
Koncerty MDKO v Bratislave 
Za pomerne skromnej návštevy mllov

n!kov koncertného spevu sa uskutočnil 
(20. III . 1984) v Zrkadlovej sieni Pri
maciálneho paláca v Bratislave koncert 
zaslúžilej umelkyne Vi!ry Soukupovej, 
dlhQročne j sólistky Ceske j filharmónie, 
ktorá od r. 1983 opäť pôsob! l v Ná
rodnom divadle v Prahe. Z malej náv
števnost! ťažko vlnlf uspor!adatela po
dujatia - v tomto pr!pade MDKO - , 
ktorý dostatočne spropagoval koncert . 
umelkyne. SkOr sme želeli nad lahosta j
nosfou, čl únavou bratislavskej hudob
nej verejnost!, ktorá sl nechala ujsť zá
žitok mimoriadnej intenzity. Véra Sou
kupová je stále vzácnym speváckym zja: 
vom a na jmä v oblasti koncertného spe
vu skutočne európskou triedou. Za roky 
pôsobenia v oblasti komornej, oratoriál
nej a kantátovej literatúry z!skala neoce
n!telné skúsenost! a inštin kt, ako tva
rovať práve tento druh vokálneho ume
nia. Pritom· práve u nej nemožno hovoriť 
o rez!gnác!! na komorný spev z ne ja
kých vnútorných dôvodov. Má krás ny, 
zvučný, nosný mezzosoprán, stá le svieži 
a vyrovnaný v každom registri ( l pri pre
chodoch z jedného do druhého), v kaž
dom pr!pade sl vie porad!f tam, kde 
hŕ.oz! únava alebo menšia fyziologická · 
tndlspoz!cia. Dokonalým vylahčenlm ne
preptna vysoké tóny, ale ich an! zbytoč
ne nezoštlhluje. Bohatstvo all kvotov v jej 
hlase má známu ,.soukupovskú" inštru: 
mentálnu krá.su, priam opojnú mäkkos
ťou a hebkosťou. Jej artikulácia - nie
kedy k ri tlzovaná, pretože prispôsobená 
výrazu a farbe tónov - bola na brati
slavskom večere v súlade s ideálnou vy
váženosťou obsahu slova l hudby. ( Mož
no pre bllzkosť interpretky a posluchá
čov, čl snáď pre zvukové vlastnost! pries
toru v ktorom sa tento koncert odohrá
val.' . . ) Ak sme kde-tu postrehli menšie 
tntonačné zakollsan!a, nespôsobila ich 
neistota a lebo voká lno·technické problé
my, skôr zdravotná lndispozlcia umelky-

. ne. Bolo to však také zanedbat elné na 
·celkovom dojme z koncertu, že je skOr 
nenáležité sa o tom zmieňovať, ako na to 
zabudnú ť ... Stalo sa. Soukupová mala 
na svoj om bratislavskom koncerte l vy
nikajúceho kla vlrneho partnera vo Vla
dim!rovl Menclovi, ktorý preukázal vyso
ké majstrovstvo v muzikantsky živom, 
ale speváckemu prejavu v.ýsostne pod
riadenom klavlrnom sprievode. Co Véra 
Soukupová spievala? Na úvod odznel vý
ber piesn! zo Spanielskeho spevn!ka Hu
ga Wolfa - p!esľ\ová lyrika vrcholného 
romantizmu, s maximálnou citovou zaan
gažovanosťou, no prltlmených farieb a 
filigránskych detailov. ,.Trvalkou" jej r e
pertoáru je okrem tu odznelých, vzorovo 
zaspievaných Cigánskych mel6dil Antonl
na Dvofáka i Ebenov cyklus Sestero pls
a! milostných. V oboch - vznikom opu
sov vzdia lených , a le v !In!! ,.češstva" a 
v melodickej lnvenc!! nadväzujúcich -
autoroch našla mezzosopranistka svoj 
ideálny svet, ktorý stvárnila nielen s au
tentickosťou, ale aj hudobnou sviežosťou 
a inteligenciou. V prejave Véry Souku
pove j sa vskutku ideá lne prellnajú tieto 
- zdanlivo nezlučltelné - komponenty 
a umelkyňa iba kde-tu dokáže popus tif 
uzdu dramat ickosti, č i pátosu. I tieto 
znaky našli svoj priestor v priam ,.mini
drámach " typu Musorgského piesn! Sirota 
a Zabudnutý. Gradácia Gopakom uzavre
la oficiálnu časf koncertu. Z Musorgské
bo zazneli ešte dve, atmosférou odl1šné 
piesne - veselé Hrlby a náladovo vypä· 
tá Milostná pleseň. Ukážkou nedemon
štrovaného, ale predsa len českým umel- ' 
com prirodzeného a najvlastnejšieho ná
rodného c!tenia boli dva prldavky z cyk
lu B. Martlnd Plsničky na dvi! stránky -
Dhče z Moravy a Hlásnik. Stretnutie s 
Vérou Soukupovou bolo po dlhšom čase 
spomienkou na chv!le strávené s touto 
velkou českou speváčkou, či už pri na
hrávkach Mah lera, Dvoťáka alebo Som
mera a lebo radu ďal šieh a utorov, ktorých 
dielam vlia la sebe vlas~nú imagináciu, 
vyžarujúcu nielen z vynika júco ovláda 
ného hlasu, ale aj mimoriadnej muzi
kantskej inteligencie a poznania zákoni
tosti štýlu. 

TERgZIA URSINYOVÄ 

Komorné duo Alexander Jablokov (hus
le) - Eva Virs!ková [ klavtr) predvied
la v sále Moza rtea v Bratislave ( 27. III . 
1984) velmi rozmanitý program. V jed
notlivých skladbách sa Jablokov pred
stavil v podstate v dvoch sólistlckých 
polohách: ako perspektlvny komorný 
hráč so zmys lom priliehavo modelovaf 
huslovú faktúru i v technicky vypätej
šej nástrojovej akci! a v s polupráci s 
Iným nástrojom a a ko sólový huslista s 
velkou dávkou elánu a ctižiadosti s tvár
nit 1 technicky náročnejšie skladobné 
celky. V oboch polohách sa značne !Išli. 
Domnievam sa, že najharmontckejšle sa 
jeho scho(}nost! technicky l výrazovo in
tenztvne clt!aceho · umelca prejavili v 
Beethovenovej Sonáte č. 8 G dur pré 
husle a klavlr, op. 30. Spolu s obdivu
hodne hrajúcou Virslkovou vzniklo pô
vabné klasické zvukové pole, plné zmys
luplného hrania i vzájomného korešpon
dovania oboch zúčastnených umelcov. 
Podobne vyznel a j - celok troch Improm
tus Bohuslava Martlnú. Interpreti zahrali 
diela s obdivuhodným vtipom a fantá-

zlou a dodržali l technické zretele s dô
kladnosťou, očo na mnohých iných mies
tach sa Jablokovovl nevydarila tak mar
kantne. Výkon oboch mal dobrú úroveň; 
kde zjavne velmi záležalo a ko na postih
nut! detailov, tak i celku. Jednalo sa o 
skladby plne zodpovedajúce naturelu l 
umeleckým možnostiam hráčov. Navyše 
- klaviristka podala v~kon, vyznačujúc! 
sa nadhladom, schopnosťou pre mieru 
1 výraz a tomu zodpovedajúcou koncepč
nou podobou. 

V dielach Bacha, Paganiniho, a le l Sa
rasateho a Ravela, kde účinkoval poväč
šine huslista sám, nepodarilo sa fabio
kovov! vždy zladiť osobnú predstavu o 
celku (ktorá z hry bola viac-men ej z re· 
tel ná ) s arzenálom vlastných t echnic
kých a agoglckých možnosti. K ideálu 
niektorej skladby sa mu podarilo priblf
žif sa viac, _niekde menej. Všeobecne 
možno povedať, že trochu privelm! zaťa
žil program skladbami virtuózneho cha
rakteru a lebo takého výrazu a staveb
n ých súvislosti, ktoré je ťažko bez zvyš
ku vytvarovať i velkým osobnostiam h!lS
lovej hry, ke.d s to ja zoči-voč! zátaži v 
podobe na pätého publika. (Vid pripady -
Y. Menuhina alebo bratislavského vystú
penia Ch. Ferrasa ). Voči volbe koncepcie 
v Bachovej Sonáte a mol nemožno na
mietať prakticky nič, ak velká závereč
ná fúga nesie znaky dokonalého ovláda
nia rozsiahleho a čl enitého procesu, 
akým Bachova obrovitá fúga nesporne 
disponuje. Jablokov udržal charakter t oh
to náročného diptychu, aj ked mu vel
ká plocha ešte zjavne pôsob! problémy. 
Hoci osobne neprechovávam sympatie k 
niektor~m Sarasateho huslovým sklad
bám a dovorujem sl zapochybovať i o 
ich hlbštch myš lienkových hodnotách, 
patrilo uvedenie t~chto diel - oproti 
dielam Paganiniho a Ravela - k vel
mi vydareným. Mysl!m, že zjavná hyper
trofia virtuozity ubrala trochu huslistovi 
na dychu ( v niektorých miestach ) a hoci 
žiadna skladba neutrpela privelmi, pro

. gram bol osli\ujúclm! celkami zaťažený 
privelm!. Jablokov vyskúšal spolahlivo 
svoje technické · l výrazové možnosti a 
dokázal sa pochytiť s tými najnáročnej
šími skladbami - čo je velmi sympatic
ké. A hoci mnohé nemá a nemôže ani 
mať charakter defin!tlvnosti, Jablokov je 
na dobrej ceste k nemu. 

EGON KRAK 

Do cyklu organových koncertov uspo
riadaných MDKO v april! prispel svojim 
umenlm (9. IV. 1984) i rak úsky organista 
Peter Planyawsky. Jeho recitál v Redu
te n iesol tie znaky osobnosti, ktoré vy
pl~vajú z bohatých teoretick~ch l prak
tických vedomosti hudobnlka, na strane 
druhej však jeho profil z velkej časti 
poznačil charakter chrámového organis
tu. Obrovská interpretačná prax akttv
neho organistu v istých momentoch na
dobudla u neho črty manierizmu, kedy 
s l umelec neuvedomoval pódium a poslu
cháča, iba nástroj a hudbu plynúcu v 
priestore, pôsobiacu na sluch viac ako 
na tvorivé rozvinutie ducha. Techniku 
má brilantnú, muzikalitu imponujúcu, 
závažnou ostáva otázka miery a vkusu. 
Je zžitý s nástrojom, ctt!f ho v každom 
dotyku; viac však pracovne (v r utine ) 
ako koncertne (tvorivo ). Nie je maxi
malista. Uspokoj i sa s dobre vypoveda
ným textom - bez väčšej snahy po roz
vinuti fantázie a jeho vyrovnaným ma
nuálnym sprttomnentm. Tak hral Bacha 
(Toccatu a 16gu F dur BWV 540), Men
delssohna (1. sonátu l mol), F. Schmidta 
(Toccatu C dur) - autorov, ktor! stoja 
(podla bulletinu) v záhlavt repertoá
ru P. Planyawského. Plnšieho, uvolnenej
š ieho muzic!rovan!a sa dosta lo dvom 
francúzskym skladatelom Franckovi 
(Chorál h mol), Viernemu (Trois pié
ces) a rtenáročnému Hummelovi ( Prel6-
dium a fúga). Na našom koncertnom pó
diu sa mu stali živnou pôdou pre uplat
nen ie s tr iedmosti interpretácie, ktorá 
sa stotožr!uje s jeho názorom v zmysle 
štýlových i zvukových predpokladov. Or
gan nepouž_!val a ko nástroj zvukových a 
farebných dimenzii, ale ako prostrednl
ka na vyjadrenie hudby. Umeleckú vý
poveď autora odv!ja cez subjekttvne črty 
muzikantského uplatnenia. Vie zau jať zá
ž!tkovú sféru poslucháča, oprostiť vn!ma
n!e hudby od tradicionalizmu, nálepiek 
iného rukopisu a podriadiť ho vlastné
mu umeleckému presvedčeniu. V tom 
spočlva jeho individualita a post osob
nosti. Tú maximálne prezentoval v Im
provizácii na danú tému (prof. F. Klin
da), ktorú odv!ja l pred pr!tomným pub
likom s inteligenciou muzikanta, tvo
rivosťou interpreta. Zo skromného mott
vu vyťažil pohodou invencie, umeleckou 
fantáziou kompozičnú plnosť a nástro
jovú gradáciu premenenú na celistvý ob
raz oživu júcej hudby. Takáto možnost 
pre poslucháča ,.byť pri tom", stat sa 
v istom slova zmysle spolutvorcom, je 
na našom koncertnom pódiu sviatkom. 
Skoda, že niektor! naši organisti, ktor! 
disponujú takýmito predpokladmi, n ezú
ročujú oživenie starej organovej praxe 
na koncertnom pódiu. Improvizácie Pet
ra Planyawského vyzneli v prospech ná
strojovej suverenity a koncepčného mys
lenia sólis tu l umeleckého zážitku pos lu· 
cháča. ETELA CARSKA 

Pätdesiatroňný jubilant · 

JOZE 
Jozef Gahér (nar. 

28. aprUa 1934 Dvo
rany nad Nitrou) 
je autorom, ktor~ 
stoj! akosi mimo 
hlavného prtldu 
vývoja súčasnej 
slovenskej hudby, 
a naše publikum 
sa s jeho tvorbou 
prakticky začalo 
oboznamovať iba 
pred pár rokmi. Je
ho skladatelské 

začiatky siahajú do čias gymnaziálnych 
štúdii v Topolčanoch, kde sa začal učiť 
1 hre na klav!r! a pokrdčoval na Hudob
nej škole v Partizánskom. Po maturite 
bol poslucháčom kompozlcie u prof. Já
na Cikkera na Vysokej škole múzických 
umeni v Bratislave ( 1953-57), neskOr svo
je š túdium skladby rozš!rll na Janáčkovej 
akadémii múzických umeni v Brne u Cti
rada Kohoutka [ 1989-72) a v experi
men-tá lnej triede Aloi sa Plň osa ( 1973-75). 
Medzičasom absolvoval Vysokú školu pe
dagogickú v odbore slovenčina a hudob
ná vých ova ( 1960) a pôsobil ako stredo
školský profesor na Stredne j pedagogtc-

GAHF.:R 
kej škole v Modre. Od roku 1969 je od
born~m asistentom na PedagogickeJ fa
kulte UK v Trnave a tlč!nkuje 1 ako kla
virista. 

Gahérov tvorivý záber je nezvykle ši
rok~ a zasahuje prakticky do všetkých 
hudobn~ch žánrov - od plesne čl det
skej zborovej skladby po balety a opery, 
od drobnej Inštrumentálnej kompoztcie 
po symfónie a velké koncertantné sklad
by. Jeho hudobnú reč, výrazne pozna
menaná poetikou brnenskej kompozičnej 
školy, charakterizuje velká dávka dra
maturgickej invencie, odvaha k experi
mentovaniu s hudobnými formami, dia
lóg evolučného a expozičného typu tva
rovania zvolenej hudobnej matérie. Po 
výrazovej stránke je mu bližšia expresi
vita než Impresia, dáva prednosť drama
tickému konfliktu pred klasickým oblú
kom, var!ačne rozohráva tntervalove vy
hranený materiál, ale exponuje l scé
ny temer pr!ečiace sa ďalšiemu spraco
vaniu. Vyše 150 kompoz!c!! tohto auto
ra dokumentuje jeho tvorivú h úievna tosf, 
spontánnu nutnosť výpovede tým, čo mu 
je vlastné. 

MILAN ADAMCIAK 

Vladimir Tomňényi opät Iaureatom 

VfRAZNf úSPECH 
Nášho mladého 

gitaristu Vladimira 
Tomčá-nyiho sme 
na stránkach Hu
dobného života iba 

prednedávnom 
predstavovali čita
telom (HZ č. 1/ 
1983). O to, že sa 
o ňom opätovne 
,.mus!" hovoriť, 
pričinil sa predo
všetkým interpret 
sám. Tento .sympa

tický a skromný 19-ročný poslucháč ab
solventského ročn!ka Konzervatória v 
Bratislave v t riede prof. J. Zsapku , d·o
siahol totiž dalšie výrazné medzinárod
né súťažné ocenenie pre slovenskú gi
tarovú školu: zlskal 2. cenu a titul lau
reáta na 2. ročnlku Medztnároanej -gr:-· 
tarovej súťaže v HaVI!lne, konanej v 
dňoch 9.- 17. aprUa 1984 na počesť sto
ročnice Augustina Barr!osa Mangorého, 
skladatela a interpreta, nazývaného tiež 
Pagan!n!m gitary. Nazdávame sa, že ta
káto vynikajúca reprezentácia znamená 
- popri osobnej a školskej - aj vzor
nú reprezentáciu nášho mladého inter
pretačného umenia a socialistickej kul
túry vôbec. 

Ved už dostat sa na túto svetovú sú
ťaž bolo uznan!m kvalit mladých adep
tov. Porota pozvala na základe približ
ne stovky zaslaných nahrávok iba 21 
účastnikov, okrem iného z Kolumbie, 
Argenttny, Mexika, Talianska, Grécka, 
Juhoslávie, NDR a h ost!telskej krajiny 
- Kuby. Zasadali v nej také osobnosti 
ako L. Brouwer, R. Vida!, I. Suzuki, C. 
Cots!olis, G. Sakelarlou, D. Rumst!g, J. 
Jov!c!, J. Ortega a ďalši. V prvom "dial
kovom" kole zaradil do svojho súťažné
ho repertoáru Tomčány! okrem povin
ných diel Barrtosa (tie pochopitelne na 
súťaži dominovali) a So ra aj kompoz!
ciu J. Burghausera; v druhom kole po-

KONKURZ 

pri povinných dvoch opusoch Barriosa 
to boli skladby Glulian!ho a Ponceho. 
Do finále postúpilo 8 súťažiacich a tu 
bolo treba interpretovať opäť Ba rriosa, 
jedného kubánskeho skladatela a I. časf 
Koncertu pre gitaru a orchester A dur 
M. Giulianiho. 

Prvú cenu v súťaži zlskala Ch. Span
hoffová z NDR, tretiu Kubánec M. Bo
nachea Diaz a S. Card! z Talianska. Za 
povšimnutie iste stoji aj skutočnosť, že 
nielen medzi ocenenými, a le na cele j 
súťaži - s vekovou hranicou 35 rokov 
- patril V. Tomčányi medz! najmladš!ch 
účastnikov. 

Po svojom návrate z Kuby čerstvý lau
reá t uviedol, ::!e súťa::! bola i organizač
ne vynikajúco pripravená, medzi verej
nosťou bol o ňu velký záujem. Bola ti ež 
dobre propagované, podrobne sa o nej 
plsalo v tlači, s laureátmi pripravila 
televlz!a reláciu a pod. Súťa::! bola sú
časťou gitarového festivalu, na ktorom 
sl mohli a j adepti vypočut umelcov z 
celého sveta. Tešilo, že medzi nimi bol 
aj náš M. Mysliveček . 

V. Tomčányi týmto úspechom potvr
dil, že dôveru, ktorú mu vyslovila Stála 
výberová súťažná komisia MK SSR, si 
plne zaslúži l. Opäť presvedčil," že je sú
ťažným typom s dobrými nervami a tiež o 
tom, že jeho doterajšie úspechy ( Partž
Aiessandrla- Havana) neboli vecou náho
dy; naopak boli logickým dôs ledkom sym
biózy pre úspešnú reprezentáciu tak dôle
žitých komponentov, ako sú talent, pe
dagogické vedenie, vhodné podmienky 
a napokon 1 š ťasti e a predstavujú dô
ležité kvalitattvne etapy v umeleckom 
vývine tohto mladého interpreta. Ostáva 
nám iba zaželať mu p>alšie úspech y a 
napredovanie a pre naše interpretačné 
umenie čim viac takýchto úspechov! 

GEJZA VAJDA 
Sntmka: K. Dlugollnsk~ 

Riaditel Slovenskej filharmónie vypisuje konkun: do orchestra SlovenskA fil-
harmónia na miesto orchestrálneho hráča na 

- husle, 
- violu, 
- violončelo 

a do Slovenského filharmonického zboru do hlasových skupin 
-alt, 
- tenor, 
- bas. 
Konkun: do orchestra SF sa uskutotnl dňa 4. 6. 1984 o 9,00 h , do SFZ dňa 

11. 6. 1984 o 14,00 b. 
Prihlálky a uvedentm vzdelania a praxe zallite na kádrové a personálne odd. 

SF, 816 01 Bratislava, Palackého 2. 
Podmienky konkun:u oznámime prihláseným uchádzačom plsomne. 
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PREHLIADKA SLOVENSKÉHO KONCERTNÉHO UMENI '84 
V rámci 5. ročnlka Prehliadky slovenského koncertného umenia (PSKU), kto

rá sa uskutoonila v dňoch 26.-31,. marca 1984 v 2iline, predstavilo sa 12 sólis
tov, 2 komorní! anaémbly a 3 orchestrálne telesá. )ednoročnfí pauzu, ku ktorej 
dollo v roku 1983, zaprlčinilo prelolenie akcie z jesenni!ho termlnu na jarný. Ok
rea probli!mov so zabezpečenlm ubytovania pre fíčastnlkov i pozorovatelov pod
llatným d6vodom pre tento presun bolo físilie rovnomernejlie rozdeliť väčlie 
hudobní! podujatia, ktorí! sa v priebehu sezóny organiz'!jfí v SSR. 

Počas svojho - zatial pomern e krát
keho vývoja - vykryštalizo~al sa aj pro· 
IU PSKU. Ak v roku 1981 ťažisko a kcie 
spočlvalo na prehliadke orchestrálnych 
telies, tohtoročná prehliadka stala sa 
predovšetkým konfrontáciou sláčikárov 
- sólistov aj komorných telies; osta·tné 
odbory boli zastúpené s kromne jšie. Nie
ktor! umelci (Toperczer, Trávničkovo 
kvarteto] vystúpili v rámci ľSKU už po 
druhýkrát. Vo všeobecnosti prezentovali 
sa umelci mladšej a s trednej generácie 
[nad 30 rokov]. Ich účast do is tej mie
ry odráža vedúce postavenie tejto veko· 
vej kategórie v dnešnom slovenskom 
koncertnom živote. Aj v tejto oblasti do
chádza k výmene pozlci!, k postupnému 
striedaniu generácii, ale aj k is.tým pre
sunom v umeleckej kva lite a v hiera r · 
chU úrovne. Dvoma zástupcami prezell( 
tovali sa v rámci PSKU Str edoslovens ký 
a Východoslovenský kraj. Z tejto zásady 
vtberu umelcov vymykali sa dvaja na j· 
mladšl reprezentanti , ktorým účast za
bezpečilo v!fazstvo v rámci Interpretač· 
nej sútaže SSR v Banskej Bystrici za 
posledné dva roky ( M. Pivka, E. Pro
ch6c]. 

'Na základe dramaturgických kritéri! 
usporladtelov [čs. umelecká agentúra 
Slovkoncert, zss, ~KO Žilina, Dom odbo
rov Zmna] účastnlci rešpektovali zása· 
du zastúpenia súčasnej slovenskej tvor
by. Môžeme s radosťou konštatovať, že 
léto odznievala na znamenitej profesio· 
n4lnej úrovni. V dramaturgH sa zohfad· 
nll aj Rok českej hudby [spolu 12 diel ). 
v znamen! ktorého sa kona l aj závereč· 
nt koncert Slovens kej filharmónie. Pred· 
stavoval úspešné zavtš enie t ejto vyda re· 
nej akcie. 

Vo všeobecnosti [až na menšie od· 
chýlky ] môžeme konštatovať vzostupný 
umelecký trend u jednotlivcov, súborov 
l orchestrálnych telies. Najmä u só lis - . 
lov menšie možnosti na sebarealizáciu a 
vysoká ponuka nútia interpretov napnúť 
všetky sily, aby s a na akcii, ktor ú sle
duje odborná kritika , prezentovali čo 

ovefa nižšou kapacitou sedadieL Vďaka 
nedostatočnej klimatizácii [ktorá sa pre 
huča·nie, a tým rušenie výkonov musela 
vypina t] sa na jmä plne obsadená miest
nost stávala dusným, pria m saunu pri
pomlnajúcim priest·orom. 
Účast a ohlas obecenstva - nielen 

čo do · počtu, ale aj čo do kvality a zá
ujmu - sú v Žiline také vynikajúce, že 
jej to môže závidieť nejedno slovens ké 
mesto. Túto radostnú skutočnost iba po
tvrdzuje fa kt, že volba metropoly seve
rozápadného Slovenska ' ako hostitela 
Prehliadky bola plne opodstatnená. 

Sólistické výkony odzneli vo forme po
lorecitá lov alebo v spolupráci s orches
trom. Jedine Slovenské kvarteto sa pred
stavilo na celovečernom koncerte. Nie
ktorým umeloom sa d!lný časový priestor 
zdal byt pr ikrá.tkym a· snažili sa vtesnať 
do polovice programu minutáž, ktorá by 
bezmála vysta:čna na celý koncert (Pet
róczi]. Tým sa dlžka niektorých podu
jati n eúmerne predlžovala. Z hladiska 
výstavby programu nepokladáme práve 
za najšťastnejšie riešenie, keď po vý
kone inštrumenta listu v l. polovici kon
certu nasledoval polorecitá l spevá ka. V 
obidvoch pripadoch bolo by sa žiadalo 
z hladiska a traktivity i umeleckej úrov
n e výkonov opačné poradie [Michalica 
- Balún, Alexander - Vyskočilová-Za
jlčková ). 

ORCHESTRE, DIRIGENTI 

Účast troch orch estrálnych telies na 
PSKU znamenala nielen previerku ich ú· 
rovne, ale súčasne .Jia stala prlležitostou 
pre odha lenie rukopisu prislušných diri
gentov. 

Slovenský komorný orchester pripravil 
pre Žilinu program, v ktorom na vy
sokej úrovni preukázal umelecké výsled
ky s vojho dlhoročného vývoja . Priklad
ná technická prepracovanosť, vzácn a jed
nota súhry, priznačné tvorivé zaniete
nie, vrúcnosť kantilény, s ýty a pregnant
ný zvuk, tanečnost a elegancia opunco-

Slovenský komorný orchester s umeleckým vedtícim nár. um. Bohdanom War
chalom. 

najpriaznivejšie. Niektor! preto volili ra d· 
!ej osvedčený repertoár a lebo [najmä 
sláč!kári, ale aj niektoré čisl a poloreci
t41ov spevákov] predvádzali predovšet
k9m sonátovú literatúru z notove j pred
loby. Nie je to sice ni·č neobvykléh o, 
predsa však t!, čo hrali všetko spamä· 
ti [Michalica, Prochác ) dokázali zo skl a
dieb vyťažiť viac, pretože mali väč ši tvo
rivý nadh!ad. 

Z 8 koncertných poduja t i 3 orchestrál
ne akcie odzneli vo Velke j s ále Domu 
odborov a boli VýQorne navštiven é. Päť 
komorných koncertov sa uskutočnilo v 
priestore Male j sá ly te j is te j budovy s 

vali úvodné dve skladby - Stamicovu 
Mannheimskú symfóniu A dur, č. 2 a Al
binoniho Concerto čl cinque č . 5. Zh o
dou okolnos ti vypočul som s i v prie
behu jedného mesiaca známu Sukovu Se
renádu pre sl áčikový orchest er v inter · 
pretácii SKO už po t ret!krát. Žilinské 
uvedenie vysoko predčilo predchádzajú
ce uvedenia n ielen v s uverenite tech · 
nic kého zvládnutia, ale predovšetkým v 
nerebudnutelne j úr ovni tvorive j nad
stavby. jemný šarm, bohatstvo tvorivej 
fan tázie, r·omantický vzlet a priznačný 
citový vk lad tvorili pozadie, na kto 11om 
s úbo r s ugestlvne rozvlja l hudobné plo-

Štátny komorný orchester Žilina s dirigentom Bohumilom Urbanom a sólis tkou 
Máriou Andrašovanovou. Snímka: j. Hulka 

chy tohto mladistvo pôvabného diela. 
Umelecký vedúci s úboru Bohda n War

chal sa prezentoval vo Vivaldiho Kon
certe d mol pre hu~ le a sláčikový or
chester aj ako sólista. V jeho výkone 
mohli sme postrehnúť akoby v zmenše
nom obraze tie č rty interpretácie, k toré 
vtlačil s vojim umeleckým vedenlm pre ja
vu SKO: vynikajúca intonácia , zrete!nosť 

a rtikulácie, využit'ie plnokrvného tvori 
vého temperamentu a podmaňujúca ra
dost z muzic!rovania. 

S SKO vystúpil ako sólista aj Karol 
Lulpai v Sonáte pre trúbku a sl áčikový 
orchester od H. Purcella. Svojim výko
nom demonštroval intonačnú pohotovosť , 
schopnosť plastického vedenia kantilény, 
pohyblivú techniku a najmU pevné d rža
nie tempa, ktoré mu umožnilo účinne bu
dovať väčšie llnie i plochy. 

V predposledný dei'í Prehliadky pred
stavil sa Štátny komorný orch ester Žili
na, na č el e ktorého stál a ko zástupca 
Stredoslovens kého kraja profesor tamo j· 
šieho konzervatória Bohumil Urban. Pred 
piatimi týždňami vypočul som s i v Ži
line Urbana na čel e SKO pri s prevádzan! 
sólis tov - absolventov žilins kéh o kon
zervatória. V porovnan i s vteda jš ím kon · 
ce rtom vyznel t ento výkon pre di r igen
ta priaznivejšie. Dopomohli mu k tomu 
lepšie podmienky pre skúšanie, výhod
n e jšia akustika koncertného priesto ru i 
zvýšená zodpovednosť a koncentrácia 
hráčov na pódiu. Pokia! by sme chceli 
hovoriť o istých r ezervách SKO, n evide
li by sme ich v oblasti technic ko-into
načne j , a le s kôr v oblas ti zvukovo-vý_ra
zove j. v orch estri - na jmä v skupme 
dychov - hrá rad kval itn ých hráčov 
(flauta, hoboj, klarine t, a le aj plechy ). 
Urba nova dirigentská práca sa o ri ento
va la na dosiahnutie čo na jvyr ovnanej · 
šieho zvuku a v porovnani s predchá
dza júcim výkonom dosiah ol v svo jom ú
sili is tý pokrok. 

Urban je t ypom t emperamentného hu-
~ dobnlka, ktorý svo j tvorivý elán dokáže 

výrazne vyťažiť a zapoji ť do fo rmovam a 
hudobného procesu. Velmi sympaticky sa 
vyrovnal s úvodnou predohrou Prome· 
theus, op. 43 L. v. Beethovena. Vysta : 
val ju na kontrastoch beethovenovs ke] 

· prudkos ti , naliehavost i a vrúcne j ~emi ~ 
tej lyriky. I záver dokázal vystu pnovat 
v pomerne presvedč ivé vyvrc h olem e. Bez 
problémov zdolal chúlostivé synkopované 
úseky l. časti Moza rtovh o Koncertu pre 
klavir a orchester d mol, K. z. 46$) i dal 
š ie úskalia sprievodu. Drobnou cizelér
skou prácou poznač il Andrašovanov pies
i'iový cyk lus Zašume li borovice, ktorý 
svojou farebnou inštrumentáciou dal via 
cero prlležitost! zaskvie ť sa kvalitám dy
ch ových nástrojov. Pre záverečnú Dvoľlí 
kovu Ceskú suitu D dur, op. 39 mier a 
jeho tvorivého vkladu nestač ila na vy
stihnutie cha rakteru n a jmä Polky a Su
sedske j, ktoré mali byť rychle jš ie, preg
nantne jšie, sugestlvne jš ie a na jmä ta
nečnejšie. 

Záver PSKU patril Slovenske j filhar
m6nii, na čele ktore j s tá l Libor Pelek. 
Vystúpenie prvého s love ns kéh o s ymfo
nického te lesa predsta vova lo skvelé vy-

vrcholenie a kcie čo do mohutnosti, tech
nic kej vyspelosti i r ezonancie u obecen
stva vďaka s ugestivite zážitku, ktorú do
kázal Pešek navodiť. ú vodná Vlt-a va zo 
Smetanovho cyklu Má vlast sa popri vy
soke j zvukovej ku ltúre vyznačova l a isto
tou línií, jemnou plast ickosťou fráz a 
s kvelým sklbenín1 jednotlivých tempo
vých r ovin, čo clodlíva la dielu p unc ne
opa kovate!ného ča ra, prirodzenosti a ú
činnosti. V Ja náčkovej Symfoniett e vy
tvoril Pešek odlišnú atmosféru so širo
kým dia pazónom ná lad od ma jestátneho 
fan fárového úvodu, cez vystihnutie mo
ravs kej ludovej me lodiky a tanečnost i v 
2. časti s podtextom nostalgie popri vy
zdvih nut í búrlivého charak teru s tredné
ho dielu 3. čast i. Najpriťaž live j šou na 
Peškovom prístupe k Janáčkovej Symfo
niette bola schopnos ť vtlačiť 'zá klad ne j 
a tmos fé r e istú peča ť pozadia iného ná· 
ladového od ti ei'la. Tá to charak teris tika 
plne plati pre 4. časf temperamentného 
s lováckeho ta nca s medita t lvn ym pod
textom. Hoci výraz celej Symfoniett y sa 
poh ybu je v sý tej ších farbách , Pešek vy
s tava l dynamickú formu Finále tak, že 
sa s talo a kýmsi temat ickým zhrnutím ce
lého d iela. 

SLACIKARI 

So SF predstavil sa aj mladý hus lis ta 
)indrich 'Pazdera ako sólis ta Dvoi'ákovho 
Koncer tu pre husle a orchester a mol, 
op. 53. jeho spolupráca s di rigen tom bo
la až na menšie nepresnosti súh ry v 3. 
časti ( úsek dua hus rového sóla s d re
venými dyc hovým! nás t ro jmi ) znamen itá. 
Požadovaný výraz Dvoi'ákovho Koncertu 
ideá lne korešpondova l so vzrušeným pl 
nok rvným temperamentom só listu. Paz
dera dokázal zna menite vyzdvihnúť dra
ma tické napä tie i mužný charakter v rClc 
ne sýte j lyri ky a na imponujúce j úrov
ni zdola l ná ročné úseky vi r tuóznych me
dz iviet. In tenzitou prejavu a priebojnos
ťou dokázal zač l eni ť sólový pa r t do sym
fonic kého prúd u. Poma lú časť [Adagio 
ma non tropp o ) stvá rnil s pôsobivým cito
vým zaangažovaním. Po vzrušenom pulze 
l. čas ti imponovalo, do a kých kludných 
polôh dokáza l umelec svojim výrazom za
kot vi ť. Skve lým ga t·an tom vystihnut ia 
c harak teru 3. ča sti bol pre dirigenta i 
sólis tu ich muzikantský elá n. Bezpeč ne 
vi edol oboch pri zdôrazňovaní tanečnos
ti a só lis tu zas vďaka zdatnému tec hnic
kému zá~emiu i pri s tvárnenf perli vých 
pasážf. Rados t , pohoda , is tota a sebave
do mie vyža rovali z tvor ivé ho korešpon
du júceho zanietenia oboch umelcov -
hus lis tu i dirigenta. 

Ďalším huslis tom, reprezentantom Vý 
chodos lovenského kraja, k torého sme s i 
vypočuli v rámci PSKU. bol koncertný 
majster Štátne j filharmónie Kosice i pe
dagóg tamojšieho konzerva tória Ka rol 
Pet róczi. jeho výkon môžeme hodnotiť z 
dvoch zorných uhlov - z kontext u jeho 
osobného umeleckého vývoja a v kon · 
f rontácii s os tat nými husli s tick ými preh
liadkovými výkonmi. jeho ambi cióznosti 
možno pri písať, že š tyrmi, č a sov o nie 

(Pokra čovanie na 3. s trane .) 
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