav i r [ mol, up. 57; Sonáta 

B dur, up. IUii, t . 2!1; Soná ta 
F. dUl' , np. L09, 1!. 30; Sonáta 
r mol , op. 21, č. l; Sonáta 

As dur, up. 22, č . 12; Sonáto 

F dur , op. 54, 1:. 22 ; Soníila 
E dur, op. 141, č. 9; Soná ta 

G dur, op. 142, č. 10. 

Ft·icdri cha Guldu sme počul i 
v Rrnlislave hruť " naživo" pred 
trCJm t l'okm t - ukážku z Bee
thovena, ale n ajmä 1\lozar t:t. 
1-'a~cinovu l samozrej mosťou , pr i 
rodzr. nosťo u , zdan livou nekonl· 
pi i I<OVll nosťou, nonšalantnosťou 
11 eleganciou prejavu, va·Mane 
Iónovej ku ltú ry it l skt·y, l< torú 
:,u nezlskuva ziadnym puuče
n!m 11 odpozor ovaním, ba ani 
~kúsenosľou : prosto je, all y zu 
poll iu z pód iu l publi kum. Gul 
dél sl vysl úžil v spoločnosti po
me novani e "enfant terrible" -
sndd pre nekonven čnos~ s kto
rou SH zau Jíma o mnoh osl ran -

[tri a~; - Jednu .lu ~une, l-.luré 
vydúva Deu t:,chc Gramopllon :r. 
nuJúspci;noJi;ích nuhr ávok dtn 
gcnlu J. K ttľi! Ja n 1e - po prav
de - \ielhy äj v "popu iJrnycil 
drobnosllflt:h" rni!Jslrov, k tor é 
- aku bun1Jón 1k y - 1)0ní1ka 
svoJUII ct ttr. ľ o111: tu z tvor by, 
Cajkuvskuho, johanna Str aus:><t, 
tum ZéJSe Wagnura, alebo v per 
fektne ullerpt' l:lo vuneJ ouvet·tú· 
re z Fi clc l iu. !baze sladk ú cllut 
zo~ távu ch li éJ c-nechtJac vo 
vnu l r i poslucháču - st't časne 
s otázkou : islo rcu lll.:álot·o n• 
v iuc o zi~k dusevný, č i hmo t
n ý'? A lťi l o pochybnosť akosi 
os labu 1c dojem z platne. k de 
okrem ui spomenu teJ beetho
vcn ovskuJ nuhrúvky je i ukiíž· 
hu z Valkyry. Luskál:i ka, Cop
pél i e, Netoptet·a a Cigánske ho 
IJurónu. Ol.loznó.mlli sme sa te
du i s takým to I<arajanom -
mozno vsal< stojí za úvahu, či 
v l om pokračovať pre nai;e po
treby - a možno l vk us. 

• • • a Kara jan 

Napr oti lom u inter pre tovallJe 
au torskej d voj ice Musor gsk ý -
Havel zosl ávu bez akejkoľvek 
d iskus ie: l s vnúten lm myšlien
ky, koľko podobn ého {níe j e to 
absurdné . .. ) ml:í v Sl'! be taký 
Guida u Karujnn . Vonka j~ie le· 
gcndy zakrývajú ( 2ia ľ, n epo· 
učenýut prlsil ne) hudbe odda
nú osobnosť, k tor <l odokr ýva 
predovsetkým autorsk ý zápb . 
Jasnosť koncepcie, čisto tu a 
priezra čnosť t•uk op !su, vn ú to r
né n apä tie. bez vun kajscj oka· 
zalostl. Gu ldovi slúi i k tornu<o 
cie ľu k lavlr - Kar ajanovi vy
m kajúco ht'aJ (t c.l Bcrl!nsk i f i a
har·mon •ci , pri am ča rovne zvu
kovo vvl aciPní 11 j zásluhou vy
n il<ajúcich technických p at•a• 

IIIFI KARAJAN 
c) OPUS-DEUTSCIIE 
GRAMOPHON, Stereo 9110 0565 

llerbert von Karaja n dirigu j•) 
BERLIN ER PHILHARMONIKER s 
dielami: M. P. Musorgsk ého: 
OBRÁZKY Z Vl'STAVY 
M'. Ravela: BOLERO 
1 OPUS-DEUTSCHE 
t: RAMOPHON, Stet·co 0110 051>-1 

Prizniim su, z dvoch ponlll-. 
nu tých kar a jan ovských pldlnl ~ 

do~ta ( prfl ežitosL Skúsenosti 

sa l oti z zlskavajú i bu tak. Mú 

me v našom súbore dobré pod
rn tenl<y pre p r!icu, nemáme ťuž 
kost i kecf chceme !s ť nA súťa 
;:(e alebo hosťovan ia - a to j e 
p r ljemn 9 poci t. Veclcnlc nám 

chce pornlirť a vvr.hádzn nll rn 
v ustrety. 

Pu prdvll: - mg-

Berlfnsk ymi f ilhar monl kml, pi · 
ne v l tam Iba t(t druhú: s Mu
sorgského Obt·ázk ami z výsta
vy v Ravelovej Inšt r umentácii 
a Bolerom M. Ravela. Pt·e vzo
t·ovCt drama turgiu, log ik u, uce 
lenosť vydavateľského ziímc r u, 
v k torom dominu je predovšel 
kým umelecký cter - už po tom 
zrcter nu kúpnu silu d iskofi· 
lov. N ie, nr.znnmcn á to, ze by 
1\araJanov dirigentský kum~l 

hol menši v p@le-m~ le, aké po
nllku pl at ňa HIFI KARAJ AN 

metrov. 
T. URSI NYOV.A 

COLLEGIUM MUSICUM POSONIENSE v N UR : V ditoch 4.
J ll. júna l. 1' . bol v Gothe slávnostný týžde it na počes!' 200. 
výt'lll:ia snu·ti popredného nemeckého her1:a Courada EkhnfR, 
zu kl adnteľa n emeckého divadel nktva. Súl!asue s nfm, n8 zám
k u F••iedenstein pôsob il vynika júci čes ký skl adil l el' jirf Beuda 
( 1750 - 1778 ). V t•ánu:i slávuostniíhu týžd ila v G11th e vyslítpilo 
niakofko súborov, medzi nimi Nemecké d ivad lu z Waimaru, 
Stá lny symfonický orchester Durfnska, 1\festsk Á divadlo z Er
furtu a iné telesá. Na záver spomenutilhn týžd iiu v Gothe 
kuncet·toval i komorný orc:ltP.sl et· bratislavsk ých pedagógov 
Collegium musicum Pusoniense p11tl taktovkou Júliusa Kowal 
ského. I<oncert sa opakoval i v pl'iel!lorocb histori ckého zám
ku Ohrdrur, kd8 fU J. Chr. Bach. 



BAYREUTH ' 78 
V Bayreuthe sa na prvý pohfad 

vera nezmenilo od veľkorysých 
os láv pred dvoma rokmi, kedy si 
umelecký svel pt•lpomenul 100 ro
kov existencie tejto centrá lne j 
wagnerovskej rezidencie. I tohto 
r oku tvorilo dominantu podujatia 
Boulezovo nastudovanie Prsteiia 
Nl belungov, takmer s tými Istými 
spevúkm l ako pred dvoma rokmi · 
- len v niektorých menších úlo
hílCh boli zmeny. A predsa sa vše
li čo zmenilo, nielen na predstave
niach, ale i v š trukttit·e obece n
stvn. Stúpol poče t festivalových 
h osti z Francúzska, japonska a 
USA. Najm!! Francúzi ako by si 
ob jednali celý Prsteň · Nibelungov 
v dJ)och od 7. do 14. augusta. Ke
dy!:! vo Francúzsku odmie tan ý 
Wagner prezfva tu renesanciu a 
Francúzi - ako som videl - Wag
nera už dobre poznajú a vedia 
ho aj kriticky komentovať. Japon
ci úplne plá novite "hltajú" všet
ko cenné zo s tarého kontinentu, a 
tak nečudo, že sl tento drahý zú
jazd dovolili celé veľké skupiny 
a na d iskusiách patrili dokonca 
k na jaktlvnejšfm. Navyše - obe
censtvo sa demokratizuje, viac je 
zastúp(!llá mlad li generácia, stred
né vrstvy a vóbec rudin, ktod sem 

·p,·l cestu jú zo záujmu a nie z Iných 
'pohnútok. 

Cosl sa však zmen!lo i na sa· 
motnom Pr~tcni Nibelu ngov. Pred 
dvoma rok mi ni.e koľkokrát vypls
kémá rézla Patrica Chéreaua sa 
dnes p t•!jl ma poko jnejšie. Nepís
ka sa ui jeho ce lkovému poijaliu, 
ale len na niekoľkých miestach, 
kde st buď dovolil "sexuálny po
hrad" nn niektoré vzťahy osob, 
a lebo pi'Íiiš naturulis li cky r iei;i 
smrt protivníkov (napriklad keď 
jeden z obrov zabfja druhého). 
Vcelku s t obecenstvo zvyklo na je
ho revolučné pochopenie Prsteiíil 
Nibelungov (ktoré je v zhode s 
Wugnerovýml predstavami) a ve
denie festival u tiež podporuje 
Chét•eouov v9klnd a hovorí, že to 
dokazuje zivotnosť Wagnerových 
javiskových die l a možnosť z no
vých uhlov vysvetl i ť jeho filozo
fiu. Navyše niektorí obsadenf 
umelci teraz ešte hlbšie prenikli 
do Chéreauovej koncepcie. Zvl ášť 
sa ml to zdalo u Briinhi ldy a Wo
tana, kde pred dvoma rokmi ne
bolo toľko nuansf a najmä drama
tických gradácii. Tiež Boulezov di -

rigentský výkon je ovefa prepra
covanejšf. Cltal som vo viacerých 
novinách, že za dva roky sa Bou
lez dopracoval na ozajs tného wag
neťovského dirigenta, ktorého vý
kon možno dnes merat slávnymi 
wagnerovskými d irigentskými me
nami. P1·avdo, Boulez s i ponechul 
svo je tm presion lslické cftenta 
Wagnera, len este viac zrýchlil 
niektoré l;Cény, čo pravda, nie je 
na š kodu výsledného el;tetlckého 
dojmu. Kvalitný orchester, zlože
ný zo špičkových umelcov európ
s kyc h orchestrov, presne realizu
je Boulezov zúme 1· a zvl tlšť nie
ktoré só lo vyzneli teraz este tt ckej
šie a sugeslfvnejsle. 

Ako vždy sú bayťeuth.s ké pi·ed- . 
stavenia stavané na špičkových 
sólistoch, medzi ktorými t. r. 
zvlášť vynikala svetoznáma Gwy
neth Jonesová [BrUnhllda). Akoby 
obrovské priestory divadla dni 
na jmenej neohrantčovall jej pre
'krásny nosný hlas, naviac doko
nale sklbený s výbor nou výslov
nosťou a zvláštnym až lingvistic
kým darom pre zmysel každého 
slova a každej vety. Táto ~opt·a
nistka vys la z celého sólistického 
zboru najúspešne jšie, najmi:l keď 
tenorista René Kollo bol v Sieg
ft•iedovi absoi(Jtn r. indisponovaný 
a s voju úlohu len hru! [spevilcky 
zuskočll AmoriCun je un Cox). za 
čo, puc lloplteľnc, mu obecenstvo 
nebolo oni na jmene j vďačné a nu 
uive1·, keď sa ukcízal pred oponou, 
sa v divadle pískalo (údaj ne to v 
Bayreuthe s pravil niekoľkokrút] . 
Legendárny Wotun Donald Mclnty
re vytvéÍJ'a túto postavu s nevšed
ným umeleckým kfudom, ako by ~ i 
bol istý každým tónom, každou 
frúzou, dokonca všetkými božský
mi istotami, k toré v sebe ako po· 
stuva reprezentuje. Má k tomu i 
od prirody zumatový hlas, schop
ný ~irokého dynamického rozpli
tia, jemných dynamických kultivá
cii, pričom vsak je to hlas dostd
točne silný, aby ozaj naplnil veľ· 
ké priestory bayreuthskej scény. 
Mimeho sp ieva už viac rokov 
Heinz Zedník, ideálne spájajúci vo 
vokálnom l hereckom vyjadrení 
celú prollpólnosť tejto postavy, 
je j iróniu, schopnosť spc\jať sa 
vždy so sllnejš!m, umenie vyčká
vať v situáciách 1 .,rozhodnosť", 
ktora vie energicky vystú pi ť, 
keď je už všetko rozhodnuté. Zed-

Autor prvej českej operety 
Počiatok t prvé (lspechy opere

ty v polovici 19. storočia patria 
Franctízsku fT. Offenbach a ďal· 
51), druh.Qm centrom ;e; rozvo;a 
bolo Raktísko fT. Strauss, F. v. Sup. 

· pé, K. Millocker), ku ktorým sa 
.neskôr pridali maďarskl skladate
lia (F. Lehdr a E. Kálmán). V 
česke; a slovenske/ operetne; tvor
be sa nám obJavia predovsetkým 
mená Oskar Nedbal a Rudolf Friml. 
Prvtí l!esktí operetu však vytvoril 
skladateľ Karel Bendl a mala ná
zov " lndlckd prlnceznd". Ako pô
vodná českd novinka sa veľmi pá· 
l!ila a bola s tíspechom predvede
ná, avšak ďal!iie operety iných au
torov ju zatienili. 

Karel Bendl {16. lll. 1838 -
20. IX. 1897) pochddzal zo zámož
neJ rodiny, mal možnost dokona
lef!ief sttídiJne; prípravy na ume
leckiÍ dráhu. Dvadsať!ityriročn~mu 
skladateľovi na~tudoval pražsk[Í 

Hlahol dvoJspev "Pi'ilítlo /aro zda
leka" a odvtedy nebolo koncertu, 
či ineJ hudobneJ akcie Hlaholu 
tv ktorom pôsobil v rokoch 1865-
1877 ako zbormajster), aby sa na 
Jeho programe neobJavilo Bendlo
vo meno. MnoM feho zborov~ 
~·kladby stí dodnes v repertoároch 
spevdckych telies. 

Bendl pomerne vera cestoval. v 
Paríži poznal tzv. verktí franctíz
sku operu. Podľa tel vzoru skom
ponoval v r. 1867 na libreto sotva 
dvadsaťrol!nef Eli!iky Krásnolwr
skeJ podľa Bulwerovej novely ope
ru "Letia" a mal s ňou tíspech, 
aký nedosialtla žiadna z felto ďal
sích desiatich opier. "Le;za" zna
menala vo vývoji t:eskef opery dô
ležitý krok, avšak dnes - ako 
hovort Anna Hostomskd - "má 
už iba dokumentačný v!]znam, ako 
dôkaz toho, že dielo, hoci v svo
teJ dobe velmi tíspe!in~. ale zá-

nik je velmi populárny, a tak sa 
obecenstvo na tejto postave nie
len bav!, ale vie ho a j po zasluhe 
ocenif. Hlavnú postavu obra s pie
va Fin Matti Salmlnen, k tor ý len 
posiliiuje fínsku ,,Inváziu" do Bay
reuthu. Zdá sa, že volba umelec
kých organizátorov predstavení je 
tu správna, nakoľko prekrásny 
hlas tohto umelca a nevsedné hl b
ky (pripomťnajftce sovietskych ba
sis tov] obecenstvo na patr!Cných 
miestach spr6vne oceňuje. Zvlášt
ny zflžitok som mal zo všetkých 
vystltpenf ôsmich Valkýt•, ktoré 
nielen vokálne excelujú, ale i he
recky tieto scény vychádza jú pln
š ie ako pred dvoma rokmi. Každá 
z nich je poprednou sólistkou sve
tových scén, a preto nečudo, že 
je to vefký vokálny koncert, pod
farbený prest!žou jednotlivých 
speváčok. 

Ztar, Iné predstavenia okrem 
Prste.iía Nibelungov som nepočul, 
a le velmi nadšene prijala krllika 
nové naštudovanie Blúdiaceho Ho
lanďana a bez výhrad privita ll od
borníci i niek torých nových spe
vákov v Majstroch spevákoc h a 
ParsHalovl. 

Bay reuth je vždy vefký umelec
ký zážitok. Odbo rné ana lýzy sú 
vzorovým príkladom , ako zasväti ť 
poslucháča do zlo:tltosli Wagne
rovho umeleckého mys lenia, tl a· 
čové besedy s ú prikladné svo jou 
otvorenosťou u ná ročnosťou a rôz
ne iné pr!ležitostné stretnu tia s 
umelcami a svetovou hudobnou 
kritikou tiež dávajú priestor 
zorientovať su v estetickom mys
len! druhej polovice 19. storočia. 
Podstatne sn za dva roky rozrá!':t· 
la i odborná wagnerovská litera
túra, pri budli nové knihy o jeho 
estetickom myslení a začínajú sa 
uz objavovať i polemlcké hlasy 
proti pokrokovému V9kladu Patri
ca Chéreaua. Je pochopiteľné, že 
ldeovf oponenti tento výklad ne
môžu pri jať, preto hfadajú rôzny 
podzmysel, chcú viac zdôraziiovať 
pangermanizmus Wngnera, avšnlt 
často nemajú dostato č né argu
menty, a tak tábor prívržencov 
franc úzskeho reželséra a Ich vý
klad Wagnera je zatial bližšl na· 
š im predstavám. 

ZDENKO NOVACEK 

visM na cudzfch vzoroch a vply
voch a nevychddzafúce z domácej 
t radlcie a zdrojov, nemôže zostat 
trvalou stíčastou národne{ k ulttíry. 
Má význam ako dôležitá sktísenost 
českej opery s cudzími smermi, 
ak o dôkaz, že l'eská hudba sa mu
sí uberať cestami smerujúcimi k 
ľudu, k jeho životu a citeniu". 

Pod bezprostredným vplyvom 
Smetanovej Predanef nevesty a fei 
tíspechu vzni kla prostonárodnd 
opera 1w text Karla Sabinu .,Sta
r fí ženích", v ktoreJ sfce Bendl po
dáva niekoľko l'ôvabných obráz
k ov, ale nedoktizal dať dielu hlb
sí hudobný podklaä. Podobnými 
cl1ybami trpia l jeho ďalsie spe
vohry "Karel Skr~ta" c~ "DIIe 1'á· 
bora". Len v opere "Svanda du
dák" {text Toros/av Vrchlický l V!f· 

stihol Benäl nárocln.JÍ tón. Opera 
však nebola Bendlov!Jm najvlast
nejším vyJadrovaclm žánrom. Roz· 
siahla zborová tvorba, veľk~ množ
stvo piesní a kantátových diel tvo· 
r ia hlavnú čast jeho diela. 

A. J. RYCHLIK 

SFZ v Lyone a Linzi 
tedine civilne znejúci ltlas, kt or!J drastickosť cleja pô
sobivo približoval ľuďom nášho veku. 

Prtležttost podielať sa na bal etnet r ealizti.cil scl!nlc
k~ho oratóri a Oidipus rex od l. Stravtns/C~ho v Lyone 
sa naskytla mužom SZovensk~ho filharmonick~ho zboru. 
Uvedenie Oidipa na poprednet sc~ne "Auditor ia Maurica 
Ravela", ktorá te architektonicky nafmoderne;iilm divad
l om Francúzska, umeleck~ vedenie päť rokov odstívalo 
len preto, že nemohlo nti.Js( {hocl ma/tí svo/ vlasln!í 
opern!J zbori) interpreta vokálnej zložky. CltOreograf 
M. Sparemblek vytvoril na priestr annom Javisku mnoho
tvárny audiovizuálny celok obdivuhodnej lwrmónie. Dô· 
vtipne k oncipoval statick~ zložky - sólistov na samo
statn!}ch paneloch, zbor vo vlastnom bloku mlntofavlsko· 
vej úrovne a dynamicktí zložku - balet r ozloiil do pl o
chy favtska, kde vložil do pohybove/ akcie, predov!iet
k!}m do sólistickeJ dvojice Oidipa a Tokasty všetku fan· 
tázlu svojich predstáv o deji Jedne; z naftíchvatnej!ilch 
drám gr~ckej mytológie. MaJstrovskd dokonalosť kažcltJ· 
ho pohybov~ho detailu a etud, sólistov l ensembl ov bo
la udlvuJIÍca; možno hovoriť priam o virtuóznom prepi se 
sptevan~ho deja do baletnej kreácie. Rež/fM zti.mery 
podporovali l sveteln~ prtídy rôznych farebn!íCh odlie· 
ňov, prostá výprava sc~ny a tragike defa primeran~ k os
t !Jmy IÍl!tnkuJtíctch. V osobitnom k užele svetla sa narl 
všetk!Jm výrazne vypl nal speaker - komentátor deja, 

Spätosť umeleckých zložiek v sc~nickom predveden! 
tohto slávneho Stravinsk~lto oratória je tak tesnti, že 
ťažko hovoriť o neJakej nadradenosti niektorej z nich. 
Možno však hovoriť o úrovni technickeJ interpretácie 
a tá bola vo všetkých reprezentatlvna. Mužský zbor SF 
dosiahol veľk~ oceneni e predovsetkfím zo stránky uma
leck~ho vedenia lyonskef opery, dirigenta a baletnýcll 
umelcov. Zo stránky publika si vysltíWa na všetk.Qch 
predstaveniach nadšený potlesk a kritika pisa/a 
o " ... obdivultodnej umelecke j jalangq mužov z Brali 
slavy". 

Mužská časf SFZ, posilnend mužmi Rrl/1/:;/avsk~ho ko 
mom~ho zboru sa zťttastnlla v 1./nzi na kn11certll0111 
predveclenl oper y Súmrak !Jo/lov od ll. Wagnera. UntP 
ll-!ck~ vedenie Brucknerltausu uviecllo v priebehu !ityroc/1 
r okov celú dramatickú tetralógiu Prsteiu1 Nibel unqov. 
Súmrak bohov uviedli {3. Vl. t. r.) s popredn!ími wagnP 
rovskfími sólistami ( Berit c.lndholmová, Jes s 1'homas. 
Ruclolf Holtenau, Karl Ridäerbusch, Hannelore Bocleová 
a ďaliii), s mužskfím zborom SF a Mníchovskou f ilharmó 
niou, ktorú dirigoval Kurt Wäss. Bratlslavski hostia do· 
stali pozvanie na ďal!ite uvddzanle Wagnerových opier 
co je l en dôkazom uznania technickeJ vyspelosti a ume· 
leckej k vality toltto telesa. 

j . DANISOVSK~ 

Zo zahraničia 
Vo vyše 200-ročnej histórii Veľkého divadla v Moskve 

uviedli koncom minulej sezóny JlO prvýkrát Bartókovu 
jednoaktovku Hrad kniežaťa Modro[úza. Dielo naštudo• 
val a prvé predstavenie dirigoval János .Ferencsi.k, scé• 
nu vytvoril Gábor Forray, r éžiu mal András Mikó. ,e. 
iisérsko-inscenačná dvojica bola tvorcom aj budapeii
tianskej inscenácie v r. 1971. Moskovská vet·zia vychá• 
dza z úplne odlišnej kom:ep1:ie. Titulnú postavu Judith 
spieva Jelena Obrozcovová, 1\'Iodt•ofúza - Jevgenij Nes• 
terenko. 

V talianskom meste Treviso na scéne Teatro Conu1• 
nale usporiadali aj tohto roku tt·adičnú spevácku sú• 
ťaž, ktorá nesie meno slávnej ToH dal Monteovej, kolo• 
ratúrnej sopranistky svetové ho mena. Jedinečný charak
ter tejto súťa!e je v tom, že sa adepti zúčastňujú kon• 
kurzu s nuštudovanými speváckymi purtmi hlavných 
postáv určených diel, ktorými tentorm: boli dve popu· 
lárne veristické jednoaktovky - Komedianti a Sedliac
ka česť. Súťa2ilo sa v š tyroch kolách . Prví• cenu za 
spevácko-herecké stvárnenie Santuzw udelili l\taďarkn 
Gabrielle Számadóovej a Tolianke Ueall·ic i Biancove~ 

Kompozičné dielo cisára LeOllOlda l. p1·opaguje ra. 
k6sky muzikológ a hudobník René Klomenéié so svojim 
súborom barokových niistrojov. Tento umelecký vedúci 
Viedenského barokového súboru m<•l ÍISIJech aj v Can
nes, kde uviedli Hlm o Molicrovi, ku kturému spumina
ný ensemble nahral výborným spôsobom barokovú hnd· 
bu. 

New Opera Company a English National Opera prlpra• 
vili v Londýne premiéru diela Bohuslava "Martinii ,.Ju· 
lletta" (vid foto) . Silný dojem, ktorý toto dielo zanecha
lo u londýnskych divákov, zaznamenali mnohé kritiky, 
medzi nimi aj z pera Ernesta Brandburyho, ktorý v 
Yorkshire Post napísal : "Stav, v ktorom odchádzal di
vák, očarovaný z neobyčajného a pamätného operného 
večera, bol - oslnenie nad dielom a jeho reproduk
ciou". Hudobne Jullettu naštudoval veľký propagátor, 
českej hudby Charles Mackerras. 
Na snímke záber z predstavenia, ktoré hudobne naltu• 
doval Charles Macket•ras. 

Gidon Kremer, sovietsky huslista, ktorý sa teší vel• 
kej obrube na západných hudobných festivaloch, vy• 
užlva svoju popularitu na to, aby oboznámil konzena• 
Uvne obecenstvo aj so súčasnou sovietskou hudbou. 
Do recitálového programu v Salzburgu zaradil napriklad 
husľové diela D. Sostnkoviča a A. Schnitkeho. 

Japonský hudobný život sa zaujhna nielen o eur6p• 
skych velikánov klasicizmu a romantizmu, ale obozna• 
muje publikum aj s menšlmi majstrami. V Tokiu uvia• 
dol súbor Shitsuni Opera Corporation operu G. A. Lor• 
tzinga "Skúška na operu" . Berllnske requiem od Kurta 
Weilla zase hrá Ensemble Vent d'Orient. 

štátne hudobné vydavatels tvo vo Varšave vydalo v 
edícii dokumentov korešpondenciu K. Szymanowskéht 
s nakladatefom Universal Edition vo Viedni. Listy maji 
o. i. význam pre šlítdium vtedajších edičných pome• 
rov. 
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V programoch 33. ročnika hu• 
dobného festivalu vo švajčiar· 
skej Ascone, vystúpi o. i. s bet• 
thovenovským programom čes
ký huslista Josef Suk a klavi
rista Ja n Panenka. Hosťom je• 
senného festivalu bude tiei Ja
náčkova filharmónia z Ostravy, 
ktorá uvedie za spoluúčqsti 
Prožského filharmonického 
zboru janáčkovský program. 

Schubertov rok sa dôstojne 
oslavuje v Rakúsku, pril:om ta
mojšia kritika charakterizuje 
dielo tohto skladatera ako od· 
kaz biedermeiera. Iba klavirls• 
ta Paul Badura-Skoda ho inter• 
pretuje oko typickú záleiitoAť 
klasicizmu. Svoje názory pod• 
čiarkuje tiež hudobno-vednými 
š túdiami. 

Pofský skladater, dirigent a publicista Jerzy Mlodzie• 
jowski z Poznane oslávil 50 •·okov verejnej č innosti. 
O. i. je známy svojim obdivom k Tatrám, ktorým venoval 
viaceré publikác io. 

V rakúskom J,inzi bude Brucknerov festival (3. 9. -
l. 10. 1. r.]. 

Známy hudobný festival v Bregenzi bol od 20. júla. 
V jeho dramaturgii bolo 5 symfonických koncertov, na 
ktorých - ako každý r uk, ít~inkovali Viedenskí sym[o
nicí. Programy obohatili piesilové recitály A. Rothen
bergerovej, H. Preya a C. Bergonziho. Už treti raz od 
vzniku festivalu uviedli na javisku, umiestnenom na 
hladine Bodamskéhn ja:r.e 1·a , l'Omantickú opm•etu Tisic 
a jedna noc od ). Straussa. 

V Snlzbut·gu - IJaralelne s hlavným festivalom -
uspol'iadajú už niekol'ko rokov tzv. Scé nu mladých. Táto 
akcia má (za nízke vstupné ] poskytnúť hndnotné urne
nie - od džezu, cez kaburet, až k vážnym koncertom. 
Tohto roku vylilupuva l no siedmich vei!eroch J'ôznych 
hudobných žánrov t•nkflsky IJianista E'. Guida a na zvlá~t
nom koncerte sovietsky umelec S. Richter, Gidon Kre
mer sa tak nadchol my~lienkou koncertov, že svoj" re
citál (mimo pôvodnl1 ho plánu Ot'gani:r.átorov l hral pra 
nlládd - a to bez honol'ál'Ových poi iadavick. 



IGOR VAJDA: 

Suchoňova 
operná 
tvorba 

V zos tave zborov, ktorá sa vytvorila 
na tohtoročnom VIII. medziniirodnom 
podujati v Debt·eclne (10.-15. júl) zrs
kal Bratislavský komorný zbor s diri
gentom Ladislavom Holéskom opllt cen
né umiestnenie, a to nielen pre sloven· 
ské, ale aj pre československé zborové 
spevácke umenie. Umlestnll sa v hlavnej 
kategórii - kategórll tvorby 20. storo
čia za vltazom zo ZSSR: Novoalblrským 
akademicktm zborom s dirigentom Bo
risom Povznerom a vyspieval II. cenu, 
ktorú porota rozdelila ešte medz! ďal
šie dva zbory maďarské - Neveléík báza 

Bratislavský 
komorný 
zbor 
úspešný 

(Dokončenie z 3. str. l 
rakter pochmúrnosti ostáva zachovaný). 
V oboch spomrnaných prfpadoch sa vý· 
zor hudobných nápadov nemenl. Inokedy 
Suchoií hudobnú myšlienku obmleiia ta· 
kým spôsobom, že vyjadruje celkom od· 
ll šné city a nlí.lady (flautový motlv v 
IúbostnýCh a Idylických scénach zaznie· 
va v modifikovanej podobe v momente 
osvetlenia mŕtvoly na začiatku opery, 
v drílsavej medzihre po prvom obra· 
ze a v scéne hádky vo štvrtom obraze). 
Vo Svätoplukovi má najviac podôb tl· 
tulný hrdina, mnohotvárne st1 vykresle· 
nt i Mojmfr II. a Zábpj - kým Sväto
pluk ml. a Ľutom!ra - persóny neschop-

Kalistratov). Najmä skladba maďarského 
autora Bljáhera ,,Canto blzzaroM bola vy
stavaná na zvukomalebných vokáloch, 
šumoch, aleatorike a pod., dotvorenlí. do· 
konca pohybovými, až divadelne ponlma
nými výrazovými prostriedkami. Domáce 
zbory sa sústreďovali aj vo voľných 
skladbách na tvorbu svojich skladaterov, 
medz! ktorými najčastejšie figurovali 
mená Kodály, Bartók, Bárdos. Pre druhé 
kolo (st1ťaž je dvojkolová) hlavnej ka · 
tegórle nakomponovall nové diela skla· 
datella strednej a mladšej generácie. ... 

BKZ sl pripravil p1·e debreclnsku súfft2 
vokálne náročný prog1·am z tvorby do· 
mácaj (Zeljenka - Bagately, Salva -
Madrigal, Hrušovský - Dithyramb z Due 
canti; posledné dve skladby naptsall au· 
tort pre debrec!nsku st1ťaž a ako pre· 
miéry boli uvedené BKZ na koncerte 
v Zrk~dlovej sieni v jt111 t. r.), pre ka
tegóriu folklóru Hrušovského Tri sloven· 
ské rudové plesne, Clkke1·ov zbor Vyletel 
sokol, Ferenczyho Verbunk l ukážky za· 
hranli!nej tvo1·by (Koszewskl - Hry, Ko 
lovskij - Castušky, Falik - Na baza re] . 

' ' 
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NaAi speváci v slávnostnom sprievode, ktorý usporiadali organizátori pri prileii
tostl debrecfnskej súťaie. Snhnka: v. Hák 

kamarakórusa z Pécs u s dirigentmi L. 
Dobosom a A. Tillaiom a Kiinnyíilpári Ml· 
nisztérium Bartók kórusa z Budapest i 
s dlľigentom F. Sapszonom. I II. cenu 
neudelili. 

Hodnotu II. ceny Bľatlslavského ko· 
merného zbot·u ( BKZ J zvýraziiuje navyše 
história debrecínskej súťaze o doteraj · 
sla československá účast na nej. Do ro· 
ku 1!.174 (poduja tie sa usku toči\uje kaž· 
dý druhý ľOk l iš lo o prehliadkový fcs· 
lival. Vtedy u:;poriada te lia zaviedli malé 
kva litatívne triedenie zbo rov udelením 
troch diplomov za účasť. V roku 1976 
sa po prvý ro.-. s ítťožilo o ceny. Ceský 
zborový spev vtedy rept•ezentoval Kiih · 
nov miesnný zbor a zís ka l 111. miesto v 
hluvncj lwtegórii a zv láštnu cenu. Zo 
Slovensku s pieval ú stt·ed ný speváck ~ 
zbot· maďarských učiteľov v CSSR, ule 
pre krátkosť termínu (o jeho účasti su 
rozhodlo neskôr J súťažil len v kategór ii 
fo lldóru a získal III. cenu. l Bola to už 
druhá Ctčasť tohto zboru v Debrec!ne ; 
ako ďalšie slovenské telesá boli na tom· 
to maďarskom podu jat! Spevácky zbor 
slovenských uč i terov a Dets ký spevác· 
ky zbor z Tma vy. l Tohto roku CSSR re· 
prezentovali dva zbory: okrem bratislav· 
ského - Zbor moravských učiteliek s di · 
rlgentom Aloisom Veselým. Tomuto zbo
ru sa veľmi nedorllo. Domnlevome sa, 
že napriek muzicírovaniu di rige nta ne· 
zapôsobila dramaturgia a hlasový pre· 
jav - najmtl s nevy rovnanostou soprá 
novej skupiny. 
V!lčštna medzinát·odných súťaži zbo· 

rového spevu má hlavnú kAtegóriu vy· 
proľllovanú na ut·čité štýlové obdobie. 
Oq~anlzátori debrecínskej súťaže zame· 
raJI túto kotegóriu nA tvorbu 20. s to· 
ročla. Východiskom tu zrejme boli hlsto· 
rické danosti maďat•skcj hUdobnej kulltl · 
r y a v nej zástoj zborovej tvo rby, z 
ktore j sa urču jú povinní: s klodby pre 
v~etky tyJlY zborov a obc kategórie (dnt· 
ltá jA ut·čen(l fo lklóru). 

U mís (a zrejme aj v Iných kraj inách) 
sa t·ozšfrlla povesť, že napriek pestrosti 
tvot•by núš ho storočiu pt•edsa len klaciiP. 
sútaž dôraz na najprogres!vnejšlu líniu. 
Znu jimové bolo, že na túto povesť rea· 
gova ll (až na nepatrné vý nimky z radu 
domácich telies l viac zbory zahraničné 
Medzi najvýrazne jšie dramaturgie v tom· 
to smere patril napr. repertoAr Novosl
bll·ské ilo zbo t·u, ktorý vulil takto aj ukM.· 
ky z domácej tvorby (Sidelnlkov, Lepik, 

Nakoľko boli početne v prevahe ma· 
ďarské zbory, mali sme možnost zozná
miť sa s ich úroviíou a overiť si reálnosť 
jej dobrej povesti. V maďarskom zbo.t·o
vom speve vzbudzu je úc tu kvantitu vše t
k9ch typov zborov, ldMtln y pt•iemerný 
vek u zborov dospelých (u zten t mu· 
žov ), asi vôbec dostatok muž:; l<ých ll i.J· 
sov, čo vse tko je zrejme výs ledkom Ko· 
dályom p•·ebujovanej l111dobnr:j výchovy 
a jeho Int onačne] metódy. 'ľHj to š írk ~ 
ziJOrovéliu spevu vsak t.:hí•ba - !tj poclľ.J 
názorov dunJ{Jcich odbot·níkuv - splck'J. 
l{ezervy Sll okrem iné ho v spcvúckBI 
wchnike. Majťl pekné plnnu - a le tu· 
po zne je fo rte , najmii vo vyssíclt polo· 
húch ( Ist~) tu hrá úlohu aj fone ti ka l'fl· 
ci ). Rusi vo pôsobí hrdeln ý selest, nie 
dosť jusná flrttkuliicia a cel kov ý výr uz. 
ktorý je Skôr Vážny O beZLISillHVllý Uj 
tam , kde obsuh a záme •· skladby vyiadll · 
it! inú nAiudovú s l<á lu. 

Všet ci, ktor! sme sa súťužc zúčastn il i . 
s me po organlzučnej s tránke boli sved· 
ka ml ve ľkolepého poclu jall11. Počus jed· 
ného týžd11a bolo prítomných 67 telios 
(de tské, mládežnícke, mu zské, ženské, 
miešané komorné, miešané veľké J - z 
toho 24 zahraničných. Aj akusti cky krás· 
na koncertná s ie ii B. Bartóka v hote li 
Arunvl.likn zita od t•ána do neskorých 
hodin s pevom, potl eskom n nP.mohla 
vzdy u s po k o ji ť všetkých z[ut jP.mcov (po· 
dobn(t n ávstevnosť sa všél k už nepodal'!· 
lo zabezpečiť na vidieckom konce rte rv 
Hajci(Jclorog ). Skoclu , :le v umeleckej čas
li ot·gnnlz(Jtorl zatiaľ neuplnlfíujú nie· 
ktot•é samoZI'e jmosti meclzl niii'Ocl ných sO · 
ťaži, ako napr. okamžité zvet•ejnenlr! 
bodových výs ledkov a Ich p!somné po· 
tvt·d cnie. To a eš te niektoré Iné skutor. 
nosti zhv tnč n e na rusoval i duvc•·u v čl n · 
nos ( porôt. An i pod{Jvan in lnformání 
1.upnýml novinami NAPLO nP.IJulo serló7.· 
ne. 

Bratlslanký komorný :r.hor aj v tomto 
roku potvrdil, le patri k naAhn najlep· 
iim zborovým telesám a !IVojlml spt!· 
váckyml kvalitami sa zarall'uje medzi an· 
rópsku llplčku. Na debrecínskej súťaží 
pod vadenim L. Holáska vynikal výkon 
nálho zboru Alrokou dynamickou, tóno· 
vou a výrazovou škálou, zodpnvedajli
con moderným lntP.rpretai!ným krlll!ritím. 

MARCELA MÉSÁROSOVA 

né dynamického vývoja - sil l hudob· 
ne statické: sprevádza Ich stále rovnaký 
ostlnAtny motlv, resp. variovante spo· 
lačného základu {Ľutomlrina nenílvtst 
prechádzajúca v triašku, znázoriiuje sa 
tremolom, odvodeným z jej sprievodnej 
figurácie). 

rámci širšieho kontextu umeleckél'io dia• 
nia 20. storo!:ia musi byt nutne frag• 
mentárny a neúplný {uz aj vzhladom 
na vymedzený rozsah). Okrem toho skla• 
daterovo dielo nie je - našťastie -
ešte uzavreté. V poslednom obdob! Su• 
choň pracoval na svojej tretej opere -
tentoraz komickej s námetom Hannlba• 
lovho ťaženia proti Rimu. Svojim lnštru• 
mentlí.lnym obsadenlm má to byť dielo 
komorné {tým by sa podobalo napr. Brit• 
tenovým dielam pre Engllsch Opera 
Group alebo Ibertovej Angelike). Treba 
dúfa(, !e bude v najbllžšlch rokoch do• 
končenli - a predvedené. 

V Suchoilových operách - podobne 
ako v jeho ostatnej tvorbe - sa pre· 

javuje rovnováha medzi bezprostrednou 
lnvenčnosťou a jej racionálnym dotvára
nlm, črta velmi cha1•akteristlcká pre sú· 
časné umenie vôbec. 

••• 

Tento pokus o charakteristiku hudob· 
nodľamatickei SuchoňoveJ tvorby v 

Jubilanti 

Jozef Kuchár v Pofskej 
krvi. Snimka: A. šmotlák 

Jozef 
Kuchár 

(15. IX. 1928) 

Oslavovať v jeden rok 
pliťdasiatku a zároveň 30 
rokov umeleckej činnos
ti v slulbách profesiu· 
nálneho divadla, nie je 
také be!né. Takéto vzác
na, Aťastné livotné ndvnj
jubilaum" oslavuje po 
tieto dni popredný sólis· 
ta spevohry Novej scény 
v Bratislave Jozef Ku
chát•, doiivajftcl sa na 
:.~ačiatku novej divadel
nej sezóny okrúhlej piiť· 

desiatky. V posledný jú
nový deií l. r. dal tiež 
bodku za tridsiatimi ne· 
pretržltými divadelnými 
sezónami. 

Umelecká cesta JozP.fa 
Kuchára, rodáka z Ber
nolákova, začala sa pô
sobením w opernýnh zbn· 
roch ND v Košíciar:h 
( 1947-48) a SND v Bra· 
tislave l 1948·50 ). Túž ha 
brat' a spieval' viedla am
biciózneho adepta diva · 
detnej múzy do zájazdo
vého Dedinského divadla 
v Hurovlciach l stred né 
Cechy). Po dvojročnnm 
zlskavanl divadelnej pra
xe a skúsenosti. overnwn· 
nl a preverovaní sl ta
lentu nasledovalo pôso· 
benie v operetnom súbore 
v českých Tepliciar.h 

(1952-54), kde - ul ako 
sólista - dostal prvé 
velké prllelitostl y ná
roi!ných postavách kla
sického repertoáru {Zs u· 
pán, Zaremba). Lákavú 
molnosť pôsobiť v prvom 
slovenskom spevohernom 
slíbore Kuchár plne vy
ulfva, a tak od 1. januá· 
ra 1955 stal sa sólistom 
spevohry Novej scény v 
Bratislave. V tomto slíbo
ra ktorému sostal 
verný podnes - sa pri
rodzené herecké a spe
vácke schopnosti Kuchá· 
ra rozvinuli a uplatnili 
najplnilie. Zásluhou vý· 
nlmol!ného talentu, hú
iavnatoati a poskytnutým 
prllelitostiam sa tu pu
stupne vypracoval na 
jednu z prominentných 
osobnosti, bez ktorej by 
sma sl dnes tento súbor 
nevedeli ani predstavi{. 
Patr( k tým ilťastlivcom, 
ktorému sa dostalo mno· 
ho prflailtostf. Od svoJ· 
ho angaiovania do súbo
ru spevohry NS úi!inko
val v 2/3 jej repertoáru; 
počet vytvorených postáv 
sa bUll k čfalu &Ol Ku
chároY objemný hlasový 
volumen hlbokého bary
tónu, citlivá muzikalita, 
fyzický zjav i znai!ná 
dávka komického talentu 
predurčili ho k úspešnej 
interpretácii rozsahnvn, 
charakterovo a itýlovo 
najrôznejšich postáv v 
klasických súčasných 

operetách, hudobných 
komédiách, spevohrách a 
muzikáloch. Z bohatej 
galérie Kuchárových po· 
sláv pripomeiíme jeho 
Baltazára z Trinnerových 
Zvonov zo San Diega 
(195&), Alexandra Benic· 
kého z Dusfkovho Hrn
čiarskeho bálu {1956 l, 
Koltaiho z Vinczeho Pa· 
rížskeho hosťa ( 1957 ), 
Corregidora z Kalašovej 
Mlynárky z Granady 
( 1958) , Pavla Brťku z Nn
vákovej operety Nie je 
všedný deň 119&0), Mi· 
chala Doboša z Farkai n· 
vej Školy zaťov ( 19&0 J, 
Limonádového Joea z 
rovnomennej "tragickej 
l'uvue" ( 1961 ). Findura 
Kuprianuva z Kabalev· 
ského operety Ke1f spie· 
va máj l 19&1 ). Freda 
Grahama ( Petruccia l 1. 

muzikálu Pobozkaj ma 
Katarina (1963), Browna 
zo Zobráckej opery 
( 1966), Ma lona z Rose 
Marie ( 1967), Igora Gt·o· 
kova z Elpajnvho muzi
kálu Sladme nebo (1972). 
Najvýznamnejšie Ú SpA· 

chy vlak dosiahol Ku• 
chár ako predstavitar ty• 
picky starokomickýcb 
postáv klasického oparet· 
ného repertoáru. Jeho 
Zsupán zo Straussovho 
Cigánskeho baróna a Za· 
ramba z Nedbalovej Pol• 
akej krvi (obe postavy. 
Interpretačne cibrené vy· 
ie 25 rokov), reprezen• 
tujú extrakt jeho herec• 
ko-speváckeho majstrov• 
atva. Hral ich podnes 
pt•ibližne 53U a 270 kráti 
K týmto Kuchárovým ži• 
votným kreáciám sa ne• 
sporne radi aj postava 
bodrého rozšafného Ion• 
dýnskeho smetiara AJ[ré• 
da Doolitlaa z muzikálu 
My Fair Lady (1965). Z 
mnohých charakterových 
postáv, v ktorých sa Ku· 
chárovo charakterové 
herectvo uplatnilo naj· 
pozoruhodnejiifm spôsn• 
bom, vyzdvihnime aspoň 
jednu: jaho Joa z Kar· 
novho muzikálu Loď ko· 
mediantov (1971) bul 
uká!kou hlbokého stotož· 
nenia sa s postavou, 
úspa§ným prienikom do 
jeho vnútra a moho po
vedať, ie Kuchár v nej 
dospel najďalej na ceste 
za plnokrvným, zovnútor· 
neným prejavom. 

V rokoch 1955-65 sa 
Kuchár výrazne uplatňo· 
val l ako interpret slo
venskej populárnej ples· 
ne. Bol a dodnes je za
nieteným, zasväteným a 
najpovolanejšlm inter
pretom najmä piesni Gej· 
zu Dusíka. Tu prevzal 
itafetu po nezabudnuter• 
nom Frantlilkovi KriAto• 
[ovi-Veselom a nesie ju s 
úspechom d'alej. Mnohé 
Dusíkove piesne, najmä 
1\farlna a Rodný môj 
kraj sú zafixované práve 
v podaní Jozefa Kuchára. 
UmP.le~:ký profil jubilan
ta dokresľuje i účinko· 

vanie v televízii a vu m
me. kde vytvoril viacero 
menšich i väčšieh ~:ha

rakterových postáv. Z 
nich divákovi natvtac 
utkvel v pamäti jeho Faj· 
ták z Hollého filmu Kto 
ndchádza v daždi ( 1975) 
a Dr. Richard Blencrt vo 
Vávrnvej filmove j fras· 
ke Oslobodenie Prahy 
(1977). 

A. GABA UER 

Státna filharm6nia v Košiciach vypisuje konkurz na l. hoboj. 
Podmienka: absolutfJrium konzervatória, prlp. VS. Termín konkurw 

uchádzačom oznámime plsomne. Rodinný byt ihneď po prijati k dlspozí· 
eli. Uchádzači hláste sa na adrese: Štátna filharmónia Koiiice, Dom ume· 
nia. 
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Rozhovory .. . s prof. Eugenom Suchoňom : 
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Sul mkét: V. lJ,rk 

V Suchoiíovej osobn osti nceiínvali snrP 
\' l d y niclP.n vynika júr:chn skladalc· 

ra. ale nj nticncho ~lo veka. p!!dagú~u 

tcnrr. tika a u rnelcekl! ho mysli !Pľa. ktnr·é· 
hn názm·y rnilžu byt' p r e našu dubu nur 

mon . Prvýl:r·át som spn?.nal profesnra Sh 

choi1a rrsuhnP. pr·ed 27 l'flkmi. Uií vtedy 

oko ml adý š ty rill sattr i roč ný skladatr. f . 
ln~ il sa tí cte a vMnost i, IP.hn z jehn 

osobnosti vyt;:u·uvalu ~o ro veťkéhn hu 

dnhnliho ta lentu - v jf!!lnn tc s jasnými. 

J10I<rolwvý rn i uhčian s l;ym i r.usto jnr i 11 

pevný mi cstP. t ick o·cliekýnri u;ízurnli. Su· 
1: lrniruva h udba znir. dn es v mnnhý1:h 
k ra j i nlieh sve ta. j(:hu 111r: nn vyslovnji• 
s úctnu urilovn it:i tnrd nl111éh•J n rrwu ia rio· 
ma i v zah1·a ničí. l'l:a Jl lnil a sa jehu tili:· 
ba by t' sldada!eľrr rn rr iÍrodn ým. i:u lrn l .1 
ziiruvl' ir 1:esta k uznan iu IIICdzinárud ru; 
11111. 

Zil tak mer tri uesai i'Oi:ia so m mal muli 
nosf lruvnrit s pru fnsnrrnn Su ehoiíu m 
\' iad<rlí t o rn nu hy1:h 7.<l1Jjlmavý r:h ot á~ 
kal:h . u prubl emat rl<c jP. hu vlastrwj tvnr 
by, u n ázur·uch mr tvot·bu inýe h auto· 
rov. rn~právali sme o orlhnr·nýl:lt prob lé· 
moc h i n IH:zuýr.h - l'ndskýr: h. Mnoh P. 
zau jím<~vf\ mysliBnl<y snm si zapísa l, in ŕ 
sú ZOZII illllllnan•\ na magnP.tofnnnvcj pús· 
k e. !11111 sunr l' iHiosf z t ý1:htn l'fl:r.hnv•rrnv 
li:ho llli JIII IHUhl i I'U?.~iriť nbznt· fHIUiil · 

nin. VP.I'irn , že i ch su :r.i'íujnrum prí jme aj 
i:it il ll'.f. 

Pri jC'dlll' j z pos!ednyr:h n<ivstev ll prof 
Sul'hfli'Hr ho l ),kluclateľ ·· horí• . C:lll'rd 

'>Olli hn u~poir irorho~ rozpt j'·lit' v nť'ril· 
eln;.. l ncHn polo~Pn l. Spumfnnlr s mP. u a l'o 
k\ Jrl.o ppdago,..:ic keJ prúcr.. ťa 7.k al s1 
na nrdohrí: učebn fi rr~novv l j'•r·h rokov 
no vyslovi l l radost z tolw, í1kfl sn jr. lln 
>iari ttplntn i l i v prak t1 c;kom z1vot r.. l)p 

zvP.df:l som sa. ze p r Hcnjf: na k ni znP I 
puolikácii, ktorc'l m (r byť spomicnkrw 

ETELA čARSKA: 

na detstvo, mladosť a 's kladateľské za 
čia tk y. Na otázky odpovedal so· ži vým 
zaujat fm: - Viete, že som bol dlhiil čas 
pripútoný na liižko. Tafko som znállal 
!ento stav. No na druhej strane mi prá· 
ve v tom čase vydavatelstvo Mladé letu 
oznámilo, že má záujem vydal' publikáciu 
u mojej mladosti. V posteli komponoval 
neviem . Ziar, nie som z tých, ktor! zél 
t'ažk ýr.h živo tných okolnosti vedia kom· 
ponovať. Takým bol napriklad Dmi tri i 
šostakovič. ja potrebujem ku kompozici i 
jasmi hlavu a zdravie. V čase mojej dl· 
hej choroby som sa často vracal v my~
liP.nkach do rokov svojej mladosti. Vďa· 
ka objedn&vke vytlavatefstva začal som 
sumarizoval' vše tko, čO som v mladosti 
prežil , napisol. Spolu s mojou dcérkou 
Oanicou Štilichovou som preštudoval 
\•šetky p amiatky a našli sme velké 
množstvo materiálu. Knihu totiž n ebu· 
dem pfsat' ja, nie požindal som u to mo
j u dcP.rku , ktol'á sa rHr to podujala s 
vel'kuu ratlost'on. V l<ni žkc obsiahnem 
roky do 1no jej dvodsiatky - teda dnt· 
stvo , gymnaziálne štúdiá, zážitky zo lilft· 

Suchoň 
• • 

O SYOJeJ 

mlados i 
di! na hudobne j Akole a začiatky nd· 
horné ho hudobného vzdelania . 1\1uslm 
povedal', že moje skladateľské začiatky 
boli vyslovem: amatérsk ymi pok usmi l.l 
hudobn(r skladbu. Aj kml som chodil dn 
klavfruej ll'il: dy majst1•a Kal'end n, ešte 
tu nezunrnenalo, ze sunr hni teoretici<)' 
podk u tý on k onrpmdr.in. V tých časoch 
vznikl o ai 50 skhrdir.b. Je všeobecm: 
zn áme . ~e urnjuu pt·vuu skladbou je "Pn· 
c lio:! t•P. :tin~ IH'ho ;;Jlortnvl!hn k lubu''. Ai r. 
v:t.áp iit í s•Jrn sa venova l n ároč n ejšf rn vr. · 
einm - Sll i'Vn tu IJrrli tanečné sklafl· 
l>y... Muiino sa zosnrrJjete, ?.e v cykl1: 
s!dad ir.b. na k tm·é lera~ nryslirn , jt! shim· 
my, ang li1:ký va ll: ik , tango a in é tl uhn· 
vé tunc1:. Hnmľ pu týchtn diel k<~r.h snnr 
sa VHnnval zá rll'ovýrn k iHv írn yrn sklad· 
hick:im, vznikla prv(t ldav ír·na suita. 
rnnni:st vu skladieb s n adpi~nrn .,RUIIHIII · 

e <!". .,l ntrndul<r:ia" atď. , altľ. Z týchi•J 

vecí so1n :w stavil l. suitu pre sl úi! ik uvý 

t lľl:h ester· fm l :i d r.~nír:k ul . Ai\ si raz sad · 

ne rnu ?.iko lí•g nao rukopisy týchto sld.ul 

bii:iek . ur~itc zbadá, :ic ui vtedy som na 

klavfr i myslel urc hesi i'Ú inc. Klavli· mi 

ni kd y nr:hnl dustatnl!n ým Jll'e vy jad 1·en in 

rnnj ielr poeitnv, a preto snm sa tet·nz 

potlujol , ahy sunr zi nštr·umen lnva l tieto 

svo je k l avírnP. pr·vntiny v takom rirclrn. 

ako si to i c h ?.<Í nrc1· vyžadoval. 

M l:h·Jr-7.n fcku ~ul t li ~In P. IIIPrll i lynl 1 
rozlllll ~H llilliral1. Jr! IO ~ klltOC il P. I OI. 

Kultúra - alebo 
letný maratón? 

{ Dolw ni:enie z l. str. l 

košné dielko mladého sk ladRtefR, ktoré 
v 5 častiach {Noctumo, Scherzo, Ro· 
man ca, Gavotta a Finále l hýri !nven· 
clou, je plné Jasu, šťastia, pohody a 
mladfck eho rozletu. Mládežn!cka suita. 
dielo Sucllorta - sétmoul<a, sved č! o l H 
lente vtedy ešte len 15-J 6· ročného nu 
tora. Neodpusti l som si poznámk u, 21• 
som už pred ~tvrťstoroč fm pýtal sklarl 
by z rokov detstva a rane j ml adosu 
k toré som potreboval p re svoju diplo 
movú prr\cu. No, žiar, bol som vted1 
neúspesn ý. Prof. Sucho 1, sa na túto spo 
mienk u usmial: 

- Svojich prvých 50 skladieb, ktoré 
som napisal ako amatét·, som zatvoril 
do zásuvky u rozhodol som sa, že niklly 
nenzrú svetlo sveta. A na•n aj, keby ne· 
bolo ponuky vydavateľstva Mládé letá. 
neb ol by som ich ani uvufnil. Ale pu· 
lom mi pt•išlo týchto p•·vot in li'OI!ha fú· 
tu. Teraz so m rád , že som sa ku nim 

opä ť vráti l. Bude to už 50 rokov, ako 

snm u:.~aVI'el t6to prvú " tvorivú" etapu 
a po odstupe desaťrnčl je p r edsa len 

vidno, iíc čosi pre mňa v tnrnt o obdobi 
~namenali. Ked' už ni č Iné, tak aspoň 

výehodiskmlý základ pre štúdium kom
puzfcie u prof. 1-' rh:a Karendu. 

merant jP.bo vedomo5tlam. To ist~ ptatf, 
povedzme, aj o niektorých dyehovfcb 
nbtrojoch. Lesné rohy sme " PezinkJI 
nemali, a tak som vedel , le budem mu· 
sieť bral' výpomor. z Rralíslavy. Ale mali 
snut výborného trombonistu preto 
trombónový pa1·t je parádny. No, a po· 
k iaf ide o sláčikové nástroje, je zre jmf 
,·ozdiel medzi prvými a druhými husfa· 
mi. Skupina prvých huslistov - to boli 
najlepši pezin~ki lu•áči, ale drubi hus· 
lisli vedeli iha ,.kontroval'" . Partitúra ja 
skutočne prispôsobená pezinským mot· 
nostiam a mysllm si, že stojf za lo, pre
č istil' ju, aby bola trochu nároi!nejiia, 
Je totiž dokladom o tom , !e som u! vte: 
dy uvažoval o praktickej hudobnej •f• 
chove. 

... 
Už v mladosti sa evidentne prejavuj& 

Suchoňova úsilie o pr aktické, ak tfv· 
ne p estovanie hudby - aj v skromných 
pomeroch rodného mestečka. úsille, k to· 
rému potom venoval cel9 svoj doteraj~! 
L: ivot ; viesť fudf k hudobnosti. učlf Ich 
huclbu počúvať, ale aj zlvo lnterpreto• 
vaľ . Slroké amatérske hudobné zázemi a 
Je n ajl epiiou bázou pre profesionálnu 
h udobnú tvor bu a interpretáciu. Nároč .. 

V kruhu svojho p ezinského ochotnickeho orchestra. Suchoii - skladater Angeliky. 
Snlmky: z knihy j. Kresánka ,,Národn9 umelec E:ugen Suchoň• 

p rof. Sn t:hOil sr om lna na pezinské ro -
k y, na ~ voj pr vý salónny orchester. 

lluclobn(l pl'!:<i~tavivosť a nárok\' miA· 
délw Rrnl!icluznf: ho :,klalia t eľa rástli. Ob· 
sadcni r~ malého orclwst l'd easto nest 11 
i:ilo pretlrnoi' ll nové partitúry H pre viii:· 
sí počet hudobníkov neboli v Pezin lw 
vyt vornnH rodmlr.nkv . Bolo potrebné ob· 
r Mil ~u o pomoc: i do IJ i fzi<P.j Bl'l'ltlsla 
vy. Vclil f'i' pos<i cllwvr. j vo jensi{Bj huciiJv 
- kilpl tó ll l.am;nr - (; ~r-.,t o ochotne po 
i. ical ilzkoprol llové n(lst ro)e, ako n!l[lr. 
fŕ1go 1 y , lt:'>llé rohv, hoboje a pod. Ešte 
dodne~ l l ju lllf!l<lorí 7. vlednjsich pezin· 
skýr' h liuliobnilwv. Hkn napr!ldad l?rico 
Muliror.h. ll11rlo BP.ni.:úl' ík. Alillm čfk il ďAl · 
'-if. Pri prf iHzJios tn j·clJ st r r: tnutiilch so 
svoj im IJi vnlílll rll l ·i~ P. n to m. ~kladatefom 

<1 p r 1atrlum En .~()nom Surhniwm vždv 
~pomín.qn na Zift l é, mlndé pezinské čH· 

-.v. Vraf l llliP 'od vs,ll\ J.. f'liélrul\ l ei'IStl l,n 
nwl\lorý1 i1 Sut: lloiwvyf'il ~ l, l i!rlieh z ro· 

kov mltH!o~t l : 

- ón! sfnr luokunr lruti vyššie form y. 

T1·úfa l Sl'll l si na!lisa t ~ymlon ieltu. k turá 

rn5 t r·i i:asti: Allcg r·n, Ad agi o. Alle~;ru. 

Atc twki<~ l i uc n inšl r·urnentót:iu, nruNcl 

so m \'Z iM 1111 l1vah}' pr:..:iuské ponre1·y . 

~l nl i snro: rwpr·íklad hl'fii:a , k torý lu• al 
na pik•tl u. Pra vda, I P.c hnif:ky nebol ver · 

mi na výske , preto piko lnvý pat·t je pd · 

nost prv9ch Sucho11ových partitúr na• 
ťastala. Nasledovali Dve plesne pre te

nor a OI'Cilcster, Noctu1·no [l i'B vio lonče• 

lo a orchest r<r. Ba lada pre l esný roh a 
orchesrer a mtd si ly p ezmského OI'Ches· 

tra bola symfoniCká báseň N oc ča rodej · 

nfc i celovečerný balet Angelika. Ale to 

už študova l rn ladý Suchon klavír na Hu· 

cl obnej u dramaticke j akadémii. Najskôt• 

u p rofesora 1\it [endu, n eskô1· u prof. K1·l· 

i.ana, pr ofeso1·k y Adamcovel·Svobodovej, 

potom kompozíciU u profesora 1\afen~u 

<1 dirigo\'IJnie u pi'Of. Vtncourka ... 

ĽUBOT>tlR CIZEK 

(Pok ra čova n i e v buciCicom čfsle.l 

Pozn. •·ed.: Cs. t·ozhlas, Redakcia sym

fonicket n[leJ·nej <r komol'nej h Udby pri· 
pi'<rv il a mr 2•1. septem bra , l. ok tóbra a 
8. októhril t. 1'. l'elácie z r ozhovorov 

s p rof. E. Sur:hoiwm, ktorých autorom 

te l:. Cí.:r.lc Redakčne re lácie spracova· 
Ili Z. Bernáto1·á. Bud(! sa vvs~elať v uve

rl ený f'h cl i 1oCh na stanic! Devin CJd 15,05 
hnrl. clo Hl.OO hod. - s rn nottý01 i hudoil· 

n)·nn ul\.Jlk ŕlnll z u metecke) tvorby E. 
SuchonH. 

dov Bach nem;l sn<~llll oslii ova t. 
Kllndov<J (lr;ta k Bachovi tkVIt) 
pr!i ve v oz1vovan1 najsul:asneJ 
)>ej prflom nosti, dielo 11 sl<la 
datda ovl\dza do l<ontexw 
my~ llf)nok u cfteniu dne~ných 
lodt. K IHJtO idei 111u siú:ila n e 
spocctn6 tarebné, registračne 
zvukové Vilnácie na)bohati.ielll 
hudobn ého n:ist ro ju. Pracuje ~ 
n1111 i ci lll vo, vlwsnu, nuzapi era
jllr lnlP.li gr:llľlll dut:IHl, fntelek 
tuálno~ť osobnosti. jeho Bach 
?.ost;i va l vor com barolca, ale reč 
sk ldd!I I P.fa - prcliHnsponovan;, 
n'poveúou súča~n f ka - ml\ čo 
povrlla t tlnc41w il jr.ho vnl ma 
vénlll JH•~Inrhiitovl. 

zvládnutia jet1o n ároční•cll p!H'· 
tltúl'. Prohlém , ktor5• u umPI· 
,·ov na takorrltu tórc by sa vy· 
.• t,ytovat nemal. Tall11nka Clan· 
u i<J ľerminiová , napriek výni · 
moční1m ocenení11m v huuob· 
norn svelfJ [n l<o o tom pisal 
IJU!letln) v Bn rt1slave sk lamll· 
lu. jej nevyrovnaný výkon p o· 
stihol n ielen zvolené Bachove 
diela, ale dotýknl sa ce lého 
hrHnéh o repPľloáru. Sl<laclbám 
~. tarých Tallanov po!.k)' l uje l<az 
rlý organ skutočne bohatú ~ kn 
lu tvorivých in t erprctačn9cl , 
n&padov. 2.in f, moznosti zostal . 
ncvyuzi té a výsledok trá pm: 
rozpni: it ý. Práve opa,~ ne za pô· 
~obil mlad ý poisk K oragn lst 1• 
KaruJ Golobiowski. St9lovo roz· 
slallly repert·oár vedený v k la
slc l<ej dramaturgickej !!nl! od 
13uxtei1udeho po MPsslaena n P.· 
cha! nah lia d nu ť do predčasnr 
zrelého {24 rot:ný umelec l J 
osobnostného po~ toja. Tvor! 

l latica S111:hánk ovä 

TnJIC:ky ~enskou v ládkyi1ou 
orgdnd ..,d ukáz<J!a Alena Vese· 
tá. je pohotovou, zrelou umel· 
kyúou medzinárodných úspc· 
chov <l svoj im š~t r 111 001 sŕr snu 
žila podl'arbiť k aždé ln terprn· 
tOVi:lnÓ dielO. Zo si rokého štý· 
lového záberu, k torým sa pred· 
stavila v Bratislave, nebol to 
Rach, kto r~·m zai.iarila najviac. 
Brililn tntí technika a ženskosr 
prejuvu !fkoby ju zvádza li k 
pretr!l i1Sf01' 11 10VHJ1ill hJIJOkých 
my~lienok a r ozsiah l ych korn · 
pozičných (!tvarov do emocio· 
ntí l neJsfch výpovedi. je to u2. 
nadhfad nad partitúrou. stano· 
visko, ktoré p1·eferuje prednosti 
u melca pred autentlčnosťou 
cllelu. 

Vari na jväi:sím do )mom za pO· 
subilo umelecké vyznanie Vla· 
dimira Rusoa. Niis nlljvl!čšf IO· 
terpretatn9 la lom ui svojimi 
p•·edoi; l ými koncertam i zvykol 
publlkum, ally zvyšo valo ná1·o· 
ky voči jeho výk onom. A sku· 
točne - cieľavedome rast ie a 
pokračuje l naďale j . Už samot· 
ný v9ber a zost11Va prog1·amu 
sú neklamným dókazom jeho 
umelec1()1ch cie l'ov . .Spaniel ské 
r!r·obnokresby, bachovské me11l· 
túcie a fan rtizle tvorili predo· 
h ru k veikému "or chestrálne· 
mu" kon certu, v ktor om zažia· 
r i ! prelfrdiamt, f(rgami a tocca· 
tam!. j e to umelec, ktorý kon· 
geniáln e dýcha s au to1·om. 'le· 
ho mlaclistvý elán a d ra vosť 

n ikde nie sú nadsadené, skllr 
Zllpasované do kon templat!vne· 
ho cel ku. Rusóova zvuková ra
•·ebná a d ynamická ľakt(u·a sie· 
duJe zvukové p1·1ncfpy veľk9ch 
~ymfonických ou vertúr. Na ná· 
st r oj i mu zne j ú všetky mo~nos· 
tt, skr yté <;!ce do jediného, ale 
širokého a mnohostr anného or
ganizm u tlsicok pišťal. Je hrá· 
com vefkých plôch, potrebu je 
fah, ktor9 mu v tomto pr!padP. 
poskytla predovšetl<ým hudba 
J, S. Bacha a F. Mendelssohna· 

l ked s1ne počuli Bachov• 
rJ !fd o vo vl tH:erýril lnterpretá· 
r l ó• 11 ;.l" i kil žd(: predvedenie 
bot u pu1nt11'nné ni rle n vlétst · 
ným postojom k Bachovi, ale 
t.J pcoblém.om pcríek tnéllo 

ľahko, pôsobi vo, brilantná tech· 
nika mu ntrpomáha k v y jadr e· 
niu vlastn ých r eal1zaénýt:h nd 
padov. jeho Bach sa tic7. nu~te 
v tom to dut:hn, upretlnostnuJlÍI. 
i irÚkú I'ÍIIVLI bOIJate j j)!lrtitú r y, 
ktorou &a n echá un(lsať, nezn 
nlerajúc mladistv~ vzlet <t fan 
tilziu. Protipólom tohto výko· 
nu bol vyrovnllný, puntičkár· 
sky presn ý - až strohý - pre 
jav Nemca Arna Schiinstedtn. 
Premyslenosť každej frázy, me· 
lod l cl<ého oi.J l úk a, tema tických 
návratov vte~nai do presnej lo· 
glckej kon!;t r nkctu celk u, naj
markantne tšte zdôraznenom v 
odkaze J, s. Bacha. 

Zlatica Su chánková dostala 
prvú p•·flczltosC "zl!bo jova ť" v 
dosť sil nej l<onkurencii zre19ch 
interpretov. je ambicióznou 
mladou núclejou, ktorá si cie· 
ravedome kliesn i cestu slrokou 
reper toin·ovou p onu kou nrgano· 
vých ma jst •·ov - skla cla terov. 
l p •·emyslená d•·amatu t•glél k on· 
certu priam vyčerpavaj(I CO re· 
prezentovAla osobnosti rôznych 
štýlových skôl [Scheldt , Swee· 
linci<, Pasqulni, Bach, Eben ). U 
každého hľada la spriaznenú 
st r unu s vlastným názorom, 
úplné p ren iknutia clo par t itú· 
ry vsak vyžadu je ro ky zrelosti, 
ktoré na mladú umelkyňu ešte 
len čakajú. 

Bartholdyho. Bol to koncert ne· 
všedných umr.lFJCkS'ch kval11, 

predpovedaj\1ci ďalší t vorivý 

tasl mladého Rusóa, 


