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O SOLIDARITE S ĽUD'OM ··VIETNAIMU A INDOCfNY

·'
tieto dni obnovil ., amer.ický imperializmus , let!lcké
nálety na Vietnamskú . demokratickú r epublik u
1 stupňu je boj v In\iočfn·e. 'obnovil rozsievanie skazy
1 smrti medzi civilným obyvateľstvom, snažiac ,sa . tak
pokoriť vietnamský . ľud~ a , zbaliť jeho ús\lie o nezá·

po

k zajtrajšku
zjazotázky, aká má byť koncepcia zja zdov, C:o
majO. hlavne rieš~ť a v /Jo vytJ.stiľ. Okolo
každého zjazdu je . nesmierne veľa präce,
zodpovednt funkcionári chcú predložiť precl
členstvo seriózne materidly, chcú nájs{ ve ·
ra nov!}ch pojítok meclzi celým kultúrnym
frontom a napokon presne definovat poslanie umeleck!}ch zväzov -v stJ.l!asne; etape
a miesto a spoločenskú funkciu umenia v
socialistickej spoločnosti. je preto len pochopiteľné, že sa dlho a so std lym dôrazom
·na pravdu hľacl ajlí chodníčky , ktorými by
sa do!llo k hodnotiacim u zá1;erom o doteraz
vykonanej práci, ale ndfmä sa výstižne a
fund ovane posúdili neddvne krízové roky.
e na!llm všeobecným zdujmom vidieť
Zväz Skl adateľov ako významnú k ultúrnu jednot ku, ktorá v čase svojej existencie vyriešila veľa prospešn!}ch ueL'i, prispela
k profilu našet sociallstickef /cultúry, vy • • tMrala skladateľom . muztlcol6gom a koncertn!}m w,nelcom znanwnité podmienky_ a
priviedla rozvoj národne; h udobne/ kultury
do takých ro zmerov, o k t or!}ch sa v predvo;novom období nikomu ani nesnlvulo. Preto celý pohľad na minulú prácu prelin~i~
aspekty vertikálne a horizon tálne, polzllcke
a odborné, estetick~ a ' ul/ckt! , genera čné
a nadčasové, vla.~tene cké a internacionálne.
väčšina !Jlenstva ozaJ očakáva w_kú koncepciu zjazdovej ::;prdvy, ktora by vzäela v historickom priebehu i r ôzne vnútrozväzové protiklady, v znik a narastanie ro zporov, ktoré . vyú ~ttl t do krízového st'a1;u .
IJ roku 1968. Ziada sa v!lak vidiet mnoM
veci v súvislostiach, neiJyt rlzdvat jednotliIJOSt i ani tednotlžvcov, oidieť a a nalyzovat
zložité kontexty, k t oré niekedy mohli vylíslit do mylnych IJi nežiadúcich uzáverov.
je však typické pre našu kultlírnu politiku,
že pozerá dopredu, chce vidieť pred seba,
chce stavať pre ľudi perspektívy a istoty.
Preto p1•tpravovaný z;azd bude iste hovoriť
o rozvojových možnostiac/z 11ašej hudobneJ
kultúry, : o ·nadväznosti . na všetko pozit!vne čo sa v hudbe vykonalo, o zlepšení propagácie n ašej tvorby, o . upevnení kritértt
v oblasti hudobnej krttik;y, o maximálnom
up~atnent schopnet ·mladet koncertnet ge·
nerdcie, o vylepšeni edtčne; politiky, o
úspechoch a neúspechoch tednotlžv!}ch žán·rov, o zvýšene; pozornostt tef hudbe, ktorá
nás denne a na každom kroku obkl opuje
a pod.
N ámetov je veľa a IJl enstvo o nich zatína
hovoriť . čo ;e tie~ znak konso lidácie
a zdravet chuti do nove; práce. Nemenej
podstatné sú i otdzky vnútroZ1Jäzovej atmosféry, 11primnejších vztahov medzi l!lenml,
priestoru pre zdravé a dobre myslené diskusie, domyslene; edi/JnP.f politiky, ktorá
by obsiahla všetky ozatstnt! hodnoty a pod.
Tu st treba uvedomiť . že chceme r;stúpiť
clo alce;st vy.~.~e; etaz1y, nezasadať tJ zmyslP
~taréh o spolklírcenia, ale Jednať o prob
IJlémodz, sledovať O.zkostltvo , aby na.~a hu
r/olmá kultúra napredovala. rozmljšľaľ "
lcomisillcl! o sebe l druh1ích, ale o sebe
IJ r dmci celku a o celku 11 rttmci social/s
t ickej spol ol!nost t . Psychológia s údru'i.~k.Qc ll
o zt ahov, otvorenost a úprimnosť, taktnosr
rt uznanlivosf, to lJšelko sú kaf eq6rte, ktor('
hy ntk dy nemali vymizntiť zo · žiuota a 7.
knnce[Jcie ná~ho Zväzu.
z llŕtZ 'life a pracu;e 1) ur/!llých podntif!ľ!
kach . IJ spolo ť'nostt, ktor á upeV11ufr>
~VOJ socialisti ek (/ model, 7J socia.lisliekom
~po lo /Jenstve národov; to všetko nanhádut
odraz v mnofz!ích detailonT1 wäumej · prd('e
1 u Jednotlivých l!lenov. Tdto skutol!nosr
bude prelínať nielen zjazdové rokovanie a
najmä všetky u závery , ale l celq bežn!í zvä zový život, ktory sa bude ' rozvífať po zjaz·
· ' de; ovplyvnený mnol11}mi ztazdovými uzne
sentaml.
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Prehlásenie

ZDENKO NOV ACEK :

Od

.

l

zväzy stí v etape pri prav
U melecké
dov. Clenstvo si oprávnene kladie

'

l~

'

vislos ť.

· Nielen socialistiek~. ;tárorly, ale všetka pokroková _ve·
re jnosť vo svet e, 11árody a vlády treti.e)1n ~1-v eta
' i mnohé štáty kapitalistických krajín s odporom. sl edu jú obnovenie barbars!téh o bombardovania . ú;zemia . Vietnamskej de mokratickej . repn bli~y · lmperializmus · vn ú !il
vietnamskému rudu altern ativu: . ži.vot, , alebo sm rť. V.iet·
namský fud volil život a slobodn - i za cenu obr ovských obeH. utrpenia, strá dania a núdze. V tomto ús ili
je vzorom všetkým národom na svete, k toré ešte nedosiahli svoju politickú, hospodársku a sociá lnu nezá·
vislosť.

sami srne pt·ežili hrôzy vojny. Vciťu j eme sa do utrpll·
nia vietnamského ľudu, vieme prežiť a pt'I~ Cítiť bo·
l esť a utrpenie, straty na životoch a majetku tejto
hl'dinskej krajiny. Ako u mnohých n á!'odov v modernej
histórii rodf sa sloboda v krvi a utrpení. Ubezpei!ujeme
ľ ud Vietnamu o svoje' solidarite a plne ho podporujeme
v jeho ťa žkom zápase. Sme presvedčení , že tento bo j
sa sl<ani!i víťazstvom jeho Rpravodlivej veci a jeho s lobody.
p ripájame Ra k miliónom obyvate ľov sveta, ktm:1
·
rozhodne žiada jfi ·Skoncova. ť s agresiou, ktorej 1:ie·
ron~. J.e po koriť nielen v:~:dol'lljf ľud Vietnamu , ale i tl.silie
vietkýr. h sloborlmnilovných a oezá visljfch nár odov na
svete.
.
od s ud z ~j e me barbarské l eteck(! nálety na Vietnamskí!
d emokratickú republik u a žiadame icb ok am ~ite
s\s t~n i!.iť . Ziadame, aby USA rešpektovali návrhy v lád y
VOR a do č asn ej revolu č nej vlá dy južného Vietnamu na
sko nče nie vo jnového dobrodružstva v Indo číne . Ziadame odchod amerických vojnových jednotiek z Vietnamu
a ~ Indoi!iny a nznaniP. plných práv i národných záujmov ľudu Vietnamu.
lo bodu a ne závislosť n árodom Vietnamu a Ind o·

J

·Ružena štúrouá, mladá s6listlca opery SND, o k toreJ
prinášame profil na 2. strane.
Sn!ml(/:1: A. Smotlák

S

i!ťnyl

ústred n ý vý b o1~ Zv!izu sl ovenských skladateľov

S Bohdanoin Warchalom

... nielen·o ·sKO
Na 'návrh úV KSC, úV Národného· frontu CSSR, vlá dy Ceskoslovenskej so·
cialistíckej republiky a vlád Ceskej socialistickej ·republiky a Slovenskej socialistickej republiky udelil prezident t•epubliky k 1. máju 1972 Státnu cenu
Klenienta Gottwalda s čest ným titu lom laureát Štátnej ceny Klementa Gottwalda - .SLOVENSKÉMU KOMORNÉMU ORCHESTRU, za i nterpretač né vý·
knny v orr:hesh·álnych koncertoch Georga Friedricha Händla a v Divertime nte pre sláčikové nástro je Bélu .Bart6ka. Pt•i te·jto príležitosti pf iltášame
rozhovor s nmeleckjfm ve"d úcim súbot·u, zaslúžilý"m· umelcom Bobdanom Wart:halom .

Predstavitelia Symfonick~ho orchestra rozhlasu a televtzie zo Sara;eva,
hostu;úceho na zdklade čs>juhoslovanske; kultúrnej dohody tJ Bratislave,
boli 26. aprila hosťami ' Minister stva kul t O. ry SSR. Nu · snímke zľava: wnr! lecký ·šéf orchestra Radivol . S pas il!, skladateľ Vojs/ao K omaclin P., koncer tný
ma;.ster Bogoľu/J ť t•ttrwvlč, klavírny ~6ltst.a Vladi mír Krpan s ved/Ícou hu·
dobného oddelenia MK SSR. Elenou. Janákovou. , , ·
Snimka: ČSTK

Väčšina vúšho repertoár u pozostáva
z tzv. historickej hudby. · Aké má to kri·
térium pre výber?
Nevyberám sl ani mená, an i št ýl. Mys·
Hm si totiž, že už meclzí jednotlivými
sk l adate ľ mi v lom-kt or om obdobť sú štý·
lové r ozdiely, teda u7. v ľu ďoch ako ta·
kých . Rozdiel medzi skladatefmi je o to
markantnejší, o čo každý z nich bol
vď čšou osobnosťou. Vychutnať túto oso·
ln tosť, zmocn iť s il to hó, čo v umenf n a.zýva m ja , to je môj ideál - ak to tak
môžem poveda ť - l{torý chcem d os'iahnnť. I<eby s me sa sústr edili napr. Iba
na jedno š týlové obdobie, pova:Zoval by
som to za šablónu. Avša k cie ľom našich
ustavič n ých snažen f je približovanie sa
k dokona losti: nepôjde to na zákl ade
špecializá cie, ale musime si pestovať
schopnosť návratu k istým problémom.
Získavame st tým garanciu vedieť sa
poh ybovať po š irol<ej škále
možností.
( Pokračovanie na 8. s tr.)'

Správy HIS
e

Od 16. do 22. apríla t. r. uskutoč·
rlila skupina bratislavských umelcov rad
koncertov v PĽR. Koncerty boli venovane tvorbe JAna Cikkera - za osobnej
skladateiovej prítomnosti. S. Cäpovä
predniesla Tatranské potoky, sólistka
opery SND J. Sedlái'ová uviedla cyklus
piesn! o mamičke, J. Wiedermann mo·
nológ Scrooga z opery Mister Scrooge
a monológ Nechľudova z opery Vzkriesenie. Hlavným organizátorom turné boJo Cs. kultúrne s tredisko vo Varšave.
Koncerty boli vo Varšave, v Katoviciach,
v Tarnobrzegu a v Lodži. Našich umelcov sprevádzal (po celej ceste Poľskom l
p racovní!< Cs. kultúrneho s tredisl{B vo
VRršave - Leon Kučinskl.

e

Režl~ér Helm.u t El1g!!len-Petkow z
NDR inscenoval dávnejšie v Meiningene .
komornú operu J. Kowalského - Lamplónovä s lävnost. V súčasnostl bude hosťovať v Bulharsku a 'Polsku, kde by
chcel p oi1úknuť dielo Kowalského. S(ičasne prnjavll záujem ·o ďal~iu tvot•bu
skladatera.
·

e

M. Mésárošová z HlS v Bratisl!lve
s J. Mackovou z Prahy us kutočnili v
dl1och 10.-20. apr11a t. r. propagačnú
ces tJl d_o NDR. Cieľom icb návštev boli
zväzy skladateľov, orchestre, divadlá,
hudobné š kolstvo, hudobné vydavatei!itvo v Lipsku, ako a j umelci , hudobnf
vedci ·í:l pedagógovia v Berline, Lipsk u,
Halle, Erf ur te a Drážďa noch . Návšteva
Zväzu nemeckých s kladatelov v Berllne
mola za t11ohu nadv iazať spoluprácu s
partnerskou organizáciou a vymeniť si
s kúsenosti na poli fondovej činnos ti.
Druhý cier cesty - propagácia slovensl~ej llu dby a výmena inforinácH v oblasu súč asnej hudobnej t vorby sa sh·et1<~ s mimoriadnym záujmom. Podľa vhoduosti boli pos kytnuté notové ma t eriá ly
n ajm!! z oblasti komornej h udby, grlln'loplatne so slovenslwu tVOl'bou a prof ilové letáky o našich s kl adateľ och. v
ND R bol záujem aj o Bratislavské huctohné slá vnosti, l<toré na jmä kva l !tou
posledného ročníka si zlskali rneno v
zahranič!.

Zápisník
S

edemnásť

detských speváckych zborov žllinskéllo okresu sa zišlo 14.
apríla ·1972 v Dome odborov v Ziline,
aby na sdťažnom festivale zmerali svoje
spevácke umenie v zborovom speve. V
kategórii začiatočn íckych zborov súťažili
ži aci 8 ~kôl. Víťazom sa sta l zbor ZDŠ
21lina-Hllny VII., na druhom mieste sa
umiestnila ZDŠ Lietava a na tr11ťom ZOS
Zilina-Bánová. Cestné uznanie dostala
ZDŠ Dolný Hričov. Spievali ešte zbor y
zo ZDŠ Zilina-Makarenkova ul., ZDŠ Ra jecké Teplice, ZDŠ Divina a ZDŠ Rajecká Lespá.
V k!Ateg61•ii pokročilíc h zborov najväčšie spevácke umenie preukázali žiaci
zo ZDS 21lina-Závodie ( dir. Zla toň Bablk), drnbý bol zbor ZDŠ Brodno (dir.
Cyril Drozdík) a tretí ZDS Varín (dir.
SkuteckA). čestné uznanie bolo vyslo·
vené zborom ZDŠ Štiavnik a ZDŠ Teplii!k!l nad Váhom. OaliUn1i účastnlkmt
boli ZDŠ Bqdatín a ZDŠ Zlllna·Hiiny V.
Z dvoch vyspelých detských zborov

Na čom pr·a~ujete?
... odpovedá IV AN SOKOL, organista a twofesol' Konzervató-

ria v Košiciacb.

ct ktore; sa: uskutot!nf U. ro~ntk Medz.lnt'ircdného organou fllto ltsttvazu. v
,· 1ant naltrám pra uyda.vattl'stuo OPUs
1.1 ko§tckom Dám~ u§tt·ky Htndfmithove sondty pre organ. lf august« uskuta6ntm turM da NSR, kde budem
m ať rad uystt2pent v ramat 11 Schlr<s·
wtcka·,lf olsteinsk!)alt organou!Jah koncertov • Ako preml~ru UIUJdlem
okrem i.n!}c.ll s~l~ctte.b - Partttu re·
gfmscho~t o u ( Z .,PQStN$.ha zborntka"
levočského} ort ritlad6ha slouenského
sklacl,au:ľa f ozafa Podprockého. Ok rem
toho dokon6u/em §ttld.lum kompletné·
Ba.oha, kto·
lw orgqnového dtela 1.
ré hodlám uuie.sf u "zt:kel buct.(lcnosti.
Podieľam sa na prtpr avckh XVII.
rečntka Košic~eJ hudobnej jari, v ram~
(m!ll]

s.

Predstavnie sa
sólistka opery SND ~ Ružena št()ROVA.
Narodil a ·,sa v B.ratlslave, kde v rokool;l
1960~196 6 š tudovala spev 11a ~on~et·va •
tóriu u prof. Móryovej. Absolvovala dvom! á riami z verdiho SUy osudu a Santuzu z Mascagniho Sedliackej et\, Spa·
václm triedu na VSMU nnvš.tevovnla \l
doc. Ann y Korínskej. StOdta u}{onolla v
roku 1971 postavou Ježibaby v DvoM·
kove) ~usalke a plesňovýnl polrec!tá·
lom.

Spevc16ka Helentta Oltvaresova
{ soprc1n} poclW.dza z Kolumbie.
fei umelecké Ctspechy sa vSak spó·
;a;ú s 7'alianskom, kde pravidel·
ne vystupuje v Miláne, Rlm11, Par·
me, Florencii, Bent1tkach, Verone
a u d'aWcň mestdch. Okrem spevu Studovala. ·v Rtme at klasicka
gitm·u. DiíC! 29. mt!ta t. r. vystú.pt
na IV. hudobnet jari v Trnar;e.
Snfmka:
MinóCova

z.

víťazstva a tým aj titul najlep·
detského zboru Zilinsl<ého okre11u
si odniesol ,.Odborárik", detský spl)vácky zbo~: pri Dome adbol'OV v Zlline so
zbormajstrom Zlatoňom Bablkom pred
ZDS Zilina-Hollého ul., zbormajs~erka ).
Hidvégiová.
Porotu s1iťaže tvorlli zbormajstri PO•
pt·edných sloven!lkých detských zborov
- členovia Komisie pro dtttaký zborový
spev pri Slovenskej spoločnosti pre Imďobnú výchovu na čele s predsedom
komisie Ladislavom Weisserom. Celková
interpretačná 1\rovaii zbqrov bola dobré,
Vyspelé zbory reproJtentujd solf4nu tle·
loslovenskd droveň a :a1ičastnla se na
kr ajskom festivale. Repertoár zborOl bol
povä čiíinou zvolený Yhodne a rt~prezen·
toval tvorbu slovenskt, Ceskú, sovietsku
i iných socialistickfch krajin, bil nie·
ktoré zbory siahli aJ po klasike. Počtom
áčastnikov na festivale, ako aj ich úrovňou sa Zilinský okres zaradil medzi popre!lné okresy vo vokälnej hudbe mt
SloYem;ku. Ja len treba, aby ved6ol zbo·
rov neocltabli vo svojej záslužnej práci
a aj naďalej rozvfjali spevnosť nailich
deti, v ktorýc)l ie zi\:uka k111Ui.rnollo
rastu n4šho näroda • tociallstlckej spo•
lačnosti . Popoludnf bol seminár o zbo·

palmu

~ieho

Ako školopovinné dievča mala R.u~e·
na Stúrová v láske výlu č ne džez. Di·
vadlo, konl'i:rétne opera Jej n !l~dy nič
nehovorila. Svoj!m povol11nhn chcela zakotv iť ďa le lw od hudby, lá ltala ju archeológia, p áč ilo sa jej i výtvarné umenie. Dnes však, alm sólistka opery SN D
s! spevácl1e umenie samozrejme, neíJbY·
ča jn e viížl, ltaždý dobrý výlmn ju citovo neobyčajne obohatí. Zalial však citi, že po hybovať sa a spievať na popred·
nej opernej scéne je ťa žký ch le b!čel<.
Ta l{, a ko každý spevák, l ona má množstvo technických problémov (vynárajú·
ci ch sa pri každe j nove j úlo be], ktoré
sa neustl\lym štúdiom :maž! uzemni ť.
Jej pril•odzen ý pre jav v osobno m styku
by azda vyvrátil t pojem trémy umelca
pred publikom. Pod ľa vlastných slov s po·
váč tw však ešte bez trémy na Javisko

MVStcil'ila. Vyhnúť S4 Jo! $1\llžl !lt oto ~
nemhn sa s postav ou, ktorú prtve vytvá,
u. lmpul~~:lvna povaha Ru~on y Stúrove j
hovorl sama os~be za Inklináciu k dramattclw pohyblivým l)lohdtnl ofm tempe·
ramentnej~la postava. tým jf.IJ s a zdá
bll~§la, Mlada spev40ka u dlv!! na seba
prlsne, sebaln'ltloky, ale v kútilm dúfa.
2e a~ ra~ vyzrte, ?:Raptcva a zahrá sl
hlavm1 úlohu v Btzetovej Carmen. Za·
tlaf jU pl'1ČI1VI\ Z .!U'IlmOplatU\l - SQ sláv·
nou LeontyPEI Pdceovou. rovnako ako
20 gt•amozäznamov obdivuje hlas Marilyn
Ho1•neovej a Teresy Bersanzovej.

Nap1·tek k1•átke! kart6re m4 za sebou
(i pred sobou) Ru!ena St\11'0Vá bohatý
ňou Je uz \\s}leSn4 prem!é·
ra Cosi fan tutte, nahrávka hlavnej po·
stavy v pOvodne) t elevtz11ej opet·e Tade~
ša Salvu - Margita a Besná. Pre blfž!a·
co sa novootvore ni e budovy opery SND
študuje postavu Ofgy z Eugena Oneg ina,
tretiu žlen lm Ovoi'álmveJ Rusall{y a Morenu zo Sucho ň ovho Sv!ltopluka. V spolupt•ácl s Pražským mužským zborom
š tudu Je Ra psOdiu pre alt, mužsk ý zbor
a Ol'Chester f. Brahmsa, s lttorým usku ·
točnf zájazd do Talianska. Nedávpo sl
Ruženu StCit•ovú pozval do Prahy Václav Neumann na h lasovú skúšku Závlša
z Ciertove j steny pre plánovaný · fi11n ,
l\torý má t•ežfrovať Ewald Schorm, okrem
toho sa pl'ipravuje na celovečerný piesťí. ový aprobačný koncert do ZSSR. Teda
perspe ktfv nemálo. , .
[ava)

progr11m. Za

Skolská hudobná výchova

Hudobnopedagogické variácie
lovenská s_Polol!Do!iť prt b"dobn~ú _výS clliiVIJ. ma :~;a llObO!l rad úspa11nych
akcii, .ktoré pozdvlhll úroveň naiej hu..
dobnej pedagogiky a zárov e ň roziílr ili
rozhlad o hudobnej výchove všetkých
pracovnikov tejto oblasti. Jedným z klad·
ných výsledkov SSHV je i fakt, že dnes
pred nami ležia prvé td čísla zbornfkov
prac, venované predovšlltkým učitefom
hudobnej "Výchovy na viietkých drulloch
škill, H u d o b n o p o d a g o g i c k i v a •
r i á c i e i!. 1, 2 a 3, Internej edície
SSHV. Ich existencia jo vzhladom na
novinku málo známa, preto si dovorujeme oboznámil záujemcov s leb obsa,
bom, ktorý čiastočne zaplňa medzeru
v slovenskej hudobnej pedagog~ke.
utorom prvél\o zbornlka - venonného vzájomným vzťabom Cechov a
Slovákov v hudobnom umoni ...,... je d.l·
horoňný bádater tejto problematiky, dr.
Jozef Tvrdo ň. V jednotlivých ltildi4cb
načiera do problematiky, ktorá zatlar
v takomto ro!lsahu nie Je sprJstupnená
v žiadnej inej publlkáilii. Svojou dôklad·
nosťou zaručuje obohatenie rozhradu vy·
ni!njúcich, doplňa ich doterajšie znalosti

A

o v:~;ťahll líel!lkaj a slovenskej tutdby.
Autor lia ~I!Qb.tná Jlldnal< s6vililo8ťaml,
l,llltl'illlllntl !llliJII 11~ lll!nul!llitl (ll!. storo·
Clo )1 ale nni!lqro aj do sMo.snQ~tl. ~!l ~
l<onfruntnjo prlbVZilt\ Vl!l(aby hudubnt~l
l'oill J~tn4i!~o ft Snclluňt. 0Jtrodnan té·
n\1)" VlflU<ý!lb i!tl\dll jQ l!ilmQ:j;Tfljme, lllO•
von111<!1 ludova plotjQII, t~ktJ <Jáldollnf ko·
n\ot\ IIPIUoaU hudobnol reill skhi(}Jtorov
čte(llt ft SIOVQI\Ilkll.
Druhý i!bornfl~ 1111 ~amoriova na prob·
U~my a per11pokttvy lmdobn!lj výohu·
vy na ~ll. khl!J!lýob dttvtlťroiiný<:h likoláclt.
Tentq ~borlllk publikuje podn!l.hlé prétli!, l<turé (ldtlJl(IJl na 1. C)(llo&lQvonllkom
odbornQ•mlltodlckom unlin6rl z htJ!lob·
uot výchovy v di\olllt :t,0.-12. d~wembr!l
1970 na 'l'61QQll, l'rte:o prináilajl\ Dl!loho
lnfnrmi\lU k problémom. výučby hudob·
naj výchovy a jej ďaliiioho smerovania.
Mená autorov figur ujficich v zbornfku
(Fedor, Kantor, Klocltáň, Gábor, Zikavská, Jurasovová, Melicher, Sedlický,
Woisser a Bii!an) zabezpečujO erudova.
n:)í prfstnp k nodhodeným témam, ktoré
sa pohybujú v rozsiahlej škále problematiky. Z obsahu možno spomenúť .za:

n\yslenie sa nad poslaním huclobn~j vý.
v na.ej spoloilno11U, využitie techn ických pOil\Ô!JIJ}(, 110v6 formy mimoškolskoj httdobnQ! vtchovy, or~anizáciu a
!'ladenll! hudobneJ vývhovY a ďalšie.
Stockholmským II!DliPbom ISME 1970
je venovaňý treU zbol'nlk Hnt!obno·
poll.al.fPaickýoh v~trilillll, Prí~>pevky, ktoré
odanell no tomto ••mh•ilri, sú veDované
IIU!gantmu stavu a problémnm vyučova
nio huclobnej vfCJbovy v Je!lnotJivých
lílenakýllh ~hitoch , J!!dnptlJvé prispevky
ponknujtí n• rô~nP novt pQíiloatky hu·
llobnopedaaoaJQJ<ébo výt~~Ulll\1 na ~:elom
svete, :~llornl~ ollaaJndo Uiírllo prednáliatelov Mad'o ~:sk.e, NDR, JrtpOill.lka, USA,
Velkej BriU\nle, NSR, Svédl!k8 a Rakús•
ka, Napriek tomq, ll• ntttktQri prispevky stí spracovon6 télovlto, rlelia mnoho
alarmných problfmow na poll hurlobnet
výchovy, vzťahujúcich sa samozrejme aj
na naile pomery.
krátkej informácie vidíme, že· prv&
· tri zbornfky zabefafli llroJ<ý rQzhfad
a pravdepodobne sa stant\ cennOll po·
môckou všetkým pracovnfkom na poli
hudobnej výchovy.
(avnl
ch~vy

Z

rovom speve pre zbormajstrov a ul!lta·
lov 5 . ol<resov. NOJ ňom boli účastnici
l!hoznámenf s podmienl<ami práce v jed·
nptllvých sMažiacil:;h zboroch. V ďaliiom
priebehu zbormajster Bolerázskeho det•
ského zboru Ladislav Weisser demon·
štruval !! deťnti z --.,Odborárika" metódy
pl·áco v detskom speváckom zbore. Za
\!ýbornft organizácin tohoto vydareného
k111t6rneho podujatia s i zaslúži pochva·
lu :minská odbočka Slovenskej spoloč•
nosti pre hudobnú výchovu, us po.rhtda·
telka festivalu.
-lw•

* * *

Na výcltodnt)m Slovensku sa hu dob•
ná jor začala na Spiši, v Hnmen•
nom i PrešQve (v Koliiciach sa zatne
až v máji) . V Spiiiskej Novej Vsi bola
atmosféra dosť ,.nostalgická". S !ston
dávkou trlifalosti sme sa domnievali, že
aspoň na otvorenie podujatia pride ná•
IP.žitý počet návštevníkov, aby orchester,
sólista i dirigent nehrali pred poloprázdnou sálou. Nestalo sa tak. Zdá sa, ža
na Spiši je o hudobná jar iba polozáu·
jem, lbil ~ástnpcQvia mládeže (sedlaof
skrnmn.8 ~ta batkóne divadla l a l!Opb
staršlch návštevníkov vnimalo hudbu
~icharda Straussa a Josepha Haydna v
mterpfetácU Státnej filharmónie z Košíc. Výkon orchestra bol úmerný atmo·
sfére, ktorá bolt na koncerte. O týideň
neskôr - s trocha pozmeneným programom - ten istý orchester vyst(ipiJ
v Humennom, kde to bola udalosť .,com·
me il fant". Orchester to podnietilo k
neobyčajne pôsobivému (i technicky lep•
· šiemu a istejšiemu) výkonu.
Svojím spôsobom boll teda otv6racia
koncerty hudobných jarl v Humennom
a Spi§skej Novej Vsi akou!li prehliadkou
~:áujt!lu o hudbu. V prvono~ prípe.cle je to
akiste výsledok dlboroiJnej lll'istencia
Klubu pri~tteľov hudby, aj ked' jo napri·
jemným paradoxom, že priestory, v kto•
rých sa koncerty usporadúvajú, sú postavené takrečeno na kofa.jniclach it
zaviíe sa dQ .kom;ertu Q:j:ýl!'a nul:< Io·
-eska•
komoUvy . . .

Host

z Jerevanu
V rdmct dohodli medzi Zvä;>;om soviet•
skych skladateľov _a Zuäzom slovrmských
sklacl.a.teľov navštívil v d,iiech t9. 4, al!
ZS. 4. 1972 zväz S[QVIm!ikých Skladateľov vedeck!} praeovntlc tístavu hudobnej
vedy UmenovedniJho lnštltCttu v Terevane
G ~orgij GEODAGIAN. Zväz slovensk!}eh skladateľov pr~pravil $Or)ietskemu
hosťovi srdečné privÍtanie a samozre;me, bohat!} pr ogram, v rdmct ktorého
mal mo~nosť oboznitmtt sa s našimi kul·
túrnymt pamiatkami a s(L!Jasným hudob·
n!}m dtantm v Bratislave. Pop~t nav.šte·
ve starobylého hradu f)evín, 'Qrattslavskéllo h.radu, a r6znych zrýstav, začastnil
sa Georgii Ge()dagtan mnohých hudob·
ných podufatl. Po koncerte Slovenske!
filharmónie zvldšť vyzdvihol Košlerovu
interpretáciu
Stravinsk~ho
Petrušku,
s poohval()u sa vyjadril o prt;dstavent
Cost fan tutte v opere SND, kde ho
znovu zau jalo diri gentské umenie Zdeiika Košlera. S radostou prtfal ponuku
na nt1vštevu Osta11u hudobne; vedy SAV.
Na tomt() st;sterskom pracovisku sa obo·
~nCim!l s ľ!ašou syst~?mattlí;or: l!udobnej
vedy a v oblasti fol klóru ocenil zostavu
katalógov našich ludov!}ch piesn!, ktorá
- ako povedal - bude podnetna pre
prácu folkl órneho oddelenia ;ert;vanského ústavu, Žiadosti Georgt;a Geoctagia·
na, oboznámiť sa so sl ovensk!}mt dťela·
mi, vyhovelo Hudobné informačné stredisko. Host st tu vypo6ul výber skladieb na!lich autorov za posledn[Jcl! päť
roko!), Na zctverečnom :;rde(Jnom pose·
d~nt na Zväzq slovenských $kladateľov
r•eferoval Georgii Geadagian o sCtt!asnet
tvorbe armiínskych skladateľov; ok rem
známeho Chai5aturjan a, Arutuňfana a
Mertofana upoZ01'11žl na mzad~l!O talentov.aMhQ 'ľigrana Man.surtana. tialef sa
zmtentl o práci a systllme prace a.rmllnskych hrt.dobn[Jch. IJedC(JlJ a svojtm roz právantm priblWI tiez s vofrdznosť aruzénskeho f ol k lóru.
( ava )

Cielom návštevy n z11slúžilého umelca p rqf. RUDOLFA MACUDZIN·
SKt':HO bolo nielen pr i pome 1,<.ť si jeho jubileum - 29. apríla t. r.
sa dožil 65 rokov ale aj mož nosť priblí žiť čitatefom na prá·
cu a ú spec hy bohatt\ cestu jednej z najznámejších postáv n ášho minulého i prítomného hudobného života.
Pán profesor, váš hudobný život
možno sledovať v troch ltntácn:
výlmnný umelec. skladateľ a pe·
d agóg. Toto všetko má však výcllodzi bod vo vašej mladosti.
Mohli by ste niečo povedať o vaších hudobných začlatlmch?
Ano, dá sa povedat, že mlaäosť
je z;ednocuftíclm momentom, ale
pr9 nv!a u:t vtedy bola celk om Ul'•
čit á vec . v popredi. Fochefdzam z
hudobníckej rodiny: m6f otec sl
získal diplom ako huslista a môf
starší brat bol klaviristom - on
sa stal koniec-koncov at "prU5inou", že som sa tomuto nástroju
venoval, napodobi'ioval som totl't
svoj ,,staršf vzor". Coskoro som
smel spolutlčinkovat na žiackych
k oncertoch svofho otca a tu na
m1~a hlboko zap6sobilo to, čomu
som sa chcel venoval a podnes
venu;em: spreiJddzanie. Od môJho
prv~ho vysttlpenia v r. 1915 som

vylznutné, aby žiak nastuäoval
okrem Iného aspoi'i Jeden klavlr·
ny . koncert roCn.e. Tak som si u
neho zopakoval klav!rny koncert
C dur od Beethovena {na koncert e ma na druhom klavíri s.prevd ·
cizal sám Kurz}, na§tudoval a hral
Mendelssohnov koncert d mol
r1923)' BeetlzovenOI) koncert c mol
{1924}, v 11. 1925 to oo/ Glazun.o ·
vov koncert a v tom istom roku
som absol voval DvoMkol)ým kon·
certom g mol. Ako som ut naznačil, pokračoval som v Kurzovej
tl'iede najprv na Mafstrovsket šku·
le v Brne a po Kurzovom pre/a·
ženi, v Prahe.

Kompo novali ste už v.tecly?
Samozrejme. Po teórii u }an.dčkq
{bol to iba r ok, Janáček sa po·
tom venoval l en. svofef tvorb~ J,
pokrať!oval som súkromne u Frcfn tiška Neumanna, ktorý kl(ídol l!(}ľ·
k!J dôraz na polyfóntu, menal)tle

ločného pedagóga, chod!It sme do
rovnakei školy, boli sme klaviristami -- a stali sme sa manžel·
mi. Teda sp ol očnd hra bola pod·
mienená týmto, ale a; Ruženou
Ct Vilémom Kurzom, ktor! nám boIt napodobnenia hodným prlkladom . podnecovali nás a nesmierne
sme obdiVovali ich striedmy, po·
"iadkumilovný život. Boli pre nás
ideálom.
Pokiaľ tde o literatúr u, pravdfl,
nte te te; prebytok , ale napr. v
oblasti francúr,ske; a ruskeJ, čl SO·
uietskef hudby te sku.točne čo hrať .
1'o, čo nám clzýbalo, sam skomponaval sá.m.
Kedy ste z~čal! by t č inn ý ako
p ~dagóg?

V r. 1931 sme si ~aiožili - spo·
lu s manželkou -- st{kromnú lwdobntí školu, k.c;lf! sme uspor(tdú·
vali af pravi deln ~ ver~jné žlqckf!
koncerty a ktQrtí. 7,hru ba testvol)alq da r.. 19~5.. v roku 1946 som
sa sta.Z na P-Qdnet VifY Oabaiovei
nperným korepetf(orqm u Mtl(ma
Zzmu. Prafesor Ka.f~n.dq ml ponzíkol miesto pre odbqr k{ql.!ír net
praxe na nov.o~riadenej VSMU. Co-

Pohľad

na.

cestu ...
skoro som pre!Uel na hlavný pred ·
met, získal som docentský dekr~t
a najväčším vyzllamenaním, z kto ·
rého som mal veľkú radosť, bolo
menovanie za profesora v r. 1968.

Kto bol smerodajný pre vašu
tvorbu?
Naisilnefšie vplýval na nv!a noVOI'omantizmus Josepha Ma1'xa; u~
v r. 1925 ma teho tvorba natoľko
zaujala, že som naštudoval je/zo
klavírny koncert a' at moje dve
Rapsódie op. 6 sú pod teho vply
vom. Až v opere Gróf Monte
Christa, "komponovane; v_. povoi.no·
vých rokoc/z, začína;ú prevldda!
impresionistiek~ prvky. V súčas·
nosti som sa pod vplyvom dodekafónie dopr acoval k vlastn~mu
slohu, ktorý nazývam "syst~m stmetasticco('; vychddzam zo symet ·
rie kldvesnlce, pričom tón -d- tvo ..
ri centrum - východzí bod. 7'ento syst~m mt velmi pomohol vymanil sa spod vplyvu začarovan~
ho kruhu novoromantlzmu a tm·
presionizmu.
Samozrejme, nemôžeme chc i eť
predpis - ako sa stat úspešným
klaviristom. Ale ako sl{úsený k lavi rista a pedagóg by s te nám
mollli p redsa len čosi naznačiť ...
Ťažko o tom veľa povedať. Predovšetkým pokladdm za prvoradé
prf! klavžrjstu s ambíciami koncertovať mať bezpodmien ečne dobra
nervovtí stístavu. Nezastdvam ndzor, že treba nadmerne cvičit, aby
sa niekto stql klaviristom. Ub1fante cQičentm te zbytočné. Co však
pokladám za nevyhnutné, je l o(Jika
cvičenia teda nie koľko, ale
ako.
Zhovárala sa: I. SISKOVA
sk l adateľsltú

rtld sprevddzal a veľkým pr!kla·
dom mi bol profesor Karol Protzler, najlepšt v tomto odbore, kto1'/Í sprevádzal svetovgch tnter]Jretpv. Sqmos!atne som v§ak -pnt!F"
firdt v}lst'tľpi1 v rodnet Opatift
r. 1921 a ·o rok nesk6r som u~
hral v Sumperku po prvý raz s
orchestrom Klavtrny koncert C dur
L. van Beethovena. Kecl sme s
rodinou prešli do flavllčkovho Brodu, môj otec uvdW, fe budem pokračova( u českých pedagógov -pre ich hlboklí fundovanosť a od·
bornosť. Tak som sa dostal na
česk~
Konzervatórium, kde bol
riaditeľom Leoš JandtJek. Nezabudnem, po vysttJ.penl, keď som
hral
Mozartov
Klavtrny
kon·
cert d mol, prišiel Janáček a po
dal mt ruku a hneď v lete ma
dal preložiť do triedy Vll~ma Kur·
za. Na desaf rokoiJ som sa stal
Kurzov!}m žiakom a stíčasn e som
mal hodiny teórie u l andl!ka, kto·
r~ som navštevoval spoločne s Rudolfom Ftrkušným.

·v

Akým p edagósom bol Kurz, č o
žiadal?
Ztadal od žiakov velmi vela, bol
ndročng, neobl omný, velmi roz·
hladný a vždy dobre informovan/i
o dian! " hudobnom svete. Povafo·
val napr. za sa,mozr efmd, ba nl?·

Miestne organizácie

na ftígu, a na techniku tnštrumentácte. V r. 1934 na l V. abonentnom koncerte Slovenske/ fllhar·
mónže mi predviedli skladbu Val·
se-lmpromtu "Silvia".

Bolo to obdobie, keď ste boli
zamestnancom rozhlasu?
Ano, do' rozhlasu v Bratislave
som nastúpil u~ v r oku 1930 na
podnet Milo!la Ruppeldta. Bol som
tam dlhši čas na nže ľahkom pos·te referenta v hudobnom oddeleni. Ak uvdžite , te sa vtedy nena·
hrávalo na magnetofónovd pdsy,
ale vysielanie bolo priame, ul! to
!Jol dostatočn.ťJ ndpor. Veľmi dobre st paméttť.lm tuž na t o ast an!
nezabudnem), ako som 23. sept.
1938 110 večernom programe práve doh1•al Rondo brtllante od J. N.
Hummela a IJ zdplitt bola vyhldsená všeobecná moblliztí.cia.
Vráťme sa k vašej dt·áhe klavlt•istu. V tomto smere sa (lo veda·
mia poslucháčov dos tali dve me·
ná Macudzlnskl - manželia. Ako
k tomu došlo? Je známe, že Uterattlra v tomto odbore nie je práve najbohatšia . ..
Mal som spolužiačku menom
Silvia Halmošovd, ktord navštevo·
vala klavírnu hru u Ru~eny Kur~o·
ve; a nesk6r u Vll~ma Kurza na
Mafstrovskel škole. Mali sme spo-

Sluven·

lkíbo ».Viilll protllaiiiatiukýob
bPjovnU~Qv v obvocto .Brlltllllll·
va 1., spulu 11 Mest111<on kul~nl·
cuu a ObvoQ.ným vý!JOrom !IOcialistického zväzt' mUide~e
Bra(islava J. nspurlada.li n~t pu•
čest
Medzloárpdnýcll panliH•
ných dni odboja 11 proto11h1
proU atntlrillkPI asresll vo Vlttl·
n!lme 111!\vnostný l{onc:ert, kto·
rý bol 19. eprlla t . r. v Zrkad·
lovej sieni Storo) rtdnloo. Na
kononrtfl vyatt\plll poprodnl 16·
liati op11ry SND - 1\nnll Kfi)fl"
bovťí Paľ\t\klwvl\ a P11vol Utlbol'
1na 1mlmkol 1111 klavtrnohu
11prlovudu hudnbného akllldata·
ra MthH16 Dubovského. Root·
tovala li:vll Cllftlupovd. ĎaleJ
vysUipil Dllrnut~Y ~ll.1 01l<ový ko..
morn9 Ol'l.1llostet'. Umolol uvlod ,
ll áriu 11 phlliPII ll diel rnMkfoh,
sovletskyoh a rut•loh hudob-ných skladuteľ nv. l'rflumnf pru·
t!falíiRtlokl bojnvntol, mládall •
vietnamt~ki ltmlantl bilrllvfm
potlelkOJtl odrneňovall pekntl
vý}(ony umeloov. Na slhnostl
boli 1'rtton11d al polltlokl a n ·
reJnt lllnlte1la nteata a obvodu
Bratltlava 1., veddot taJomntlc
Obvodného výboru KSS RsDr .

Oto Knotuk. prttdseda MV SZPU
Stefan Ol'Uk, pl'edaeda Obvod·
nuj odborovo! rady lng . Michal
Zahradntk, predsedkyňa Obvtld
n6ho výboru Socialistického
svllau m16clele Katar(na Spáu
kov& a ďalii1 . Na slávnostnom
koncerte od znP.la l orotl'! ~ln l'

rel!olúoia

pr11tl

ugr~tsorQnl

vo

;uueric~ým

Viutname. K
!llá vu!llltJ'Iiilllll zbrpmddeniu lla
11rib.ovorll vedCi~i toiomnUt Ob·
'ollnííi'Ja výbgru KSS,
ltnolfllt.
•Vf •

o.

Snfmk&:

J. VAVRO

TVORBA
Eugeň

suchoň:

Symfonicka.

fantazta
BACH
pro organ,
slačikovf

orchester
a bicie

nastroje
Už dávno s om nebol svedkom takého vt-elého prij&t!a
nového orchestrálneho diela súčasn ého ·slovenského skla(latera, akého sa dostalo Sucho ňove j Symfo n ickej fant&zii
n{l BACij. A tento úspech podnietil ku kr átkemu zamysleniu nad jeho príč inami- t. j. nad tými vlastn osťami nove j
Sucllot'í.ovej skladby, ktoré ju robia pre poslucháča takou
p rlťaž livou . Podľa môjho názoru sú to najm!l tieto:
Velké zvukové bohatstvo, dané nepr111š častou inštrumentálnou zostavou. Pre slovenskú h udobnú kultúr u bola
skutočne šťast í m, že s k ladateľ vyhovel želan iu sólistu Slo•
venskej f ilharmónie, doc. dr. Ferdinanda Klindu a zveril
sólový part nástroju, ktorý je v dnešnej modernej podobe
kt•áľom
nástrojov omnoho viaé než v minu ..
lost!, kedy sa mu dostalo tohto epiteta. Suchoň všRk
využil vrchovatou mierou nielen farebné a virtuózne možnosti organa, a le aj bicích nástt'ojov .- sláčikovú skupinu
zas nechal zámerne hrať "klasickým" spôsobom [lež
tlekonvenčných Hniäch ); tak vytvol'il jedinečnú syntézu har·
monickej a zvukove j' smelosti s melodickou spevnosťou svo jráznu soničnosť, ktorá predstavuje jeho originálny
vklad do s účasného trendu hudobného myslenia vo svete.
Skvelé striedanie meditatlvnych a vzrušlvých partií Je
zdrojom množstva pôsobivých kontrastov nehovoriac
už o stálom vnútornom nap!ltf, k t oré pulzuje v sklaabE!
od prvého clo posledného t ónu. Suc hoň opll.ť p otvrdil, ~ a
je práve tak dramatikom, ako aj· absolútne cítiacim muzikantom - má akýsi šiesty zmysel pre vyváženie pt•oporcií
hud obnej arch itektúr y, ktorá má obdivuhodnú koncXznosf,
Skladba je napísaná v nekonvenčn e pon!manej sonáto·
ve j archit ektúre. Rozsiahla expqz!cJa svojim s triedabim
pomalých a rýchlych \ÍSekov vytvára pôr;lor ys J;ond&. Pritom meditatívne partie sú dalej d\!erencov&né -- sklaqajú
sa z dvoch úsekov, p r! čom v <1t1;1llom :(: nich v'ždÝ. · ~om inuje organ. Virtuózna ,,!tadepcl<! ~ólqv~llo \1a!ltfO~ll 1na
troch mles~ach podfarl:lená 'cylnpanmi) m~ fut,kálu spl)jky.
Rozvedenie je koncipo;yané eminentné dramaticky -- vr·
cho!! majestátnym grandiôzom - reprf~a je naproti tomu
lyt·lcká [nutné vyváženie predcllál;lzajúceho impet1,16:z;n ~~ o
vzruchu ).
Nie je to po prvý raz; čo Suchoň používa sonátový princí!'
v sklaclbe, lttorej názov sa zdá tomu protirečiť. Tak tomu
bolo UŽ napr. v žalme zeme podkarpatsl<ej, Baladlc~ej
suite, v Krútňave i v Metamorfózach. Jeho posl~;Jdn(i :;kl&dbu možno označiť ~a koncert a.ntnú symfóniu u z ft)
vzhľadom na orgamcké začlenenie organa do syrnfouic·
kého t oku orchestra.
Svojou dlžko u a celkovou štrul\ túrou má Symfonická
f antázia BACH analogiQI<ého p redchodcu v Metamorfó:?;ach.
Obe skladby trvajú t?Olhodlnu, obe využlvajlí. sonátový
prlnclp. ~Metamorfó zy sú však členené do S častí, l\ýlll
Symfomcká fantázia na BACH vytvár a nepretl'žltú hudobnu
r iavu). No na jdôležitejšiu analógiu tvor l Ich postavenie
v sklaclatel ovom životnom cykle: Metamorfózy uz&tvárai\í
jeho prvú opusovanú periódu, Symfonická fant ázia n a
BACH druhú. Kým Metamorfózy sú vybuqované z materiáJu t zv. diatonického totálu (v základnej podobe c-d-e--fis-g-a-b l so zvukovým ideálom dvoch zväčšených kvárt na
vzdialenosť veľkej sekundy, Symfonická f antázia na SACH
využiva celú širku chr omatlcky so zvukovým tdeáÍĎm
dvoch tritonov na dištanciu male j sekundy (1 kect na
dvoch miestach autor kombinuje tOto Sllperpo;r.lclu s
predcháclzajúclm zvukovým icleálom -- pravdepodobne aby
naznačil ich organickú sp ojitosť).
S Metamorfózami má SymfOI1iCl{á fantázia BACH ešte
jeden spoločný znal<, ktorý poldoclám za ďal~leb~;~ . č~nttel\l
p ri Jei vrelom prijatí pa prEJrnlét•e:
,
'
Použlvanie citátov z predchádza,iúcich
autorových
s kladieb so zjavným sym bolic kým významom - a le v novom kontexte. Posledná p redveclená S uch o ľ1ova skladba
ť medzitým už p racuje :na dalš!ch l p ou~!va ·rr aglllep ty práve z Me t amorfá~. ďa lej z Fantázie pre husle a orc'!le:'?ter,
Poéme macabre. Rapsodickej :;ulty - neho.vorlac už o pázvu~och n a Krú t ľiavu Tieto ci táty umoží'lujú posl ucháčo m
vytvorenie psychologic kej zákla dne prP. pochopenie svoJskej celostnej kon cepcie s kladby - vytvárajúci j e d inečtlý
monument, vzrušený dynamický oblúk s vrcholom na koncl rozvedenla Nejde o nedostatok Invencie - nl)opak:
Suchon vedome pokračuje v použ!van! variačnej techniky,
ktorá jeho hudbA zabezpečuje jednotu v mnonotvárnost!.
Pravda, uvedené citáty zdaleka netvoria jedln9 te matický materiál skladby. Hlavnú úlohu v jej pr!ebenu má
výchQdislwv!l tén1a ( spnteovávaná viac vertikáh'I P. ne~ horizontálne t "leittón" fis, iltvort(mová h laviG!l vo v iolách,
rozv!jajúca sa v širokú melodickú kontúru !l !iekllndovo•
kvartová bunka v husliach, prevzatá neskôr organom.
Symfon.ipkli tantá1lia BACH; )Jre organ, sláčikový or·
chester a bi~:i~ nást!'Qj~ pripá ~~ lfaläie prehlbeni!l filo·
zofickl)•ra.Uexlvt~yoh !!ft v tvQrbe t»l!'lllC. Snc h!Jňa . Je
dôstojnou korunou jeho celgživptného st~a ~enla · o um~mie,
vyrastajúce z domácich korl!ňov, pritom vllak "' 'lirovni
11tii!asn~ho vtvoJa hudobného mysteqia. Hold,. ), S. Bactto·
vi - ktprlhnu je sldlldfJa venovaná - Je ~6rav'ň vyJ•U.·
~fm #ety vietkfm dticbovqým hodnottbq, ~tGI,'6 11tela,iluj•
dielo lipského maj,tra, jedn•hCI • _.afviii!ifch Jilrrig• bll·
dobných llejin.
lOQll YAJD~
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O·.spech ·

a nAvrat k prťrode - bizarnosťou farieb ll zjemnelostou vyžad ujú od orchestrálneho t e lesa p remeni ť sa na
ensemble kon certu júc!ch hráčov. A pr áve t u poslú:W ·
Colom bovi už s pomenutý kontakt s orchestrom. Na jedn ej strane diktovanie, na druhej strane dobrovoľné
podriaďovanie s a len ta k bola daná u oboc h sti•án
garancia dobrého predvedenia. Scherzo pre symfonic ký
orchester Paula Dukasa je na jznámejším a najšarmant·
nejš ím autorovým dielom; no koľko v sebe ešte ulnýva,
to ukázal dirigent. Sústreden fm sa na r ytmus a na
I ·· ked Suchoňovu .operu KROTNAVA uviedla benska.
exponovanie nást~o jových f a r ieb - melódia bola akoby
bys tric ká · operná, scéna DJGT pred nieko1kými rokmi
náhodilou výslednicou oboch - dospel k nesmierne výv · ré~ll· Bratislava .Kt•iiiku, jej opH tovné .uvedeniH na t a·
r aznej drania tickej s ile. Kon frontoval poslucháča · riie len
mojš le , javisk o je celkom iným č inom - .s novými r ea·
so s k ladateľo m , ale ponechal miesto aj J. W. Goetheli:r:átormi a in ~erpretmi.
mu - Jeho balade Učei1 č arodej.
·Priznám sa,, že som.lnscenáciu očakäv a la nie s naj·
In ého druh u bola ip.terpretácia Koncertu pre husle
uspoko jivejšhni pocitmi; už · pre význam diela, l{toré
a orchester D dm op. 35 P. I. Cajkovského pod vede·
stojí v popredi vývo ja našej národnej hudby, pre množnhn skúsené ho Hansa Swarowského a za spoluúčinko·
s tvo domáci ch i zahrani čných pohfadov nBJ'í, napokon
vanla Igora Oistracha. Spôsob O!strachovej hry, jeho
aj vzhladom na nie práve na jvydarenejšiu poslednú
vir tuozita, s amozrejmo sť akou zvládne všetky prekážky
opernú premiéru (Pucciniho . Bohéma ) na banskobystric·
a komplikácie nenechávajú po s lucháča na poc hybách ,
SorJtetsky huslista Viktor Plkajzen vystúpil na k onke j scéne. Ale výsledok pr evýšil o ča kávan i a - napriek
akéhó !ntel'epreta mä" pred sebou. Ale azda prflišná
certe Slovenskej fžlharm6nie u Koncerte d mol feana
nieko!kým ,;záskokom" na m iesta ch realizátorov. Re ži·
samozrejmosť pristupu . nadhodlla otázku, či koncert je
Sibelia. O koncerte prinesieme recenziu u budúcom
sér Koloman Cillfk vystihol atmosféru diela, jeho plno·
ešte i dnes tým, čim bol pre poslucháčov minulosti?
lJlsle HZ.
Snlmka: CSTK
krvnost , živ osť, ak tuálnosť a až na niekof ko výnimiek
Alebo čl interpret v ten večer spln!! svo-j podiel voči
v hereckom stvárnenl sú sólisti kresleni ostrými a pravumeniu do detailu? Gd interpr eta so zvučnou povesťou,
clivými črtami. Navyš e - jeho inscenácia má a tmosfér11
al€ .a j od umelca vôbec sa očakáva, ab y vložil do sklad·
a nie je studená. Ma lé javisko je sfce obmedzujú ce by aj svoj - jemu vlastný - podiel, s voju predst avu
najmä pri tan ečných scénach, k toré majú jemný n á·
o · štýle, aby tak vlial do r ytmu, harmónie, tónov a for·
dych ,.sľukárskeho žánrového obrázku" -, ale výtvar·
Koncert Slovenskej filharmónie za .vedenia Pierra Co·
my život. · Je pravda , že sk ladatef tvori skladbu, ale prin!kov1 Pavlovi Hercblovl sa väč šin ou podarilo tento
najmenšom rovnaká pravda je, že uinelec ju mus! znova
Jomba poskytol milovnlkom diela W. A. Mozarta hned
problém úspešne vyriešiť. Pravda , n a jeho adresu treba
oživ iť.
dva opusy tohto klasi ka: Symfóniu D dur KV 504 ,.Praž·
okrem chvály za decentnosť, ekonomičnost, úče lnosť
Tak, ako - Swarowsky dobrovoin e volil pozlcin ako
s l{ú", kde Colombo od prvého tónu naznačil svoju hua ln·lísu kostýmov (ktoré tie ž navrhoval), vysloviť aj
dobnú povahu - dynamičnosť, kde reakcie or,c hestrál- . dirigent ostať v tichu pozadia v Ca jkovského koncerte,
pripomienky: 1. obraz je prlliš str oho vyba vený tromi
ponechal pole skladaterovi i sóllstom v Carmine Bun ych hráčov boli zjavné a vzá jomný kontakt s d irigeJ~
holými s tromami, ktoré sfce môžu symbolizovat n ieč o
rane Carla Orffa. Tu na seba upútal pozornosť predotom vytvorený; Koncert pre klavlr a orchester . c , (iur
z tragédie výjavu, ale neprinášajú atmosfé ru - tba a k
všetkým Slovenskt fllharmoni ckt zbor (naštudovanie
KV 503 možno kval!fikovat ako pokračov anie , či doJ. M. Oobrodlnskf ], vedený k dyi1amickej diferencova- dojem, že po javisku , sa prehnala ničivá smršť. Väčšina
vŕšenie v s ymfónit začatého. Francúzsky klavirista Eric
obrazov ( 1., 2., 5., čiasto č ne l 4. l je ladená v šere nos ti, l<torá ho pr iviedla temer na pokraj operného preHeidsieck mohol ,.svojim" Moza1·tom azda vyvola ť d isop!lt to môže byt zámer, ale ak je to tak, možno iba
ja vu, čo je a bolo v súlade s týmto t ypickým Orffovým
kusnú n áladu - spôsobom, akým k dielu pvistupoval
do dať, že vše tkého vel' a škoclf ...
dielom. Zo sólistov n a jpresvedč ivejšie pôsobil Zsolt
ll ako ho p rednáš al. Pre každý prfpacl nechal nemálo
I k e ď sú kos týmy veľmi pekné, menšie detaily ( kloBende, na rozdiel od sopranistky Jar~ily S myčkove j,
pocftit z pr isloveč nej francúzskej rozumovosti. Každý m
búk starého Stelinu, kabát Ondreja v módnej modre j
ktorA nie celkom pres n e vystihla posmešne vážny tón
tónom dával najavo, že aj na !menši hudobný útvar má
fa r be na záver opery ) trochu rušia, podobne ako ,.kútprekvapujúco detailne premyslený. Každý pr!zvuk, !ch
a Frantiika Livoru, ktorého exponovanému tenorovém u
nicový" záves v 4 . obraze, k torý by bol živš í v bielej
partu chý·bala lah.o dn os ť a se bavedomie. Bende vystiho l
vzá jomné odt!eľío v a nie, nuancovanie dynamiky, tempo,
fa r be, s pestrou výšivkou, a lebo aspm'l je j imitá cio u . ..
potrebnú atmosféru nesúcu sa raz na ploche kantáty,
zclôrazľ\ ovanie tém, jedno tlivých motívov, snaha o stavHudobné naštudovanie Vojtecha Javoru bolo milým
raz v štýle opery - vždy s pod text om jemného posmebu a výraz aj v najkratších úsekoch - to všetko bolo
prekvnpenfm - serióznosťou prístupu , pocho penhn ~u 
chu a humoru. Swarowsky zostal v sebou určen o m pozvládnuté nieien n esm iernou ku ltúrou tónu, al-e a,i
choňovsl<e j hudby, priestorom ·pre spevné h lasy. Na
pr emys le n é. Ak pripúšťame, že 1-leids!eck zabieha l d o
zad!, ale vždy v strehu - a predsa najdôležitejši, s prániektorých miestach [na pr . pr i sprievode mužského zbosentimentalizova nta (nie v nepriaznivom s lova zmysvom prehovoriť posledné s lovo Formuloval scénickú
r u v 6. obraze l bola všal< t endencia z r ýc hiov ať a u
lu m tátu rutinou dobrého dirigenta a vkusom umelca.
l e). tak Iba ako ústupok voči obecenstvu, lebo bu ďme
zbor u (na rozdiel od ženského) ch ýbala p repracova·
T ic ho a nebadane pôsobi tento dirigent, a predsa doúpr imnf, nemáme sklony pokla dať t ohto n ešťastného
nosť a zos úladenos t.
génia a ž príliš čas to za o kúzfu júcu a nevinnú h1·ačlw?
dáva celku s·v.o ju osobn osť; čo nepotre buje jeho "poO banskobystricke j opernej scéne je známe, že dáva
moc", n ec h~ bežať v zmysle ako vec pre seba, r esp
Klavirista ho chápal ako citlivého, zran itefného, vá žn epríležitosti mladým a náde jným spevákom, ale fu k tom
ho a a ktuálneho aj v bekti.cko m 20. storoč! . .. Nokturhuclbu pre seba samotnú, f{de však je potrebn ý, ta111
je a j t o, že snáď v žiadnom inom d ivadle nie je ta\>á
:;a zasa d! celou svojou umeleckou sliou.
ná Clauda .Debussyho - v troc h kontrastných obravýmena sól!stov, ako práve v DJGT, č o nie je práve
7-0ch, ktoré možno chara k ter izova ť ako prírodu, tanec
INGE ŠIŠKOVÁ
vefk ým kladom ... Zost áva tu vša k zopár stabi ln ých
a doslova oporných s pevá kov, medzi ktorýr.l! patrí
D. Rohová, Ľ. Vyskočilová, A. Bystran, F. Cai• '1. Títo
vystúpili a j na premiél'e K rútňavy. D. Rohová ( Katrena) sa od ú lohy k úlohe prehlbuje vo výr aze , jej hlas
má s tále pekné výš !<y t stredy, je te plý, mäkký, s cito·
vý m nábojom. Spolu s Bystra novým štelinom patrila
Dramat urgicky pestr á, návštevkr ásneho Bocc h e rlniho ko ncertu
pohyblivo stavať re per toá r , cv ičlf,
medzi na jpozoruhodnejšie p osta vv inscenácie - prnvda
n lcky bohatá a orga ni zač n e v9zre los ť , šťav n atosť, krásu tónu vystu pova ť a sná ď J a u torsky
Andrejovi Rvstranovi nevyšli všet ky ,.h lbky" v 1. obrabome pripr a ve ná IV. hud obná j<t r
a javis kovo exper im e utovať. Zanajmll v fi. a m. časti. Počiat oč 
ze, ale na d'atš ej p loc he vytvor il spevácky úspešnú, heMi Iml á ša
Scilneiclra-Tm a vs)->élw
ti a ľ, prnvcta. je Camerata s lovacca
n á neis tota a ne1·vozita z mladé
t·ecky vkusnú kreáciu - sice b ez vášnive j bolesti B:
· ho umelca post upne ,.spaclll", ab y
mala na svojom tre ť o m pod u ja l!
na začiatku snaženia. Konk rétne
dramat!zmu, ale s vnútornou hlbkou, ktorá sa vyspie~ 1
- v Trnave - proclvlecDo or·
( 24. apr!la l. r.) premi.é ru
dokázal, že je plnokrvným a citiJ
vala v tónoch Suchoiíovej hud by. František Urcikán
V9z na mn ú z celoslovenského hľa 
ch es trá ln e teleso [ 20-Cle nný lwvým muzikantom s ďalšou per
[Ond re j) - zdá sa - má vys trieda ť svojich tenorovýcl\
di ska. Po troc h ro ~och práce, č ia s
lel\ tív ~lo žen ý z mladých čl en o v
spektfvou umeleckéh o rástu.
l>redchodcov, k torí odišli do Košíc č t Bratislavy. Nezfít oč n e l nahrá van ia jej výsled kov,
Ukážkou z u menia melod rám v
or ch estra opery SN D, SlovenskP. j
videnlahocln á úloha pre m ladé ho sO listu, ktorého t akto
b ol P y g m a l i o n Jii'iho Antonís a verejnosti precl stavil nový kofilha rmónie a Cs. rozh lasu·) pod
môže čakať repert oár od lyriG kýc h až po hrdins !{é t e·
morný s úbor: Camerata slovacca.
veden ím V. Má lka ukážky z clvol:h
n a ·Bendu. Slovný part - podob
norové par ty! Cí ms i - hlavne vonkajš ou podobou Jeho bliUle uvedenie oboznamuje,
ne ako na r ozhlasove j nalll'ávkehudobných foriem : koncer tu a me pripomfn,a najslá vnejšie ho . domá ceho Ondre ja, zasl.
lodrá my. V rárncJ ,.koncer tovn nifl"
že ide o kom orné t eleso opery
predniesol Leopold Haverl. Exlwrt
ume~ca S. ~ ozu ... Ale máč sa snažil o svo jský poh rad
SND; ktoré umelec i< y vedie Viktor
sme Sl v y po č uli
BO!:cheriniho
do pomeme . málo zná me j a hra
na us trednu postavu, l{torá má s vo j vrchol obtia žnosti
K onc e r
Málek, d irigent opery SND. PrP.
pr e
v i olon č elo
·nej tvor by . české ho sk l adate ľ a, do
v 5. obraze. Tu - sp evác ky istý - ,.prehral" ' úloh u
obozná menie ve r ejnosti s pome1'í me
a o r c h e s t e r B cl u r s . mlaeš te menej uvádzane j me lod r ámy
pantomimikou, nie ked y celkom n eúnos n ou, takže divák
aspoií struč ne sformulova n é c!P.IP.
dým vi olonč e l is tom Jozefom Podool vítaným oživenfm . Sa motná
ensemblu:
s cénická
r ealizácia
horanským a ,.dvoc h Mozartov" s o
s tavqa' · me lodrámy rozdele ni.A sl nevdojak spome nul na v e ľké ľ udské stv;irnenie tejto
scény dr. G. Pappom ... Ur c!kán •je tenoristom veľk ých
sólis tlwu opery SND Alžbetou
ôs mich m alých hudobných foriem
hu~obného t oku slovným! vložka možnos ti - pravda, hlavná n ástt'aha· jeho vývo ja spočíva v
všetkých štýlových období - z obSvobodovou: lwncertnú áriu s o
J)l i (l. ke cr pr,á ve Benda geniálne
kvantit e, ktorá sa môže po odchode M. K op ačku d o
s prievodom orc hestra: Ex ul ta lasti komorn e j t vorby - našej i
vystl h ol po dstatu žánru, doluesroSND oprieť o jeho p lecia. Z väčš ie h úloh opery zauja la
svetove j. O ktoré hudobn é for m v
vaclu fun kc iu hudby v 11om a
te, .i ub i l ate a pr ída vok predovšetk ým Ľ. Vyskočilová [ Z im oňka), jedna z tých
áriu Zuzan ky z ope r y F ! g ar o ·v a
pôjde? Má t o b y ť pos tupne konúlohu slova l - si vyžaduje vers peváčok, ktoré majú dar dra ma tlčna (i komična l) a
cert, melodráma, oratórium kans v aď ba. O kvalit ách A. Svo bomi pt·esný lnte1·pretač n ý prls tup.
toto by si m ali snáď uvedomiť aj t!, ktorí jej d a jú
táta, pantomíma, ba let, si~gspi el
dovej, lítorá je v zenite sp~Jvác·
alw od orchestra, tak i od speav budúcnosti ďa lš ie príležitos ti. Jej stále pekný za ma ·
a opera. Sympa tická amblcia !{yc h výkonov a pau·! medz! ti e
kera. I keCI' L. I-laver! je vynikat~vý hlas ~a_ na 'mal om priestore úlohy r ozos pieval s mazao b erať sa aj tou h udobn o-dras pevftcke z javy, ktor é presah u jú
júcim
dramatickým
umelcom,
XJm~l no;,' uč m n osťou. Z menšlch postáv zaujal a Jarmíla
matickou oblas ťou, na ktor(! !Hl
celos lovens l<ý rámec, sa sná ď nepredsa len nie vždy zvládol krátma jú tzv. ka menné divad lá priestr e ba a ni zoš ir ok a I'OZp isovať. Bol
kod yc bosť" s lovných fráz, "k to t•é Valhcova (Marka ), p ôvabná a istá , Já n Zemko (Krúpa),
ktorý dokáz~l v tejto pos tave svoj dobrý fond a zmytor - dá iste zazniet nle ktoJ•ým
to silný umelecký výkon - tec h- nabité jeho temperame ntom sel aj pre I nú polohu, než len l yrickú, v ktore j ho
skvostom z obl asti s tare j .hudby
nlckýql . . S t,V~ri)~ IYÍJU )l áľOČ I1éh p.
. .. • Z';'il,~ovali. , . h~,rH?.V} .}',~~y _v zmiS!r_;
i novinkám naš ich mlad ýc h sklapartu, vý razov ými pros tried tú i ml,
ľi ovanf napil tla. N!e je t o ni č iné, · ·· zvykn eme - vída·ť najčastejšie.
Ak kvitu je me s chválou znouuvede nie Krúti'la.vy
dater ?v· Na prfpa de Slovens kýc h
kto 1·é odzrkad l'u jú nie len zmysel
.a ko vec ď a lš i e ho r eprfzova nill
v. Bans kej Bystrici, nedá nám pripomenúť, že dramaturma dľlga listov a Collegia musica
pr e štýl, ale l je mnos t a c1tovosf
pred ve rej no s ťou, takmer doko
gia divadla by ma la v budúcnosti urobiť exkurz aj do
pod vedením Lad is lava Holáska sa
spevá č l<y, radosť zo s pevu, z ov lád nalého zžit181 sa s pre.r ývaným
mý?h . n.árodnýcjl operných š kôl, prípadne siahnuC do
už dávnejš ie ukáza lo, že podobné
nutia najuš!achtilejšieho h udobprúdom hudby. A_ napokon je
1'eg1s tra sovietskej tvor by, ktorá je n ášmu divákov! nie
komorné teleso (i keď v prípade
n ého n ástt·oja - Judského h las u.
dobré, že k s polupráci s hudobnovelmi známa.
T. URSfNYOVÁ
, .holá skovcov" i de o trochu !Mi
Mladý Jozef Podhoranskt mal úl o·
sl ovným mater iálom sa p rlfa hu jtí
drama turgické zameranie l môže
tm ťa žš iu - n~ pre úvod do venové tváre, osobnosti, ktoré do vyp ro vo fwvať n ebýva lý
a u tor ský
čera, k tor ý bo l očak'ávaný s tadávajtí koncer tom a j Istú pr ft ažzá ujem. A to je pre našu hudbu
kým napätím. A hoci som po p r elivosť.
p odstatné. Žiadnemu s ku t o čne pro
hliadke mladých in terpretov v
Prvý koncert Came raty bol dôťes l oná lnemu
s na ženiu
netrebll
Tt·en čians kych Tepliciach (v mikazom amblci! a profesionáinostl.
zväzovať ruky teleso vyprovo
nulom roku l napísala do tohto
Tie dalš ie - s novým programom
časo pis u, že mu c hýba vo výkone
ku je tvorbu, kva ntita ( v oblas-ti
- by mali b yť u ž aj ukážlwu s!usúborovej J tvo ri vej l sa môže zrne
viac citové ho zaangažOVIInia, rov·
bovaného d,ramaturglckého a ja·
niť na za u jfmavtí kon frontáci u. Lá
naim m usím na tom istom
vis kového exper ime n tu ...
k avé je na jm/l to, že úsporným i
mieste - na p!sa t s polro čný m od prostriecl kMni by sa clalo pomern P
s tupom, že t e ntokrát dal clo preTERf:ZIA URSlNYOVÄ

baf'l~kobystrickej
Krútňavy

Koncerty v SF

Camerata slovacca premiérovo

Mladí belgickf. timelci.
Bra tis lavs ké konzer va t órium je dnes už známe v ko ncertnom živote hlavného mest a Slove nska ako inštitú
cia, ktorá usporad úva pravidelne ko n ce~rty vysokej in te rpre tačnei úrovn e.
V piatok 21. apríla t r . bol v Zri<ad lovej sieni Pr i
mm;iálnnho paláca o pllť jeden zo zRuj fmavých koncer
tov . Vys tllpil! na ňom žiac i Con servatoíre royel d e mu siqu e de Bruxeles: klaviris ta Berna1·d r.emmens, hus
lis la And rze j Grudzien a s pevá l<-basJs ta Marcel Vanaud.
Nn jhodnotnejš! cl zárovel'í najna máhavejší vý kon po·
dol klavir is ta Bernard Le mme ns. ktorý n ielen hra l svoje pr ednesové s klad by, a le a j s prevádzal oboc h umel·
cov. Počas cl va a pol h odinového vyst(Jpe nia hol sústav
nB na vyso ke J tHc h nic l< •·~ i i výrazovej úrovni. Klavírn e
s kl adby (na jmH E' a n tázJU f mol Fryder ika Chopina l
s tvárnil n ekon ven č n ým os obitý m s pôsobom, pri čom sa
nespreneveril základ ný m zna kom dobov é ho l skladatelovho štýlu, jeho vynikajúce ryt mic ké schopnosti os o-

bltne vynikli v pol ymetric kej a polyrytmickej s kladbe
s účas n ého belgic kého s kladatefa C. Schmidta (riaditer
bl'uselského konzervatória l - Burleske pre klavlr. Celú
škálu fa r e bného výrazu a zm ysel pre vy jadrenie moder ného hudobného ume nia dokázéil v Skrjabinovej Son át E' č . 10.
Huslista poľ s kého pôvod u Andrzej Grudzlen sa pred stavil Tartiniho Sonátou g mol a l. r a ps ódiou pre husle
a klavlr Bélu Ba rt6 l<a. Jeho vý.k on znamen al kvalitn é
stvárnenie oboc h skladieb. · feho h ra bola r ytmic ky
disciplinovaná, tón krásny a čist ý.
Osobitným pr ekvapen lm bol ná dhe rný hlas l B-ro čné
ho basistu Marcela Vananda, je ho s pevácka t echnika
a zárovei1 dramatic ká výrazová šfrka. Obdiv vzbudila
už technicky n áročná ária z Häncllovho Mesiáša a nadšen ie sa st u pľíova lo cez Beethoven ovu koncertnú áriu
In questa tomba oscm·a cez š t yri prvé pi esne joha nnesa
Brahms a, p i eseŕí Vlna a zvon Hem iho Dupa r ca až k ovác!ám po zas pievaní árie Rafaela z opery Geot·ga Bizeta - K1·ásavica z Perthu.

·dl·

Dagmar Rohová (Katrena) a AndreJ Bystran ( Ste ,
inscenclcii opery Krtltňal}(l;

ltna/_ u nov•i-bJj8t1'~0keJ

VEDIE: JAN SCHULTZ

Slovom

o hudbe
Seminárne práce z estetickej v!Jchovy
pomálzajú odzrkadl'ovat rozvlnenú hladinu citového sveta postpubescent a. Ale
nielen to. Sl1 aj vUanou .pom6ckou pri
d iferencovant kultťlrnej a duľievnej úrovne v rdmct kolekttvu, ktorý je rozmanit e pripraveng pre apercepcžu. Nie vľiet
ei tom dostali naozajstné základné
vzdelanie z hudobnej v.rJclwvy.
Okrem toho m6~u tieto prtu::e byť a;
vítanou pom6ckou pri formovani talent o1Janého literárneho pretavu. Pomocou
nich sa prefavt nadan{j !ít udent, ktorý
nz6Ze mat umelecké a!íptrácie. Zále~t na
tom, čt bude mať dostatok príležitost!,
aby sa rozvtjal a uplatnil, resp. čt si je
vedomý vlastných lžterdmych schopnost! Ak ho dokdžeme podchytiť bu de záležať len od schopnosti vzdjomnej kooperdci e s vyučujúcim slovenského tazyTca, do akef miery bude ovplyvve ný jeho ďalšt umelecký rast.
·
Uuedené práce !ltuctentov l. ročníka
na demonštráciu spomtnaného faktu.
Doznieva potlesk pre Vivaldiho
~kladbu. V hľadisku nastáva ticho. Ve!·
k ý otáznik očakávania vis1 nad poslucháčmi. Stovky očú u ž htidam a j tretikrát nazera jd do programu. Len tak, hoci vedia, že nasle d4je Malá nočná h udba od Mozarta. Sekundy očakávan i a sa
zdajú byť priam miutítam!, večnosťou.
Bnhdan Warchal sa posledný raz obráti
k orch estru. Slák sa mihne v ží.ar! ref lektorov a do ticha plynú tóny AllegrR.
Vnlia sa alw mohutný prúd vodopádn,
l':o strháva všetko so sebou , hneď krotnú sú nežné, jemné; hneď sú 7.ávrat·
né. o;trhuiúce. Hľ,adi.sko buráca. Ni e, nepočuť to burácanie v srdciach. Spleva jú r.e husle vydáva j(t nežné, čisté tóny.

Spieva jO, jasajťi.. · Tóny s a nest1 a vytvárajú akoby malú dúhu krásy, nežnosti
a čis tot y. Na jednej strane tejto dúh y
je sám Moza rt, na druhej my, tuná v divadle. Romanca. čosi snivé, zádumčivé
vysielajú husle k na šim srdciam. Jemné,
velmi jemné ako čistá rosa n a steblách
trävy za letného r á na, aiw svit hviezd
za Júlovej noc!. čarovný Menuet vyvo·
läva jemný ú smev n a perách. Vyvolá
va to azda s pomienky na d etstvo, či
nám to pripomina jemnosť sveta fantí1·
zie, skrytú v male j s k ladhlč l~e . Ale str
hujúce Rondo si podrn Riílrje srdcia opi.it
iným. Nie, nie je možnP. hovoriť o hud
be, je m ožné jl\ len počú va ť a cftiť. Slá
k y k lesajú a posledn P. tóny doznievn jú
Velké tir.ho. Každý je ešte v inom sve te
svete tónov. Je to lP.n chvflkn. A už sn
Warchal s orch es lrOin ukláňa jasnjúclm

Košičania

Piufkovou Introdukciou k symfónii č
102 B dur J. Hyadn a a p redohrou pr e
symfonický orc hester Améby od I o·1 <1fa
Gre!láka. Obidve t ieto skladby mali u~
premiéru v tomto . r oku v Košiciach.

v·Prahe

Parfkova Introdukcia čerpá z motívov
o dvodenýcll z tematického m ateriálu
Haydnovej s ymfónie. K ich spracovávaniu výdatne čerpá z arze ná lu avan t·
gmclných zvukových výrlobytlwv, k l·o·
ré 'lad! ilnpresionislicky. Pravda, ltO·
sluchá~ sa v takomto dru h u n10t!vic!w j
prá.ce órientu je dosť ťa2ko. Navyše aut ot•ovi sa nemô~e d os tať za jeho originálny nápad " U'Zn<ľhl<l ohecenstva; pr etože
·ln trudu·kc ia priamo 'v yú sťuje clo 1-laydnovho ,diela,
Al< Pprfkova Introdukcia uprt!dnostiiovala využitie s.kla daterovej zvukovej ľéHl·
ttizie, Greilli lwve Améby sú c ha r a l<terove úp ln é od lišné. V hierarch ii parame tr ov je n a šp ičk e pyr amfdy zivý, str hujúc i rytmus, k to r é ho pútavosť pramen i
:r. náhlych prerušovanf pravidelnosti početný m i sJorzátami, syn kopami. Dyna mické vlneuiH Skladby ·d ostáva·· tak to
p~me dravostí, nástojčivosti. V porovnaru s Paríkovou Introdu l~ ciou Améby pr !
všP.tkej inštrumentačne j vynaliezavostl
stí vo výbere vyjndrovacfch prostrlecllwv lwnzeP.vatfvne jšíe, ale pNJ bežného
poslucháčn prehradne jšie a zr ozumitef·
ttnjšie. V kontexte t ak Grešákove], a k o
f sl ovenske j tvo1·by sú nespome príno·
som.

vďač ným p os l u c háč om .

(Jur at RohdtJ:
Mald notJrzd lwcl.l!a l

Veľ kd

lvJol!utný pohrebný pochod u po
malom tempe. Place národ. Plače celá
kratina. Ako zaklial Beethoven tento
1Jeľkií plač do hudby? Veď ho tu mož1w
tak ľahko nájsť, preižt i precWt spolu
s tou krat inou, zemou či národom, kto
rý stráca veľléf!ho človeka, nádej ich
život a. Prečo l!lovek must zomierať? Pro
testujem/ Ale proti čomu? Proti záko·
nu? Te to naozat kru((} zomierať? Z'en.
ktor!} odchádza, zanecháva predsa svote 'dielo. A ak ho tre1Ja oplalcáuať, url!ite
to bolo dielo veľké, ťlčelné a nddher·
né. S takýmto Novekom bola spätd lri.~
tórta ndroda. Bolest a žiaľ trýznenýcll
du~t te v~ak veľká. Ako nesm.útlf, veď
sama mel6dia ťahá, tlačí. Mnohí by cher.
li bo;ovat proti smrti, proti osudu. Mdr
ne by sa však namálwli Smrt zasiahnP
bez otázky: "Smiem?" Spomienka na
mftvellO. l.en na jeho dobré 1Jlastnostl
Sm(! tt5'ko. On spt. Naveky. NozplyniP
sa tak, ako tdto smutnd, trúchlivá mr.
Z6dia.
(D ár i a Kov ačo vtčová:
Beethovenova Eroica)

Séfdirigent
košlcket
flllzarm6ni e
Bystrtk Režuclw.
Snfmka: Z. M !náčov á

Prvé vystúpenie Státnej fill1arm6nie
Knšice pod tal1tovkou šéfd ir igenta Bystrf-·
ka Režuchu pred pražským publikom a
u [l r oč n ou kr itl kou bolo 25. apr Ha v Dvol'ákovej sieni Domu umelcov. Al< pri ·
h liudneme na tr ojročnú existenciu t elesa musfm11 s radosťou konštatovať, že
najmladšie profesionálne teleso (nielen
<>lovenské, a le l v celoštátnom mer adle)
obstálo nielen čestne, ale priam vyn l·
l\a júco.
Dramaturgia podujatia bola zarámo
vaná dvoma sl ov ens_ký~I nov~nkal!li:

e

Po troch rolmch odmlky znovu sa obnovuje
t radícia Rozhlasovej žatvy, celoslovenskej súťaže o
najlepšie relácie, splŕi ajdce ideov o-politické kritéru\
v duchu angažovaného plnenia hlétvných úloh roz
h lasu. Odmel'iu je ša tu tvorivo-real!zái:o'rský podiel
redaktora relácie, režiséra, majstrov zvuku a tech·
niky ako realizátorov pred !ohy, bez ohJ:adu na to, k to
bol jej autorom. Prednedávnom vyhlásili výsledl<y
Rozhlasovej žatvy 1971. V kategórli hudobnej tvorby
a zmieianých programov odmenili t ieto relác ie: 1.
cena - Ondrej Dem o: Klenotnica ľudovej hudby.
Pozorubodní hudobnťci a speváci dvoch-troch generácH. II. cena - Pavol Ton k o v l č: Zo zahran i čnej
ľudovej h udby ZSSR. Posedenie pri ruskej ľudovej
hudbe. III. cena - Realizačný kolektív (Jozef M a l o v e c, Anton Pe jh o v s k -ý_, Vladimír ·M a r k o) za
nahrávlm kantáty Rodiona Sčedr.tna Lenin v srde!
!u du. čestné uzn anie získala relácia Etely č á r s k e l
Posedenie pr! hudbe s Božidarou Turzon ovovou ( s p i·ihliadnutlm na celý cyldus) .

Sláč i ková skupina zreduknvanti
prib lizne na obsadenie SKO sprevádzP.la
ve f rnl citlivo (vo zvuku i v tempovej
· s úlll'e) znamenitó česku čembalistku Zuzanu Rtižičkovú pri. podan! Koncertu pre
čembalo R orchP.ster A dur (BWV 1055 1
od J. S. Bacha . Výkon dir igenta chRl'tlktm•izovfl ltl snaha pr i s p tlso bi ť sa iitý·
!ovej, no p t•ir odzenou h udobnost'ou R •
cl isclpl!nou [ll'(lŽillreno j só llsn:inej konc epcii . Zvuk iiembala vždy dom!novi'll ,
~; l é"ic:i i< y hrali p omP.r nr~ lste v tutti, v sólach by sa bolo ži adalo predsa len viac
Istoty H p1·tebo jnos ti.

z

Poslednd inscenácia Tr ist ana ·na scé·· .
ne ND bola e!íte v roku 1925 za Ostrči·
love; éry, po lctoref nasledovalo uZ iba
;ediné koncertné predvedenie kľt11Jovýcll
scén diela v roku 1962. Ani Valk-ýra nemala priaznivejš1 osud, naopak,o od Ko varovicovho naľitudovanta v r oku 1916
sa vôbec neozvala. W agnerove "hudob·
né drämy" boli teda akosi vyl!lenené z
d ram aturgických pldnov ND a · obtavovclli sa, al e tiež iba otedtnel e ·teho · "romantické opery", ako ·Lohengrin, 1'ann- .
häuser a Blúdiaci Holanďa n.
Tento repertoárov{j prelzľad treba mar
na zreteli prl hoclnotent teraj!ileho predvedenia. V dnešnej Prahe wagnerovskd

Košlcl{é teleso sl môže s po tešenim
do svojej l\roniky dos ia hnu tie
d'a Jš ie iJo s lu plen ku v št lí d i u svojho um o!P.r.ki\IJo rozvoja .
ZHp\~11ť

llakúsky dirigent Hans Swarowsky bol hostom abonentného konce r•t u
SlovenskeJ filharmónie, o ktorom pl!;eme v čísle.
Sn ímka: K . Vyslwčll

Praha v znamení Wagnera
Posledn~ tri dni prvet mm•covet dekddy v pražskom hudobnom živote mož·
no smelo oznal!iť za wagnerovskťl renescmciu. V priebehu týclzto troch dnt zazneli totiž dve Wagnerove diela, ktoré
na sc~ne Ndrodnf!ho divadla v poslednom polstoročí v6bec neboli uvedené:
opera Tristan a Izolda zdsluhou Mfdirigenta Ceskef filharmónie Václava
Neumanna odznela dvakrát v koncertnom predvedeni v Dome umelcov a Valkýra v novom naštudOIJaní na. javisku
Národného divadla.
t{jcllto predstavenl som videl a počul prvý koncert Ceske{ filharmónie a druhú premiéru· v Nd·:
r odnom divadle.

Symfonická b áseľ\ Don Jua n od RIcharda St1·aussa svojou dr avou násto jčivosťou, zvukovou sýtosťou znamen!t.e
korešpondu je s typom Režuchovho ume·
lcckého naturelu . Nesledujeme je lla r ast
sústav ne, no v každom prfpade dozr e l
k hlbšiemu c itovému ponoru, k vrúcnejšej lyrike, pričom predošlé znamenitÍ!'
d irigentské vlastnosti t ieto nové I~vality
vlastne vystupňovali (schopnosť pevne
dr ža ť tem po, snaha po pr íehludnom čle
nen! orchestrálneho zvuku, jasná pred·
stava konce pcie, ktor ú čoraz väčšmi neclHí.va pre ž!ariť svojou l'OZV!jajúco u sa
osobnosťou ).

e

Hoci je eš te len máj, ústav hudobnej vedy SA V
uz plán uje I II. etnomuzil~ ologické seminá r e, ktoré
bud ú 9.-12. októbra t. r . v smolenickom Dornovt:l
ve deck ých pracovnikov SAV. Hlavnou témou semi
n árov bude: Ľudová a nái·odná hudba s ohfado111
na dnešné f ormy umeleckého spracovania h uttobn é ho a tanečného f olklóru.

Pr ogramová llnia koncertu poskytovaIn Režuch ovi dostatočn ý priestor · prť-l
demonštráciu svojich dirigentských a
konce p čn ých
schopností. Jeho Haydn
(Symfónia B dur č. 102 ) bol zemitý, jadr ný, r ytmicky priehradný, v kontúrach
pevný, agogl.clqr vyvážený. Režucha č i m
ďalej, tým viac vedie jednotlivé skupiny k plastic kej s pevnosti, kul tivovanosti.
Rezervy telesa sú predovsetkým ešte v
oblasti elegancie, fahkost i a vtipu.

lnterpretdcla nemd prakticky žiadne spevdcke tradície a rovnako a; obecenstvo
stojt vlastne pred típlne nezndmymi a
pritom vysoku náročn_ýml dielami. A tak
niet divu, ze u oboch pr!padoch sa po
druhom de(stve uvolnil značný počet sedadiel .••
Terafšia koncertná koncepcia Tristana
;e zaiste smelým dramaturgickým činom
v abonentných cykloch Ceske; filharmó nie, čo možno hodnotiť iba kladne a v
tomto prípade treba súhlasil' aJ s tým
rtešentm, že dielo predniesli v skrdte
net podobe, zameraM iba na iadro dia
nia medzi titulnými postavami. lnterpre
tdcia však nezodpovedala v!letk_ý m oča
kduaniam a mala akťlsi ;á.nusovslc/1 dvo;
.. tvdr. Prekvapute, že a; u t akého skúse
n~ho a 110 svetouom meradle popredné
ho telesa akým te Ceská filharmónia cítiť, že md skromn~ skťlsenostt s Wag
nerovou parttttí.rou. Hral! síce perfekt
ne a rutinovane, ale akoby len ,,prima
vista" , bez lL!Joľnenta a bez ponor ento
sa do tristano1Jského sveta. A to sa vzťa
hute už at na dirigenta Neuma nna, ktor ý, žiaľ, nevedel strhnťlt orchester a
nevedel vytvoriť to sťlstavné vysok~ naplltie, ktor~ tak f edl nečne char akteri zuiP
· pr411e túto na/!Jdšnlvejšie prťldiacu Wagnerovu hudbu. Napriek t.!}mto 1Jýhraddm
k orchestrálnemu výkonu, odchdd zal

som z konce1'tu predsa len s kladným
dotmom, za l •o mozno J.!Ud'ilku oaľ zre
lému výkonu u!Jbornet ·/rutice spevákov,
ktorl u ká žkovo predviedli , ako sa spte
oa a tlmol!t Wagner na poprednýclz európskych scénach. Bertt Linclholmová zo
štokholmu a; bez javiska a hereckeJ
akcie dokázala, ~e je veľkolepou l zoldou
a že svoJ tmavšie sfarben._!í , vy r ovnaný
dramalick./Í soprán ovláda výborne. TI ·
cho Parly z Kodane bol priam tdedlnym
'ľristanom, tba 11lac odtie11ových nuanso11
mi chýbalo v monológoch tretieho de;~ tva. Annellese Burm!estrová z Berl ína
;e su1Jerdnna a vyntka;úca B1•angärl.a.
Torzo Markeho monol6gu spieval Kar el
Be rman kultivovane, ale bez väčše; za
in.teresovanosti.
Oplne opačnd situáci a vznikla v Národnom divadle o dei'í. nesk6r. Vďaka
v~estrannému Jaroslavovi Krombbolcovi,
sllovf! pomery sá presurzuli a tak po or·
l'hestrdlne; a hudobner strdnke zaznel a
l'elkýra - táto na;cttove{šia čast Te tra
lógie vo /Jeľmt dobrom, dynamicky ·vy:
váženom a strhufúcom predvedení. O
spevdckych výkonoch ale, napriek tomu,
že samozrefme neber ieme do úvahy bay reutskf! kritériá, sa, fial, už nemožno
oytadrit tak iednoznačne nadšene. Najlep!ií, vysoko vyčnieuajúct kultiuovan{j
výkon podala Milada Subrtová. l eJ Sieg·

l i r1da spevácky práve t·ak ako po he·
reckej strdnke už žije na javisku a md
patril!nú wagnerovskťl atmosféru. Sieqmunda spieva z Plzne angažovang ľa
roslav Hlubek. Md pekný, zdravý, ešte
ar pre hrdinské party vylwvu;úci /ennr,
ale po teclznickef stránkP zatial' nie do·
stat~čne IJypracovaný. Fricku spieva spoľahlwo !vana Mlxová a tak jef oq!,-orz
patrí t.lež ku kla(/om predstavenirt, práve ako_ dobre zladené "okteto" valkýr.
V krdtke1 11lohe Rundinga !Jol Ed unrd
Haken mti.lo výrazný.

Wotana !J oboch alterndcitlch vytváral
Antonfn Svorc, nesporne prvot riedny
spevdk a teho Z !Jučný barytón " úlofrP.
Simone Boccanegr u sa mi páčil. ako
Wotan nie je ešte presvedčivý a je ·
ho postava po speváclcet stránke it! Iba
IJ ndčrte. Samozre;me, v odstupe troch
mesiaoorJ naštudovať a zvlddnuť dV(' tfJ·
k~ odll!in~ a nti.rotJné pos(avy ako sú
Boccanegra a Wotan, prakticky ani ni P.
je možné. Na;väč!itm probl~mom a otáznikom predst avenia ;e. :!Iaľ, prdve /\lenil
Mfková ako Brilnhilda. Skoda te;to ril terndcie, keď ND disponute s Nad{}~dou
Kniplovou, ktortJ., pr ed niekol'kýmf rok mt u Karatana študovala a spievala túto
postavu.
Vkusntí scénu podľa bayreutských inšptr dctt vytrJoril Oldrich Simáček, ré žiu
mal Ladislav Stros.
JOZEF' VARGA

Robf vám skuto čnosť, že sa
mus ia pohy bo vať na
obrovskom priestore pod ho·
lým nebom, ne jalté zvláštnA

Tvorca
moderného
baletu

taneč ni ci

ťažkosti?

Ak ide o stavbu javiska, dal
som už technikom patrl čn~ i n
.~trukcie. Ak ich dodržia, mnoZ
stuo ľudi už vôbec podstat ne
nezment zásady prdcP..

Stalo sa vé.m už, že by s tn
~meniť chtlre<>!lrafiu pod ľa správania sa pu bllk H'~
boli museli

Nie, nikdy. Naopak, chm·eografiu možno skôr meniť po dľa rudt, s ktor_ýmt pracufem.
Niektorll skupiny môžu tlaler
zmentt. pripadne ho aj zdeformovať. A tak sa treba prlspfl

s obiť
Maurice Béjart, ktorý vnies ol do tanca nuvt\ krv, zvoli l
si ako prust.rlédok. sebovyjadrenia llhtJt•llograflu, ktord
pokla dá zll. prostriedok doko·
nalej sebáŕéallzácle. Umelecký
svet ho vllllk llaďáleJ lipbmlrta
aj ako t&hi!ÍIIifka,
, MAURICE B€ JART pripravil
význa mné predstavenie na počesť Veľkého taneč nika a choreog·r afa Nižinského v októbri
minulého roku v Bruseli. V ja~uári tohto roku mohU 'Prédstavenle ob divovať a:l Parížania
pod kopu!Gu š portového paláca. V septembri minulého roku
bol Iléjart v ·Courneuve, kde
pod jeho ~edéním tancovali
hviezdy .Par ížskej opery vo Svätenl jari, vo Vtákovi ohnlvák ovi od Stravinského a v Opuse 5 od Antona Weberna.
Ako vysvetľujete svoju
na slávnosti L'Humanité?

"Nemal som l'l.iflik~ postupné
fázy vo svotom raste. Vyu t Jal
som sa rovnomerne. Nemo'tnó
začať tanMvať a len potom sa
preortent óiJát n a vedenie bale. tu. Tednó s druh'fím t1zko st1visl.

,.TANECNIKOM SOM SA STAL
NÄHODOU "
Nevybral som s i t oto povala·
nie sfím. Možno povedať, 'te

Každý bale/. 1e suo;ím sp6
sobom fedinečný. Pri tvorb•·
neuyohddzarn n ikdy z metódy
ani z teórie. Ak sa ma ľudi(!
spýtafú, tJi vychádzam z lwd
by alebo z my.šlienky. nemô
zem tm fecl1!o značne odpove
dať. Každ,ý ljalet fe intí. svo/
rdzny a špeľ!/ fický. Poclľa ; elw
rdzu . uychádzam raz z lwclby .
Inokedy i my.šlienky a takisto
7. tntPrpreta.
Mofim pru{Ím baletom hnlo
Symfónia pre osamel!Sizo mzda.
Vložil som d mY ošetko , čo som
sa nauNl za ILČI~ousk,tJclz rokoll.
S pomoCO/l P/t>rra Sr'ltaP.ffera o
Pierra Henryho našiel som svofu reč a suof spôsob existen ·
cle vďaka obfaveniu 1conkr~l 
net hudby. Celkom .odlišne som
sa pozeral na hudobný a tak·
Isto na choreografick{j pre;av.
A našiel som sám seba.
Nemysl1m si,, že by mal ba~
' let 11 · čase absolútnu hodnotu.
Pevne verlm , !te má pred sebou žiuot ako všetko. Ale ;eho
život te krdtky. Po l;ase sa
strat! a ko v äčšina veci, aby sa
naif. zabudlo, a tak uvoľnil
miesto in!}m druhom umeleck~ho
prejavu. Balet je ako
kvet. Treba llo obdivovať, kfím

účasť

Veľmi
Jednoduclzo. SpolotJnóst balet u XX. storOč iá exlstu;e uZ d esat l'ok:ou. A tak: už
desať rokov sntvam o ľ u dmJom
balete. Ako prvý ho uvádzam
v obr ousk _ých stilach, akými .~ú
.~portov~ hály S kapacit ou ŕ!iP
kedy a ž 25 000 os6b, ako napr
hala v Mexik u. Ak som prišiel
na sl ávnosť UHumanité, sledo·
11Jal 80m tým zámer ro z~i r,oua(
'balet n clloreograflck~ u1n,enlf1~
•,m edzi najširši e vrstVy. l.ďe mrt;
ro to , aby som si získal čo naJ·
'viac priaznivcov. Balet ;e priame, ;ednoduché a moderné u ménie, ktoré treba ukázať mládeži a v ôbec ľuďom.

Nepochybhé sa médZI divák·
mi ŕlá jdu aj zasvätenci, no na j·
mii vera laikov. V akom rluchu ste zostavil! program, aby
ste st aj ich mohll ztskať?
Keď
v~mu

Hľa, 1lO sám hovor( o svojé!
životne j dráhé:

.. Giana<SSiO:P.flf. Potom. .som bol
· žlakpm tanečnef ·~koly o'pery v
našom meste a výstupoval' som
u niektorých malých baletoch.
Neskô r som Studoval tanec u
viacerých profesorov u Partžt.
Ai! vtedy som ho vlastne zaN
n al c l~d pať. .

sá chcem predstaviť no•
publiku, v yberám vždy
na;Zepšié a nafťažši e alebo naf·
sžlnefšle pôsobiace veci. Kró.su
môže vždy na;lepšle vntmaf
ten, kt o ešte nie te vo svo ..
; om vkuse zdeformovaný . Ba·
lety pokladanl5 za avantqardné, páčtlt sa prv, než st získali
Parl ž - nafväčšmi na vid ieku.
Verím v ·- spontó.nnost divákov.

NAš

ZAHRANIČNÝ HOSŤ

l

l
IGOR OISTRACH
Na nástroji Andrea Guarneri hrá v priemere 80 kon·
certov ročne. Za svojej 20-rol:nej koncertnej činno sti hral
v Amerike, v AustrálH, v Japonsku, v Indii a takmer v ce·
Jej Europe.
V lete rád liportuje, pláva, hrá t enis, a nľatérsky filmuje
a fotografuje. V zimnom obdobi má na konfčkov omnoho
menej času, zaoberá sa predovšetkým hudbou.
Hovprf sa, že dráha koncer tného pmelca si vy2aduje celého
čl oveka. Nepociťujete v tejto súvislosti r ozpor medzi pro·
fesiou a rodinným životom?
- Nie, nič takého nepoznam, lebo moja manželka ml je
partnerom aj na pódiu. Je klaviristkou a hráme spolu už
plných Jedenást rokov, takže vlastne t'odinný život je sú•
časťou profesionálneho :?:Ivota.
·
Dobre fe huslistovi, ktorý sa volá Oistrach. No nestalo sa
vám nikdy, že toto plus by malo aj svoju :~:ápornú stránku ?
- Ne poCittl jetn nijal{é mfnusy v súvislosti s mo.jfm priezvis·
kon1. ) rl l:lpojené s hus ľami, s hus ľovým umenfm, vyžadu je sf
na najvýš zodpoved ný pt•!stup k výkonu, aby sa nepoltazlla
reputiici11. No s ni čím nevýhodným, alebo záporným som sa
neSt l'e tol
Zaujímate sa aj o pop·music alebo jaz.z?
- Na to mf nezostáva čas, pretože predovšetkým sa zaují·
ma m o s vo ju profesiu, t. j. klasickú hudbu. Ok rem toho vyu·
č ujem. takže pl'avdu povndiac, nepatrím medzi ctiteľov týchto
1-ánrov.
Musi aj Igor Oist rach cviči t ?
- Cvlčlt mus! každý ~ bez ohl'aclu nil stupet1 svojho
mAjstrovstva. Ak nBcv i č:im de fí , už to citim.
A bývajú nhvfle, kedy sa vám neobce cvii!iť? čo proti
tomu robfte?
~ Ctnve11 nie 1a stroj, e preto máva rozličné nálady, nie·
kedy mlí väčš iu, inokedy menš iu chuť do hry. Rád by som
"sf niékedy vyšiel do pr!rody, prečitai knihu, alebo len počúv<Ú
hudbu. No do pojmu prófesionality patr! aj schopnost zorg·a~
t\lzov ať sf život tak, aby človek bol sc ho pn~ cvičiť vžďy,
ked' je to potrebné.
Hosťovali s te ni! viackrát v Bratislave. Ostali _vo vás neja ké
dojmy z tohoto mesta ?
- Spomfnam sl na veľmi srdečné bratislavské publikum,
skvelý orchester, vs;bornú koncertnú slei\ ... No, rozumiete ako v profesionálnom hudobn1kovl, ktorý prichádza hrať vo lnne Ostali predovšetkým profesionálne spomien!(y. Bra·
ti slava je vcellm veľmi pekné mesto a rád u vás brám.
Co si myslitP o podie le kvality nástroja pri interpretácii ?
- Kv all ťa inšt•·umentu hrá rozhodne veUtú úlohu pri v ý·
kone huslistu. Nástroj je predsa len zá kladným zdtojom
z\lu lm a teda do veľkej miery určuje aj kvalttu tónu. Po·
clíopitelne, že úloha kvalit y násn•oja však nie Je rozhodu jú·
ca, lebo tou je Individualita a majstr ovstvo interpre ta . Bezosporu vša k nástroj je v e ľ m ! významným spolutvorcom inte r·
pretovanej skladbý.
Poznáte, pán Oistrach, nejakého slovenského skladatefa,
alebo slovenskú skladbu pre husle?
- Ano, poznám Eugena Such oňa .
Zhová ral sa : PETER MICHAr.ICA

l
~~

Jorge Dólln

v BéjartovéJ tnscendcit

sk6r sl ono vybralo ml'ía. Keď
som mál trlndsť rokov , bol som
chorľaúfí. RodU!Ia ma zaviedli
k lek:drovl, ktor.ý mi odporú·
t!al, aby som sa venoval športu.
Vysvetlili mu, žé fyzická nd·
maha mt veľmi nevonia. Na·
ôfJťlk , že sa iau/íma m o dlvad ·
lo a o literataru. Nato tm !é·
kdr odporučil tanec, ktor!} md
vrat s divadlom veľa spoločné
a buclé mi st1tJasne at výbor·
n ou gymnastikou. S t ý m s nfm
súhlastm a; dnes.
S ta ncom som začal u Mar- .
seílles u talianskej profesorky

RECENZUJEME
Marius Flothuis: Mozarts Bearbeltungen eigener
ttnd fremder Werke.
Salzburg ·1969, Schriftenreihll der Internationalen
Stiftung Mozarteum. Band 2.
Autor Mzoberii probl~m MtJzarto'l>tJCh t1prau vlastn!}ch
t cudzlch dtel na základe !§trokéf hudobnohistorickeí
orientácie. Berte do t1vahy Mozartovu korešpondenci u,
literatt1ru, ako t r élzne vydania Mozartouých diel a sklima pohnútky, ktort! vtedlž Mbzarta k t1prave vlastných
ž cudzlch diel. Pri posudzovant pohnútok vedtictcl!
k upravovateľ ske; mnn ostt •vlasmgch dtel, r ozlžšu;e autor
j ednak časovú tieseň, ktorá ntirtla Mozarta k prepraco·
vaniu vlastných skladieb, potom at populárnosť určžt!}ch
skladieb, úpravou ktorých_ chcel Moza,rt umožnit št r§te
interpretačné uplatnenie. Okrem tohO berte autor knihy
do úvahy, že určité vlastnost! diela sei stávatú vypukl e/š!mi a t asnef§lmt prt prepMcvval'lt 'pré iné obsadenie,
napriklad tn§t rumentáctou kUzvimych skladieb. Ur čitú
tílohu m ohla zoh-rať snaha, zachrániť niektoré frágrtten ·
ty vlastných skladieb pred zabudnutlm, ako l snaha vy·
/1 ovie ť repert odrovým požiadavkám výkonných umelca!!
a poskytnúť tm možnDsť óbähatžt Ich 'i'epertoťlr prépra
covan1m skladieb p6vbdtte urči!m.ýah pré tné obsadenie .
ľ'lothuis br al do úvahy zvláštne pollnútky k pr epra
covaniu cud zích skladieb, prameniace napríklad zo sna
I?!J oboz namiť sa bli2W~ s hudObnou mat~rtou Mo
zartovi m ene; zndmou, ktorou bolt Bachove diela, ču
viedlo Mozarta k preprac ovantu .feho ftig z Temperova n~ho klavíra pre slát!ikovl5 kv arteto Mozartove úpra
vy Trofhl asných fúg z temperován~ho k l avíra, ktor~
vyšli vo vyd. Breitkopf, považufe autor za sporné, pripisuje· ni-ektoré skôr Haydnovi.

StravinSk~ho Vtd/M ohniváka.

rozkvitd. Uvád zam Svätenie ta·
rl, lebo si mysll m, že Je é!ite
dosť živi! a má obrovskú moc.
Jedna vec Jé d6ležite/Sla a ko
Nwrp.ografta. Tnterpret. Omno ..
ho radSe/ mdm balely, po uuedenl k t or!}ch kritici povedla:
"Bé járt ntmymyslel ntč nové" ,
ale výkáli tanečnflwv bude per
fektný. Spokojnosť interpretov
;e z tohto hľadi ska dôležite/
šla ako akdkol!vek dobrd rho
reografta. Som l'ád , že sá mi
podarllo vytvoriť balet dua·
dslateho st oroť!ta. "

Z L'Humanité preloži l:

PETER

HEČK O

Autor registroval cellcove 42 Mozartouých úprav vlast·
ných skl adieb, v ktor ých sú počtom naj viac zastúpene
spracovania vokálnych d iel, ktoré buď prebral do vlast·
ných opier, ďalef viacerl5 overtúry, alebo serenddy, kto·
ré použil v symf6nlách, klavtrne ver zie orchestrtílnyc/1
t ancov, ako i k lavírne vf}ťahy, ktor é IJZnlkli ako sprie·
vod k uokdlnym parto m a pocl.
Spracovania cudztch di el ro zdelil autor do 6 kate·
górií :
a l klavtrne koncerty p odľa sonát a sonátových časti
Mo zartových rovesnlkbv {Ph . B. Bach, J, Ghr. Bach,
Schober a l.} ,
bi nové I nštrumentáci e li ändl ových diel Acis a Gala
tea, M es id ~ . Alexand erfest a Ceciltdnska óda,
c} spracovanie Bachov ých f úg pre sláčikové kvarteto,
d j t~my k variatJným diel am p~e klavl r alebo husle a
klavlŕ,

ej osvofen(i cudzie slcladby,
f l prldavky k iný m skladbó.m,
g l sporné skladby.
Autor sa neuspoko;u;e s vymei1ovant m faktov uvP.
den~m skladieb, zmien a pocl., ale Tzľadó. oktem his/o
l'ický ch pohnútok aj aspekt kvalilatlvny; porovnó.ua pó
vodinu s t1pravou z hľadiska umeleckého prínosv
11pravy.
Zvldšť zauflmavd j e t1praua lländlovýah diel ; ktor(!
•; znžkli na pódnet va n Sw ietPna, kt OP!Í chcel obnóul!
or atoriálnu tvotbu; nié v.~ak podnieti'!' hä11dló vs lcý kult .
Chcel n ec hať z;reduiesf tieto diela v novom dobovom
•nštrumentdln om rúclw Mozartove zásahy sa pŕetfJ
'ýkilfú skoro u'ýhradne tnstrumentó.cie.
Flothulsoua práca poskytuje zauJl mavg polzľáti d r'
tlobovýcll pomerov, ntillľadov, metód prdce á uvažova
nia, lebo t~ma, ktorú st1stredene sleduJe, dovoru;e mu
n ahliadnuť do htst 6rie a ;e podl oženó. bohatými doku
mentml , ktor~ Stí pl odmi širokých dobou!}ch st1rliSlOS(I
ktoré vedel autor plasti cky uyzdvillllúf.
JÁN ALBRECHT

Marcov.é

hudobné dni
v Ruse
Tohto rolm presiahli mesiac marec a prenies li s a
do apr!la: 25.1II.-8. IV. Tento dVojtýždll tlVý ľa s liV Ci l ,
!<tor9 u:l má d.vanásh·očz~ ú trll.d!ciu ni e je bez za\.1·
jlmavostL je pbpri Väl'i\anskom hudob ľtoill le t(~ na j·
staršfm a vlas tne jediným bulharskýln festiva lom
symfonickej hudby, lebo Sofijsl<é hudobné týžd ne sú
iíánrove rozmanité a Varna je zameraná pt·etiovšet:l,ým na operu a balet. Háda m pre svo jtt žánrov(!
čistotu majú Marcové hudobné dni v Ruse zo všetkých bulharských féstlvalov v socla ll sticlwm svete
tHt jväčšlu popularitu.
TOhoro čný festival bol zasväte ný 90. v ýro č iu na wdenia G. Dhnitrova, K tomuto v ý r oči u bola Zll me·
raná dramaturgiCká stránka festivalu . Výn lulo čna
i>oli zaradené dva zborové tmncarty - Dets kého ·t. bo•
•·u pri Mestskom dome pionierov a zboru RodhHi a v ečer plesni a poézie, Samozrejme, dom ilJOVHia
bulharská tvorba, na jma tvorba zaangažova né. a ob·
sahové bllzka výro č iu. Odznelo 24 bulllarských diel
symfoni ckých a 20 zborov9ch, Nezúčastnlla som s11
t:ólého festivalu, preto sa stručne zmienim len o tých
die lach, ktoré som na koncertoc11 poč ul a.
V celku možno kon štatovať št ýlovú a kompoz i č n ú
mn ohorakosť bulhars kej tvorby, jedno je však spo·
l a čné: vplyvy ľudovej hudby s ú. také silné, že vžcly
sa prejavia, k eď nie v melodi ke, tak určite v ry t mic( Dokonče ni c na 7. s tr. )

·(Dokonč.e·lti•e zo 6. str. )

kej zložke. Bulharská hudba sa nezt'ieka národnosti,
p resnejšie pov@dené, nemôže a nechce sa jej zriec ť
11 preto i pri '"lbe najsúčasnejších Výl't)zových prostriedkov si v ktoromsi "parametri " vynúti svoj ty·
p ick ý pr ejav.
je to pri1~odzené v I. symfónii nestora bulharskej
budby Petku s ta jn uva, l~tor'ý v. tomto roi<U oslavuje
svoje 75. narodeniny. Tento národný umelec a laureát Dimitrovovej ceny je učiteľom troch generácií
bu lharských skladateľov . Jeho L symfónia vznil\la
v roku 1945 vo svojom obsahu je vyjadrením lu·dins kosti, bolesti i čistej jasavej radosti. Z dia lektil\y
týchto lwntrastných citových oblastí vyviera realiz·
m us symfónie. Dodržiava prísne formu . klaslcl\e j symfónie v stavbe jednotlivých čast! l z hľndiska cyl\l!č·
nosti. Hudobný materi().! diela vychlldza z bohatstvB
bulharsl\ej ľudovej melodiky i rytmiky spracovanej
vysokým lwmpozlčným majstrovstvom.
Zo str ednej generácie up(ltala II. symfónia Pe nilo
Sto ja.novll, žitlka a syna sldadateľa a pedagóga V
Stojanovu. Symfónia je dvojčnsť ová, voľ nEijŠla vo for
movej výstavbe, používa modemejšie vý r azové prostt•iedky, polyrytm!čnosť, gl!sanclá sláčikov, šumové
plochy, nad lftorými sa ozve pastorálna melóditt v
klarinete. Jej ľudovosť je len tušen é., ale posluchát
ju vyctti, nalmll. keď ju v, b ohatej ·v a riač n osti prebeujú ostatné . dyc hové nástro je. Dr uhá t éma je dramaticMjšl.a, v rozvedení prechádza v sláčikoch do
umne pre kompon ovaného fugáta, dynamickým o bi ú·
!mm k lesajúceh o d o šumu, ){de a koby v rep~·íze eya
objav1 prvá téma, končiaca v tich om· . pokoji 'prvú
časť symfónie. Druh á časť je taneč n ého charaktetu,
výbušná a jasavá, kompozične výborn e sp1•acovaná.
Dielo je umnou syntézou sl1časných kompo zičných
postupov s nadväzovanhn n a tradície národnej hudby.
Z tvorby mladých skladateľov u pútali moju pozor·
no~ť dve dielu: Krasimfra Kjurl!i jskllho Adaggio p re
sláčikový orchester a Alexan"ra :,rekeljeva Oda na
ZSSR.
Kjurčljského Adaggio pre sláčikový .orcllester je
vlastne prepracovaná voľná časť z jeho l{vartetl:l .. . Je
to hudba veľmi pôsobivá, až sugestívna. Široko ·spevná, bohatá melodika, obľúkovitá dynamika, hlboká
fizoloflčnosť, myšlienková
tragičnosť
pri.pom!najl1
šostakoviča. [ Nesl{ôl' som sa dozvedela, že bol
ašpirantom · u šostulwviča .) Ide tu však · sk u točne len
o myšlienkovú p rfbuznosť, lebo· Kj u).'čijski je vefmi
osobitý a svojský.
óda na ZSSR trld saťl•očného Tekeljeva· je typ morlernéj klmtáty p1·e recitátora, miešaný zbor a sym ..
fonický orchester. Text je tu zvýrazľlený v recitácii,
kým zbor je súčasťou celého hudnbného 'aparátu. Ci·
vilný, až novinársky faktogt•aflcký text je · patetizo.vaný hudbou a práve v nej je vyjadŕenil vý·
znatnová podstata a emocionálna náplň hovoteného
slova. Hudba je plná prudl1ýCh koll tt•astov, šepot
zboru preruší divé fortiss imo bicích a pod. Bohat á
melodlčnosť od glisand sláčikov až po prostú me·
lódiu pochodovéj piesne pôsobí vzrušujúco. Je to
veľm! pôsobivé dielo.
Do fest iv·alu bola zar,adená premié•ra oper y Pa·raškeva Chadžj eva Majst·rL AutQt· sám ~p:roacQval libre·to podľa poviedl>y Račo Stojanova. Námet čerpá z
nlinu)osti,. ,z ,.p,rq~trf:H),\a ,r 8Jije_S.fi!lg! ko_y .maJStrOV·!'ezbá· ,
~;.ov, kde k r ivalite profesionálneho majstrovstva pri·
stupuje d ramatický boj o ženu. Nie. je jasné, l<t orý
z týchto dvoch konfliktov je silnejší - a tát o sku·
točnosť oslabuje dramatičnosť deja. Naprie!< vzru·
šeným roztržkám s bitkami a obnaženými nožmi,
ba i tragickému rozuileniu, keď žena padá m ŕ tva,
zastrelená manželom zostáva divák ľahostajný.
Obdivuje výkony speválwv, lebo sldadater rešpektuje
možnosť a potrebu uplatnenia krásy ľudského hlasu.
V opere je niekoľko pôsobivých árif. a všetky reci ·
tat!vy sú melodické a spevné. Dalo by sa povedať,
že štýlovo nadväzuje na talianskych veristov, na jmä
na Mascagniho. Je to dobrá muzika, n!')jmä vo svoje j
vo kálnej zložlw, opera komorná, b ez zborov.
Interpretmi festival u boli okrem Rusenskej filhar·
mónie, Sofijská filharmónia, Katovická filharmónia,
Estón sky rozhlasový orchester a Lipský rozhlasový
orchester.
Rusen ská filharmónia je orchestrom solídnych l\val!t s výbornými s l áč ikovými skupinami, predovsetkým skupiny huslí majú jednoliaty zamatový tón. je j
výlmn v Stojanovovej I. symfónii a Telekjevovej údr.
na ZSSR s i iastúži plné u znanie. Podiel na úspechu
druhej sk ladby mal aj Miešaný zbor Rusenského roz·
hlasu.
Najsilne jším dojmom zapôsobila a najväč ší úspeCh
zožala Katovicl\á filha rmónia - najmä n a koricerte
so svojím šéfom Kar olom Stryjom. Zvolila si n á roč
ný program : Lutosl aw ského 'Knihu pre orchester,
Brahmsov Klavírny koncert B dur a Stravinského
suitu Petruš ka. Dôkazom, že n a tomto úspech.u mal
veľký podiel Stry ja, b ol druhý koncert katowickýcll,
ktor ý vo všetkých dielach (Vladigerov, Prokofiev.
Schumann) bol t echnicky perfel<tný, no celkový dojem bol šedý a obecenstvo bolo ov eľa r ezervovanej
šie. Pr!činou bol chladn ý, n ezaujatý prístup dir!
genta Ceslav a P laňeka. V Pr~kofievovom lwncertr>.
sa zaskvel mladý bulharský huslista Mincu Minčev ,
v eľliá n &de j a zdá sa, budúca hviezda.
Ctastočne sklamal Estónsky rozhlas ový orchester,
ho ci za d irigentským pultom stál znamen itý Neime
Jarvi. N evyrovnanosť n ástroj ových skup1n, n epresnos ť v nástupoch a zvuková strohosť sa prejavili
n ajmä v Sibeliovej II. symfónii.
Nemožno mi nezmieniť sa o koncerte vyše 100
členn ého mládežn fc keho symfonického
orchestra
:Mestskéhó domu pionierov a mll\deže, k tor ý dirigo
val Stefan Bačev. Výkon, aký podali títo mladí ľudia
napr. v s me tanovej Vltave je úctyhodný. Sóllstom
tohoto koncertu bol vynll{ajúcl bulharský hornista .
laureát Zen evsl\e j súťaže Zdravko Michajlov, k torý
zahral J{oncert pre lesný roh od )ana štich a.
Záverom treba vysloviť uznanie rusenskému obe·
censtvu, ktoré po celé dva t ýždne večer čo večer
plni 600-miestnu lmncertnú sieň pri takej náročne!
dramaturgii. A Ruse je 180-tisícové mesto .. .
ANNA KOVAROV A

MUSICA YIVI
s

pravidelnými mesačnými intervalmi sa nám začala
z obrazovky relácia HRHV Slovenskej televízie - MUSICA VIVA. Námet tohto blolm slova a bud ..
by navrhol vedúc! HRHV - tarosl11v Meter. Je sympa·
tické, že po rokoch sa konečne naskytla príležitosť
nučr.ieť slovom do hudobnej problematiky aj na pôde,
ktorít obhospodarujú hudobní znalci. Autori re lácie z(t ..
žili okruh problemati ky na h istóriu a súčasnosť Bra·
tislavy. Základom je vlastne hudobná minulosť
hlavného mesta Slovenska, ktorú dopliiajl1 [v rubNáš hosť l zahraniční umelci, koncertujúc!
rUm v poslednom obdo bí v Bratislave. Z kultúrneho centra
je vlastne uj informácia o tom, čo sa robí v rámci
l nterv!zie [ rubrll1a - Pozdrav hltervízie l. Tot o o hra
ničenie
jedným mestom môže vyvolať námietku pre č o ? Tvorcovia snáď vyvo dzujú svoj záme!' zo
"štartu ", po dlhše j dobe a c! otwhnutí do cieľa možno
sa pozornosť sústredí aJ na cralšle osobnosti i miesta ,
na ktor~• ch sa tvorila huclobna minulosť Slovenska. Bo·
lo by to správne a žiadúce, odbú ra li by sa tým isté
komplexy i nad rade n osť, ktorú si v našich predsa len
malých podmienkac h niekeiil y nezdrav o budujeme. Veď
let\ tal\é východné Slovensko má množstvo zja vov, o
ktorých sa zat i aľ takmer nehovorilo, al\ už nespomí·
name ·Odborné pu[)likác!e. Hudobná história Bratislavy
je však pomerne známa a cl osť sa o nej popísalo i na
stránkach dennej tlače . Tým nech ceme poved ať, že
prihovárať

n1yš lienka spopular izovania minulosti. Bratislavy je n e·
s právna , iba by sa mala postupn e r ozšíriť aj na inA
k ultúrne centrá Slovenska. Zatiaľ, č o v prvom blok u
re lácie MUSICA VIVA, k torý odznel pred mesi.acom,
bo.lo zjavné ešte hľadanie a neu j asnenosť - zo strany
diváka aJ isté prel1vapenie nad zámerom popularizova t
vážnu IJUdbu štýlom ,,hi1 ovým a parádovým", druhá re·
lácia cyk lu [ 24. a príla t. r . l bola už scénaristicky u sa•
dená. Diväcky sa da lo v 1'!e j ľahšie orientovať a teda
i llodnotH kritériá tvorcov Zjavná je snaha populari·
ZOVEJť ale nezaškodilo by nielwdy načrieť a j do ne·
publikovaných a neujasnených ol;olnosti olwlo m!.Em,
ktoré sa spomínajú Zrejme tak bude v niektore j z budúcich "živých hudieb". (Napr . v plánovanom rozprá•
vaní dr. Janka Blahu o spoluúčinkovaní s F. Šaľapi·
nom.] Po tejto stránke však treba p r ivítať zau jhn avs;
pohľad na J. L. Bellu v prvej relácii. a ·rozprávanie J().nfi
Klimu st. o robot níckych speváckych zboroch v MUSICE
VIVE ll. Vhodný lmnferenc E., Galanovej pôsobí nenú·
tene a prirodzene 1 v styliÚ. so zah raničnými umelc·ami.
Pozdrav Intervízie priniesol, p o u]{ážJw Bello vho ){ovlíča
Wielancla út·yvok z poľske j snimky ll maestr o d el ca·
pella. Šlwda, že táto ul,(i:Ú\a úebola novinkou, pretože
nedávne uvedenie di.ela vlastne p redbehlo .,.avízo" v
t•elácii. (Len na okraj ..:.. spomínaná opera vo svojOlJ?.
cellm je s lmtočno j edinečná v špecifick om televíznom
prf~t upe l; ocll<nzn hudobne j mi.nulosti . . ) Vcelku treb11
reláciu MUS ICA VIVA prlv!tať kladne, ak o exkur z d(')
hudobnej histórie, ktorý cľítlš !m · zdo lmnaľovaním prá.cs
tvorcov za ťažl{ýcll podmieLJQk ·realizácie [réžia J. I:-JÓ~
v 1m), je prínosom.
{za)

o·brazom o hudbe·

Národný· umelec dr. Janko Blaho pri sl ávnostnom
prejave na počesť otvorenia Pamätne; izby Miku·
láša Schneidl'a-Trnavského. Izbu zriadilt skladatel:ovi rodáci v dome, kde národný umelec žžl.
Bola otvorená 17. apríla t. r. Po ľavict hlavného
rečníka
je predseda MsNV Michal Tomašovič.
V kultúrnet čaSti programu vzdali hold skladateľovi čl!movia spevokqlu Bradlan.

Rokovala
SlovensRähudobná
rada

..-.......

mája t . r. bolo
v klube Slovenských d.i vadelných umelcQv ro zš!·rené zasadnutie Slovenskej hudobnej rady za
účasti r iad iteľov a lPredsedov ZO KSS or!janizá cií v hudobnej obla sti.
Zasadnut i.a s,a zúčastnil
v·e dúci Qddele.nia kultúry
a umeni'a ÚV KSS prof.
dr. Inn. Michal Hruškovi č, Csc. a Michal Masaryk, !Pracovník ÚV KSS.
RQkovanie vied·o l pre dseda Slovenskej hudbbn ej
ra dy dr. Ladislav Mok·
rý, CSc, HJ.avný r eferát o
situácii a plnení kultúrno-polit.ických úl·oh v hudobnej oblasti predniesol
ri·ad ite ľ
Správy umenia
MK SS R Jozef Kot.
Základné myšlienky referátu prinesieme v najbli žších číslach HŽ. Na
programe rokovani·a bo la
disku·s ia a informáci a o
dramatu rg ických i e dič 
ných plánoch (ako a,i
olány č innQstj) orga ni zácií a zariadení Ministerqtva kultúry SSR.
- jDňa 5.

Hudobné vysielanie čs • .rozhlasu v Bratislave vy~tisuje lion·
kurz na vol'né miesta v Symfonickom orchestri · čs . rozhlasu
v Bratislave:

l. husle, ll. husle, viola,

pikoly, druhý fagot, druhý lesný 'roh, 3. trombón.
Prihlášku, kádrový dotazník, podrobný životopis zašlite na
adresu čs. rozhlasu, Hudobné vysielanie - Bratislava,
leninova nám. č. 13/a a to do 1. júna 1972.
Uchádzačov, ktorí si podajú prihlášku, kádrový dotazník
a životopis, budeme pozývať písomne. Prihlášky, ktoré ne~
budú odoslané k stanovenému dátumu, nebudeme brať do
úvahy.
'

Poznamenávame, že cestovné sa hradí len prijatým uchá·
dzačom. Od uchádzačov sa vyžaduje vysokoškolské vzde·
lanie, alebo absolutórium konzervatória a prax.
Pri konkurze sa vyžaduje hra z listu a l'ubovol'ná skladba.
Konkurz sa uskutoční dňa 15. júna 1972 ráno o 9,00 hod.
v Koncertnej sieni čs. rozhlasu na Vajanského nábreží č. 8
v Bratislave.

Konkurz
štátne divadlo Zdeňka Nejedlého v ústi n. L. vypisuje konkurz na
miesto

liorepetítora opery

e

XIII. nitrianska hu·
dobná jar, ktore j garan ·
tom je I<rull priat eľov U·
menia pri PKO v Nitre,
sa zača l a 2. mája t. r.
lw nc ertom
Slovenskej
filha rmónie pod taktnvlwu Ondreja Le nárd a. Na
jej programe je Mozartova Figarova svadba (11.
má ja t. r. ), ktorú uvedi e
Jan(lčkova opera z Brna,
Belehradsl'é
d ychové
kvinteto ( 16. mája t. r. ),
klavírny koncert Stanislava Zámborského [ 23 .
mája t. r . ). koncert piesn! a á rií Helenity Olivar asovej {30. má ja t. r.j.

violončelo, flauta s povinnosťou

Ponuky pošlite urýchlene na

riaditeľstvo

di vad la.
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ICOCARUSO
'

Ili.
Nahrávky
Carusovho hlasu
Pr v.Ý pokus o nahrávku Carusovho hlasu bo l v Talians ku v roku 1896. Bol to poktis neúspešný.' Nahrávalo sa na vo skové cy lind re, na stro ji, k tor ý
pr iviezli z Nemecka . Primit ívnv
pr ís troj sa pri nahrávaní poka zil a museli pos l ať z Berlína
ďal š!. V roku 1898
naspieval
Caruso ďalšie nahr ávky pre maJú taliansku spo loč n osť , k tor ú
n eskôr prevzala americká spolo čnosť VIctor. Nahrávky v USA
po pisu je už autorka bioj:la-a fi e.
ľné nahräv;ky pre spolo č
nosť Vict or sa ro bili v roku
1903 v New York u, kde · ma la
spo l o čn osť nahräv·a ciu aparatúru. Kedže nebola s Ca~·usom
u zavre tá zmluva, honorár mu
iVyplatill .v: hotov·o sti. Vtedy sa
a j zrodilo pr i at•eľstvo medzi
Enricom a Calvinom Goddart om
Childom, šé fom nahrávacieho
o d dele-nia s po l oč nosti Victor.
Na za čiatku n as pieval d e sať
opern ých árii: ,.Vestl la giubba" z K<1medlantov, "Celeste
Aid.a " z Aidy, .,Una furtlv·a Jagríma" z Näpoja läsky, "La donn a e moblle" z RiQoletta, "E
Jucevan le stelie" a ,.Recondita armonla" z Toscy, "La Réve" z Massenetove j Mano n. ,,Di
quella pira" z Trubadú ra a
.,Siciallanu" z Cavallerie rusticany. Ve ľký úspech tých t o platní za b e zp ečil Enr icovi P•r vú
z mlu vu so spo lo čn osťou Victor.

trval na tom, aby $a ' tÍ.ahrávk a
opakovala. Nahrávalo u nieke.d.v a ;i dve ·hod in y, kým Enri ca nebol spokoJný. V Camdene nas pieval vžd y len .dve-trľ
Pi·es•n e a hoc i sa vždy ponáhľ al
domov, nikdy n e ľu tov al ča s, aby
sa nahrávky vylepšili. O dva
dni prin ieso l pán Child hotové
nah rävky do New Yo t•ku a s polu s Enr lcom s! ich ešt e raz
vy poču li . To bo la na jdôležite jšia s kúška, lebo o baia sa museli zhod n úť v näzore. že nahrávka je do konalá. In áč s a
neda la do pre da ja.
Naprik la d ,.Cuium animam' 1 z
Rossin iho Staba t ma t er nahrá va l takt o n iekoľ ko ráz. K e ď napokon bolo všet ko hot ové, vyt iaho l si perlovú 'Sponku z kravaty a ·po d al iu vyč.erpa n ému
t r ú bkärovi. ,.Zaslúžite. si odme~
nu", pov·e dal. ,.Pred ·koncom
som ·si už m}'slel, že od toho
tr·úbenla praskne te."
Enrlco po.pler~l. ·ž·e by · m a l
dák u o,peru v o sobit nej obľ u
be. No mal ob ľúb e né nah ~á vk y .
Spomedz i svojich .nea•oolských
p ie sní mal na.it·adšej .,A vuchella" o d To stlho. Rachela zo
Žid ovky považov.a l
svoju
najlepšiu ·o pernú áriu a ,.Solenne ill quesť ora" zo Sily
os udu (so Scott im) za na jlepšie dueto.

za

Spomienky a zážitky

Neskôr ( v št údiu sp·oločnosti
v Camdene ) v New Ye ars ey,
spi e val do k rá tkej hranat ej t r ubice, ktorá bola napojená na
nahrävaciu aparatúru. Nahrá veci tech nik sedel za stenou
a dáva l mu znam en ia c ez mal é o k ienko. Za tút o st e nu bol
vstu p zakázaný, lebo z-a ň ou
boli všetky nahrávacie t a jomstvá
~p olo onos ti.
Hudobnici,
k to r! s prevádza li Enr ica, se deli na stupňov i tý c h schodo ch v
za d·nej č-a sti .miestnosti a o d
toho ako sedel i, závise la s ila
z vuku. V tých časoch neexist ovali ešte zos i lova če .
Pl'i každom nahráv anl len
pred spieval - áriu č i p ie s eň
- s orchestrom. Poto m ,,predpísal " h udob.n ikom, č o treba
zm e niť a zaspieva l celú .pieseň
ešt e ra z. ,.Dobre, môžeme začať ". hovorieva l a d.a l zname ..
n ie technikovi. Keď dospieval,
pl a tňu ihn eď prehra li jemu a
C. G. Childovi. Je to dob rá nah rávka? Bude sa ľu ďom p á č iť?
Pl a tňa bo la vo sko vá. t ak že iu
n emoh l! · p reh rá v ať vi ac ráz.
J ed nu vec nas pieval ni eko ľk o 
k rát za sebou. Hus le zneli ob ča s pri silno; huslista s i musel
p.r esa<i núť ďalej. Ak sa Enricov i nep áč~l čo len jeden tón,

šej yrá til na scénu .,malý
chlastoš ". Rýchlo poslali iPO Enr ica a v t en ve č er m al v eľký
úspech. · Na dt·uh ý d eň prišli
fotoreportéri
o dfoto 9raf ovať
nádej ]1ého mla dého speváka.
Našli ho vyzl eče né ho v poste li
- jedinú koše ľu čo mal, poslal
do prá č ov ne . Schytil po s teľn ú
.prikrývku. prehodil si ;u cez
ramená a s h r dým v.ýr azom na
tvár i sa 'd al vy fo to r~ rafo v ať. To
bola jeho prvá zverejnená f-otoqrafi a.

Caruso ako basista
O ve ľa rokov neskôr tenoris ta Caruso vystú pil v úlo he basistu, k e ď chce l za ch rá n iť s voj ho pr ia te ľa-ba s i s tu Andrésa de
Segurolu na pre dst aveni' Bohémy 1'0 l'iladelf ii:
'Vo vlaku Andrés zachripo l a
povedal Enrkovi , že má veľ ké
starosti
ve č e rn é pred sta ven ie. Náhradn íka na úlo hu Golllna nemali a strata Se j:j u.rolovho hlasu by p reto znamenala
poh rom u. Enrica mu ,porad il,
a by si hlas v p rvých t roch dejstvá ch čo ' na jvi.a c šetril, , aby
s ilu
na
veľ kú
áriu ·
mal
., Vecchia zlmarra" vo štvr tom
dejstve.' An d ~é s s ú hlasil, no
.kéď vyš iel na scénu, na všetko zabudo l a ~p i ev a· J od za · č iatku na plno. Po treťom
de jst ve ·s a úplne roztr iasol 11
chripe l ako vra na. Oirlaent P o ~
la cco ne vedel ni č a zúfa lo m
stave basis t u a začal štvrté
dej stvo. Videl. ako Collin vchádza na scénu so širokým k lo.búkom s t iahnutý m do tvá re,
pozoroval, .ako sj prináša stoli čk u na okraJ Javisk a, .a ko sl
,' vyzli eka starý kabát, ál<o vyklad á nohu na stoličk u a sp!e. v a s lávnu ' t• o z l. účkovú áriu nad
star.Ým ka bátom. Keď dospie va l. ·o zva l sa ve ľký .potlesk. Po. tom vošiel · Caruso a ko Rudo lfo a dejstvo sa sko n či l o normálne.

o

Opona . e št e .ani nespadla a
Po lacco bežal názúr-ený do Enricove.i šatne. .,ZbláznBl ste
sa'!", zvolal. .,Keby vás obecenstvo poznalo ako Collina,
celé predstavenie by sa s končilo fiaskom."
.,Výborne som si z Polacca
utiahol'', hovot'ieva l Enri co, k e ď
po rokoch spomfna l na tú to
hi st orku. ,.Nevedel, , že som tak:ŕ dobrý basis ta."
· Carusu o karikaLúre

ak o

l~iccal'do

v

Ma~k ar· ·

!-!~o m bále.

ve ľa č erve né ho vlna. N~ scéne
ho vypíska li. Do šatne s a v·rá til p res v e d č e ný . že sko nč i l ka r iéru. Bol z toho na to ľko zúfalý, že pomýšl'a l, v zia ť si ži vot. Na dt·uhý d eň ve Č er sa
vša.k obece nstvu n epáč il tenorista, ktorý zaňho zaskakoval
a l'l~ blikum ž !Qdalo, aby sand-

Po tomto . vystúpen! požiad.a la spo ločn osť Victor. aby !!:nn co nahral .,ka bátovú áriu" ,pr.e
ich s úkromn ý archfv. Prh:odze•
ne - an i on, ani pän Chil d ne dovolili, a by sa p l atňa rozmnoi ila a dali ju do p reda ;a. ·.,Okrem t oho." hovorieval Enr ica s
úsmevom. "nebolo by to ťalr
voči ostatným basistom."
Enr ica bol hudobnlk, no .,ne mal ča s~ na hudbu. Za celých
20 roko v operu snáď ne po ču l ~

V r. 1895 pri vystúpen! v úlolze Tur iclda
rusticane'
hľad i sk a - len vtedy, ke ď sám
spieva l. Ale ani vtedy nepo č ú
va l zo záku lisia ostat ných s pevákov. Nechodil na symf onické koncerty. Raz bol na speváck om koncer t e - bol to debut Tita SchLpu, ktorý s pieval
neapolské piesne . Prišli sme.
nes koro, sad li sme si .·d ozadu,
aby nás nikto nevidel a odišli
sh1é ., po pä tnástich ' mi nú ba ch.
. .~r~čo . sme · sem vôbec 'Išli?'".
s'pýtala· som sa ho. , ,.Lebo je
·~o, teitoris~~. No· ~ ;e' to dobr é",; doložil ta iuolne . .
·. 'E nľico •n ev~del ·hrať ;,a kla~
vúi, záhr a! .iba .niekol'ko akor .d.ov. l'Úkd.v ' to však ne l'utovai:
.o okál;ai sa sústrediť iba na
_ieänu Y.ec. taki.!.e· $.prevádzať- by '
sa ' i .tak ryemohol. ·
.. }m~.dy ·n eSj)ievaľ
spr iévo.'d.u ámatérskeho k laViris tu na .
spoloče-nsk:ých '
; ~ečierkoch.
.Zmlu~.á,-s : MetropO'l.J tan· Qperou

za

~

S Bohdanom Warchalom

... nielen o SKO
( Dokon če'ni e z l. str.)'
Zo podstatnú úlohu považujem to tiž ,1zá
ber do šfr ky", teda vl ádnuť širokou
r e j)ert oárovou š kálou.
Ako ridite otázku zásobníka literatú·
r y v prípade his torickej hudby?

Prinášame sl materiál zo z a hr a ni čnýc h
z!i jazdov; o krem toho máme množstvo
známych, d obrých p ri a te ľov, kt or! ná m
poskytnú t o, čo práve bradá me. úalšfm
pr a meň om je Ceskoslovenský rozhlas,
Slovenská fil harmónia a jestvu je a j výmena medz! jednotlivými súbormi. Stá·
va sa IIJšak a j to, že v prípade osobit
ného žela!i.la zah r ani čn ých k oncertných
agentú1: n ám agenti pošlú not ový ma
t eriál.
Takmer , na každý k onc ert zar aďuj ehl
aspoň jednu zo" sk la dieb XX. storo!!ia
Nelékalo vás usporiadať .,monotema
tický" koncert ? Sledujete takouto dra·
ma tnrgir.kou skla dbou pr ogramu nrl!i1.' '
ciel?
Znovu opak uje m: son1 ziísall ne proll
l pecial!zácii - a j keby t o bolo na urč i ·
tý čas, muselo by sa to dok&z ať expe·

'

r lmen tom, zdä ·sa mi však, že by mi to
nepr inieslo úžitok. ]e p ravda,' že sme Sél
v min ulosti orientova li na s tar ú h ud
bu - tak napr . barok považu jem za
fundamentá lny pre hr u v sú bore. ž e
!nlenzivne pracu jem na h udbe XX . s to
ro čia , t o má svoj význam jedna k v t om
že súč asn á h udba je tech nicky nesmler
ne ťa ž ká, cvičfme s! ň ou súhr u, ved i~>
nás k vir tuozite, súč asn! s kladatelia vy·
užívajú celý rozsah nástr oja - a jednak
chcem tak prlylest súbor . n a vysok tí
umeleckú Cn·ov P.ň . Figurovanie s úča s n e j
lJUdby v našo m repertoári je pre mi'iil
už pr avidlom a zámerml vol!m sklad
by kompo zi čn e nár o č n é .

V poslednom čase sme na vallich kon·
mali mo žnosť koniitatovať, ~ P
nriheráte do v ti~ho súbor u hostí, ktorl
!< vám ~ l a n dar dne nepatr ia .' Súvlsf 1n
iha s obsad enfm "I<ladieh, alebo moi nn
' nmu pripfsať aj iný význa m?
~: c rtoch

Pl·edovšP.tkí•rn .:!1ce m ooveda f. ·le 111 ' '
.,,nu jfmil každá hncto bmi ~i nn os ť H ne!
~ h r n rn sa vyh nlif nftonm č o :; C10u sil
vis!. Samozre jme, chr enu! s i rozš ii'OV<If
1·epertoár a mysllm, že aJ pre obe

...

a

li

Mascagntlz o Cavalerit

mu zakazovala spieva ť bez
úradného súhlasu. P o kiaľ viem,
tent o zákaz por ušil le n r az.
Boli s me na d ob roči nn om predstavení pre vo jakov a ná morníkov v manhattanskej opere.
Sed·e li sme vzadu a mys leli s i,
že nás nik to nezbadá. Zrazu
však ktosi vykríkol: .,Je t u Ca·
r uso!" Pred st aveni e sa p reru š ilo, ob ec e n ~tv o vyvo lávalo Enrica ll ri ad i te ľ pri behol k na še.; 16ži : ·;,Pán Ca ruso , chcú aby
ste za!l'pieva!i." l:i:n r ico neváh a.]
a 'iši el o kámžit e na scé nu. Ked'
' <.l ·os pi CJ;al, obecens tvo ho necl::icélo pu st i ť . ·Napokon, rnii vaiúc ·rukou. vo la l: "Už nie" a '. ponáhľa l . sa ku · m ne. ,, Musíme r:ýchlo o d ísť , " . zaše pka l m~!
"a poved a ť Ga ttiťnu, že som
JIOrušl! zmluv u." Sede la som . v
aute, 'kým sa rozpr áv.a l s Ga t•
t im. Vrát il sa celý ro z;žiarený,
.,Os pravedlnil ma," p.ovedal.
(Dokon čenie · v bud. ·Čís .)'

Pre· nás . zauj!rqavý už i t ým, že sme le·
cens tvo je to z au.j!mavé.' A.· spr.evá~za,ť .
sólistu zuau1ená pre . nás .- u čiť. sa" To, , . t eli cez mot•e. Na Kubu sme išli po zájazde · v zss'R ( koncom januára a začiat·
že si chceme aj ..mtďalej získavať pre
!wm . fe br·uára l a viet e s i predstaviť, že
spo lu[Jrácu l~valitných sólist-ov, ,m á svo·
zinenu · podnebia - z - 30 stupHov na
Jtt prfc·lnu a j v tom, že d ochádza k vzá·'
' ·f! 35· • stu p ňov - v .nás vyyotávala po·
jo mnérnu umeleckému podnecovaúiu ·-a Inš pirácia takéhoto dr uhu je pre nás , chybnosti, č í tam , budeme môc ť vôbec
existova{ Nevedeli s me sl an i do bre
u melec ky v e ľ m i cenná . Qln·em toho, sám !
pt;eas taviť, alm n'a pr . Ôbece n~i:vo · medzi
so m na sebe poc1til ťaž kos ti , kým sa.
ln9m i>rl)mH Viva ld iho,' Telenúinna; Mom i poda ri lo p r esa d i ť sa. Bol to dlhý
zarta. Boli sme pre i< V~ l)enf, 's akým nad·
11 ťažl<ý zá pas. Pre hudobnlka ned os't a · ·
šenlm nás pri ja li a vn!riJ avos( posluc há·
to k možnost i h ra ť, rovnä sa t ak mer
' č ov· ná's pt•iam oh l'O.I)li la. Nes mietnP Z fl ·
koncu. Na čo bolo ·potom všet k o od·
bn dnút , že .hud obná tradfcia sa na Ku he
t•iekanie a :zdisciplin ovanie sa? A pre
!ba .teraz rod! a budu je sa pre nás c:e lto ch cem, a by našl mladi interpr eti do·
k om nei vvk lýml; osobitými c:ns ta mi.
stávali možnost i a t•á d by som im pri··
to m pomáhal. Potešil by s om sa, keb'y
Aké s t\ ' vaše pÍá ny do budú•: nosti?
sa ml to podarilo . Mladý č l ovek potr e·
Rád
by som sa eš te zmien il o ume lec·
hu je obecens tvo. A ďalej : na ·· Sloven
kom úspechu, k tod ' sine ziska li nahrávs ku treba bu dov a ť t rad!c!tt k oncertn ého
ko u Concert ! g ross! •A. Corel liho ln a·
života a k tomu ne s ta č1 exis t encia nie·
hl'áv ku odkí1plla od Su pl'a phonu f y Co·
1\tor ých do brých jedincov . Mýlia sa tl,
i umb!!!) . Kritik vermt renomova nélw :'.il ktor! sl mys lia , že v hú dbe je možn \'
h r a ni čného odbol'ného čas o p i su nás po·
monopol. Chcel by so·m, aby si Sloven
rov náva s Mus!cl dl Ro ma ( na jh!psie
~ k o získalo dobrú l)udobn ú pove s ť , chcel
tHleso toh to dru hu l a poz namenávH , ir~
hy so m, aby sa Bratislava stala l!ah1"í OP
111< by sl mal vol'iť nwdzi d vomi g l'fl lllO·
·:obrýcll hudobnikov.
p l a tľía m ! , vybrHI by s i naš u na h ráv lw .
Po k i a ľ Jele o za lH'H tl i i; I H~ ces ty , Z<Z ujíma jú
Vá~ ~uho r sa často pohybuje v za
111'ani!!l.
S fl o nás vo, Fl'anc (l zsl< n, v Span ielsl<u· a
Aké boli vaše najsilnejšie :r.íi
v USA. V bl!zl<ej b udúc nos ti si c:hcnme
·, i lky v tr.jto knm!ertne j sezóne?
o boh a t i ť reper toár naš tu d ovHním ~ k l n
Sezónu smP. ma li bohat ú, boli s m.
di e b s úč as n ýc h slovens k9r.h sl<Ia riu te' Bu!hHI'Sl<ti , v NDR, V Ta lians ku, V So
rov - Deziclera I< nrcloša ŕl RO]Jl<l na BerJ lt~ l s korn zvlizfl, v Däns ku, v Ang licku gora. Vyd a va t e ľs t vo . Opus plá n u j•! s na
" kraj iná c h, k toré už pozná me, a ta
ml nll hrávku nove j gra mopla tnn.
mojšiP. obecenstvo. pozná ná s. Ale há
Zhov6rala sa: I. ŠIŠKOVA
dam na jsvojrázne jšf bol zéjazd na Kubu.

