
Hudba sa sťahuje na vidiek 
Zatvorila s.a fi/harmonická brána a naša opera síce akoby 

,,otvorila" svoju renovovanú budovu, de facto viiaTc len naberá 
sily a pripravuje sa na novú sezónu. Hudobná kultúra sa pre· 
wnula z hlavného mesta do kúpeľov a inde. Už tradičné fes
tivaly v PieUanoch a v Trenčianskych Tepliciach majú opäť 
zaujímavé programy. Porovnávali sme si mnohé prospekty, 
ktoré prišli zo zahraničw a vidíme, ze obe kúpeľné ;·trediská 
nezaostávajú v lete za chýrnymi európskym: letnými hudob
nými centrami. Len sme vždy skromnejší v propagácii a mož
no nevieme dostatočne "predať" to, čo má doorti, možno eu
rópsku· úroveň. Do Teplíc navyše prídu mladí interpreti, kto
rých tam každý rok pozýva a .5tistreďuje koncertná sekcia 
Zväzu slovenských skladateľov. I toto je skvelá a potreMá 
akcia, výborrr.á my.Wenka - aby si mladí ľudza v náročnom 
prostredí overovali svoje koncertné dispozície. Vyzera to ušak 
ako izqlovaná akcia Zväzu, málo sa to na verejnosti propagu
je, hoci to má podobný význam ako rôzne súťaže mladých 
pri Pražskej jari, alebo podobné koncertné sústredenie mla
dýuh adeptorJ v Bayreuthe, či letné kur zy pre mladých vo 
Weimare alebo v Salzbw·gu. I tu sme skromní, až zdr±anlivi 
v propagáci! a znova sa opakuje stará bolesť, že skromnoot' 
nám tu ·škodí a rozhodne nepomáha. 

Viac ďalších miest sz vymyslelo alcési menšie hudobné f es
tivaly alebo aspoň letný cyklus koncertov - a veria, že t 

tieto akcie zvý§ia kultúrnost' občanov, prip!Lta;ú záujemcov, 
spropagujú jednotlivé mestá. Sú však ešte mestečTcá a okresy. 
ktoré na podobné myšlien'lcy neprídu. Už viackrát sme pripo 
mínali Kremničanom, že by nebolo veľm: ťaiké zorganizovať 
letné dni J. L. Bellu, alebo f unkcionárom v Želiezovciach 
ústredne a doore organizoval' Schubertove dni . V Želie
zovciach· je dokorwa letný amftteáter, unue.~tnený v parku 
oproti kaštieľu, ktorý ruíka svoje služby. Nič sa tu nepohla, 
len .ojedinelé koncerty, Jednotlioé akcie loTcálneho významu. 
Trnavčania síce postauilt do brestovanslcého par'lcu Chopinovu 
bw;tu, avšak dávne plány realizovať tu letné chopinovské 
koncerty, prípadne i v spolupráci s Čedokom, zaspali. Už dlhšt 
čas- uvažujú umelecké šlcoly a veľmi intenzívne zvlášt Kon
zervatórium, usporiadať v lete v niektorom krásnom prostredí 
il((terpr.et.ačné kurzy · s medzinárodnou účasťou. Máme predsa 
všetky dispozície pre to, aby sme už v najbližších rokoch 
!t~kutocnili napríklad letné kurzy komomej hry. Veci sú pre
myslené, zdá sa, že budú i finančné prostr iedky. prisľúbili 
účasť i zah1·aniční lelctori - a tak o niektorom z budúcich 
rokov" pribudne do našej letnej· sezóny . mirnori.adne cenné 
oživenie. 

Možno by nebolo na škodu, keby náš Čedok a iné turistické 
kancelárie vydali v lete zvláštnu mapku, kde možno cestovať 
za hudbou, v ktorých termínoch, koho tam možno počuť a ču 
možno očakávať. V cudzine sa to óežne robí . 

Dvakrát 
o Halle 

Od roku 1952 je meno mesta 
Halle v Nem€cke j demokrat ic
ke j republike ,pev.ne spojené s 
poJmom Händelfes ts.piele 
Händlove s lávnostné hr;\', ktoré 
usp-oradúvajú mesto Halle a 
Händlov.a spoločnosť. Z roka na 
rok sa us,porliadatelia slávností 
usilujú pr.edklad.ať početným 
návšt.evníkom z ce lého sveta 
reprezentatívny a čo najroz
man~tejší pr-ogram, .zos·tavený z 
tvorby s lávneho hallsk ého ro
dáka. Händlov.skú pr·ogramovú 
sk ladbu tohto roku kombino
vali aj s produkc-iami, v kto
r ých zaz.ne.J,a tvorba jubilujú
cich O·sobnost! n emeck e j hud
bY" - Heinricha Schlitza (300. 
výročie narodenia ), Fel!ixa Men
delssohna-Baa-:tholdyho (125. 
vvročie ~mrti ) - , ďalej sklad
by ·Johanna Sebastiana Bac-ha 
i . ope.ra Josepha Haydna. Z bo
hate.i programovej kolekcie 
tohtoročných Händlovs kýc h 
slávnosti pokúsim sa pribl ížiť 

• aspoň produkcie najvýznamnej 
š.ie a v predvedení najpozo
r uhodnejšie.' 
Hneď otvárací k.oncert festi 

valu (2. júna) uchvátil svojou 
veľkol eposťou :· 500 · speväkov 
spoluúNn~ovalo pri inter,p~.etá
cii z.borov' .z Händlový·ch or.ató
rií Herakles a Mesiáš, orches
ter pod vedením Olafa Kocha 
hral majstrovu Hudbu k ohňo
stroju, od:roela ,i ~antá•ta Se,r 
~eja P·rokofiev.a KvRni, mohut
ná sovietska zem. 

MedZii špičkové pr.odukcie 
patr;il Komo~·ríý' konce-rt z Hän
d·iových d.iel, kc1e rried(l}i dvo
rna orgt.novými"kO·nC·e:ntm,i, kto-

ZDENKO NOVÄČEK 

ré štýlovo interpretoval na ma
l.om, ale dobre znejúcom por
tatíve Nicholas Danby, pred
nies li Peter Schre ier a Elisa
beth Breulová niekoľko árií zo 
skladateľových opier Ariodan
te, Xerxes a Deidamia - pod 
taktovkou Thomas.a S~nderlin 
ga. Pete r Schreier poteš il náv
š te vníkov festivalu svo·jím 
umením, interpretačnou kultú
t·ou niekol'kokrát: na Ul spo
mínanom koncerte, ďalei v 
or atóriu Mende lssohnovom (Pr
vá Valpurqina noc) i ako só
lista Händlovýrh oratórií. 

Vynikajúce bolo fest ivalové 
predstavenie opery Josepha 
Haydna Prekazená neve,ra , kt o 
·ré v malom kúpeľnom mest·eč
ku Lauchstädt neďaleko Ha ll e 
pripravil súbor Nemeckei štát
nej opery z Berlína. Lauch
stadtské divadlo má s voju t ra
díciu; založil ho v roku 1791 
svetový ziav európskei kultú 
ry Johann Wolfpang Goethe, 
hrávalo v ňom weimars1ké di
vadlo. k toTého d lhorooným in
tendantom bol Goethe. Be.rlín
čania z,a jarného popoludnia, v 
rozkošnom p.rosrt:Jredí lauch
stadtského d·ivadla predv·iedli 
spontá•nne. štýlovosťou. kome
diálnosť-ou ·a jasom žiariace 
predstavenie opery viede·nské
ho majstra. 
Záverečný koncer t slávnosti 

patril znovu Georg-ovi F-riedri
chovi Händlovi: súb-o~ opery v 
Halle a festivalový orchester 
pod vedením Thomasa Sander
linga úviedli je.ho operu Ar ie
dante. Zoltán Hrabussay 

V rámci Händlovských sláv
nosti uskutočňuje sa k·ažd·oroč
ne viac za-sadnutí Predsednic
tva Händlovej spoločnosti i . 
. ,komis ií", ktoré riešia rôzne 
problémy sKôr muzikoloqické
ho charakteru. Tohto roku sa 

(iP~~r.ačo'.'ani'e na 7. s,t-r.) 
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Syrnfor~i~icé , skladby ná~odr1ého wnelca Jána CikTcera - Spomienky a Slovenská ' suita . stali sa ilt · 
~piračným. zdrojom nooej baletne j premiéry v DJGT v Banslcej Bystrici. O inscenáci( ·baletu na 
Cilckeróvu hudbu píšeme o čísle. Snlmka: K. Miklóš! 
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Národný umelec ·ZSSR JEVGE

NIJ SVETLANOV je šéfdirigentom 

štátneho symf onického orchestra . . 

ZSSR. So svojím súborom uyst ií. 

pil na tohtoročnej ·Pražskej · jal'i : 

·_ a obidva pražské koncerty so

uietskych · umel co eJ ( sólisti T . 

Chrennikov a· J. Mogilevslci j ) sa 

svojou dramaturgiclcou a i nter

pretačnou kvalitou zaradili medzi 

tohtoročnú festivalovú špičku. 

Koncertné publikum v Bratislave 

privítalo Státny symfonický or 

chester ZSSR .~ dirigentom Svet

lanovom na záver koncertnej se

·z6ny. Hostia sa predstavili v kom

pozíciách R. Straussa, T. Chren 

nikova a ich zásluhou po p1·vý 

raz v Bratislave zaznela 15. sym

fónia Dmitrija Sostakoviča . Ako 

.5ólista na koncerte vystúpil národ

ný umelec ZSSR Tichon Clu·enni 

kov intel'pretáciou svojho ll. kla

uírneho koncertu (rozhovor s 

umelcom prinášame . v čísle ) . 
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MARIAN VARGA znamená. v . súčasn(o!j_,Československe.j 
beatovej hudbe 'špičkovú osobnosť. Málokto ·z pľiaútiv- · 
cov jeho umen ia však vie o jeh~ e·rudídi v obl·asti teórie 
i kompo.zície · tzv. vážnej hudby.·"Práve túto ·st ránku ,Var
govej osobnosti chce náš· ro·zhovor . aspoň zčasti osvetliť. 

e V minulých ro·koch sme· na gra~e kvality .b·eatovej 
hudby s potešením sledovali neustále stúpajúcu kri~ku: 
Beat sme nazývali ,,avantgar d1ným ", a niekedy sme aj 
očakávali, že práve on "spasi" súčas.nú t zv. ;vážnu ·hud
bu, k tor a s a vo svojom hľadaní správnej cesty často do
stáva až na hranice extrémnosti a stagnuje na úrovni 
akéhosi "pokusníctva". Ako sa ti j aví súčasný s tav 
beatovej hudby, aké má dnes možnosti? 

Myslím, že nebolo a <1111i n ie je s;p.rárne očakávať od 
be.at u rolu spas~teľa vážnej hudby. Ro·vn·ako ťaž'ké .ie 
robiť p.roroka veštiac.eho budúcnosť. Avšak mám do jem, 
že budúcnosť zot,rie rozdiely medzi hudbou vázmou, 
beatov.ou, taneč,nou či džez-ovou, ž.e sa bude tvoriť pr.oste 
hudba. T.ak .ako doteraz - dobní í zlá. S is·tou dávkou 
Pesimizmu musim IPľiznať ~me.nu sme,ru krivky kv.aUty 
beatove j hudby: v súčasnosti má tend·enciu k lesajúcu. 
Tie si lné výboje, ktoré v nedávne j minu l.osti pr ináš·ala 
hudba n.apr. Beatles ( a ktoré stá le zostávajú nedotknu
teľné ) dnes beatu chýbaiú. Prežili sme búrlivé obdobie 
rozkvetu, a veľmi r ,ýchlo sm€ sa dosta li v bezpr·ostred~ 

(Poikr.a·ČO·vanie na 3,' .str.) 
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Zápisník 
Je už tradičným zvykom, že 

v máji sa silnejšie r ozozvu
čia koncertné siene nielen v na
šich veľkých mestách, ale aj vo 
väčších vidieckych, kde sú na 
to súce podmienky: koncertná 
sier1, obecenstvo a obetaví uspo
riadatelia. Tento zjav viac a/co 
radostrtý v našej novodoiJej so
cialistickej spoločnosti, pr iná
ša už po níeko!'lco rokov svoje 
pekné ovocie vo vzťahu k ume
niam. V Malackách sa tohto 
r oku môžu pochváliť už ôsmou 
úspešnou Hudobnou jarou. Ešte 
v nedávnej minulosti bol by 
sa takýto čin j avil na vidieku 
ako samoľúbosť, ktorou sa mô
žrt honosiť, že majú možnost 
u sporiada( vfjZflamnejšl kultúr
ny čin. V socialistickej spoloč
nosti, kde je každý kultúrny 
prejav znakom úcty k umeniu 
a est~tickou potrebou občana, 
preniká najmä hudobná kultú
ra v hojnej a bohatej miere 
ako samozrejmos( i na vidiek. 
Pravda, ponajviac tam, kde sa 
ndjdu obetaví pracovnfcl a šir
§ie porozumenie. V Malackách 
je dnes už samozrejmoMott. že 
o . 'kul ttírne zd!ežltostt - a nie 
len hudo1mé, ate aj iného dru~ 
hu, sa veľmi intenzívne zaují
ma priamo Me.~tský národnú 
výbor. Preto sa sem, pred 
vďačné obecenMvo Téaždoročne 
radi vracajú ~louenskí a českí 
kfJťiCertni umelci . 

V r ámci malackej Hudobnej 
jari venuje ,,a už tretí rok ver
ká $tarostllvosf aj koncertom 
pre mládež. Or~an.izácie sa ujal 
aollru? rladttet CSU A. Jurko
vič, "ktorfj po dohovore s ria• 
ditel'stvom bratislavského Kon
zervatória usporiadal pre dva 
dnl v máji vfjchovné koncerty, 
Očlnkova!l postuchličt Konzer
vatória s programom zložen1ím 
zo s6lov'f)ch vokálnych a ín
.Hrumentá!nych člsiel ako aj ~ 
duet s hereckou akciou - z 
i"tJorbu skladateľov 19. ä 20. 
storočia. Na Tconcel't·oah v do 
potru1.t'iaj!!íc1t vy~tt1pe»tach .~d 
ztíčostnili riaditelia a peda(ló 
·govia, ako i mládež malackých 
skô!. Disciplinovane a s vetk(lm 
záujmom si vypočuli všetky 
čísl-a ·"k&ncertov. , 0 -$pech podne~, 
cuje pokračova( v t omt o zápa
le. nielen v čase Hu,_dobnej jári , 
aJe .• i mimo . . nej, nadiJiaza( čo 
najužšie kontakty - pre ra.
dosf koncertujúcich i posluchá
éov. ŠTEFAN HOZA 

*** 
Seminár rw. tému: Franz 

Schubert a Slovensko usporia 
dal v dňoch 19. -20. V. 1972 
K rajský pedagogický ústav v 
Bratislave - kabinet Hv v spo
lupráci s bratislavskou odboč
kou SSHV. 

Prvá časf bola v Zeliezov
clacfl a pozostávala z návštevy 
Pamatnej izby Franza Schuber7 

Július Kowalský pri ot vára
com prejave v Želiezovciach. 

Sn!mka: A. Jurkovič 

ta spr eVádzanej vQkladom 1. 
Beldkovej, riadi t etky ZDS pri 
OONZ, z piétneho aktu, polo· 
ženia venca zástupcom btati• 
slavskej odbočky SSllV ...... r ia
dltel'om ĽSU v Bratislave J. Ko
w alsk(/m, z otvorenia seminára 
vedúcim odd. Hv na KPO 
'J. Klocháňom, prednáškou dr. 
Z. Hrabussaya na tému li'ranz 
Schubert a Slovensko a "kon~ 
ctlrtom ito skladateľovýoh diel . 

Meno Franza Pet r a Sc1tubér • 
ta (31. 1. 1797-1828) j e spllfé 
so želiezovskou r ezidenciau, 
kam sa pričinením Johanna 
Vogla ( prvý i1t t erpret Schuber· 
t ových piesní) dost áva v j úli 
r oku 1818 za u /Jtt era hudby do 
rodiny gr6fa Jána Karola 
Eszt erházyho ( vt edajšieho ma
jttela Zeliezoviec, ako jedného 

z viacerých sídiel), ktorej cim
trum bolo t1 Galante. Býval v 
tnšpektor skom domčeku neďa
leko kaštieľa. Ako domáci uči
teľ muzikálne nadaných gróf 
skych dcér (Márie a Ka1'olíny ) 
mal dosť času na kompozíciu 
i prechádzky po okolí. Po pät
mesačnom pobyte v.~ak odchá
dza do Viedne. Druhý raz nav
Uívil Zeliezovce t1 r oku 1824, 
teda po šesťročnej prestávke. 
Obľubuje si slovenské i maďar
ské !'udoué piesne, má rád vy · 
chádzky k Hro1tu, §um lístia 
o korunách k ošatých st r omov 
želiezovského parku a S ike nic . 
ký mlyn s peknou mlynárkou, 
lcde pravdepodobne vznikol ná· 
met pre piesňov(/ cyklus 
Die Schone Millerin Krás-
na mlynárka, ktorý zhu• 
dobnil na slová Wilhelma MlU
lera po návrate do Viedne. U 
Eszterházyovcov naohádza ttž 
mladé dámy, v dôs!tldku čohO 
sa z vyuliovanta stávajú ŕódi·n· 
né koncerty, ktoré e~te včičšml 
podnecujtí k tvorbe. Schubert 
nejaký čas v Zelíezovciach ešte 
ostáva, no chorľavie - a v 
r Oku .1824 natrvalo odchádza do 
Viedne. 
Obyvateľstvo teuezoviec sa 

už dve desatrol5ta usilovalo o 
otvorenie Pamlltnej izby skla
dateľa. Uskutočnilo sa až 
21. Vl. 1.970 z iniclatfvy Mest
ského národného v(jbor u za po• 
moci ONV. Ka§tie! uprostred 
prek r ásneho želiezovského par
ku nesíiceho skladateľovo me• 
tto, v ktorom je od roku 1969 
i jeho busta, slažieval za sídlo 
oddychu, pestovania kultúry a 
hudby. V najbl.lžšej budúcnos
tt ,~a plánuje jeho l'énovácla. 

Predr'lá§1ca dr. Hl'abussayho 
priblížl!á Franza Schuberta z 
mnóliiých strán. Zivot a je7to 
étapy: detstvo, prostredi e do· 
mova, 'kortv iktu, rorcy pomocné 
ho učltel'strJa pri otcovi, zoznd· 
mente sa s ltsztt~rhlizl/ót>rtamt , 
žetiézovské pobyty, je1u) tvorbu 
IUt Sl<'mensku i o.statn~ zdua~né 
skladby celožtvotlté7to diela. 

OMsf na pred1tá8ke a Mhu· 
bertovskom koncerte komomé
ho or chestra Collegium musi
cum posoniense pod vedenim 
umeleckého vedúceho Júliusa 
KowalskéhO bOla priam prekva
pujaca. Ml!fdd ( žiaci ôsmych, 
deviatych tried slovenského i 
maďarského gymnázia) naplnila 
celú sálu a s napätott pozor
rtastou sledovala kazdé slovo -
každfj t 6n. 

Druhá čast seminára pokra
čovala v L eviciacTt, z ktorej za
ujala prednáška dr. Jozefa La
bor eckéTta na tému: Joseph 
Haydrt a Slovensko. Zameral sa 
v nej na vývoj k!asicíst ického 
slohu, na viedenskú školu a jej 
predstavitetoo, s osobitnou po
zornosťou venovanou Haydnóvi, 
jeho vzt'ahom k SlovensTcu, k 
Bratislave l celkovému význa
mu j eho tvorby. Nasledoval 
koncert a Haydnovej tvorby. 

DANA JAKUBCOVÁ 

••• 
Pred dva a pol roksm pri

niesol Hudobng i lvot ( v 2. čís
le ll. ročnlka) in formáciu o 
melogr afe - samočinnom zapi
so vačl hry na ktar.Jtri alebo na 
i ných .klávesov(fch nástrojoch. 
··O niečo nesk6r (v májt 1970) 
' o me!ografe - vynáleze Milana 
~o 1c ro j a :1J Ptsku ..... vysielala 
kráťky §ot pra~ská t elevízia. l e 
zaujímavé, i « ťáto novotu si 
v§imll len na Slovensku: j edna 
z autorít v odbore hudobnej 
akustiky ddc. dr. Miroslav Fi
Up, CSo. napfsal podrobný (a 
vetmi kladnfi) posutlok - od
porúčanie (k nemu ta pripoji l 
vedúci hudobného oddelenia 
Slovenského národného múzea 
dr. l tJan Mačl21t ) a o praktické 
využitie vyn6lezu sa za/Jal za
ujímal vedric l bratislav.~kej 
skuplny Co!ltlgtum musicum, 
Marián Vatga. 1Mči7c je však v 
tom, že túto pozoruhodnú no· 
vínku zatiat ignoruje čs. prie· 
mysel - hoct teho výroba by 
podľa výpočtov nebola draHšia 
než vfltoba štandardn(Jch mag
netofót!óV a že by sa ňou šírilo 
ďalšlm kartdlom dobré meno 
Ce.~kosloven.~ka (nehOvoriac už 
o tom, že b1f melograf mohol 
znamenať pre našu ekonomiku 
rtie zanedbaterný ekonomlck1í 
prínos v zahranfi5ných valu• 
tách). Doi5káme sa toho. že náš 
priemysel t ú t o šancu využije -
alebo budeme čakať. k4m nie
k to inú o zahraničí objaví čosi 
podobné? ! IGOR VAJDA 

... odpovedá zaslúžilý umelec dr. Ste• 
fan Klimo. riaditeľ Lúčnice. 

l:tned' l)o vystúpení s celovečemým 
pr<>~r.amom ~ PrJmaciálna.m paláci na 
zväzovom koncerte, kde som uviedol s 
Lúčnicou ako nov.inky skladby: Arcadel
tovu - Il blanche e dolce clgno, cyklus 
ženských zbotov P. l!:béná, ďale.1 nové 
Ú!J)ťavy ľudových pleStnt od D. Kardoša 
a A. Zernanovského, !Prlchodl ml PL'iiPra
v-iť zbor Lúčnice na med:z·fné.rodnú sú
ťaž do A111gllcka (Mdddlesbrough) . Zú
častňujeme sa sťiťaže v troch k·ateqó
riách (že,nský zbo·r, malý miešaný zbor 
a kategória ľudových ples;ni), a tak ku 
t~.ito príležitosti š tudu.1,eme Sukove 
žénské zboiľy, Schubertovu .skladbu ako 
porotou Uiľčený povinný zbor a zdoko
naľuJeme osvedčené reperboárové sklad
by zo svetove.1 litera túry. Po vy·stúpeni 
na Sliači mal by som sl v auguste tro
chu oddýchnuť, lebo potom nás čaká 
zodpovedné v:vstťipenie s celovečerným 
pt'ogramcm na celoštát•nom festiv-ale sú 
časnei zborovej tvorby v Jihlave. Tu 
by som už konečne chcel splatiť svoj 
dlh a uv.fesť skladbu !J..Iu Ze ljenku, na
plsanú pre Lúčnicu. ualej bude treba 
pripraviť aj nové skladby, ktorých precl-· 
vedenie nám zveri pros:~r-amová komisia. 
Potom sa nám uka:zu.1e možnosť zájazdu 
do Fr.a-ncú.zska, co s l vyžiada Hež oso
bítnú IPťloravu. No to hlavné, č<> mi lež! 
na srdci, je 25; výroi\Ie talož.enia Lúč 
nic-e, ktoré oslávi·tné v bu.dúoom roku. 
Do t ohto jubllei,n!lhô pt'O).'Jramu ;p.r ipt·a 
vuiem premiérové novinky - e to zna
mená študovať texty vhodrné na zhu
dobnél'lle pre zbor, a !Xltóm spolupráca 
so skladáteľmi. mo~rio l s takými. koorí 
sa ešte v programe Lúčn ice nevyskyt li. 

' Okrem toho mám 11a starosti prloravu 
"'' · r. 'novVch sťá'l'l'óv' Zväzov"<:>lovenských skla

dateľov - a tak mám možnosť precvičiť 
s i a i svoie orávnlcké vedomosti. 

TICHONA NIKOLAJEVICA 
CHRENNIKOVA 
národného umelca ZSSR , významného p~·edstavJteľa SO• 
\detskej kompozičneJ školy a !jenerálneho ta jomníka 
Zväzu soviets·kych sklttdateľov sme v pomerne krát
kych časových intervaloch privíta li v Br·at islave dva· 
krát: zhodou okolnosti, ako interpreta vlastných kom· 
:POzícii. P.o I. klav!rnom koncerte pr-edstavil sa publiku 
Prážskej jaí:i i obecenstvu v Br.é\tis lav.e ako sólista svoj• 
ho II. klavlmeho koncertu. Využili sme ,ieho bratis-lav· 
ský pobyt na l<trátky rozhovor. 

V poslednom čase ste na·písali dve opery - Frol Sko
bejev a Matka, husľový konce~t. II. koncert pre klavír, 
któr ý sme mail možnosť vypočuť sl aj v Bratislave .. . 
Kde náchádzate, popri náročnej a zodpovednej práci 
v sovietskom hudobnom živote ešte čas na tvorbu ? 

Je také čínske prlslovie: Znalos t i nadobudnu té v mla
dosti sú ako písmo vr yté do skaly. · Znalosti získan é 
v stat·šom veku sú ak-o písmená v piesku ... študoval 
som v triede prof. Ne.Jgauza, hrával som vtedy veľmi 
veľa. Sk l adateľská vášeň zví ťazi l a, ale návyk virtuóznej 
techniky, ktorý nám všetkým prof. Nejgauz dal, zostal. 
Je veľmi dôležité, aby si mlad! umelci brali so sebou 
do živ<>ta čo ·najväčšie duchovné bohatstvo. Pozna.nje 
nikdy n ie je prebytoč.ným. Človek sa nikdy nemá 
uspokó;jovať, n~mýšľ·ať si, že vi·e už takmer všetko. 
Umelec, kt orý je spokojný so svojou tworbou - stag
nuje, a stagnácia zrnamená tvorivú smrť. Kedy hrám, 
kde n.achádtam čas? Sú to poväčšine noci - najmä 
v týždňoch IPt'ed kooce.rtorn za n ich intenzívne hrá· 
varn . .. 

V Móskve vznild o Experimentálne divadlo. Mala tam 
premiéru i V,?.ša opera Mnoho kril<u pre nič . . . Mohli 
by ste nám cosl povedať o tomto divadle, o jeho pro• 
grame? 

Operu Mnoho ~rliku pre ni č som napísal už dávno, 
pre Vachtangovovo diva dlo. Tet'az :Ju vlastne ,.opr-ášili". 
Pro?ram éxperimentálneho div.ad la .1e zaujímavý: h rá· 
vaju tam novinky sovletske1 hudby a t iež verejnosti 
doposiaľ · n eznáme opel'né dlel,a sta-rých ruských sklada· 
teľov. Prlp-r.avujťi napriklad operu ·málo známeho A·le._ 
x.and~·a Bortňa.nského. Ok:tem to ho študujťi šostakoviča· 
V? o peru Nos. Šéf•ťéžJsér divadla Pokrovski j je mlmo
n~dne múdry, nadaný a rozhľ.adený človek. Už jeho 
;pr1tomnosť v súbore .Je zárukou úspechu a veľmi ood· 
necujúca v hf.aCLanl rozman itých foriem. 

Na jeseň pr ipravujete Plénum sovietskych skladate .. 
rov, venované 55. výročiu vzniku ZSSI!. Bude mať v pro
grame čosi nové, ileobvyklé ? 
~no Pre-dtým sme n~ prehliadkach uvádzali novl.nky 

z Jedného hudobného zánru. Te·r az s a žánrová páleta 
rozšíri - obsiahne k'antiltovú, or·atot"iálnu, symf-onickú 
tvO"l:'bU, ale predst·av! sa i populár-nu hudba. Vo všet
kých z.väzovych republikách prebieha teraz výber cliél 
ktoré odzne:1ú na prehUadke. . ' 

Ako hodnotlte spoluprácu medzi Zväzom sovietskych 
sk .ladateľov a našimi hudobntmi zväzmi? 

.Y~ľn'IJ kladne. Te.raz v júni podp!sané d<YhOdY' ešt~ 
vačsm! u~resnla ä pťehlb!a naše kontakty. Chcel by som 
~vedať.' ~e s:I)Olupráéa medzi hudobnými zväzmi kra
.1111 soctahst!ck~hó tábora je vôbec dobrá. Zjednocuje 
näšé kultúr.v. Významný fé i fakt, že za ~énerálného t~:. 
.i?lhliika Medzl~átodns1~hudobnej rady jednoll lasM zvo
lili IPrédst.nvltéla k\iltfir:V soclall stičké.l krajiny .- vášho 
dr. Mok·l'ého. Je to satľloi.l'e .tme i pocta · pre Slovensk~ 
Alé veď - mladým nllrodom IJ)atrí budťicnos ť. · ' 

I . KrchňavA 

Predstavuje sa: 
Viktória 
.Stracenská 

Po absolvovan! klavlru na 
hudobne.i škole . obríitHa sv·o.iu 
pozornosť na štúdium spevu. 
Je .i lj).r výrn pedaflóqom bol v 
Prešove Gabr iel Popovič, ktorý 
.1U ťis-pešne pripravil zvládnuť 
sktlšol:mé podmlen.ky br.atisl·av
ske.j VŠMU, kde študovala v 
r . 1965- 1969. Absolvovaia ako 
žiačka doc. An.ny Kortns ke1 
úlohou Dany Anny v Mozarto
vom Don JuanovJ a plesňovým 
polorecltálom. V r. 1968 sa zú
častnila na me-dzi-nár-odnej Ba
chovej súťaži v Lipsku, v r. 1970 
v Bukurešti na súťaži Geornea 
Enescu. V obidvoch súťažiach 
postťipila do druhého kola a 
zls kala čestné uznanie. V škol
skom roku 1970-71 študovala 
postqraduálne na HochschulP 
fur mus ik und darstellende 
Kunst vo Viedni u známeho 
skladateľa prof. Roberta Schol
luma. V súčasnosti pôsobi ako 
asistentka spevu na Hudobnej 
fakulte VŠMU. 

Už počas štúdia sa oriento
va la na koncertný spev a !Pe
dagogickO Č1nnosť. Možn-osť 
štipendijného postgraduáLneho 
štúdia vo V·lednri využila práve 
k !\pecia lizácii sa na koncertný 
spev. Znásobila tu svoj pies
ňový a oratoriálny repet·toát·. 
Okrem toho mala v·o Viedni pr!
ležito !ilť hosPitovať u n!ektot'ých 
vokálnych peda!JÓ!lóv, možnosť 
n avštevovať viedenské operné 
podujatia a početné koncerty, 
na ktorých sa v minule; se
zóne vystriedal r ad šoi čkových 
svetových spevákov. Ok1·em 
práce n a vokálnej ka tedre Hu
dobnej faku lty VŠMU !PÔSobi 
tiež ako hlasový poradca Spe 
v~ckeho zboŕu slovenských uči 
teliek, ktorý sa utvoril vlani 
a 4)r a-cu je pod ve dením Eleny 
Sarayove.i·Kováčove i. Po návra·
te z Viedne si ju všimol Slov
koncet·t a umožnil ;e; niekoľko 
koncertných vyst úpeni - polo
recitály : v P.re·šove, v Rajec
kých Teplfc!ach, v Piešťanoch 
a v S:p.fšske.i Novej Vsi. Pre 
fonotéku Cs. rozhla·su v Bra· 
tis lave nahrala rad pi·esni od 
H. Wolfa, J . Bra hmsa a G. Mah· 

ler.a. ktoré boli vel'mi kladne 
hodnotené. 

Charakteru Stracenskej hlasu 
ve ľm! konvenuje roma,ntický 
p iesňový repertoár (Dvoi'ák, 
Wa"Qne t·, Brahms ). Vel'mi r ada 
interpretu je t vorbu barokových 
sklad ate ľov, vi!! si však nájsť 
vzťah a.i k modernej súčash.ej 
t vorbe. nl'icom sa na.iradše.i vo 
výbere rel)ertoéru · nec.háva 
o\rplyvií.ov.ať t extntn. 

V súčasnosti sa ViM6ria 
Stt·acenská pri\:lravuje na štu~ 
diinÝ oobyt v t<iieve. ·žk· 

Výber z kritík 
Dňa 25. apríla t . r. po prvý raz vystúpil v Prah é v Dome 

~!lle~c?v orchester Štátnej filhannónle z Košic so svójitn 
sef~ll'Igentom Bystríkom ... Režucbom, s dielanii I. Paŕikä, J, s. 
Baclia, J. Ha:)'dna. J . Gréstlka a R. Strauss!! ( O koncerte srtíé 
P_isali v 9, č. HZ.) Reakcie na predstavenie' sa šF boli pozl
tJvne nielen zo strany publika, ale kladné boli a j krit iky präž-
ského koncertu. z ktorých výber uvád:tatnii: · · 

Svobôdtté slovo, 3. 5. 72 a na druhej strane náročná 
· •. O t o väčšmi prekvapilo, žé St-rausSoM symfonická báseň 

je to orchester predovšetkým Don Juan • . . B. ~ežucha je di• 
zvukovo bóhdt(j a tvárny, k to• rigent, kt-o,·ý zrejme vie s or-
rý pr i svojom prvom pražskom chestrom prdcovat, vie čo chce 
V!/Stúpení pod vedením svojho a dok áže to tiež realizovať. Je 
šéfa B. R.cžucTw stl mohol odvá- •teokázalý, presný, ťažisko svo • 
žiť príst s programom, Tcde jej práce vkladá iste predo-

. ved l'a dvoch noviniek .~loven · všetkým do skúšok . V Straus-
slc(Jch skladatet ov . • . dokázal sovi by sme si boli želali viac 
sa s plným úspechom vyrovnat vzlet u, ale predvedenie ostat-
i s t akými úlohami, ako bola ných skladieb mato úroveň, 
flaydnova S!!mf6nia č . lOZ - lr.tor á vzbudzuje re.~pelct . p~ 

Práce, 19. 5. 72 
... Pre pražskú premiéru bol 

pr ogram zvolený náročne a v 
akustických podmienkach tele
su neznámych vyznel zväčša 
znamenite. Dirigent Bystrík 
Režucha chct!l zrejme svoje te
leso ukázať pražskému publiku 
z rozmanitých uhlov a najlep
šie sa to Kodlčanom vydar ilo v 
ukážkach zo súčasnej tvorby a 
v Bachovom čembaZovom kon
certe, Tam si jadro sláčikovej 
skupiny v niliom nezadalo s 
renomovanými komornými or
chestrami (ako .~ólístka excelo
vala Zttzmta Rtižičková ) . • . a 
potom najmä záverečné Améby 
Jozefa Greštílca predviedli r e 
prezentatívne. Bola t o ďalšia 
mani f es tácia zámerov m ladého 
telesa: čo najlepšie slúžiť mla· 
dej slovenskej hudobnej kultú
re " jej r.elku (ca) 



V novej funkcii 
Máte špecltlcké ul'nelecl<é plány v sú-. 

vislosti s FOK? 
Sú vyjadrené v dramaturQickom pláne 

pre budúcu sezónu a v perspektívnom 
!)láne na najbližšie tri r<>ky. Jeho hlav
né čt·ty môžem v stručnosti zhrnúť do 
týchto bod0v: me todická !Práca s <>r
chestrom, akcentovanie štýlovej rozma
nitosti, pest<>vanie súčasne,i českej a slo
v€nske.i hudby a t"<>zš!renie hudobnej 'Pa
le ty s prihliadnutim na <>becehstvo. 

Slovenský recitál 
Počas Pražskej jari soin mal príleži .. 

tost v Organovej sieni Domu ~tmelcoo 
vypočuť si celovečerný ~ecitál slooéno: 
ského klaviristu Mariána L ap š an s ké-
ho, v súčasnost! poslucháča IV. ročník/l 
pražskej AMU v triede vedenej prof• 
J. Panenkom. 

Koncom tohtoročnej koncer tnej sezón y, v predvečer Pr ažskej jari veľkú po
zor·nosť vyvolala _spräva, Ž€ šéf.diri~ent Slovenskej filharmónie, zaslúžilý umelec 
LA.J?ISLAV SLOVAK preberá vedenie jedného z na;jznámejš!ch a najprominent 
ne.Jslch československých orchest rov. V rozhovore by sme radi čita tel'om pri
bllžiť nlel~ ·<:ko1nosti, za ktorých majste·r Slovák novú funkciu prevzal, a le aj 
umelcove da·lsle p:racovné plány. Myslíte sl, že bude možné rozdeliť sl 

prácu tak, aby hráči oboch orchestrov 
mali pocit, že sa im vartujete bezo zvyš-' 
ku? 

Tento húževnatý, skromný mladý ume.; 
lee opätoyne potvrdil, že svojou ~ústav ... 
nou, starostlivou a dóklad1toU prípravoU 
sa vypr acoval medzi špičky svoje} ge,.. 
nerácie, nielen v $lotle7tskóm, ille i ti 
celoštátnom meradle. Lapšanskélió hru 
charakterizuje vyroonanie sa so ilt~lovou 
i technickou problematikou interpréta .. 
vanýcT~ dtel. V Práhe 'vera získal pt,í 
obohacovaní svojho registl'a dynamickycll 
a farebných prostriedkov ako i v n clot 
dobudnuti určitej prl·rodzenosti á twôľ•• 
nenosti .svojho prejavu. Ak by sme ešté 
niečo od neho mohli v budtícnosti Očaká.., 
vať, aby sa zdokonalilo, tak by to mali'J 
byť v prvom rade intenzívnejšie zapoje .. 
nie sa jeho individuality do hry. 

Ako prišlo k vášmu menovaniu za šéf
dirigenta Symfonického orchestra E'OK? 

Snímka: Z. · Mlnáčová 

Uve<l.omu;jem si, že to bude pré mňa 
óhromná záťaZ. budem v Prahe aj býv.ať 
a času nebude ·nazvyš, Zálež! ml však 
na tom1 aby som mohol 'U·robit kus dob
rej práce aj na térltór1\l P.rahy, ktorá ie 
v tejto oblasti konl•ec-koncov medziná
ťodným cent rom. 

Pri Zväze slovenských sklallate'fov 
prednedávnom vznikla Komisia mladých 
interpretov a jej vetlertie zverili vám, 
Mohli by sté povedať, čo podnietilo vznik 
tejto komlsit!? 

Vychädza.jUc z uznesen! XIV. zjazdu 
KSč má Zväz za \llohu ·starať sa o mla
dých umelcov a primknúť ich .ku sebe. 
Chceme: l . vychovať veľm'! dobrých 
umelcov-Interpretov a poskytnúť Im šir
ší pri.estor pre ich č1nnosť; 2. c.hceme 
im dať príležitosť zúčastňovať sa rôznych 
festivalov a štud.fjných ciest; 3. chceme 
ich Pl:'ipravovať na ume·leckú drá1hu tak, 
aby v budúcnosti boli &chopnt IPr·eberať 
naše úl·ohy. 

Aké sú perspektívne plány a úlohy 
komisie? 

Podmet·ný bol v tomto !Prípade FOK, 
kto.rý tna o IPt'·evzatl•e fun'kc.i:e požiadal. 
Podstatnú úlohu tu s amozrejme zohra
Ja kvalita mojej práce. Tá je totiž ďa
Hlko le:pš,ie hodnotenä v pražských o·r
chestt-och. Som napriklad stälym hos~ 
ťom českej fi lharmónie - a treba pove~ 
dať, že tam nie .ie ťažké dirl~ovať prvý 
konce'rot, ale je a·ozhodne ťažké dirl~ovat 
dvadSiaty a ďalš ie. Konl€c~koncov, ako 
prvý s lovenský dirl~en.t serm absolvoval 
dv·a zájazdy s českou filharmóniou a 
ako prvý Sl<>vák som mal príležit<>st na
študovať so súborom pražského Národ
ného divadla operu (Grécke pas1e 
S. Mal'timi), ktorú podnes d.i'ri~u.iem a 
v Ba·rcél<>ne sm€ s ňou mali veľké úspe
chy. Veľa 111ahrávam zo svetového l'e
pertoáru aj s P.raž.ským ;rozhlasovým or
chestr·om - a azda nebude nez;auj!ma
vé, že aj tu ma IPOž.fadaLJ o prevza-tie 
vedúce.i funkc1•e, ale v tom . čase som sa 
ui zaviazal FOK-u. Súbor týchto o·kiol ~ 
ností zrejme rozhodol o tom, že po od~ 
Chode doterajšieho šéfdlri~·enta dr. Sme
táčka do dôchod.ku ma lf,lovolaH na jeho 
mie.sto. Som teda v hlstórl! pt·ažských 
ťlrchestrov rprvý slovenský diri~ent, kto
r ý sa stal šéfdiri!:lentom. 
čo vás osobne podnietilo a prečo ste 

sa rozhodli pre tento krok? 
V podstate som nemohol odriecť: f unk

cia znamená veľkú z{)dpovednosť, aliô! je 
a j poctou. Postavenie Oľohestra FOK 

· je v í:epublike w áme: A z tohto hľ.a-

v Symfonickom orchestri FOK Pokiaľ 
ide o možnosť zmten, som presvedčený, 
že môžu viesť iba k le,pšiemu. Poč·et 
konce-r tov1 ktor é mám v úväzku v FOK 
som predsa realizoval aj doposia!', iba 
s rozličnými t€lesami. Teraz sa budem 
venovať iba dvom ot~chestrom. Chcel by 
som pr~spieť k čo najužše.1 spolupráci 
a k čo najhlbšiemu preli·naniu sa hudob-

Stretávame sa na schôdzach, ktoré 
majú zatiaľ or~ani.~ačno-lnformativny 
ráz. T~··eba povedať, že naši budúci itn
terpreti pristupu.ill k !VeC·i inicl•a<tivone a 
okrem moožstv.a svojich problémov pr.ed
kladajú hám aj I\emene.i podnetov. 

Uskutočnil sa výber do komisie na zá
klade určitých krltérli? 

Možno to zatiaľ nazvať klubom mla
dých. Ide v pods·tate o mladých umei
cov, ktort už pr ed verejnosťou vystu
povali alebo vystupujú, ale do Zväzu 
slovenských skladateľov eš·te nevstúpili. 

Ovodná, málo známa Sonáta fts môl 
op. 26 Muzia Clementiho bola pre Lap.-. 
šanského prostfiedkom na demonii~rova .. 
nie príkladnej sebadisciplíny, ·elegancie, 
vybrúsenosti detailov, perfektnej tech-· 
niky, priezračnosti faktúry a dôkladnlf 
zvaženého štýlového prístupu. Hoci Cho~ 
pinovu sonátu h mol, op. 58, st'avebne · 
i po stránke technickej zvládol LapšáiH 
ský nandjvýš suverénne, predsa len by 
sa žiadalo sústredenejšie vniknutie do 
citového bohatstva a do poézie jej ob-1 
sahu. Umelcov viac k odosoblleniu inkli-1 
nujúci prejav z programu celého ve"' 
čera pomerne najmenej korešpondoval 1 
bohatstvom fantázie chopínovského štý" 
lu. 
Veľký pokr ok a zvrúcnenie prejavu 

sme museli konštatovať u 11avelových 
Zrkadiel; ktoré ·sme počuli už aj na mar
covej prehliadke mladfích klaviristov v 
Piešťanoch. Uvoľnenosť prejavu, bohaté 
tieňovanie dynamiky - popri perfek t .. 
nom technickom vypracovaní potvrdili, 
že tento umelec sa neuspokojuje 1 do ., 
siahnutými métami, ale i11tenzívne pra-, 
cuje na vylepiiovanf svojM repertOáru. 
i ďalej. Skvelé virtuózne možnosti Lap., 
šanský potvrdi! bravúrnym, na tech-1 
nickú a dynamickú výdrž mtmoriádnlf 
požiadavky klaáúcim zvládnutím Toccao~ 
ty op. 11 od Sergeja Prokofieva. 

diska, z hľadiska umeleckého je to po
zítiv.ny k·t·ok smerom k lepšiemu rozvi
nutiu mojej práce. A konečne, dnes a ni 
vo svetovom meritku nie je nič zvlášt
ne, ak diri~enti zastävajú dve vedúce 
pozície. 

Aké zmeny môžu, alebo aj nastanú v 
Slovenskej filharmónii ? 

• ných kultúr oboch našich národov. Ako 
príklad môžem uviesť hneď môj vstupný 
koncert, na ktorom budem dit'>i~ovať 
IX. symfóniu L. va•n Beet hovena, a na 
kt.orom bude spo luúčinkovať Slovenský 
filha·rmonický zbo:r. Bude treba oboz·ná
miť českú ve.rejnosť aj s mladými slo
venskými dir!91mtrrll, so sólistami (prav
da, aj opačne ) - k čomu bud·e teraz 
dos.ť prilež!tost!. A nie v poslednom ra
de mi ide a.i o vzäjomnú výmenu v sú
časnosti bohateJ skJ..adateľskei tvorby. 

S pŕedchád!Zajúcou témou tiášho ťoz
hovoru - práca s F OK - súvisí otáz
ka: ostávate aj naďale:! vedúcim Komi
sie mladých Interpretov pri ZSS? 

To 'je otázka, či budem vládať aj na
ďalej !Plniť túto úlohu. To sa však VY•rie
ši na zjazde ZSS. Potom búdeme mať 
v te .ito veci jasno. INGE ŠIŠKOVA 

Chcem pr·edovšetkým poved.ať, že v 
Slovenske j ťilha.rmón.ii zostáV'Bm v plnom 
úväzku a dvojliretlnový úväzok preberám 

Varga 
nielen 

beatový ·•·• 

'(Dokončenie z l . str. ) 
n~j súčasno~tl do eklek t ic ilm'J , ktorý nám teraz v s la
bom odv.are ponúkcl celé kvantá amateristického ,.ume
nia". V te jto súvislosti by som spomenul aj renesanciu 
rock and rollu, ktorá, žiaľ . je t iež určitým prejavom 
dekadencie. Sú to však príznaky momentálne a dočas
né. Na budúcnosť sa pozerám zo zor ného uhla opti
mistu. 

• Ako sa s týmito momentálnymi , pomerne neradost
nýml faktami vyrovnávaš t:v. ako beatový hudobník? 

Dúfam , že nestrat!rn .,pôdu pod noham.i ", pretože som 
ta ničomu neuplsa l. Ak som sa pr.e rtléoo def initivne 
rozhodol, tak :potom pre hudbu v širšom slova zmysle, 
l! nie iba pre ieden 1P.J výsek. Spôsobu.ie mi radosť k·až
dodenné stretáv·anie sa so širokým hudobným materiá
lom. ktor.Ý má v s ebs uta jenA takmer bezhraničné mož
nosti Sipracovania. Treba ho len dokonale spoznať , a na
učiť sa z neho ťažiť. To by som vrele odporúčal všetkým 
našim mladým s kladatel'om. Po n iekol'kých rokoch svo
jei mu7,ikantskej praxe som dos.pel k záveru, že by ml 
bplo skoro ľúto nevyužiť čo najplnš ie spomínaný mate• 
.riál nielen na poll hudby beatovej, al·e tiež v iných jej 
oblastiach. SamozrE>jme. nemôžem sa venovať všetkým 
hudobným žánrom. Ale na mape svojich plánov do bu~ 
dúc.nosil preds a l<>n vid im ešte veŕa .,bielych miest", 
ktoré by som chcel v pr!hodnei chvlli vyplruť. 

e ,,Plesne z kolovrátku" a spolupráca s Pavlom I-tam~ 
melom a Kamilom Peterajom na LP .,Konvernencle

1
' 

boli teda Než snahou o vyplnenie jedného z ,,bhllycb 
miesť1 ? 

Do urootej mie.ry áno. 2iad,a sa mi však pripóm.et1úť, 
.že k rpiesňovei tvoTbe sa chcem vracať stále a ko k jed
nej z možno·stt š:per.lfického vyjadrovania sa, ťe ted.a 
toto ,.biele miesto" nie je ešte vyf)lnené def·ínitlvne. 
Nakoľko nemám vo vlaslbnej kapele možnosť real·izáde 
tak!ejto hudby, musím občas spolupracovať so svojimi 
kolegami. A naiJ)okon - nechcem sa obmedzovať iba 
na činnosť v Co!le~iu Musicu. 

• Komponuješ v súčasnosti a:l skladby, ktoré by bolo 
možné zaradiť pod hlavičku .,vážna hudba"? 

Ano. Spolupracu1em s filmom. Oproti .,konc'ertne.i" 
vážnej hudbe prináša filmová hudba jeden dôležit ý mo
men.t: mo-/,nosť okamžitého overenia s i svojich koncep-

cii na zvukovom pä se, a to dokonca i vo viacerých alter
na tívach. P.re tvo.rbu v tomto žánri boli pre mňa veľmi 
poučné rozhovory s .rnajstroiU ·filmove j hudby '- Zdeň,- . 
kom Liškom, ~ažnu hudb~ ~~ompp,Íluiem ;yi;astne už,,od .. 
detstva a mozno· povedať{ ze cez ni.J som sa dostal 
k hudbe beatovej. Momentálne pracujem na dych0vôm 
kvintete. Komorné z<>.skupenie drevených dychových ná" 
st rojov, ich zvläštna farebnosť ma lákali k S.Pr acovaniu 
u ž za štúdia na Konzervatóriu. 

VLADIM1Ŕ Cl2IK 

vajú. Preto ti položím otázku, čl sa ti zdá hudobná 'kd
t ika v oblasti beatu odborne f undovanli do takej miery, 
Ž'e ·môže pristúpiť k , s.eriózl~E!ll'lii hôdnbťenlu. sldat'll)y? 

s · kt·itíkou je to. zatiar problematické, Rýchly ' t6zvo.i 
beatovej' i tanečnej hudby pNniesol So sebou ohr.Omlié' 
množstvo materiálu. K tomu sa ptid-tužH s élkundár.ny 
jav - k vantita.Uvny rast rodiťlý kri:tlkov, á najmä veľ
mi m ladých kritikov, ktorým často chýba tlajtákladhéj
šie hudobné vzdelanie. Kritika beatu vôbec stoji na e Dosť často sa spájajú do súVislosti pojmy "baro- vratkých nohách. Nedokázala dosiaľ vytvoriť určité est~-

kovä polyfónia" a "beatová hud)>a". Je takéto kladenie, : tické no•rmy, nenašla ideäl, ktorý by slúžil ako základ 
do súvislostí skutočne ,.na mieste"? ·· pre po.rovnávanie, ktoré je jednou z h lavn ých čft kri

Podľa môjho názoru má beat s barokovou polyfóniou 
a kontrapunktom spolo0čnú lén a.kúsi motoričnosť, Ináč 
by sa dalo povedať, .že obe tieto kategórie sa vyzna 
čujú výraznOtl dynamickou povahou formy. Avšak 
v žictdnom pr!p.ade beatu nie jé vlastná kont·rapunktlc-· 
ká, pripadne polyfónna kompozičná p.ráca, Hoeď témy -
napr. z Bachových fúg - sú nesporne veľmi zauj!mavé, 
výrazné a nosné; predsa len ťažisko takejto sktadby 
Jež! v samotnom jeJ spracovani. Rovnako si a.1 beatový 
hudobník ,podobnú t ému vyberie za úče lom spracovania, 
t entoraz beato vej kompozície. Nie ie tu teda dôležitá 
prltomnost Bachove j témy, aíebo témy ktoréhokoľvek 
iného autora. Chcel by som ešte Podotknúf, že .pre
beranie klas ických tém nie ie. ako sa mnoh! mylne do
mnieva jú, zľahčovanie si o ráce. 

e V 3. čís le Melodie ma zaujal postoj Jlrího černého, 
ktorý vo svoie.1 recenzii na prvú Lľ Collegia dos lovne 
píše: . . . .,Už u Prúdu býval Var.ga silnejší ve zvukomal
be 3 práci s ltlotivem než ve stavbe celé pisné." A na 
inom miestP: . .. .,dve ste let stará predloha Haydnova 
klavlrniho koncertu dává spolehllvý podklad pro stav
bu nej lepší nahrávky alba .. . ". Neviem, ale zdá sa ml, 
že tentoraz ,Jirí Cerný buď zle vyjadril svoj správny 
postreh, alebo s právne vyjadril svo.i zlý 'POstreh. Aká 
.le tvoja mienka? 

Nerád sa v podobných situáciách .,obhaju.Jem", pre 
tože dobr á kritik~ m15že výkonnému hudobníkovi aj po
mti.he( a na mnohé veci upozorniť. Ale predov·šetkým 
musi mae k·rlt lk Ujasnem1 problematiku kompozície. 
Nerád sa vystatujem, ale predsa len musim vyjadriť 
svoju hrdosť na moje ,.zvukomaliamke~' kval1tY, k to
rých prltomnostl som sl doteraz ani neuveod.omll. Nec!tlm 
však. že by som bol naturalistom. Rovnako ma t€š! 
černého kladné hodnotenie motiviókej práce v moj ich 
skladbách. Avšak som zároveň pr€svedčený, že d{)'brá 
motivická pt·ácá Speje k dobre i fO<rmove.1 výs·tavbe. 200 
rokov stará predloha Hayd·novho klavtr-neho koncertu mi 
dala nana]výš spoľahlivO t ému pre výstavbu vlast nej 
skladby, krtoťe.1 fotmdvé kontúry sa :vôbec nezhodujú 
s Haydnovýtn rortdóltl. Na t oto as i Jir! černý ~abudol . 

e Z<Jstäfim~ e~té c~vifu · ))ri forme. Nevychlidza táto 
len llkósl ltlihottll~. \l{bka dlhým improvlzačným llse
kom1 

Aj k·ed' !mPQ·ovlzácie do určitej miery deformujll tvar 
formy, nie sú to také deformácie, ktoré by ju c.elkom 
narúšali, alebo dokonca negova.Ji. Tie úseky, ktocé o b
klopujú úseky improvizačné, sú totiž vopred fixované, 
pevne stanovené. 1de teda v :podstate o tzv. malú a le
atoriku, kde sa IJ)rvok náhody prejavu;je iha na niekto
rých miestach. ~Pr ičom zäklad zostáva nemeniteľný, 

e Takže forma je čiastočne tvárna. Prítomnost malej 
aleatorlky zrejme kritici čl recenzenti béatu neočakä-

t iky . . vôbec. Na dnešne.1 úrovni dťikäže J{rJtika rozl!šlť 
horši·e od lepši·eho, pripadne žántovo .,škatuľkováť". Al~ 
nachádzať kor e.ne kval·!ty, ha to éšt é nénašla normu. 
P·reto býva predmetom jej činnosti poväčšine, ,,Mdťtó
tenie" výtkoť!Ov j ednot livých Interpr etov, alebo te c:h
n!ckej kva lity platni. O hudbe samotnej s·a však zmie
ňuje najmenej. Každý kritik by mal preto ,préjsť sérlóz
nym hudobným školen!in, spoznať zákonitosti výv·O.ia l 

Na koncerte Collegia musica s F. Fre
šom. Snimky: r.. Lauffóvi 

hudobnú literatúru, aby mal vôbec odbonný podklad, 
bez ktor ého ni·e je mož-né výsledky jeho !Práoé brať 
väžne. Myslím, že aj mnohé redakcie by mali od &vójlch 
doplsovarel'<>v požadovať predovšetkým vzdelanie v od
bore. Pretože len dobrá štylistika (·ktorú ·môže upraviť 
aj lntemý redaktor) neved ie ku kvalité. 

e !eda kritika je upriamená viac na Interpreta, me• 
nej uz na tvorbu a tvorcov. Tento fäkt sa utčité pre
javuje aj u obecenstva. Pociťuješ to aj ty sám? · 

Mys!íJm, že áno, že dokonc.a dosť -.ý~·át>né, PO•I'U·lárilt( 
sme vLastne my. A tomuto .1·avu jé S]Jóčfat!l<u pOdťladé.llt 
l konzumácia n.aše j hudby. Avšalk z tejto skutočno$1:i 
plynú i isté .,výhody" : do určite.i mierý môžeme ob~· 
cens•tvu vnúHť svoj hudobný Ideál. Autori ta:l'léčných 
piesní by si mali . uvedomiť, že dis;ponujú Ob:rO'V,&kým 
kapitálom, ktorý IPr·edstavuje popula~·itá inte>r.preotov. Ce
lou svojou ·IPráoou by sa mali snažiť vytváŕať ozajstní 
kvaliil:y, pretože po.pulari·ta lntevpretov je g.a•ranoiou tO• 
ho, že nielen naivné ,.hlty", ale i hudba spiňajúca vyJ:. 
šie umelecké kritériá bude poc;luc'häčm l prUatá. Stavtt 
na tomto jave, znamená vychovávať na jšh·šte vt•IHvv po
slucháčov. Zhovär.a.J.a sa DAGMAR KOVAAovl 



Scéna z l. časti bystrickej insee náeie balettl Keď srdiečko pobolieva: mla
dú dvojicu predstavujú M. Cabanová a P. Lukáč. Snímka: K. Miklóši 

Nastáva sa často, aby symfonické 
s kladby slúžili alm podklad pre ba let
né stvárnenie. Ak sa tal{ stane, je to 
obyčajne vtedy, ak ma hudba dostatočné 
Inšpiračné momenty, ){toré podnecujú 
pohybových tvor cov k realizácii. 

Takto to bolo i na minuloročnom jubi
lé jnom koncerte k 60-tinám národ ného 
umelca JANA CIKKERA v DJGT v Ban
skej Bystrici, kedy baletné stvámenie 
časti Slovenske j suity (Sivé očká, bie
le Hčka) dalo poduet k jej pretaveniu 
d,o pohybu Umelecké vedenie DJGT "pri
pojllo" k Slovenskej suite, op. 22, ďa l šiu 
skladbu - Spomienky (op. 25 z roku 
1947) a baletný tvar týchto skladieb 
divadlo premiérovalo pod názvom Keď 

srdiečko pobolieva (20. 5. t. r. ). 
Balet v dvoch de jstvách obsahu je dva 

si!mOs ta tné výjavy, v ktorých je obs iah
n utá základná myšlienka Cikkerovej hud
by: , láska k prírode a k čl oveku. Prvá 
časť (Sp.omienky) sa skladá z troch 
obrazov. Je to symbolika .ve<':nélw zá
pasu dobra a z la. Mla dá dvojica pre
ží_,.a · šťastné · clw1le lúsky, které naTúša 
n e.iloko'jily seli dievtiny: na príl{aZ Ž'CJU
chtivej ' ·m'a tky sa n1iatir · n'éiri6žu zobrať, 
lebo d ievčina ·Je chu'dobná. Sta~tné pre
budenie a radosť zo svadobného ·rúcha 
zahái\a predstavu zlých vízií, ktoré sú 
v hudbe vlastne autorovým protivojno
vs;m hlasom. Hlavné postavy [mladú dvo
jicu tancujú Mir oslava Cabanová a Pavel 
Lukáč] v ľahkom a nežnom prejave zvs;
raznlli práve krehkosť a mäkkosť Cikke· 
rovej hudby. Dynamický treti ob;az bol 
pôsobivý, oproti nemu však poma lé časti 
vyzneli dosť statir.l{y. 

Druhá čast predstavenia patr! obrazu 
živ-ota slovenskSich mládencov a diev, 
ich smútkom a radostiam, tak ako to po
núka hudba Slovenskej suity. jednotlivé 
časti suity majú svoju adekvátnu podo
bu v pohybe, ktors; má nielen podobu 
ba letnú, a le l štylizovane ľudovú - čl 

už Ide o koscov na lúke a šibalstvá 
!Pastierika. (Mária Bélová - čast na 
Zelenej lúke), či lásku mladých (Moja 
milá, kde sl?]. pôsobivý prejav lásky, 
k torú čaká rozlúčenie (Sivé očká, biele 
l!čka - výborne stvámili M . Trégerová 

imp~zantné 
t 7R"' XT ' -• · «~;---~...._.. 

poduj~ti~ 
~.~----·--· ------~---~ 

medzinárodného 

výz.nam~----
8. medzinárodnv 
---
festival 
J!DJ!Ulárnej_ 
piesne 

oboieva 
a F. O. Berna tík ), smútok mladých diev 
nad odchodom ich milých - regrútov 
(Keď srdiečko pobolieva), či rados tnú 
pohodu zo stretnutia (J ano, Jano, ty si 
zbojn!kl]. ktorá vyústi v temperamentný 
tanec na hudbu Valašského tanca z ope· 
ry juro Jánošfk. 

V oboch častiach sa striedaj(J dyna
mické a lyrlcké obrazy, ktorých výraz 
je najpôsoblve jší v Slovenskej suite, kde 
r adostná atmosféra všetko rozvesel! a 
roztancuje. 

Pohybové stvárnenie dvoch symfonic
kých skladieb Jána Cikkera pripravil 
cho·reo!)raf F. O. Bernatík. Poznanie 
drobných výrazových nuans Cikkerovej 
hudby dalo pečat aj pohybovému pre ja
vu. Jeho práca sa neopiera o č istý kla
sický baletný štýl, nie sú to všal\ ani 
fo lklórne tanečné kr eácie, ale vzdušný 
pohyb, opie l'ajúr.i sa o základy ba letu, 
popretkávanlí folk lórnymi tanečnými 

p rvka mi, ktoré majú pL·evahu hlavne 
v dynamických častiach. Táto forma pre-
javu Je nielen p1·!stupná, a l.e a i vhodná . 
pre tak~ !l~ľeú;fsúiiÔr, -akt"le' v-·ojC;r:" " " 
.K tomu bola prispôsobená a j· práca hos
ťuJ úcej Ing. arch. Jany Krivošovej, kto
rá r iešila kostýmy aj scénu [nesie sa 
v duchu jednoduchosti, prevláda biela 
a žltooranžová farba ). V prvej časti -
na · Jednoduche j a dÔvtipnej scéne -
dáva · vyzn·ieť ľahkým odevom, ktoré zod
povedali častiam slovenského kroja. Dru· 
há čas ť sa odohL·áva na scéne, kt-ore j 
chýba viac jas u, najmä na pozad! a vý· 
raznejšie fol klórne prvky v kro joch 
mladých dievč at. Orchester pr istupoval 
k práci na C!.kke rovej hudbe veľmi zocl· 

povedne. So súhlasom sklada teľa, dl i'l· 
~ ent A. Buranovsl<ý rozšíril obsadenie 
orche-stra najmä v Spomienkach (pôvo cl· 
ne pre 5 dychových nástrojov a sláči· 
kový orchester] a k obom symfonickým 
skladbám [kvôli gradácii] prida li Valaš· 
ský tanec z opery Juro ]á nošlk. Obe 
skladby - Spomienky i Slovenská suita 
- pre svoju nežrosf a slovenský kolorit 
sú vďačným part,om pre hudobníkov, čo 

bolo vidieť aj na dobrom výkone Or· 

chestra. Eva Michalová 

rfe us 

Keď pred ôsmymi rokmi v skromnom 
pr!rodnom dívadi·elku na Slnečnom po· 
brež! sa zača l prvý ročník festiva lu Zla
tý Orfeus, málokto si vedel Predstaviť 
že t u vznikne také veľkolepé ooduiatie, 
Aby sme Pochopili premenv. ktoré tu 
nasta li, nesmieme byť zaťažení asocii\ 
ciami s Bratislavskou lýr·ou. Kým hneď 

Nad jeCJnou sezónou 

Skupina Hudobnej mládeže (HuMl) pri 
Gymnáziu a , SVS v Trnave dosiahla v 
školskom roku 1971/ 1972 prenikavé úspe
chy na poli · kultúrnej · činnosti. O roveň 
celovečerných koncertov, ktoré v -spolu
práci s tajomníčkou HuMl Slovenska 
Emíliou K limovou priprav ila pre svojich 
členov, ďaleko presiahla miestny rámec. 
Podujat-ia tohto druhu sú totiž medzi 
našou stredoškolskou mládežou ešt e stá
le skôr vzácnou ·výnimkou než pravid
lom. 
Činnost skupiny sa riadila podra celo

ročného plánu. Začali sme ju v septem
bri vorbou nového výboru. Dária Kovaéo
vičová, študentka III. ročníka, referovala 
o svojich zážitkoch z l. čs. tábora HuMl 
v Chebe (júl 1971 ). Na prvom zasadnutí 
sme prejednali novú organizáciu kon
certov. Starý systém rozpredaja jednotli
vých lístkov sme nahradili permanent-· 
kami na celý cyklus. 

Otvárací koncert bol 8. októbra 1971 v 
divadle. Privítali sme na ňom vzácnych 
hostí - umelcov z Br,uselu. Pre vnímavé 
duše mladých návštevníkov bolo neoby
čajným zážitkom oboznámenie sa so sta
rými hudobnými nástrojmi renesancie a 
baroka, ktoré už dožívajú zväčša iba v 
múzeách. Precízna súhra a jemný do
bový 'kolorit v skladbách starých maj 
strov presvedčili mnohých z tých, 'ktorí 
sa obávali slova .,koncert, bar oková hud 
ba", o neopodstatnenosti ich obáv. Ne
zabudli sme ani na tradičné pohostin
stvo a malou drobnosťou sme nechali 
umelcom pamiatktt .... na naše stretnutie. 
Bolo také krásne, že vedúci súboru a 
hráč na violu da gamba - pán Bauwens 
sa po koncerte poďakoval priamo pub
liku. Originálny záznam podobného cha
rakteru nám osobne zvečnil aj v našej 
"zácnei kronike. Znie: ,.Barokový sií.bor 
ie nad.~emí pobytom na Slovensku. Srde č 
nosť pd,if'ltia. milota, vzácna ľu.dskosr 

nás dojal' a zanecluljú nám nezabudnu .. 
teľnl spomienky". . 
Dňa 10. novembra sa členovia HuM!· 

preukazovali permanentk·ami pri vst!LP' 
na koncert . Bratislavského dychového, 
k·vinteta. Očastníkmi koncert u bolí aj 
p1·o{esori Ev gymnázií Západoslovenské, 
ho 'kraja. Okrem nových i starších auto~ 
rov komorne j hudby spoznali posluc.háči 
aj menej známe dychové nástroje sym~ 
t onického orchestra. 

Drra 18. februára, kedy ovenčení čer~ 
stvými vavrínmi z umeleckého t urné na 
Kube zastali na pódiu divadla členovia 
Slove11ského komorného orchestra, · čin.; 
nosť Ili. ročníka koncertov HuMl v Tr~ 
nave k·ulminovala. O koncerte sme po~ 
drobnejšie referovali v jednom z pred~ 
chádzajúcich čísel . 

Klavír ny recitál Petra Toperczera 1 
brilantným výkonom mladého umelca 
(13. apríla) bol najdôstojnejším zakon .... 
čením ,,koncertnej sezóny".· Hosťami kon~ 
certu bola delegácia mládeže zo S.piš · 
skej Novej V si. Po koncerte w v k rátkej· 
besede preukázal hosťujúci sólista aj ako 
neobyčajne inteligentný a kultúrny roz . 
právač. 

Vysoká spoločenská úroveň jednotli ·· 
vých večerov, na ktorých poslucháčov po 
svete hudby nesprevádzalo hovorené slO·• 
vo, ale starostlivo zostavený programo·· 
vý bulletin, sa prejavila aj v správani 
a oblečení mladých návštevníkov. ' Ele~ 
gancia, pri ktorej nechýbali ani večerné 
toalety, vyberané chovanie - to všetlpo 
dodávalo týmto podujatiam lesk, šarm a 
pečať slávnostnosti. 

Treba len dodať, že v sľičasnom št ádiu 
rozvoja kultúrne j socialistickej spoloč
nosti Slovensku už nepristane vytrvalé 
zaostávanie, ako tomu bolo v minulo.~ ti: 
Preto skutočnost, že v čechách dostalo 
hnutie HuMl svoj " úradný odpich" so 
súhlasom Ministerstva kultúry už pred 
rokom, mala by byť bur cuj úcim st-imu 
lom· pre SSHV a Ministerstvo kultúry aj 
tt nás. JÁN SCHU l TZ 

. Na margo jedného koncertu 
Dňa 21. mája v Zrkadlovej sieni Pri · 

mac:iálneho paláca sa uskutočnil koncert 
z k omornej t oor by súčasných českých 
skladaterov. Ako po vedal v úvodnom 
prejave predseda Zväzu slovenských 
sk·ladateľov prof. dr: Ot ó· •F e 1' e·n cz y, 
bolo to prvé podujatie, ktot'ým chce 
naša skladateľská organizácia pravidel 
ne - živou int erpretáciou - infor mo
val slovenskú hudobnú verejnost o sú
časnom hudobnom dianí v čechách a na 
Morave. Zväz českých skladateľov a kon
certných umelcov si zas predsavzal or
ganizačne zabezpečovat k oncerty zo sú 
časnej slovenskej tvorby v Prahe. 

Táto iniciatíva sesterských organizácií 
.,hudobného frontu" je opravdu chvá
lyhodná. Ved' v poslednom desaťročí sa 
vzájomné živé výmenné ko ntakty medzi 
česTcou a slo~erzslwu hudbou nezdravo 
zreduko rJal l. To, čo zaznievalo, predsta
vovalo len torzo spektra snažení na 
oboch stranách á vonkoncom nemohlo 
dať poslucháčom ani len pri bližný obraz 
oboch prudko sa rozvíjajúcich 'kultúr. 
Príčin tohto stavu bol o zr ejme mnoho 
- od ,.objektívnych" (organizačných -
ale i tam hlavnú úlohu zohrávaj ú ľudia, 
ich záujem či nezáujem!) až po subjek 
tívne. Nie je cieľom tejto poznámky ich 
analyzovat' - hla tJné je, že sa urobil pr 
vý krok k náprave. 

Program spomínaného koncertu bol 
zrejme do značnej miery podmienený vý 
berom interpret ov - myslím konkrét -

Muslim Magomajev 

prvé ročn!ky Lýry postavili laťku dosť 
vysoko a odvtedy vývoj pok>račuje len 
miernou evolúciou, v Bulhar sku nastá
va jú zásadné kvalitat hnne zmeny.' Tieto 
nie sú osihoteným javom, ale úz·ko sil
visia s celkovým vývojom v k·ra j ine. Len 
jeden priklad: za osem rokov existenci·e. 
rest iv.alu 1Pt'4&mo na Slnečnom pobreží 

ne účasťou Pr a ž s k é h o d ych o v é
h o k v i n te t a; vďak·a nemu mohlo za 
znieť Dychové kvinteto Lubomíra 2 e
l e zn é ho z r. 1969 ,a Sonát a pre dycho 
vé kvinteto a klavír Oldŕicha Flo s m.g,., 
na z roku 1970 (za spoluúčinkovania Jg7, 
sefa Há l u). Medzi tieto dve ensemblr(f, 
vé skladby boli zaradené dve cyklické 
'klavírne d iela - ll. sonáta pre klavír 
od Lubomíra B ár tu z r . 1961 a cyklus 
klavírnych výrazových štúdií, op. 26 od 
Viktora K a l ab i s a Akcenty ( z rokov 
1966- 1967 ); pr vú predniesol Jan M-ar
c o l , druhú Peter T o pe r c z e r. 

Nepokladáme za správne vyjadrovať 
sa k predvedeným slcladbám - mohlo 
by íst' totiž prinajmenšom o vyjadrení,e 
j ednorázovej impresie. Poznamenávame' 
iba, že štý love predstavovali pomerrie 
širokú paletu 'nielen čo do vzájomnej 
konfrontácie, ale i pri porovnaní častí, 
ktor~ ich vytvárali . Nemožno však obíst 
mlčaním zanietený výkon všetkých účin-< 
kuj tícich - napr iek pomerne slabo nav. 
štívenej koncertnej miestnosti ( čo tvori-· 
lo prikry 'kontrast k záujmu pražsk ého 
publika na aprílovom koncerte zo sl o
venských skladieb - tam bola omnoho 
väčšia koncertná sieň plná!) . Tento pos
ledný f akt rozhodne nie je pote.~iteľný. 

Čiastočná príčina väzí azda v onesko
renom plagátovaní koncertu (stáva sa v 
poslednom čase už bratislavskou špecia
litou, že - s výnimkou 'koncertov Slo ~ 
oenskej filharmónie - sa objavuj ú z väč -· 

vyrás tlo asi sto nádhe.rných ho telov a 
tak vlast ne z ničoho vz·nik lo moderné 
t ur istické stredisko. P·rav-da, t ento roz
voj ešte nie vždy ideálne harmonizuje s 
ľuďmi. Platí to i o niektorých pr.ac.ov
nfkoch štábu festivalu: hosť tu musí 
zdolať ni·ek,oľko drobných neprí jemností, 
kým od pr íchodu dosiahne ubytovanie, 
získa vst upe nky, pozvánky atď. 

ORFEUS VERSUS L'f'RA 

Nenechajme sa t ýmito, síce neprí jem
nými, ale okrajovými iavmi pomý liť. Na
priek ich existencii musíme konštatova ť, 
že už sú za nami časy, keď priorita 
Lýry vOČ1i Orfeovi bola m imo diskus ie 
a keď sme Bulharom poskytovali oo~ 
mocnú r uku pri ich prvých krokoch ;r,a 
medziná·rodným uz,naním. Pripomeňme si, 
že práve viťazstvo Lili Ivanovovej v sú ~ 
ťa:ll o Zlatý kľúč r. 1966,· ktorá bola 
v Bratislave, bolo prvým výrazným me
dzi·národným úspechom bulharskej ,po
pulá,rnej hudby. Od vtedy sa bulharskí in
tevpretl ,presadili na mnohých medzi
nár-odných pódiá·ch a vytvorili si vlastné 
efektivn·e prostr iedky, pomocou ktorých 
môžu propa!)ova ť svoju tvorbu. Aký ie 
teda súčasný stav? Zjednodušene pove
dané: Lý·ra má ešte stále na svojom 
konte výhodu väčšej tradície, kv.alit.ne.i
šieho pracovného štábu, orchesti'.a a ľah-



Mladf h:odob-nici 
na Bertramke 

PoČfl'S · aprflla a má."ia :bola 11o1ž -~ dNhý ... 
lar't Dušilrova súťaž hudobnej mlád-eža, 
ktorej sa ~účasmilo taknne:r 140 mladých 
hudobn~·Ov, zvä·čša ži•akov ľudovýdl š9:<ôl 
umenia a konz•er.vatórJí. T•r•ertina ú<:.ast
·ntkov bola -m:imoij:)raž·skýoh, a p:ráv·e ·me
dzi n:imi bol aibsol-út'lle bodorv·o najvyššie 
ohodnote-ný tiri-násťr•o-čný f•agotista Miloš 
Wichterle z Ľudov•ej školy umeni·a v 
Havlíčkovom Brode. Skor-o t•akého vys.o
kého bodového oho-dnotenia sa do·stal•o 
klarinettsťoví Františkovi Blähovi z pl
z-enského Konzervatória. Očastn~k z naj
vzdialenejšieho mesta, flautista J·ozef 
Sršeň z Ľudovej školy um~mia v Ružom
berku získal dt·uhú cenu vo svojej k·a
tegórti. Veľkým prísľubom boli poslu
cháči p·ražského Konze·l'V•aotórda, najmä 
speváčka Zora Jehličkorvá, huslista čenek 
Pavlik a hobojové kvarteto, ktoré viedol 
Jirí Hebd.a. 

Starostlivo spracované výsledky bodo
:vania ·u všetkých súťažiacich ukazujú 
na veľký záu jem a dobrú úrorv·eň naj
mä u dychový-ah nástrojov, Ziatúaľ čo v 
odbor-e spevu, ktorý bol eš.te početnejšie 
obsadený, bola úroveň väčšiny súťažia
cich pomerne ní~a. Na súťaži sa z:išlo 
tiež 24 komorných súborov, od dua 100 
kvintet·o, vcelku dobrej kvality. 

Rozdelenie súťaži·acich podľ-a vek·ových 
kategôri! i vy·členenie budúcich IP'ľ·ofe
sionálov do zvláštnej kategó.-ie umož
riilo i tým, ktorí S·a chcú venovať hudbe 
iba ako svojej záľube, aby si mohli svo
je schopnosti zmerať so seberovnými. 

Uspor iadatelia súťaž-e (Mozart·ova obec 
.v čSSR) mali šťastnú ruku, k·eď ju 
umiestnili do nádherného prostredia 
rpra žskej vily Bertramky - pamätne j 
d voma Mozartovým! pobytmi. VzduŠná 
architektúr'a niekdajšieho sídla hudob
nej rodiny Duškovcov bola dôstojným 
a inšpi•rujúcim rámcom novej tradície, 
rod iacej s a z nad·šenia a obe:tavosti čle
nov Mozartovej obce, ako .aj mnohých 
umelcov a pedagógov, ktorí bez ná·ro'ku 
na odmenu dá·vajú svoje umenie a skú
senosti tejto ušľacht-ilej akcii. -ms -

.~cr v poslednú chvjľu a, aj to v nedosta
točnom množstve) - ale to platí len 
vzhľadom na stabilný okruh hudobných 
nadšencov (grupujúcich sa zväčša z ra
dov študujúcej mládeže), k t orý zachra 
ňuje reputáciu Bratislavy ako hudobného 
mesta najmä 1t a komorných koncertoch. 
Neplatí to však o členoch Zväzu slo
venských skladateľov, Tiťor! 'nieteií.ze '"'do~ 
Sťal i vopred pozvánku s presným pro
gramom, ale i upozornenie na o!íznwn 
tohto podu j at ia. Napriek tomu ich tam 
prišlo iba zo dve- tri desiatky. A t o fe 
skutočne málo. 

l /ceď j e pochopiteľné, že nie ušetci 
pozvaní sa mohli v danom termíne do
staviť, predsa len malá tíčasť členolJ 
organizácie, Tctorá združuje profesionál
nych sTcladateľov, inter pretov a muzilco
lógov na Slovensku, signalizuje zjavnú 
nezáu jem mnohých z nich o to, čo sa 
za hranicami SSR - v spoločnom štát· 
nom út vare - na hudobnom poli dej e. 
A/co Tceby mnohí z príslušníTcov sloven
t/cej hudobnej obce boli taTc presvedčení 
o /cualite svojej práce, že nepoTcladajt1 
za potrebné sa aspoň príležitostne po 
zríet, .,ako to robia inde"! Hoci je 1ze 
popierateľnou skutočnosťou, že umenie 
na úrovni vyrastalo vždy zo širokých 
kontaktov, začínajú sa mnohí tt nás uťa· 
liovat' do ulity svojho vlastného .,ja" . 
Prípad koncertu z komornej tvorby slÍ
časných českých skladateľov je len ďal 
ším ohnivkom v reťazi - ak sa hrá 
čosi z novej tvorby domácej i zahra 
ničnej, vždy sa z radov profesionálotl 
zíde hŕstka tých istých ľudí, Ostatn(!ch 
to zrejme nezaujíma. Nejde o seba· 
Tclam vlastnej ,,dokonal osti" ? -ra-

šej prístupnosti z vacs1ny štátov. Or
feus má zasa ·veľkoryse,i-šie finančné 
(naj mä va-lutové) možnosti, takmer ne
ohraničené ubyto·vacie kapacity, si·lnej 
ší vývojový impulz, ako i najatraktív
nejší magnet: mo•r·e a doJ?ré poča•s-ie . 

Z dote·raz uve d•eného vyplýv.a, ž·e je na 
čase, aby med·zi oboma festivalm i sa od
stránil určitý e xi-stujúci poc it r ivality 
a vZJnikla úzka s polup.ráca, pre ktotrú sú 
naozaj široké mol'Jnost1. Predovšetkým 
by s a m al lmnečne odstrániť najhlavnejší 
problém, a to časová kolízJia (Orfe us sa 
končí 7. júna, čiž-e v deň. kedy sa za
čína Lýra ). Ďa lš ie veľké rezervy sú v 
zleiPŠ-e.ní vzáj omnej kooperácie pr.i an
!Jažovan! zahraničných účinkujúcich a p ri 
:~;,jednotení postojov v·o FIDOF-e a v 
iných medzinárodných organizáciách. 

SÚŤAŽE A BULHARSKÄ 
ŠPECIFIČNOSŤ 

ku. res:p. poznámku o · prvom· predvede
n í ; · zísť·Ova.nie · pôv·od'nej" ' pi:ovenienNlt 
j ednotlivých pr.ameňov" - čo môže 's1ú
žiť ako .podil1·et pre obla sť hud·o·l;>no-his 
toľ~c:kého bád·a:nia. V tomto zmysle m.~že 

Beethoven 
. . . · byť podnetná i osobno-sť Mikuláša-Zn~-es? 

.-.r7w"-!llli·lli·.:,·,..., ' ' ~ala - veľmi blízk·eho · IP~'iatel'ia Beeťho!'

a Slovensko 
Vyd.a-v.at·e.f.st •v.o Osveba, n. p, Martin sa 

zaslúžilo o uv.erejnenie knt~nej publi
kácie, ktorá si zasluhuj.e. aby o nej bo
la verejnosť inf.ormovarná. Jej názov -
Beethoven a Slovensko - pred-stavova,[ 
výskumnú tému zvolenú pracovníčkou 
Hudobného oddelenia Slovenského národ
ného mÚZiea dr. Ľubou Ballovou. V po
d.obe, v akej máme . tému dnes p,red 
sebou, je s.pôsobHá, aby mohl-a vzbudiť 
záujem verejnosti. Hneď v úvode do
stávame odpoveď, res;p. informáciu -
v pľJebehu textu ov•e;r.enú o 
postupoch a hlavných zásadách koncep
cie, keď d~. Ballová píše: ,.PJ:edovšetkým 
sú to osobné kontakty Beethovena s 
pr-iateľmi pochádz·a júcimi zo Slovenska, 
d,.alej jeho pobyt, resp. pobyty na Slo
vensku a:ko aj záujem o Beethovenovu 
hudbu, jej .prijatie a r.ozšírenie na Slo
vensku". To musí byť d-oložené faktami. 
Nimi je textová časť rozdelená na väč
š•ie state: Bratislava, Dolná Krupá, Hlo
hovec, Piešťany, Ďalšie mestá a Mikuláš 
Zmeškal. Text priam hýri citátmi na 
príklad z osobných lis.tov skJ.adateľa , 
a lebo z korešpondencie osôb, kto.ré s 
ním boli v styku, z ,poznámok ko•nver
začných zošitov, z d-o bov·e.i tlače ako 
napr. z p,res s-burger Zei-tung a veno
vaniami skladieb. čitateľ má príležitosť 
oboznámiť sa s mimoria dne zaujíma vým 
dokumentačným mater·iál-om a zároveň si 
môže utvoriť reáJ.ny obraz o vztahu veľ
kého skl.ad.ate ľ·a k Slovensku. Dozvedáme 
sa, že s-kladateľov jediný, skutočne do
kázateľný pobyt n.a naš om území s:a da
tu je rO'kotn 1796 a vzťahuje sa na Bra
tislavu. Dôkaz-om ie Beethove nov list 
J. A. Streiche.rovi d·o Vied·n·e. Všetko 
ostatné je už len pravdepodobnosť a 
možné. V tom zmysle vidíme i návštevu 
u Babet ty Keg levichove.i v Bratis lave -
autorka rozvíja úvahu nad možnosťou 
stretnutia s p.rof. hudby He·inrichom 
Kleinom. zakladat•eľom Beethov-enovho 

kultu v Bratis lave. Mno ho dohadov krú
ži okolo . Dolnej Krupej, kde rod~na 
Brunsvilw vcov vlastnila kašt iel'. Rod ina 
ma la ve ľmi blízke vzťahy ku s kladate
l'ovi, al<' či skutočne navštívil ich tunaj
š ie síd ľn v rokoch 1800, 1801, ale bo 1806, 
na t út-o otázku ne do.stávame odpoveď. 
V P iešťanoch mohol vzniknúť povestný 
list "nesmrt·el'ne j milej" ( citovaný v pl 
nom zne-ní ), ktorého problematiku vy
rieši ť bude sotva komu dop.r iat e. Auto r 
ka poukazuje na niekoľko momentov. 
ktoré zabraňuJú kladnému riešeniu (da
tovanie listu. meno adresátky, jeho 
vznik p·očas kúpeľného pobytu, miesto 
u rčen ia ie skryté 7.a písme,nom K .. otáz
ka možnos t i odoslania listu) . Pos
ledn (! dve state Ďalšie mes tá a Mikuláš 
Zmeškal sa v prvom :prí pade vzť·ahujú 
na n estovani•~ Beethovenove j hudby. Text 
sa ohran ičuje na vymenúvanie a veľmi 
stručné opopisovanie miest, kde sa ve
novala sk ladateľov i P07ornos'ť. Stručnos ť 
state ie podmienená dvoma :problémami, 
s k to rými s.a dr. Ballov'á s tr etla v prie
behu svo ie i výskumnej práce: .,datova
n ie odo isov. ktoré neuvádzaiú rok vzni-

Spieva Darina Laščiaková 
[

, ·(Ef, " pod ·Roháčom žijem · ·~.,:,,Ej, pf)nlihl'aj sa, šuhaj - Ej, zaš~;-n-1U-. _o_y_e_č_k_y_. -, 
- Co to za veselie - Na kamen:et:li.u sedela - Už sme ovečky podojili -
Povej, vetrfčku, povej - Zahrajte mi tichtíčko - Čiern il kura kráča - Zboj-
níkova žena - Večernice} @ - OPUS, 1971 · 

Po rokoch, kedy sme dychtivo objavo
vali svet fo lk ló rneho boha ts tva a boli 
povďační za ka ždé nové meno spevál<a, 
súboru, prog ra mu - ale aj f ilmu -
zaoberajú cimi sa ludovo u temat ikou, pr i
š li časy, kedy si ko nzument začína vy
berať, niekedy možno i prebera ť. Málo
komu stačí kópia, ll ľ a d á ~a bud umel ec · 
l<á šty li zácia, a lebo origi.nalita - auten
tič nosť. Nájs ľ medzi týmito dvoma pólmi 
miesto pre speváčlnt Darinu Laščiakovú, 

je velmi fažl\é. Vychá dza zo svo jho -
oravského, l<to ré neza pr ie výberom ma
ter iálu . Ale prectsn le n - jej poda nie 
má v sebe š tylizáciu, možno ciefa vedo· 
mú, is te premys lenú a j pocas t•okov štú
dia hudby, pôsobenia v rozhlase, mož
nos tí poučenia sa na iných prlkl adoch. 
Tým nechcem poveda ť, že DaJ•i na Lailč i a
ková je nepôvodná, alebo neo l'iginá lna 
speváčka - práve na opak. fej hlas je 
taký fascinujúci pôsobivý, že poslucháč 
má opäť a opäť dojem, že sedr pri pra
meni živej vody. Podarilo sa jej vnik· 
núť do pods taty spevu oravs l<ých žien. 
zlskala od nich spôsob prednesu, citli · 
vosť, os tré hrany autentického z jemnila 

- mi:il,kosťou na farby bohatého hlasu. 
Vie jedinečne používať dynamiku, má 
vkusné vibrtí to, jemné glisandá na konci 
hudobných . fráz. A predoyšetkým - po· 

vena. Dr . Ba-llová poukazuj.e na rriož 
no.sť IPl'·Osrt·r edníc.t ·vom pr,ieskumu v rodi 
ne Zmešk.a.lov.cov osv-eťUť určitý kultli1-':.. 
no-histo.ri-cký úsek · na · Slovénsku. 

Zo .spôsobu , · akým ··je obsah publikácie 
s.pústu·pňo·vaný a lit·el'árne · pod'avany, 
mohJ.i by · sme súdiť o je j určení pre 

· pdsne i•nformätí ~ne ·c·i-ele . Ze- j e lmilla 
výpočtom všet kého tqho, čo o B eelhove-
novi a SJ.ove.ns k u. vieme a ·pre-d pokl<Idá,. 
m e, je clôsle.dok, z~ sn.ahy chc.i.e ~ .iúf cii·::o 
mov.ať a zdef.qvať f:ak ty zrejme vyplýva , 
že sa nes:tr.e t áv.ame s prípa·d:ným st~·no
v.iskom - · a vyvodzovať polem'i-cké o hiz',.. 
ky ie ponechané na čitateľa. V texte: ':ie 
odkazovaný na p:Oznámky cjednak po/d 
arabským čís•lovaním za každou ·cstať·8U, 
jednak za . textom ,pod názvom P6\oh;v 
.pod cr;ímskym číslov.aním - . čo . sa· naPO:t 
k on hneď ,.osv.edčí" ako malé d·obrodr u.Z:,. 
st vo, n:akol'ko a j v Prílohách. ná,idéthe 
opäť .Údkazy na pozn ámky pod a.t:absk~tn 

· číslovaním za touto uv,edenou · sta ťou. 
Teda tr.eba mať d-ob~·ú ·vôľu k lisotovaniu, 
a t ú odborník z~·-e;jme bude mať. Tým 
padlo t"Ozhodnutie : kniha je určená v 
prvom rade pre odborníkov pr.a.cujúc ich 
v oblasti hudobnej teór~e (histô.t~ie a 
pod.), ~eďže obsahu :ie fakty o .. histo
rickýc h u d.alostd·ach. Okr·e111 toho si;iha 
dr. Ba!lová po lite•rárn om štýle, k t9rý 
pre laika nemôže byť ' p.rlťa.žHvý, nakoľ
ko mu chýba potr-ebná ľahkosť. čo však 
bude zrejme príťažlivé pre ,.fanati kov" 
(a obdivoo·vat·e ľov Beethov·ena ), to bude, 
ako sme t•o už ko nštatovali na zač i·atku, 
množst·vQ mimoriadne zaujímavých citá
t ov a obrazová ča·sť publikácd.e. k torá 
zahrňuj e 72 či•e·rnobielych a 16 faťeb

ných fo-toq.rafií a fotokó10ií. Uvedením 
nemeckého p.r·ekladu tex•tu (pr eklad 
J . Albrecht)', ktorý je tParalelne umiest 
nený popri s1ovenskej t extácii - dô
sledne v cel·e.i publikácii - sa zr-e inle 
pomýšl'alo aj na záu j.em zo zahranič i a: 

V exkluzívne vybavenej väzbe, s a t 
r aktívnym obalom a vo vkus-nej graf ic 
kej úprave Ing. arch. G. Turzu je kn iha 
príťa žlivá i na pohľad. 

INGE ŠIŠKOV Ä · 

zná svoje možnosti, netrápi sa s veselý· 
mi piesňami, keď dobre vie, že najsil
nejšia je v zádumčivých, baladických 
skladbách. Bez ďalšieho poetizovania : 
jej hlas má duš u. D. Laščiaková natoľko 
pochopila podstatu · ľudového, že . . obrú
seq~xp. pijyo~.néJ;lo sa jej spev dos~i)l dl:J 
polohy umeleckej štylizácie, prič(Jm nič 
nestratil z poézie originálu. Práve na~ 
opak - ešte ju umocnil 

Na jednej s trane g ramopla tne sú pies
ne z Oravy v tradičnejšom sprievodnom 
rúc hu. Drullá. strana LP platne je >Ju .. 

vým pohľadom uprHvova tera S. Stračinu. 
Sl<ladatel síce necha l speváčku v je j 
vlastne j podobe, a le inštrumenta čne obo· 
hatil zaužívané postupy novými só lový· 
m i nástrojmi [ klarinet, harfa), neob y
č-aj.nými pre J:ud-ovú hudbu. Okrem toho 
používa na podčiarknutie nálady lmmor
ný orchester, ženskú spevácl{U skupinu, 
ba aj recitáciu v podaní sólistky -
všetky za jediným cieľom: na umocne
n ie dramatického t extu ľudových bal ád 
zo s tredného Sl ovensl{a. Skladateľ~ký 
prístup Stračinu ( lebo tu už nejde o 
p ros té úpravy] môže vyvola ť nesúh las, 
na druhe j strane je to nový pohľad na 
spracovanie folklórneho materiálu, po
h rad, ktor ý si autor tak úspešne ovet•il 
napr. v hudobno-tanečných kompozí
ciách. 

Pestrá, náladu vystihujúca obálka s 
port rétom D. Laščiakov.ej, kvalitná zvu
ková r ealizácia gramoplatne v stereo· · 
predvedení bude iste lákadlom pre mno-· 
hých ctite-rov fo lklóru i speváčky. 

T. Urstnyová. 

ničným spevákom zvíťazila Svetlana Re 
zanov·ová 7)0 ZSSR. 

Všetky súťaže a vôbec celý priebeh 
fest ·iva lu dobre odz•rkad.l'·o va l .Š:pecifické 
chápanie populárnej hudby. Bulharské 
.pôvodné skladby charakter izu jú široko 
k lenuté melodické línie. V a·ra nžmán ie 
pome·rne málo f.ar e bných odtieňov ( väč
š ino u sa využíva celý inštrumentálny 
apadt. ktOrý je" k d-ispozf.c.iÚ. 'citl:ivej'š ia 
,ie p.ráca s dynamikou, ktorá smer uj e . 
k pat•ričnej pa'tet-iC:k·e.i vygr.adovan osti ' 
skl.adby. V text'OV€'.1 zložke·· sa obja·vuiú 
najčastejši-e tematick é okruhy: Iásika k . 
ma1J~e. dievčaťu, int rov·ertné ctty - ako' 
osamelosť, šťa.stie; a najčas-tejšou témou 
vôbec j.e osp.evova.nie k,räs r·odone j zeme. 
rnšpjračn~m zdrojom t unaj šej populár
n~.i. h1-1doy je .. jed.nak domác-i. fo Lklór ako 
i ume.lá a ľudová piesňová tvorba rus-, 
ká, !r·ancú2Js>ka a t.aHansik.a. Le•n mierny 
V'p lyv mA nemecká obla.sť - a čo ie 
dôležité, za ok,rajovú s.a po v·ažuj e i célá 
oblasť afroamerickej hudby. (Tento. jav,' 
samozrejme, o-päť nadväzu j e na š iršie 
súv:islost-i bulh3Jľ'Ského· kultúrneho .pove
domia; pripomeňme. že zo zá!Padn1,ch 
jaz:v•kov j e t u f•rarncúzština ro·zšh·ene jšia 
než angJi.čtLna.) Tomuto koncepčnému· 
zamer-a,niu zodpov-edá ai interpretačný_ 
ideál : cen! sa na jmä scho pnosť vviadriť 
ši·rokú in tenzívnu citovú škálu bez n.ad-

Obráťme vš.ak pozo·rno sť k priebehu 
Zlatého Or fea . J eho dominan tu tvor ia sú
ťa že s dosť ťažko preh ľadnýin systé
mom. Za hlavné považ ujú dve súťa že , .a 
to autorskú súú1ž o nailepšiu bu lharskú 
pieseň (pora-die určuje bulharská po
rota) a meduinárodnú súťaž Interpretov 
(p-or.adie určuj e me dzinárodná porota); 
ďalej sa vyhodnocuj e i najlepš ia inter
o retácia bul·harske.i piesne zahrani čným Emil Dimttrou 

s pevákom. V prvej zo spomenutýc h sú
ťa ží odznie každá . skladba dvak rát -
na j.p rv v podaní . bulharských sp.evákov, 
potom zahl'aničných. V ďa.lšej súťaži spe
váci interpretuj ú j.ednu bu lh arskú a jed 
nu zahraničnú sklad bu podľa vlastného 
v,ýbe ru. Zahraniční účastníci sa partici
povali na oboch súťažiach, na druhe j 
s-trane poprední bu lharskí spevád ( Iva
novová, Godžunov, Kar.adočevo·vá, Dimit
rov a i. ) sa zúčastnili len a utorskej sú
faže, kdežto v interp.retačnej to bola 
viac-mene j druhá ga:rnitúr.a. Na Orf.eovi 
- ako i na ostatných fest ivaloch - sa 
v súvislosti s au torskou sútaž·ou vynára 
jeden pr·ob lé·rri : pr.i ur·čovaní konečného 
pol:'adia č aS/to pr.evažuje podieľ interpre~ 
táci-e nad podie ľom sk ladateľ·a , čiže nie
kedy dochádza ku zámene posla s !PO

solstvom. V Bulharsku je tento IP.roblém · 
zvlášť aktuálny ; k aždý kto sa vyzná v 
tuna jšej · s ituáci i, spr ávne Pľ·edpokladal, 
že prvú cenu získa Lili Ivanov-ová, ktorá 
tu má takú pozioiu , že jednoducho ne
môže byt v žiadnej súfaži na inom mies
te (spievala skladbu Ruseva a Da1Jl.ia,no
va - Vtáča ). V sp~vácke.i súť·aži boli 
š ance otv-orené, a tu suverénne vyhral a 
Zd is lawa Sošn ická. kto:rú krátko po jej 
t unaj šom . úspechu sme mali možnosť 

počuť i na Lý,re. V súťaží o najlepšiu 
int erpr.et äc·iu bu lharske j piesne zahra- (Pokračovanie na ·6. str. )' 



CANNE·S svetové stredisko 
' 

hudobného obchodu 
oo ,vovedomia mužov, ktorí sú poverení starost -

ltvosťou o ekonomickú prosperitu hudby v 
mnohých štátoch Európy a aj v iných svetadie
loch, čoraz väčšmi preniká meno MlDEM, ktorému 
Francúz1 tak podrobne hovoria Marche I nterna
t i onal du Dtsque et de l'Edttton Mustcale. Vý· 
sledky tohtoročného januárového MIDEM- u s1í 
skutočne ojedinelé. Pôvabné prostredie Cannes 
privábilo sem t ohto roku 645 spoločnosti, ktoré 
fba za nájom im pridelených výstavných priesto
r ov v Paláci festivalu zaplatili 360 000 doltlrov. 
V tejto čiastke je zcxhrnutá aj inzercia v oficíál· 
nom llul!etine a denné informačné správy. Aby 
sme správne domysleli ekonomický dosah, musí· 
me si uvedomiť, že sem tohto roku vyslali vyše 
4300 delegdtov zo všetkých kultúrne významných 
štátov sveta. Títo hostia v tomto nákladnom 
stredisku Riviery pobudli priemerne týždeň, pri• 
čom ich minimálne denné náklady boli 50 dolárov 
okrem dopravy. Tieto náklady teraz e:cpertt od
hadli na sumu vyše l SOS 000 dolár ov. Na mnohých 
meclzinárodných veľtrltoch prevažuj e ponuka a ku·· 
pujúcich j e takmer vždy nedostatok. Cannes na· 
opak bolo pri MIDEM preľudnetté spoločnosrami 
a tuďmi, ktorí hľadali nový materiál a nové talen-· 
ty. Najväčšie svetové edičné firmy sa vôbec ne
tajili skutočnosťou, že vlastne nemajú, čo by 
mohli úspešne prqddvat', že im chýbajú dol/ré vý~ 
robky, že nastal neočakávaný ústup zo sldvy 
u mnohých dávnejších prominentov vo všetkých 
oblastiach reprodukčného umenia. M1tohí dokonJ 
ca priznali, že sú tu ilia na "postriežke" a sústre-· 
!tovali sa predovšetkým na získavanie nového ma·· 
teridlu so silnými komerčnými niožttost'ami .•• 

Obchodne tu n(tjstlnejšie zapôsobilo 92 britských 
spoločností, ktoré malt vel'kú propagačnú zd·· 

kladňu vo výstavných stánkoch, I ch výhodou bola 

štátna podpora 900 dolárov na vybavenie stánku. 
Takúto podporu dostali aj niektoré americké spo· 
ločnosti, spolupracujúce s britskými spoločnosťa 

mi. ale za podmienkiJ, že zisky z tej to spoluprdce 
p6jdu do Vel'lcej 8ritáttie, a nie do USA. 1'ot o 
ohraničenie vyplynulo zo ' skutočností, že v minu
lých rokoch niektoré amertcko-britslcč spoločnosn 

ziskalt llritskú štá tnu dotdoiu, ale finančné výsled-
ky z MIDEM putovali do USA. ' 

Centrum fmančného záujmu MlDEM ~a pocho· 
pttetne stlstreďuje na festivalový palác, ne· 

možno st však nepov.~imnút' i ďalšie - vedľajšie 
zttležitosti o1colo MlDEM, ako sú veľké nočné gala 
predstavenia, letore umožňujú svetovost z pódia 
festivalového paláca pre >tové talenty - vďaka 
celoeurópskeJ i zámorskej spolupráci rozhlasu a 
t elevfzie. V r, 1970 t o zažil ntH huslista Bohuslav 
Matou$ek, laureát tohtoročnej súťaže Pražskej 
jari. 

Od začiatku, od r. 1967 .uskutočňuje prezi(lent 
MlDEM·u Ber nard CTlevry ustavičné zmeny, 

zlepšenia. Pre tento rok sí dokonca vymyslel tzv. 
"bláznivií noc" hudby v letnom kasíne Palm Beach 
pre 6000 návštevníkov. A ako som sa dozvedel, 
pripravuje nové - a to značné zmeny i pre bu
dúci rok. Rozširuje festtvalova budovu o susednú 
vilu Malmaison. Tohto r oku tu mala zvláštnu vý
stavku Pioneer Electronic Corporat ion z Tokia, 
ktorá vystavovala svoje malé zázraky nových sys· 
témou stereo a miniatúrnych kaziet, ktorými hod
Z'ajú podniknúť komerčný vpád do Európy. Treba 
povedať, ž.e bola. to práve technologická stránka 
hudobného priemyslu, k t orá sa stala naj výraznej 
šou základnou črtou tohtoročného trhu · MlDEM. 

-j.a. h. -

V meste Klill, 
90 km od Moa• 
kvy, žiJ koncom 
minulého s to
ročia Piotr lljič. 
C a j k o v s k i j . 

Dom, v l<torOlll 

e Organizácia. pre súčasml 
hudbu - GAUDEAMUS uspo
riadala v apríli t . r. v Rotter· 
dame už po treti .raz Medziná
rodmí súťaž ·interpretov súčas
nej 11udby. Súťažiaci si museli 
pripraviť hodinový program, 
zostavený z tvorby po rok1~ 
1920 a zahrn.uj úct aspoň dve 
diela z obdobia po r . 1950, naj
menej dve skladby holandských 
skladateľov ..... ó, aspoň d ue 
diela plsané v trad,lčnej rw tá· 
oii , Ve1c r;~v6 ltl'(lnica sólistov a 

; súborov (do 9 členov) bola 35 

Zlatý 
Orfeus 

(Dokončenie z 5, str.) 

hradu a rela tlvizácle. Je pochopiteľné, 
že veľká časť zahraničných, a teda l na
š-ich spevákov nerezonuje s t ýmto pont• 
ma·ntm a preto i 'zo stlťaží vychádza 
Geskoslov.ensko dost skromne. · 

tRIUMF MUSLIMA MAGOMAJEVA 

býval, neakllr 
zariadilt a ko 
mlizeum, pone· 
chajúc v!ietko v 
takom stave, 
ako to bolo aa 
i!ias skladala· 
fových. Dvakrát 
do roka, v d.eň 

naroden~n a v 
deň ·výroeia Caj· 
kovského smrti 
prichádzajli sem 
najlep•i s oviet
ski interputl a 
hraflí majstrove 
diela. V Kline 
Cajkovskij na
pfsal o. l . hud
bu k baletom 

Spiaca krásni· 
ca a Luskáčik, 

ako aj Siestu 
symfóniu "Pate
tickú". 

rokov, výber skladieb i nástro· 
ja voľný. Tohtoročné} sliťaže 
GAUDEAMUS sa uíčcistnilo 62 
.Yút'ažiaciclt zo 16 štdtov. Ce.~
koslovensko reprezent ovalo duo 
manželov Holblingovcov z Bra
tislavy. k tor í postlípili do 2. ko · 
la a v ňom interpretovali Pro
kofievove a Honeggrove kom· 
po:zlcie. Víťazom rotterdam
skej sitťaže sa stal holandský 
bas k larinetista flarry sp a r -
na a y, ktorý sa tta f inálnom 
koncerte predstavil u sklad. 
bach Josa Kunst a a Maurícia 
Kagela. 

e .,Najzávažnejš!m" pokia -
. dom Hudobnej kniž11ice v Lip
sku ie Graduale antlohonarium. 
vážiace 25 k9 . .,Tr pas llkom" 
naprotť tomu sú Dávidove žal
my. Táto v r. 1.708 v Amster
dam e vydaná bihliofi lské vzác
nosť meria Iba 10X 5 cm. Li p
ská hudobná kni7.n!ca. ktorá má 
t. č. vo fondoch 91. 000 zväz· 
kov, zapožičala v uplynulom ro
ku 22 000 diel a odpovedala na 
2500 dotazov z 25 štátov sve· 
ta. 

ar ~v 
i~RS 

šesť otázok 
Snímka~ M. Vaňovl 

pre Pavla Kogana 
Našim čitateľom a koncert

_nému publiku sú veľmi dobre 
známi vynikajúci predstavite
lia sov:ietskeho hudobného 
umenia - David Oistrach, Leo
nid Kogail a sklacla ter Dmit 
rij šostakovič. Všetci traja ma
jú skvelých nasledovnlkov nie 
len ·v žiakoch, ale aj v rodine. 
Najznámejší je azda Igor 
Olstrach. Ako dirigent sa začí
na presadzovať aj syn Dmitr ija 
šostakoviča - Maxim. No a ne
dávno sme privít all ng Sloven
sku po prvýkrát azda najmlad
š ieho predstavitera sovietskej 
hu~ľovej školy, ~yna Leonida 
Koga11a - Pavla. Dä sa pove
da( že sa narodil už s hus 
ľami - veď otec aj matka sú 
aktívni súlis ti. 

.Pavol · Kogan· koncertoval v 
niektorých slovenských mes
tách ako sólista Koncertu 

· O dur pre hus le a orchester 
od P. l. čaJkovského a nahrá
val aj pre Slovenskú televíziu. 
Tu sme ho vyrušili a p<Jiožili 
mu niekoľko otázok. 

Aké boli vaše začiatky, a 
ktorý bol t aký na.lvýr aznejší 
úspech vo vašej doterajšej čln
nosti? 

Na husliach som $a zača 1 uč·i ť 
od šiestich rokov u ,profesora 
Janke levlča na Centrálne j hu
dobne j škole Pl'i Moskovskom 
konzervatóriu. Na konzervató
\'lu som Pokračoval u toho i~té
ho prof·esora. Teraz som poslu ~ 
cháčom IV ročníka. Za svoj 
n.ajväčšf ťlsoech pova žu ;ern 
L cenu na medzinárocl ne i sú
ťaži J. Sfbeli.a v Helsinkách. 

Iste ie dobrým pocltom bvť 
~vnom tal<ého slávneho umelca 
ako je váš otec. Nezdá sa vám 
že by s te mali uTahčenú cest~ 
na koncertné pódiá? 

Nie. Myslim Sl , ze to nie ,ie 
rozhodujúce. Dôležitý je výsle
dok môiho v,ýkonu, a o t om 
rozhoduje publikum. 

Hrávate spolu s otcom? 

Hrávame často s polu koncer
ty J. S. Bacha, A. Vivaldiho, 
W. A. Mozarta, ktoré sme na
hrali a; n.a aramoplatne. 

Okrem hry na husliach sa ve• 
nu,iete ai cliri!Jovaniu. Chcete 
sa azda zapoj iť do radu diri 
!JUjúclch sólistov, alw naprik lad 
Rostro·povič aleho David a Igor 
Olstrachovci 'ľ 

Som v tPrvom rade huslistom. 
Mám rád hudbu. A preto. že na 
h usliach sa nedá spoznať t()r'! 
ké kvantum diel. rozhodol só\~ 
sa pre dir ij:Jovanie. Skúšal sorň 
hrať ai dit' iQovar. súčasne. Dá 
sa to v komorných sklad• 
bách .. . a le nechcem byť d iri · 
j:JU,iúci m sólistom. 

Vaše plány po návrate do
m ov '? 

čaká ma množstvo koncertov 
po celom Sovietskom zväze -
v Moskve. v Lenln Qrad€ v Ri
Qe a v lných mestách. V budú
cich dvoch rokoch ma čaka ill 
koncer tné tumé po F•·anr.úz
sku, Taliansku. NOH a NSR. 

Kedy vás uvid íme a počuje
me v Bratis lave? 

Do Bratislavy mám prísť v 
ok!?bri 1973. Vel'mi sa teším. 
Pác1 sa mi vaše m esto, keď som 
sem Pľichádza l .ani som ne
tuš il, akú má bohatú hudobnú 
trad l eiu. 

IGOR DIBÁK 

náročným jazzov,ým proQramom komuni 
kovala len malá časť obecenstva. 

FAKTOGRAFICK.e ZHHNUTIE 

~ spevákov, ktorl vyst11pll! na Zlatom 
Or teovf, bulharskému vkusu najväčšmi 
vyhovova l Muslim Magomajev: teho re
citál vyvolal v hľadisku ne pr·est ávajúce 
ovácie (koncert v ten večer trval do 
jednej v noci ). Zapadá do výv<l,jovej lin
ky spevákov s opernou erudtciou, ktor1 
spieva .i\1 po;pulárny r~pertoár ( ie ho spô
sob štylizácie plesnf orboomfna najmä 
~atlít . Lamu). Repertoarovo vychádza 
čiá~očiié z pôvodných skladieb a k to
muto základu pridáva kmeňové zahra
ničné skladhy ( zv lášť pô&abiv~ boli v ie
ho podani Granada a t itulná pleseň z 

tilmu Love 'Story). P~ebrané sk ladby zá
sad·ne l'nterpretuje v pOvodnom iazyku. 
Jeho vystť!penJe takto okrem iného do
kázalo, l!e náväznosť na národné tt"ad!
clé nemust byt nevyhnutne vyjadrená 
kvant itat!vnymi pomel'ml reilerto áJI.·u. V 
rámci exhibi Č<ných koncer tov vefký zá
ujern vyvolali l vystúpenia cľalš!ch vel'
kých os-obnostf európske.i scény. Salvato
re Ada111e bol sic·e hlasovo mler·ne In
dis ponovaný, l t ak však jeho s·pôsob 
preJavu výr.aZ~nejš!e konvenoval bulhar
skému obecen!!ltvu, než o deň neskôr 
nášmu. Zážitkom bolo perfekt né vystú
l))enie AnQJiča.na Tonyho Christleho, kto
rý m4 pred)>oklady konkurovať svo jim 
:z:námejšlm knianotn - Jonesov& a Hum
perd inckov!. li'rls lušnikov českosloven

ske.f dele~ácie mimoriadne t eš!Ío. že v 
tejto silnej konkurenci! veľkých !ndi~ 

vidual!t l vystdpenle Karla Gotta patrilo 
k v·rchotom festivalu. Ci<>tt t u uviedol 
niektort staršie osvedčené skla dby svoj
ho pôvodného repertoáru ako l aktuál
ne zahraničné hity. Z ďalšieh zahranič 
ných llčastnlkov salvy potlesku zlskala 
z prof·esionálneho hľa diska impozant ná 
vokálno-lnštl'Umentálna skupina Dubro~ 
vačskl trubadúri. Niektor! odbornfc-i však 
právom poukazovali na prlliš zjavne 
skomercializované využit ie fo lklórnych 

Bogdana Karadočevová 

Päť festlvalov.ých koncer tov (každý 
v rozsahu 4- 5 hodin) prebiehalo p-red 
pil.ť tlsic divákmi, v Mvom, zastreš~
nom amfiteátri, ktor.Ý postavili špeciálne 
pre toto podujatie. Ťažko by však bolo 
~dha dnúť celkový počet o becenstva, ked'
ze bulharská televfzla vysiela la priamvm 
pr enosom celé ooduiatie a ostat•né In· 
te:·vlzne. l mnohé eur ovizne stanice ho 
preberab na záznam. Popri množstve 
pozorovateľov, odbomikov a komerčných 
.prac.ovn!kov tu akreditova l! 150 zah.ra
ničných novi·nárov z tridsiatich kt·ai!n. 
V rámci recitálov odznelo jedenásť vv~ 
stúpení zahran ičných só listov a skupín 
a tr~ch .. ~ulharských spevákov. V sťlťaži 
0 na]leps!U skladbu uviedli 24 ,pôvodných 
bulharských kompozícii a v medzinár.od 
ne; súťaži vystúpilo 29 interpretov z 27 
kr ajin. Z toho všetkého vyp lýva. že ZLa
tý Or feus ie dôležitý festival s veľkou 
~erspektfvou; v budúcnosti budeme mať 
?o robiť, aby sme nezaostal! za ieho 
•mpozantn,ým vývoinm. prvkov v kontexte populál'ne j hudby. 

Ako !Protiklad poslú :ŕ.i lo pol'c;ké vokálne 
kvart·eto Novi. S ich a zda až ,priveľmi IGOR WASSEHBEHGER 



Zem spieva ... 
Zborový s pev je aktívne zaangažova

ný na dôležitých štátnych, politických a 
spoločenských akciách - a účasťou na 
nich dáva všetky umelecké aktiva k ich 
pôstojnému priebehu. A tak vhodne r ám
coval i oslavy osl<>bodenia hlavného mes
ta Slovenska tradičnou zoorovo- spevác
kou prehliadkou - ZLAT? VENIEC 
MESTA BRATISLAVY. Z od·kazu r·evoluč
ných r.obotníckych tradícii v zbor•ovom 
speve če.rpal zase celosloV<enský f·estival 
robotnlckych s peváckych zborov v 
KROMPACHOCH (28.- 30. apríla t. r .). 
'l'rad.ičný pedagof)icko-umeleoký zámer 
bol realizovaný dvoma fP.st ivalmi: MLÁ
DEŽ SPIEVA (Nové ·Zámky 21.- 22. aprí
la t . r.} - detský a mládežnícky zboro
vý spev a SPEVY NÁRODOV (v Trenč!
ne 2. a 3. júna t . r.). 

. li<** 
O Zlatom 'venci sme pod1'obne plsa \i 

v jednom z minulých čisel Hž, 

FESTIVAL ROBOTNICKYCH SPEVOKO
LOV NA SLOVENSKU nadväzoval na 
slávn e tradície robotnlckych spevokolov. 

· Ukául ich súčasný stav a trend vývoja. 
Bol v his·torických Krompachoch, s vý
znamnými koncer<tami n a okol! (v Smi
ž.anoch, v P~rakovciach a v Spišskej No
IVe.i V·sl ). Krompašs·ký koncert dňa 28.1V. 
t .· r. repertoáJrovo č·e:npal z nft·roťLných a 
r:evoll)Čt:Jých tradícií. ·Podobne boli kon
cipovoané aj . koncerty v Prakovciach a v 
Smižanoch. Vyst úpení sa hosťu~úco zú
častnil a.i poľský z:bot' ARION z Poznane. 

Na oslavách 20-ročnice Konzervatória v Ziline ( písali 
sme o nich v minulom čísle HZ ) vy stúpili na kom;erte 
Symfonického orchestra mesta 'liliny, k torý dirigoval 
Bohumil Urban, bratislavskí umelci Eva Fi scherová (kla
vír) a Miloš Jurkovič (flattta) . 

.v MO-RAVA·N,OCH O KRITI .. KE 
V dňoch 29. a 30. Júna t . r . usporiada l Slovenský hudábnt 

fond v Domove slovenských výtvarných umelcov a architektov 
v Mor avanoch seminár o hudobnej krit ike so zvláštnym za
mer aním na mladých krit ikov. Toto podujat ie s a rozhodol 
SHF uskutočniť v záujme aktivizácie ma·rx-leninskej umelec• 
kej kritiky v našom súčasnom hudobnom dianí. Hlavný re[e• 
rát seminára ( dr . Zdenko Nováček) analyzoval súčasnú situ á• 
eiu v oblasti estetiky, osvet lil základnú problematiku marx• 
leninskej estetiky, načrtol základné úlohy umeleckej kritiky 
v jej duchu. O praxi kritika v dennej tlači referoval dr. Vla• 
dimír Čížik , o uplatnení historického vzdelania v kr itickej 
praxi hovorila dr. Ľuba Ballová. V diskusii ku predneseným 
refer átom sa najväčšia pozornosť venovala základným otáz• 
kam hodnotenia, osvetf.ovanlu pojm ov marx-leninskej este• 
tiky a kr itiky. Súčas.ťou semi11ára v Morav·anoch bolo aj stret
nutie účastníkov so zástupcami hudobných inštitúcii, kto.rí 
informovali o problematike jednotHvých in štitúcií a súčasne 
prediskutovali s prítomnými možnosť ďalšej a systemat ickej
šej s polupráce v oblast i sledovania ich činnosti. O morav.an
skom seminári budeme čitateľov informovať podrobnejšie 
v budúcom čí sle liž . 

e V máji t . r. oslavovala ĽSU v Humennom 15 rokov svoj~ 
ho trvania. Jubileum školy ja súčasne j ubileom hudobného od.; 
boru, 'ktorý vychoval desiatk y absolventov . Mnohým z nich 
sa stala hudba povolaním. Pri te j to priležitostí usporiadal« 
škola dva koncer ty. Prvý z nich vyplnilo vystúpenie žiakov 
ĽSU a j ej bývalých absolventov, k torí študujú na K onzerva-> 
tóriu v Košiciach. Slávnostný koncert mal na programe zase ' 
vystúpenie uéiteľov ĽSU a Speváckeho zbor u humenských uči·• 
tetov. Toto vokálne teleso rozvíja svoju k rátku - no úspe!nú 
činnost' v spolupráci s ĽSU a umeleckého vedenia j ej býva .. 
lých učiteľov. Pri príležitosti jubilea školy vydala ĽSU u Hu .. 
mennom publikáciu SLOVO K JUBILEU. Obsahovo i ugtvarne 
pekne vybavená publikácia podáva náčrt vývoja iíkoly t1 %4.o~ 
znamenáva jej úspechy. K 15-ročnej práci blahoželal koľe'ktlvu 
školy aj predseda ZSS - prof. dr. Otto Ferenczy. 

Slávnostný koncert mal názov ZNEJ hlb • 1 • d PIESE!ii VlTAZNÁ. V slávnost nej atrno- J b ., t. šlm po t.a om na úkony pri hre, ku kto -
s fére Krompách demonšttov.al nadšenie u l an rým prof. Skladaný nachádzal veľmi účinné 
a umelecké zápolenie robotlJ1!ckyc>h a metodické cesty pri r iešení didaktických Muz.fkologlckA sekcia 
s·peváokych zbm·<>v. J·eho vážnosť pod- problémov, ktoré vie pr užne aplikovať na Zväzu slovenských skla-
podlo aj snima:nď'e koncel':tu televíziou. osobnosť a individuálnu danosť adepta hus- dateľov usporiadala dňa 
Pri kladení :vencov na ll)9mätník Krom- Ján s Te l ad any', dlhoročnli pedag6g, , 19. júna t. r. predntiku .. as"skej zbu"' S!Pe • . čte 
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l ovej hry. Významnou prednosťou jeho uči - dr. Ladislava Mokrého na 

.. · . v ~Y vac1 - v po - profesor husľovej hry na K onzervatóriu v vzd.ali hold Bellovým Hymnusom mi·e- teľských ,schopností je jeho praktická psy· tému "úlohy sovietskej 
ru. P.o koncerte 29. IV. t . r. slávnos-tne Bratislave, toho času i nterný pedagóg na chologická prispôsobivosf 'k žiakovej osob· hudobnej kritiky po 
odovzdali medaily Krompašskej vzbury a VSMU - dovfšil svoje päťdesiatiny. Po de- nosti: umožňuje mu viest' svojich zverencov Uznesení ÚV KSSZ O ll-
čestné u:zmania významným žijúcim za- vät'ročnej činnosti v opernom or chestri SND l · z terá,r,nej a umeleckej kri-pevnott, a e c1t ivou. r ukou k ,pozoruhodným t ik D M k bo 
s lúžllým pr.acov11lkom v zborovom spe- a po skončenl vysokoškolského štúdia na e · r . 

0 
rý o -
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1 
výsledkom. Jeho pedagogické úspechy po- známil pr1'tomny'ch s v · 

IVe. a vyz·n.amenany..,, sa IPO a•" o va bý- V SMU u prof. T. Gašpar ka, ustálil sa - ' · · ·Y- · 
valý p·redseda Združeni'a ro·bo·tníckych po kratšom p'ôsobení na k oncer tnom odbo~ tvrdzuje celý rad žiakov, ktorl sa úspešne s ledk·ami V. plé·na Pred-
spevokoLov na Slovens-ku, 80-r·očný Jún presadili 

1 
v živote, a t o neraz i na naj ná- sedníctva ' Zväzu soviet -

Klimo. re KDK - alco pedagóg: spočiatku na Vyš· ročnejších postoch (zo žiakov · spoméňme skych skladateľov, pri• 

Nadšením Z~·páleny' fes·t i'val "··' s'-"""- ľiej lutdobnej škole v Bratislave, a po }ej l p Ml 1 1. M K !'k ..., S 'k čom nozorn.os"' ·ven-il ~ ""' '"'"'" a spot . C l a IC U, • ar l OV.t· ZO eo VÚ, " • v• 
čl! ikoncerotom _ 30. apríla t. r. v Spiš- zlúčení s K onzervatór iom zameral sa tak - na,;mä refera·tu pr~t. V. Podhradskú, J . Händlera ). ·' "' 
skej Novej Vsi. Zúčas.tniU sa ho: Muž- mer výhradne na umelecko- pedagogick ú Bor isa J'arustovského o 
ský spevokol z Tisovca, Robotnícky spe- čÚtnosť v tejto inštitúcii, Skladaného metó- Ján Skladaný sa svojou doterajšou čin- úlohách, postavení i cie-
vokol BRADLAN z_ Trnavy, Robotnícky da v oblasti inštrument álnej pedagogiky sa nosťott zaradil medzi profilovaných pedagó- roch sovietskej hudobnej 
spevokol z Kromp~ ch, RobOitnicky s pe- kryštalizovala a š.p~s:ifizovala v smere· jeho gov . Jmsľove]· lw.y. ,. ... , krltil,y. 
,vokol zo Zvolena, Spevokol DROTÁR '7. . • , • .. · • , 

T
- •t ·- " k .·"· • ' "' · • · ·· i'·, ,,v6obnyo1l · uumeleclc~:;-pedanog·c"yc1• »-a,to' ,·t1 ".. . .. . • • '', ·• .. ....... I ' · ··· ll: ... .. · · · ~hi:S~tna_ a R~:~t~í~L~ zsp~~:~k~lo~~J~~ 'Vynikl~ citlivou analytt~ko~ "'sc~o,;nosť~~: . " . .. ... ·, • · - - . JÄ;t~~BRE:cfit"\' .".č .. ~-·-··~ . .. ~ ,i~- ; ~:~:J:·< 
NOSŤ - EGYETTIÍ:RTJí:S z Kom árna a 
S.pevácky zoor BESKYD zo Sbakčína -
Ubly, ' 

**"' 

Nové Zámky host ili v dňoch 21.-22. 
iapríla t. r. de tské a mládežnícke zbory 
na jubilejnom X. festivale MLÁDEŽ 
SP!EVA (ZDS Stúrovo slov. i maď., ZDS 
Sereď, Komensk ého ul., ZDŠ Suchá nad 
Parnou, V. ZDŠ Tl·nava, ZDŠ Preseľany, 
ZDS Zlaté Moravce a Bole.rázsky detský 
zoor. z mládežníckych spevokolov boli 
'Vybraté zbory z Pedaf)of)l cke i š koly z 
Levfc a Modry, f)ymnaziálne zbory zo 
Zlatých Mol'aviec a T•r<navy). 

Cieľom festivalu bol<> ukáz·ať umeleC'ký 
stav a napredovanie týchto speváC·kych 
zbor.ov. Tak bol postavený a j dr ama
turgický plán festivalu. Porot a navrhla 
pre účasť na ceLoslov·enskom festiva le 
v Ružomberku: Bolerázsky detský zbor. 
súbor z V. ZDŠ z T!ľnavy a zbor zo ZDŠ 
Ser ed'. 

*"'* 

Vý.raz·ný dr-amaturgický a lnterpL·etač 
ný záme~ bol podči.at•Jvnutý na fe6t!vale 
dospelých - SPEVY NÁRODOV, ktorý 
usp·or .ladalo b.ratls·lavské K•raiské osveto
vé s1lt··edl<sko v T·renčíne (2. a :5. júna 
t . t•.). Na dvoch festivalových k01l1cer
toch (l člnkoval (2. júna t. r.} Domov·l
na - spevokol učiteľov Levidkého okre
su, 2enský zbor ústredného spev<>.kolu 
maďal'Ských učiteľov, spevokol Drotár z 
Trenčína, Brat.islavský komornv zoor a 
Roootnícky spev<Ykol Bradlan z T,rnavy. 
Druhý koncert (3. júna ) pa trH Spevác
kemu zbo·ru IV. ZDŠ z Trenčína, Spe
václremu zboru n itr·ianskych učiteľov, 
Dievčenskému zboru PF z Nltry, ú stred
nému sp eváck·emu zboru maďarských 
učiteľov, Akademickému spevä~emu 
zboru IPrl UK a hosť-ujúcemu akademlc
kém!! zboru vysokoškolského zdt'UŽ1mia 
pri St. Ullliverzite ·V Helsinkách. 

O festivaly !Prejavila záujem aj tele
vízia. Organizát.ori festlv·alov majú zá
sluhy na i.·ch úspechu, na optimizme a 
umeleckom nadšení spevokolov. 

**"' 

V 2iline sa str·etli 21.-22. apríla t. r . 
najlepšie spevácke telesá Sbredosloven
~kého k·raja. Na festivale sa predstav ili 
na slušnej umeleckej úrovni detské zbo
ry z III. ZDŠ LJ.pt. Mikuláš (dirif)en t Jo
ze! Oerná.k), Detský zbor Odborárik (di-

Sochár a hudba 
V t ýchto dňoch spomíname 20. výročie úmrtia aka

demického soohára Ján!4 Koniarka. Rodák z Vodet·ád 
(1878), po štúd.iách v Budapešti, !Ume a Mn!chove pô
sobil pred I. svetovou vojnou na výtvarnej škole v Be
l·chrade, po vo ine krátk·o· vo Vod.eradoch a potom v ľr 
nave. V skromných t rnavských podmienkach. na.pr iek 
nepriazni pome-rov bie de a nepochopeniu vzniklo d !elo 
nedoceneného významu - pomník Antona Ber.no láka 
pre Tmavu, Jána Hollého prE> Borský Miku láš, reliéf 
Memora ndového zhromaždenia pr e Martin, viacero pom
níkov padlých, pomníky a busty n!irod·ných dejateľov 
(o. i. a j J . L. Bellu}, súťažné náv.rhy na pomníky (Hviez
doslavov, Štúrov, Lic,hardov ), mnohé charakteristické 
vý,javy z národných de jí.n1 IPOČetné štúdie, medaily a 
d'a!š.ie komorné "poetické' sochálrske útvary. · 

Ján Koniarek bol spolužiakom a ,prf.a t e ľom národného · 
ume lca Mikuláša Schneidra-Trnavského, k torý mu vo 
svoj ich spomienkach úsmevy a s lzy venoval ~ese lú ka
pitolu nazv.anú S Jankom Koniarkom. Koniarkov vzťah 
k h_udbe cha-rakteristicky opísa! vo svojej monoQra fii 
F<rano Ste_funko: .,Za mlada, ešte l za povojnového 
voderadskeho pobytu, hrával na husliach. Viseli ešte 
nie~oľko rokov l v . trnavskom atelié ri, ale postupne 
ub~dalo ~a nich strun. Umelec síce pomaly, ale bada
t~lne s'tracal sluch. Sám to veľmi ťažko znášal. Huq1bu 
vsak miloval a vo , chviľach ~talnQty sedával naklonený 
nad gramofónom vždy dosť· diho á počťival. V diskotéke 
mal Chopina, Smetanu. Dvoi'áka, Otfenbacha a Schu
be~~a . Smet anova hudba ho lnš pirovala l k vytvoreniu 
r ehefu so Smetanovou podobizňou. Túžil po rudových 
piesňach slovenských. ktorých bolo v tom čase dosť 
málo nahraných na fframofÔnových platniach. V tomto 
smere bol uspockojený. až keď počul plesne z Pllckovho 
filmu Zem s pieva, ktorý veľmi chválil ... " 

Hudobne j inšpirácii S·ú bllzk·e mnohé dr<>bné Koniar
kov·e sochárske .,poetické " útvary, Z rozhovoru s Jan
k?m Alexym sa dozvedáme; ,.,. , . Z hliny' vyráža stona
me, spev, lomoz a hudba, bolesť a pôžitok". · 

Z momentálneh o opojenia Sm&tanovou hudbou vzni 
kol r eliéf Bedi'icha Smetanu. ktorý ,ZHkúpila Ume lecká 
besed•a v Prehe. BOHUMIL H. CHMELIK 

Dvakrát 
o· H·alle 

(Dokončení e z l . s t.r.) 

hovorilo predovšetk.vm o ed i č 
ných otí.t~kach. Vieme, že v 
Halle vychádza ·nové komplet
né vydanie Händlových s-k!.a
dieb, na ktorom sa podieľa viac 
vedcov a ktoré má mimor·iad
ny. význam pre súčasnú hän
dlovskú r enesanciu IVO svete. 
Súčasne s l vydá.va ,iú Händla aj 
inde, . napr. poč·etné 'sú vyda
nia v A.nf)Ji.cku - a t ak sa vy
nára problém, ako sa vyhnú·e 
duplicite, ak·o zjednotiť ed·ičné 
zámery. Viac pritomných hän
dlovských bádateľov z Anf) li c
ka, ktorí majú v Händlovej spo
ločn<>sti závažné slovo. sú vždy 
ochotní poradiť sa a konzul
tovať s kolef)ami z NDR a v 
podsta-te podporujú .,ha lis ké" 
vydanie. Na ko lokviu pripomí
nali viact;1rl zasvätení odborn!
ci, ako má vyz·erať moderné 
kt,itické vydanie s taršej lite
ratúry, čím mus! by ť opatrené 
a oo sl môže či nemôže editor 
dovoli t. V iných kruhoch sa 
hovorilo o t om, ako ie nevy
hnutné pracovať na drobných 
súpisoch skladieb starých i 
novších skl<tdateľov. Dokonalý, 
komJPle t:ný s.úpis d'iel sklada
teľa sa ulkazuje a~o nevyhnutné 
východis-ko 1pre ďa lšiu prácu. 

Nemeck! koleqovia o tot o 
veľmi dbajú a zadáVIB.iú i dip
lomové práce v tomto smere. 

Napokon sa v HaHe· f toht& 
roku vynorila staronová otáz
ka, d<> akej m iery t·reba IPri re
produkovani s tarej hudby 
uplatňovať vtedajšie autenti<:ké. 
nástroje. 

Händlova spoločnos.ť &i kladie 
l rad ďalšieh otáz0k: vyZIVa.la 
č lenov predsedníctva, 'aby zis
tili vo svo jich k r·ajinách, ako 
sa ht'á Händei, kde s a možnos
t i jeho ďa lšieho uvádzania , .kt-a- ~ 
rí interpreti zvläšť 'VY•nikajú v1 
tomto smeľe a pod. . 
Veľ,a sa hovor.ilo aj o Sí!mot- : 

nom baroku. Konfronwvali sa· 
rôzne výklady tohto štýlového· 
obd<>bla, pŕ·inášali sa nové po
znatky .a ne.raz sa od tio·9Ho i' 
do súčasnosti. Dir. J~ Rudolpho
vá z Be.rlina vo svoiort\ dls•· 
'kusnom prts,pevku pol.emizov.al·a 
s Adornovou koncepcl•OU a naj
mä s jeho n~11atfv.oou dial·ek
tikou. Budúci rok by sa mali 
muz.ikolóf)ovia venovať niekto
rým inter.pretaooým problé
mom. pričom východ~ls'kom by 
mali byť skvelé a vzorové vý
kony Schre·lerove či d:h· i!lenta 
T<ocha. 

V plodných diskusď ách VY• 
stúpili mnohí odborn!ci l ria 
dite lia vydavateľst·iev . Uka-zu je 
sa. že v súčasnosti pri ve i'kýÔh 
s úbor ných vydaniach kolab<>ru
ie viac vydavateľst.je:V i viae 
·štátov. celé štáby odborn!J<ov, 
veľa veci sa rieši kolektrvne. 
Teda spolupráca, ktorá by sa 
mohla s~ať lnšp.irujúcou aj pd 
uskutočňova•tlí budúc·tch mož ... 
ných, dllfa ime že nie bezper
spekt!vnych s·úboJ.'Iných vyd~. 
niach diel našich klas.Jiko·v. 

Zdenko Novičelc 

rigent Zlatoň Bablk). ZDŠ RuŽQmbero)c
Rybár·pole (dit'igen:t Ján Pavlik a Ján . 
Pavčík). Najlepši dojem zanechali zborv. 
z Ruž~berk~:~ a ~ úiptov~ého Mikuláša, 
kto~·é na dobreJ W'ovni zvlád.U 1 povin~ 
né skladby. Por·o<ta ich vybl'ala a.i na ce
loslovenský, f.estival do RužQmb.e·rka, Je 
potešiteľné, ~e sa aj v Stredosloven
skom k·!'aji . (i ,k-eď ešt~ nie v dQstaču jú
C·ej miere } venuje starostlivosť rastu 
detských zborov, z ktor,ých niektoré do
sahujú pozoruhodnú úr<>veň. Z týchto 
aktív t reba vyc.hádzať l v budúcnosti a 
podporiť ich umelecké zápolenie ka7.clo
r<>čným stretnutím, 1. L. 
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S. Prokofiev: 

Z "Autobiografie" 

boll nim! práve t11kl n11dšení 
ako tými, čo som im pred vie
·tol minulej jesene, ba ešte 
1äčšml. Hneď im vymysleli ná
~vy a zah rnuli do p rog ramn 
'11ôjho budúceho vystúpenia. 

l " Už t eraz vám môžeme pres
·.·te povedat dátum vášho vystú
penia . Bude to 18. decembra. 
Nezabudnite st tlšak vviiadat 1 

· čo pripravuje 
SND? 
Divadelná sezóna 1972·73 mt 

byť v č innosti o p.er:v a ba
letu SND v znamení návratu 
do zrekonšLruovane i budovy -
a tým a i do znormalizovaného 
pracovného orocesu. Samozre j
me, z toho vyplýva i ú kvantit a
tív ne i kva li tatívne viičš i P DO• 

žiad avky na umeleC'kú orácu. 
Je si toho vedomé ai ume lec .. 
ké vedenie opery a ba letu SND; 
ktoré Drioravilo or-e nastáv,a jú
cu sezón 11 1 začne 16. sePtembn 
c. r. ) tie t ituly, ktoré repre• 
zen tu ;o v1-cho ly domáce i i za
hran i čne ; tvorby. Prvé miesto v 
r·epertoári súboru majú d iela 
zilklad a teľov slovenske i oper
ne j tvorby - Eu!)ena Suchoňa 
( jeho Sv~topluk zaznie na évod 
nove i .sezóny ·dňa 16. sep~embra 
t. r.<) a Jána Cikkera (Juro Ja• 
no šik ...:... ' 7. ()któbra t . r . ). Z 
česke i · o perne j tvor.bv uvedie 
opera SND · d ň a · 17. XII. t . r . 
Dvorákovu ooeru Rusa lka. čes
kú modernu bude reprezento
vať Janáčkova opera ' Vec Mak
ropu los (10. III. 1973) a Paue
rove jednoaktovky - venova
né mladému divákovi - Slimák 
'táradlo a červená čiap-očka. Zo 
svetovej tvorbv sa znovu uve ~ 

'd ie Čajkovského Euqen · Oneqin 
' (6 : X f: t. r . ) . Bizetova C.a1·men 
'(3. [L 1973). Pucciniho To9c.a 
(19. V. 1973) a Donizettiho Don 
Pasquale (16. VI. 1973). 

III. 

Do Soncovky som sa vrátil 
20. júna, v čase, keď je už 
te.p!o a všetko sa zelenie Po 
Pé trohrade a Kaukaze bola 
.stärá Soneovka príjemná preto, 
že· to bolo prvé leto bez bifľo-· 
vania. Pravda, o tec sa so mnou 
učil ~lektoré predmety, akc 
matematiku a dej epis, pretože 
vraj týmto predmetom nevenu-

l 

Prokofiev ako 9-ročný s ruko · 
pi/wm opery Velikán. 

jú na konzervatóriu dostatočnú 
pozornosť. Ale aj tak som mat 
dosť času, aby som zača.! pf
sae symfóniu, t. j. aby som 
uskutočnil plán, ktorý sme si 
načrtli s Miaskovským. Napfsat 
symfóniu . . . to ma veľmi vá
bilo, a to tým viac, že forma 
ma neodstrašovala, mal som za 
sebou už veľa sonát. Horšie to 
bolo s inštrumentáciou. Skúš
ku z nej som urobil na trojku. 
Ale Cerepnin mi kedysi pove
d~!: ·· "Vy komponuje·te ľahko 
Píšte teda každý rok: .-tejalcú 
skladbu pre orchester a o nie
kot'k:o rokov ovládnete inštru. 
mentáciu , pričom si 1Jifpracuje
te vlastný štýl. Bude to . zaují
mavejšie ako nadriet sa celé 
'Zväzky o lnštntmentácii a 
zvykmíf sl inštrumentovat nie 
tak, ako sám myslíte, ale tafc . 
ako. vás učia." 

Urobil som t ak. ako ml Ce
repnin radil. Coskoro po ná- · 
vrate do Soncovky som sa pus-. 
til do symfónie. Dňa 15. sep-

tembra som nap!sal Míaskov
skému list: 

Drah(/ Nikolaj Jakovlevič! 

Dnes som dolwnčil svoju 
· >ymfóniu. Má l 31 strán (57 , 19 
55), hudba trvá 28 minút . teda 
trocha dlhšte . alco som chcel 
Pre choleru sa s príchodom 
t r ocha 01~eslcoríme Na.~! •a 1e1 

l;oja. odídt.t. len čo chn r ol)rJ tro 
-:hu poľaví , Sk"1'1čilt •te woju 
~ym(óniu? Ak nie. tak iu 
~lcončte. ak áno neuk:azuite ju, 
počkajte na m1ia. ĽadovotJi sa 
o nej vôbec rzezmteňujte , rtemá 
zmuslu ulcáznt mu iu Glazurzov 
•täm môže zariaclir predueden:e 
ale Ľadov? . . . ten nám môže 
iba nadar! 

*** 

Miaskovskij medzitým skon
čil svoju symfóniu, k torej par
t itúru písal ,ceruzkou a potom 
ju prepísal perom Nepočka l. 

až sa vrátim zo Soncovky a 
ukázal ju Glazunovov!. Glazu
nov ju schválil a navrhol Mias
kovskému, aby k nemu niekoľ
kokrá t prišiel, že sa ~ ňou po
drobne oboznámi a poradí mu. 
čo bude t reba. Spočiatku 5om 
bol u razený: spolu s Miaskov
ským sme písa!! symfóniu sú" 
časne, aj keď na rôznych kon
coch zemegule, a on ju ukáza l' 
Glazunovovi ešte pred mojtm 
príchodom do Petrohradu! 

Miaskovsklj sa všelijako vy
hováral, ale mňa to neus poko
jila. Viac som o tom s n!m ne
hovoril. Pok'úšal som sa "chy
tiť'' Glazunova, aby som mu 
ukázal symfóniu. 

V tých časoch sa v Petro
hrade telefón ešte veľmi ne
používal . Zobral som par titúru 
a šiel som ku Glazunovovi na 
byt. Dohovorili sme si stret
nutie Nechcel som natoľko a ni 
jeho rady ako to, aby mi po· 
mohol predviesť symfóniu v or· 
chestri. 

Len čo som sa dozvedel, že 
Karatygin. Nurok a Nuver sa 
od ,jesene znova každý štvrtok 
-;chádzajú, vybral som sa k nim •. 
aby som im ukäzal. čo som 
v .le te skomponoval: Symfónhi 
e mol a skladby pre k lavir. 
Klavírne ~kladbv sa Im páčil i a V roku 1916. 

· · ·; A ·ž do m,6jho odchodu do lrska, teda 
do 20. V. 1972 som o teJto kraJine 

·m:noho nevedel . . Poznal som bCíseil "0 
~IÚdt'ovt . Ldvrovi" od· K Havltčka · Borov· 
s~ého 'a priHJttpl som malú brožúru o 
ťr;sku . v iJeštine.. ktord v r(jchlostl Jn for· 
tri].ije , čitatel'a . o 1Jšetkom - a o ničom . 
{;:(l .. ·do ro t-lohy sa lrslca republika raz· 
pÚ1stlera. na , 69.000 .km2, ži ie tu 3 mili6· 
nY · obyvmeľov a hlavné· mesto Dublin . 
PJ· ktorom ·sa súťaž o Zlatú harfu usku 
tÔČnila, tohto roku už po šiesty raz. 

bu zatiaľ nie /@ z!1ujem. To plati at o 
všetke1 súl!asne1 hudbe, kto ra si tu do· 
posiaľ nenašla domovské prdvo . 

f estival o koncertn ej sieni Veľkého 
trskeho domu v Dubline, ktorý mo· 

menUílne prebie/w , pozostdva z fismych 
koncertov, dva z nich ob~aäilo Allegri 
kvarteto Mozartovým!, HaydnooQmi', 
Schubertovýml a Verdiho dielami, Dva 
ueľ!ery venoval ~yrnlonieký orch ester z 
Ulsteru Vtualr/imu . Purce/lovt, Brwlt ovi , 
Haydnovt, G"ieqovi o. Uummelovi. t Až 

spomienok Detstvo 

l 
konzervatória povolenie na ve
rejné vvstúpenie," poznamenal 
Nurok. 
ľotom som zahral symfó niu. 

Bol som veľmi sk lamaný: bol 
som natoľko zvyknutý 1\a Ich 
nadšené výkr iky , že Ich ľaho
stajné tváre m·a zmia t li. 

,.Ano," povedal Nurok, ,.je 
to ve!'ml milé. pričesané. ale 
nie také or iginálne aTco vaše 
lclavírne skladby. V tých fe tor
leo ohňa, fantázie, že pri tejto 
-'Ymfónii si možno sk6r- zdriem
nut , ako vyskalcovar zo stolič 
lcy, čo sa s nami stáualo pri 
•;a.~ich kla1;írnuch slcladbách." 

Bol som h lbok'o urazený a v 
kútiku srdca som si uvedomil . 
že . týmto ľuďom nehodno dô
verovať. 

(Pokračovanie v bud čfsle.) 

B alet SND o r ipravuie Ca:l· 
kovského Labutie jaze·ro 

( 23. rx. t. r.) a . A.safievovu 
'Bachči sara iskú fontanu (7~ IV, 
1973)'. 

z o· staršíc-h insc.enäoií, k:toa:-é 
prejdú do sez óny 1972-73 

s,pomeňme Moza-rtove opery 
Cosi fan tutte a Fiqarovu svad
bu, Verdiho opery Rlqo letto, 
Maškar-ný bál a Nabucco, Puc.o 
ciniho Madame Butterfly, Sme
tanovu Predan.ú neve.st u, Gréc
ke pa,šie B. Martimi a Sucho-• 
ňovu operu K'ľútňava. Z balet
ných čísiel to bude Minkusov 
Don Quijot e. Dvorá.lmve Slo· 
vans ké t anee, Čajko·vského 
Spiac.a k.rásavka a NedbaJov 
ba l·e t Z roz,prá·V'kY do rowráv
ky. 

Pr i zosta,vovanf dramaturq.ic .. 
kého plánu zvažoval~ ume::i 

!ecké vedenie ideovo umelec:.:. 
ký dos•ah. proporcionalitu. žán· 
rov, národné oblasti. zastúpenie 
vážnei. komickej l d,etske:i 
opery, ako aj interp.retaoov 
aspekt a výchovu diváck:ej ob
ce. 

z o st't'učného v:VJ:točtu čísel 
d ram.aturqické·ho o lánu mô

že š iroká divadelná vereJ.nost 
tušiť nielen se,rió?Jnu ;priprav1,1 
na vstup do nove i budovy, ale 
sa l tešiť na slávnostné chv!le 
v krásnom ~tánku našei orve.i 
I)Pernei scénv. - r· 

Za . "Zlatou harfou" do Dlfblillt(: 
Db!}.va vyse pol milióna lrov. História 
mesta j9 nesmierne bohatá a datuje sa 
už -140· rokov pred našim letopoč!tom . 
Dublin ma zau;lmal už i preto, že za· 
l!iatkom osemnásteho storoiJta tu na,~tel 
d~uhý domov bratislavský rodák, sklada· 
tel JOH ANN SIEGISMUND KUSSER. kto
r{/ -tu Ul až do svote; smrti v r. 1727. 
Kusser bol aj prv(Jm Bratislav/Janom, kto
rého osud zavial v tieto vzdialené zd· 
padn~ končiny. Obdtvovan!} a uctievant), 
ži l 'tu Johann Siegtsmund ako veľmož, 
zamestnan(J na dvore trskeho kráľovskťi
ho miestodržiteľa, ako skladater a ka
peÚ7.ik a ako organista prt Trinity Colle· 
ge. Po Kusserovi tu žtl krtítky l!as at 
·oeorg Friedrich Hiindel, ktor(J tu dňa 
13. 4. 1742 v novej koncert nej sále na Fis
hamble Street dir!IJOVal svetovtl premiťi
ru svofho MestáSa. Na to sú DubliniJanta 
hrdí a každý, kto je v Dubline hostom, 
musí sl dom a sálu pozriet. Ani dnešnrí 
hudobn(J život sa nellši od ostatných 
svetovf}ch metropol!, len azda .tým, že 
Dublin dopostar nemtí svotu operu. I ba 
raz do roka má Dublinl!an možnost vi· 
diet a pol!uť diela opernej klasik;.!! v in· 
terpr etdcit anglických operných putov
nQph spoločnost!. O sú/Jasna operntl tvor· 

do Dublinu mus! človek eestouat . aby SI 

vypočul Koncert pre madolínu a or· 
chester od bratislavského rodáka/ l Obi
dva koncerty diriqoual Andrew Davis. 
Dalšie dva koncerty boli venované trio· 
ve; hre. Tort elierovo trio predviedla TriO· 
vé sondty f. S . Bacha, ďalet diela Men
delssohna a Debussyho. Na dvoch vete· 
roch komorne/ hudby vystúpili trsk/ 
ume let: Martsa Roblesova {harfa}, Chrts· 
topher Hyde Smith {flauta; , Patrte Ire· 
land (viola/, Anne Cantová {soprťln/ , 
Angela Malsburyová (klarinet 1 a Mária 
De La Pau {klavtr J - o plU s tradtiJným 
repertodrom . . . Bachovsk!} organový 
cyklus, ktorý ale do festivalu nepatr!, 
usporiadala Trinity College, Univerzitný 
kostol je už po treti rok vypredaný. Tra· · 
;a dublinskf} organtstt - Dautd Lee, Ge· 
rard Gillen a Tohn O'Sulltvan, t rikrdt do 
týždňa po cel(J mesiac meíf interpretovali 
kompletn(! organov(! dielo ltpsk~ho kan 
tor a. 
N atvlastne;šlm pre;avom t r skeho nd·. 

roda te, v§ak feho ludovd pteseil: 
baladtckťi piesne - balady, sprevddzaM 
národným ndstro;om -- harfou . Bez ba 
lady sa u lrsku ntt' twzaob!de, a tak fu 
pol!úvame vždy a všade. ĽudovCI tvorivost 

' . 

Dublinský lcaštzeľ, kde óol zamestnaný brattslauslcý r odák J S. Kusse' a,k () 
skladateľ a lcapelník. 

tu nie fe bohatd i ba v speve, ale a t vu 
všetkých oblastzach h'motnef kultúry 
'l'ento fakt mobili zoval niekoľko nadšen 
cov k tomu, aby každý rok v Dubltnr;. 
uskutol!nili sút až folkloristických ftlmof, 
o cenu ZLATEJ , H ARFY. Myšlienka Sú 

ujala: !rska televízia a Dublin sa sta/1 
ozajstnou Mekkou folklortsttcke; ·televtz 
nej tvorby z celého sveta. T ohtorol!ná Zlata 'harfa priniesla 3~ 

pr tspevkov z 24 §tdtov. Niektor(! 
napr. NSR, Ct Velkťl Brttdnia sa zúiJast 
nili sútaže at v iacerými prtspevkami 
Slovenska televtzia predviedla v Dubllnt 
Plachtinska svadbu a zaradila sa svojim 
príspevkom na plate miesto. V ltazom sv 
stala BBC - seoerotrska televlzna sta 
nwa Belfast . ktora vo svo tom filme uká 
zala ieden dei! z mnolz.(Jch t ých , kedy 
ie v romto meste luds lqJ Zívol bezcenný. 
Nebol to folklór, ale _každý kto tento 

film videl . zdvihol ruku za to, aby bol 
odmenený na;vyššlrn oyznamenaním. 
Dus ty Bluebels - tak sa tento film ·vo
lal, dostal Zlatú hal'fu Striebornú harf u 
st z Dublinu odJJiezli {aponct za ' dielo 
'ľhe Demon Drum. lnak by som tento 
film nazval Koncertom pre bicte nástro· 
ie. Bronzovú har fu prevzal ftnsky 1•ežt· 
s~r Jarmo Parola za nendrol!nú sn lmku 
Piesne ftnskych Laponeov. Neviem, pre-

. ľ!o prdve tento film sa zaradil na tre
Ite miesto. keď tu bol/ pr!spevky ovela 
hodnotnejšie. 

S lovensk!1 televtzla te v Dub/tne dob· 
re zap!sand. Te drWeľkou všetkých 

troch dublinských trofett z mtnulgch 
roiJn!kov. Azda af preto nemohla Plach· 
t inskd suadba . dosiahnut 'Jtac , ak o do· 
~iahla. 

"' 
j AROSLAV ME~ER 


