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Ondrej Lenárd, Jéfdirigent Symfonického orchestra Cs. rozhlasu 
v Bratis lave . preberá z rťik ~lena Predsednfctva OV KSS predse· 
du SNR V. Sa lgovii!a árodnft cenu SSR za rok 1980, ktorou bol 
poctent tento orchester. Snfmka: CSTK 

·Vyznamenaný 
SOČR 

. Udelenie Národnej ceny SSR 
Symfonické mu orchestru Cs. 
r ozhlasu v Bratislave za vyn i
kajťice in terpt•etačné výkony a 
propagáciu slovenske j hudobne j 
tvorby je dôstojným zavfle nlm 
najvýznamnejiej etapy v jeho 
polstoročnej umelecke j č i nnos
ti. Úspechy posledného desttt· 
rotia Sú vsak podmienené pred
chádzajťícim v9v1nom, počus 
ktorého náš na jsta rší symfonlc
k9 ot•chester presiel nlekolkýml 
fázami kvalitatívneho vzostupu. 

Pravidelná profesionOJna tln· 
nose rozhlasového orchestra sa 
zataJa v roku 1929. Umožnila 
ju lnlciativna a záslu .má sna
ha O. Nedba la a M. Ruppeldta, 
ktor! do čela su!Joru povolali 
českého umelca F. Dyka. Ten 
sa v prekl'ásnoj, romanticko j 
éro rozhlasu, ked toto médium 
neobyča jne pri(ahovalo poslu
cháčov a jeho vysielanie malo 
širokú spolotenskú odozvu, pri
čom podstatnú čast - lludbu 
nevynlma1úc - sa realizovul11 
"naživo", musel vyrovnávllť prf'
dovsetkym so špeciálnymi J' OZ· 
lllttsov9ml požJUdavkarol. Or
c hester Rulllojouma t h1·ul ted ti 
scénické hudby l popu lárne 
skladby la hšleho 2&m·u, (IW
kové a zábavné veci, vlastne 
v~etko, čo sl vtedajsw rozhlaso
Vá prax vyžadovala. Od samého 
počiatku však malo umelecké 
vedenie l členovia am!Jfclo hrať 
závažnú symfon1ckťí literatúru 
vsetkých stýlovych o!Jdobí, pri
náša ť pos lucháéom vrcholné hu
dobné hodnoty v kva lltnej re
produkcii. Je obdivuhodné (aJ 
ked berieme do ťívahy dnesný 
prudký vzostup p•·ofeslonalily 
koncertného umenia), ako 
ťíspešne sl orchester počfnal pri 
plnenf svojich nelahkých (lloh, 
často prevyšujúcich jeho sku
točné možnosti: elán, zanlete · 
n ie a láska k hudbe vsak v 
t9ch /!asoch robili "zázraky" . 
Zárove1) vclakn prvém u šéfcll r l· 
gen tovt F. Dykovi 11 prvému 
slovenskému dirigentovi K. 
Schlmplovi (v rokoch 1939·42 
bol ten to skromn9. pracovlt9 u
melec ·a neskOr pedagóg šéfom 
telesa) a Ich oriebojnej drama· 

turgiokej orientárll stál orchp.s
lCl' v trlti::.IIJty~h rokoch nt1 tole 
zcip11sov u modernú slovensku 
núrodnu Íllldbu. Usku točnil v~
znamné premiéry diel E. SÚ· 
choi1a, A. Morzesa, J. L. Bellu, 
M. Moyzesa a Iných. Vyše 50 
rokov exi!otencie SOCRu JO vó
bec poznamenaných nespočet
nými premiérami s lovcnsk9ch 
!lutu•·ov, kto•·9ch d iela uvádzn l 
clo i ivolu v s tarostllvom nastu
dova nl, čim statočnu plnil svo
ju historickú úlohu. 

Ak tridsiato roky boli v u
meleckej biografii orchestra 
prv}·m vrcholom, dru hý prlillel 
po oslobodení nase1 vlasti, ked 
sa radikálne ziopWt pracovné 
podmienky a zv9sila s tarostli
vosť o orchester. V Jeho prlícl 
sa výrazne uplatnila tcndent:ta 
nekompromisne propagovať po
k•·okové hudobné hodnoty do· 
múce i zahranltné a toto pos la
n•e akcentuje aj súčasná dra
maturgia. Pochopttelne, okrem 
zllvalnych kultu rno-polltických 
uloh stála pred dirigentmi vidy 
aj poziadavka dvlhať Julk u u
meleckej nl!ročnostl 11 zvysovať 
reprodukčny Standa rd OJ'Ches· 
trH . s veľkou zodpovednosťou 
a úspešno ju plni li F. Babušek, 
r:. Rajter, R. Týnsky, L. Slovak, 
B .. Režucha, O. ľrhlfk a ďa ls! 
~ l ovenski i česk! umelci. V pro
cese krištllllzova nla lnterpi·e
tačného š t91u SOCRu priniesli 
mnoho tvo•·ivých Impulzov po
hostinské vysltípenia tak9ch 
osobnosti ako E. jochum, A. 
Podrotli, ·A. Markowskl, Ch. 
Mackerras, D. Dixon, J. Feren
cslk, početn9 jo tiež rad sve
toznámych sólistov, s ktor}rmi 
mal orchester čost spolupraco
vať [A. Gertler, D. Olstrach. 
W. Schnelderhan, R. Orozco, M. 
Ponti, W. Wflkomlrska atď. ). 
liaci hlavnou pracovnou nápi 
f10u )o u:l dlhšie štúdiové na 
hrávanie, velmi prozleravou a 
pott•ebnou sa ukázala prax vc
t•e jných koncertov, kde sa ~~ 
v9 kontakt s poslucháčm i p riaz
nivo odráža na tvorivom zau ja
U stíboru. Velmi dO!ežltou ka
pt to lou sú za hraničné zájazdy: 
od roku 1965, ked O. TrhUk pri· 

p ravll prvý do Talianska, SOCR 
pravldolne hosťuje v zahrant(:l 
a možno povedať, že sa v9ra z
ne presad il l vo vyspelych kra
jinách 11 v nárotneJ konkurcn
t:ll. Svotltiu u tom neobyi:a jno 
prlaznivó t..•·ittky zo ZSSR, Bul
hat·sku, NDR, ale tiež Tallun 
ska, Spantelska, NSR, ktoro 
zhodne kon~tatujt\ vy!>pelosť te
lesa 11 vyzdvihUJú na)m!l sku· 
točnosť, :le dokáže na pOdtu 
strhnut nHmortadne ilvou, 
spontlinnou muzlkalituu, prct:i
ten9m a Zl:lUlatým postOJOm 1-. 
h ra nej hudbe. 

V pols torocneJ umeleckej l:!lo· 
grufll SOCRu predstavu je práve 
posledné obdobie ( sedemdesta · 
te . roky l tret! kvalitatívny vr
chol, to je celkom v súlade s 
mohutným rozvojom soclahstit
kej hudobnej kultúry. V tch 
pt·iobehu sa orchester kádrovo 
sta!Jillzoval, v jeho organizme 
zavládlo vyrovnanosť mladosti 
a skúsonostt, nadsenlo a maj· 
strovstva. Umelci tak9ch kva Ht 
ako A. Mózt, M. Teleck9, J. Sl
ko ra , V. Slmčlsko, J. Vondra a 
ďalsf dokázali stmeliť Jednot· 
hvé skupiny, viesť ich k usilov
nej práci na sebe a k uplalfto· 
vanlu čoraz naročnejšfch kri· 
térlf. Nemožno v tejto sllvlslosll 
oblsť rozhodujťíci podiel šéfdi
rigentov dr. r:. Rajtera a ne
skôr od r. 1977 O. Lená rda na 
zvyšovani umeleckeJ út·ovne te
lesa a formovaní jeho Interpre
tačného profilu. Za takejto 
priaznivej situácie výsledky ne
nechali na seba dlho čaka(. Pt•! 
retrospekUvnom pohľade Ich 
môžeme zhrnúť do nleknfl<9c-IJ 
podstatnych fa k tov. SOCR sl pri 
domácich vystúpeniac h neoby
tlljne upevnil a posilnil prestlž 
vy nikajúceho telesa - obzvlásť 

na festivaloch v Prahe, Brne 
1 Bratislave sa zakazd9m vy
päl k vrcholným v~•konom. Vd/l
ka pochopeniu zo s trany vede
ma Cs. rozhlasu absolvovul 
zn11čn ý počet úspešn9ch zajuz. 
clov, kde 1;!rll dobré meno na
sej kultút·y a vysliížll sl obdiv 
poslucháčov 1 uznanie znalcov. 
Tretí, e azda najzávažnejší, mo· 
ment predstavu Je sllstavná po· 
zornost, a ka sa v dramatur·gtl 
posledných desiatich rokov ve
novllla s lovenskej tvorbe. Za 
všetky diela spomeúme obno
venie Moyzesovej l. symfónie, 
prvej tiež v na~o j hudbe, l pre
miéru jeho skvelej l l. symfó· 
nie, novátorské naš tudovanie 
SuchoitoveJ Baladickej suity a 
Mf'tamorfóz O. Lenárdom (naj· 
mä vzhladom na prepojenie u
me leckého a technicko-realizač
ného momentu, umožnené llmo
vou prácou), Cik kerov u Symfó· 
nlu 1945. Pozoruhodné v9sled· 
ky sa dosiahli a j v prípade !ltú
dlov9ch nahrávok Bergcrovho 
Mementa a Zeljenkovej 3. sym
fónie. Spolu s nimi priniesli de· 
siatky ďalšieh slovensk9ch par
tltút· vysoko profesionálny u
meleck9 v9kon Ol'Chestra. Ko
nečne nebolo možné obfsf ani 
svetový repertoár, na ktot·om sl 
orchester trlbil umelecký vkus 
a overoval štrku schopnosti. 
Medzi na júspešnejšie sa prl ra· 
rltll nahrávky Straussovho Do 
na juana a Debussyho Mora. 

K udeleniu Ná rodnej ceny sr
dečne blahoželáme všetk9m čl e 
nom orchestra. Iste je v sW!ch 
a schopnostiach vsetk9ch, aby 
aj nasledujťíce obdobie bolo 
rovnako umelecky . významné 
ako to predošlé. - io-

Dni 

Roč.nťk m . 
29. IX. 1980 

2,- Kčs 

18 

'8CJ 

organovej 
hu by 

V Hudobnej stenl bratislav
sk6ho Hra du su tohto lota už 
po platy raz konali Dni orKa
noveJ hudby. V podani prlslus
n!kov rôznych interpretačn9ch 
smel'OV a skôl zneli tentOl'élZ 
len sólové organové recltlily, 
bez orchest rál neho sprievodu. 
To dávalo možnost bohatého 
porovnáva nia diel autorov všet
kých st91ov9ch obdob! najrôz
nejšej proveniencie a samozrej· 
me, l rôznych výkonov. llnecr 
úvodom treba povedať, že leb 
úroveil !Jola vysoká. 

Ako prv9 koncertoval 28. jú
na Boris Romanov zo ZSSR. Ok
rem večerného recitálu vystú
pll predpoludnlm pre brigády 
soclnllstlckr.j práce r p~·tame sn: 
prečo v poloprázclnej sieni?]. 
Do prveJ polovice svojho pro
gramu zoradil Prelúdium a fúgu 
J. s. Bacha, zaujlmavých P!l f 
sonát španielskeho skladatola 
Se!Jastlllna de Albero (1722-
1756], stavebne IJilzkych soná
tam D. Scarluttiho a Koncert 
h mol 1. G. Walthera, interpre
tačne snáď na1vydarenejš!. 
Rovnako vynikajúco zahral po 
prestávke Evokáciu zo Stxtfn
skeJ kaplnk)' Franza Liszta, v 
ktorej treba vyzdvlhn(lf na 1m!! 
v9borno vystavonú registráciu 
a te mnú agogiku. Na záver za· 

Boris Romanov vynikajúco re· 
prezentoval sovietsku organovú 
školu. 

znela Gotická suita Léona Boell
manna. - V Interpretácii Ro
manova sa okrem toho, že z 
nej c!tit vynikaJúcu klavírnu 
pr!pravu ( samozrejmťí u všet· 
k9ch sovietskych organistov) 
Sfastne snťíbi vplyv trad ičnej 
skoly jeno pedagóga L. Rojz
mana so sllčasnýml Interpretač
nými prúdmi. 

29. jťína čoskoro po úvode 
koncet·tu mladého nórskeho o r
ganistu [ žljťiceho v NSR] Jo
na taukvika bolo jasné, že Je
ho v9kon bude Jedným z vrcho· 
lov tohtoročného cyklu. Bol do· 
tvoreny po v~etk9cb s tránkach, 

výrazný, tak v cel kocn ako • 
detOIIOt.IL l< O!;ISt i'UVI.ll Si CIIIS• 
totnc sil.m. Okro111 diel J. s. Ba
cho - Fantázie G dur, prekras
ne, takmer vzorovo !nterpreto. 
vun9ch tzv. SchUblerov9ch cho· 
r6lov9ch predohter, Toccaty a 
fúgy F dur a Buxtehudeho Pre
lítdla a fťígy, predneseného 
pt·iam lnštruktfvne zreterne v 
tom najle pšom zmysle s lova, 
sme počuli Gammal Fllbodpsalm 
Oskara Lindberga a u nás ne· 
známu Introdukciu a passacag. 
Hu op. 4 nórskeho organistu a 
skladatera Arilda Sandvolda 
("1895], dielo kompozičnou 
fakllirou blfzke Maxovi Rege
rovt. Zaujlmavých bolo aj Osem 
meditácii samotného interpré· 
ta , ktor9 je v kompozlcll auto• 
dldak tom; hoci nezaprú vply· 
vy nlek tor9ch skladateľov 
[napr. J, Alaina), sú to diela 
dobre postavené, vykontrasto· 
van6 a v9razom svojské. 

Jedna z našich najmladš!cli 
lnterprettek Anna Zúr iková vy· 
stúpila 2. júla v prveJ polovici 
koncertu s dielami autorov náš· 
ho storočia. V. ťívodnom Con• 
certe op. 42 Jána Zimmera 
zvlášť v9razne predniesla II. 
časť (Artu l a velmi plasticky 
a zrozumltclne nefahkú záve· 
ročnú lftgu III. časti (Toccata 
a fúga). Stavebne t farebne za. 
ujfmavo vystavala Styri kusy 
pro organ Pála Kadosu [Plač
llvo, Etuda, Uspávanka, Tocca. 
tina), ktoré v prvej a posled· 
nej časti prinášaJú názvuky na 
ludové plesne. Zo Sonáty č. 2 
Paula Hindomitha zaujali pre· 
dovšetk9m prvé dve časti, mtf· 
mä vsak velmi pekný záver 
d ruhej. V celom diele by boli 
vHa né t rochu smelšie tempové 
kontrasty. Fantázia d mol M. 
Kabeláča v Zťírikovcf podan( 
ráslla pozvorna, alo naliehAvo 
a dostala tak trochu zvláštny 
churakter: vyznela vcelku ako 
Vélrovn9 výkrik. Po prest{Jvke 
sme sl vypoču li clvc cllr.la J. S. 
Bachli: Parlilu g mol; naJpôso
bivejšie v nej ball strednti va· 
riácle [5 .. 6., 7., ale 1 10.1 a 
Prelťídlum a fúgu C dur, v kto
rom :llvé tempo, zretefn6 vede· 
nie hlasov a hoci reglstrai!ne 
trochu nevyrovnaná, ale sústAv
ná veľká gradácia zabezpet"llt 
Impozantné vyznenie cllela. -
Ztírlková hrá technicky bczpe~
ne, samozrejme, vo v9razc voc· 
ne a presvedčivo, rezervy m~ 
ešte v m!lkkej v9razovoj ohlas
ll lntcrpreta'čného preJavu. 

Mimoriadne cenný bol výkon 
1.aslúžllého umelca p rof. dr. 
Ferdinanda Klindu, 5. júla. kiD· 
rý najprv prezentoval diela AU
torov pobachovského obdobia, 
nezriedka zaznlívané ako v9tvo· 
ry epochy úpadku organového 
umenia. Stru'čné, ale zasväte
né a v9stlžné úvodné slovo po· 
mohlo posluc-há~om započúvAť 
SA s vllčšfm porozumenlm do 
skladlP.h ozna~ených neraz ako 
neorganovi!. V ru kách F Klin· 

(Pokra covanie na 3. str. ľ 



itaccat, 
• ZUZA 'A PAULECHO· 

VA. poslur hál':ka bratl· 
slavského konzer vatóo'tll 
sa staJil laurc!it lwu mc· 
d:clnAt·oclncj su taze m ia· 
d rch klllvirlstov v Cl tt a 
rl1 Scn1ga ll ia v Talians"u. 
V nát·ut':nej suťaži re1we· 
zen tovala našu klavit·nu 
pedagogiku pred nesom 
diP.I D. Scarlaltl hu, L. v. 
Bet"thovena, F. Chopi na, 
ako aj národného umel· 
ca Eugena Suchona. 

• NÁRODN€ DIVADLO 
V PRAl-I E pripravuje pre 
sezónu 1980·81 šesť oper· 
ných a dve baletné pre· 
m tér y. Operný sú bor po· 
stupne uvedie Pucciniho 
Tosku, Smetanovo 'ľa· 
j omstvo, Hanusovho Sl u· 
hu dvoch pánov, Paucr o· 
vu Zuzanu Vojii'ov(t. Pr o· 
kofievovho Ohnivého an· 
jela a Smetanove Dve 
vdovy. Baletný s(tbor na· 
študu je Hertelovu Mát•nu 
opa trnosť, k tor ú uved ie 
spolu so Choplnovýml 
Sylľtdaml a Tt·ojanov ba· 
l et Sen noci svätojá nske j. 

• SCHUBERTOVE DNI 
V ZELI EZOVCIACl-1 . Kaž· 
doročné organizovanie 
sehubcr tovských podu ja· 
tí v Zellezovctach sa 
post upne stáva tradiclou. 
Zeliezovce zviazané s 
tvor bou Franza Schuber· 
ta sl chcú týmto podu ja· 
t im prlpominať jej vefký 
k ultúrny význam pre túto 
lokalitu. Už n iekDfko r o· 
kov je umel eckým spolu· 
ot·g_a nlzá torom týchto po· 
d u ja tr bra tislavské kon· 
zerva tórlum. Na tohto· 
ročných októbrových 
Schubertových dňoch v 
Zellezovctach naplni pro· 
gt·am hl avného koncer tu 
m ekofko menej známych 
sk ladieb sklada tera, kto· 
r é odznejú v Interpretácii 
naj ta len tovanejšlch št u· 
dentov školy. 

• NA/STARSJA UČI· 
TEI:KA ZVOLENSKEJ HU· 
D OBNE/ SKOLY. V uply· 
n u lom školskom roku 
ĽSU vo Zvolene oslava· 
vala 60. výročie svojho 
Zll lo~en la . Pri tejto p l'l· 
le~ltost l navšllvl la šk ol u 
a ( jediná žijúca č lenkA 
prvého učt terského zboru 
vtedajše( hudobnej skol y 
Terézia N!Cklová·Korlt· 
sanská. Narodila sa vo 
Zvolene 3. novembi'B 
1898. j e odchovankyitou 
budapeštianskeho kon· 
zer vatóri11, ktor é ukon i: i · 
l a v rok u 1918. Uč lte l· 
skú d ľá hu začala vo Zvo· 
tene ako súkromná uči· 
te tka. Pr e jej výborné 
v ýs ledky vo vyučovan i ju 
pozval do mestskej hu· 
dobe j školy za uč itefku 
klavlrnej hry vtedajší .ria· 
d lter Gustáv Stmkovič. 
Popri vyučovaní vystupo· 
va la sólistick y l ako kla · 
v l rna sprevádzatelka. V 
roku 1922 sa presťahova· 
la do Maďarska , kde ce· 
19 ži vot vyučova la kla· 
v l rnu ht'U, hudobnú teó· 
t·i u a zúčasttiovala sa 
ku ltú ľneho ~Ivota mesta. 

Terézia Ntc:k lová-Kot·lt· 
san~"á spomínala na v te· 
dajšiu metodi ku vo vy· 
ucovanf k laví rnej hry čl 
h udobne j v ýchovy, k tor é 
sa ako samostatný pred· 
met nevyučovaiA, ale sa 
u'čila počas k lavírne j ho· 
iliny, a:Z neskOr, po prf· 
chode V. Flguša-Bystré· 
h o, sA tento predmet osa· 
l'llOStat{lil. (.Jb lNiO) 

• L..\SL. UM ELEC BAR· 
TOLOI\I ľ.j URBANEC do· 
koni:tl svoju stvrtú o p~· 
t•u. Je iwu ~atiricko·kO· 
m1ckll opera "Velíu·ové 
setko" podra rovnomen· 
nej sa tirick o-komicke j 
h t·y Stanislava Stratleva. 
Spracováva námet zo sú· 
časnost i , niektoré partie 
opery sú ľlesené elekti'O· 
n ickou hudbou. Autorom 
llhľeta je Koloman C!lllk. 

• KUTNA HORA 1980 
bol názov sútaze v h t·e 
na g l ta t·e (29. Vl. - 3. 
VIl. ). na ktorej sa zú· 
častnllo takmer 60 súťR · 
žiacl ch v troch vekovýcl1 
kategóriách (do 16, do 20 
a do 30 rokov]. Vltazmt 
j eclno t11vých kategóri! sa 
stali : J. Procházková 
l Konzerva tórium v PJ z. 
n l J. l. Herzog (Konzer· 
va tót• i um v Bra tislA ve l. 
Vl. Bláha (Vysoká škola 
F. Liszta vo Weimare ] . 
J. l!e•·zog zlskal aj titul 
Laureá ta sú(aze a zv lášt· 
nu cenu Cs. hudobných 
nástro jov, n . p . Cr emo· 
na. 

• SLOVENSKÁ FI~ 
H ARMÚNIA DO NOVE / 
SEZONY - 8. septembra 
usku točnilo vedenie Slo· 
venskej (llharmónte tla· 
l:ovú besedu, na k torej 
vedúci umeleck! pracov· 
n fc l Inšt i túcie - dr. L. 
Mokrý, CSc., šéfd l t·l gen t 
orchestra nár . umelec L. 
Slovák, umeleck ý ved ú cl 
SKO zas!. umelec B. War· 
cha l a h lavný zborma f· 
ster SFZ L. Mátl - infor· 
mova li zástupcov tlače o 
nápln i nadchádzajúcej 
koncertnej sezóny 1960· 
81. Nová štrukt(tra abo· 
nentných cyk lov, zavede· 
ná do praxe v minulej 
sezóne, zostt\va v podsta· 
te zachovaná. Na základe 
pripomienok abonentov 
korig ujú s11 Iba cyk ly A 
a B v tom zmysle, ~e tr i 
koncer ty v mesiaci zostá· 
vajú spoločné pre obe 
poradia, jeden ďa lši, 
zväčša komor ného cha· 
ra k teru, bude zaradený 
do poradia B. Ok rem 
ko ncertov pre závody fi 

Hudobnú mládež začne 
SF v budúcej sezóne pra· 
vl delnú koncertnú čl n· 
nosť tie~ v novovybudo· 
vanom piešťanskom Do· 
me umenia. 

A j v nastávajúcej sezó· 
ne počlta sa predovšet· 
k ym s účlnkovanfm vlast· 
ných telies a domácich 
umelcov. Zo zahran ie· 
ných diJ·Igentov predsta· 
vla sa s orchest rom SF 
Thomas Sanderllng 
(NDR], Leonard Slaktin 
( USA) , Wol fgang Gônne· 
weln (NSR J. jános Fer en· 
cs i k (Maďa t·sko], Kurt 
Wôss ( Rakúsko) , Lu lgl 
Sagr estano (Taliansko ], 
Džansug Kachidze 
(ZSSR], z domácich L. 
Sl ová k, dr. I:. Raj ter, B. 
\Var·chal, Z. Košler, /. Be· 
lohlávek, L. Pešek, F. jl· 
lek, O. Lenárd, T. Fr eso, 
B. Režucha, L. Mátl . Zo 
zah t·an i čných sóli stov vy· 
stúpla huslisti Ofga Pal'· 
chomcnkovtl , Leonid Ko· 
gan, Igor Gavryš a Liana 
l sakadze (ZSSR], Wanda 
Wllkomirska ( Po fsko ] , 
André Gertler [ Belg ie· 
ko). Dénes Kovács (Ma· 
dar sko ), k lav ir i sti Va l en· 
lin Proczyňsk i (Talian· 
sko], Dlnor·aJt V ars! 
(NSR ). Cyprten Katsaris 
[ Ft·ancúzsko ], Alexander 
'ľorndze a Dlna jof[e 
[ZSSR], v io lončelista Vla· 
dl mi r Montgettl (ZSSR], 
trúbkár André Bernar d 
(Francúzsko ) a viacer( 
speváci. Z domácich só· 
listov sa predstavia dt·. F. 
Kllnda, l. Sokol , P. To· 
pet·czer , M. Lapšanský, I<. 
Havlfková, I. Palovič, / . 
Spltková, P. M ichalica, M. 
l iA jóssyová, V. Soukupo· 
vá, V. Pi·ibyl , A. Kuchar· 
ský, M. Nitranová , j. Sko· 
vajsa, V. Mallý a viacer! 
ďalší. Z komor ných súbo· 
r·ov vystúp ia Smetanovo 
kvar teto a Klavlr ne trlo 
Berlínskych fllharmonl· 
kov (Západný Berlin ). 

M dramaturgii koM•,. 

tov sú d6sto j,.,u mierou 
7.(Ji d ,Hiue.Aé vtar.e t e ví• ro 
čt u lok ladéHC iuv·~ pn pi1di1· 
)llcC lld prv ý j)Cl l l'Uk IJLI 

d utctt<• roku - 1UO. Vý· 
•·očtr. úmrtia M. P. Mu· 
sorg:.l<ého [ P l es~ a tfln· 
ce smrti. Ohrázl<tJ z vý· 

tavv, ::-loc na Ly~j hot·e, 
niektoré plesne J. 100. v ý· 
r oi::IP. nat·odenla B, Bartó· 
ka f2 .. 3. k l avír~ kon· 
ce•·t, Husľový koncert, 
Can tata p ro ľana, Olvet'll· 
mento p t'e sláčikový or· 
chester). 70. narodeniny 
ná t·. umelca /. Clkkera 
(Meditácia na moteoto H. 
Sch lltzA, Var iác ie na slo· 
venskú fud ovú p ieseil. 
Concertino pre k lavlr a 
or chester] , 70. nar odeni
ny nár. umel ca A. Očená· 
ša (O vlasti, cyk lus zbo· 
rov - premiéra, jedno 
ďalši e nové orchestr álne 
dielo], 60. nar odeniny 
zas!. umelca O. Ferenczy. 
ho (Symfon ický pr ológ ]. 
Význa mne je v pľOgra· 

moch koncertov zastúpe· 
ná súča sná tvor ba a to 
menovite na!llch sk lada· 
terov, kde ok t•em r eprl· 
zovan la staršlch diel bu· 
dú pt·emlé•·ovo uvedené 
novinky D. Martinčeka 

( Koncer t pre sláčikový 

orchestet•]. L. Fišer a 
[ Koncert pr e orchester), 
l. Hrusovského (Suita 
quasl un a fanta sla]. /. 
Boháča (Kiavlrny kon· 
cert ]. M. Bázlika (Soná· 
ta pre sl ál::lky ] . Drama· 
tu rglckýml l lnterpreta č· 

nýml uda losťami sfubu jú 
byť l predvedenia Brilte· 
novllo l. koncertu pre 
k lav!t· a or chester, llart· 
mannovho Concerta fu· 
nebre pre husle a orches· 
ter, Sosta kovtčovej X. 
symfónie, Mahlerove( 
Plesne o zemi a I V. sym· 
fónle, Beethovenovej M ls· 
sa soiemnls D dur, op. 
123, Mozartovho Rekviem, 
KV 626 a mnohých ďal· 

šlch diel. 
Zahrani čné cesty Slo· 

venskej filharmónie, Slo· 
venského fllharmonlcké· 
ho zboru a Slovenského 
komorného orchestra po· 
vedú v budúcej sezóne 
do Rakúska, Polska, NDR, 
NSR, j uhoslávie, Maďar· 

ska , Belg icka, Luxembur
ska, pravdepodobne tiež 
do Grécka, Holandska a 
Talianska. 

Od novej sezóny stáva· 
jú sa novými umelecký· 
m l telesami Slovenskej 
fil harmónie Fllhar monlc· 
ké kvarteto a Bratislav· 
ské dychové k vinteto. 

• MEDZI NÁRODNÁ 
K LAV!RNA SO'l'AZ v Bol· 
zane bola v dt'!och 18. au· 
gusta až l. sep tembra a 
zúčastnilo sa na nej 109 
k lavir i stov z 24 krajin 

Európy, Severnej a j už· 
nej Ameriky, Ázie, Afrl· 
k y 11 Austr álie. CSSR za· 
stupovali V. Sláviková a 
M. Pivka. Obaja nasl ú· 
čas tnfc l postúpili do dru· 
hého kola [ zo všetkých 
Ctčastnlkov postupovali 
len sedemnástll ], čo mo~· 

no považovať za ve fký 
úspech. Z finále vyš il vl· 
tazne Rolľ Plagge ( NSR J. 
Kikuchl Rurlko (Jajon· 
sko l a Kórejčan ka Suh 
Hal Kyung. 

Z VYDAVATEI:STVA 
OPUS do redakci e došli 
tie to hudobniny: j . Be· 
neš: Hudba pre t r úbku, 
biele a sla~lkové nástr o· 
je (par titúr a - faxlmi· 
le); }. Hatrlk : Sen tencie 
(akor deón), Denn f k Tá· 
ne S11v ičevovej - mono· 
dráma pre soprán a dy· 
chové kvin teto na auten· 
tick ý r uský text (par U· 
túr a a hlasy ) ; E. Suchoň: 

El6a1a j•l•~ . 

O. Spisar (don César) , V. Soukupod (donna Isabella) a V. Zitek (don ManueJI 
Y inscenácii Flbichovej Nevesty me11iuskej. Snlmka: R. Svoboda 

Dve udalosti 
v pražskom Národnom divadle 

Opera Národného divadla o tvárala 
up lynulú sezónu Fibichovou Nevestou 
n tr.ssln&kou a uzatvárala Mirandolinou B. 
Martinu. Teda dvoma titu lm i , ktoré no· 
patL'ia medzi bežné repertoárové oper y 
a už vôbec n ie do kategórie tých po· 
pulárnych. Význam oboch insconlíe!i bol 
však dlhši, než len ich dramaturgický 
pdno:;: Nevestou messinskou sa uviedol 
Zdenčk Košler ako nový šéf oper y -
i ked do jeho oficiá l neho nástupu ostú· 
val! ešt f' tri mesiace - a Mirandollna 
zazne lä v Prahe ešte Jen v druhom na
štuclovanl po svetovej prem iére v Sme· 
tanovom divadle v r oku 1959. 

Nl•vestn messlnská bo la dokončená v 
roku 1883 a v nasledujúcom roku uve· 
denú pod tak tovkou A. Cecha. Hlavnú 
úlohu tragickej kn iežacej matky z mes· 
stn&kého rodu pfsal skladater pre svo· 
ju ic"jnu, významnú smetanovskú speváč· 
k u prilm tcl onu Bctty Flblchovú, ktorá ju 
ou prr:mléry s úspechom spieva la. Z hfa· 
d l~ka praxe divadelnej prevádzky - v 
zmysle né'lvštevnlckeho ohlasu diela, te· 
eln rentability naštudoyanla a jeho za· 
r11ďovanta do -dramaturglckýc;lt p lánOv -
bola táto opera vždy chápaná skOr ako 

· ld~·lí-l no . splnen ie tea.retlck9ch požiada· 
vlek na formu hudobnej drán\y, ne! ako 
d i elo, ktoré by mohlo diváka zaujať, 
vzrušt t, priviesť do divad la; ako pomn!l< 
vzhuozu jítcl úctu, obd ivovaný pre svoje 
dokon&lé tvary, pôsobiaci ·esteticky, ale 
pomn!k ch ladný. Ak platí stará pravda, 
že v opernej tvor be, ktorá je priamo zá· 
vi:;IJ na výkonoch svojich Interpretov, 
zostávajú pri nedokonalom predvedenť 
n lcktoró st ránky par ti túry nemé, potom 
Nevtsta messtnská s u!lrachtilou p t•ís· 
nosťou námetu a v · Fibichovom hudoh· 
norn spracovan! oslobodenom od akého· 
korvek divadelného efek tu, v nedokona· 
leJ Interpretácii úp lne uml ka. 

Skutočnosť, že sa práve toto dielo sta· 
lo v Národnom divadle nástupným pred· 
staven!m nového ilé fa opet·y, bola až sym· 
bollcká: tento súbor sa m Ože totiž po
chváliť Interpretačnou tradiclou Fibl· 
chu\·ho jedinečného pokusu o dôsledné 
naplnen ia wagner·ovského ideá lu hudob· 
neJ drúmy. je to tradícia vytýčená mc· 
numl Karel Kovai·ovlc, Otakar Ostri::tl, 
Vac inv Ta llch, jaroslav Krombholc -
u teruz uz vtemo, že 1 Zden!!k Košlcr. 
jeho hudobné naštudovanie dalo dielu 
vsetko pot rebné k plnému životu: pev· 
nu kuncepclu, g randióznu výstavbu, zm y· 
sei pre FW!chov monumentallzmus a k le· 
nutost ko ntllén, starostlivé dynamické a 
ogo~tckr vypracovanie, úzku spol uprácu 
so spevákmi , k torých h lasy musia výra· 
zovo modelovat psychológiu postáv l kaz· 
dú situáciu drámy. Pritom Koš ler aj v 
tojto vzne!;enej l ragédll odhafuje Fibicha 
jil<o byto!jtného. romantika anal ýzou jeho 
l yr izmu, ktorý Je základom jeho hudob· 
no-dramatického štýlu. Navyše, Košler jo 
typont muzika n\a , k torý dokáže lnšp tro· 
vaf, strhnúť k vrchol nému výkonu cel ý 
súbor, takže "Messlna" tu, v podan! or· 
chestra ND, zboru ND a mužského zbot·u 
SD [zbormajstri M. Malý a V. Jankovský] 
a sólistov dostala pod monumentálnou 
l: lenbou svojej stavby hlbok ý rozmer dra· 
mr llck~ch vzťahov postáv a leb Tudských 
záWkov. 

Ntf&hkú situáciu mali po svojich pred· 
chodcoch predstaviteli/l h lavných ú l oh. 
Beatrice M. Podvalovej a M. Fidlerovcj, 
dona Manuela Z. Otavu a P. Kočlho a do· 
na Césara I. Z!dka sl dodnes dobr e pa· 
miHáme. Nadovšetko však Donn u Isabellu 
Marty Krasovej, k torá rokmi vykryštall· 
zovala do modelovej postavy, jeden z 
natvličšlch a najzauj!tn avejš!ch výkonov 
povojnovej éry ND. V. Soukupová, ako 
súca::.:ná výrazná predstavi tefka tragle· 
kých hrdiniek, zdôraznila vllčšfm dyna· 
mizmom a dramatt~nosťou. svojho poňa· 

lia r omantické č rty hudobného obrazu 
Ftblcl.ovej Jsabeily. L. Márová, nemajúca 
jc j pútos, štyllzovanojsla spevom l h r ou, 
je l yrickejsla, čo zodpovedá cha rakter u 
jaj hlnsu l umeleckómu nature lu. Don 
Manuel je významnou postavou v karlé· 
re bm·ytonlstu V. Z!dka, podaný v ce· 
I·JJ šírk(; boha tej výrazovej pa l ety Fibl · 
chovllo l yrlzmu. ). Souček s menoj · so· 
no,·uýH• a fa r ebným h lasom me je dost 
prsvcdčivý, práve tak , ako v donovi Cé· 
sarovl hostuj(tcl M. Kopačka vedra skú· · 
sciJ('!Jo O. Spisara. Hlasom l zjavom sull· 
tllnujslo Z. jehllčková predstavu je pr!či· 
nu l obet messlnskej tragédie, dcéru a 
se:-.tru Beatrice ako krehké dievča, o. 
Soul•ová so sopránom p lnsieho tónu je 
d t·an•otickejšla, ale výrazovo pr i llš jed· 
nCJStrunná. 

jernekova réžia nie je tak jednoznačn& 
ani štýlovo ucelená ako Kosierovi\ hu· 
dobná koncopcla. V snahe vyrovna ť sa 
s llf:J'olckým duchom diela l s Koš ler a· 
vým zživotnenlm postáv, u ktorých libre· 
to Inscenátora nutne zvádza k symbolom, 
osciluje medzi týmito dvoma pólmi a ne· 
ro~um lc sl vždy dobro so scénou J. Svo· 
bodu: 

Nov~ pražské naštudovanie fúboznej 
Mln!mloliny B. Martinu, pocllopiterue, 
evokOI'a lo podobu svetoveJ premiéry. 
UJ..úzalo sa, že tu podstúpil dnešný súbor 
boj ncrovneji;l než s ztvou legendou Ne· 
vesty messlnskej. Ak výslcdny javiskový 
tvor Nevesty messlnskej mú znaky kon· 
ccpl:ncJ dvojdomovostl, potom preusta· 
ven le Mirondoll ny - zhodou okolností 
v naštudovanl toho Istého režiséra -
je !;tý iOVj) úplne homogénne. A podotý· 
kume hned, ze na rozd iel od Flblchovho 
diola udáva v tejto Inscenácii tón réžia. 
L. Mundaus, nad!:ený vyznávač commedte 
dell'arte, ap likoval v roku 1959 jej po· 
stupy na MartinO decen tnú adap tuciu 
Golllonlho La locandlery. Predstaveniu 
dominovala M. Tauberová ako selmlčka 
hostinská op lývajúce šarmom. K. jernek 
sl odeva! skôr Goldoniho ne.t hudobný r u· 
hup1s Bohuslava Martinu s jeho fahkos· 
tou, náznakom, úsmevom. Chcel spolu s 

clturcogralom IJ. Wwsnerom predlitl:lveu te 
roztCii: iť , rozosmiať, dostať uo polt y iJu. 
Ale an ! Goldoniho si nepredstavu jeme 
v ovzdusí to k ncotu·a!Janéllo humoru a 
prlzcmn ýClJ vtipov, ni\ýna nas maju roz· 
veseliť ry t let' dl Rlparratta (R. jcdlti:ku ], 
markíz di furlimpopoll (IJ. jedličku]. l.t 
c.Jvojwu lwrei:tck (/. MorkO\' il .:J l. MlXUVd, 
t!ltemujú /\. Bortlovú a E. l llobliova ). 
subJ'C tný výklad titulnej hrd inky (N. 
Sormová) posunula D. Sou nová do pr!· 
llš vážnej roviny, Fabrizio V. 1\ oci<ina 
j e prekvapivo hunbllv9. Martinov!>l(Qu 
poslavou je tu pohyblivý, trochu rozto· 
milý 11 trochu mazaný Fahri~Jo hosťliJU· 
echo M. ju2ilo , ktorlimu sekunduje ). t lo· 
t•áček v snahe vt·~tiť dl Fot'llmpopoli· 
ho z frašky do komédie. V. KoN " M. 
Ft·ydiowir.z, opierajt.icl sa o sl\úsenostt v 
podobnom zánre, snaZla sa, ally Ich gróf 
d'Albafiorlta nevyznel ako l<arika titra. 
Nadfahčenú úsmevnost nenachadzame 

an i v jednotne r tešenej scúne O. Scll111d· 
lera, a celá táto atmosf~ra prechúdza 
do hudobného poiJalla /. Kuchlnku, kto· 
rému by pro:;pela vHi:sia pl\nulosť hu· 
uobného prúdu, vHi:i;la rnltkm.ť a výra· 
zová plasticita. 

Uveden•e Flblchovoj Nevestv mr.ssln· 
skeJ a Martinu Mlrandohny jP výz.no m· 
ným činom cl t·amH turgle operv Núrudné· 
ho divadla. Zauar i:o hudobn6 na:.tudo· 
van lo Fiblchovet ma (est~tnr.j trag•í d1e 
prinieslo ve ľký umel ecký záZitok. na· 
študovanie Ml randollny zostáva v tieni 
premiéry z roku Hl59. 

JARMILA BROZOVSKA 
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Nórsky orga nista Jon Laukvik. 

( Dokončen i e z l. str. ) 
du sa stali živými, p lastickými 
výpoveďami - obrazmi hudob· 
ného ci tenia a myslenlll svo· 
j ej doby v r oznych centrách Eu
rópy. Z ang lickej organovej 
h udby 18. storočia sme poč uli 
dve Vo lun tory [ č . 9 a 6] j ohna 
Stan leyho; zo skromného, dnes 
znameho hudobného odkazu ta
lianskeho sklodatera Gaetana 
Va ler lho odzneli t r i z jeho jed· 
nočasťových sonát, vybrané tak, 
aby na malej ploche ukázali co 
ni:IJšlršiu paletu jeho tvorby 
.l mimo1·iadne citlivo prednesené 
Adagio] . Sonáta C dur C. Ph. E. 
Bacha najmä vo faktúro záve
rečnej casll dala c!t lť poea( 
n ovej doby, v ktor ej ten to syn 
]. S. Bacha žil a tvoril. Na va
riačnom principe spracované 
v 1a'nočné nápevy - Noel -
francuzskeho skiadatera Hl. sto
ročia Clauda Ba ibastrea pr i bi!· 
:<:ili poslucháčom bezstarostný 
sve t dobového francúzskeho vi
d ieka. Druhú polovicu koncer tu 
venoval umelec trom dielam 
]. S. Bac lla : Najväčsim zážll
~om bola Fantázia a fúga 
g mol, fantázia napľlek vlac
ú sekovosll výrazovou zovretos· 
ťou celku, f úga svo jou živou, 
nezadržatefnou gradáciou. Na 
k oncertnom pódiu sa takmer 
n evyskyl utO dve dalšie Bacho
ve diela: Fantasta con lml tatlo
ne h mol BWV 563 a Fantá
z ia a fúga a mol BWV 561; v 
nej u·eba hodnotiť intorpre tov u 
schOlJnosC, ktor ou toto d 1elo, 
nic právo vďačné no závOl' kon· 
cOJ·tu stmelil svojim lntch::ktom 
1 hudobnou a interpl'Ctačnuu 
skúsenosťou , čim doswhul dos· 
to j nó V)•znenie celého, ne~por· 
ne veľm i zoujimavého a pr 1110:.· 
ného koncertu. 

Recitál Józefa Serafina z Pof· 
ska (6 . júla) bol dôkazom sú
stredenej práce a ra stu tohto 
mladého umelca. Ovodné Pre· 
Júcl lum a fúgo e mol Nlcolousn 
Bruhnsa, ncl ročné pre mnoho· 
úsekovosť a bohatosť výt·azu, 
v ybudova l priam vzorovo vo 
všetkých para metroch clo prlro· 
dzene), vždy primeranej o mu· 
ztká lnej hudobnej výpovede. 
Starú organovú tvorbu svo jej 
vlasti prezentoval šlestunl 
skladbami z Tobu latúry )ana z 
Lubllna (3 Preambuly, Chorá· 
lova predohra - colonda, Huy
duckt, Alla poznan ie l. v kto; 
r ých ukáza l nie len v 9ra zovu 
bohatosť skladieb star ých por
skych majstrov svojho nást r o· 
ja. Rle vym kajúcou registráciou 
sa mu podarilo pribliZiť poslu· 
ciHlčom farebnosť zvuk u orga· 
nov tohto obclob1a bez toho, 
že by upadol do nes(lčasnej au· 
tentlckostt. POsoblv9 bol ti ež 
krOsny Chorá l h mol C. Franc
ka, mužným, nesen tlmentá lnym. 
ale výrazným prejavom, na jmä 
všnk Passacaglla qu11sl tocca ta 
na tému B·A·C H Miloša So· 
kolu. Y itaným prlspevkom k 

poznaniu mcm:j 1.nwmych diel 
bola in te t•pretácta Angelusa [ z 
Anóes de Pele l'lnAge] a Ave Ma
ria von Arcaclelt od Ft·anza 
Liszta. Sera fin sa v oboch ne
bál stavebnej f11rebnostl, lebo 
ju budoval logicky. Na záver 
vybra l styri chor á lo vé pr edo
hry j. Brahmsa, v ktot•ých uká· 
za ! svo) jemný zmysel pre de· 
cenlné od lfsenle farebných ou
ans! a citlivé diferencovanie a
gogiky, člm podporil svojskú, 
trocha "trpkú" , ale pr áve preto 
neoclolateTnú bt•amsovskú hu
dolmú výpoveď. 

Západonemecký umelec lk
kehard Schneck je organistom 
svo jrázneho, často prekvapivé
ho výrazu, sústredeným skôr na 
ce lkovú koncepciu, takže občas
ná "nedotlahnutosť" jednotli
vosU môže niekedy naruslf pre
svedčivosť j eho Inak chu-akte
rist ickej [najmll v agogike) hu
dobe] výpovede. Tak mu ako 
celok dobre vyznelo Prelťídium 
a rúga fis mol D. Buxtehudeho. 
Farebne zau jfmavo boli vysta
vané Ci accona d mol ). Pachel· 
bela a Andant e F dur KV 81!1 
W. A. Mozarta. Z tretej So
náty A dur F. Mendel ssohna
BIIľthol dyho nevtieravo vý raz
ne, muzikálne znele najmä jej 
druhá časť - Andante tranqull
lo. Tanečnú t occatu Antona 
Helllera [venovanú technicky 
mimoriadne zdatnej Helllerovej 
žiačke) chápe E. Schneck mt· 
nej vi r tuózne, skôr šty lizovane; 
oblú k celého diela je tým me· 
nej vyklenutý. Zv lástna, ale 
sVOJ im spôsobom uzavretá , s 
nwkotkýml pek nými detai lami 
bola Par lita Sei gegrUsset . .. 
j. s. Bacha. - O j eho Concer· 
te d mol ncmoi no poveda ť , že 
by malo v Schncckovom podani 
(so svojskou agogl t..ou) komor
ný charakter. V záverečnom 
Prelúdiu a fúge e mol toho Isté· 
ho autora volil uvážlivé tempá 
a najmä vo fúge vznikol dojem, 
že pr e toto dielo nemal v da
ný veče•· šťastnú chvilu. 

Petr Sondina nie je nášmu 
konce1·t nému pu bliku neznám y. 
jeho vystúpenie 12. júla vyt vo
l·llo druhý vrchol cyklu Dni or
ganovej hudby. Svojou hlboko 
p1·ežilou, disciplinovanou, do 
poslednej drobnosti do tvor enou 
hudobnou výpoveďou buduje 
ve l ké celky nevideného účinku . 
t azko určiť, k toré z dlel jeho 
recil<'i lu zapôsobilo na poslu· 
cháčov hlbsle: čl doslova " vy
spievané" Bachova Prelúdi um 
a [(1ga h mol, Messtaenova 
sk ladba L'Ascenslon, niekde po· 
kojná, medttatlvna, ale l su
gestfvna a vo svojom toku vô· 
bec nie statické, ako to niéke
dy zvykli Messiaenovi vyčftat, 
alebo 2 chorálne fAntázie Petr a 
Ebena, rastúce premyslene, zro· 
zumitelne, výrazne, " s celým 
nasadenfm". Zvl6št však treba 
hodnotiť Regerovu ll. sonitu 
d mol op. 80 a te nie 1-n ake 

ceJOI\, alo liBJUlá jt:: j p1 vu cu:.t 
[ l UJjl l'UVl:JalJUil j , klOľa pre l>VU· 
JU vy razuvu lll liU Houscliuvu~l d 

DultatUSl U~ Vtl SLCIVCUIIYIU pro ll· 
temuw f:Jl'C mnohych, 111 :.ku· 
:.ellyLIJ Uľa éOV, V ~OVaOlUU V Ulll 
pulldlll vyr11sta la tak zrozum1 
ter ne, ako lime to u nds áo:.lul 
DEilJucull . - ~kt·umny umelec :.11 
nau:leuemu pui.Jllku oúvď!IC II 
pru.Jt~ n tm BachoveJ chur11 tove1 
predohry N un komm . .. , ktoru 
predntesol agogick y výrazne, 
prucneno a predsa v l'BlllCI 
" nurmy" , tak ako Je Lo pru vu 
pr e ucho charakterisllcke. 

Na záve1•ečnom koncertu vy
stupi l sva ji:iar sk y umelec j ollef 
Sacher. H1·á prevažne spamäti, 
sam s1 ľeg lStľu]e bez toho, te 
by Ll sn mterLwetov11né skldd· 
by akokolvek utr peli. j eho u· 
cllopem e diel je velkorysé, sta
vla s nadhfadom; pre ten to po· 
hlad mu vsak "uslo" nieko fko 
techmck ých lapsusov, ktoré sl
ce neochudobnlli jeho obcas 
svojsky výklad kompozícii o vý· 
t·azovú silu a podmanivosť pu· 
tlama, predsa vsak stavajú JO· 
ho výkon - a j k ed k vrcholom 
cyklu - až za Laukvlka 11 So
vadlnu. A je znova ťazké po
veda ť, ktoľá zo skladieb toh to 
r ecitál u bola pôsoblvejsla: i: l 
Bachova tt·iovíl Sonáta C dur, 
alebo j eho Prelúdi um a fúga 
( tro jitá) J::s dur, či Mendelsso h· 
novll 3. sonáta A du r, Bossiho 
Téma a varlác1e els mol, ale· 
bo Suite č. 2 Michela Conette
ho, ci Sonáta D dur C. Ph. J::. 
Bacha. Priclavok z Haydnových 
skladieb pre flautové hodtny 
bol zvo lený tak , že svojim ella· 
r akterom velmi jemne llftznai: i l 
trocha humorn ú buaku z11 pos· 
Jedným koncertom. 

K tohtoroi:nému cyklu Dní OL'· 
ganovej hudby, ktorý pnniesol 
to fko hodnotných, tr valých zá
zllkov, nemožno však nesporne· 
nú ť aj m ektoré nedostatky, 
hlavne orgamzacné. Na n iek to· 
rých koncertoch, na ktoré boll 
lístky už vopred vypredanó, u 
nemálo ďa lslch záujemcov ča · 
ka lo pt•ed koncer tam i pred 
vchoc;lom, napokon zíva lo 15-
20 l v iac nuest v konceľl ncj 
sieni prázdnotou. Ide o záu jem 
usporladaterov kona ť hodnotné 
podu ja tia 11 získava ť pre ne 
skutoi!ne zainteresovaných po· 
slucháčov, alebo len o zaplne
nie pokladne? Prečo neboli 
miesta na státie, ako vždy do· 
teraz? - )e to jednak flnanč · 
nli strata pre usporiadatelov a 
neobstoji tu odôvodnenie - pr i 
hrúbke hr adných múrov - te 
je to opatrenie z bezpečnost
ných dôvodov! Programové 
bulletiny vysll dosl ova v pos· 
Jedne j chvili, ak nechceme po
vedať neskoro, pritom nepokry
li dopy t. Bolo v nich však ne
únosne vera chýb, nielen tlo čo
v9ch, ale l zák ladných grama
tických, o odborných an i ne· 
hovor iac (napr . Marie Clah'e· 
A lalnová je žena a nie muz, 
ako o tom píše bulletin v Lau
kvlkovom životopise; ot rocký 
preklad známych pojmov clo 
slovenčiny z Iného jazyka l a 
dalšl ch. l 

' l 

Peter Sondina výrazný 
pr edatavlter českého organovú· 
ho umenia. 

Zmleiíova ( sa o plaga toch 1o 
pt•ak tlcky z bytočné. A zrejme 
JO z by točné k lomu podotýkať 
aj to, že ži jeme v hlavnom mes· 
te Slovenskej soc ialist ickej re
publiky, ktoré, najm!! v letn9ch 
meslecoch, vHa hosti z mno· 
h9ch, l dalek )•ch krajin a že k 
povinnostiam dobrého hostltefa 
v takomto meste patri ako sa· 
n1ozrejmosť a j povi nnost ln [or· 
movať svo jiCh návštovnlkov 
včas, jasne, zrozumlle!ne a v 
dostatočnej sfrke pr áve o kul· 
túr nych podujatiach metropoly, 
ktorá sl nároku je toto pomen'o
vanle. -•n-

rovnanOJsl v~·kon podal M. le· 
Icnkn v lntcrprcwr.l t vlastt •ej 
skl!lllby Su1ta 13ohemtco. D10 lb 
lwtupozlcne vyrast(t z česketlu; 
dOVOJ lllPlOciiky, jO SJ)ľACOVII t lé 
jtt nMkuv~kym stvlom o oho l ~< t · 
ten(l viHcerýml prvkami stko~s· · 
nej hudby. V Suite Boho!llltkA 
su Milan Zelenka preJHVtl o~t..o 
muzlt..un t so zm1 s lom pt'P lor
movtl vystuvliu, so s1rokým >ty
numlt.kým rozpiitim. ktorým nd · 
lisova l u t mosľét·u jt)lfnotiiVIo'h 
časti su ity. Svoj r ecltúl zulwn
č ll vlrluóznou sk latl bou slúvno· 
ho to l lanskeho gilnrlstu t!l. :.to
račia MAura Giullant ho Hosst· 
nlana. Po r ozoht·aní sn v StPte 
BohemtkA sa v te j to :.kluclhe 
napl no prejnvtll všetky pred
nosti toh to umelca. tA kic sme 
z jeho koncertu odchádzAli s 
pocitom, :Ze i napriek tndispo
novn nostl v prvej časti koncer
tu je Milan ZelenkA zrelou u
meleckou osobnosťou. 

Dr uhý a t retf dci1 bol hosťom 
Dn! mladý západonemecký gi-

Západonemecký gitarista 
Käppel. 

A. tal'lsta Hubert Käppel . Drama
turgick y s ťastne a s rozvahou 

Dni gitarovej 
hudby 1980 

Gitara ako koncertný nástroj 
si aJ u ltlls Zlskava z r oku na 
r ok vtic~ tu populurtt u a vaz· 
nosť. Ten to jav podnueiJUj c lld 
Jednej strano činnost viuccrycll 
význumnych slovenskych a ČllS· 
kých honcertných umelcov, kto· 
ri SVOJillll vysLupenlUIIH získu
VHjú n ielen UZllUliiU, UIB l'OZSl· 
rujú a pL'Ohl bUJú JlUSe VllllOiliUS· 
li u tom to nástrOJI na)mli me· 
dz1 mladozou (uj mimo pOfJU· 
lm·neJ h udby) a na druheJ str a· 
ne l podu jatia takó hu c lwrak· 
toro, uko sú v súčasnosti uz tra· 
dt č ne Dni g1tarovej hudby, u
sporiadané v ramcl Kultúrneho 
let11 v Druttslavc. Tieto "malé 
festivaly" svojim charakterom 
umožil UJÚ poču l o konfrontovať 
umelcov roznych k l'IIJÍn 11 rul:· 
nej u rovne, spozná vu t predstd· 
vlte ľov rozn ych Skal a prehl· 
bova ť sl vedomosti o d ielach 
1 sklacla tefoch tvoriacich pr e 
tento nástroj. Tohtoročné Dni 
sa konali v dnoch 14.- 20. júla 
opäť na barokovom náclvorl 
Univerzitnej knlžntce. Oproti 
mmulým ročnlkom sa zreduko· 
val počet koncertov l účinku· 
júclch. Počus jed ného tyidlta 
odznelo 6 koncertov, na kto
r~ch učlnkova ll plati umelci [ z 
CSSR, Maďarska, Belgicka o 
NS R]. 

Otváracl koncert pa tril čes· 
kému glturlstovl Milanovi Ze
lenkovi, k lor y patr! medzi pra
VIdelných hosťov Kultúrneho 
leta. Poctro jeho pr edchádza jú· 
clch koncel'lných vystúpen! l 
množstva g1·amofónových na
hrá vok sme očakáv1111 dobrý 
koncert a pekné umelecké zú
zitky. Ai dr uhú polov ica I<On· 
ccrtu potvrdi la vsnk úrovei1, na 
ktorú sme u tohto umelcu zvyk · 
nu ti. l napriek urcltej Indispo
nova nosti (nevyrovnaný výkon 
pri tvor enl tónov. pdllšné clynn· 
mlcké výkyvy, keď pianissi mo· 
vé casll vo v!lčsej mier e zanl· 
ka ll]. predovsetkým Bachova 
A-durová suita ll Fallova Mo 
menaJC ä CIHucle Debussy prO· 
zt•iídzall jeho ta len t, muzikalitu 
11 tecllnlckll vyspe losť. Najvy· 

tl. 

vystavané dva recltálové veče
ry, no ktor ých sme poi:ull 
:.kladby pľ!lkli cky z ka~Liúho 
vyvojového obdobia, nás u tvr
tllh v mie nke, že Ide o vy:.oko 
Inte ligen tného a vi;esh·annéllo 
umnlcu, k to1·6m u techn ika prob
lémy nerobí a z muzicírovuula 
mu rudost Prem yslená koncctJ· 
c1u kuidého hraného d lelu, cl 
lo bo l f. S. Bach, ]. DowluuLI, 
M. Uiullun i č l l l. Vt lla-Lubus 
nús VllúšnlH do a tmosféry od 
burukn ož po romnntlzmus. Cho
ruktorlsttcké pre jeho ln tUl'Pl'e
túcl u sú úcinnó clynamick6 1 oz
palia a vo lené tempíl, pt·emys
loná koncepcia, jemnosť a kut
u vovunosL Dvoma dielami ,.,o. 
casnych autp~ov. - Quu~ternou . 
Michaela lle91J hof(a a La Esp l· .l 
ral eternolŕ Lea Br ouwera ollo• • 
hatil nasQ predstavy o zvu ka• · 
V} ch možnostiach tohto nóst ro- .. 
ja. 

Ospesným a zaujlmavým kon· 
certom bolo vystúpenie mucľJr
sk(!hO lutnistu Andrása K!!CS· 

kósa. Svoj recitá l zostavil z 
diel renesa nčných a baroko
vých sklaclate l ov pre tento ttlí· 
stroj. Dramaturg icky zameril ! 
svoj koncer t tak, aby ch•·ono
loglcky postupoval s výVOfO oli , 
hudobných obdob! a sú časne 
predstavil charakterlsllckó lut
nové sk ladby väčsin y európ
skych národov. Diela, kto•·é nd
zneli na jeho koncet·te, net..oll 
rozsuhom ve fké o techn icky ml· 
morlad ne ná ročné. Hodnota 
Kecskésovho recltAiu spočinula 
v štý lovej čistote, v jeho muzt
l<ll lnom poda ni a predovšetltým 
v ~Ivom spoznávanl hudby sta. 
t•ýc:h mnjstrov, k tol'f pre luiuu 
tvoril i. Pretoze lutna svo)1m 
dobovým u rčenlm sa pre dneš· 
ného posl ucháča nemusi zda ť 
dost otučne vý1·ozn9m nastt·o
jom, ten to koncert smf' hodno· 
ti ll nnjmll pre jeho dnunatur 
g lu o výchovný zOmor . Jeho za
radenie na Dni gllnt•ovej hudby 
llolo z toh to zorného uhla na
na jvýš opodstatnené. 

Posledné dva konrert v pau·!
( Pokračovanie na 4. str.) 

Gitarové duo Guy Lukowski a · Philippe Lemaigne z Belaicka. 
Sn fmky: P. Hermgeš 
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(Dokonče-nie .z 3. str. ) 
h belgickému gltiii 'Ovému duu 
- Philippe Lema1gre a Guy Lu
kowskl. Svoje hostovanle v Brl'l 
t•slalle zostavili tak, aby pre
zentova ll svoje spoločné l tn
dlvldu.ílne umelecké schopnos· 
ti. Najblf~šle Ich naturelu sto· 
ja skl<•dby s t•omanllckým ná
ctvchom, predovsetk~m dl~la 
~pll n !elskeho skladatera 19. sto
J'OCiR Angela Barrlosa. Zaujl· 
mavá bola skladba Philippa Le
rna lgra Pllrtita, lnterpretovantl 
autorom, v k torej bolo badat 

~nahu o moderne;sf a súčasnej· 
~~ prlstup. Počas obidvoch kon· 
certn9ch večerov sme mali 
mol.nost počuL v In terpretácii 
tohto komorného telesa Kon· 
certné variácie op. 130 M11ura 
Gtull~tnl ho. Scsť varlllcif na da· 
nú tému vyznelo v podan! na j· 
plastickejšie a najlepšie a d11lo 
tuslt, ~e pri vhodnejšrJ drama· 
turgickej voľbe by bolo vyst•í· 
pente gilarovt1ho dua väč~lm u
meleckým zážitkom. 

MARTA FOLDEŠOVA 

Lúčnica na nádvorí 
Spevácky zbor l,účnice s dl· 

rigeotom ZdSI. umelcom d1·. Ste
fanom Klimom sa prezen tova l 
5. augusta celovečernym kon
certným programom, zoslave
n ym z kmeiio~ého r epertoáru 
zbO l'U. Premyslene volená dril · 
muturg1a zahrnovala dlPla vla
cetých ~tylových obclohf, po
i:ťnajúc tvorbou renesančných 
mujstrov vokálneJ polytónle 
cel ukážky z obdobi /! •·om,Jn· 
tizmu, až po lnterpretllclu Stl · 
i'a<,nej tvorby sklada te rov p1 e
vn.>.l'IP slovenskej provenienc-ie. 
Ovodné takty prvej polovice 
kon(:r.rtu t>atrill sl<ladbám C. 
.MrJniPvrnllho, L. Mllrenzla a 

1'. Morteya. Madrigoly starých 
mll jst•·ov I nterpretovi!! Spevác
ky zbor Lúčnice ;; týlovo, so 
zmyslom., pre prepracovaný a 
kultivovany výraz. Vokálnu 
tvorbu romantizmu zastupovll · 
IL dva zbo1·y z tvorivého odka· 
zu A. Dvoráka, ktorých poda
nie cbal'!lktel'izovol!l vrí1cna 
muzlkalitR, akcuntu juca !..Jenu· 
to~l melodickej lini f'. Vyrovna
nasL hlasových skupin a kom· 
paktnít f11rehn.l zvukovosf bo· 
la charal-.ler1sllcka pre inter
pretáciu spon 1enutých diel, 
ako RJ nll~lectujúcich skladieb 
autorov G. Svirldova 11 P. Ebe · 
nd. 

Záver prvej polO\ 1ce a celé 
druhá ča!.( koncertu zborové 
ho telesa pdlrtla up1·avám slo· 
venských fudových plesni od 
E. SuchoJ)Il, j. Cikket·a, z. M!
kulu, O. Ferenczyho, B. B.tJ•ló· 
ka a M. !;chneldra-Trnavskóho. 
Vystihnuthn milady Jecfnotll
výcti sk lad1eb p•·ednlesol zbor 
prave v jeho podaní také .:na
me, p l'ilom pusobtvé Lltčne hry 
Z. Mii<LIIU, s vypä tou dvntllll IC· 
kou ;kálou Clkkerov zbor \ 'y· 
letel -;okol, enJOcJOnáinym 
vkladom p••h pel do atmu~f()J') 
koncel'lu i'.cnský zbor Lúčnice 
v lnterpmtácll Trávni<: š. !\li· 
mu. NORA K VSELOVÄ 

Mladí v Klariskách 
V rtuncl Kul t (u· neho leta '80 

usl\lltočni!J sa v l\larlskách dvu 
koncerty, kto1·ých usporiadate
rom bol SHF a Galéria hl. 111 . 
Bratislavy. K)Jn dramatur!pn 
prvého pudu1atin 11kccntoval u 
LVOJ'i)U rOJJI<illllCkýCII ll ~ÚČtl S· 

n}c:h í:Httorov, nd druhom du· 
mlnoval odkaz klHsJkov a ba
rut,uvych Jll ll jslruv. 

!;vojlm vyborn} m vSkonom u
p tllHI nu pr\'0111 l..uncerte (21!. 
VU.) mladý l>lovcn!>ky basista 
PettJr Mll-.utál.. Už poc<ts štúdii 
ho prijali do operného l>Uboľu 
Slovtlnského národného cllvaclla , 
p ies110vého ~án ru sa v a k ne· 
vzdal. 1\eraz !>me ho počuli 
spievať hudbu starých majstrov 
s ensemb lom Musica aeterna. 
NaJvlaslnejsou oblasťou, kde 
mdže ukázof svoj hlasovy volu
men, je vsok hudba •·nmantikuv. 
jeho spočlutku až pdlls dlscl
p ll oovaný p l·ejav vyzrel prec.lo· 
vsetkým po vý1·azove1 stránkiJ. 
Po úvodných lloloubkových 
Spevoch jesene prr.dniel>OI 
Rllchmanlnove tri 1·omance s ty
p icky raclnnuninovskou exalln
vanosťou n s prlhehHvou ~ raud· 
clou !>i rol-.odyc!Jých plôch. Pís· 
n~ nejtajnejšl PetJ'R Ebena ob· 
sahovali jemnu i,k,\lu n<íliid •n
t !mnej lyrickej počzle. !;chu 
mnnnove lrl p iesne !.8 zasa vy
značovali kultivovanosťou, vku
som a štýlovosfou. ObdJvov&ll 
sme Mlkulá!;ov tmavý, hutný 
bas, jeho ohybnosť 1 výrRzové 
bohatstvo, treba vsak vyzdvih
n ú( aj jasnosť a zrelefnosť ar-

llkUl<1Citl, Vld~llluStl tdk dóleLI 
te pri pies1iuvom pre]uve. Na 
I..IHvíri citEvo :.prev<idZI! Ia Ml
Inda Synkova; bol lo Iba RHCLJ· 
maninov, ktorý potreboval In· 
~Llllmcntlilne viA c dotvoriť a liu· 
pov~d1:1( nal.tdu piesne. 

!:> P. Mik ulasorn sa na pócJiu 
~trll:ddl k iHrlu~ t•sta jozef Lup
ldtlk, pusluchaCom dobre znn
m y dl;o orchtJstrálny, komoruý 
i sólový bra č. V Stravln!.kébo 
Troch ku~och pro ktannet :.ólo 
pl'fam exceloval. je to sice 
skladba lntel'prt:ltac':nc vďač nil , 
bot1atá na sonortstl cké l I'Yt· 
mlcké zvláštnosti, zálaii však 
na lnteJ·prulovi, ako dokúže vy
uziť fmesy, ktoré mu kompozí
cia pout1ka. Napt'otl tomu Sal
vova B11lada pre dva klarlnetv 
potrebovola este väčšf prlt'111k 
clo výrazovej podstaty. SkiHc.lil · 
ter sa orHmtovnl na póclor}'s 
so strledanlm viacerých kun 
triiStných nálad s uomtnu1úcou 
a pl'e autora chacaklertstlckou 
b!lladlčnostou. A práve túto čr
tu dielo postrádalo. Luptlíčiko
v)•m partnerom bol jozef Galis. 
Na večere zaznela e!:tc Parťko
va nedlhá Sonéltu pro fluutu bÓ· 
lo v podan! štipendistky SHF 
D11gmar !;ebcstovej·Chlad nej. 

Oba koncerty pi!trill mladým. 
Pestros t drHOll! turgie prvého 
ni!IH·ad ll ll pe:.trosť in lerpretac
ných zostliv druhého koncertu 
( 25. Vllj.). Na pódiu sa strle
cfavo :.óllstlcky l spoločne pred
slavlll Mal'ica Do1Jlé5:ovll·Kopec
ká, jindi'lch Pozdera, Peter tla-

mrlr 11 joze f PodhOl'llUsky Na 
j~dne1 :.trant je chvál) hodne, 
že takto vzniknuté zuskup(:nJH 
pokC!i>aJl1 sa nahracltť v na~om 
Interpretačnom zltzcml al:lsen
l:IU komorných súborov menšie· 
ho olJ:.ndenia (s V51nlmkou kVllr 
tetd 1. na druhej strune vzniká 
neiJetpečenst vo ned o kona lej ln
lerpretácie, nedostatočnej sú
hry, rezerv v zvukovel vyrovna
nosti a pod. Cast l..oncertu smt! 
preto pochopili v in tenciách 
nahradiť nedostatok jestvuj(J
clch komon1ých súborov (Vl· 
v!lldi: Sonáta C dur pt'C husle 
a b!l Sl>O conUnuo, llavcln: Dlvcr
tlmenlo C dur, flob. XIV:BJ . Me· 
ni! vsetkych l'ičlnkujúCJCIJ tlgu
l'U jli nn listine mladych nmo
muvani ch a sporahllv~·ch lntPr
P•·ctov. Ich v9kun hol vsak po· 
znucený Istou dávkou lndtsno· 
zlc1P.. Crmballstka M. Doblá~o
VII Kopt•c·ká potvrdil/l svoju po
ves ť cttilvej komornej l lrllčky, 
v sólovom prejave sme vsak po· 
strAcll!lt iskru suverénnej pre
sveclčlvostl. j ln d ~fcb Pazder!l v 
poslednom č11~e absolvova l ce
h1 reťaz náročných podujat!, 
kde podaval ma jstrovské výko
ny. Na recenzovanom koncet'tP. 
n zrejme únavou vy trat lia z 

Jeho h1·y tá koncentrovanosť 11 

tPchnlcká brilantnosť. ktorá stt 
snúhf s jeho umeleckou osob
nos ťou. Podobný dotem za ne
chnl v BP.rgerovf•ch Konve••gen
clách pre sólové violončelo aj 
jozeF Podhornnskp. 

JA NA SUHAJDOVA 

V dňoc h 7.- 9. VIl. t. r. hoal'o~al ~ No
vom Meste n. V., Novfch Z6mkocb a 
Bratislave Tanečnt súbor Sonare Chen-

. da z Indie, ktorého vysUipenle zabezpe
čila ts. umelecká agentúra Slo~koncel'l . 

jeho umel ecký vedúci a choreograf Sbrf 
Sonar Chand je dtu1tranne ~innou osob
nostou, má bohaté sk úsenosti ako he· 
rec, bubenlk, šabrovt tanečnfk, učtter, 

vedúci hudby, architekt sc~ny , osvetro
vač, choreograf, riaditel a spiaovater. So 
svojim taneč ným súborom precestoval 
takmer ce l ú. Indi u, Bermu, Shrl Lanku, 
Nepál a Afganistan. Program súboru po
zostával z klasických indických rudu· 
Yých a rituálnych tanco~, pentomfmy a 
balel u a stretol se a obecenstva • mi
moriadnym ohlasom. -šu-

Snllllko: Z. Mmáčou\ 

EVA 
BLAHOVA 

BratJslav!:>kd sopľillllstka E;va 
l:llahové! pôsobi v slovenskom 
l1udoonom .lJvote uz VläC: ro· 
kov aJ.;o komornd spevacl-.a a 
postupne Sl kOntúrUJC SVOj p1·0· 
ft), pOZICIU, [lllVole llliCbtO V Slllt:· 

I'OVanf, ktore sl V)l}'Cild. 
JeJ prvym vzorom 1101 ncl!pu•·· 

ne otec d1. janko Blahu, vy
znamny slovunsky tunurJ~Ld a 
d llwru~ny protugunlsta Opery 
S!I.O. l'ros trll clit~ doJntJcnustl s 
ku.:c.Juuennou ttudllOU d cJcoald · 
1111 o hudbe l stlné zailtky z 
opern~·ch vecerov v SND, ktlt1 
v rokoch jllj stredoskobkycb 
5Lilt!H pósollil,l výbomá sólls· 
lieku zostava, J'Oí'.hodu Jlicon 
mi~rou vpl9vnll na JeJ rozhod
nuLJe venova t su tlci. spevácke· 
mu umeniu . .Ei>te prlldl ym oez 
..:ačala po motUrlle StUdOVdl 
!.puv nu VSMU v Bralll>lave w,. 
k11la n•ekoľko cien 1111 Su(u
i.18Ch tvoriVOl>t i mladeže. Po
Cas !.túdla nil \'SMU bola žluč· 
kou prof. Anny Ht·usovskcj, vy
Juka] úce; koloratúrDilJ !:.opra
nJstky a uzná\'anej odborníčky 
1111 vysoké žonské hla sy. Nepre· 
kvapu je preto, ak nii}Vlastnej
Sím hlasov9m odboJ·om Evy 
Blahove1 sa tiež stulll lyrlcki.Í 
koloratlil'll. 

Koncom sesťdes111 ty ch rokov 
na zák laue pokusného predsple
VIInJa v drá~clanskom Stt1dlu 
pre ml~tdych opetni•e;ll spevá
kov bo!H Eva BlahovA prokvtl 
PUIÚCO priJaLíí do drážďanskej 
operyl Kvôli rodinným dôvodom 
sa v~ak v rát\Ja domov, čfm sa 
Jej spevácky vývoj zmeni l a do
sta l neo perný smer. Neskôr sa 
prthláslla na prljlmacle poho· 
vory na viedenskú IIochschule 
ttLJ· Musik und darstellende 
Kunst, kde ju pl'ljoll do triedy 
špecia lizovanej na komorný a 
koncertný spev, ktoru Vledol 
Robert Schollurn, dôverný zna
lec ľu dského hlasu. významný 
pedagóg pt·c oblasť komorného 
spevu, !tle t uznávaný sklada
tel, c.llhoročny kor epetltor a 
sprcvadzalef mnohých slávnych ' 
v!edenskych spevákov. Nasle
dovali t1·l tv1·dé roky, naplne
né cestovaním do Viedne a stú
citom literatúry. T5•7dcnnou nor· 
muu bolo naštudovanie jeclnóbo 
pJesiJovóllo cyk l u alebo soprá
nového partu v oratórJU či kan
tMe. Ak prvé dva roky boll 
poznamenané neust!ílym pr!le
vom nových komorných plesni 
a koncertných diel, tret! rok 
znamenal ich konečné vybruso
vanie a štýlové dotvllranle. Vo 
Vlerlnf sl EvR Blahová vylludo· 
vala repertoár, ktorý jej mOže 
závldlct nejedna popredná spe
váčka tohto žánru: okolo 30 
Ol'atorllllnych partov, vyše 200 
niP.!;nf. Renertoár siaha od kla-

alky caz r omantiZmus - a! k 
Debussymu, Stravinsk6mu, Ber
govi a Webernovl. U prof. 
Scholluma sl osvojtla z&sady 
štýlového spevu pre jednotltvé 
prúdy, národné skoly, PI'ÍCOJn 
zvlást detailne spoznala nemec
kú spevácku školu s jej dórft· 
zom na arttkuláclu, upevneme 
koncoviek, konzonantov, s po· 
mel'lle presne zafixovanym cste
llckym názorom najmä nd ples
ne klasicizmu a rom~tnllzmu 
ako aj Ich tnterp!'etáclu. 
Súčasťou repertoúru Evy Bla· 

hovej je fudová pw~:>eiJ, ku k to
rej sa vrátila po odstupe ro
kov na vyši.om stupm poznHOl& 
jeJ hudobnej jedmečnostt, 
úprimnosti, prostoty, prfez rač
nosll n ťrečltosll. 

Spieva( Iuclovú p1estlň 
alebo jej kompozfčué VIH'IIlcle 
v muol10rakých úpt•avách pova
ŽUJe Blabová za jednu z naj
ťaišlch úloh. Vyberíí sl na tmi3 
tle dtelH, ktOJ'é mRJC! . mel~:~•• v 
hudbe, ale l v texte skryté co
sl navyše, u k l orych JB pod pr
vou lfnlou basnlcket v9povcde 
~kryty este podtón nálady, vv
chlldzatúCI zo srdca anonyDJné
ho 1 reá !neho tvorcu. Pa letn jej 
piesJ)Ovej ponuky - tba v ob
lasti insp1rovane1 slovenskou a 
ľeskou lludobnou poetikou 
je su·okli. je oddanou a znsvä
tenou tnlerprctkou najm:l ruuo
vych plesni v úpravo l\lexan
dra Moyzcsa. úprav sloven
:.kých fudovych ptr.snf od !:lo· 
llllsltJvu MartllltJ. ~lovrm~krch 
spevov Vitozslavu Nové'Jku. IA· 
nackových up ru v n10rol\ -.k., h 
ludovych piCSill, HlC t10i. pii", IJl 
na;,il:ll skiH!luterov: M. 'il' IJIIf!J· 
dJ'a 'fl·navskl-lho, !::iuchoi\oJ 1 PlllS· 
ne z hd•·J, CtkkeJ'cl ( I:'<H tipra v 
ľudovyc.h piesn! l, 1\arclo!..; l Vy
chodosloven~ké p1e:-.ne l ,\ ko
by rodné korene - ta k pov ne 
za pustcné clo sknllr.k1~ 1 pnel l', 
kde Sd narodi l 111Plrn Jill otP.c, 
ale l ona, jeJ llt!d<lll V\'h)• núť 
lusku k naJ krajsfJn klfmotom, 
ktoré Sil k nám vracajú raz v 
čfrej podobe, 1nokecfv wmne 
zhladenO rukou majstru 

Obfuocnym ľcpcrtu"' uv , m 
č istom Evy BlahoveJ su u~.: 
Ovot·úkove Moravslu: Llvup,I-Jtl· 
V}', ktoro spleV!l ~pu lu ~ VJktO
nuu Strčlccnskou u s kluvlr· 
nym spnevoelom Milo~a .St~:.~rul>· 

tu. Toto drum11lurglt:ky pnta.:
hvé - a nera<~ 1ed1né {;islu kon
cet·tu - malo v j.)Odanl dvucll 
vy!Jorne komorné c!tlacJCil u
melh.yil už množstvo repl'(z na 
ce lom Slovensku, na väčSic h 1 
menS!cb konceľtnych .. ~ta · 
clách'', v!.ade tam, kde už JB 
dnes clo:.t vď~tčných pol>luctla
čov, & to n taleo pre DvoréJ..d. 
Vedľa koncertnej činnosti pO

sobi Eva Hlahová už jedenast 
rokov na Divadelnej fakulte 
VSMU, kde je asistentkou pre 
trochél zvláštny odbor: zasva
cu;e do hlasovej vychovy 11 lá· 
kladov speváckej technik) cl· 
nobercov. Pokračuje tak vo vy
učovHnl toho odboru, ktOI'Y za. 
lož1!a a rozvl]ala zas!. umel· 
kyi1a Zita Ilud cová-Ft·esovA. Po
dobný predmet nem A dnes ani 
pražská: ~tni brnenská dlvlldel
na fakulta. Zmysloa1 tejto vý
učby je da t budúcim hercom 
nielen z[!klady oarábama s dy· 
chom, ako základom ekonomic· 
kého využlvanla hlasu, ale cez 
psychofyzické uvornente dostat 
hercov k prirodzenému dýcha
niu a tvorbe tónu. 

Eva Blahovll sa zapálila pre 
tento spôso!> pedagogiCkého v y· 
užltfa svojej osobnosti a zd& sa, 
ze ju to no pli\ a poc1tom u spo· 
kojenla a š ťa st1a, vhodne to do
ph1a jej poznanie o spevác
kom hlase, ktory zostáva leJ 
na jväčšou láskou. MladA, t JVO· 
taschopná, neustllle novč úlo
hy sl kladúca umelkyila 1dr! •. Je· 
ravedomP za svojim cielom : hú
ževnato vyuzlva v r ovna11ej 
miere nielen vokálne danosti, 
ale l hudobnú Inteligenciu a 
zmysel pre štýl, pro znásobova
nie svojho umeleckého profilu 
na tet•ltórlu. ktorý sa ni•7<'Va 
t·omorný spev. 

T. URSI \:UVA 

XIV. kongres ISME 
Skolsk4 hudobná výchova, hudba v kul
túrne j politike, osvetovej práci a v ma 
sovo-komunikačných prostriedkoch, ve· 
decké výskumy v oblasti hudobnej v s• 
chovy, hudobnú výchova " pred~kolskom 
veku, muzikolerapla a využlvanle tech 
nlckých pr ostr iedkov v hudobno-výchov 
nom procese. Popoludnia a večery pat 
rllt koncertným vystúpeniam U\nožstva 
vynikajúcich hudobných telies grupujti · 
ctcb mládež rôznych vekových kategóri J 

tovom meradle. ako sú: Katalin Porrat, 
Lt1111na Bočeva, Egon Kt·aus, James C. 
CoJ•lsen, joseph Sulz, Paul M1chel. André 
Ameller a In!. 

Stretnutie hudobných pedagógov z ce
lého sveta vo Varšave v júni t. r. -
týždeň tt•vajt1ct kongres MedzinárodneJ 
spoločn osu p1•e hudobnu výchovu (!SME l 
sa sta l dôležllým medzntkom pr e pont 
mame hudobnej v~·chovy v edukat!vnon1 
snezPnf jPclnotllví ch národov. Vo Var 
iodV!' sa viac ako doteraz vvzdvlhla ne 
zastupltl'lná úloha n:lroclne j a rudove i 
hudb\ pri výchovt! mlaclP.i generllcle. 
MtP!>torn mnot!:.tva preclnesený~h r eferá
tov na lltlo tému sa atall špeciálne a pli-

ná1·ne zasadnutia C!častnlkov v Pal.l • 
kultúry a ·vedy. Okrem prednášok, !'jlf~ 
rátov a dlskusif sa vera priestoru veno 
valo žtv9m metodickým ukážkam práce ~ 
deťm i. Práve tu sa najčastejsle a pre 
sved člvo demon!;trova 11 spôsoby tvorivé 
ho prfstupu k pr<t cl s hudobn}'m a tH 
nečn9m tolklórom pri jeho osvojovan l 
deťmi . Predmetom záujmu referujúclch 
(okolo 100 predná!;ok l bola výchovA pro
fe!-lonálnyc:h hudohnif..ov, hudba v ško· 
le a Yýj:hova u'-itt~IskÝ.C.b. kádrov, mlmo· 

Cestným predsedom !SME je Dmi tri , 
Kabalevskij, skladater po~lvajúcl vefkú 
autoritu. Aktlvnym predsedom je Naolll 
ro Fnkul z japonska, na čele jednotli
vých odborných komlsH a členmi pr ed
'ednťctva sú vyotkajuct odbornicl v sve-

Z našich pedagógov sa zúčastnili ak· 
tfvne nd kongrese Evl!en Valový, Frantl· 
šek Sedlák, Ludäk Zenkl , Václav Korbel, 
I van Sedlti.ček so svojim detsk ým zbor om 
CanUient~, Ján Schut z a CanUca nova, 
josof Krček s detskou lurlovou hudbou 
z CSU z Prahy. Veľkym počtom boli za
stúpeni ctomácl pofskť pedagógovia a hu
clolmé telesá. Najbliž!;f kongres fSME sa 
uskutočnf o dva roky vo Vefket Británi!. 

ALEXANDER 1\tOZI 



Snfmka: K. Vyskočil 

Oto Ferenczy 
• 

O SVO]OID 

poslednom opuse 
V l'~mci abonentných kuucet·tov Slovenlikej filharmónie aa· 

z nela v dňoch 6. a 7. marca t . r . premiéra Koncertn pre klnlr 
a orchester zas lúi!llého umelca Ota Ferenczyho, diela, ktoré 
vzbudilo ohlas ako u publika, tak i v odborných kruhoch. 
Toto dielo zaznelo takme •· presne 22 rokov potom, čo po prvý· 
krát zaznelo Ferenczyho Capriccio pt•e klavh· a orchester, ktu· 
rého prepracova nfm vlastne Koncert pre k lavfr a urchestet• 
vznikol. P.rel:o sa autor vrá til po t•okoch opäť k tomuto dielu? 

- Capriccio vzntklo v rokoch 1956·57 a v roku 1958 ho 
p redv!edll Rudoll Macudzlrísk! a dr. Ľudovtt Rajter na jprv 
v Ceskos!ovenskom rozhlase, potom l na vereJnOm koncerte 
SlovenskeJ filharmónie. Prijatie tohto diela vet•ejnosťou bolo 
vlažné a ľahostajné a len niekoľko mladých kolegov, medzi 
nimi 111 Michal Kat•tn, zaujalo k nemu pozttívnv pos to j. Clm 
viac som o skladbe prem$•šfal, ty m viac som sl uvedomoval 
jej slabé miesta - a to v dvoch rovmách. Predovšetkým, Cap 
rlcclo malo malo lyriky, čl azda málo medltatlvnych partii, 
ale 1 klavtrna sadzba, hoci bola krajne náročná, nebola pta · 
nlstlcky prlťazl1vá a s6llstovl dávala málo možnost í na rozvi· 
n ulle vlastnej nástrojovej hry. Tieto úvahy vsak ostávali na 
p la ton ickej urovni, nesnažil som sa skladbu pt·epracova(, hoc1 
niektor! mladi pianisti prejavil i o dielo záujem. Trvalo to sku· 
to.čne ~tvrtstoroč te, kým som sa k dielu opllť vrátil. A za tilto 
skutočnost vďač!m vlastno Tatiane F1·ai1ovej, bez ktorej vytrva 
lého nallehanta by som a:.:dH nebol mal trpezlivosť dielo pre· 
pracovať. Dnes toho nufu lU JCm, l keď mH práco na Koncerte 
stála veJa času. V Tt~llane Fraiiovoj som našlo! totl~ nielen 
umeleckú spolupracovn!čku, ktorá od počiatku ZIHi ja la k s vo1 e1 
úlohe pozttlvny postoj, ale hlavne Ideálnu renllzá to rku mojich 
kompozičných zámerov. Vďaka ~vojej vysokej technickej vyspe· 
lost! zvládla mnohé, velmi náročné úseky klav!rncho partu 
so samozrrjmosťou a suvt rcr.ltou. K tomu p1·1stCi pila l jej vyn l· 
kajúca pam !lť, ta kže sa mohla plne vnoriť do obsahu kon· 
certu. 

Oproti pôvodnému Capl:icciu, ktoré trvalo len o niečo viac 
aku 15 minftt, Koncc1·t je podstatne dlMI (25 minftt) , ale po· 
dobne ako Capriccio, plynie bez pauzy - je jednočasťový. Uve· 
domovali s te si , aké náročné dielo, v zmysle jeho časového 
trvania , ste pripJ•avll i pre klaviristu, a le i pre poslucháča? 
. - Pravdaie, uvt~ioval som o tom, čl hudobn ý obsah unes1e 
takúto zátaž a spočiatku som plánova l pred Finále ut·obJť 
pauzu. Pozdejšle som od tohto zámeru u pusti l a rozhodol sorn 
sa p red finále umtestnl( slršle rozpracovaný recltatfv klavlrn. 
ktorý p red nástupom Finále uskutočni gradovanie. Mnl som 
pocit, že práve táto gL'Ildáci!l klavlt·a s náročným zvukovým 
vypätím zaisťuje, ie sa nástup finálnej časti pocfti ako niečo 
n evyhnutného, ale aj ako uvo rn en te. 

Od vzniku Capriccia sa vU hudobný rukopis, ale l názor na 
vzťah s61ovéhn a orchestrálneho partu nepochybne vyvfjal. 
Iste s te sa zamýifali ned somolným klavfrnym partom, nad 
problémom pianlstickej i tylizácie . . . 

- VypL·acova nle klavlrnoho partu vytvá ralo hlavnú čas ť 
môjho úsilia pri p1·epracúvant Capriccia. Odstránil som v!.et ky 
frázy, ktor·é zbytočne komplikovali činnosť ptanlstovej ru ky a 
prs tov a snaill som sa viesť pasáže Jedn oducho a ,.bez schvál · 
nosti". jedným s lovom, nechcel som klaviristov• strpčovaf ži· 
vot. Mojim zámerom bolo styllzovať kh!Vfr tak, aby som Inter· 
pretovl pos kytol potešenie z hry, v k torej by sa plne up latnila 
jeho tech nická suverenita, kde by mal možnost ukllzat, čo via ·· 
a kde by uplatnil a rozv1nui vi>etku v)Tazovú pestrosť klavlrn€· 
ho muzlcfrovanla a nakoniec l brilantnej vlrtuozlly. 

A ako ste pristupovali k problé mu orchestrácie? 
- Od začiatku som dlívol pozor, auv som orl'hester neprc 

fažil a neutopil klavlr v masfvocli orchestrií lncho zvuku, vy 
strihal som sa tuhu, aby som neprekrfkol sólový nástroj Ol' 
chestrom, ako sa to neraz deje v mnohých súčHsných klavir 

· nych koncertoch. Sn ažil som sa preto lnstrumen tova t pl'lesvil 
ne. komorne. Iba tam, kde Išlo o orchestrá lne tutli č l vyvrc11o 
lente pr·ucesu - najmU v zltvel'e konconu - som orchcstc t 
chApal ~ku I'Ovnocfm ného partnera klnvlra. Naopak, orchester 
som nechal 1 mlčn( 11 vytvoril som prlesto1· pre dvP rozsiah l" 
k lavlrne kadenc:tr , čo mysllm, t lei pri s pelo k vvvílže nosll for 
my ce lého di ela. 

K vyváfonos ti ľu r111 y vsak neptH!h) llll e pri spel l ďal•l fakto r, 
ktorý by sme mohli ozoa~it ako výrazová mnohotvúnoať ••• 

G AMO ECE ZlE· 
'tll.O~LA \' KOlU ' EK: SLÄV· 

, OSTNA PREDOHRA, KON · 
CERT PRE KLARI NET A KO· 
MORNÝ ORCHESTER, KLA· 
VfR E KVI TETO, KO CERT
' A FA TÁZIA PRE FLAUTU 
A GITARU 

~ OPUS, Sterr.o 9110 0859 

Diela . zvolené editowm p1•e 
Rulol'skú platiíu .Miloslava Ko· 
rfn ka z potešitefne sa t·ozras· 
tajúcej série profilov Opusu po· 
s lihujú nielen svojské črty hud· 
by tohto sympatické ho sklada · 
tera, ale podávajú zárove ii -
pochopitelne v rámci časo· 
vý ch možnostf jednej platne -
priet·ez jeho doteraj!ífm tvori· 
vým vývinom. O ňom vo výstif. 
ne presnej s kratke pojednáva 

toxt na obale od D. Stiaekej. 
Hned' úvodná skladba Sláv· 
nostná predohra (SOCR v Bra· 
tls lave dil'iguje O. Lenárd), 
komponovaná k 15. výročiu 
SNP prljamne prekvapi " mo· 
derným" poňalfm orchestrálne· 
bo zvuku, brilantnou inli tru· 
111entáciou s vefkým podielom 
dychových a bicfch nástro jov 
l vlastným naplneohn progn· 
mového d meru. Autor vyu2fva 
sémanticky notmú intonáciu -
prvé tri tóny naiej hymny -
na vystavanie pôsobivej plochy. 
Vo forme (rondová, ale správ· 
nejšie je vidiet' v nej názna · 
ky sekvencovilé ho radenia, 
strihovej montážnej techniky l 
ani v charak tere výrazu (ne · 
patetická sl ávnostnosť) nie t 
s tup po nejakom schematizme. 
S odstupom rokov možno kon · 
štatova ť , le Predohra patr! k 
v:;dat·eným dielam s povstalec· 
kou tematikou . Už v ne j sa 
uete fne črtaj ft zárodky Koľfn · 
kovej svojskos ti , kontinuitne, 
hoci s viacerými pre menami v 
oblasti jazyka a techniky roz
vfjanej af podnes: poetika sa 
v jadre nemenf. V Koncerte 
pre klarine t (J. Luptáč ik, SOCR 

BEDAICH SMETANA: Moja v lasť 
SLOVENSKA FILHARMÓNIA, 
dirigent ZDENEK KOŠLER 
OPUS Stereo 9110 0557 - 58 

je málo hudobných dio!, ku 
J..torým sa vraciame opäť a opäť 
s bazr)ou, úctou, a le l hrdosťou. 
K nim patr! nesporne Smetanu· 
va Moja vlast. Poču ll sme ju 
nespočetne ráz na koncertoch, 
z rozhlasu, z gramafónových 
nahrávok, menej čl v iac vyda· 
rane a predsa nezovšednela . 
Mysllm s l vsak, že l pre dlrl· 
genta , ktorý sa stretol s i'lou 
akt!vne a omnoho viac ráz, le 

v Bratislave diriguje O. Le 
nárd). Klavlrnom k vintete ( 111 . 
Lap anský a Bra tislavské kvar· 
telo J i v Kon certnej fanUízii 
pt•e rtauto a gitaru (M. Jurko· 
vil:, ). Zsapka) plne dominuje 
sila Koflnkovo muzikantstva, 
kton~ si vie nájst priec hod aj 
v nov om materi á lovom okoll. 
Autor toti ž nehľadá nové pre 
nové, primftrna je pre neho hu· 
dobná predstavivost', zmyslupl · 
nosť zv ukových útvarov. Nech 
zvol{ akékoľvek pros triedky, či 
techniko , vždy si ju vie pod
riadil' a vnútiť je j nie!!o zo 
svojho te mpet•amontu. Scherz6z· 
na iskra , šibalská hravosť a 
ostrý vtip okoreňujú jeho hud· 
bu - a to sú dnes v prevaž· 
ne válnom · chúre s lovenskej 
tvorby veľmi vzäcne ing red.iim-

cie. Zvláš toym duchom sa vy
z načujú pomalé časti. Origin ál· 
n y statický ftvod Koncertu , r é· 
torlcky vznosnd chorálová té· 
ma v Kvintete, pripomfnajúca 
Sostokovlča, kontrastne účinný 
stredný diel Fantázie nepôso· 
bio n adnesenou h lbokomysef· 
nost'ou , ale prostou, f1primnou 
hlbkou. 

Klal'inetu , klavfru, Jlaute i 
gita re zveril Kotfnek party, 
poukazujúce na jeho perfektné 
ovl ádanie š pecifických .mož· 
n osil týchto n ástrojov a posky· 
tujftce účinkujúcim značný 
priestor na sebarealizáciu. Zna
menite sa so svojimi pasážami 
pohral J. LuptáiHk, duo Jurko· 
vič - Zsapka je koncentrova · 
n é a ideálne zohraté, skladba 
v ich 11odanf vyznieva efekt· 
11 0 a s bezpro blé movou ra h
kusťuu , absolulól'ium s i zaslft· 
ii M. La pšanský. Rovnako O. 
Lenárd a SOtR sa spolupodio· 
ra jú na tom, že . stretnutie so 
svojským, v detailoch i v cel· 
kovom týlc osobitým z javom 
našej súčasnej tvorby M. Ko· 
i'fnkom je podporené a umoc· 
nené kvalitnou interpretáciou. 

·ip 

pred~u nové a nové oilvt:Jme 1e 1 
vzucnych nót tiež nevsedn~m 
svia tkom. A tak to má byt. NaJ· 
väčsle klenoty nikdy nesmú zo· 
vsednlet. smetuna hovori Kos· 
let·ovl priamo do srdca, tak, ako 
mu hovori do neho história čes
kOho národa, krllsna česká pri· 
rada, vlastenecké pocity. V hud· 
be neoklameš, maska padne ... 
Cyklus je pre dirigen ta strán· 
kam! románu, poznávame rov· 
naký rukopis n ie len kompozf. 
c le, a lo aj jej In terpretácie. Až 
s ptchravou presnosťou vycftl 
dlngent náladu jednotlivých hu· 
dobných básni, orchester mu 

s Capricciom som nebol spokojn~ aj preto, :Ze mu chý· 
billa vyrazová pestrosť , celé bolo zamerané jednostranne -
nll l<thk~. hravý, scherzandov9 tón. Cltll som. že raz tejto hud
by treba . vykontrastovať v~razom odllsným, napriklad lyrlc· 
J..ým, medll!ltivnyul a zvýštť tým jeho ftčlnnost. Lyriku som 
po zvúženf umiestn il do dvoch verkých celkov sólového klavlra 
- prvý zoznleva po ukončeni expozfcle soné tovej formy, druhy 
pred nastupom finú le. Mysllrn sl, ze terajši tv11r diela zfskal 
nielen no pestrosti výrazu, ale ie sa ml podArilo vyvážiť l cel· 
kovu formu skladby. 

Vo rinálnej časti , pred repl'lzou hlavnej t6my, je umlestn o· 
ná vsuvka, označená v partitúre ako Omaggio á Igor Stravin· 
~klj. Z akých d ílvodo9? 

- Igor Stravins kij sprevádzal V}VOj mojeJ J..ompozlcle od 
~tudentských čias, jeho h udba ma neustále fasci novala, vyho· 
vovala mojej mentalite. Finálna časr Klavimebo koncertu pri· 
pús talu svo jim cha1·akterom umlestuenle úseku. ktorý by svo
jou brilantnosťou a capr!cclóznosťou bol bllzky pol)at!u allegra 
igorom Sll'HVInským a tak som poklada l za vhodné r.loZlť tou
to cestou ~voj hold tomuto vefkému skladateľovi. 

Prlpr llvila : VLASTA ADA!I-1ClAKOVA 

znle v tlsfcorakýcli vtrazovýcli 
nuansách. Ze orchester dôverne 
pozná toto dielo, je ·zrejmé od 
prvého tónu. Je tvárny, plastlc· 
k)• znejú sóla dychových sek· 
eli, mäkká A jednoliata Je s lá· 
é.lkovli skupma. 

Krásne vybavtln~ dvojpl!ttno· 
vý komplet so zasvllteným ú· 
vodným textom Mariána jurlka 

a vyznanlm dlrl~enla zas!. u· 
molca Zde1~ka Košlera k auto· 
rov! 1 z Jeho vlastneJ skúse· 
nosti s predvňdzanfm Mole1 
vlasti dopJiía túto skvelO na· 
hrávku. Snhnka lP Aj po tech· 
nlrkP.! strťinkc vzorovou a ctt 
svojho vydavatora OPUS. 

VIERA I,JPPOI.OOVÄ 

4. MEDZINÁ RODNÄ 'ľRIRO ~ 
I\1LAD'2'CH INTERPRETOV. BRA· 
TISLAVA 2.-4. X. 1977 
OPUS Stereo 9110 iJ 788·89 

Tento dvojplatnov)' komplet 
je !oúčastOll sľrle UNESCO -
Mlad! Interpreti. S výnimkou 
Katsarlsovej studtovej nahrév· 
kv v~etky ostatné sú záznama~ 
mi z Trlbúnových laurefltskvrll 
výkonov. . 

S. Rachman inov : Prclftdtá 
g mol , up. 23 . č. 5; D duL', 
np. 23, l!. 4; c is mol , op. 3, 
č. 2; Fran z Liszt : Fantázia na 
Beethovenove Rui ny AthP.n , 
G. 389. Cyprien Kat11aris, kla· 
vlr, Francúzsko. 

Katsnt·ls sa predstavuje sve· 
tom jemu najbllžš!m - .s.vetolll 
romantickej fa nUlzie, spevn()S· 
tt, vášn lvosll a virtuozity. Pt e· 
svE•dčuje o fascinujúcich llilch· 
mck9ch moinostlach, čo sa pre· 
mleta do e le~unciP. výrazu, Tal\• 
kustl p P.rltvych pnsaž!, huslo· 
tv trllkov, kvnl!tv ~ónu. do mo· 
hlllzujlicej sP~lopnostl twdcwať 
velkú klP.nbu celkoveJ vysldV· 
by. V Prelúdlll g mol l els mol 
JP mu bllzka typická nostalgia 
rachmHnlnovski'J lyrtkv. VIe 
plasticky a spevne . formov11ť 
kantilénu. - Katsal'lsova llsz· 
tOVSká lnterpret(ICla pri Vsel• 
kej techmchej suverenittl a 
lesku je pl'lestoroln, ktorý vy· 
uiívo na tvor·lv6 formovanie de• 
tullov 1 celku. Llsztovskej rak· 
túre vie vtlačiť pečať poeuc· 
kej náladovostl a povzniesť 
sk ladbu clo stéry elegan tného, 
vzletného, cltuplné~o. no nie 
s!llónne sladkastého ná ladového 
oparu. 

J. Ph. Rameau (úprava Fer· 
nord Oubrados) : Symfónie a 
ta nce; }acqu'es Ibert : Tri sklad· 
by pre d ychové kvinteto, Brat!· 
slavské dychové kvin teto, CSSR. 

V Ramcuuovl zameriava 'sa 
súbor predov~etkým na zvuka· 
vú vyváženosť a na lntonnčné 
Z\'ládnutle. Toto ústlle korunoval 
Ospech, pravda, za cenu rezerv 
v presvedčlvosll o bezprostred
nosu výrazu. Ako by tu hrá~ 
v s nahe po stýloveJ disciplíne 
prillS spu tnávali svoju prlrodze· 
nú muzikantsk(t Iskru, takže 
tomer koketujú s ak!ldemickým · 
výrazom. lbort je zrejme svo· 
jim výrazov9m svetom nature· 
lu lwáčov bllišf, preto vyznieva 
prirodzenejšie. Technická vy· 
spolost sO boru je a) tu vynlka· 
jú ca. 

W. A. f>1uzart: Koncert pro 
dva k lavíry a orchester Es dur 
(KV 365) . Klavlrne duo sestier 
Pcklnelovýc b, NSR; SF dirigu
je Z. Koi ler. 

Po vypočut! tejtO ,.life" na· 
lmivky sm~ sl opätovne prtpo
menuil nezabudnuteln~ a po 
vi.etkých stránkach vzorov9 v9· 
kon tohto dua. Obdivujeme 
vzácnu jednotu všetkýc h kom· 
ponentov, vyrovnanosť zvuka· 
vej sfthry, vkusu, emocloná lne· 
ho cltenla. Znamenitý, muz!· 
kantsky rovnako presvedčivý, 
štý lový a lnšplrl,ljúcl je aj vý· 
kon orct1estra SF, sOhra dlrl· 
genta s duom. 

J. S. Bach: Koncert pre h us· 
le a orchester E d ur , BWV 
1042. ilia Piorrou , hus le, Svéd · 
sko; SKO p od vedením B. War· 
cha la. 

V tejto nah1·ávke sa stretava
me so znamenlt9m pódlovym 
výkonom umelkyne, disponuJ ú· 
cej vláČnym tónom, us rochtllym 
v kan ll léne (bez nadmerného 
vl bra taJ d6sledne nadv!lzu túr •m 
na štýl. CPikové tvorivé ústlle 
huslistky zameriava sa tak v 
detailoch, ako v koncepcii l.el· 
ku na výraz. vorba temp, nAJ· 
ml! vo finále, je rozvážna, čo 

umoži)U je umelkyni sC1stredH sa 
a bez nervozity vyhrať l tvori· 
vo stvárniť každú notu. 1\'l. na 
nepa trné vybočenie je na v9š· 
ke aj Intonácia. Skoda, ža vý· 
kon SKO nevyznačuje sa v sú· 
hre l zvukoveJ kvalite úrovňou 
známou z o&tatných nahrávok. 

3l. Cl%UC 

·-



Dllstojnf maratón 
Slovenského filharmonického zboru 
Umeleck~ nasadenie Slovenského fll. 

narra.onického zboru v posledných sied
m ich sezónach na významných európ· 
skvch fP.sttvaloch a hudobných týždňoch 
p otvrdzuje jeho spofahlivé kval!ly. 

V aprfH t. r. uskutočnil SFZ mlmot•lad
ne náročný 19-dňov ý umelecký zájazd po 
~Ialiansku. Pätnás t koncertov na trase 
apenfnskym polos trovom a ~asťou Slc!lle 
( pt•! bllžne 13 000 km] odznelo v mes
tách Sulmona , Froslnone, jes! (miesto 
spájané s pamiatkou G. Bruna ]. Cosen
za, Termini, Messina, Taranto, Lucca (ro· 
dis ko G. Pucciniho). Brescia, L'Aqullla, 
Pe:scara a Regio Emllia. Náročný pro
gram pozostával z Rekviem a Quatro 
pezzl sacr! 6. Verdiho (dir. L. Stambuk 
Sagrestano, D. Paris a G. Vlntilä], 9. sym
fónie L. van Beethovena (dir. Ion Baciu 
a K. Wllss], Stabat mater A. Dvoi'áka a 
Ä capella programu (dir. L. Mátl), v kto· 
rých dôstojným partnerom nášmu re pre· 
zentačnému telesu boli sólisti a orches
ter rumunskej Státnej [!Jharmónie z Mol· 
da vy. Zároveit v Teatro Comunale A. Ran
dana v Cosenze odznel koncert venova
n ý tvorbe tamojsieho rodáka Giuseppe 
Giacomantonia [1905-1978] - výrazne 

ovplyvneného semlózami verizmu - na 
ktorom zaujalo oratól'lum (dokončené v 
r . 1947] S. Caterina da Siena pre reci· 
tátora, zbor a orchester pod taktovkou 
G. Vintilä. K nesporným záži tkom celé
ho turné patrila Interp retácia Beethove
novej 9. symfónie na koncerte v Brescil 
v plnokrvnej koncepcii prof. Kurta Wlls· 
sa [dirigoval s pamäti ]. 

Po ročnom odstupe prezentoval sa SFZ 
opl!f na 33. holandskom hudobnom fesll· 
vale. Okrem spolupráce s baletom Ho· 
!a ndského tanečného divadla a symfo
nického orchestra z utrechtu v Zalmovej 
symfónii l. Stravinského, Polnej omši 
B. Martinu a z vlaľiajška reprfzovanej 
Glagolskej omši L. janáčka [ind ispono
vanú sopranistku Rinu Cornelissenuvú 
pohotovo vystriedala členka nášho zbo· 
ru Cecflla Lévalová] v naštudovanl Davi
da Porcelijna, dramaturgiu umocnilo 
koncertné predvedenie zriedka uvádza
ného monumentálneho Requiem H. Ber· 
lioza pod taktovkou Alaina Lombarda. 
Na intet·pretácil sa podielali Rezident· 
ský orchester Haag, Orchester s tras
bourgs kej filharmónie, SFZ (zbormajster 
L. Máli l a striedavo ako partnet• zbor 

rozhlasovej stanice Hilversum a aivaiiel· 
ný zbor stra'sbourgskej Opera du Rhln. 
Odborná kritika predvedenie tohto diela 
symbolicky nazvala "impozantným otvá
racfm ohiiom festiva lu" . 

Z 15 koncertov toh to turné. deväť od· 
znelo v rámci Holandského festivalu 
(Den Haag - Schevenlngen, Rotterdam, 
Utrecht), dva patrili Baletnému festiva
lu v Amsterdame (Janáček], zostávajú
ce preds tavenia odzneli mimo festivalo
vých centier [najú~pešne jšie z n ich v 
západonemeckom Kollne]. 

Bodkou za zahraničnými úspechmi toh· 
toročnej sezóny bola prezentácia ume
leckých telies Slovenskej filharmónie na 
festivale Koruntánske leto v rakúskom 
Vil lachu v dt1och 10.-11. júla. SFZ 
[zbormajster P. B?Xa) sa podielal na ta
mojslch oslavách gs, n~rodenťn Carla 
Orffa, spolu so SF a detskou s kupinou 
Viedenských speváčkov (žial, nie vhodne 
disponovaných]. vo Iat·ebne mnohotvár· 
nej koncepcii dirigenta Chrlstopha von 
Dohnányiho z NSR predviedol Carminu 
buranu Carla Orffa. 

MARIAN BULLA 

Maketa hudúceho pal6ca pre medzi nbodné stretávanie hudob
llej mládefe v Bayreuthe. 

letných st retnutiach 12 000 účastnikov zo sedemdesiatich kra
jin. l v tomto jubllejnom roku bolo v Bayreuthe 430 účastnikov, 
medzi nimi l z Ceskos lovenska. Zakladatcfom tejto tradfcte 
je llerbert Barth, ktorého povolali do Bayreuthu Wie land a 
Wolfgang Wagnerovci, aby tu viedol tlačový t•eferát, vydava
tc lskú činnos( a nábor. Barth s pojil tú to prácu s organizova
n ím mládeznickych s tretnu t!, kde už 30 rokov sledu je us rach
tilú mys llenku medzinárodnej výmeny umeleckých s kúsenosti, 
prepuj il východ a západ a stal sa ozaj uznávanou osobnosťou 
medzi mlad ými hudobníkmi. Za 30 ro kov existencie týchto se
minárov podarilo sa organizátorom zlska ť do Bayreuthu desiat
ky prominentn ých osobnost!, k toré tu pred náša li a lebo viedl! 
semináre. Ba rth presadil výstavbu sa mostatného paléca pre 
medzinárodné s tretá\•anie hudobnej mládeže a tuhlo roku 
v lete už ukázal účastnlkom rozostavanú budovu, k torá má byť 
v budúcom roku dokoncená. Túto skvelú myslienku realizuje 
s podporou vlády a miestnych činiteľov. Vystavané kultú rne 
centrum bude v celoročne j prevádzke, mlad! hudobnfci z celé· 
ho sveta , predovšetkým študenti ume leckých škôl sa tu budú 
stt·etávaf na medzinárodných seminároch, budú sa tu zakla
dať medzlná rodnó komorné združenia a celoročná prevádzka 
vž.dy V)'Vrcholi v. lete pri Wagnerových slávnostiach. Herbert 
Barth , .ktorý má už trad ične dobré kontak ty l s našou re· 
publi ko u, počita so závaznou účasťou našich študentov 1 lekto
rov. Ceskoslovenské koncertné ume nie a š kolstvo má v Bayreu
the dobrý zvuk a organizátori by chcel!, aby našl špičkov! 
študenll pa trili k umeleckým oporám telies, ensemblov a pod. 30 rokov 

mládežní'ckeho 
Nové centrum pre hudobnú mladež je lokalizované v areáli 

bayreuthských skôl, parkov a zelene necfaleko š portového 
arca lu a má okrem niekoTk ~·ch koncertných miestnosti i rad 
s kl!Sobn! a, s poločenských priestorov. Bayreulh tak dostáva no· 
vú krásnu á úče1nt1 budovu a Herl>ertovi Barthovi a je))o spo~ 
lupracov nfkom bude euró.pska hudobná mlád-ež poyďačná za 
ak tivitu l mimoriadne zás luhv. : . 

stretávania 
Tohto roku sl v Bayreuthe pripomenuli významné jubileum. 

Práve v lete sa dožil Herbert Bm'lh sedemdesiatin, {Iri kto· 
r ých mu udelila vláda vysoké vyznamenanie.' Predpokl'adá sa , 
že medziná rodné mládežnfcke centrum posilni v Bayreuthe ce
loroč n ý koncertn ý život, prispeje k ďalšiemu posilneniu Wag· 
nerovej renesancie, vychová ďalšieh odbornlkov pre Wagnera, 
posilni medzinárodnú výmenu hudobných hodnôt a bude slúžlt 
l k propagácii hudby násho &toročla. Ne pochybne má toto cen
trum veTký politický význam, zbl!7.1 mladých ľud! a ukáže 
možnú kultút•nu koexis tenciu stá tov s rozcti'c lnym po litickým 
zriadením. · · 1 ZDENKO NOVACEK 

Uplynu lo už 30 rokov od prvého stretnutia mladých hudobni· 
kov v tomto meste. Z tejto myšlienky sa vyvinula t radfcia, kto · 
L'á znamená mimoriadne vera v umeleckej pr~cl mnohých mia· 
dých hudobnfkov. Od roku 1950 sa zúčastnilo na bayreuthských 

Za Fritzom Wunderlichom 
(K nedo!itým päťdeaiatin6m) 

Tragická nehoda , absurdn~ svojimi 
okolnosťami (pád na schodisku oby tné· 
ho domu], prerušila pred š trnástimi rok
mt hviezdnu ume leckú dráhu najväčš ie
ho z povojnových nemeckých lyr ických 
tenoristov vo veku necelýc h t ridsaťSesť 

r okov. Neopakova telnú umelec kú osob
nosť Fl'itza Wunderlic ha pripomlna me sl 
pri prlležitosll jeho nedožitých päťdesia 
tin ( 29. septembra]. Keby žil, bol by 
ce lkom určite ešte i dnes, v zrelom ve
ku, bohatom na skúsenosti, kralova! naj
význa mnejšlm mozartovským naštudova
niam. Mal k tomu ojedinelé talentové l 
technické predpoklady. - Od roku 1955 
člen Lellnerovho sólis tického sú i)Oru 
Wllrtle mbf'rskej štátnej opery v Stult· 
gat·te zažlat•l l na medzinárodnom nebi 
v roku 1958 ako Mozartov Tamino vo 
fes tiva lovom Alx. O rok priš iel už fes· 
tlva l v Salzburgu (Henry Mo rosus v 
Stra ussove j Mlčanlivej žene], nasledu
Jú sezóny vyplnené úspešnými pohostin
s kými vystúpen iami v najväčšfch európ
skych operných centrách a zároveň ú
me m é rozširovanie re pertoáru, ktorý pre
kvapuje univet·zalitou š týlov. Primát v 
n om hrajú, poc hoptter ne, mozartovské 
party l Bel monte, don Ottavlo, Ferrando, 
Tam ino] a lyrické úlohy v operách Ri · 
cha t•da Straussa (Na ra both, talia ns ky 
s pevák, Lauk lppos v Zl'iedkavo uvádza
ne j Dafné]. Wunderlich dokázal dať no· 
VÚ dávku zivotnosll Lortzingovým ope 
t•ám, vzorovo naplnil zásto j, ktorý cha· 
rakteru jeho hlasu ponúka dielo Richar· 
da Wagnera ( kormidel n lk v Bl(tdiacom 
Holanďanov!). talentom a "vedomosťou " 
vedel prekonať handicap skúsenosti, kto· 
ré vyžaduje interpretácia Pfltznerovho 
Palestrinu. Ale výborne spieval tiež Len-

ského a Mazala z Výletov pána Bro učka 
(na gramoplatni tiež janlka a Herma
na] a nevyhýbal sa an i súčasn ej tvot·be. 
Vytvoril titulnú pos tavu v Egkovom Revl
zorovl , Horaca v Liebermannovej Sko le 
žien, dve závažné partie v svetových pre
miérach klasikov opery XX . storočia -
Tl rcsia v Orffovom Oidipovi tyranovi a 
Kryštofa v Egkových Zásnubách v San 
Domingu. 

Odiš iel na prahu velkej medzinárod
nej kariér y, uprostred nedokončeného 
umeleckého vývoja. Navonok jeho spev 
c ha ra k terlzova la jedinečná farebnosť 
pružného, pohyblivého hlasu, vrúcnA 
mäkkosť a primárna hudol)nosť prejavu. 
dokonalá kantilé na, ve!korysý oblúk frá · 
zy. Nepotreboval "robiť výraz" nadmer
ným použfvanlm dynami ky - mal ho uZ 
,.v h lase". Bol typickým belkantovýtn 
s pevákom z rodu klasického talianskeho 
školenia a týmto pt•lvlastkom ho obdarili 
praktic ky vše tky velké autot·lty operné
ho sve ta. Práve v zmys le ovládania bel · 
kanta akoby bol preskočil hlboko do ne 
meckej opernej minulos ti, až k Ri char· 
elovi Tauberovl. Wunderllchovho Dona 
Narcisa z Renne t·tovho pokus u o ožlve 
nie Turka v Taliansku na nemeckých 
javi skác h, jeho Ramlra z Popolušky, Er· 
nesta z Dona Pasquala, Alfreda z TraviH 
ty, na g ramoplatni aj kompletné ho Ru 
dolfa a Pinkertona, jeho podanie Larovei 
Granady, zná mej z interpretácie Lanzo· 
vej, vnfmame ako aute ntic ky talianske 
a j keď sú naspievané v nemeckom jazy· 
ku. Majster Wunderlich aj pri s nahe o 
maximálnu zrozumiteľnosť svojej nem· 
činy podriadi l znenie vokálu kráse H 
,.sp rá vnosti" posadenia tónu , pojmový 
zmysel slova hudobnému obsahu. Sám 

na túto .tému V)!sto.vll ni ekoľko myslie
nok pri svojom poslednom pt·azskom vy
stúpeni. Citujeme z časo pisu Hudebnl 
rozhledy [1966, č. 12]: ..... Bude-ll sa 
opera vyvljet ta k jako dosucl, je to ko
nec. U Mozarta s loul!ilo Ještl! slovo hud
b!!, vývoj vša k jde smerem ke slovu. 
Fly! ražen pojem hudebnf divadlo, což v 
jlstém s mys lu vlas tnil už nenf opera ... 
.... Dnes jsou již herci, k tei'l dovedou 
odzplvat modernf partie, a le hlasii pro 
Mozarta je čim dále tlm ménl!. Fasc tna
ce hudbou, která existova la za Rossi· 
nihO, kdy koloraturni zpl!vačka strhla ce
lý ditm, musi la mlt nl! jaký di\vod .. . Ne
umlm lta lsky, ale ltflisky zptvané opet·y 
mne stt· huj l prostll silou hudby. U Mo
zarta je text stužkou hudby. Cosl fan 
tutle je pi'ece beznadej ná histo rle . . ." 

Medzeru v moza r tovských naš tudova
niuch po pt·edčasnom odchode Fritza 
Wunder licha sa na veľkých svetových 
pódiách dodnes nepodarilo za plniť. Ne
nahradili ho ani leggierovl talianski te
nOI·istl typu Casellata , či Bottazza, ani 
odchovanci francúzske j . (Tappy]. anglic
kej [Burrows, Davies] čl americ kej opA· 
ry [Grobe ]. tým menej jeho k raja n ia 
[Schreier, Hollweg, Laubenthal, Wohlers, 
Bllch ner, Ko ll o], ktor! wunderli chovskó 
helkanto vo väčšej čl me nšej miere na
hradzujú muzikantsky slce bezpečným, 
ale obsahovo s terilným a stereotypným 
falzetom . Nie náh(i)dou an i jeden zo spo
m!naných dnešných mozartovských te no
rlstov nedokáže autenticky interpretovaf 
lyrické partie talianskej opery. Ak sú
hlasíme s konštatovanfm Ulricha Scht•el
hera - ,.tak ako ťažko hovoriť o nástup
covi Carusa, tak ťažko možno hovoriť o 
nástupcovi Wu nderlicha" - musfme ho 
doplniť: dnešný súmrak na poste mozar· 
tovského tenoru nie je iba dôsledkom 
Absencie talentované ho fenoménu, ale aj 
vkusovej a technickej orientácie. 

JAROSLAV: BLAHO 
.. • • • .. . .... ou - - .. .. _ , 

Budúci rok v máji oslávi jeden z naj· 
významnejiiich skladatefov XX. storočia 
WeL•ner Egk osemdesiatiny. Už teru 
pripravuje viac inštitúcii toto jubileum. 
Divadelné scény ohlasujú javiskové die· 
la skladatera a tiež niektoré jeho novín• 
ky. Osobitne sa hovori o jeho novej Pre
dohre a ďaliifch , doteraz neznámych 
skladbách. Slovenský operný návltevnfk 
má stále v živej pamäti skvelé naštudo· 
vanie jeho opery Revfzor v SND. 

Loudýnske centrum pre iitúdium or• 
chestrálnej hry zahlasuje rad nových ak• 
tlvit. Stretávajú sa tu mlad( ludia z ce• 
Jého sveta a pripravujú sa na dráhu or• 
chestr61nych hráčov. Je to typ postkon• 
zervatoriálneho iitúdia. Organizátori po• 
i:ltajú i 11 československou účasťou. · 

H. W. Henze opäť zhudobnil Lorcu a 
na jar tohto roku uviedol svoju premifi· 
ru diela El Rey de Harlem pre 1tredn6 
hlasy a 8 nástrojov. Podla kritik je to vy
jadrenie spoločenských vlzif černochoY. 
newyorskej iitvrti Harlem. Henze pokra• 
i!uje vo svojej angaiovanej ceste, p rf• 
čom kL•itlky hovoria o skvele Yypracova• 
ných hlasoc h a vcelku úspornej partitá· 
ľe. 

Krzystuf Penderecki patri stále k naj." 
hranejilm súčasným skladatefom. !:e1ť 
orche~th•ov zahlasuje na jeseň uvedenie 
jeho Husfové ho koncertu, v októbri ho 
uvedú i v Prahe. V Krakove sa uskutol!· 
nil Pcnderecké ho týždeii, kde prezento· 
va li rad jeho skladieb. 

Všetkých 8 symfónii K. A. Hat•tmanna 
nah ral na gramnfónové 11latne Bavorský' · 
rozhlasový symfonický orchester a vy
dala ich spoločnosť Wergo. Je to opäť 
nnv{l pocta tomuto tvorcovi , v CSSR stiÍ· 
le tak má lo hrenému moderné mu realis· 
tu vi. 

IJž deviaty raz sa sh·etla Hudobná 
mládež v júli vo Viedni, kde opäť za lo· 
ži la Medzinárod ný zbor a orchester. Ok· 
rem al: tivnej práce v týchto súboroch 
oboznámili sa účastníci s hudobnou mi· 
nu lusťou Viedne a bohatstvom jej hu· 
dobuS·ch arch1vov. 

Zul:iatkum novembt•a budú v Kasseli 
Hudobné dni venované odkazu }. Ha yd· 
na. Prllomnl muzikológovia majú posá· 
d if, to znamená Haydn pre dneiok, ako 
hu tJ•P.ba hodnotiť, na ktoré hodnoty je· 
ho die la sa zabúda. 

Fidelio z člsli cového záznamu. Beetho· 
vonuv10 opera Fidelio je prvou opernou 
mthr lí vkou uskutočnenou čislicovým (di· 
g ilá luym) postupom. Ide tu o čfslicový; 
zá:-wam, ktorý najnov~ie použfva pri na
ht'Ú\ kac h aj Herbert von Kara jan. Zvuky. 
z a lmstických signálov sa transformuj~ 
do číse lných kombináci( ( počltačové sig· 
ná ly.). Zvukové vlny sa elektromagne· 
ti cky neu klada jú na zvu kovú pásku, ala 
rlu poť.ltal!a vo forme skupin čfsel , kto· 
ré možno snfmať (640 ODO jednotlivýcli 
signálov za sekundu]. Počltač bude -
jednoducho vyjadrené - naprogramova
ný výsledným materiálom snlmania na· 
hráv<~ u é ho diela. Zvuková páska s jej 
vedľajšlm šumom, s jej. opotrebovaní~ 
a frrk,·enčnými výkyvmi uf nebude pri . 
výrobA platn! použitá , pravda, pokiaf ju 
neh·eba vyhotoviť pre dodatočné spra· 
covnnie !a kej nahrávky. Technici ubez• 
pel:ujú. že aj ': takom pl'ipade zvukov6 
vevnnsť a brilantnosť take j nahr6vky je 
Otttll!lhU väčšia ako pri konvenčnej Vý• 
ro be. 

V moskovskom Vefkom divadle bola 
í1spe~ná premiéra nové ho celovečerného 
boiAt n Macbeth na motfvy rovnomennej 
Shakespearovej hry. Hudbu skomponoval 
Kit•il Mo lčanov, choreografia je dielom 
V la d i mf ra Va si lieva. 

llorlinska Státna opera [NDR) a štát· 
na OIJera Drážďauy chcú v koprodukcii 
pripraviť v rokoch 1982- 1984 novú in· 
scenácin Wagnerovej tetra lógíe Prsteň 
Ni hP.Inngov. Režisérom tohto vefkolepé· 
ho pt.duja tia je Harry Kupfer, hudobne 
naitudnjc celó dielo Rolf Reuter. 

Pri priležitostí jubilejného roka Karla 
Goldmarka, uskutočnila sa v iitúdíách 
Hungarotonu na hrávka jeho jedinej ope· 
ry "Kráfovnti zo Sáby" , ako svetová gt•a
mopremii~ra knmpletného diela, lebo dn· 
tet•a:;o; bola známa - mimo ojedinelvch 
slávnych árii - iba skrátená verzia v 
jedu ej " plrtitskcj" nahrávke. Titulný part 
spieva Klára Takácsová, Sula mith Vero· 
nil<a Kincsesová a tenorový part Assádá 
mlad ý wagnerian Siegfried Jerusalem. Qr. 
chc~le r a zbor Štá tne j opery v Ruda pei· 
li diriguje Ädam Fischer. 

ôalšou svetovou pre miérou HunJ!aro· 
tonu je "1\fiserere d mol" Gaetana Oo· 
nizP.tliho. Jednotlivé časti partitúry. kto· 
ré ako rukopisy sa nachádzali v knif.· 
niciach Vatikánu, konzervatórif v Parlži 
a v Neapoli , až na jednu časť skomple· 
lizoval hudobný vedec István Jlfáriássy. 
Na ht•ávka sa uskutočn i la pred rokom v 
Bratislave za spoluúčinkovania Sloven· 
skej fi lhat•m6nie. Slnvenského filharmo· 
n ic!(éhn zboru pod taktovkou Józsefa 
Maldárihu. Sólové party spievali sólisti 
Sté tnej opeL'Y v Budape!íti Júlia Pász· 
thyová a Zsolt Bende. 



.Jubilanti 
Magda Móryová 

Zivotná dráha viedla jubilantku prot 
Magdu M6ryovú, r od. Szakmáryovú (29. 
~~ept.) z r odn9ch Košic na Konzervató· 
rlum v Drážďanoch, kde študovala v kla· 
v !rnej triede b9valej Lisztovej Henselto· 
v ej l Blilowovej žiačky Laury' Rappoldi· 
K~hrerovej (1853-1925 ). Szakmáryovej 
m~'!lorladny ta lent, vytrvalosť v práci za
sluzlll sa o zfskanle možnosti ešte po
~Rs štúd!f spoluúčinkovať s Drážďanskou 
tll harm6nlou a sólisticky uviesť Händlo
vo Concerto grosso l Ltsztovu Uhorskú 
fantáziu (XIV. rapsódiu). 

Popri klavlrlstlckom talen te vrodená 
mu~ika llla, hudobná inteligencia 1 fyzio· 
logick é predpok lady vyústili u jubilantky 
a! .. v štúdium spevu, ktor9 absolvovala 
sucasne ako druh9 h lavn)• predmet aj 
na majstr ovskej škole u Luisy Otter· 
~annovej . Konzervatot·iálne 1 vysok o· 
skolské štúdiá v klav!mom odbore ukon
~il'! zfskan!m prémie. Oalšle plány -
rozslr ovat koncertn9 repertoár -zmarila 
však smrt jej pedagog ičky, preto sa roz
hodla Szakmáryov{t ešte dva roky (1925· 
27) pracovať pod dohfodom b9va lél\o Ru
bmstelnovho a Llsztovho ilaka Emila 
von Ssuera vo VIedni. Neskôr sa zdoko· 
naf ovala aj v speve u budapeštianskej 
sopranistky európskeho mena Terézie 
Krt~ mmerovej. 

1\arléru koncct·tncj umelkyne - kla · 
Vi rl stky l sopranistky nastúpi la este v 
rol\och svojich stúdii. K jej popularite 
pt ispelo častó účinkovan ie v rozhlaso
výc:l! vysiela n iach. V budapestlanskom 
ro~h lase vystupova la (oj s orchesti'Ont ) 
ako lnt~r·pt·etka klovlt·nej tvorby, na jmä 
n emec.kych k lasi kov a r omantikov. Na 
zál'.lftdE' svojich •·ozh lftsov ých v9konov 
dOSllild roku 1929 pozvanie cl o Vef kej 
Brit..inie, kdo spo luúčinkovala v lnterpt·e· 
t<i_cil literatúry pre dva klavlry s ang lic
k ym klaviristom T. ci'Ehrmannom. VP.f· 
m1 ú~ pcšne - zlskaniJ'l ceny - obstá la 
ju!l lldnlka v súťaži gramofónovej spo· 
locnosli Columbia, ktorá vyústila do na· 
hr(ívk y Debussyho sk ladieb. 

V}slcdkom úspešného speváckeho účin· 
kO\'.Jrtht bolo udelen ie anglizmán sólistky 
v býva lom pr·ažskom divadle ( Neues 
Dcutsches Thcater ), ktoré v iedol sveto· 
známy di r igent Georg Szell. Počas 4 se· 
zón ( 1930·34) nastudova la a s úspe· 
chom uvádzala rad l yrlck ých sopráno
v ých úloh prevažne nemeckej a ta lian· 
skej proveniencie. V j oj voká lnom pra· 
j ave spáJala sa vysoká kullú r a hlasu, 
pod l_ozená znamenitou technikou, sympa
ticky zja v, pohotovosť a nevsedný dr a· 
mat\ck9 talen t. 

I popr i povinnostiach manžel ky a mat
ky [ vychova la lri dcéry) - dihsf čas 
žlla n11 Novom St r bskom Plese v Tal· 
r ách - našla sl Móryová ča s na cviče· 
n le li ako klaviristka i speváčka účin· 
kovávala v rozhlasov9ch prenosoch z 
Pt•eilova, Košic, Budapesti, Berlfna, Vied· 
ne, B•allslavy i Prahy. Svedč! o tom 
p01nerne bohatá korešpondencia j ej 1 j eJ 
b9valliho manžela - hudobného sklada· 
tera J&na Móryho - s Alexandrom Al· 
breehtom uložená v a1·chfve Hudobného 
oddelen ia Historického ústavu Slovenské· 
ho národného múzea v Bratislave. 

Bohaté zázemie skúsenoslf, vyt r!ben9 
hudobn9 vkus, slroký l'OZhTad prišla jU· 

SiTa'ftfRi ea roJ..=tl :!~!! ret1i(vaf 1!:1 lSrafl
slavske konzervat61·ium. C:osko t·o sa tu 
up!a trJlla ako vynika júca 11. vyhfadávaná 
komor ná hr,čka-klavlrlstka (škoda že 
sa it l neušiel v tomto odbore a j p'eda
goglck~· post) a čoskoro sa presadila aj 
aico znamenlt9 vokálny pedagóg. z jej 
spevácke j triedy vyslel rad sólistov kto
ri su angažovanr na popndných 'oper· 
ných sct§nach CSSR: l aureátka Státnej 
ceny Kl. Gottwalda A. Kajabová-Peiiáš· 
~ová, G. Beňačková, M. Nlh·anová R. 
Stúro.vá·lllenbergerová, O. Malachov'ský, 
M. C1bufová, L. l zsóofová a ďalsi. Klad
né výsledky tejto práce znamenali mož· 
nost pedagogického účinkovania na 
VSMU. Je prfznačné, ako prof. M6t·yová 
dokázala svoj nevšedný "dvojdomý" ho· 
dobný talent zúročlt vo svojej pedaj;o· 
&ickej práci. 

Bohatá, vytrvalou pr6cou 1 úspechmi 
lemovaná j e ! ivotná pút jubllantky. -
l• .k rásne il t , u~eľecky tvoriť, vychová
var, budovať. Zasluhuje si to naim trvalú 
úctu, pochvalu a uznanie. 

V. tf!IK 

Jozef Sikora 
Začiatkom septembra t. r. sa doi ll svo

jich päťdesiatin popredn9 bratlslavsk9 
violončelista Jo~ef Slkora, ktor~ho ume
lacka činnosť bola pr!nosom ku kvalit· 
mimu rozvoju slovenského hudobného i i· 
votd. Sólista, komorn9 hráč ll pedagóg 
)ozer Slkora nepatrí k h thko charakte· 
t•lzovatefným umeleck9m osobnostiam, 
ktorých prortl sA bez námahy verne za 
chycuje n iektorými vetami. Introvm·t· 
no~;(, hlbavost, ako l nároi: n osť voi:l se· 
be su predsa nRjmarkantnejslml deler llll · 
nantami jeho um eleckej povahy. Brnen
sk ý rod<ik studova l v r okoch 1945- 1949 
n11 Kon~I:: I'Vatól'lu v Brne, v cfalsích ro· 
l-och dopll'iova l svoje ilttídlli na AMU u 
profrsora Corného. Na Vyssej hudobnej 
~ kole v Kroml!i·l i i zi!:kal bohaté peda· 
gog!cké skúsenosti, z ktorých čerpa l 
n e~kil1 v r11 mcl svoje j pedagogickej čln· 
nosti n11 VSMU v Bratislllve. Okrem funk· 
cic koncertného ma jst r il Symfonického 
orchestra v Bratislave venova l sa s ve f· 
k);m úspechom l komornej hudbe a só· 
hsllckej cinnosli. v rokoch 1959- 1962 
bol i: lenom Bratislavského (S lovenského) 
k varteta, v ramr:i ktorého pôsobil l v 
uplyuul } ch rokoch. Napriek tom u, ze sa 
j. ::ii k_o•·n venoval l pedagogickej činnosti 
na V::iMU, s velmi dobrým úspechom -
napr. juraj Alex11 nder bol jeho diploman
tom - nevedel sa definltfvne ro~llod n út 
pre pedagogickú dráhu, pretože ho pri· 
ťa lw\'a ltt aktívna hra. 

Sóhstickú a komorn ú hr·u pokladal 
). S!kora Zll naj pr!llehavejiiiu podobu 
umeleckej činnosti a venoval sa jej s 
n<~ J väčšou oddanosťou a ciefavedomos· 
ťou. jeho koncertné v9kony, ako aj na
hriívky - zash1i ll sa o uvedenie mno· 
hýcn diel slovenske) tvorby - sa vyzna
čujú citlivou drobnokr esbou, subtilltou a 
inl!mnosťou vo vcltovan f sa do inter
pretovaných diel a v nacMdzanf pre· 
myslenej a priliehavej inšt rumentálnej 
formulácie. Pr!snyml umeleckými kr·lté· 
ri"'mi vedená študijná práca p1·1 budova
ní repertoáru viedla na základe ustavlč· 
ného autodial6gu k velkej dokonalosti 
hráčskeho v9konu a v r ozhodujúcom dô· 
sledku k vefkej umeleckej prehlbenostl 
interpretačnej nadstavby. 

JAN ALBRECHT 

' IX. MUZIKOLOGICKÁ KONFERENCIA 
HUDOBNÁ KRITIKA V BRATISLAVE V J.OKOCH 1920 - 1980 
8. a 9. októbra 1980 - 9,00- 14,00 h Flhnový klull, Ca. arm6tly t . 31 

Pro gra m : 

Slreda 8. ok !úbra 1980 (9,00- 14,00 h) 
ú vudný referát : 
Dr. Zdenko Nováček, CSc., vedecký tajomnfk konfel'tlaoie: 
Hudobná kritika v Bratislave v rokoch 1920- 1!111. 

Referli ty : 

l. PhDr. V ladimir Cl!ik - Odraz bratialaukiho luulolllliho ~vola v popre· 
vratovej čs. tlač i. 

2. Ján Palkovič - Ivan Ballu a net jaho krltiril. 
3. Gejza Vajda - Hudobná publicistika HlltADO 111edzl dvoma vojnami. 
4. Eman Muntág - Bralialanká hudobnli kritika a dielo Villa111a Fiauia· Bys· 

tréhu. 
5. PhDr. Terézia Urslnyová - Hudobná kritika " l!aaopifll iLAN na prelome 

epoch. 
8, )ilka Brabcová - Reflexie bratislank6bo budobnibo llvota 111edzi Yojnaa1i 

" českých časopisoch. 
7. PhDr. jozef Tvrdoň, CSc. - Ako komeatuvala slovenská kritika l!askií 

tvorbu. 
8. Eva Katová - Kritická činnosť Jána Strelca. 

Stvrtok 9. októbra 1980 (9,09-14,00 h) 
9. jaroslav Blaho - PovojnoYá operná kritika. 

10. ján Albrecht - Socialistická kritická orlentlicia. 
11. Anna Kovái'ová - Hudobná kritika Yo Výc'hodoalovensko'" kraji 
12. l'>lariana Bárdiovt - Hudobná kritika " Stredoalounakom kraji. 
13. Igor Wasserberger - Populárna hudba " srkadle hudobnej kritiky. 
14. Igor Podracký - Funkcia a úlohy súčasnej hudobnaj kritiky. 
15. PhDr. Ladisln Mokrý, CSc. - Dobrosln Orel ako kritik a publicista. 

l.'rcsthka 
Uiakusla 
:l her 

Sekretariát muzlkolollckaJ konltrlllDi l : 
MDKO, Suché mýto 17, t1l. 331271·3, kl. 11112. 
lnformécie podAva: 

-' 

Pochopenie pre iniCiatívU 
Vo Vý.chudoslovensko~ múzeu sa roz· 

hudli zriediť úsek pre hudobní! ku ltúru. 
Riaditel Viliam Sulc pre tento iniciativ· 
ny krok odbornej pracovn il!k y Márie 
Ginelliovej prejavil vzácne pochopenie. 
lde o apoločensky jedinečnú a politicky 
významnú aktivitu, ktorá po realizácii 
bude maC ďalekosiahly kultúr nO·JlOiitic· 
ký význam Y oblasti hudobne j kultúry 
u nis. 

Ally anu~ aa dozvedeli o tomto zámere 
Yi ac, zalill sme za Máriou Ginelliovou. 

{;u vás viedlo k tomu, že ste prišli s 
iniciatívou, aby sa v múzeu zriadilo 
oddelenie hudobneJ kullí•ry't 

- Stač i spomenú ť také kultúrne cen· 
trá minulosti ako je "Levoča, Koslce, Pre· 
šov, Bardejov a vybav! su ntlm v m ysli 
kult úrne bohatstvo pamia tok, ktoró sú 
známe doma l v ďaleke j cud~ine. Znú· 
me su aj mnohé huclobnó fondy z tohto 
teritória, no možno tu stálo este objd· 
vova : materilil y closiaf neznáme. Vycho· 
doslovenské múzeum v minulosti zamc· 
n av11lo Stl hlavne na odbory vseobecnej 
hil'tOri c, umelccko·historlcky n ur cheo· 
16g ie. Z t ýchto odhoi'OV s1.1 l u bohaté 
zblrrkv. iludoiJn(l 1-.ultu tt~ nubola a clo· 
siar n ic Je sy~temntitky slodovana. Ex· 
ponétv z oblasti hudobucj bcill zlskavané 
l en živelne, n!lhoclllo o IH'boll fu nkčne 
a muzeologlcky sprucovoné. A práve v 
tomto prostredi hudobná tvorbu nHl la 
optnnólnc podmi enky u vznikli tu cl lcln , 
k lon~ zorarJujú Slovensko do kontextu 
euróoskello UIIICiliO. 

Nm:clflvlilll sa, 7.o Výehodo:>luvenské mú
~eu 11 1 1111.1 ~ 1 ttHu mocl zont v hi1dnn i v oh· 
la~tl llu uobnoJ kulttiry v lllinulnsll l pri· 
l0111no&i l vy plni ť systOIIHili c;kÍ>LI IIIU:WOIU· 
glclo.uu i:111 nosťou . 

Akr sú vaAe pretlstnvy u lojtu l:innost i 
a k1•dy by sa mnhll reali~uval'? 

Vyt:uoto\ 111111! cxpot h:ln histtll'l e hudol> 
ll•! J kultury v tunujsollt mu~eu puvtl / 11· 
jC ill 7.A SVOJU V!'l kú ú luhl.l, ktOI'l t lHI< IlkO 
v 111\ Ch uci horoch u kú~c u dop ln i ku ltúr· 
1111 (1r ove 11 ná~ho reg iónu . MOJC pr cdsta· 
vy o tejto č1nnosti so do uri:l l eJ nucry 
zai·ali vlasrne už rcnlizova( ... 

Jlodujali sie so na velmi (o7.kú úlohu, 
na jmä pnkiaf ilie n p11n01' do mi nulosti. 
Vcdr.cký výskum si vyžiada okrem inúho 

aj odbur.lé expcrtfzy historikov a hu· 
dobných historikov a teJH'etikov. Sú pred
pCiklady aj pre t úto náročnú a váinu 
odhornú prácu vo va!om múzeu ? 

Na začiatku tejto prčlce je pot•·ebné 
postu pova ť poctra rozp1su prác, a~ po· 
tom budu nasledova t vedecké expertfzy. 
Zatiar Sd chceme sust r edi( na dobudo· 
van ie ut existu júcich fondov hudobnej 
lcult úry u nás od najstarslch č ias po sú· 
i!osnosť. Zisť.:~vaf o zfskavaf archiviihc, 
rosp. ich faxlmllle, dokumentačný mute· 
t'iúl význa mných hudobných udalosti, clo· 
kumenty o robotn lckych spevokoloch, clo· 
kumcntéíci u o huclobn9ch tvorcoch, a le 
a j in tel prctoc ll, k to rl sa v našom krH ji 
narodi li, %111 alebo (lči n kovoll. Chceme 
e1dcl ovat výrobcov hudobn ých nástro jov. 
Verfm, že sa Iste postupne vytvoria vsel· 
ky predpok lady, niJy sa tä to präco •·etlli · 
zovb lél v ce lej šl r kc a na potrebnej ve· 
drckeJ úr ovn i. 

Sust redi( hutlubné pamiatky výc hodné· 
hu Slovenska l.lo jedného centra bud!t 
:~.á!'luzný č in . Za aké obdobie mozno 
rátal s otvorenim takejto oxpozicie? 

TunaJste tnti zeum v lu:.tni ui' teraz ex· 
pon<HY · z tohto od boru . Na utvoreme 
ucolenPj expozlcic hudobne j kultúry a 
dCJ(n hudhy :O.I Vsak treba počkať par 
rokov. Veď táto prťíco sl vyzuclu je vse· 
slr<~ nu Jntcia tlvu n muzco loglcké vyhod· 
not1.111.c ziskaných matc t·i álov. 

Akú JlUniiiC JII'C tiíln pl'IÍ t:u I•Y Mie pl!a• · 
kávali zo struny na~ich hndobnýtJh' hl~tt
túcif? 

ľl'l tc1t0 prfit;l ti'UIJH llfldVIflZII( J<un tft kt ' 
sn Zv1izu111 slovon:-.kýcll sklncl o tc foll a Sio· 
ve11•;kýn1 hudobnym londuln, aby n1:1m 
vyi. ll v (tst ro ty pri zisk!l vnnl 11111 l ori!duv • 
od ~úi:a~n yc: h lluclubnyc lt tvor cov, ktorf 
Sd IIIII'Od il l, Zill , IVOI'ill aloho sa l llS)ll· 
I'OV<: ll vu ~.VU J ilj tvorbc výc:llodosloven
s 'q "' pro:-trocllm, tiež kont<~ kt v s cfolslmľ 
ini.l l tUCIOIIII, ktoré IIIUIÍI VUČ~i e skt'l se· 
no,,ll s vy!.kumom ltuclohnoj mi nulosti 
Slnv •• nsk fl . Budenw vdacnl ZH ku7.du po· 
moc v prúc l pr i budovani referátu hu· 
dohnej kn ltllry A dnjln hudhy vo Výcho· 
doslovenskom múzeu v Koši ciach. 

Zhováral sa: GUSTAV HUPKA 

Vedenie Slovenskeí flll•al·m6nie a ZV ROH oznnmujú, že dilll 20. VIli. 1960 
nlíhle zomrel vo veku 61 rokov býva l ý 7aslú ~. il ý č len Slovenskej fi lharn.•únie 

JOZEF SVENK 
f;cst jeho pamiatke! 

O novej sezóne š~t~~ne.~.o.,p~~H ~· Br~ ~~:. ,;:,-; 
Rigoletto Giuseppe Verdiho (e kon· pruum· tro,akfouom večere o!tft! 'Sčedrl· 

com septembra prvou premiérou na scéne nova Carmen, Stbelwv Scaramouche a 
fanáckovho dwadla. Túto inscendcw hu· Pan a Syrmx loty~skéllo skladatel a Ole· 
dobne imprauufe dlrrgent f. Stych, re· ga Barskoua. Balety na!itudufe s brnen· 
ii jne v. Véi n/k a scénteky f. A. Sdlek. ským suborom ndrodny umelec. Li(ou:;ke( 
Pozornos( divákov vyvolá l druhd premté- SSR A. Lemberg. V druhe/ premtére oi.l· 
ra - Ivan Hrozný (Pskoua ankaj Rtm· je bal et soVlf!lsk eho $kladatela Serge ja 
ského Korsakoua. Dielo le výrazom ob·· Slommského Ikaros, sezónu ukončí ve-
čwnskyc/1 posto/ou klastka ruskef ná· čer komorných balet ov: Paril/a cl mol Fi. 
rodnej opery. Vznikalo u obdobi, k edy sa Ani . Ignáca Tllmu, Gomeclle del l'arte u. 
skladateľ vedome angažoval pre osl obo· Mar tinu a Brlltenova Simple symplw · 
dente ruského l udu z cárskeho otrocwa. ny. 
V Brne bola Ul to opera preduedend iba Spevohra !Jude mať u novej sezóne !;est 
r az a to u roku 1938. Významnou uda· premi ér . Najprv uveclie nesmrtelnú ope· 
lostou bude tnscendcia scénického otn·a· retu f . Straussa Ne/opier . Prekompunu11a· 
zu Carla Orfla Carmi na burana. Pre hu· ná clžezouél opera fii' tlto Stara - f u·tl•o 
dobn~ diuacl lo nél!illo veku o/Jjauufe 110uou Sucil éllo Do/Jre p/alena precllddzka 1e. 
iormou hudobno·sc~nlcký prefau. 7'rl ll· komedtálnou !itúcliou o ľuďoch, scltOtJ: ' 
tuly patria súčasnef českef tuorbe. f o· nýc/1 podrwcllt celý suof cilov!Í i wot 
hannes doktor Faust brnensk~ho skl ada· vidllle ndhleilo zboltatnutta. Dludt:i tste 
tela fosefa Berga fe oslavou odkazu tu· clobre pr ijmú operetu . k l asika domacef 
dovél!o bdbkdra Mat{}fa Kopeckého. Man· opere/ne j tvorby - Sloutlpku princezku 
i elské kontrapunk ty fosefa Pauera ne· Ruc/ol/a Ptskdčka. Pr i prtle!itosli Onf 
bol i doteraz v Brne uvedené. Jele o tri l,orskej ľudovej kultúry na!itucluJe spe· 
miniatúrne hry, parocl/ck~ a~ groteskn~ uoherný sú/Jar spevohru fana StefallliiO 
pohlady na vSedné epi zódy kai dodenné· - Wojc ieclla Boguslawsk~lw KrakOWIQ-
ho života. Zenltba Bohuslava Marlinú pr:· cy a Góral e. Autor lwd/Jy /ar. Stefan/, 
pomenie skladatelouo jubileum. Muna· pražský roddk a kapel lllk Ndroan~lro eli· 
r iadnou uda/osl ou md byt nové na!iiU· 11adla vo Var!iave, je {edn!ím z českých 
dovanie Smetanoullo Dalibora, ktorého emtgrantou. k turl dal/ zdk l ocl spe11o1m1m 
reuol ul:!ný charakter a umeleckd hodno· u pol skom {azyku. Na sc~ne /Jrnenskc{ 
l a ho predurčuje k os/autim 60. výročia spevohry obfaut sa /lei {eden z prvých 
ze/oženia KSC. Svetovú opernú tuorbu muu kti l ou uuéldzanýc/1 v Cesk osl otJensku · 
obohall Lortzlngoua opera Cdr a tesár . -- Keď je u Rtme net/ela G. Kramm era -
Naposledy bola tdto k l asickd bufla pred· P. Gar i neillo - S. Glouannlnlllo. Pôvod· 
uedend na /Jrnenske{ sc~ne v roku 1925. nou novinkou {e muzikdl Olcll·icha Su-

Umel eck é úlohy balet n~llo súboru sú ratera - Mirosl ava Svantl erllka St>rii '!.IJ 
n! Plen u nadu/azanl na výsledky minu· t~án{} c_asan?u!f. Autori zosmte!;t)u/fl ca-
lych sezón. Mimoriadny umelecký zisk sanousky n~ytus a clemaskutú casanov ~ktl 
bude znamenal ďal!;t kontakt s w orbou pózu ' ' ka.doclennom živote. 
hosťufúceho souietskello choreografa. V PETRA IIEERENOVÁ 

UUDOBNY ZIVOT - dvo jl yždcn11ik Vydáva Sluvkuncc•·t v11 Vydt~vuh:lsl vll 
OHZOR. n p .. ul . Cs. a•·mátl y :l(i ll9~ 36 Rralisluvn. Ved f1ci rcduk tur: 
PhDr. Zd enko 11 v á č ek. CSc., zásl. ved. •·ed.: Vieru L i 11 pn l du v á , t•e 
daktur t\l f r t:d Gubauer. p••om. h ist. Redakčnň •·udo: Pavut Bagin lo rnsl u~ 
Blaho PhUr Lubomir Clzek. PhDr. Vladimir Cii: ik Ladislav OoAa. Alnjz 
Luknár, prom. pcd .. laroslov ~leie r. Ztlenkn Mikula. PhDr. Michol Pa lnvč 1 k 
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18. BRATISLAVSKÉ HUDOBNÉ SLÁVNOSTI 
člen Európskej asociácie hudobných festivalov (AEFM) 

3. - 17. 1 o. 1980 

Hl•vný usporiadateľ: Slovkoncert, čs. umelecká a9entúra 
11. IN'J ERPOnJUM 
6.-8. 10. 1980 

Modzlniirodntt konc.cnna tribúna 111ladýc.b 1ntet'PI'! tov 
[ 01\I:.SCO J - v~l!erové kolo 
3.-4 10. l980 

ľi'IJI' OV né potlujatla: 

~lll t l hologic.kd konfllrencla na temu: 
HIJllotmCI h ľlll~il v BrCIIísla ve v t•okoch 1920-1980 
8.-9. 10. 198U 
Ul:>porJHcil!ter· Mcsl ~k f dom kultúry a osvety v Bra· 
u sla vP 
Slllolllull~ drHmaruJ·gov !.ymionick yc.b telies zo socla 
ltsllckých kraJin 
13.-15. 10. 1980 
U~portadater : SlovenskS· hudobn ý tÓnci 
MF:dzwarodna vy~ti!Va hurlobnlo 11 knih o hudbe 
b. -17 10. 1980 
Ul'opOII•H.lfl t cll: Slovart 
Unwlr;c:ke podi,Jja tl e k 90. výročiu narodenia Bohu~ (,, 
Vl! MH!'\ lni1 
5. IU. 1980 - Dom CSSP. Herlianska ul. 
U~pUII<Hidtel: !'anton, Č S. hudotmé vydiJVtHefstvo 
V) l>tl!va k 135. v }•.ročlu nurocicnla Já TU! ~epomuk& 
Bt~tKII, organizátora hudobného iilotél v l:lrallstave 
LsporludatPh,J: 

Mcstskfl muzcum v Briltlslave 
Ar<.htv mosta Ba·atlslavy 

ľrugl'am umeleckfc h poduja li: 

Piatok - 3. 10. 
17,UU - Zrkad lova sle1) Primaciálneho p11 lllca 
Sluvno~mé otvorenie 16. BHS 
SPE\tÁCh.Y ZOOR MESTA BRATISLAVY 
Dlrigent - Lad lsiHv HOLASEK 
Hr·u~ovský, 'ľanejev, Sauer, Dambts, Koszcwskl, Ctk 
k t::l. llatrík 
l !J,OO - SlOVt!llské nái'Odllé divadlo 
BH itH SND 
!!'NIPTYCH 21VUTA 
Stu ho1): Carodojná noc 
Suchon: Poi!me macoure 
Zeljenka: Zaklínadlá 
20,00 - Konce1·tná. sl e11 Slovenskej filhar mónie 
Sl UVENSKÁ f iLii ARMÚNI A 
Dtngent - Ladislav SLOVÁK 
SOli sta - llelni'ICh SCHIFF, violončelo (Rakusko l 
Tauslnger, Dvoi·tlk, Prokofiev 
22,00 - Konce!'lná siet) Cs. rozhlAsu 
D E LLER CONSORT LOND)-N (Ve fk á Bl'itánia) 
anglická, nemecká, rrancuzska a talianska vokálna 
tvorba XV[. a XV11 . storočlil 

Sobota - 4. 10. 
17,00 - Koncertno slei\ Slovenskej filhar mónie 
PO!.SKÝ KOMUNNY ORCHESTER (PCR) 
Di rigent - · Jerzy l\IAKSYMIUK (PĽR) 
Sólista - Krzyszto f )AKOWJCZ, 1\usle [PĽR) 
Lutoshnvskl, V!V!tldt 
19,00 - Slovenské národué diVAdlo 
Opera SND 
StrHu ss: ELEKTRA - 1. pt·emiéa·a 
20,00 - Koncertná siet' Sloven!>ke) filhar móme 
S\ MFON!CKÝ ORCHI::STER Cs. ROZHLASU V BRA ll 
SLA \'E 
Dll'lgent - Ondrej LENÁRD 
Sólistka - Anna MOFFOVÁ. sopr án [USA) 
Moz11rt, Oontzettl, Rezn{ček, Bclllnl, Verdi, Ml:tssenet, 
Gounod, Cllea, Leoncavallo 
22,00 - Novi! scéna 
Gigllola NEGRIOVÁ, spev (Taltansko) 
Rllffaele EL.!A. gitara. (Taliansko) 
Emunuel PIEMON11, klavlr [Taliansko) 
Ladislav CtiUDIK, r ecltácla 
F. c:arcl ll Lorca - Básne a plesne 
scénický r ecitál 

Nedel'a - 5. 10. 
10.30 - Huclollná slei' Br a tislavského bradu 
HORTUS MUSICUS (ZSSR) 
Senfl, von Bruck, Praetorlus, Wledman. Hassler, Bra• ~ 
17 oo - Koncertná slei'l Slovenskej fi lharmónie 
VIEDENSK1 KOMORNY ORCHESTER (Rakúsko) 
D i r igent - Kurt WOSS (Rakúsko l 
Sólista - Peter TOPERCZER, klavlr 
Mozar t 
19 OO - N ová scéna 
sp'evoherný súbor NS . 
SP.bo-Martinskf: OHNIVÁK 
20,00 - Koncertná s1ei'\ Slovenske j fllht~rmónl e 
JANACKOVA FlLHARMONlA OSTRAVA 
D irigent - Otakat· TRHLIK 
Sólista - Gustav SCHM A HL, husle (NDR ) 
FP.renczy. Beethoven. MartinO 
Pondelok - 6. 10. 
17,00 - Zrkadlová sieň Primaciálneho palllca 
I NTERPODTUM 
:ron nu Nguyet MINH, ,klavrr (VIetnam ) 
Beethoven, Oetmssy, Thuy Loan, Skrtabln 
Radovan VLA'ľl\OVIC, lesný rol1 (Juhoslávia l 
Schumann, Matz, Cherubln1 
19,00 - Slovenské národné divadlo 
Oper a SND 
Mozart: FIGAROVA SVADBA , 
20,00 - Koncertná sieň Slovenskej fl!harll'!ónle 
I NTER PÓDIUM 
STA1NY KOMORNý' ORCHESTER Zl Ll NA 
D\l'i glml - (1111 VALTA 
Sól t~tl -

Rolf CHI'Sttm BR0MSEL. husle IIIIDR) 
D1mo Dl MOV, k lavh· l BĽR l 
Nana JASV!LlOVA, husle (ZSSR) 

Mourt, Y.ivaldi 

Utorok - 7. 10. 
17,00 - Konc.erlná stet~ Cs. rozhlasu 
KOMORN Ý ORCHESTER TBJI, lSK~HO STÁTNEHO 
1\UNZI::INATÚRIA Si\RADZISVI LTHO (ZSSR) 

• Purcell, \'Jvald l, Cajkovsk lj, Clncadze, Mozart, Btltten 
19,00 - Slovrnské národné divadlo 
Aälet STÁ'ľNE IIO DIVADLA V BRNE 
Mlll'tlnú : SI\CH KRÁ LOVI 
::.trovi nskiJ: VTÁK OllNlVAK 
K.-wel: BOLERO 
20,00 - Konce1 Iná sl81'1 Slovenskej fllh.nmónle 
IN1'ERPÚDIUM 
S1Á1NA F'JLHARM0N1A KOSfCE 
Dirigent - Valeraj GBRG!)EV [ZSSR) 
!>ólistí -

Péter NAGY, k lav1r ( MGR l 
Krz) !>Ztof SMIETA1 A, husle ( L'ĽR ) 
DAniel V.I:.JS, vaolončelu (CSR ) 

Motaľt, Stľavinskl), Schum11nn, Beethoven 
Streda - 8. 10. 
17,00 - Zrkadlova sien Prarnac tálneho paláca 
! ,, fERPOUIUM 
l::l taln AMAOOR. g1té!rll [Kubt~l 
Valia -Lobos, Cal>tollauos, Hlli'I'IOS, LauJ'CJ, ,\mädoa· 
Brouwer, Ba ro!.:.n 
)otef TOPERCZER, llu:.le (SSR ) 
Frantli;ek REK, btclr mhtroje 
I van PALOVlC. kluvir 
1111nus, Resplghi, Sostll kovlč 
19,00 - Slovenl.kl! narodné d1vadlo 
Balet Kl FALUDYHO DIVADLA GYOR (MĽR) 
llBĽOBENCI SLNKA 
na hudbu C. Or[[a a R. St raussa 
20,00 - Koncert nd sien SlovenskeJ filbtmnónle 
I NTERPODIUM 
SLOVENSKA F!LIJARMONJA 
Du·lgont - Vladunťl· VÁLEK 
SólisU -

F lorin PAUL, husle (Rumunsf..o) 
Evo DlANOVSKA, klaví r (SSR l 

Pagan1nl, Beethoven, Dvoi•ák 

štvrtok - 9. 10. 
17,00 - Koncertná slei1 Cs. rozhlasu 
CAMERATA SLOVACA 
Dí1·1gent - VIktor MÁLEK 
Sólisti -

Ev11 BLAIIOV \, soprán 
VIktor SIMCISKO, husle 

RecitáCIU - Leopold 1-lAVER L 
Dibak, ·omers, Benda 
19,00 - Slovenské národ né divadlo 
Opera SND 
Doniwlli : LUCIA Ol LAMMI::RMOOR 
2U,OU - Koncertlltl sleií Slovenskej fllharmónl o 
MI JI:SK<ť' KOMORN Y ORCHESTER (ZSSR l 
Dirigen t - JuriJ CIR)UK (ZSSR) 
::.61istR - Alexander l'R!Cl!O()KO, hoboj (ZS!->R 1 
llll ncicl, Corelli, Vlvaldi , Porgolesl, Glebov, Bitl'tók 

Piatok - 10. 10. 
17.00 - Zrkadlová s1e11 Prunaclalneho pa láca 
jozef PODHORANSJ-:9, vaolončelo 
Du~ mar SEBE STO V Á, flauta 
Viktor SlMCISKO, husle 
Karol I LLEK, kon trabas 
M UC!IOVO KVARTETO 
Ľuba BARICOVÁ, alt 
Ad11skln, Gcllman, Morawetz, Wemzwelg, Paplneau
Couture, Glick 
19,00 - Slovenské nár odné dJVadlo 
B11let SND 
Dellbes: COPP~LlA 
:!0,00 - Koncertná sleii Slovenskej f ilharmónie 
SYMFONICK? ORCHESTER ZAPADONEMECKtHO 
ROZHLASU KOLIN (NSR) 
Dirigent - Htrosl WAKASUGI (Japonsko) 
Sólista - Václav HUDECEK, husle 
Wagner, Mozart, Hlndemtth 
22.00 - Divadelné štúdio VSMU 
TRÁ VN!CI<OVO KVARTETO 
CAMERATA SLOVACA 
Dirigent - Viktor MÁLEK 
SergeJ 1\0PCAK. blls 
jozef PODHORANSK?, violončelo 
Ján SALAY, klavtr 
Beneš, Kowalskl, Berger, Malovec 

Sobota .....,. 11 . . 10. 
10,30 - Zrkadlové ste,~ Primaciálneho pal~ca 
jlndi'lch PAZDERA, husle 
Cyril DIANOVSK<ť', klavfr 
VIktor S!MCISJ<O, husle 
He lono GAFFOROV Á, klavlr 
BRATJSLAVSKt DYCHOVt KVI NTETO 
sucho1l, OCenáš, Kardoš, Dlon isi, Bázllk, Sárai 
17,00 - Zrkad lová sieň Pt•lmaclálneho paláca 
KOSICKt KVARTETO 
josé Lu is LOPÁTEGU!, gltara ( panlelsko l 
Ragln , Boccherln!, Ravel 
19.00 - Slovenské národné divadlo 
Opera SND 
Su·auss: ELEKTR A - 2. premiéra 
20,0C - Koncet·tnc; ster, Slovenskej filharmónie 
S'lMFONICKS' ORCHESTER CS. ROZHLASU V BRAT! 
hLAVE 
Dirigent - Manuel Duchesne CUZÄN (Kuba) 
Sólisti -

Rugglf'ro RICCI, husle (USA ) 
RH mon CAT.ZADTLLA, barytón [Kuba) 

Ro::.s1nl. Mendelssohn-Bintho ldy, Ga•ft matges 
l~.00 - !\oncertna c;tei1 Cs. r ozhlasu 
Oh:zvv ' k•Jnc!'rt 
j d ilr iPI JONA!:>, klav!r 
Ľntil VJI\LICI\'i'. klavlr 

Nedel'a - 12. 10. 
10,30 - Koncertná slei~ SlovanskeJ filharmóme 
j ean GUILLOU, or gan (Franct1zsko l 
J. s. Bach 
17,00 - Koncet·tna sieň Sloven:.ltej fílbarmonu .. 
SLOVENSKS' KOMORN9 ORCHESTER 
D1rtgent - Bolldan WARCHAl 
Sólisti -

joze! KOPELMAN. husle (ZSSK) 
JuraJ ALEXANDER, vtolončelo 
Lothar KOCH, hoboj (NSR l 
Klaus TIIUNEMt\NN, fagot l NSR l 

:>loyze;;, Havrtn, MP.nd ... lssohn·Bartholdy 
19,00 - Slovenské národné divadlo 
SWVENSKS' CUDOVY UMELECKÝ KOLEKTlV 
Slo V I:l ll SkO 
l O.OO - Koncertná siet'\ Slovenskej f tlharmonJe 
::i!.U\ T::NSKÁ FILHARMONIA 
St.OVE'JSl\"c; FI LHARMONICI\\' ZROR 
ll ETS l\ í' SPEV ACKY ZBOR CS. ROZH!,ASU V BRA l l· 
:ll ,/-\ VE 
Dirigent - Oskar IJANON [Juho~Jávia l 
L.bonna jstrl -

Lubomtr MÁTL 
Maruín VACH 

Sohsll -
Magdalena HAJOSSYOVA, soprán 
Andrej KuCHAR51\?, tenor 
)ea n-)acques OOUMENE, barytón (Francózsko l 

Brat ten 

Pondelok - 13. 10. 
17,00 - Koncertná slei1 Cs. rozh lt~su 
Peter MICHALICA, husle 
Elena MICUALICOVÁ, klavlr 
1-!onegger, Brahms, Malovec, Dl eli'!Cll - Schumann
Hrab ms 
19,00 - Slovenské národné divadlo 
Opera SND 
Verd i : AIDA 
20,00 - Koncertná sieň SlovenskeJ fllharmóme 
r:omorny or chester GASPARO DA SALO ('ľallansko) 
Dirigent - Agostino ORIZIO (Taliansko) 
Locatellt, Mu rcello, Vlvaldi 

Utorok - 14. 10. 
19,00 - Slovenské národné divadlo 
Opera SND 
Sml!tana : HOBICKA 
20,00 - Koncertná slei\ Slovenskej fllharmónte 
STRASBURSKÝ FILHARMONICKÝ ORCHESTER (fran· 
ctízsko) 
Dlľlgont - Alain LOMBARD [Francúzsko) 
Havel, Rousse l , Berll oz 

Streda - 15. 10. 
17,00 - Zrkudlová sieň Prlmaclálneho pa lilc c~ 
SCHUBERTOVO KVARTETO VIEDEN [Rakúsko) 
lla ~dn , Dvorák, Beethoven 
19,00.- Slovenské národné divadlo 
Opera SND 
Suchoii: KRÚTJ'iJAVA 
Dirigent - Pel or FALK (NSR l 
Sóllsli -

A. KUCHARSKÝ a. h. 
Heinz FRIEDRICH a. h. (NSR) 

19,00 - Nová scéna 
Spevoherný sUbor NS 
Podl!cr ezskij: TAjOMSTVO VEI!VYSLANCOVtCH TO· 
PÁ NOK 
20,00 - Koncertná steň Slovenskej ftl hnt·mOme 
DRAZOANSI\9 KOMORNt ORCHESTER (NDR ) 
u melecký veducl a sóllsla - Manfred SCHERZER 
{NDR) 
llllndel , Manhus, Vlvaldl. Mandolssohn-Bnrtboldy 

štvrtok - 16. 10. 
17 OO - Zrklldlová :.ICJ) Primaciálneho paláca 
HOLANDSKe KLAV1RNE KVARTETO (Holandslro) 
Martlnil , Mozart, Schumann 
19,00 - Slovenské narodné divadlo 
Balet SND 
Hérold - r.anchberry: MARNA OPATRNOST' 
20,00 - Koncertná slei'\ Slovenskej fllharmOnle 
]essye NORMANOVÁ, soprán {USA) 
Philltp MOLL, klavlr ( Velká Británia ) 
Haydn, Brahmc:, Poulenc, Strauss 

Piatok - 17. 10. 
17,00 - Dom CSSP, Herlianska ul. 
Indický súQor TRAYA [India) 
Umelecký vedúci - Pandlt Nlkhll GHOSH ( India) 
t radičná Indická hudba 
17,00 - Koncertná steň SlovenskeJ filharmónie 
SI.OVENSK9 KOMORN1 ORCHESTER 

• Dirigent - Bohdan WARCHAL 
l:uba BARICOVA, mez~osoprán 
PRA2SKÝ MUZSKÝ ZBOR 
Dirigent - Mi roslav KOSLER 
Kutavlčtus. Sosta kovlč, Taktaklšvll1 
l9,00 - Slovenské národné divadlo 
Opera SND 
MusoJgsklj: BORIS GODUNOV 
Bulat M l NZILKIJEV a. h. (ZSSR) 
20,00 - Koncertná sieň Slovenskej fllhat"''TJ.Onle 
ZAVERECN? KONCERT 16. 'BHS 
SLOVENSKÁ FILHARMONI A 
DlrlgPnl - Carlos PA ITA (Argentina) 
Sóll">ta - Ivan MORAVEC, khwlr 
lirul:;ovsk9. Srhumann, Mahler 

ZMENA é'ROG.RAMU A 0CINKUJ.0ClCH ~HRADI!:NÁI 




