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Spoločný záujem
Rodiť sa, hľadať si najlepšiu, najvlastnejšiu podobu mo~no za rôznych podmienok: v zoce-ľovani sa v boj-i s prekážloami, s nepo.ohopenim, odporom, keď
neraz n·eba J v-e ci najsamozrejmejšie
dokazov.ať, bojovať n ie-len s f-inanciami,
ale aj s myslenLm, v stálom na,päti d·okazovať .?Jnámky životaschopnosti, byť v
us·tavdčnom strehu proti úderom ne žičlivej krlitiky . . . Ano, i tak sa rodili
v okoLitom svete akc-ie, ktoré sú dnes
už · .po.i•mo.m. Drunä cesta je opak O to
väčšmi si ju t reba vážiť : pochopenie,
pomoc, dohrá vôľa. Zdá sa, že po tejto
ceste kit'á-čajú .aj Bratis•Lavské hudobné
sláv.nosti. Is-teže. pripomi-ť.'n-ky budú. I . búe; je rozd-iel, či proti, alebo pre vec
s,po ločné-ho záujmu: vybudovať z BHS
testiv.a.l s med:;,inárodnou umeleckou i
spoločenskou (mome nt spoločenský nemoi'lno zaobísť.) váhou. Tvá'l' hľadá svoju
najvcastnejšiu podobu. Ešte stále prežívame (a nie je to hanba ;prJzn ať si)
proces <k.r.i štalizácie tohto podujatia. Budú azda p-r.ipom1 enky k prllišnej kompaktnost! BHS - združujú vlastne tri
a-koie: festi-va-lovú prehlia-dku, 1-n terpóqiu.m .a Prehliadku súčasnej slovenskej
tvorby. Bude sa kome-n-tovať istá ve ľko
r-y>SPilt, najmä z· aspektu. či zátaž koncer-tov je úmerná silám publika, kto ré
BH·s konzumuje. P'Pipomienky, kri tika
budú vždy. A QPOMr;ttúra býva aj čini
t-eľom Ollcia:lavujúcim. Hor-šie by azda bolo, ak by sme & ·a1lisla·v.s·ké nudobné
, slávnosti p_t;dHm<llli rýdzo Jokálpaotriotsky,
iba s radosťou, že sa čoSi deje . -sr.atlsl.ava má možnosti, kto.r é si azda
ešte ' ani dostatočne neuvedomu jeme : má
vel\kolepú hudobnú minulosť, ako kr ižovatka lrult.úmych oiest m)nulé<ho európ. skeiho d!Jania, najvýlr.a.z~nej šieho n.a,;mä v
hudobnej O!blastl - je rodiskom i pôso·biskom velkých mien svetovej hudby
(mo~o·, že susedné l®ajmy by z ·tohto
faktu boli vytla~ilí už ovel'·a v.i ac ).
Bratdslav.a má prfťa~Iivú hudobnú prítomnosť a o jej zúročeruie šlo v šetkým tým, ktorí sa podá.eľa·l·i na dôstojnom p.niebehu Bratisl·a~skýoh hudobných
slávnosti. Záujem meSI!la BJ.1aitds1avy,
pre.dstJavov.aný v pr.vom rade pochopením pili.máror.a mesta Ing. Ml!!t'tinákoa, dodával 1p0du~tiu punc oficiálnosti. Aby
sa BHS l!lej;ta;J.i tba zúženou zále ži tos ťou
b:J:,atisJ.Il'VISkého IPUblik.a, p!rd·spe<J.i výzmamné činitele, š tríace kultúro: č-eskoslo 
venský rollhl~ v Br.atis loave po-slucháč
skon IPt'ipoo.vou, množstvom prenášaných
k<moor,tov, p.ra~ide1ným, pod'l'obným a lkwlitným - spravodajstvom z BHS,
televWa ko.ri!enrtov.aním udalostí .a prenosom i záznamom na.}mä ko nc-ertov ln tet'lpód-f.a. Vy<f,a~ateľ·stvo OPUS pohotov-o
zaZI!liarnenalo na g·r amofónových platn iach výkony mladých umelcov I-nterpódia. I denná tlač - v dňoch všedných n·i e priliš š-te·clrá k hudbe - bola
v týohto dňoch otvorená infOII'mácJám,
k·r-itikám . . . Všetkým šlo o spo ločný záujem. V centre BHS - v Brat islave vý. Zr:t•amnú 11-Jo,hu zohrala a.i ak<tiv~ta tla čového str.ed•is~a: sbalo s a pohotovým
informátorom o festivalových ud-a lostiach (vy-d áva ním spravod•a;iov, kto,ré pri nášali - .registrovali i komentoval·! udalosti festivalovýoh dní) a o~·gani :wva 
nim tlačový ch besi·e d umož ňova lo zá u _jemcom priblížiť sa tvor-c om i umelcom,
ktorí na f estiY.a•le vystúpili.
Bratisl•avské hudobné sláY.nost i - f•e.stiv,a.J s JPerspektrvou, ale aj akcia o tv·o rená konštruktlvnym koreiktúr-am - s ú
už z a . nami. čo bolo úspechom čislo
jedna? Obecenstvo. To, kto·rého absencia zmarf t'ealizáoiu i tý-o h najlepšieh
zámerov. Obecenstvo v n epredvídanom
poč te a pozor ne sledujúce i citlivo
vyberajúce - koncer-ty slá~n·ostí. A vďa
ka t lmo čníkom, tohtor-oč ný ch B-ratislavských hudo:bných slávností sa m-ohlo zú častniť ve ľmi poče tn é publikum. Informovanosť, ume lecké zá~itky -pre čo .najš~rší . o~ruh to je najmasívne jš! pjHer, ·oa ktorom možn•o ďalej bud-ovať.
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Diía 4. okt. t. r. za čalo v Moskve XIV. valné zhromaždenie Medzin árodnej hu dobveľa z.au.iimavých p r tspevkov h lavne· zo
nej r~d_y (Cl~ -- Cot~ité Internacional_ d e la Musi~ue), _na ktoré nadvia'z al . VII. . strany .sov·iétskej delegácie. kt-oré ·pi'ipo~
medztnarodny hudobny kongres (IMC - INTERNATIONAL MUSIC CONGRESS); ve- .. mínaJ.i dôle2iitosť skutočnej demokr a ti ~
novaný téme : T•radíc·ia a novátorstvo v súčasnej hudobnej kultúre,_ak'<> aj - pr~bzáde tejto organizácie. · Prlpominalo sa,
le.matike vplyvu rôznych náro~.ných tra dícil n·a profil hudob nej · kulťúry dnešného' ' a'bY· práca .MHR zaohytá'.'a-la pro-b le ma ti~
sv·eta. československo zas tupovala še~o;ť členná delegácia ·(7!a · SSR - ·'pro~: O. ' Fe~ · ku 'hudobného sveta· v celej .ie ho šírke
renczy, prof. J. Cikker, prof. D. Kardos) a mimo delegácie - ako. 'čl~n výkonného · - a spoň v zúženom výbere štýlov alebo
výboru MHR - dr. Lad-islav Mokrý, CSc., r iaditel Sioxenskej filharmónie. .f.>o návrate ' regiónov. -Realizov ať tiéto , úlohy bude.
delegácie z Mos kvy sa kultúrna verejnosť dozve~ela, že našej republike sa ·dosaniozrejme. · ú loha ďalšieho funkčného
stalo významnej pocty, pt·etože dr . L Mokrý bol na ·valnom zhrom aždení zvolený
obďobi•a výkonného výboru a celého spoza generálneho tajomníka MHR. Pri tejto príležitosti s me dr. ' Mokrého .požiadali
lo čenstva MHR.
o informácie z valného zhromaždenia, kongresu, povinnostiach · vyplývajúcich· z je• Na yalnom zhromaždení sa obja-'
ho f unkcie a ďalších otázkach dotýkajú cielt ·sa činnosti MHR, orgánu pracujúceho
vili aj problémy štatutárne j povahy: bu pri UNESCO.
de 1ll'eha,,znovu l))l'·e myslie ť o tá.z ku štr u-ktúry čl ens tva. Dobrä atmo sféra rokovaaj v par c-i álnych otázkach - pt:~ja li ·n a• Valné zhromaždenie malo prerokoni-a súvil)éla s tým, _ čo pre podujatie
vať jednak výsledky činnos'~i jednotlišu ponuku a náwh, aby sa Tripún.a :mlasp.ravili_ ' ~ovieti. Fakt _;e, :i.e na žiadnom
dých interpretov poriadala v CSSR (·jevých č l enských organizácií - to znamedoteraj~m rokovaní valného zhromažden rok lnt erpódium, ako . f órum ml-aná národ ných hudobných komit étov a
denia .' - ·<'abso lvoval som 4 (valn(> zhrodých umelcov social!iSti.c ký,q h .· kl)ajtn,
č l·e-nských organizácií
m edzinárodných
ma ždení!'! je každ.Ý druhý rok v inej
druhý rok Tr ibúna s , cha:ra:kterom celo hudobných spo ločností, jednak d iskuto ki'ajne, tohtoroč né bolo v por adi štrsvetovým, pričom by na nej vy.s.t úpili . a.i
vat o pláne na obdobie dvoch rokov.
náste, kong-r-e s bol v por,ad! s iedmy a
na júspešnejší umelci z Pl'e dchádzajťlce
• V rámci prvého bodu vystúpil za
spá,1a sa s valným z:hromaždenim iba
h o lnterpódia). Ti-ež sme dosiahJ.i úspech
ČSSR prof. J. Pál eníček, ktorý písomne
s návrhom, a by v r. 1973 bol v Prahe · v poslednom čase) - nebola tak reprepredloženú spr ávu dopln il o návrhy n-a
zen tatívll,e prítomná celá svetová huď-alšiu čin nosť. Je s.ympatické, že všetky
seminár o úlohe h udobných festivalov
dobnA kultúra, ako v Moskve. Nielen
naše návrhy sa str·etlí nielen s podpo v hudobnej kult úre súčasnosti. Rokpvarou, al·e · boli priamo zapojené do plánu
n!e valného zhromaždeni-a MHR (popr i pet'sonätne - aj problémove. Sovietski
hostitel-ia to dosi•a hli obrovským ot·gap.ráce na bu dúci rok. Prišli sme ako
procedurálny ch otá:zlk ach) powr dllo žin•iz·a čn ým úsillm a finančn ým zabezpeče 
prví s požiadavkou zmeny štýlu práce
votaschop nosť tejto organizácie. Poče-t
ním. Financovali napr. do Moskvy cestu
MHR, ktorá doteraz svoju prácu orien 7"ainteresovaných orga tllzáclf rastie malým rozvoJovým kr a,jinám - a tak
teraz zdru žuje 55 krajín. VI-aceré zútovala v s labom kontakte s č lensko u bása po prv,ý ra z podarilo na,pl niť zása du,
zou, vychádzajúc skôr z programu
ča srtnené štáty a organ izácie pripomína li
že sa hovorilo - z pozície UNESCO UNESCO, · než z činno sti národn ých huČSSR v dobrom - napr. v s práve Spoo problémoch n ielen e urópsk~h·o, ale cedobných rád a medzinárodných hudobločnosti pre rudovú hudbu sa ako jeden
losyetového char akteru To ·je podstat•
ných organizácií, V tomto zmysle bola
z pozit 1vnych rys<'" uvádza vydávan·ie
ný moment pre vývin ce lej ornan izácie
naša iniciatív a nie len podporen á, ale ~
et ll'l'111l 7il<o!ogickei bibliograf.fe. ktorú
MHR ,..
.
zd á sa - že to bude j edna z h lavných
robí ci t Mllčák a O Elschek.
úlo.h v ďa lšom . vývine MHR. Uspeli sme
• Oruhä pol~vica rokovania priniesla
( P,okračovarue . n~ -3. str.)

Stretnutie etnomuzikológov
ústav hudobneJ vedy SAV za spoluúč'asti Zväzu slovenských skladateľov, Slovenskej
11ár•odopísnej spoločnosti a Slo.venského ' národného múzea, · s
podporou . Minisťerstva kultúry
SSR - usp0ri.ada v dňo ch 2.-5.
novembra · t. r. ll. etnomuziko logický seminár o druhoch
a metódach terénneho výskumu ľudovej hudby a tanca. Seminát bude v· Domove výtvar ných umelcov a architektov v
Moravanoch pri Piešťa noch. V
prvý dei\. je na programe tzv.
round table na ľému: Problém y etnom.u zilwlogického výskumu a ter énna dokumentácia v príbuzných vedných d isciplínach. Dňa 3. novembra bude sa diskusia sústreďov a ť o-

kolo témy.: , Metodika a prax ·
etnomuzikologicl<ej dokumentácie v československých etnomuzikologickýclJ a príbuzných inštitúciách. Viacerí zahraniční účastníci sa vyslovia
4. novembra k téme : Metodi ka a prax te rénnej etnomu zikologickej dokumentácie v
za h raničných etnomuz!kologických inštitúciách. V ten istý
deň PO!'oludni bude exkurzia
do J edľov.ýoh Kostolia n. kde sa
bu de realizovať tprax etnomuziko lo r~ického výskumu v obci.
Na záver Sf;minára, 5. novem·
bra bude diskusia o metodike,
úlohách a cieľoch et nomu zikolog!ckého výskumu podľa žánrov a typov výskumu. - z s -

o .ko·mornej hudbe
Tohtoro čný

medzinárodný hud obný festival v ·a r'ne (v poradí už šies.ty) usporiadal! v
znam en! Musica cameralls. Pod
týmto heslom sa uskutočni lo
aj v dňoch 27. -29. septembra
hudobno-vedné kolokvium. Zišli sa tu desiatky domácich i
zahraničných
muzikoiógov s
cieľom vymeniť

i konfrontovať

si názo·ry na vývoj komo•rnej
hudby, na jej funkciu v živote
človeka.

Prvý d eň kolokvia bol venovaný dvom tematickým okruhom : všeobecným úvahám o
i nte r pretačnej praxi v obdobi
baroka a klasicizm u, o ikonografii a obsadení komornej
hudby pre niektoré nástroje a vývoju českej komorne j hud by v d iele Zachovom, Bendo·
vom, Rejchovom. Duslkovom,
Smetanovom, Dvorákovom, Fi bichovom a Jan á čkovom.
I<ulmináciou kolokvia bolo,
myslim, round table, ktoré pod
vedením H. H. Eggebrechta
(Fre iburg) sa zaoberalo vlastným pojmom .,komorná hudba" (defln!to t€rminl). Erich
Reil)ler v hlavnom referáte
spolu s niekoľkými koreferátmi a diskusnými príspevkami z
Nemecka, Ceskoslovenska, So vietskeho zväzu, Poľska, Juhos lávie a Rumu nska usilovali o
vyk:ryštalizovanie termínu ,.ko- ·
morná hudba " , pouŽívaného v
pr iebehl~ niekoľkých stáročí vzhľadom na vývoj estetických
kritéri!. Dr. Pavol Poläk z
ústavu hudobne.\ vedy SA V v
Bratislave vo svojom diskusnom pr!s,pevku rozoberal ij)ojmovú diferenciáciu výraZ·ov
Tafelm usik (stol·ová hudba), .
Hausmusik (domáca h udba),
Feriluftmusl k (hudba vo voľ·
nom priestranstve) a Konzert musik (koncertná hudba} pod ľa účelovosti predvádzanej
komornej hudby. Ďalej analyzoval po;jmový rozdiel medzi
partito u v barokovej hudbe a
medzi parthiou (partitou ) u
klasikov (napr. Bee thovenovo
Okteto op. 103) v cykli ckých
f ormách komornej hudby.
Záverečný deň kolokvia patril
prednáškam o zvláštnostiach
komornej hudby v jednotlivých
európs kych zemiach v rôznych
obdobiach. Prítomní si vypoču 
li prednášky o T.riových 'lD'ná~ach J. S. Bacha (R. Pečman
- Brno), o Telemannovej i·nštrumentá lne.l komorne j hudbe
(G. Flelschhauer - Halle ), o
ideách komomej hudby W. A.
Mozar ta (S. Schultze - Halle),
o Beethovenovej ra nej komorne j hudbe (H. Unverricht Mal nz) a o jeh<> spracovaní ľu 
dových ,plesni v k lavlrnom tr iu
(L. Ri chter - Berlin) , o zvláštnostiach prieťahov v Schubertových klavi·rnych sonátach, o

národných črtách v Skriabino·
vej k lavírnej tvorbe ( M. A.
Smirnov - Moskva), o slovinskej komornej hudbe ( D. Cvetko Ľubľana) atď. Zaujali
ma najmä posledné dva .referáty kolokvia, prednesené najmladšími adeptmi muziko lógie:
O problematike komorne j hudby v 20. sto r očí (M. šted-roň
Bt'no) a O ú čast i
vokálneho
p~rtu v modernej komorne j
hudbe (A. Nemcová - Brno).
Oba referáty veľmi plasticky a
dynamicky poukázali na nové
smerovania v kom ornej h udbe, na j ej súča sné zámery.
Brnenské kol okvi um bolo P1'ínosným a plod ným podujatím,
ktoré iste podnetne zapôsobí
na ďalšie muzikologické bádanie v oblasti komornej hudby
a na systematické s pracovanie
jej vývoja od začiatkov až rpo
prítomnosť.
Zoltán Hrabussay

..... ·.

Správy HIS
V Instit u to de Humänidades v Argentlr e pltipt·avujú
hudoonú encyklopédiu, 'Pt'e ktorú vyžiadali od Hudobného informačného strediska materiály
o s lovenských skla da teľo<:h a 'llovenskej hudobnej ku ltúre vóbe(·.
dvadsa ťz viizkovú

*

*

*

**

*

Dr. L-. Markevič , muz1kolug z Kat owic a prof. d t·. Lev
Ginzburg l Moskvy požiad&li Hudobné Informačné stredisko pri SHF 9 prehrávku z tvorby slovenských skladateľov Dr L. Ma rk.evic sa zaujímal najmä o d iela
mladšej generácie Chce o nich prip ravi ť pre poľský
rozhl as reláciu Vyslovil sa s úprimným obdivom o ú rovni slovenske j súč asnej tvorby.
Dramaturg a u melecký vedúci Drážďanskej filh ar mónie Dr. Die ter Hättvig požiadal prostrednlctvom pracovníčky Cs!. rozhlasu v Bratislave I. Holákovej Hudobné informacné stredisko o zaslanie partitúr a nahrávok zo symfonickej tvorby slovenských skladateľov.
V Drážďan och poznajú Jen dve diela - od prof. E. Suchoňa Metamorfózy a Symfonlettu r usticu. Chcú poznať
slovenskú tvorbu v celej šlrke, a čo j e najdôležitejšiezaradiť niektoré zo slovenských diel do svojho reper- .
toáru .

***

Hudob né Informačné stredisko navštívil lekár zo San
Francisl'a Mr. Ca~los M. Whitcom b. Je veľkým milovn.!kom hud hy. Z našich skladateľov sa ·osobne pozná
s p rof. .T . Cikkerom. Mnohé jeho' diela ·pozná a rád si
vypoč u l naj novšie skladby aj iných slovenských autorov Hudobné informačné stt·edisko ityhl'adal na základe
bulletinu pre zahraničie. któré Od· nás pravidelne dostáva .

'

'*

*

*'

Opera V7kriesenie p rof. Jána Cikkera ďalej úspešne
prertiká na zahran ičné. oper né· scény. Na jar v budúcom
roku ju uvedú v Bielefelde a Wlesbaderte.·

*** '

V · jednom z minulých 'Čísiel Hudobného života s me
uverejnili správu o E. V. Adveenkovl, ktorý sa chcel
zoznámiť s dielami pre akordeón od slovenských autorov. Do HIS-).! prišiel list, v ktorom srdečne ďaku je za
zaslaný materiál a obdivuje úroveň ·skladieb. Priv1ta i
aj zošit slovenských ľudových pfesnf upravených pre
akordeón J. Letňanom. 'E: Adveenko je absolventom
Moskovského pedagogíckéh~ Inštitútu, vyučuje hre na
na akordeón .a dirigovanie na hudobnej škole v meste
Salavat v Bašk irs)<ej SSR. Na svojom d iplomovom· koncerte uviedol sk l ~db u českého autora V. Trojana a ako
sám .piše - .odvtedy · si obľúbil československú hudbu
a .chce sa S ňO\.! ·ČO najdôkladnejšie . ZOZn'áiniť.

ú vodným koncertom (8. o•k tóbra) o tvorili v Trnave nový, v porad í už III.
roční k koncertov pre Hudo·bnú mládež.
Predstavil sa na ňom . belgic ký Baro!wvý
súbor 3 prog ramom zameraným na in terpretáciu diel majst rov renesa nc·ie a
baroka. Teda dramaturg ická koncepoia
programu viac ako zaujímaví\. Španielsku p roven ienciu reprezentovali Va lderrabano, Mudarra a Ort iz - pojmy pre
nás viacmenej h istorické. Ak v Mudar:..
rovom madriga le - Isabel perdiste la
tu faxa - sa .presadila svojím son6rnym mezzosopránom Luciene Van Deyck
za Jutnového s prievodu Céclle Bauwen•
sovej (obdobne ako v Dowlandovom Say,
love), svoje skutočné ume leC'ké kvaMty
pr·eukázala v technicky - a najmä výrazovo - veľmi náročnom Mo.nteverd lho
Náreku Ariadny - precízne zrozumite ľ 
ná artikulácia najmä v recitatívoch,
technická istota korešpondujúca s výra ;
zom a u mocnená' prírod ze.ným .t imhrom
v jemných nuansá ch. Nie menej zauj! ..
mavým bol t iež prednes Or.ti2'Jových
Troch r icercarov v techn1~ky dokonalom
predvedení A. Bauwensa (viola da gamba) za dopr-ovodu G. Bauwens Van Dycke
( Č€m balo ). Z pozoruhodnej Jut·novej li teratúry r enesan čného obdobia upúta li
svojou sv·ie~osťou skladby F. Cu tti.nga
(Greenleav.es) a J. Dowlanda (My lady
Hunsdons puff). Ak Trio G- dur K. Sta •
mica (syna zakladateľ.a zonámej Mann•
heímske j školy) nep resvedčilo svojím
formovo -invenčným ~rof.ilom, v Kvartete
g-mo! G. F. Tel·emanna sa plne zaskvela
zdravá muzlk,a ntská zanietenosť a technicky vypracova ná pr ecl2'Jnosť (s výnim ·
kou malého latpsusu v záve.rečne j časti)
- predovšet kým záSJiuhou výborného
flautistu P. Peyreho á huslistu Van de
Vondela.
Bol to krásne prežiiý večer, umocnený dojmam i preplneného h ľadiska, v
k torom dominovala opäť mlád.ež.
MARIÁN BULLA

v

No com· pracujete?'
... odpovedá ~kladateľ Tuať Po,rík
' ' .
~

...

Mám rozprac oviiriu elektronickú :~1c1cidbú
l n memar 'iam Jf?hann':6cfceghem( Výchbtl'i.~{éi:Jrri pré fú t ci' skladbu
je Ockeghemovo ;Requiem a ·ft;.: zai!J:ýšl'and, ako pof:ďta:
velikánnvi hudobnej histórie. l).ielo · je rozvrlmu t~ · do
piatich častí. Realizuje sa v Experimentálnom štúd iu
Čsl. rozhl(l~tt v Btatislave za · s-polilp.ráee Ing. P. · Janíka
a J. BackstuiJera · Nedťwno. som dokonč il lntrociukciu
k Haydnovej Symfóniz č. 102. B dur . .Introdukcia zaznie
e.He v tejto ~ezóne v naštudovaní Státnej filharmónie
v K ošiciach pod taktovkou Bystrika Režuchu.
- mm - :

.

e

V dňoch 1.-3. októbra boJ,a v juhoslovanskom meste Pula medzinárodné súťaž a.kordeonistov, na ktorej s a zúčastnili
inter préti európskych krajín. Slovenr
s kú socialistickú re pub-

liku
reprez·entqv.al· na
tejto súťaii p0sluchá0
žilinského Konzervatória
Ľudovít
Strania nek
z
akordeonovej triedy prof.
Dezidera Harvana. Zo
šes tnás t ich ú čas tm ík<>v v
II.
kategór ii
obsad,il

Hudobná

jeseň

:

...

č·estné 5. miesto, krorým
vzo.rrie
t;eprezentova l
ako'L·deonove
s lov·e nské
in terpretačné
umenie.
ľr~ba vysloviť vd'a ku aj
- profesorovi D. Harvanovi za VpQr.nú ):>.rLpravu
žiak a k súťáži.

v Trnave

V obdobi, kedy celá naša olasť žije v znamení volieb, bola Tmava ·svedkom významnej
kultúmej akc1e s IJOhatou medzi národnou: účasťou. Mestský dom osvety uskutočnil Tconcerty medzinárodnej úrovne, ktorých s účasťou bota Prehliad/ca .~účasnej slovenskej tvorby. z:enooaná 50. výročiu KSC. Na otváracom koncerte ( 1. ok·tóbrq) Státnej .filharmónie
Košice pod taktovkou Bystrika Režuchu si publtkum vypočulo skladby sio,venských autorov D. Kardoša, J . Grešáka, A. Očenáša a l . Paríka. S. ve!kÝ,m úspechom sa stretol koncert Kom orného or chestra Stát11ej filharmónie L otyšskej SSR z, Rigy (11. októbra) pod
vedením Tovija Llfšica. Po.~l edným k oncertom Medzinárodnej jesene bolo vystúpenie
Veľ1c ého symfonického orchestra poľského rozhlasu a tele.vízie z Katovíc ( 15. októbra)
pod taktovkou Kazimierza Korda. Do svojho programu v Trnave orchester .zaradil čaj
kovského, Mahlera a Prokofieva
ANNA VALOVÁ

V čerstvej inscenácii Madame Butte r fly preds-tavil sa 14. októbr,a vypredanému hľadisku DPOH sovietsky spevák litovský. tenorista Virgillus Norejka. J eho
vystúpenie bolo pre bratislavské publikum, naoz.aj už hladné po špičkových
výkonoch, oza jstným sviatk<>m. Hosťu 
júci t enorista neosln il sice nádherne
fa rebným kovovým tónom ( ako kedysi
Atla,ntov ), nevládne a'l1:i tak obrovským

volum enom (ako Nikolov)', postráda tiež
takú mieru v•okálnej noblesy, akou pred
niekoľkými rokmi očaril obecenstvo SND
Ión Piso. Norejko zat<> do detailu demonštroval perfE'ktné talianske hlasové
školen ie. Nie efektnú rpseudoš koiu, priznačnú pre tenoristov južnej a východnej Európy (s talianskou farebnosťo u .a
nadmerným fyzickým nasadením o.rgánu ), ale ozajstné bel canto, ktoré materiá l nenamáha - iba rozozvučuje dokonalým zapá jan!m rezonátorov. Čím
vyššia poloh a, t.ým bol Nore.ik<>v t ón
širší, jasnejšl, Msnejš! a fare bnE'jš!.
Spevácky výraz úlohy nie je deter mi·
novaný potom Iba preži tlm úlohy, alE'
aj plánovitým použitim všetkých h lasovo - t echnických prostriedkov. Dokonal~
bolo au te-ntické t alianske predveden ie.
č i už v neviazaných scénach úrod'li I.
dejstva, ktoré l'ahkos ťou prejavu pripo mínalo P!nkert<>na Stefanovho. alebo vo
veľkom ľúbostnom duete, ·kd e Nore.tkov

pr·e jav naberal d ime)lzle B'e rgonzlho ZOvnúbomeného poňatia . škoda, že v záve ..
rečných partiách tohot<> čisl a vzdal sa
tenorista zbytočné ho s úboja s predimenzovaným zvukom Frešcwho orchestra, a že v tenorovej 'árH t retie-ho· obra ~·
zu došlo ku k·ol!zii me·dzl rpr iam rteleg·ra fický m (má inak svoj e prednost i) ťP.m 
pom dirigenta a spev.á kovou . snahou o
ši rokú, dramaticky · elq:ir es!vnlll, · pred!-.
ženú frázu.
·· ·
Norejka zaujal tiež· do , detailu vy.pra-·
covaným hereckým •poňátlm -úlohy, ,ktoré _
sa zri eka mäkkých mileneckých -tónov v
prvom d ejstve, ale . ~d začiatku · kr€sli
Pinkerlona 'ako pl;YJtkého, nafúka.ného
dôsrt•ojníka veľmoc i. . ·Norejkov ' P.inkerton je si jasne v~dQJPÝ, ~~ 1>!, v..t.e jto
exotickej a porobe ~,; . kt'<ljine môže doO:
voliť všetko, a od kač.ia.ťku...až.·ct.o >
ko'n.Ca
považuje .svoj pribel:I . s ·malO"q haivnoú
Jao0nkou if' n 7A " X"'tiél<é dobr<>d t:tlžstvó.
JAROSLAV BLAHO

česká

***

fílharmonie r eprezent a tívny
zborník v čes kom jazyku s ruským,
anglickým, nemeckým a f:rancúzskym resumé, obsahu je okr em hist orickej state
dr. Vladimíra šefla vyčerpávajúce dokumentačné p.reh ľa dy a bohatý obrazový,
materJál. Vyd•a la ho k svo.tmu 75: jubileu česká fil harmónia. Amonin Ovo·
rá k stál ' za dihgentským pultom prvého
koncertu t ohto skutočne· närodné'h'o or chestra, ktorého ťažisko .r€peiľboáru je.
v Smetanových a Dvorákových d ielach.
Vedľa ruch boli najviac hraní Beethoven,'
Moz.art, Cajkovskij, Brahms. Martlnú,
Suk, Prokof jev, Janáček. Str·a uss a No~.
vák. Zo skromných zač iatkov, kedy Ceskú f ilharmóniu tvorili len nadšenl čle 
novia orc.hestra Národného divadla, pt·erástol t ento orchester po roku 1945 do
umeleckého ústavu, združujúceho vedľa
základnej zložky tiež m iešaný zbor, komorné súbory a sólistov. Na 2169 k oncertoch, ktoré sa uskuroč.n.ill v česko 
slov.ensku a v ďal šfch 30 ' štátoch celého
svet a, r iadi lo českú filh armól!1lu !POStup·
n~ 130 dJ.rigentov, medzi nimi Grz€gorz'
Fltelbe,r g, Herbert von Karaja.n, Franz
Konwltschny, Igor Markewitch, · Lovro
von Mata č ič, Jevgenij Mravinsklj, Wolfgang Saw.aiisch a Leopold Sto'kowsk.J.

'* * *

Beh za slávou - sprievodcu !pO na.1"'
významnejškh hudobných sútlaži·a ch vo
svete vydalo v českej reči vydavate ľstvo
Supraphon. Václav Holzknecht, čle11
mnohých súťažných porôt, t u odkrýva
tajomst va súťažnéh<> zákuHs,ia a be-·
letristickou f ormou zoznamu je č·itate ľa
s histór iou, organizátorm1, mecenášmi l
významnými lau.r€iltmi jednotlivých súťaží. V ú plností sú uvedené výsled.l\y
štyroch najdôležitejších česk<> sloven- '
ských s úťa ži: sú ťaže Pražskej jari, Sme·
ta-novej k lavírnej súťa7..e, Chop1novej
klavír ne j súťaže a Dvoi'ákovej speváckej
súťaže od ich začiatku až po r ok
1968.

***

šli ti'! muzikanti, kniha spomienok·
spiso v.ateľa,

novinára

a

Pl'ekladateľ a

skladat€ľa, speváka a muzikal!lta Jifíh~

Voldána, ktorú vydalo v českom .iazyku
Pamon, je venovaná p~:..
stavám a postavičkám pražského lmdobného svetá prvej polovJce nášho storočia . Autor sprevádza čitateľa p.o t ramp- ;
ských osadách, kil-e z.ačal pvi táboráku<
· spiev.a ť neskorš! sólista Národného di .:;
vad ia Oldrich Kovár, 'dó ľ:l:rvélio' prcaž•s ké- '
ho kina a do prvého filmovéd1o ateliéru,
k zakladat€ľom CeSkoslóvenské'ho · gra-=''
mofónového priemyslu · bratom 'Valent!- ,
niovcom, do rodiaceho · sa· r()zhlasu; na;
pražské púte a do kabaretu čene-ná :
sedma, ro zprilva o smut nom konc.! telll•ol'istu Otakara Mai'áka i skladateľa Oska- ·
ra Nedba la. () začiatkoch Karla Vaoka ·
a· H. · A. DvOl'Sokého, o če-skom pesničká·..
'rovi Kar o!ovl Hašletovl, o pražskej návšteve l. Dúnaj evsk~ho a · mnohých Iných' .
zauj!ma vosti-ach
-MS-:
vydavateľstvo

'O hudobnej
,_ ·'kultúre sveta

dr. L. Mokrý, CSc.
(Do:končenie z l. str.)
MHR sa predovšetkým zameriava
rt·a reaJ.izác.i u pro:jektov nap·r. v ro-z vojo vých
kt•aj.inách.
Organizu je
semi nár o otázkach africkej hudby a ak z
toho vyplynú konkrétne poznaLky, zabezpečuje ich realizáciu. Alebo vydáva
už tri kol·ekde platrní - dve sa dotý kajú folklóru Afriky a Azie, tretia tzv. hudobné pramene · - zachytáva celosvetov-o t úto !Problematiku. Mala by k
tomu pristúpiť štvrtá kolekcia, ktorá
by zachytáv.aAa aj oblasti mimo Afri-k y
a Azi·e. Dá sa predpok l adať, ž.e bude na základe výsledkov v Moskve - vychádzať v č SSR. To zname ná, že aj za
n aše j odbornej účasti.
• MHR má peniaze zo subvencie
UNESCO a pripadne ďa l ších organizácii
a z členských p'l'lspevkov. Ok·rem toho
má n i ekoľko zd-r ojov a fundáci!. V zásade zápas í s v~ľk ý m i fi nančnými prob lémami, lebo úloh je ov-e ľa viac, než
t o, čo sa dá finančne pokryt. V ka pitalísDických a rozvojových štátoch prichádzaj ú le n postupne na to, že !s·té veci
treba zabezpefuva ť z verejných s.poloče·nských prostriedkov.
• Valné zhromaždenie ma lo na prog ram e · aj vQ ľby do vedúcich funkcií.
MHR m á tri vedúce funkcie : prezidenta,
viceprezidenta a generálneho tajomníka.
Volia sa z čle nov výkonného výboru na
šesť rokov. ( Funkciu bez ďa l šieho sc•h vále nia môžu za~távať len na jedno funkč
né obdobie, či že na dva roky - potom
musia byť ďalej schvi'ilení. ) V Moskve
vyprš alo funkč n é obdobie generá !n~ ho
t a jomníka, ktorým bo l doteraz André
J urres z Holand~k.a , kým prezident a
viceprezlde.nt boli znovu volit e ľní. Na
návrh sovietskeho národného komitétu,
ktorý bol prednesený T. Chrennikovom,
bol Y. Menuhin (prezident ) a prof. d r.
Egon Kraus ( viceprezident) potvrdení a
namiesto A. Jurresa som bol zvolený ja.
Okrem toho boli za no·vých členov výkonného výbo ru zvolen!: ge.ne-rálny tajomník Zväzu maďarský ch hudobných um elcov Tibor Sáray, bývalý prezident
MHR - Indický muziloológ dr. Narayana
Menon a argentínsky sklad a-teľ a hudobn ý pedagóg Alberto Camaaňo. Popri týcht o troch nových členoch bola !POtVrdená
kooptácia ďa l šíc h čle nov výkonného výbor u z tz•v. 1'retieho sveta. Ce!ikove má
výk·o nný výbor 12 členov - z toho
m·.aja sú zo socialistických k'r.aj!n, dvaja z
Latinske j Ameriky, jeden z USA, traja
z tzv. Tretieho sveta a zvyšok sú zápa d.ní Európania . Rovnováha nie je ideálna, ale l ~pšia je než pre-d 6-mi rokmi, kedy zo socialistick ých k~·a jin bol
vo výbore jeden pre d,stavi te ľ a ro7.vo jové kra j~ny m aH tiež l~n jed ného.
• Pýtate sa ma na povj.n nosti generáLneho tajomníka . Vyplýv.ajú zo š tatútu MHR. Ide o zab ezp eČO'V•ande pLnenia
u znesen! valného zhromaždenia a je-ho
plänu práce. Generálny ta jomník musí
vypra cov ať harmonogram 'realizácie toht-o plánu, s tarať sa o to, aby parížsky

•

sekrétariát - pŕófésioi\á l ny aparát, .ako
aj výkónný výbor zabezpečo vali plnenie
tohto ~lánu. V j)óvinnósti j é statáť sa
o dodrziavante rozpóčtu, p.rič óm sa ~ é
nerálny tajomník opiér·a o osobitt1ú komisiu, zvolenú valným zhromazden!m, v
k torej je aj sóvietsky delégát a pre
právne otázky je tzv. prAvna kom isia,
v ktorej je náš dr. V. Posp~ šll, generálny
tajomník festivalu Pražská jar. Považujem to za osobitý úspech čSSR. Právne
otázky majú veľmi dôležitú úlohu, lebo
stanovy l rokovací poriadok maj\1 vel'a
medzier, ktoré bude treba dať ·d-o po ťiadku v MHR i veľkých medzhláro dných spoločnostiach. Ve l'a organizácií
má značné nedosta t ky v šta-tútoch. napr.
S p oločnosť pre hudobnú vedu má štatút veľmi nedokonalý, opie.ra sa o individ uálne členstvo jednotlivých kra,j!n,
a tak napr. NSR nie je reprezentovaná
muzikologickou organizáciou, ale jednotlivcami, ktorí môžll hovoriť len za seba.
Vo Feder ácll hudobnej mládeže je s it uácia taká, že doterajšie stanovy v ne·
dostatoč11ej mie.re pre d'Po kladaj ú akt!vnu účasť vo vedeni organizácie mladými
ľuďmi. J e to organizácia pre m ladých,
a le n i e m l .a d ý ch ľudí. Bude mojou
p ov innosťou starať ·sa, aby sa za pomoci.
právnej komisie dosiahlo zdemo'klratizova:nie stanov. Pre h udobnú mládež je
absu-r'Clné, ak pred dvoma rokmi na kongrese v Budapešti odhlasovali, že dvaja
mladí predst avitelia sa môž u zúčast
niť zasadnut! výkonného výboru i c h
organizácie - s por.a den.ským hlasom.
(A pritom väčš i na grémia bola nad šesť .
desiat rokov, dvaja d-ok.on ca oSemdesiat ročn!!) Podobne je to aj v tzv. Rade
pre ľud ovú hul\bu. Je po-t.rebné, aby v organizáciách, kde socialistické ~·a ,j!n y
pristúpill neskôr, nebol·i v štatútoch ta k é právn e ustanovenia, k-boré níašu účasť
znemožňujú,
a lebo komplikujú. Napr.
tprávne ustanovenia pl.atné zo spolkov,ý-ch zákonov v kapitalistiokých kra jinách, ktoré nemajú -o podstatnenie v n ašich pomer'QCh.
• VII. m edzinárodný hudobný kongres
(JMC) zača~ 6. októbra. Tém,u kol)g;re- .
su sme spomenuli už v úvode · rozho . voru. Osobitne by som chceľ pripome ~
n úť úsilie prof. B. Jar ustovského, ktorý
je č lenom výkonného výboru a viedol
prlpravu odbornej zložky kong·r esu. Pod ari lo sa diskutovať o .problémoch globálne·ho dosahu a celosvetového záujmu. Pr edtým - napr. na kongrese v
New Yorku sa hovorilo len o otátlkach
USA, v Rot terdame ;?:as ·o 4)roblémoch
Západnej Európy a pod. Teraz - po
prvýkrát - o l!)ro blematike z hľad~s ka
celosvetového. T.akto široko poňatý pr.o·
gt'Bm nesie so sebou riziko .protichodných, často rozporných ~novfsk. Napriek tomu je . dobré. že sa tieto ná~ory preJavili, že &a zreteľnejšie vid!,·
v čom sú základné problémy ústrednej
témy (Tradida hudo bných kultúr rôznych národov a !ch ďalšie perspektívy
v s účasnosti). Zaujitnavo s a tu stret lo
niekoľ~o hlavných tendencií: buď extrémny av~mtgard izmus, ktorý PQpiera
akt u álnos ť a živ.otaschopnosť akejkoľvek
tradtcie, potom tendencie, ktoré najmä
v rozvojových k.ra jináoh vychádz ajú z
procesu sebauvedomovania - - snáď l
úz·koprsého nacionalizmu, odmietajllc a·
k ýkoľvek možný výVlin v zmysle symbiózy s e uróps·kou tradíciou, ďa lej tendencie, k toré twdia, že všetko je r ovnocenné : či ide o kultllru Eskymákov,
alebo o hud·o bn ú tradíciu Európy, ktorá
mala také zjavy, ako bol Bach , Beethoven a súč asn! vel'·kí skladate!la. Sympatické na tomto mnohom smerovani je
pod čia>rknutle d ôstojnosti, rovnosti a významu všetkých ľudi - no nemožno
s úhlasiť s o smerovan!·m. k·toré by bolo
proti myšlienke pokcoku.
• Vd'aka eminent ným muzikol6gom
z ce lého sveta a slcladatel'om v repre~
zen tačn e j zostave
poskytli výsledn é
mateľiálý takú panorámu názot·ov, aká
ešte doteraz na podo-bnom 1'0re Mbol.a.
Je ťažko ro biť resumé z kon g.r esu, kde
vystúpilo vyše 100 referendov (čo bola
s la bá strán ka kongresu, lebo na diskusie n evyšiel čas ) - už aj preto, že

, Pri prlLežitos-t·i otvorenia Mes,jaca CSSP pride do BJ:atlslavy známy sovietsky sklada te ľ, ge.rwrálny tajomn1k Zväzu sovJetskych
&K l·adateľo v, národný umelec ZSSR
- TICHON NIKOLAJEVIC CHRENNIK.ÓV. U nás ho poznáme väč
širwu ako skladateľa, me nej a.ko
klaviristu - výkonného u melca.
A práve v tejto podobe sa pre d$t aví l l. .a 12. novembra t. r. bratislavskému publtku. S o1·chestrom
Sló v~rts·ke,j f.ilharmónie, pod ved enim Ladislava Slováka uvedie
svoj l . k 1avkny koncer t. Pri pr íležit osti významnej návštevy známe.j umeleckej osobnosti prinášamé výťah z rozhovoru, ktorý uver.e.Jn.il časopis Kuľ tu ra i .žizií.
Pred ovšetkým, Tichon Nikolajevič, by nás zaujímalo, ako ste
sa stali h udobníkom '?
- Ako sa pamätám, od detstva
s'om túž·!! venovať sa hudbe. Pravd.a, nebolo to hneď mož.né, ale
dru·hú a lternatívu som ne,poznal.
Všetci moji bratia a sesti'y - a detí nás bo·lo 10, ja som bol najmlad š1 - mali radi hudbu, h rali na
gitare, mandollne, spievali. Táto
atmosféra sformovala môj vzťah k
hudbe. Keď sf moja staršia sestra
zaobstarala klavír, mohol som sa
·koonečn e za\!ať ser·i ózne zao berať
osobnou láskou. V našom meste
žil český hudobn!k Kvetoň. Ten
mi dal prvé lekcie h ry na klav!r.
Na to~to veľkolepého a ZJauj!mavého cioveka som si zachoval podnes ž·ivé spomienky. Postupne sa
p.rejavlla l tú~ba kompo nov·ať. V
tej dobe som už chodil k inému
učiteľovi Vladimírovi PetroviČO\'i Agarkovovl, ktorý bol ri.-lele; ped~gó~om, ale vystupoval l ako klavirny
Vlťtuoz . A ok.rem.toho komponova l. Snáď
i to ovplyvnilo moje zameranie. Mal som
vt~~ l l rokov. ~a nejaký čas priatel'ka
m?Je.J sestry ukazala ZQpár sk lad bi čiek
MichaJlov! I·~abianovič-ovJ Gnesinovl. Ten
ma J?<>Vzbudi-1 a ~dkázal, aby som po
sko.ncen! Š·koly ~Prisiel študovať na inšti.
tút Gnesinych (pozn. red. - Gosudarstvennyj muzykafno -ped agogičeskij institut im. Gneslnych v Moskve je škola
s dlhoročnou tradíciou a hoci sa š pecializuje n a výchovu hudobných pedagógov,
vychoya_Ia aj rad vynik ajúcich interprétov. Studium je p äťročné a škola má
charakter vysokoškolsk ý). Tak sa aj s tal-o. Mal som vtedy 17 rokov a bolo to
v roku 1929. Pedagógom kompozície mi
bol M. F. Gnegqn, hru na klavlr ma u čil
E. G. Gel'man.
Tlclton Nikol aje v ič, poved zte ni ečo o
vašom k ompozičnom debute pred publikom. . .
. ,
,
- Bolo to v r . 1933. f'J•ešiel s.om d; ··
3. ročníka KonzE-rvatória v Moskve. NaJ)lsal som prvé ve ľké d ie lo - Ko ncert
pa-e klavlr a orchester (pozn. red. t ento koncer t odznie l v Bratislave ).
. konci školského roku som ho ma l zahrať vo Vel'kej sien! konzervatót'i.a. DirJ,goval Nikolaj Pavlovič Anosov. Hru na
klavfr .-om štud-oval u Henr-icha Gustavoviča Nejgauza. Ma l som strach - akp
autor a .Interpret, pret·ože klavírny ,part
konce-rt u je veľmi ťažký. Vystúpe nie
na tomto študentskom koncerte sä pamätám doteraz - priam detailne.
Vaše tvorivé snaženie j e zviazané i
s divadlom. Bu.de zaujímavé poču ť o prvom realizovani sa T. Chrennlkova v opere . ..
- Po tom, ako som nap!sal l. klavlrny koncert, r. symfóniu a debutoval som
v Moskovskom divadle pre cletl hudbou
k hre MIK, začal sa o mňa za u ·jimať
V. I. Nem ir ovlč- D an če n ko. Onedlho· som
d ostal ponuku naplsať ope-r u pre Divadlo Nemiroviča- Dančenka. Bol som
síce zas ko čený touto pros bou , ale súča sne l poctený, a tak som prisľ(Jbil.
Námet mal byť súčas n ý - a tak po
viacerých ty;poch som za čal pracovať na
téme, ktorO mi ponúk-ol sám Nemi r-ovič 
Danče-nko: Bo! to 4)t:áve výjdený r·omán
NikolaJa V!rtu - Samota. Poč a s práce
som sa často stretaJ s Ne mlrov l čom 
Danče nko m, ktorý neskôr spo1u so
známymi režisérmi divadla: Pavlom Mar-

Umelecký portrét

Tichona N ikolajeviča
Chrennikova

Na

kongr es bol v krajine, Mo~·á sama osebe predstavuJe mnohostrannú konfront áciu te j to problematiky. V každej sekcii sa preto objavili l'eferáty omamu júce výsledky rozv·o ja - bez pr.is.penia
riešenia spol oč ných :pr-oblémov. Ale svojim spôsobom bolo sympat ické toto i·nrormovanie, lebo sa dosiahla panoráma
názorov. Na jmä po knižnom vydani získame globálny pohrad na pr oblematiku
hudobného života celého sveta. ktorý je
prvým krokom k tomu, čo by na zák l-a de výsledkov kongresu malo vznik núť. Hovor.! la o tom vo svojej sekcii
prof. 'l. Llssa z Varšavy, ktorá navrhla,
aby PQd patronátom UNESCO vznikla
kolekcia ,prác o dejinách a s.ú časn e j hu dobne.; k ult ú.re v celosvetovom meradl e.
ktorú by napísa li aut or! vychádza júci
Ilie z jedného poh ľadu (napr. európskeho ). ale bola by výs!·edkom spolupráce v!letkých zainteresovaných kr~jln .
Projekt sa zdá byť na prvý pohľa d utoplcký, ale má reálne jadro. Bud eme sa
snaž i ť, aby sa do budúceho val ného
zhromaždenia dostal do take j oolohy,
aby ho valné zhromažd enie MHR mohlo
,.požehna'" a reallzovať. J eho plody bu-

kovým a P. Zlatogorovým
m oju prvú
operu aj r ežjro val. Nazval som ju V búrke. Od tých čias som napísal vi.a cer<> opier. I napriek všebkým diskusiám považujem operu za stá le éllktuálnu, pretože je oboha covanä pohľ admi
s.účasnf kov a samotným životom. NJ.e len v nám etoch - ale i v hudobnom
a scénickom st vár není. Mám veľm! rád
d iva d lo, preto som sa k nemu vracal niele!l opernou tvorbou. ale i r adom
scénických hudieb a hudo bných komédii. NapísA l som n.ap·r lklad hudobnú ko méd·i u Sto č e r tov a diev ča , alel>o Biela
noc. Pravda, neslo mi t u o vzkriesenie
s t ar ej operetne j for·my, snažil som sa
hľada ť.. no vé cesty. adekvátne námeto m i 'c!teniu dnešného sovi·~tskeho člo
veka. ·' '
Veľa ~á hovorí o nových kompozič~
ných prostriedkoch, o obnovovani hu dobného jazyka. Aky máte na to názor?
--;d~a·ffip<!lrej m e že umelec, kto,r ý pra' cu.te1 / riaa. ob sahovo súčasným die lom,
nemôž~.,..pouzívať 'tie prostrreďky; ' kto.ré·
použ!valf' jeho predchodcovia. Pr ostriedky u rčuj e samotné d ie lo. P re sov-ietskeho umelca niet zakáza ných prostriedkov
a spô ~·obov - Iba nov~ postupy by mali
vy jad ro v a ť !dm1, obsah d iel·a v ·o rganicke j · jed.nf't f'.
Významné miesto vo vašej bohatej
či nno s ti má práca peda!)OJlická a orQani z'lč ná .-,. verľ dlh€- rokv stojíte na čele
Zväzu sov i et~l<vch s ldadate ľ ov . Ako na
to všPt.~o s ta č íte '1
- Myslím si, Žf' v§estranná činnosť
m ô7.P •Jme ica iba obohatiť. ·Ako na to
sta č im? J e to ťažké , a le musím priznAť, že moji bil7ki spolupracovn!ci ma,iú
ve ľké poc hopt>n iP. Pre moje osobné zá u.imy l !prácu vo Zväze. Keď komponu jem,
vychádzajú mi v ústrety a odbremenl·a
m a od prác!' orqan.izačne:l l vere.in~j.
A orácR pedagopická? Ni e je taká široká, aby ma p•·jiiš Z ilť-ažov.a l a . Raz týždenne vyučuiem kompozíciu na moskovskom T<onzervató1·iu - a r ohím to s
r adosťou. Nikoho nemožno nauči ť ofsať
hudhu - ir.a mu •·a d iť. u smerňovať ho.
Pomáha ť pri rieš ~ní problémov. a urltom reš,pP I<" tovať oo;obno sť . ml i!d ého skl adateľa
NPovol vvňuiem žiakov svo jim
vkumm. skôr ssr c:na žlm rozvíiať pre~ 
ookladv a tH I ~n t . TP nto ná7.or snm •Drebral od svoi ho oeda oóPR V. J. še h ~li n a.
k torý rešoektovAl !nd fv!d ualitu kHždého
žiaka Te ,ie jed iná spr ávn" cesta pr!
výchove komoozičn ýc h talentov.

d ú iste po žlv.ať aj naše det·i , ale ,ie to
potrebná vec.
• Hovorilo sa a,i o tom, že ZSS R potrebuje okrem siete nár-o dných etnomu zikolo gických pracovis k jedno prac-ovis ko, ktoré by bolo schopné koord i novať
výskum vo v!astne.1 kr:a jlne a pomáhať
výskum\J v. . krajinách, kde na to · sily
nestačia . Je to dq!ežité z .rJ'adisJ<a MHR,
ktorá má , za ~artt:tera ~ápa do ber llns ky ·
hudobný inšt.!tút. Ten má sic'e: pozoruhodné v,ýsleclky. ale je a .i dos ť jednostranne o~;gary izovaryý. J e Leda , d ôleži~é
m ať také praco\(isko . a,J v ZSSR,
:)
• V M~1skv e : sa ukázalo, že ; MHR je
obla sť, kde m!i me.' byť prítomnÍ, inici~
tívni. Ale :ie ešte ve ľa medzi ná rodný ch
organizáci!, kde nie sme zaanijažovan!.
Je to napr . org11 nizácla Hudobnej mládeže, kde zby točne d lho riešime otázku č l en s tva . Ale ie tu i Svetová fed er·ácia hudobníkov. Zo socia listick ých
kra jín v nej nie .ie t a kmer nikto, a pri tom r ieši otázky sociálneho z abezpeče
nia, profesioná lnej prlpravy, r izikovosti
zamestnania, ied r;otného postupu k mas médiám a pod.
P!'ipravHa: I . URS[NYOVÁ

·:.···

••

nFfs
C!J

'iii

·;:

(

41

MARL.\N JURIK

Q)

....

•o

NOVA TVORBA
NA FESTIVALE

~

::c....
~

•

Úča •sť nove j ·slov'e,nskej ihudohnej tvorby na Bratislavských hudobných slávnostiach '71 treba ,r.ozhod·
ne považ·ovať :za pozitívum. A t o z viacerých hľadísk.
Jednak preto, že atmo.sľé;ra f•e stivalu - najmä medzinárodného - podčiarkuj-e a zvýrazňuje nevšednosť faktu pr·emié·rového uvád11ania domác-ich noviniek, a ď·alej preto, že zahraničn! hostia majú mož nosť v oveľa väč šej , miere a bohat·š ej konfrontádi
:w:lJnámiť sa s ip r.o H!om ·a ho.dcnotami s lovensk•e j hudobnej tvarby.
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P·r.avna, . s•amotný fakt zavadenia s'i-ovens.kej tvo,rby
d<> "prog'!1amu f e6ttv.ahi ešte nie je · záirukou kval·ity,
t·vorivého vlllaz·~tv·a. J e to iba prvý ~rok, po ktorom'
príde ·e šte realiz·ác:ia, aby, vytvorila ;:.oz.hodujúci obraz
o . umelec·kej výrpoved·i sk l .adateľ·a, o jeho diele.
Uvedomme s.i v šak ešte_jednu skut-očhosť, dôl·e žitú
p·re cel-ostný poh ľad na slovenskú hudobnú tvorbu;
žiadna prehliadka nemôže poskytnúť · úplný obraz
sú časného stavu, môže byť ' iba di.elčim výsekom
( viac alebo menej šťastným) z tvorivého · procesu
niekof·k ých j ednot livcov. A tak sa možno pozerať bez generalizovania, ale samozrejme ·v súvise s doteraj ším vývojom - aj na tvorbu uvedenú na n edávnych Bratislavských hudobných slávnostiach.
Ak prijmeme .za východisko tézu, že umenie j.e
jednou z foriem komuntkácie medzi umel·c om a verejnos·ťou, že ume·nie sv·ojou jed•l-nečnos ťou zo-brazo vania •a vyjadrova-nia vzťa'hu umelca k sv·ojmu okoliu
i okoJ,itému svetu je súčasne aj sprost·redkova.teľom ·
určitý ch in f•ormácií, poznania, tak · potom v mnohých aielach našich skladateľov, uvťeäe:ných na fes·

o

štyr id sať;jed e nročn ý umelecký riad itel' Veľkého symfonického orchestra· poľského rozhl asu v Katovi<;iach K a z im i e r z K o r d patrí už dnes
v svojej krajine me dzi prominentných dirigentov. Na če le
svojho orchestra v Bra t:slave
ukázal, že má všetky predpoklady stať sa svetovou hviezdou .. .
Čo by ste označili za svoj
najhl bší umelecl<.Ý zážitok v
tomto roku?
Viete, to je ťažké rozhodnúť . Ja súm robím iba to , čo
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znamená zážit·ok. Ale azda by
som moJwl spomenúť katowic·
ké
predvedenie
Matúšových
pašií. Je to priam fantastická
hudba.
Ak.:5' je váš vzťah k súčas nej hudbe'?
'
Mal som to šťastie, že
som
dr)stal
všes tranné
umeleeké. vzdelanie. Najväčšmi
však milujem hudbu Ak hovorím ' hudbu, potom tým my·s lím hudbu v cele j jej šírke preto musím mať rád a:i' sú~
časnú tvo·rbu. To, pravd·a , neznamená, že sa mi každé ilie lo ·
páči
a každý skladateľ so
mnou tak súznie, ako napr·íklad Lutoslawski. ·Pre mňa je
vš etko iba otázkou hudby, ktoc
rá ma vnútorne upokojuje a vôbec nie otázkou doby vzniku. Ak je niekto tak hlboko
spätý s h udbou, ako :j.a, a na·
učil sa jej do všetkých h [bok
rozu mieť, nemôže sa ani š pec iaHzovať na určité tvorivé obdobia. Nebezpečné ,je najmä
byť iba tzv. odborníkom na súčasnú hudbu taký po,1em by
ani nema l existovať.
Dávate vnúto-rne predno·sť
ope·re alebo symfonickej hudbe?
- Odpoveda! som vlastne už
pred chv íľo·u. Ani tu nedávam
žiadne d·elidlQ. V podstate ide
o rovnaký druh p.ráce. Hozdiel
je iba v t ·om, že opera vyža duje od dirigenta väčšiu tech-
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niku, pretože d irigent tu musí
zvlád n uť i väčší reprodukč ný
aparát. Musí napr. ovel'a intenzívnejšie pracovať so sólistami
než pri oratóriu, musí byť neustále v úzko.m kontakte s reZISerom · a musí sa usilovať
presadiť do predvedenia všetky
dramatické
akcenty
hudby,
k t·oré je schopný vycítiť. Opera ma nakoniec na uč ila vní ·
mať .a.i symfonickú hudbu ako
hud·obnú drämu. Kto porozu mi e opet'e, po-ro7..Umie každ'e:i
hudbe. Niet napríklad takmer
ži adneho -rozdielu medzi. .Pr:okofievovým baletom Róme,o a
JúHa a tre ť-ou v·e tou jeho piatej symfónie. Aj väčšina veľ
kých diri~;J,entov pôsobí súčas
ne ·ako v divadle, tak i v kO;ncertnej sieni. Ak však príde i
dobrý symfonic.ký dirigent do
opery, tak zväčša spočia tku
nepoohodí,
pretože
nie je
scho.pný pr eniknúť do hlbky
hud.obnej , d·rámy.
Ako umelecký riaditer .opery
v Krakove ste niektoré scénické 1liela l režírovali . • .
- Vždy ma pri ťahov:.a.Jo mode·rné hudobné divadlo, pretože je kvltúmym výtvorom,
ktorým možno vyjadr iť všet·
ko. Inscenátorovi dáva priestor
pre fa·ntáz.iu - ako žia·dn a iná
umelecká 'forma. Dobrý operný
režisér sa ni kdy neopiera len
o libreto. Ope. r.a nie je iba od spievaním ist ého de ja, príchod
a odchod .aktérov z tej či onej
stra-ny, ale jediným veľkým

1

tnte.rpódium má v.eľmi dobrý zvuik v
štát och Intervízie. Snímky minuloročné
ho pódia mladých umelcov sa premie·
taJi vo všetkých štátoch Intervízie. Aj
t<Jhto roku zavítali do Bratislavy zástupcovia hudobných r edak'eií bratský-ch te levízií. Bratislava sa stala mestom ich
spol.očnéoho zasad.nutia, počas ktorého
bol a.i tzv. s.creanning z hudobnej pro ~
dukcie týchto televízií. Pr.ojekc-ie boli
dvo,iaké - v prvej sa p.re·dstavili jednotlivé televízie hudobnými filmami,
dru.hä bola na televíz-nych záznamoch.
Filmová projekcia bola vlastne konfrontáciou prístupu ik snímaniu hudby.
Z tohto hľadiska boli zaujímavé snímky poľskej te levízie, z ktorých zaujal
najmä p·rofil popr-e dného speváka B. Lotasza, kde bo.!a veľmi dobrá kameramanskú práca. Alw profil bola robená
snímka bulharskej televízie - Sofijský
komorný orchester. Interesantne na
t·omto film e bolo to, že ukazoval život
a prácu jednotlivých členov orchest•ra
zarámcované do rprenosu z koncertu.
So snimkami s•o vietskej televízie sa zozmámia, aj naši televízni diváci. Iste si

kompl exom vý1.·azových prostriedkov. Napríklad inscenácie
mníchovského Rennerta tvor ia
priam
fantastick é
hudobné
drámy. Považujem však za nesprávne urobiť z opery naturalistické d ivadlo, v ktorom
hudba hrá podradnú, a nie domin·antnú úlohu. Prvá opera,
ktorú som režkoval, bol·a Szymanowského Hagicth. Má vynika júcu hudbu, a'l e zlé libreto,
preto som si ho musel upraviť.
Pripravoval som predvedeni-e
celý rok, ale bol to veľký
úspec,:h, na prehliadke poľských
o.p erných divadiel zís-kal-o l.
cenu. P otom som ešte režíroval
P ikovú dámu a Faust·a.
Pre nezasväten ca by mohol
váš prechod z funkcie umeleckého riaditeľa významnej krakovs kej opery do postavenia
šéfa rozhlasového orche stra
menších Katowíc pôsobiť ako
význanmý ústup ...
- Veľký symfonický orchester poľského rozhlasu v Ka-towiciach je už po dlhé roky
druhým najlepším s.ymfonickým telesom v Poľsku. Hlavn ú
zúsluhu l.a to ;je treba priried
už zakladateľovi tohto orchestra - Filelbergovi a niekoľko
r očnému veden.iu Jana Krenza.
Preto s-om ponuku z Katowíc
naopak . považoval za umelecke
povýše.nie. V·eľmi do.bre sa mi
s týmto orchestrom pr.acu je· a
myslím, ž.e aj on je rád, že
mu sús-tavne rozširujem hu dobný obzor.
Môžete n ám na záver prezradiť čosi o svojich umeleckých plánoch pre najbližšiu bu·
dú cnosť?
- V Mníchov.e som už zača l hudobne pripravovať Biz etovu Carme-n. Potom v K-ato vic-iach budem p okr.ačov.ať v
u vádzaní cyklu veľký ch vokál no-symfonických diel. Máme za
sebou už Verd·iho Rekviem, nasledo v ať bude Mo.z·artovo, v januári Vivaldiho Sta-bat mate,r a
na záver Dvoi'ákovo Rekviem.
Na budúci rok na&tudujem v
Dusseldorfe Stravinského ope ru Život .roztopašníka a čak.a·
jú ma tiež záväzky v Mníchove.
A na jeseň 1972 pripravím pre
22ewyorskú Metropol.itan operu
Cajkovského Pi-k ovú dámu.
MIROSLAV ŠULC

tiv,alovej prehliadke, nachádzam e pozitívne črty sd•
časného umenia, splnenie i naplnenie s.pome.nut\i·én
postulátov, ;jedných zo základných požiadaviek socialistic-kého umenia.
Myslí:m, že to platí predovšetkým o našej daj•
stM·šej skl,adateľskej generácii. Najmä v Kaleidosko.
pe Eu gena S uchoňa naplňa sa myšlienka vzťahu
umelca k okolitému svetu spôsobom výsostne uine~
leC'kým a presvedčivým. Suchoň-ov Kaleidoskop, o:wa•
č ovaný tiež za hudobnú auto-biog!'afiu, je, myslím
si, oveľa viac. Suchoňov vzťal]. k životu, o~wliu .i
k svetu je tu personiHkovan'ý vedbme v $tylizov án~ j
polohe, cez 'ktorú ume lcova <>sobnosť r.i eši, zobrazuje - i odzrkadľuje v sebe zároveň ...:.. svoj vzťah
k min\llost i, vývoju i prítomnosti. Pochopiteľne, dô·
ležitú s·tránku tu tvoria aj hlboké subjektívne a in·
tímne zážitky.
Ján Cikker sa po dramaticky exponov,at;ýc-h a c-i·
tovo ex·presívných p·a rtitúr.ach vraC-ia . vo svojich
Variáciach na slovenskú l'udovú pieseň ·k svojmu
základnému prameňu . Sebe vlastnou .melodicko·ryt·
mickou štylizácioiU ľudových prvkov i známou .,dk·
kerovskou vrúcnosťou" na-chád.za nové polohy, novi
zdroje i hod,noty ná·rodnej inšp-i·rác.ie.
Alexander Moy:zes sa .v IX. symfónii s d-ramat ickým n ervom vypori,a dal · s p·r·oblémami súčasného
č J.ovekia a presvedčivým S1
pôsobom, veľkou · mpyz_esov.skou symfonickou fm·mou (jeho najvlastnejším
pro.striedkom umeleckej výpovede) vytvára jedno
zo svoj ich v.r choLný·c h diel: Július Kowalski v !V,
symfónii, Morá je nesporne v jeho doterajšom vý·
vo.ii po kompozično-teahno·logickej stránke najpo·
zo.ruhodnejším dielom, inšrpir·o val sa .revolučným pá~
tos:om. Dezider Kardoš, ktorého spolu s A. Očenäšom
J. Grešákom, L Paríkom a J. Hatrikon1 uvid.eli. na
koncertoch mimo Bratislavy (v Trnave .a v NitJre)
svojou ná.ro·čnou a virtuóznou predohrou Res phil·
ha.rmonica - hoci u ž bol·a pTedtým uvedená - z,namenal prínos pr e p.rogr.am festivalu. Andrej_ Očenáš
sa v1·átil k svojmu staddemu klavírnemu koncertu
novo-u revíziou, s pohl'ad-om nových skúseností a
umelec·kej zrelost·i.
Slovenská hudobná modelina bola na ~esttva.l·e
reprez·e·ntovaná dieLami Ilju Zeljenlm, Ivana Hrušovského, Jozefa Grešáka, Ivana Paríka a Juraja
Hat ríka. Každý zo spomínaných autorov dnes ide
svojou vl•astnou cestou, ind,i viduá1ným spôsobom t;oz·
víjajúc a ab·s tl'ahujúc p1·vky a technol-ogicM .postupy
avantgard·ných tendencií. Nové výrac;:.o vé prvky však
sú p·r-ostriedkom k reali.zov.an.iu ind.ividuál·ri•ej autorske,j vý-povede, v tomto iPt'Íipad·e najmä v dielach
I. Hrušovského a J. Grešáka ide o hud-bu subjektív neho, spontánne•ho i dramatického cí:teni.a .. Svo,;ou
vlastnou cestou sa uberá aj Ján Zimmer vo svojej
VIII. symfóni,i , budujúc na konštruktívnych prvkoch.
I napr ie•k pozoruhodnej technickej erudícii skladate.
ľa aj v t-omto diele mi chýba emoci·o·n álny ná:boj',
invenč.ná spontánnosť.

Realizácia s l·ovenskej tvorby na f,e s tiv.ale bola veľ
mi rôznor odá. Najväčší príri'ó s 'pre jé,( " áďekvátne
festiva-lové uvedeni-e znamenal k'DncEir.t Slovenskej
filharmónie rpod taktovkou Zdeňka · Košle,ra; ktorý
slovenským novinkám (Cikker, Moyzes, Zimmer) , dal
skut-očný punc nároč.nej umeleck·e:i inte·rpretácie, dirigentskej angažova.nosti pri" uvádz·a.ní nov-iniek a
t,ým aj festivalovú úroveň. S veľkým porozumentm
a na veľmi dobrej úrovni bol·a tiež interpretovaná
Kowal·ovského IV. ·symfónia zásluhou Václava
Smetáčl<a a Symfonického orchestra hl. mesta Prahy FOK. Iste treba kv•itovať úsiiie Štátnej filharmónie z Košíc a jej šéfdirigenta Bystríka Režuchu, keď
sa podujala na dva koncerty súčásnej slove.nskej
tvo;rby. Autori budú za uvedenie diel povďační, ale
myslím s·i, že or-c he.ste1· na ná·ročno.sť sklad-ieb . nestaôl (a.J.ebo mal málo času na i·ch ·naštudovanie?),
čo malo za následok, že k·onečný výsledok bo·l veľmi
matný a nedal skladbám to, čg by si zascruhova.J.
Urč itým sklamanÍlm bol aj výkon Symfonického or•
chestra čs. ro·zhlasu s Andrzejom Markowským. Oba ja, mys lím, znstali dielam Zel jenku i Hrušovského
vda dlž,n í. Najmä, ak si prip•o.menieme Ma·r<k·owské·
ho kreácie so slovenskými di·e lami v minulosti (.al~
i s poľskými orchestrami) a ešte konkrétnejšie výkon katowického orchestr a v Lutoslawskom:
V tomto zmysle sa domnievam, že slovenská tvot·i)a
by si zaslúž·Ha, aby na festivale bola realizovaná
n.a·o zaj príkl.a dným spôsobom, aspoň ta•k, ako tomu
bol-o v prípade Košlerrovho koncertu.

sa'.vydaril '

· tábo.rca pre tanečnú hud-bu, ktorá vyvolala ožive·nie v projekcii najmä p·re
vzh!'.a d účinkujúcich adeptov jazzu. Nemecká televízia poslala do Bra·ti-slavy
radi vypočujú známu Balad u g mol od
dva siJ.né tromfy : baletné spracovanie
F. Chopina v podar~í ~eva, Oborína\ . film · Č?jko·vského _.p-redohi.X ,Rá-me~ a. Júlia _a
je nakrútený v Leningrade . .a Chopin0 va·-. z~ber :;:o .~kusk~ Drazdan~keJ . ~~~harmo
hudba sa emotlvne dopliía s . prekrásnou' . tue s po~r.ed·n~.m svetovym d1;1~enrtp:n
architek túrou tohto mesta. Sovietska te~ .. lQorom . Markev}tchom. Bolo velikym zalevíllia sa reprezentovala ,ešte, s dvoma ' . žitkom sledo~.ať rpr~cu t~hto génia . t~·~ ~
snímkami, v ktorých však J;lo,li pozoru- . tovky · · :· S . fa~~bnym ~a.znan;9m · ~nsh
hodnejšie inte.rpretačné vý,kony, než te 9.o _B~attslavy. zastup~~lV!a mada.rs~e J ~e 
levízne spracovani.e; Spom!')ňme· VIII. . levtzi e - bol! t-o u kazk;r. z Int~rfo~a :1~
sláčikové kva.rteto .:od D. . šóstakoviča v
v ktorých sa predstav-th dva}a nade}nt
interpretácii Bor odh)ovho k'varteta .. a fľ_
t;nladí pianisti : Kocsis a Ránk.i. Slov-ennále z Patetickej s.ýrÚq.nje P. I. Čajkov's~~ tele~ízi:a mala v tejto. d.ruhej pol~ ského v ä.nterpretácii .~~ningrad~kej filV'lC'~- P!ny us pech. ~reds•~avtl.a sa na..lharmónie pod taktov-l<óu , J\lrija Temir·
lepsm11 p1·ogramam1 svo :Je..] p.rodukcle,
kan ov a.
·
·
vywbený111i vo farbe. Najv-iac zaujal. Ver_,
, .. .
.
..
Mho Rigol~ett·o v podaní opery SND a
Slovensku t elevLziU. ·reprezentovali fa ká"k
t ht
I t'
-d·
-.
- 'h
rehné filmy režiséŕä: M. • Ťäpáka - Haru 'Zl_~ z 0 f 0~ 0 one 0 n erpo ·I•a, sm
0
mónia pastoT•a lis a ·-;'F d t:aneoné mini!atúmane
vo • ·a r e . .
ry.
.. 1
.
Sareann~ng
sa vyd.a.rH a' p-rin:i·esol
Na 1projekcii vide,o -Zázn·a!nov sa pred- .
uz·:t~n·ie hostiteľskej orga.nizácii. V po stavJli tri štáty. Fín~ko· .pos·la.Jo ukažky
dol!lných ~ako!ách sa bude . po~račov.ať aj
produkde z posledných rokov. Zaujala
v budúcnosti :..... s tým . bozdielom, že
najmä decentná, ,\l.y naliez·avá kamera·
pôjde .u,ž o ' s ú ťa ~ž, vž.dy v inom žánri.
ma.nská a réžij.ná práca pri stvámení
Z ~ra<lli·slavy sa tak stane dôležité st,re11. časti IV. sláč-ikového . kvarteta Bélu
dis~o inte•rvíznej · výme•ny skúseností a
Bartóka v podaní Bartókovho kvarteta.
konfrontáde hudobnej produkcie zainĎal šia ukážka bola z letného h udobného
ter~.sovanýoh štátov.
-dk-
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eobyčajne
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veľký

· obecenN bratislavského
.
stv a sa s ústredil na . pr,

·

zauJelll

vú' opernú premiér u SND v sezóne 1971/72, kto-rá bola 9. a
10. októbra t. r. (opäť na ' javis.ku Divadla P. O. Hviezdo·
slava), Bola ňou Pucciniho
MADAME BUTTERFLY, známa
Bra~islave z mnohých naštud'o vam.
.
.
Neľahká úloha . vytvoriť
Y.kusnú, nekonvenčnú · a pritom

l

príťa žhivú

hudobnoinsconač nú

podobu to.hto d.i.ela - pľipatlla
osvedčenému teamu : Branislav
Kriška (réžia), Ladislav· Vychodil (výprava), Helena .Bezáková (.náv·rhy kost ýmov·) a Tibor Frešo ( di·rigent).
·
Režisér sa upriami! · lia od·
sen timentalizovanie a scivilnenie pribehu - bez toho, že by
ubral na jeho účinnosti. Dbäl,
aby sa na javisku neoh.i a·~·ill
typic-ké o·perné maniery -'" ,pa. tetické ges•tá, ned isciplin-ovanosť
pohybového pre javu ll
pod. Sólistov i zbor zjavne ·P.O•
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S:LÁVNOSTI

r i konc·ipo'VIalnf trojhvíezd·ia Br atislav - ·. moria dne . dotova:n ý, ale sú oasiľle aj hudbou
ských hudobných slávnosti - Inter- . "posadnutý" m ladý umelec Kaz imierz Kord.
Chýbali problémy s remeslom, zápasy s
p ódium, 'Prehliadka súč a sn e j . s lovenreaJ,izov.a.ním technické s ily orche s~ra priam
sk-ej t\To.rby a festivalová ča.sť - -zdá sa,
kruto skúšajúcich partitúr (najmä Lutonajťažšia a n.ajnevďačnejšia úloha .prislawski). dominovalo priblíženie sa ideálu
pad la konc·ipien tom zložky I)JOSlednej. . ·
naskut k u tvor ivej reprodukcie, pravda, za
Vstup do fe stivalovej časti bol v strede
ideálnych podmienok - harmonickej symkoncer t ného maratónu - po · a bsolvovaní
bióze di r igenta . a jeho nás trDja.
tohto roku ú~·ovňou nadpriemetného InZ hľa d iska repertoárove j s kladby festit erpó dia, k de ne j edna pr•oduk<:ia sa prib li valu nemožno vyčítať ;j ednostrunnosť v
žovala k špičkäm bežných koncertných seorientácii sa na páč i vé, vďačné a osv e d če né
zón (za všetkých: Peter Top·erczer v
istoty. Symfonický orchester hl. m esta PraBrahmsovom k lavfrnom koncerte), po a b>
hy FOK a dirigent dr. Václav Sme táček
·.;:::
solvovaní koncert-ov Prehliadky a pl'i je.f
Vl
priniesli
do
Bratislavy
Otakat:a
Ostrčila pokr.ačov aní premi&rova.ním noviniek domáeu
variácie pre · symfonický orchester Krížová
u..
cej hudby. Teda v čase hudbou nabit om.
cesta
postavu
známu
takmer
výlučne z
Vďaka predp r lprave, propagácii a prirodnes už historických ciest českej opery
dzene i svojmu obsahu mali t-ohtoročné
(orchest~r sprevádza l aj M. Pont-iho ). SloBHS dobré obecenstvo, ktorého p ercentuálvenská filharmónia s dr. eudovítom Rajtene nie zaned b ate ľ ná ( ba zdá sa. pr evaeu
rom po Zázračnom ma ndarínov i Bélu BarQ.
žujúca) časť sprevádzala akcie s lávnosti
tóka sa spolu s po l'sk ou umelky ňou W anpo vš etkých bra t!s lavs.kých koncertných sádou Wilkomlrskou za.~kvela v bravúre i
lach, ba zašla si i do divad.la. A z hľa 
ná r očnosti Prok·oľ ievovho hus ľového kondiska stabilného konzumenta BHS zdá sa
cet·tu (renesancia veľkých d·ní spolu.práce
byt festivalová časť kvantitat!vne predáv>bola v B.rahmsovej l. symfónii). Spolu práca
.Jl
kov.aná. Azda menej by v týchto súvlsJ.oszaslúžilého umelca Ladislava Slováka so
o
Slovenským ťllharmonickým zborom zapi. >
.
sala už neraz najkrajšie stránky kroniky
s lovenského l mim-oslovenského koncertmého života. BHS sa stali pôdou a j pre osla vy 25 - ročného jubilea nášho prvého zbor ového te le sa . Na program e bo l Hectot·
Ber lioz: Romeo a Jú lia. Ospech veľký, ale
zdá s a, s kôr ho ldujúci dobrej tradícii, nadtiach bolo znamenalo skutoč.i'te viac;: pri
väzujúce j interpretácii. dirigentovmu obdikoncipovani cľalšlch ročn*áv • BHS ~y sa
vuhodnému zvládnutiu vel'kého reprodukčmalo prihliadať - .prl ú&ilí dostat pO<I
ného aparát u, výbornému orientovaniu sa
strechu fest ivalu čo· najvijč.š í .počet pod u v miestach. kde rovnováhu iba povrchovo
jati - a j na "i'll id n·o',s ť· prijhnať' (ochota
r iadi dynamika.
pri jím;;ť sa priam Jh·eRva pujúco preJavovaNerúha jme sa veli činá m: z Borliozove.í
la ): Šk oda a:í ni ektorých .,prelínajúcich sa"
ct ram atickP.i sym fóni e však čas akoby od·
prO!JI.'amových vť~č:erov . Pretože, ak _si ~esčerpal sil u a prlťažli vosť - napriPk m iest i valový po<;>lu chflč nec:hcel - akoze máč
tam so silným invenčn.ým nábojom, monu - dať uj st' na prik lad vystúpenÍ<' PPtra
mentá lnym, ve ľkosťou opojným zvukovým
Sch rt'i<·ra. musel obetovať koncert Symfup lochám. Eilharmomcký zbor si dnes už zll nického orchestra z Mi s kolcu C diri~ent Pévideniahodne vyber~ ,. luxusné" tituly, podter MUJ·a l. s ktorým vystúpila aj .iedna
niká hi'ltorické e1\kurzy Ku lmináciou 9poz najv•ičších nádejí mad'arskej klavírnej
lupráce zboru, orchestra SF a Lad is lava
ško:v, m ladý Sií ndor Falv ai. Na hranici •PerSl·ovákél bo la kan tát<1 slovenských k antát
fel:tnnstJ, dok ona losti sa pohybu júci pia- ::.u .. :1otiov li:l lm t e me podkar.l)f!lskej. Jun.ist.i cký ,.artista" Michael P on ti ( hr al
b ileum s touto .,rE'edlciou" by sotva kto
Skriabinov k lavlrny koncert) odčerp al puboznačil za dramaturg ický omy l ... ~i~.t-.
likum výbo.mému komornému ensembl u -&lm..._J?.Qlltí.'<..Q:lL..Y.mQlli;nia svetoznámych
ZáhrPbsl,ých só listov, ktorí p reze n tovali
Yle.de nsk ~cb ...s~jkôV---s"-·-o+~
s tarú hud bu . Súčasť BHS. slá vnostná pre Heinzom Wallbergom OOTažlrs:lr-d:ľ&tu.a.t:.w· rniéra Pucciniho M~damP. Butterfly konku - 'giä:""Lä1m'11i:r"--m:n:tTá~-Mťlwrt-t$.vmf6niP
rova la i n te t· pret<1Čnému objavu fc sl ivalu,
G dur K. z. 318) a VIIT:-s:vnrt'ónia Anton· .
she lP. muziciru.iúcem u I<om orném u or cJ,esBrucknera, skladatel'a u ná~ -ži'nrd·k-!1~ ~
tr:u Štá t ne-i fil harmónie Litevskei SSR z
takže kaRI P. o;t re LnutiP .il.' a 1. znovu9h.ia ·~~ . -b
d
0
Ri!JY·
vanlm .
.
F'
Hovori sa , že ak festiv al sprostredkuje
V domácej repreLE•nt ácii sa zúročilo di!.
as poň jeden veľ k ý záž1tok, už. nemôže byť
p n l úitosť: m laQ;;í...Vladimír Rus ó v ornano·
zlým festiva lom. Mimoriad ne zá~i tky boli ~.,..9tll.... n:sitáli zopakovär-:::::-··-r.,'ttioobJ.\.• hneď dva . Pl'Otn ll"etlL.~úč..a:m.úho. -o.pe.r-~1ého.._ úspech i"'11Tinu i·(H;o.ČJlií.lto_!ntnr.P.úcli n. Ne ·
j o viska i sve~t9.Y.ÝS)::t.. J~g.nc.e.r.tuý.ch·-I~M?·~:-"I:s<
~k lama to anQažovaniE' istôt: Slovenského
norrs ťa7él:i.!i:- Sch l'eier ( NDH) v picsnovom
komornéh o ot·chestra (ume lecký vedúci
ree!;híJí..:::.::(J3.ciliinS:......Scniííňäi1o:L
--:.:::n'iiiP.YJ.mL Bohdan Wa r chal l so ~ovietskym hus listom
r.=-ok m i pt·ebehol hranicu, na kto·re i sa konFiehtcn!)OI'<·om. Janá čk ovho kvarteta, ktoči'šp1eVá111é '1!'-~1ml::-~a.íiitrriYsJ<il t•é okrem Mozarta a Dvofáka uviedlo a i
u k'á'ž'Kä- ·-i<i:ásneho a dokonalého spevu, v
autora. ktorý je nielen darcom mena tohto
skromnusti-·sHmi ·os<JbitoS.t .ii'itel'j)retšl<á Insúboru . ale aj jebo i nterpretačnou špecia livencia•. _ale. i. poko1:11;Ý . n~špek t- pt'e~ u to tou; Sym fonického or chestra čs. rozhlasu
rom- (sprevádza l, dokona le sa prispôsobil,
v Brat is lave na premiérovanit' ~lovenských
ale -aj' spolutvot•ft PétéYIJunckei ). Druhým
noviniek (a Čajkovskij ) - zdá sa. Žf' konzážitkom lJoli Katovice - Veľký symfotakty s dirigentom Andrzejom Markows kým
nický orchester poľského ŕožľrlas~._!!..- teienevyužívame na;iekonomiekejšiP. Nás·tojčivo
-v-ízie. ·Výboťné'-ťiiieso-·š-cfľamäťurgit:ky-ešte
sa vynár.a S~JQmienka n.a ieho interpretá --v~= pre nás - objav•ný m .a prínosným
eiu hu dby XX. storočia a orekrá<;ny veče r
o>
programom: Lutoslawski - _Llvre !>9.QF_2!na tohtoročnej Varšavskej jeseni - z die ·.;:::
Vl
chestre, Prof<)l~.ii--.Y•. _.§Y..mtónia a Mahle la u nás, žiaľ. takmer neznámeho OLiviera
eu
~Presne ...Q.Jllŕ.tYJ!.OIL.dcl.Q'cň--ľšňiísl.k a
Messiaena . . .
u..
Kcyš~ý~Š?,gf?~.!lk-R!!fl.!s..~~'l). Jeden z prK festivalu pat r! aj informácia: posledný
výcn·pol'Ských orchestrov (.a po koncerte
rok -dva regis trujeme zvýš·e nie úrovne Prona BHS i ,po možnosti konfrontác-ie s iný gramových bulletinov Slovenskej fil ha:rmóo
m i orchestrami te jt o kra jiny - prvý menie. Na BHS si zachovali myšlienkovú a jaeu
d?Ji r ovnými ) m al od čia s sv.ojho vzniku
zykovú kultúru, infot"movali, ale ne?Jan edbá Q.
výbor·ných p edagógov - Fitelberga, Krenv.aJ.i and čitMeľ•a.
·
za; dnes ho ved'i•e múdry, p r ofesionálne miZUZANA MARCZELLOVÁ

P

Scllreier
Tenoristta Peter Schreier z
NDR, p.a trí. m edzi na.1 vacsw
s pevác-ke hviezdy súčasnosti. A
najmmestnáva.nejšie . . .
l're
mimoriadne m eškarne vlaku
docestoval do Bratislavy štyr·i
hoj ;ny pred zači·atkom svojho
jedinéh o vystú penia na Bratisla IS kých hUdObných SláVllOSLiach - a hodi·nu po ň·o m ui
o pä( sedel vo v laku, sm e!rUJúcom k Be·rlínu. Náš rozhovor
preto prebieha·! v rýchlosti a
m al skôr podobu letmej výme ny slov ako skutočného interview • •.
Môžete nám, majstre, povedať niečo o vašej nedávnej
umeleckej činnos ti a o tom,
aké úlohy vás o č ak ávajú v·
najbližšej budúcnosti?
- Mal som veľmi úspesný
piesi'lový recitál 11a fe.st1val? v
Salzbu-r gu a s,pieva l A!Jtwvivu,
Tamin.a a Ottavia vo Viedenskej štátneJ opere . Z Br&tislavy sa rýchlo musim vrá t iť. do
Ber lina, kd e zajt ra pokr u ču.1 em
v nahrávaní Doni?.etti.ho Dona
L'a~q uala na gramoplatn e. Mojou h lavnou parcne.r,;o u tDm je
Anneliese Rothc•nbe rgerová. :--ia
Berliner Festtagen budem mať
tlež rp iE>si'lový reci L~ l a vystú pim ako Ferra·11<lo v Cosi [.an
tu tte. V novemb r i nahr.ivam
pod Kar.aj.a-novým vedením na
gramoplatnc MJi lišove pašie,
,;ton~ potom v tom istom ob !!.udení uvedieme na Veľkon·oč
ných hrách v .Sa lzburgu . .S Be.r linskou štátnou operou budem
na budúci rok hosť·ovať aj n11
Pražskej jari, pravdepodobne v
Co·s i ťan tutte a Barbierovi.
Keby ste sa ako interpret
r:~z 'wdnúť m edzi operou, oratóriom a plesiíou, ktorú
formu by ste si vybrali'!
ľ ieseň . p retoze tá ,poskytuje
sp e1·ákov i na j vi.ac možnos ti sarnostatne.i tv-or·ive.i práce.

mu ~e li

Piesňové koncerty nie
sú
však pre publikum priveľmi atraktívne ...
- Musím varn trochu oponovai. V NDR i v ďalšieh kraji . mich d-osiahla pi eseň za posle dné roky už značn ú obl'ubu.
čo s·a preJavu je aj v návštevnosU. Na jviac sa o túto rene~.·~ ncitl
za.slúžili
FischerDieskau a Henmann P·r·ey.

.Je známe, že m át e v repertoári tenorové partie všetkých
hlavných oratorlálnych diel s
výnimkou Beethovenovej De viatej ... ?
- Už to neplatí. Vlani v de cembri n a zá ver Beethovenovských osláv v Berlí.ne s om prvý t'az spieval i Del.'i•atu, avšak
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podmienkou, že dirigent
( Kur t Masur, pozn. autora ) bu de br a ť ohľad na môj ly~· ický
hl as lt>bo Devia ta - tak isto
ako ' Missa solemnis - si vyžad ujú mladý h rd inský te-nor.
Aj v budúcnosti chcem však
spievať t.e nt-o part len výnimočne a s tou istou podmienkDu. Nevyhovuje ml a necítim
sa v ňom dobre .
Považujú vás za ideá lneho
mozart.ovs.kého in ter pret a ...
- U~ môj hlasový C!larakle!'
sa naj lepšie hodí k Mozarlo vi. Na vyse, uf. od ml:.:dosli. cel.ým svojim hudobným \'7.dela·
n im som mal k mozarto·,;:;:,•emu
štýlu ve l'mi blízko. Spievať
do~re Moz<trta znam<'ná predovše tkým ovl<ídať svoj h las
tak, akoby bol hudobným ná slro.iOm. Nez~,<Jn1ená to však
z rieknuť sa citu a srdca.
V Bratislave vystúpite dnes
po prvý r az ...
- Nie tak celkom. Niekedy
v druhe j polovici päťdesi atych
rokov (1957, pozn. autora ) som
tu ako spevácky adept pred niesol niekoľko piesní na výmennom koncerte medzi drážd'anskou Vysokou
hudobnou
školou .a vašou VŠMU . Ne,p~
má t<ím sa však , v k torej s~ l e
to už bolo. Z tých č i as si spomín am hlav ne na profesora
Mat:ud.zinského a na to, ako
sme v Pi.ešťanoc h ochutnávaíi
víno.
Môžeme d ú(ať, že vás v skorej budúcnosti opäf pri vítame
v Bra tis lave - a n ie už za tak5•ch, pre vás namúhavých podmienok'/
Rád , sa mo:t..rejme. prídem
opäť, al•e som ve l'mi :t.anepL·ózdnený a museli by ste preto
p lánovať s veľkým pr e d~ti hom .
Najvýhodnejšie by bolo napojenie na Viedeň. Do úvahy by
prJ.chád:t.al
zač iatok
októbr.a
1973. Mohol by som t u vy-stúpiť nielen s piesňovým recitálom, ale aj so Slovenskou filharmóniou, aby to už stálo za
d lhší pobyt.
MIR OSLA V ŠULC

-

Festivalow·á .
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-----------------------------------------------------------------------------u žíval n ie len ako d·ramatioké
p·er.sóny, ale i a·ko vytva.r.né
komponenty.
Výtvar.nik na vrhol štyllzov~
nli, pomerne jedno du chú scenu, ktorej zámerom ;je v prvom rade vytvoriť atmosféru
pros.tredia v ktorom sa fabula
· roz<Ohráva a až v druhom rade
poskytnúť jej najnevyhnutnejšie reáliE' - nábytok, rekvizity, n áznaky stavieb. Tlm ená fure .:no sť základnej palety dáva
mo:/. nos ť výraZiných nál.adových
·zm ien rozmanitým svietením
(tHkto ne.raz p1·ichádz:; k vy zdvihnutiu
určitých
p.rvkov,
ktorých si obecenstvo pn plnom nasvie-tení ani nevšimne )
a súčasne tvorí pozadie pre
nádherné kos týmy Heleny Bezákovej, našej L. č. va·ri n.ajlep l;ej majsterky svojho oboru:
vychádzajú z typického japonského princípu spájania kontrastných .prvkov v pestrý celok.
Mimoriadne príjemne prekvapila dirigentova koncepcia.

Prefiiíadka

tvorby •

IJspešná Butte••f)~r

Anna Mart voňová v titulnej úlohe opery Madame
Sn!mka: J . Vavro
Butterfly

o·pera • · Festival • Rozhlas • ·Televízia

F.rešo, ktorému je PucOiní by.
tostne bliz.ky, dokázal očistiť
jeh o partitúru od nárnosu dekadentnej interpretač nej t r.ad!c:ie. Zvýt·aznil ;jej dramatickú
pu lzáciu, akcentoval tematickú
prekomponov·anosť,
rozohral
b•Jhatstvo inšt~mnentač nej palety. Voli l vcelku rýchlejšie
t empá n-ež jf' zvykom (správne!) - ale nie jednostr.arme.
Dve tro.]ice hlav:ných predstaviteľov (!Prvého a druhého
obsadenia) sa do sť mar·kantne
lísia v základnom prlst upe ku
kreáciám: prvé obsadenie stavia primárne na svo jich h lasový::h p.r edncstiach, druhé ob~>a 
de>nie súčasne pi:ne využiva
dramatické možnosti - pr avda, v rámci spomin an ej koncepcie. PredstaV'i teľka t itulnej
ú lohy Anna Kajabová·Peňaško
vá spieva v dobre j forme. Dnes
sa j ej fond obohatil l o d ramatické tóny a speváčka ich
vie aj !Phe zapojiť na zvý,razne-nie
adekvátnych
miest.
František Livora ( P tnkerton)

opáť

doká-zal svoj stály vokál·
ny rast. PodoJme i Juraj Hruban t
(Scha.rpless)
potvlľdil
známe kv.a lity s ýbeho barytónu. za.sl. ume lkyň.a Anna Martvoiíová (Butterf ly ) spievH · a
hrá vo veľkej forme: vytvorila
,podmanivú kr eáciu. Z .ie.i postavy vyžaruje ustavič né vnútorné napätie a zaanga žova nosť .
Banskobystrický Milan
Ko p ačka a. h. pat ri už dá vnejšie medzi najlepšieh sloven ských tenoristov; jeho Pinkerton je však aj s kvelou ukážkou h er eckej disciolinovanostf
a nep ate·tičnostl pre j avu. Pre.
mys lená je aj postava Scharplessa v stelesneni .Juraja
Oniščenka; po.níma ho ako s·k ú ~eného
staršieho diplomata,
ktorému však nechýba t01plo
ľudS'kého ci t u.
K úspešnému vyz.neniu predstavenia prispe li i ostatn! účin
kujú ci vr átane n eveľmi ·e xponovaného zboJ~u ( zborma js ter
Ladislav Holásek) .
IGOR VAJD',)_

Hostia· BHS-• lntEÚpódium ·• Prehriadka tvorby • Opera

•.ô
...
::
o
o

~

'"O

J2
:č

~

Q..

•e
::;;

~

•O

...Q.eu

-•
c

V)

J:

CQ

-

.~
t ll

o

J:

~

D}+l$

Nečakané

trebn é, aby generačné výmeny b oli plynulé, .plánova·né, aby nenarušlli chod divadla. Ja už palirím ku "stredneJ g'(lnerácii v našom dJvadle. Pr.i šiel som doň
z konzervatória roku 1949, ale chviľu
trv·a·lo, kým som sa dostal k veľkým
úlohúm. Prijímanie ä vých-ova m!.ádých
je u nás premyslenA a praktizuje 'sa .
už roky. Každ ý rok pric hádzajú do divadelného štúdia Veľkého dlvad la ab·
solventi in_ých škôl : speváckych. baletných atď. Každý z týchto m ladých má
istú dávku t ale ntu . Musí sa .pt·ejav·iť na
skúške . ktorá však ni e je krátkodobá,
jednorázov}í. Spevák. či d iri~ ent dostane
úlohu, najprv menšiu, potom väčšiu , na študuje ich. Divadelné št úd io má sa •
mostat né predstavenia. na kt()rých vystupujú títo elévi a kandidáti do súboru · Veľkého divadla.

stre tnuti e

Išiel s-om do Budapešti za celkom inou
- a stretol som sa s celým
súborom moskovského Veľkého divad la.
Kolega-novinár z budape.štiansky ch novín mat práve stretnutie s členmi tohto
divadla, ktoré sa vydalo na veľké turné
do dvo~h štátov: do Maďarska a Rakúska. Spýtal s.a ma: .,Pôjdeš so mnou?"
J<toze by sa nechcel stretnúť so spevákmi svetového m ena, ktorým už tlieskalo nejedno svetavé ope-rné javisko.
A tak sme sa našli tvárou v tv&r oproti
sebe v priateľskej besede : riaditeľ Veľ
kého divadla - profes-or JURIJ MUH0\1CEV, hlavný hudobný riadit e ľ a dirigent
JUR!.J SIMONOV, speváci GALINA
VISNEVSKÄ a ALEXANDER OGN!VCEV.
záležitosťou

Moskovský Boľšoj patrí medzi najpoprednejšie operné scény na svete. Mohutný, štyristočlenný súbor vydal sa na
jeden zo svojich najväčší ch zájazdov v
histót•ii. Keď budete čítať tieto r·iadky,
budú už moskovs.kí zn-ovu doma , ale vo
chví li nášho rozhovoru žilo s nimi ·c elé
maďa1•ské hlavné mesto a vo Viedni stúli
záujemci o Hstky na predstavenia dva
dni a dve noci.
Sedeli sme oproti sebe. Na prvý pohľad ,ie jasné, že moskovský Boľšoj sa
omladil. Vedľa šesťdesiatnika Jurija Muromce va sedí tridsaťročný Jurij Simo nov. Keď vezmeme do úvahy štyrids.iatni'kov Ognivceva a Višnevskú, ako aj
na:jml•a dš!ch , ktor! sa iba hlásia o slovo,
vidíme, že umelecký potenc-iál Veľkého
divadľa ,ie dnes rozložený do štyroch
generác'ií. O tom vl,a stne začal ná·š rozhovor.
- Tento generačný pohyb je spxávny
- . presvedčuje nás -Jurij Muromcev h>.bo kaž-dá generácia prináša svoj pohľad na veci. Z konfrontácie potom vychádla opthnálne n asprávnejší názor,
na;jle.pš.ie mož-n é rie-šenie. Ml.adí sa s
oveľa väčšou verv·ou púšťajú do experimentov s mode·rnou hudbou. Tieto exp erimenty musia však počítať s divákmi. Aby sa divák od mo.dernej hudby
neodvrát.il, m usíme ho k nej p.r.iviesť
postupne, musíme ho poučiť, vychoväť.
Pon echanie náhode by veci nijak-o neprospelo.
Veľkom

divadle bolo známe, že
každá inscenácia sa študovala dôkladne,
ob~čajne aj rok. Ako to v·yzerá teraz'?
-

O

J. Simonov: Kedysi sa naozaj študovalä jedna inscenácia približne r-ok. Dnes
sa snažíme čas naštudovania t rochu
skrátiť . Nemáme nejaký jednotný čas ,
v ~1w:o.m .J111.l~írn~ qie)p, cj_qv~šiť premLé,rou;·Ntél<t·dré· lnscerrácle' štúiiu:ieme ·os~fti
mesiacov, iné iba štyri. P.r iemer možno tvoria štyri mesiace. Iný čas treba
k naštudovaniu Pucciniho a iný k Wag·

Višnevská: Na j talentovane,išf členov-ia
št(ldia vystupu ;jú v súbore Veľkého di•
vad la - ako hostia, Po skúšobnom období, ktoré trvá asi rok, sa v kladnom
príp.ade dostávajú do súboru. Takto sa
každoročne súbor doplňuje približne o
piatich tal entovaných spevákov.
Viacerí z vás v ystupujú aj na za•
scénach. Ako zľaďujete po·
žiadavky materskej scény s týmito zájazdami?
-

hrani č ných

Galina Višnevská a Jurij Mazurok v Pikovej dáme

V. Borisenková a G. Vi.~nevslcá
v opere Semjon Kotlco

nerovi. Všeobecne - viac čas u nám zaberajú choreograficky náročn é bal ety.
- Ako robíte, že jednotlivé inscenácie opier a bale tov udrž ujete oproti
iným divadlám obdivuhodne dlho? Ako
zachovávate toto dielo svieže celý rad
sezón?
J. Muromcev: Som toho náz·oru, že
všetko záv'isí od pevnej réžijne :i. k0!1cepcie. Ak je tá od prvopo čiatku pevná, ak dielo d'Ostane dynamický javiskový tvar, mož1no ho uchovať svieže niG koľko sezón. Ak už počas prvej premiéry sú ,problémy so základnou k-on~
cepciou, potom budú ťažkosti iba na - .
rastať. Aj pri pevnej réžijnej koncepcii pripúšťam isté výkyvy, v jed-n otlivých zložkách (speváci, orcheste r, ba~
Let) , ale to nie je podstatné. Keď sa
však jpýtate, ako dokážeme udržať jednu inscenáciu v pôvodnej :podobe aj niekoľko desiatok sezón, odpo veď nie je
ve ľmi zložitá. Pozrite sa, Veľké divad lo existuje skoro dv.e sto rok·ov. Máme pevný divadelný s-úbo-r. V Scal e alebo Metropolitan oper.e môžu vyniknúť
jednotliví speváci, celok, i-nscenácia
však vždy zostiiva akosi v \!iz(ldí, ·.,po: ča- • 1
Se Sá . nehOVor\ ' b V~ÍlikajúéeJ ;;{;hsc~:,.;
nácii tej-alebo onej opery, ale iba o
vynikajúcom speváckom' výkone toho alebo o noho speváka. Je to· logické, pre-

tože tieto divadlé majú iba veľmi malý
kmeňový súbor a najväčšie spevácke
hviezdy iba angažujú. Tieto spevác-ke
hvi-ezdy s vynikajúcimi h lasmi putujú
po svete, dne-s sú v Miláne, :tajtra v
Paríži, pozajtra v New Yo·rku. S nimi
nemožno ud-ržať dlho na repe.rtoár,i jed ~
nu inscenáciu, lebo sa rozutekajú, ne·
hovoriac už o tom, že ča.sto je to rôznorodý "materiál", z rozličn ých hereckých a speváckych škôl. My, naopak,
máme svoj vlastný výborný oper·n ý -súbor. ktorý vy šieľ z jednej š koly, . a pre,to .ie formova.teľný, réžijne dobre zvlád nuteľný. To je základný rozdiel.
,- Keď už hovodme o tom, je p-o ~
pozoruhodné, ako ste i pri svojom rez~
siahlom re pertoári se b estač ní. Sami si
vychovávate svoj dorast, nikde ,,nena-·
kupujete" talenty" •..

Višne vská: Naše m inisterstvo kultúry
nám povoľuje hosťovať v zahranič! dva
mesiace za ;jednu sezónu. Tým je vec
vyriešená.
- Koľkokrát
li sta?

mesačne

vystupuje só•

Ognivcev: J a obyčajne spievam štyri
razy do mesiac-a.
Višnevská: Ja tiež štyri-:pätkr át, T·a k
·aj ·ost·atní.
- Koľko však máte
vení?

mesa čne

predsta-

J. Muromcev : Hráme na dvoch scénach, v tradJ čnej scéne Veľkého d·ivadla, kde sa zmes.tí 2500 d·ivákov a v Zjaz·
davom paláci Kr-emľa, do ktorého sa
zmestí 6000 divákov. V súčasnosti máme.
naš~ud-ovaných 50 opier a baletov. Mesačne hráme 30 opier a 20 baletov. Roč~
ne nás vidí asi 300 tisíc ľudí.
- A~é prekvapenie chystáte do tejt~ . ·
sezóny?

A. Ognivcev (hovorí veľmi 't ichým
hlasom) : Prepáčte mi, že hovorím iba
J. Simonov:· Jedno p.re kv.apeole naozaj
takto potichu, ale večer mám predsta chystáme. Má ním byť balet Anna Kare.•
ve;nie, spi_evam Bo~~is~, a .to je, veľmi
ninová podl'.a Tolstého románu . . Auto-.
na:očná uloha. _Kazdy den, ke~ _m_á~
rom opeŕy je R. ščed~in. choreógr<ll'kou
vec:r p:edstaveme, son~. zvyk_nuty s1 ta~- '
M.'. Pli~ecká, dirlge-nť budem j a, Možn()·
1
to set-rtť , h la·s,a hovor;ť cely d eň P,?~ - ·
je odvážne urobiť z Tolstého balet. a Ie'
chu .. : ,,A•1.;>.1te.l''!lZ .~ ota;zke,; ľA J v , naso.fl1 · ,.•,_ :-. ·
~h ' l 1· ť · Sh ·
. dl· ~ M·~f ~n.,;Jil' ~~;~~ · •· L'· h ' -.,;..;'-'•!
, c1 bol.a - m e_ns·l·a_. odva,a.. sa:mu ,.po
a-. .
d 1va e;J· ;~ j\i'i"~'li'), ~~ ~oO "<.Y,"I 'IJ!:.!Y~ Í; su~:,;"·;~·:;. -~~ipear~y,( 'á 'tryt'\TO!'ff · 'BI:lléť'~ i' 'R'ófi'ie.a ·a •;
roc:h. Po ca~~ st~:ŠJU ger;erac :U vy~ ·
Júlie?
stneda mladsl'a. Nas operny a J?ale1;ny
Zhováral sa: RICHARD BLECH;.
súbor je však mohut·ný; p.reto }ie po~
. ·, ·

·T-oto podujaNe nemá d·ramaturgicky jednoznačne vyhranenú k-oncepciu. Do slávnost í .sa
majú zapojiť všetky významné inscenácie nemec kých divadiel,· '<irchest.re prednesú špič

'."stúpila p'o tom do · poprpd:ia : K.o mická opera -,:!
Fel$ensteinov'a sc·é na. Najmä éud.zinci dávati··
;· prednosť ~Večerom ·v Komicke.l opere pre(l ·'ihý~ '
·· mi mo~no-sťami: Najskôr tu Feľsenste.in6v blíz~,:
·.rky . spoli.tpräcov.ník, režisétŕ ~otz F r-ie'driol1 . .
·(.s:po1u .s ...di!r"i!'j_entom t<:arľoni Fritzom' Vo! gt-' '· ·
ď mannom (. pl'ipravil premiér-u . Masserietovej ·
. opel,'.Y Do11 Qui jote. Nevšedné ďiv~d !'o,' ·plné vy.; .
· ·,pi·acovaných posrUiv a dokonalých hereekÝch
i speváckych výkonov z-a báva dve a pol . ho~
-' di·rty iJozosmiíJ.teho a spokojnél1o návštevníka.
Ako vž-dy, Felstenstein pusU na iavisko l'é ll
predstavenie umelecky hotové. l<de každý ·perfektne ovláda svoju úlohu, kct e padá z účin
kujúcich · akýkoľvek str.a ch pred nástu pm l a
inými eve-n tuálnymi úskaliam i. Predstavenie
som 'v 'd!sku?ii . nazval "hudobná dokonalosť
pre básne ná lľO •, SkVele Vypracovaných herec. kýc~ ppstäv". Hneď v .n asl-ed ujúci deň hovoril
celý k\lltúrny Be·rlín o t -e jto inscenácii, hoci
. ' sa 'obvykle d-odáv.al·o, že F'e lsenste-in v posled. nej _ dobe . odovzdáva č-o.ra-z viac predstavení
svojim žiakom a najbli~ší;n spolupracovníkom.

kové diela, počíta sa t· s pr·e'mié.rami skl·adieb - .a nápcik-on širokou ' diskusiou, uskutočňovanou· predovšetkým medzi nemeckýmj
teo-retikmi ·· á praktikmi, a,ko a:i zástupcami
·jed.not livých socialistických štátov. V niekto. rý veče r idú paralelne i štyri p'redstave:nta a
koncerty, čo usporiadatelia . ~dôvodňujú tým,
že záujmy a vkus obece1~stva sú š i-roké a mifió.nový Berlín si môže . ~akú šírokodychú akC·iu
dovoli- ť. Nad všetkým majú patronát najvyššie politické a štátne or[Jány, pri cel-k ovej d!í'amatu.r[lil sa berie do úvahy hlas zástupcov
závodov a vo via-cmesačnej príp rave u melc.i,
dramaturgovia, riadite lia ,divadiel a orchest.rov
sa stretávajú v kultúrnych kluboch s pracujú cimi, .aby s nimi hovorili o dielach a umelecMene streli v novom - modernom rúchu, a/co o nich píše
kých záme-r och - ešt.e pred začatím slávností.
D. Heymann v časo p ise L'Expres
Tak sa získava na podujatLa i obecenstvo predovšetkým z r adov mládeže.
la, potom v parížskom väzení, ďal e j
Je 4ch päť a majú od 25 do 30 roP-o slávnostnom úvt>de hrala sovietska klana školách, v roľníckych lýceách,. na
kov. Za jediný rok sa im podarilo
'žtal;; na predstav enia, švédskej opery, l<tol'á
viristka J, Virsaladzeová Čajkovského Klavidieku.
stať sa prv•OU "skupinou populárnej
!JVáclza!a dva · večet'y za sebou Dessauovl" clil'lo
vírl)y
koncert
b
mol
a
pred?inamení!.l.a
vysokú
str-e dovekej hudby". H:ra,iú na lutnu,
Ich piesne majú v·el'mi jednoduché
Pán P.untila a jeho ·s luha Matti s:om sa neint e-rpretačnú . úroveň celého fest-iv,alu. GUnther
vio lu, cirtaxu, na trojstrunné husle ...
melódie - s veľmi zložitým :rytmom.
' cf.osital, -na:l{ol'ko · predstavenie bolo vyn•·r.o,l·,né
Kochan
uvádzal
v
budovách·
Štátnej
OP!W.Y
na ďalšiu starú lutn\.1, teda na zaBernard Pierrot o týcht-o melódiác h
·a órga.nl.zátm:i nám · ponúkli in ú alter'1 Ptívu.
svoju opernú novinku Karin Lenzová .- psybud-nuté hudobné nástroje.
povedal: "Krásna melódia je malým
chologickú drámu ženy-matky v hrôzach voj- ' Neľutovali sme . YJakoľk-o- sme v Komickei one zázrakom, kto.rý má úspech cez cet~e ' videli dve skvelé ied noaktovky: Ra vr-dnvu
Sú muzikológ-mi a všetci zí·Sikali ce ny. Hudba vychádza z Dessauovho štýlu , polé stáročia". Det.i, vidi ečania a všetšpanielsku hodinku a Pucci ni~ Gianniho
ny korn".exv,Mó.r·La . Yves Audard a .Ju~
užív·a zbo,r, ako stáleho komentátor.a a jej
ci, čo ešte nezapreli svoje vidiecke
. S.chiccl,) ih'o . . Komika tu srš<ila z každého t:>ktu
lien Skowron sú profesormi hudobnej
prednosť .i e azda v tom, ze pracuje s rôznym
korene, sa o hudbe Menestľelov vya obe Pred~tavenia holi bez najm enšírh r•h ,' h.
výc-hovy. Daniel Dossmann, na.ivýobsa den ím, hoei vi·ac dramaturg-ic-kých rozjadrovali takto : "Je to svojim spôz-namnejší člen skupiny je uč-iteľom
hodovani prinútilo skladatet:a k ve ľkému z·vu- , Rave!.a. insc enátori a diri[lent! povznif'sli do
s:o-bom k.r·~~š ie ako to, čo počúvame
franc úzskeho šarmu. Každá sebam e nšia DI'ílehry na gitaru. Jean-Pierre Batt zaku a tvrdým d·lsonanciám, posadeným hlavne
v r-ozhlase .
žitosť ku kom ík e a zábave nezostal-a neoonechal štúdium organickej chémie a
do skupiny rp lechov. Niektoré obrazy pôsobi.a
všhnnutá. Pt·uhii opera . mala u obecenstv" ,,~te
začal vyrábať st,aré hudobné nástrobezprostt·edne, ind é cítiť, ako tv1·cJ.o sklada Menestreli už v začiatkoch svojej
väčšf · ú's pech. Ľ.udia sa · zabávali od z>'~i»tku
je, Skupinu založil Bernard Plerrot,
teľ zápasil . s literárnou ,predlohou. P-ozit!vnou
činnosti nahrali 33 piesní, za ktoré
· do ,k-o•IľCa - a platí to i o veľkmn poČU> r-ohud·obnlk od detských rokov.
črtou v-ečera bolo hudobné naštudovanie Heinzískali Veľkú cenu Akadémie grabotn!kov, ktor! patTia k najvďačnejšei časti
za Frlckeh·o , ktorý sa dostáva medzi opernýmafónových platní. Te-r az sa chysotajú
Meno pre skupinu si nevybrali Jen
obecenstva.
mi
diri!Jentami
do
popredia
.a
má
veľké
dlri
na tri turné po Francúzsku, aby svov úsilí o lacný anachr onizmus. Fran·
Po t ieto dni už začal do koncepcie festi valu
[lentské r ezervy. Organizátor! si pl:'izval·i k
je umen ie ukázali mládeži. Rozdelia
cúzski str edov-e kí potulní menestr-eli
zasahovať Zväz nemeckých skladateľov a hu spolupráci známeho výtvarníka Willi Sitteho
sa s ňou o svoje nadšenie pre franz.aloŽ!ili v 14. stor-očí prvú skupinu
dobných vedc-ov. V čo-raz väčše j miere arp-ani ~
(ktorý sa údajne čast-o vracia k apokalypticcúzsku stredovekú hudbu.
hudobníkov.
zov.al rôzne stretnutia, alE' na jmä r>rE'hl'<ívkv
kým 11ámetom) a vtipne pri.J(jl·žili do pro[l•ra·
Ctižiadostťou Bet'narda Pi-e r-r ota :ie.. ' · mu ,ieho (lraflcký -list, na ktorom je ústredný
Všetci súčasní Menest-reli si ponenemeckých skladi·e b z macrnet·ofónových oásov.
získať pre svoju skupi11U· sú~as n ých
chali z o.pabrnosti sv-oje pôv.odné .zaZ desi•a t!ch prehrávanýc'h skl.ad·ieb na mňa
výtvarný motlv, ktorý sa prellna celou insceskl.ada
teľo
v
,
kt·ori
by
vytvorili
die
l<l
.
mestnanie . Aby ich ume·lecké dobro11ajvíac za pôsobil-a V. symfónia Fritza Geisslenáciou . Hoci v opere vystu,pu:i~ takme-I' desať
s farbistými zvukmi z roku 1000 ·' sólových postáv, ·dominovala v nich jedinP
ra.
družstvo nadobudlo oficiáľnu plata súčasne s predpokladanými zvuk nosť, požiad·a ·Li ministerstvo kultúry
Gisela Schriiterová v úst1·ecl nej ženskej úl-ohe .
· Tu sa vlastne skončila p·rvá časť b erlinskvch
mi hudby ' roku 2000! Prvý kt'ok v
o finanč-nú podporu, ale v poslednom
' Jtnelkyňa širok,ýc h herpckých nuancil, hudobnP
~láv ností l · môj pobyt v hlavnom me.~te
tomto smere urobí je ho skupi na tým
r-o ku dostali len 1000 fr.ankov. J ed.bezpečne disponovaná pre ť·ažkú úlohu ústred "'DR. Odchádzal som m1dšený jednotliv.vmi inže do svojho r ep e rtoáru zaradí piesnako hrávali veľmi mnoho, veď len
ne j hrdinky. Predstavenie, ktoré sa hrá be7
~cenáciami v Koínickej onere a ten ístv pocit
ne B. Britte na. Menestre li majú ísť
roku 1970 uspor-iadali soodvadstať kon Drcstávk.v a "trvá ieden a pol hodiny, malo
mali i desiatky ostatných zahraničných návčoskor
o
aj
na
turne
do
USA.
certov. Najprv hrali vo výbušnom
-;triedavý úsperh.
<tevníkov, s ktorými som sa mohol pod eliť o
Z časop i su L'Express ( prel. V. H.)
prostredí jedného parížskeho divaddojmy.
·.
. .
ZDENKO NOV AčEK
V s·ple ti cľalších koncertov a predstavení vy-

"i

Večer

laureátov
Kruh p riateľov Slovenskej hudby pd Zväze slovénských skladateľov otvoril ďalšiu sezónu veče rom la uľ éá·
tov vlaň ajše j Smeta110vej s ú ťaže - klaviristov Evy Vlrsíkovej a Mariána L11pš ans kého, oboch Slovákov (čo
je určite v his·tórH tejto súťaže unikátny zjav). Ho ci
išlo - o krem jedne j výnimky - o reprlzu závéré č 
ného v eče ra toho.ročnej V. preh Ht~d ky m!.adých lntél'pretov v Tren<:ianskyoh Tepliciach, bolo podujatie nésporným obohatením brat•islavského hudobné ho života ;
okrem t oho dokumen tovalo, že obidvaj a mladí umé1 cl
nestagnujú čo je potešiteľné konštatovať necelé
dva· m esiace po ich vystúpen í v T. Teplidach.
Ml adu čká Eva V ir s l k o v á (šestná.sť.ročn á) veľmi
!POeticky pred·nies la Salónnu po lku f-mol B. ~métanu . .
Menej sa jej už vydarilo Zašlé šti~stl z cyklu Sny. od
toho istého sklada te ľa - ce lkove d-obré naštud-ovanie
bolo z·nehodnotené preexpo.novanou ped·alizá'c•iou ( umocnenou ~nám y m doznil!vaním či vl·a 9t11e zl!evanfln zvuku v Zrkadl·ovej s·i·e ni Primaciá lrneho palá oa). Bralímsovo Scherzo es-mo l, op. 4 dokumentovalo technickú
vyspe los ť kLaviristky, ale opätovne ma utvrdilo v názore, že vzhľad o m na jeho obsahovú ná ročnosť potrvá
e šte zopár r okov, kým sa s tane Virsíkovej ,.gala čís
lom". Najpríjemnejšie prekva pila v Debussyho lmages:
kým v Tre-n č.ianskych Tepliciach ich chápala skôr .,l!sz·
tovsky", tentokirát s a už p.l'ibl!žila aóekvá tnemu lmprésion:istickému chápaniu - najmä v Odrazoch vo vode.
Pohyb by zniesol i viac kontrastnej :palety - to jé
·v šak podmi·enené aj možnosťami koncel'tného nástró.la
a ten nie je pre tvorenie rozman itých far ebných plo šiek najideáltnejší.

ObrazoJl

l

hudbe

M.t~itn L a
a d'l s k ý ~!!il, že je t. ~- po Pe.tróvi
Toperczét"óvl rtaŠóu ttajvltčšóu klavlristickou nádejou.
V pomalých častlaéh ~ééthóvén.Ovej Sonáty A dur,
ep. 101 zau jal hlbókým prié:rtfkóm k podstate predne sovo nésmlé,rrt~ nM•očrtého opusu: v rých lych dokumentoval svój ďalši tééhrtléký ť.ast - · l keď tempá boli
pril!~ rýchle, č im utt'p ~la výrazová stt· án.~a ; kon-traIJ )unktická kťé!lba však bóla r'ébléfQvan1á vynikajúco. Zo
Smét arlu si Laphrt5tký vybtal tri sk ladby: poetickú
ú t echu z cyk lu Sny, h.r.avú Polku z · českýc:h ta,ncov
a bi'ilaritt'll1 Kóncertrt\1 é tudu C dur. Skvele odllšll t let·o
tt·i svéty - a rozóžvltčal t1áSt1'6j do strhujúcej koncertarltnostl. V týchtó dlélach sa naplno prejavlla Lapšanského n a.1Charakt~ !sttcké,jšla črta : rado sť z h ry,
~pontártné muzH~anstvó, któl'é je všák ri,a dené a umocňované potói'tlhódnyt\1 lntélektóm. Syntéza rozumu a citu dáva Lá·pšanskl!!hu t!é rtajlépši·é vyhliadky do budúc nost!, l keď j e vlastne lert na záčlatku samostatrnéj
koncét't.néj dt'áhy, (tióél v r. 1968 dostal titul naj lepšie~
h? ábl!ólvén'ta bt'·a.t·l s1avskéhó kórlzervatôrla. vy.s tupoval
dotéraz zväčš a ákó partllér huslistky Jely Špltkovej.)
Vrchól·pom koncét"tu bóla virtuózna Toccata, dielo l l
S. Pt'6kófiéva; ll.ócl .1u Lapšanský llr.al pred verejnosťou PO .pťVý raz {v Trét'lč, 't'é~liclach končil svoj polorecltal Schum~uinov:ou S&!iátóu fis mól, op. ll). ~rilent
ne z<vládól jéj kó!hP.ll·k6variú ! akt\1ti.t á strhol obécen stvo
k takéltm á))Lauzu, žé Ml 11úténý pridať jednu z Rachmanl·novóv~~ch Etud - óbrazóv.
Po tom:tó Lá'l>šanskéhó vystúpéní som sl spome,n ul na
nedávny nez abudnuteľný výkon Pe tra Topérczera v
Brahmsovom klavfr.J'iom kórtcerté - a pýtal som sa
sá m séba: Préčo r\.aj lé pší slovenskí klaviristi vyra-stajú
v Prahe? (~red druhou sveto~ou vojnou tam študovali
manžélia Macmdz.inski a dnes Toperczer s Lapša.nským.)
Sotva to budé nedostatok kvalitných pedagógov o tých niét na Slovensku rlúdzé. Prič i·na tkvie as·! v p.rovinclórlálnosti ovzd~š!a hudóbne,l B.t'atlslavy .a ešte viac
Košic il Žiliny - Praha jé oproti ním hudob nlím veľko
m.eSitóm. Dáva m6žrt6sť né6byča;jnéhó ro zšírenia obzoru
- vystupu jú t•arri na.1rénomóvanejšt umelci z celého
sveta a panuje ta.m .a tmosféra náročnej. ale zdr.avej
rivality. Táto núti ad é.ptóv umenia k tvrdej pr!ícl nad
sebou. Nebolo by všák m óž'né ~aručiť l obecenstvu
hlavného méSta Slovenska oravl dél11ejšie z.ozn ~ movan ! e
sa s výkórunl tých. na ktorých m ôže bvť .;lovenská
kult úra pd.vorn htd!?
IGOŔ VAJDA

\t ~ZNAJJI~~tl~l~

l·,

Slil~ilDArl'hĽO)I
V · piatok - d ňa 15. októbra t . r. odovzdal na
Bratis lavskom hrade súdruh Ondrej Klokoč, pred seda SNH štátne ceny SSR na rok 1971. V hudob·nej oblasti dostal - na náv·rh vlády SSR - š tátnu cenu SSR za rok 1971 prof. Dezider Kardoš,
hudobný skl t~dateť - za skladbu Koncert pre
klavír a orchest er.
P.redseda vlády SSH prof. ~r. P. Colotka odovzdal 19. októb~·a t. r. - v pr edveče r 20. výročia z·a loženi.a Vojenského ume l ecké~o súboru
kpt. Nálepku v p'l'itoi11Jlosti predsedu UKRK KSS
V. šalgovlča a mini·s t.ra kultú r y SSR M. Válka
čestný titu l Zaslúžilý umelec hudobnému skladaterovi pplk. Milanovi Novákovi, umeleckému ved úcemu súboru. Vláda ČSSR mu udelila tit ul za
angažované skladateľské dielo.
S oboma vyz.namenanými sk l adateľmi prinesieme rozhovor y v na jbližších číslach HŽ.

Dňa 18. októbra t. r. z&č ali v Bratislave slávno~tn:V m
koneeL'tom Rozhlasového symfonického orohest~·a z L-ip·
ska a Rozhlasového zboru z Lipska Dni kultúry NDR.
V úvode slávnostného veče ra, kto1·ého s-a zúčastnm
pop,redné po!Jt ické a štátne osobnosti NDR a SSR, prehovoril minister kultúry SSR Miroslav Válek a minister
ku ltúry NDR Klaus Gyzl. Slá'V1'!0S'tnú atmosféru tohto
významného podu jatia podčiarkla a j a ktívna účasť rozh lasu a telev!zie, ktoré robili prJamy prenos koncertu.
Odzneli na ňom Variácie na bachovské témy od Paula
Dessaua, Schumannova IV. symfónia d mol, op. 120
a Schubertova Omša As dur pre sóla, zbor a orchester.
Podrobnejši pohľad na hudohné podu jatia Dni kultúry
· NDŔ p rinesieme v b\tdúcom čiste H2:.

Dň a 15. okt6brá t . r . sa skMčil druhý ročník rozhlaso·
vej súťáze PRIX DE MUS/QUE FOLK C.ORIQUE DE RA·
DIO BRATISLAVA. 'o'podujatí pri11esieme élártok v Im ·
dúcom čísle z pérá O. Elscheka. Zátiar aspoň pohľad na
vítazky v 'kátégórii dvoj-d vanásťčlenllých vokál nych
skupín: ž enske trlo z dediny Kučkovo, ktoré irttérpre·
t 'ovalo 'skladbu Oj. Elénčice, vtsoka planina. Nahrávku
realizoval koléktít,, juhoslovanského rozhlástt v Skopje.
Väč.~ina cien 'však bo.la udelená domácim lttterpretom
i l'ealizc:Uorom ( svoj úspech z minulého r oku zopakovala napr. D. Láščiaková, keď získala zlatú med ailu za
ínt~rpreMciu Uspdvánky zo Zuberca v tlpr aoe l. Zeljelt·

ku ... )

JUBILANT.
TEúľ>OR š!.M-MARTINSKt
sa dóži! 25. o.kt6br:a t . t'. še sť
d esiatin: Narod.fl sa v Mart h1é
· - odtiaľ l pseudonym, aký si
pr ikl a~ali k menu umélCI ~~:
nerácif s taršfch . Naprjék tomu
je šesťdesiatnik š'ebo'-Ma.rtin'>ký podlvuhodťle mladý: aktivitou, élánom, tvorivým! plánml , 011ganlzačnou prácou v
ZSS. Kedysi v študetHských ča
soch správne odhadol svoje
u melecké zamér an!e a zača l sa
venovať tvorbe t ane čnej hud by. Pt·ed 40 t•okml sa zrodi l ;jeho prvý úspech - pleseň Malá s!gnorl na, ktorú nahral a
vyda l R. A. Dvorský.

SpomienT..·a na t oh·
toročnú Varšavsktí
jeseň:

Po Koncerte
en·
viedenského
semblu Salonkonzerte - skladateľ
Mauricio
Kagel
( vpravo ) v rozho ·
vore
s
vedúcim
súúGru a klauiris •
t om Ott om Zyka·
nom ( vľauo).

- Z ko11<:er tu Ko·
morného or chestra
Státnej
litevskej
filharmónie z Vil·
na
diriguje
S. Sondeckis.
- Nemecká opera
nad Rýnom uvied·
la okrem Zimmer marP'IOoých V ojakov
aj Bergo va
d ielo Lulu s Joan
Car1·olovou t> hlavnej úlohe.
Utrenija
K
'Pen.dereckélw patrili medzi orclwly
tohtoročnej
Varšavskej jesene
Na snímke autor
pri rozdá vaní
a•ttog r amov.

Snimk:v: CAF

Patr! médzi tých tvorcov zábavnej hud by, ktorí uvedomelo
cibrili svoj prirod zený talé.nt
odbot•ným štúdiom - či to už
bolo na pražske j hud obnej
akadémii u F. FlnkehO/ ale bo
na bratislavskej Hudobnej a
dramatickeJ akadémii u A.
Moyzesa. P racoval na v!aceľ,ých postoch z nich naj·
dlhšie a najvýzýnamnejšle bolo pôsoben iP. v bývalom Supr aphone,
d nes
vydavateľstve
OPUS. Hlavné zameranie sklad a te ľa sa nezmenilo ani pribúdajúcim! rokmi - chcel a
chce roz dávať rad osť cez ples ne. k toré sú podivuhodne adresné l generácii jeho synov
- a to sl t re ba ceniť o to
zvláš ť, že nikde inde sa tak
n eo~ ú ch a meno (a snáď aj inve n cnosť) , nikde s.a tak r ýchlo nestráca krok s progr~sivi
tou a dravosťou mladých, ako
práve v oblast! zábavného žán·
r u. Z jeho st ále živých melódii spo meňme a spoň n i ekoľ ko:
Poď sem, milá, To m l povedz,
d ievča , Ej. chlapci premilf, Samý úsmev vôkol nás, Aký je
Prázdny t ento dom, Prosim ťa ,
sl ne č ný l úč, Stále tá hra, Bronzové leto, Drevený panák . ..
'5kut.o~ne Iba tie na.J(lspešnej s!e z tntiožstva dobrých. Mnohé z menovaných viac ako
čes tnE' I'Jbstáli v silnej kotlku•·encii viacerých roční kov Br-a t islavske .i lýry - čo hovor! sa ono osebe J Ubi111nt pracu.Je na
·10vom muzikál'! ood ľa námetu
'top oľa. nédávno preVU!l Cenu
'i>:.SS. nehovoriac: o jeho pôsobe·
nf na poste predsedu sekcie
oopul4r nej hudby.
-u-

československý rozhlas. Hlavná redakcia výchovy a.vzdelávania .nými prácami a tématikou: najmä žlyot
deti, príroda, zvieratá, hračky. Súťažné
práce treba označiť menom au tora a
pres n·o u adresou. Súťažné práce sa za sielajú na adres u: českosl oy,enský rozhlas, Zochova 3, Bratislava, redakcia pre
deti. Uzávierka je ·20 . novembra 1971.
Zaslané práce posúdi ·porota.

vypi suie

SÚŤAŽ
fta

piesne pre deti predškolského . a
mlad šieho ško lského · veku.

CENY
I . kate gória:

Po dm ie nk y:
Súťaz má d ve · kategórie:
l. kategória: Plesne jednohl asné so
s lovenským textom a k lavírnym s prievodom.
U. kategória: Plesne jednohlas né so
s lovenským · textom so sprievodom hudobných nástrojov Orífovho Schulwerl<U
(sopránový-altový metalofón, vibrafón,
ozvu čné drevá, triangel,
tnalé č ine l y ,
tamburína, malý' bubienok. zobcovä flau ta) .
Popri vysokých umeleckých kvalitách
musia piesne sp lňať výchovné zámer y
dneš nej školy.
Súťaž .i e neanonymná. Môžu sa jej zú·
častniť českoslovens kí hudobní skladatelia - pôvod nými, doteraz neuvereine -

e

Tadeáša Salvu po známe ako sk ladateľa ,
ktorý vo väčši n e sv•o.ie.i
tvorby siaha po voká lnom prejave. Ani jeho
pos ledné dielo nie je výnimkou.
Skomponoval
operu s názvom Peripetie. Ľudský hlas je v
nej - až na postavu,
ktorú stvárňuje výrazový tanečník - jediným
hudobným
mater!ál•om,
lebo autor vylúčil i·nšt rumentálnu
zložku.
Dielo je n.apísa·né pre 16
zborových spevákov a

K čs

2000 ,-

1'. cena

Kčs

J 500 ,..:.

'l. cena
:i: cena

Kčs 1000. l< n l:e~Jória :
Kčs 4000,l<:čs 3000 ,-- ·
K č~ 2000 ,--

"

.

'

.

Porota môže niektorú z cien n eudE'liť ,
prípadne celkovú s umu, urče nú na od.: ·
men y, roz deliť pocll'a vlastného uvá že~'
nia. Ples ne buclú odmenené ako .celok ..
Rozdeleniť finančnej ceny za prinad n~
8p oluautorst:v o j e veco u vz ájomne~ dohody au torov. Udelením cieiÍ zostávajú
autorské práva účastníkov nedotk~ute;·'
S úťa žn é prácE' sa nevracajú.
Vyhlásenie výsledl<nv ie do :iO. decembra 1971.

dve sólistky - soprán a
alt. Všetcí sú v herec·
kej ak cii. Tadeáš Sa lva
skomponoval operu pre
bra t islavskú televíziu.
V Mesiaci čs.-s-o
vietskeho priateľ stva bude účinko·vať v Janáčko
vom divadle nie koľko zahraničných
sólistov zo
socla!.istiokýoh krajin, z
ktorých menujem aspoň
vy nl~ajúc u mladú sopr,anistku z Vel\kého d ivadla v Moskve - Ľ.. Soškovovú (Traviata - 20.
novembra t. r . ), p oľskú

e

1 . cena
2. cena
3. ce na

sopranistku Hannu Ru·
mowsk u-Machn lkows.ku
(Aida 7. novembra
t. r.) !l bulharskú mezosopranistku Sonju Hamernikovovu (Amneris v
tom istom precls taveni).
V il~m Pribyl, zas lúžilý ume lec. .sólista Janáčkovej ·opery vystupuje od 5. októbra do 20.
novembra t. r. v Lond_ý ne, kde spieva Florestan a - v šiestich predstaveniach
Beetho venovho
Fideli.a.

e

liUUUHN\' ZIV(YJ - dvojt9ždennlk. Vydáva Mlnl':lters tvo kultdry SSft "'
Vvda va~ratv• OBZOR v Bratislave. Vedie redakčná rada : Marián Jurfk ( šéf.
,..daktnr) prom. hlst . Zuzana Marczellová (redaktorka l dr. Terézia Ursl·
ttyovl (rfldaktorka). dr Zdenko Nov!íček. CSc. (oredseda). Pavol Bagin, rn·om
ttlst. Cubnmfr Cfžek. dne. Eve Fischerová. E:lena Janäková. lvan Palovfč
dr. f'VIIn Cltanft lav. R" humll ľrnečka ľlačla Nitrianske tlačiarne, n. p., Nitra
Rl) č RS 8281/68 ~dresa rfldekele: Hudobn~ ! Ivot. Bratislava, Volgograd·
~kt 8. tel 592·3? Adm lflistrácfs : Vydevaterstvo OBZOR. Bratislava, l:)s. ar•
11ách 291JI '"''•r t nA -.rJ1 otpnf,. Rratlc:lavR C';Mkéh n 17 Ro7.Širo 1ft PNS. Cenil
jedného , výtlačku 2,- Kčs. Neobj ed nané rukopisy sa nevracajll.

..

Moravské

Obrnenskej Miniopere
je je.dna z nový ch foMiniopeN
.riem umeleokej práce štátne ho divadla v Brne. Jej poslan ím
je u vá dzať t aké di·e1a, ktor é sa
nest anú s úč-asťou št anda-r dného
.re;pertoáoru "veľkého" divad la, či
u ž pre svo j k omorný ch ar akt er
t.le bo e x perimentálnu v ý lučnosť.
Ch ce ins cenovať opery, usilu júce
o novú formu hudobného d·i vadla, dať možnosť novej tvor·be a
umožniť
in ter p ré tom rea li zo va ť
súčasný poh ľad na klasi.k u.
iniopera svoju činnosť z ača la
v roku 1969 zásluhou di-rigent a a dramat urga brnenskej opery
Václava Noska. Korene Miniopery
:ná jdeme pred v iac ako dvadsiatimi r·okmi - v čase Nosko vho pôsobenia v diva d le v Os·tí nad Lab em. Toto mesto bolo v t ed y nov oo sídlené a nemalo kult úrne t rad ície. Nes úro do s ť publika, jeho
malý záujem o českú a sv·e tovú
k J.a&iku prin útili V. Nosk a h ľa 
d.ať , nové formy. Naš tud-oval preto
P erg9lesiho Servu padr-onu a FalJove Bábky dona P ed·ra. Pe,rgo.Je - ·
siho režírova l celkom mo derne b ez ohľadu na z achova nie obdo b ia vzn iku diela . Publikum ten to
prepis pri jímalo v el'mi p r.iaznivo.

M

27. s.epMiniopera
v r ámci medziná.rodného h ud-obného fe stivalu Mus•ic.a came,ralis
p r emiéru troch kom orných opier
zomreléh o· brne.n.ského skla d ateľa
Josefa Berga : Johanes doktor
Faust, Euiricles pr ed bránami Tymén a Európska tut·is tika. Naš tu dovan ie tych t o opier zvo lil V.
Nosek pre Bergov d ivadelný náz·or. S kla date ľ sa tu usiluj e o syn te tický pohľad na divadlo, j avis·
kový poh yb presne sy nchronizu je
s hu d·bou, akcie zanáša p erf.ektne
do part itúry" v presných č a so vých
rozmedziach. Všetci inscenáto ri
(V. No se k, E. Schorm, V. što lf a,
L. Ogoun) sa v plnej miere snažia re š p ektovať Bergov scénický
záp is, k torý je v partitúre priamo ~akr e slený. Johanes doktor
Faust tvo.r í prvé de j s tv o p ôvod ne
myslenej
tr·o j aktove;j komornej
opery. Námet-ovo č e rp á z oblasti
bábkových hier Ma te j a 'J{o:peckého. Euf rides pt·ed bránami Tymén
je ironioký p ohľa d n a o peru, vysmieva sa n ed·ost at kom ope·rne j
reproduk cie , určitým an achron izmom a opernému velikášstvu.
Európska
turistika
p rotestuje

barokové organy·

·r·oky nesk ôr O dva
tem bra 1971 uvied la

Johanes
d oktor
F aus t
J. Ber ga (na obr ázku
Krej čík)

Sn ím ka: R.

Horš·i'e však vyšiel pok us s uvedením súčasn e j o·pery o d J. Z.
Bartoša - Pr ek liaty zámok. Už
v tom období m al V. Nosek chú ť
v y tvoriť · vedľajšiu
dramatu.r g!u
komorne j Gpery. To sa mu p odra r ilo .a ž v Brne v roku 1969, kedy
n aštudoval j ednoak tovku · Bohuslava Mar ti-nu - Slzy noža. Sv·e tová
premiér,a tejto ope.ry sp,olu so
Stravinského P·r íbeh om voj ak,a bola 22. ~któbra 1969. Na inscenácii
sa p odi.e ta.li : V. Nosek ( di·rigent ).
hohi ndská · režisér:k!a J. Jacobiová,
L. f!)goun, výt varn ík V. štolfa a
cho~·eo gníf Il. Karhánek. V Príbehu v:-oja'lffi išlo o r ekon štntk ciu
tejt·o · hry, · ktm á 0 pl'ináša i d·n eš n e·mu dlvadlu_ ve ľké dramatick é
napätie . Inscen ácia dvadsat\minú tove i džézov e j ·opery · S·)zy no ža
dÔkázala, že· možno insee nov ať l
to to' dielo ·B. Mar tinú, n a · k toré
s a ,( pre 'je'ho . ex travag·a nt n é lib re -·
to'):' d'lho · za-búdalo .
..-~~ ~ \

• i._'

svojím nám etom pr·ot i nacizmu,
v.aruje p red ne.o n.adzmom a ne bezpečí m novej vojn y.
bud úcnos ti by chce! V. No se·k
- po d ľ·a prevádzkový ch .možností brnensk ého div-adlra a entuziazmu ú činku ;júci ch - re-alizovať
t akú dramatur giu, ktlo.rá by n e bo~
la len oživovaním z abudnut ých ti·
t ulov. Chce m ať jasný pôdor ys
e xperiment u, bez kt orého te pokrok v kt ore jkoľvek oh!.asti ľud
skej tvorby ne my sliteľ:n ý. Podľa
vyjad·renia V.. Noska možno v. divadle robiť exp'erittien,ť :té'or~.tiC:
ky· a 'jeho funkciu poznávať Y.,spóločen skom kontakte. Chce si ' overovať stav klasiky a súča sn·e] · i~:~' t erpret ácie. Pod e xperimentom má
na mys li vz'ťah te)!:tovej, ll,ud,oqnej .a výtvarnej · zložky. y . klasick e j t yorbe , je d~ es naj vy~šj ~a.s
hl'adať a s poň nové postupy v, interpretácii. Iná č sa divadlo . ktoré
. je. · živým umením, stane múzeom,

V

Z p rác organ árov b oli zastúpení naši (Johann Wockerl,
Jakub Ryšák, Jan David Sieber , An tonín Richter, F ran tišek Sie b er , Jan Výmola, atd'.) , za,hr aniční (Michael
Engler) i vynika júce prospekty, k torých s taviterov ne•
po~náme.

Základné pouč enie o t echnickej stránke
návš tevn íkov p·ripravené na magnetofónove j
s typickými ukážk ami zvuku b arokových
z Polnej, Kláštor ného Hradisk a pri Olomouci
Tiež s i b olo možné v yp oču ť výborné nahrávky
tislava Belsk éhQ.

b olo pre
páske · orga.nQv
a z Dubu.
p.rof. Vra.
·

Mnohým organom sa v min ulosti p ripiso vala nemo·
zlá ov ládateľnos ť a ne opravite l'nosť, takže z
maJ.ich erný ch dôvod()v boli často zniče né. Z tých, kt oré
bolo . možné vidi eť na výstave, je iba malá časť zacho yaná . v pôv odnom , alebo málo pozmen enom st av,e.
sa dos.pelo k situácii, keď n~ Mo~aV.~ os'ťali a~HJ~
de siatky barokových organ ov v ·ak~.- tak··. ·.
.
ve. Dreven é čas.ti ~ sú vŠak n apa'dÓ.u té :čhotli.čo~ ·a
vové · píšťaly oxydáciou. Ich zachóvan.Íe, 'ňľé:i je <arli
otázkou··: finančnou, a>ko kvalitn ých od~·oriti,kini;{.;k'fq!i~~~
j e ned ostat ok.
,.
···
d e rnosť ,

Výstavu doplňal cyklus predriášo.k :.a · k oiťcjeh·ovi
názvom Veče!l'y s porrtat ív-om.' Vy·.o:;túpUi
s e l·b1ck ( Rákú s)<o), V, Be ls ký,'. c..
K 'V1,bk a.
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Robotnícke spevokôly
na Slovensku
u.
III. kongres komu n istickej inte rn acio .
n á l.v sa uznieso l na zjednotení všetké·
ho ro botn íctva do j ednotn ého ľront u,
malo nast ať politické zjedno t·e n ie oboch
h lavných robolnícky ch s trán, č o sa vša.k,
žia ľ, v tom čase v ČSR n epodarilo. Nu.ž,
p rišli sme na myš lienku, že čo sa ne podarilo robot níctvu po politickej strán ke, môže sa časom po dar i·ť na Slove ns,ku po hu dobno - umel·e ck·e j stránke vybudovaním jednot ného r-o bot níckeho
hnutia v rám ci spolu práce všetk ých ro botníckych spevokolov. Bola to na t ie
časy smelá myšlienka. N ezľa'kli s me sa
v šak a po dôklad nom zvážení všebkých
otámk sme prišli k záveru, že :je možn é, ba nubné, z·a ložiť riadia ci orgán, ktorý by r·o botnícke s.p evokoly zak lad al a
staral sa o ich udržanie. Čl e nsk ú základňu tohto or gánu by t vorili existujúce tl'll s pevokoly: Tatran z Bra ti slavy,
Bradlan z Trnavy a Vatra z Rače, a•ko
i ďalši e spevok oly, kt oré vzn ikníl v
p rie beh u času.
D ňa 4. j ú na .1931 sme us poriadali zájazd s pomenutých ~pevoko lov do Mod-

S e d láček

stráca mome nt sú ča snosti a je
spol o č ensky m enej pot rebné.
x pe rim e ntovať v divadle
pre
E 1400 divákov so stotisícovými
náklra'dmi l1lie j e ľahká ú loha. Už
p ret o je for ma mintope.r y <Jveľ.a
výhodne jši·a . Aj skladrate1ia st mô žu ove r-ovať neilr.adičný p.ostu p.
Václav Nos.e k je' pa:esvedčený, že
nové os v.et1enie pr>oblematik y sa
môže .sta ť pri ú~pechooh k:lad n ým
a pri neúsp echoch zá.pooným príkladom v inter.p,r et ácii klasickej
i súčas.ne .i ' ' mod·erm e j tvorby; Tit u ly urč.e né p·re Min ioperu nie sú
len sondy do de jín opeo:nej t vor by. Pohľady n a h istórJu v ychád.2!a.iú z toho, že estetické po,stu láty
sa č asom me.n ia. Nejde o ko n k rétne umelecké d-i e!·o. ale o š·týl,
urči tú epochu,
urč·ité
estet i·c ké
názory.
ramatur gia Min iopeor·y chce v
budúcnos t i uv.i·esť ni·eikt oré z
d iel R.ameaua, Grét ryh o a Mys live č k a, event. nej·a ké k omi·oké o pe r y z obdo bi·a barok;a. Naštudova n i.e komickej ·opery by n eboi<J po hľradom n a barolko.vú in t er,pret á·
ciu, ale moderná atdarptáda - s
pretextov•aním a vo01:nou dramat ur gickou úpraiV·OU. Chce vyskú šať n ovú for mu ,f>óetického divad l.a v inscenácii komorných k.antát
B. Ma't't inú.
n a jbližšom ·• tplá·n:e · ' Mi·l1iope~·y
je j aviskové s tvát'lnen ie n iekto r ých elekilr·Gnick ých a konk.rét ny.c h skl<adi.e b . brnenských aut orov
( Ištván, Parsch, M.' Štedroň ). Pe.r s pe.k t ívne s a p·oč íta s in scenácdou
lyrick.e j dr ámy R. Thákura ČITRA ,
s tendencio u - vyskúš ať v no vom básnri:c.kom px·ep ise abso lút nu h udobnosť básn ické ho s lov·a a
j eho nos n()sť , s ús.ilím o čistý syntet ický tvar divadla. Ď alej s a uv a žu je o u vedení niektor éh o d ie la
D. Milhauda a B. Brittena. P r·e·
tože ide o overených au tor•ov,
r iešil by sa tu vzťa h námet u, h u dobnej . a výtvarne j zložky, u Brit te na a j nový · poh ľa d oprot i bežnej
interp retáci i.
PETRA HEERE NOV A

D

Scéna z Ber g ovej oper y Ew·ópska turi stika ( J . Hladík,
E. Hm beš, V. Halí !' a J. S'kro bánek )
· Snímka: R. Sedláček

od
V.

V d ňoch 25. 9. - 3. 10. 19íl bol v Brne VI. medilin árodný hudobný festival Mu s.ica camer alis, · spojený
s h ud ob n ovedeckým kol-okviom. V d eň o tvorenia bola
sprístupnená výstava pod názvom Moravské barokov é
o rgany. U~p oriadal j u Etn ografi cký ústav Mor avsl<é.ho
múze a a Ustav dejín hudby v Brne, k t orý už niekoľko
rokov robí v t ej to oblasti výs ku m. Okrem št yro·c h nťl
lých or gan ov - portatívov zo zbiero·k Moravského;·mÚ•
zea bo lo možné vidieť v ýber fot ografií najvýznamnejš ích
moravských barok ových organov, fotokópie archívn ych
d okument ov o moravskom or ganárstve a originály . or g anových s kladieb zo 17. a 18. storo čia, ktoré sa v t <!m
čase na Morave h rali. Fotografie zast upo·vali organov é
prospekty z r ôznych časových období a od najvýzn amnejších organár ov. Najstarší b ol Wockerlov p rospekt
z r. 1654 - p ôvodne stavaný pre kost ol sv. Mórica
v Kromei'íži, ter az v kostole s v. Anny v Olomouci, naj mladšie b oli Silber bauerove organ y z Dyje z. r . 1782
(na snímke).

Uk ážka m aj st r ovskej organovej p1·áce - z Dyje ( r . 1782)

.......-·~ · ..~'~"" .
not ne - našou pevn ou vôfou pre pot reby šírenia spevu medzi robotníctvom
na Slovensku, v pre sved čení, že tát o
k rásna myšlienka nájde p evn ú pôdu v
srdciach pracujúceho ľudu.
Chceme a prajeme si, aby robotník
po vykonanej práci n ašiel obródenie ducha v o vzdelávaní seb a, aby ·sa dostal '
na úrov e ň, odk iaľ bude môcť šíriť vzdelávanie pre ostatných p·r acu j9cich.

Považuj eme kul túrnu prácu v každom
smere za veľmi dôležit ú, vediac, že len
všestranne vzdelaný človek, n aj mä robotník so sv ojou tv orivou prácou ·môže
byť pre národ a štá t spol'ah livým čini

ry-Harmónie. Stretnu tie malo m ať pr.oteľom.
pagačný charak ter. Z.íjazd do Harmón ie
sa však p reme nil na zjazd robotn fckych
Vo vedomi t oho obraciame sa na šispevokolov a zal·ožil Združenie ro botníc:rokú .· verej~osť; robQtnícke ustanovizne
k ych speváckych spolkov so sídlom · v
spevácke spÓiky, aby nás v našej
Bratislave, o čotn 'Vydali nasledujúcu '
sn;~he po.d porovali, začo im v opred sľú·
rezolúciu:
. bujeme vz~jo~nú : .podporu a p orozume .: nie ',. na
.·speváckom
,,Na pripoj ených pre zenčných listi'n ách
'
. . . . · poli.
podpísaní čl e nov ia spevokolov , a to
.Za · činných "č lenov zú č a stnen ý ch speTATR AN, robotnícky spevokol v Brativáckych :spplkov ·- Ján K l i m o, predslave a j eho odbo čka v ľetržalke,
· seda , zjazdu". ' ·
BRADLAN, robotnícky spevokol v Trna .. Z!l .pr eqsedu :ZRSS boJ zv.olrený Já n
ve a VATRA, robotnícky spevokol v Ra Klimo, . za dir igenta Augustín Dér šák,
či , počtom 135 týmto prehlasuj eme , že
. Pt'Of~s o r . hudby, d i.r igent Tat·r a n a v Br anaš u pria teľsk ú schôdzu v Harmónii pr i
. t is lav~. .· . ·
Modre premieňame na zj azd čin ný ch
č lenov horeuvedených spolkov a na zá .:Pr:e či nnosť ZRSS z jazd vyntesol .naklade predpísaný ch stanov zakladáme
sledu,júce uznesen ia:
Zdru·ženie robot níckych speváckych s pol. l. ' P.re•iie:,ť priesk um v ro botníckych
kov so sjdlom v Bratislave. K plneniu
_stredi skách, kde j e výhľ·ad pre založen ie
tohto ci e ľa činíme - podľa pripojen e j
· spevokolu.
zápisnice - všetky potrebné opat r eni a
. 2. Vyp r.aco va ť propa gačné materiály a
a poverujetne zvolený výbor, aby u p rí:Jokyny p re zaklad anie spevok o l·ov.
s lu šn)•ch úradov stanovy ci e ľom schv á
lenia predostrel.
·
3. . Vyp ra cov a ť pre spevokoly vzorové
, <;tanovy, n akoľko · podl',a s p.ol,kového záTAto kultúrna ustanovize1i vzniká. ]Nl ·

a·

kona musí mať ka ždý spevoko l vlast né st•anovy.
4. Obst arať ,pre členské sp evokoly zborový mateviá·l, o bsah u júci robotn lcke
piesne.
5, Usmern:iť čl·enské o;pevok o ly na spo ločný ·p ro g·ram Združenia a t•ento v jednot livých r,,pevok oloch pot om uplatňo va ť.
6.

Nadväzo vať

spoluplt'á cu s inre robot níckym i spevokolm i a zís ~
ich za č lenov ZRSS.

čovými
kavať

Boli to iste význam né ú l·o hy. Ro2!pra covan i·e uznes en i z jazdu robotníckych
sp evok·o lov v Modre-Harmónii zo 4. júna
1931 d alo veľm i mnoho práce a stre·
távalo sa s n ajrôznej šími prekážkami.
No i t ak - už 23. decem bra 1931 sa po dar ilo získať za čle na spevácky zl>or
tl ačiare n s kých robotníkov TYPOGRAFIA
v Bra tislave, ktor ý úč in:kova l v 3. r ečiach : slovens kej, nemeck ej .a maď ar 
s kej. Pr e ZRSS, k t oré svoju ko ncepciu
stav·a lo na int ernacioná lnych zák ladoc h,
to malo ve l'ký význam. Vlastná práca
v zakladani r-obot níckych s pevo ko-lov s a
vlast ne rozpr údila v r oku 1934. V rámci
zväzového o rgánu robotníck ych spevo ko lov p ost upn e v2lnika.Li ďalš ie spevo koly : ZAHORAN v Malackách, H RA NičiAR
v Uhorsk~j Vsi, ROV~OSŤ v Ha,nd lovej ,
SVORNOST v Iv.a nke, USVIT vo Zvo le.ne,
L?RA v Spišsk-e.i Nove j Vsi. Po prer·o ko vaní v šetk ých podmienok prist ú pili za
č l enov ZRSS t iež d vojrečový spe vácky
zbor kníh tla č ia r-ov GUTTE NBERG z Pre šova a maďarský r<Jbotnícky spevokol
EGYET!l':RTI!S z Komárna, kto ré sa t akto st-ali zväzovými č l en m i s l-ov'"nského
vyššie ho riad iaceho orgánu .
(Pokračo.v~nie

v bu dúcom

čísle ..)

