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30. X. 1972

IV.
zjazd
Zväzu
.
.
slovenských skladateľov

Pr edsedníclcy stôl (zľava: súdrulwvta Michal Ma.~arylc, Michal
vpravo - pohľad na delegátov I V. zjazdu ZSS.

o

dalí znova krídla. Sujetov z našej národnej a 1;evoluénej his· ·
tórie j e dosť. Nemožno sa sťa
žoval na nedostatok literárskladateľov
nych predlôh alebo textov do mácich i zahraničných· autorov.
ový p rogram Zväzu slo venV rozhodujúcom · štádiu ide zo
ských .. sk lad ateľov vyplýva
strany autorov o vôľu angažoz realizovania kultúrnej polivať sa, o snahu povedať závaž·
t iky KSČ a socialis tického štáným umeleckým dielom sl ovo
tu, ktorý našiel svoje zvýrazk pretváraniu spoločenského
nenie v uzneseniach XIV. zjazvedomia v duchu revolučných
du K SČ a zjazdu KSS.
socialistických ideí. Záleží nám
. J e výslednicou nových skúna tom, aby sme sústredili svosEmosti, ktorými p rešla naša
j e umelecké sily na vytvorespo l očnosť i náš Zväz za posnie takých diel, k toré budú zá ledné obdobie a kvalitatívne
važnými piliermi našej . hudobnového pol11'adu na zmysel sonej kultúry. čím súčasne pricialistického hudobného umespejeme svojou mierou k upevnia.
neniu social istických hodnôt v
Uvedornujem.e si súčasne, s úc .
cel ospoločenskom význame. ZSS .
poučení minulosťou, že nov:ý
plne podporuj e súčasné akcie
program. Zväzu nemôže osta ť
Slovenského hudobného fondt.t
len · d eRlarat!vnym · dokumen':.. ' HÚwný r ef er át . predniesol na
na vytvár anie diel '·k 25. výzjazde d r. Oto Ferenczy.
tom, · O jeho osvojovanie. s i
ročiu Februárových . udalostí, k
.
.
.
Snímka:
CSTK
členstvom .. bude treba vyvinúť
30. výročiu Slovenského národ trva lé . úsilie. Len talť sa mô•1ého povstania, k 30. vý roči u
že stat živým. návodom pre
tejto súvislostí treba sa
oslobodenia i k ' ďalším jeho
k vali tatívne novú ·z1.1äzovú činzmieniť o formách, aký,m i
akciám,
podporujúcim vznik
nosť a . ' ten tak bude · možné,
hudobná t vorba najvýraznej šie
angažovanej hudobnej tvorby.
po časovo m - odstu pe, skúma ť ,
prispieva k stvárňovaniu socia Vý:zn~mnou
úlohou Zväzu
ako sa nám ho v zväzových
lístického s poločenského veda reláciách dar! uskutočňovať.
mia. Sloven$ká t vorba v prie - · bude dbať o rozvoj t ých úse_kov t v orby žánrov, ktoré ú zko
Osvojujeme s i v. celom rozbehu svojho 50 - ročného. vývo súvisia s rozvojom ľudovej
sähu . požiadavku spoločenskoja priniesla rad závažných d iel
umeleckej tvorivosti. Tak, ako
VÝ,Chovnéhp pôsobenia UmelecSO SOCiálnou a revolučnou te·
sa. hovorí v u zneseniach XI V
kej, tvorby a je j .prijímania vra"!atíkou: Mnohé z nich ~a . starejnosťou.
..
.
lt trvalym majetkom nase ] .n á - . . zja zdu, bude treba podporovat
umeleckú
činnos ť
širokOch
.Záleží . näm pt::eto, . aby . naša .. •·odnej kultúry .. Tento . trend v
vrstiev pracuj úcich.
tvoiba mala šir oký spoločen - . druhej pol ovici rokov §esť Zvláštnu pozornosf a st aský · dopa'd a uskuto čňova la v desíatyc1t ochabol. 'Bude na
ros tl ivosť bude treba venovať
sebe vysoké krit~r.iä umeleckej
nál', aby sme tomuto progre(Pok račovanie na 3. str. }
.ota.vo&ti.·
sí vnemu ·trendu našej ~· t vorby

N

V

Miroslav V áLek a Eugen Sucho1i ),

Snímky: ČSTK

•

dostatk om vo zväzovom živote v nedá vnej minulosti,
kedy ZSS nie v ždy a nie dosť úiHnne dokázal zabrániť
narastaniu ideovo-politických a u melecko-estetických
rozporov. prílivu tendpncii J.lOSijiJJiJ• zvii~.ll. ctJII~~l. r.aJ~;
tu vplyvu pravicovo-opor tunisticky orientovaných jed·
notlivcoy i skupin. Zásadný obrat v činnosti zväzu pri·
nieslo valné z·hromažd enie v aprUI 1970, kedy _sa ZSS
prihlésil k myšlienkam májového pléna OV KSC a tým
!iB ; z,!lčal , vra~11,ť ·1\i k svojiJllt '{lô,yqcJeénw 1 ~~~~!~Pi~ ,a,, ;pp,- :, p ll!ll~~\~~~I,JJth> ·.lJu~oJ;t.n.~b.ť:~~· ;~-~.- jm~:., ~p-".c'!lr't~·é~? ;·,r.hjrlta
sta,vepin v .našej' S))Oločrlo~ti a.,v ·soci~Hstip,!<ej .lt;1J.}t6J!e: . ~íl.. ~ýc!aq";llOm l ~lpvÔI)s:Ji:.\1. ,• Dr. ·.~ . . M. p !S•r y, .ref.e~P.Val
di~tancoval sa , od politicky chy ~nýcl! n:G,n~.~ enf :~~ , minW . . ,o 1č im.tpsti Slove·n skflf • ·h,u~opqej . rady. P,r. Z. ~ o v á. č ek
l usli, · vypracoval ,.nové stanovy1 a . n~!lv·iaza:l \OI!ätovpé_ hovoril 1'\e;v vhnntnosti Qlpd'erných m,.et6d v 1 pt;~ ci . zväzu
. styky, s. bra(skými zviizmi ·social.isti!ikýcp ' krajin, , podn~·
a o nutnej 1 koordínoval\osti · umeJer. kýc.b . ioštit6cíi pri
cova l svojich - č l e nov k bohato angažovanej \umeleckej .realizácii flloh. ·
'· , , , .
či nnosti.
· ' · ", '
. 1
.. Na .záver ;rokpva nia zjazd zvolil úV ZSS a kontroln'ti
Dôležitým bodom zjazdového .r okovania boi!J vytýčea 1 re.v íznu · komisiu, schválil list. d elegá.tov , Ostredným
nie nových ·úloh v prednesenom ldeovom, _p rograme p rá·, výborom KSČ a KSS. 'P o zjazde zasadal nový ústrednf
ce ZSS (výňatky z t ejt o časti referá~u prináiiame }.
výblir ZSS. za predsedu zvolili národného umelca EugePo reľerá~e dr. Ota Ferenczyho prehovoril vedúci dena S u c h 0 ň a. Podpredsadami sú d r. Oto Fe re n c z y
legácie OV KSS, č len Predsedníctva OV KSS a minis ter
kultúr y SSR Miroslav v á 1 ek (časti z jeho · prejavu
a d r. Zdcnk.o No v á č ek. Vedúcim tajomnikom ZSS !IB
pri nállame v čísle) . Za prípravn ý výbor zviizu českých
stal dr.. Stef11n K l im o , predscpom kontrolne j a revtznej
sk l a dateľo v pozdravil zjazd Karel Ho rk ý, . za Zväz
ko111isie dr. Th~odor H i r n e r.

o,

Program pre budúcnost
Z t•ef erátu
dr. Ota Fe re n c z y h o
na IV. zjazde
Zväzu s lovenských

e Cena Kčs 2,-

IV.

slovenských divadelných umelcov zas!. umelec Viliam
Z á b o•r s k ý.
.
·v diskusii na zjazde vys túpil dr. V. Fedor, ktort
hovoril o činnosti Slovenskej · spolo č nosti pre hudobnú
výchovu, znovu· sa posťaviac za · program komplexnej
hudobnej výchovy na ikolách. B. U r b a n e c pri po·
·menuJ nutnosť úcty k hodnotám minulosti i prítomnosti,
žiadal prehodno1tenie nlízorov na ·niektorých tvorcov i
väčÍihi pozornosť ich dielu. Z. Mi k 11 l a priblížil prácu
Hudobného vysielill!la· Cs. rozhlasu na 'Slovensku, mno·
b ýJDi. čislami dokJIUlnJiln. mn~.!!.!V.o ~ys_iel~n~j bu~br.
B. V a I a i ť a n sä venoval problematike pripra.vy mia·
dej interpreta čnej genetácie. Zas!. umelec A. O č en lí t
oboznámil prítomných 11. posla.nh n a zémermi Sl~venské·
ho hudobného fondu. A. K o v á i· o v á informovala

Pred novými úlohami
zna m zjazdu podč ia rkla účasť delegácie úV KSS, k to ·
rú . viedol ~~~!l Predsednict.va pv KSS' a minister kultúry
SSR Miroslav V á l e k a jej členom bol vedúci oddelenia kultúry : a umenia OV J<;SS prof. , Michal H r u šk v i c. Prítomn! d'alej boli: pracovník oddelenia kultúry ÚV KSC · Lu mir P o l i v k a a pracovnlk oddelenia
kult9,rL.i!..J!!!!!;n!a Ú\!:_, K~S M,ic,h al, Ma .~ a rY. .~. .~a ,Mi;- "
nisterstvo kultúry SSR sa rokovania zll čast nil riaditeľ
Sp rávy umeniíi Jozef K 'o t a " vedúci h1ldobné bo 1qdďe-.
lenia Alojz L n k n á r. Prípravný výbor·· zväzu českých .
skladatefov a koncartných umelcov zastupoval jeho pod- ·
p redseda · Kartil H o r k ý.
' Šprávu výboru Zväzu slovenských s kladaterov predniesol jeho doterajlli predseda dr. Oto Fere n c z y.
Obsiahlu časť svojho referátu venoval analýze či n nosti
ZSS za uplynulých dvadsať rokov: pripomenul význa m
úloh, ktoré pred touto organizáciou stá li, zdôraznil pozitivne činy v pros pech slovenskej hudobnej k ultúry.
S6časne však poukázal i na problémy a úskalia, ktorými
zväz prechádzal v päťdesiatych a najmä v šesťde~i s:~ tvch
rokoch - zvláštnu pozornosť venujúc chybám a ne·

Roč.

l

l

. Diía 13. októiJl'a t. r. stretli sa v Bratislave d elegáti
IV. ZJAZDU ZVÄZU SLOVENSK'2'GH SKLADATEĽOV. Vý-

Hruškovíc~

e

Z prejavu mini.s tra .kul~úry
s lovenských skladateľov

.:

Ide n·6m
.o 'socialisfick6
·hudóbn6·
l

kultúru ·
českej

Rozvoj
kultúry

a slovenskej
je n erozlučne spätý s politikou KSC, s jej realizáciou, s úspechmi, ktoré ·
pracujúci pod vedenim kom!-1nistlckej s trany v procese budova nia socialistickej . spol oč·
nosti d osiahli a dosahujú.· Elementárne štatist!cl<é údaje nám
i>osHtčia na to, aby sme si overili k vantttat!vny r ozvoj kultúry od roku 1948 podnes, aby
sme sl pripomenul! , ako- sa .roz·
•·áslla sie ť · kulttírnych zariaden!, ako sa z roka na rok zlepšovali materiálne podmienky
pre rozvo j kultúry, ako sa kul·
túrne hodnoty v čoraz väčšej
miere s távali majetkom širo
k ý ch vrst iev lu du.
ejiny umenia v s ocialístic
kom Ceskoslovensku mož- .
no celkom oprävnene cháp a ť
ako d e,jiny boja o socialistický chara kter . umenia. Umenie
nenadobúda svoj socialistický ·
r:harRkt.er au tomaticky, zásluhy

D

SS~

M., Vá1ka

~a

IV. zjazde

v umenl sa nededia - len za
väz·ujú. P~·eto •je· tent o pr.ob·
16m stále ll~ prog ratp e diia a
osobltn \l aktuálny. je dnes, a k
si úvedomíme, že v minulos ti
'vôbec nie ďa l eke j sa · pojmy
;, 10~,Ô9aliz~_u_s" _ a . ,.socia'li~tický"
clis l1rétne za mlč0ilal1, ·""z'am!etia·
li · za ·· čo s i cel1?om ilYé; ·a1ebb
sa s távali predmetom nenávistn~ho · výsmechu. '

sa dohodneme, že , medzi
Al<.· záklarlné
· povinnosti tvori·
vých zväzov patrr, dba( o socialistický charakter umenia, o
to, aby existoval nié len . v pr!·
ležttos tn ých prejavoch, ale aJ
·V ka ždodennej praxi, .-dohqdll
sme sa o všetkom ostatnom.
s lovenskej umeleckej obci
existovali a eš te existujú
tvorcovia, ktor! sa domnieva·
jú, že po jmy socialistické u menie a moderné umenie s a vylu č ujú. Myslia si, že v mene
socialistického cha rakter,u ume
nia odmietame " moderné umenln" - buď preto, že s a ho bo..
jlme, a lebo preto, že mu nel'Ozumieme, alebo jednoducho
preto, že sme us trnuli vo vý·
vo ji. Rozchádzame s a v troch
zá kladných veciach: v tom, čo
je s ocialistické, v tom, čo je
moderné a v tom, č,o je ume·
nie. Nie preto sa nenadchýna·
me abstraktnou malbou, že
(Pokračovanie na 3. s tr. )

V

kuláša Moyzesa Tr!
bagatelly pre lesný roh a
organ
Ceskoslovenské kul ·
Najnovšia skladba
túrne stredisko v Sofii
Jozefa Grešáka - Amé·
usporiadalo v Plevene a
by - sa stretla s vef·
v Loveč i ( 21. a 22. 9
((ým úspechom u praž·
. t. r.) koncerty českej a
ského · pu blil(a. Tu ju
s lovenskej hudby, ktoré uviedla košická Státna
, s lovom sprevádzal bul
ť!lharmónia
s dirlgen·
,' harský s klada tel
Ilja
tom Bystrfkom Režuchom
111ev. V programoch od
dňa 25. 4. t. r . Zaznie a)
' zheli plesňové cykly Eu
v Bratislave - v no·
gena suchoňa, jána Cik
vembrl - a Bystrlk Re·
kera a Jána Zimmera.
žucha ju chce zaradiť l
Zo švaj čiarskej or · do programu koncertov,
ganizácle Bureau ďinfor·
ktoré uvedie počas svoj·
mat!ons musica! požiada ' ho pobytu v USA v bu·
ll o zaslanie skladby Mi· dúcom roku.

Správy HIS
e

e

e

e

Bulharská klavl·
Rumena Popova.
navšllvtla HIS v Pt•ahe ·a
požiadala o Tri koncert·
né etudy Tatran~ké
potoky ]. Cikkera.
Na odpor účan i e šé·
ťa ope ry SND Pavla Ba·
glna bol! odoslané kla·
vrrne vý ťah y Suchoňa·
vej K r ú ti~avy a Cikkerov
ho jura Jánošíka vedeniu
Novoslblrskeho štátneho
akademického
divad lo
opery a ba letu.
Mestské divadlo vo
Freiburg u (NDR J sa chce
zoznámiť
s hudobnou
komédiou Gejzu DuslkA
- To by bola láska. Sú ·
časne by pracovntcl dramaturg ie chceli spoznať
v širšieh meradlách slovensl<ll tvorbu tohto žán·
ru, aby mohli · spestrit
svo! dramaturgický plán.
Dr. R. Rybarlč z
ústavu hudobnej vedy
SAV
sprostredkoval
stretnutie dr. Jaroslava
Mraceka, muzlkológa zo
San Olega v USA so slO·
venskou hudbou, Jeho
rodi čia
pochádza j ťi
z
Ciech. Dr. }. Mracek je
na štťidljľtOm pobyte v
Európe, v rámci ktOrého
sa zt\častnľl hudobného
festllralu v poľskej Bydgoštl. Na jeden dei1 sa
zastavil . l v Bratisl ave,
kde chcel zťskaf 'lnror·
inácle o slovel'lskéj hud·
be.

vynikajúcu prá cu pri národnom podni·
ku Pozomné ~ li1 Vb y v ZillnH vznikol pred
t5 rok 111 1 IH v i11 •n• p t'll t' lljHm 8 ro)wv.
Z členov , Idu;·! sú boJ• zakladali, sO v
1 om puli11Hs uz 1!!1 1 <lvujtl o r gnn lza čn ý
vedúci I ng Jo~ m• i Bug11 Ia u 11okladn!ksúčasnf! výkonný ta m1čnfk Ladislav
Fritz Obaja prar.u j\i v Pozemných stavbách.

ristltél

e

Kto sú ostatní

ná -s vojej scéne Mozartovu ·operu Cost fan tutte. Na
' 37tf1tlk& vidíme zaujímavy návrh scény jóana Brehm812•

e

Program - · rnesačntk
Stlítneho divadla v Brne - sa
vyprat:O'ial (pod vedentm E.
DuťktľVéj) na pozoruhodnll dl·
lradelntl revue. V prvom čfsle
novéno ročnfka piše sa o. 1.
o výsl'édkoch zájazdu brnen·
ského zájazdu na Sever - (autorka Petra Heerenová ). V. Kú·
delka prináša ďalšiu čast zo
seriálu o operete, v revue je
l článok o }armUe Novotnej,
nazvaný: Najslávnejšia Ceška
po E. Desttnnovej.

e

Na

čom
).

pracuiete?

•• • od.,ivedá huslista Peter Ml·
chalica, asistent VSMU
PripravU som koncert J. Brahmsa na Interp6dium 1972, pre Iné
t!.ómáce a zahraničné koncertn!§
poduJatia si pripravujem vera skla·
d1~b zo ~tandardl'lého svetového
repertoáru. Zo s lovenských autO·
r ov to bude v na jbližšom čase ·
premiérové uvedenie skladby Dlanola pre sólové husle od Hanuša
DomanskéhO.
(mm)

Predstavuje sa:

B02ENA FRESSEROVÁ
v r. 1969 ukončila bratislavské konzervatórium (ako najlepši absolvent r oku
v speváckom odbore] u prof. Idy Cer·
necke j. Ešte za š túdU vystupovala na
mnoh ých koncertoch doma i v zahra·
ničf (v Maďarsku a v Anglicku}. V školskom roku 1969•70 zfskala ročný štipendijný pobyt na leningradské konzervat órium. Od r . 1970 je angažovaná v
Spevohre Divadla J. G. Tajovského v Ban·
skej Bystrici. V máji 1971 na I. celoštátnej sťitažl o cenu Mikuláša SchneldraTmavského s l 'iybojovala 3. miesto a
cenu za najlepšiu Interpretácii.! Sqhneid- .
rovýcll piesni.
, , ...
Co v6m dalo a dáva l.ú(lažinán v banskobystrickej opilré?
- TAto scéna je výborfiá pri štar te
mladého umelca. Má možnost začat sl
tu budO'iať repel.'tOár, zfskava rutinu na
scéne. Obrátenou stránkou mince Je
rakt, že je to zäJa:i:dové divadlo, a pre·
to treba spievat neraz v nie práve najvyhov\lj úcejšlch podmienkach. Taktiež je
tu iba jediný korepéUtOr, ktorý l pri
všetke j ochote často nes tačl sa sústav·
nejšie venovať moj.tm koncertným amblclám. Takisto je v BanskeJ Bystrici
velmi chudobný koncertl'ly ~ivot. Mám
tu nepatrné možnosti v ypočut si napi\
spevácky recitál. l?o d'ioch r okoch dosť
lntenzivné pocťťlljém nedostatok kontaktu s bratislavským hudobným životom a nemožnOsť sústavnejšeJ pedagogickej kontroly.
K akým tílbbli'm ste sa doteraz dosta·
li, a aké by ste rada v budúcnosti lltudovall?
- Spievam Gildu z Verdiho Rigole\·
ta, titulnú úlohu z Travlaty a Mlml z
Pucciniho Bohémy. MOj!tn želanfm do budťicnostl je naštudovať jednu z velké·
ho po č tu úloh môjho hlasového odboru
- v ideálnej spolupráci dirigenta a re•
žiséro, na ktorej by som ziskala nové
výrazové a her ecké skúsenosti. Velmi ma
potešlla tiež ponuka šéfa bratislavskej
opet·y na hosťovanie v Rlgolettovt.

súboru?

- Vl!čš ln ou mludl ľ ud i a zo Zlllny a
okolia, ktor! ma jú rudi ťolk lór a ľud ové
umenie. S(• to zllmestnanr.i stavebnéhO
podniku. alf!bo Ich det! - -väč šinou študenti. Hudobno -spevácku zlo::-k u tvoria
a j absolvent i a žtar.l Konzervatória .
Vy ste pedagóg za oberejtlcl sa vátnou
hudbou - a predsa pracuJete V fudO'fOin
Súbore?

e

JuMčeske divadio v Cesk'ých Budejoviciach uviedlo

členovia

Pavol Bienik

Pätnásťročný

Stavbár

Kde

informovať

vllade sto so &tiborom

\ičinkovilll?

211lnské Konze:rvatOrtum, ktoré st v
• tomto r oku pripomenulo svoje 20. výro·
čle, je známe nielen v sn·etloslolrel\skom
ln•ajl, ale svojim! \lspechmt sá zap!salo
1 do dejln hudobného diania na Sloven·
sku. ·Zásluhu na tom malú profesot·i,
kt arť 'pr!pravujt1 ~iákov do ~ivota -a 1111
rôzne súfa~e. aohatá je aj mimOškolská
č tnn·osť školy. Bez Konzervatória v 2i·
Une by mohol dost tažko existovať napr.
Symfonický orcheSter mesta Z1llny, Zl·
llnský miešaný .z bor, sfibor Stavbár atd'.
Na čele týchto ensemblov sto ja pŕoľA ·
sort žilinského Konzervatória.
Práve v sťivislo sti so sóborom Stavbát',
nositelom vyznamenania Za vynikajúcu
prácu ma priviedla cesta na žilinské
Konzer vatórium, konkrétne za prof. Pavlom Bienikom, ktorý je jeha ume leckým
vedúcim.
M.o hll by ste nlis
súboru?

- Máte pravdu, a le pravdou je l to,
že som od ma li č l<a vyrAs tal s !udovou
h udboU . Al1o žia k v Kol<ave nad Rtm a•
vlcou som spieval v pion ierskom folklórnom súbore a pOsnbil tam i a i<O ta·
n ečn! l< a hudobnllc Aj počas štúdii v
Bratislave s om hráva l vo Vysokoškol·
skom umeleckom súbot'f!. Ľudové umenie
Je tnojlm milým ,.kon lčl<am", ktorému
som zostal dodnes verný. Aj teraz, ked
ml čas dovolí, sa vyberiem do terénu a
zbieram ľudové plesne.

o nniku

- Okresn ý súbor piesni a t ancov Stav·
bár, nosltel š tátneho vy.znamenanla Za

Stavb6r

~ Predovšetkým sú to domáce lrysttlpenla pr i rôznych prfle žltost!ach. Ka!dO·
t•očne sa zúčastňu jeme fo ll<lórneho festivalu vo Východnej, odki aľ si naša spe•
Vácka z l o~l<a a ľudová hudba prln!es lt
vlaé krá t prvenstvo. V r.eloštll.tnej súťaži
v Poprade spevácka skupina vyš la vttazne z 20 súbórov celej CSSRI Alé aJ
v zahranič! šiŕl náš súbor ludové unie•
nie Slovenska. Spomenie m Jen n!ektorA
zájazdy: Bulharsko, NDR, )llhoslävta1
Francúzsko, Anglicko atcr Na týchto
cestách si näš súbor ziska! dobré meno vysokou umeleckou úrovňou, disci•
pllnou a dôstojným vystupovanlm svojich členov .

Mienite a j narl'ale.i pracovaf v tomto
súbore e aký máte prog ram do bud\\'cílf
imzóny ?
- Ak ml čas dovolf, chcem v Stavbári aj naďalej pracovať. A program?
Cvi č !t a znovu r.vlč l t programové čfsla
i He nové a zvyšova ť umeleckú
úrove!) s(Jboru.
JOZEF JANIK
~f)J'

Odkedy sa .venujete koncertnej čin
noati?
- U~ bratislavské konzervatórium som
ukončlla
celOvečerným
recitálom. Na
to som natlvi·á zala pri svojich lenin·
gt•adských š tttdiách. Moja prof. -. zasl.
umelkyt) a Kira I:tutova, v!ťazka a lau•
r eátka vlacer'ých medzinárodných speváckych konkurzov, vedl1ca tamojšej ka·
tedry komornéhO spevu, popri naštudovanl úlohý Gildy sa zamerala na obo·
hacovanle mô jho koncertného repertoáru najm!! v oblasti ruskej plest1ovej
tvorby.
Studoval! ste aj nejak9 part z oratoriálne j literatúry?
- K tomu som sa ešte doteraz nA·
dostala, no vehnl rada by som sa aj o
t o pokúsila.
Ako ste pnl<račoval1 doma v koncertnej či nnosti?
- Zfskanle ceny Mikuláša Schneidra·
Trnavského ma utvrdllo v tom, že by
som sa. mala popri opernom, venovaf
a j koncertnému žánru. Zv!!z sk l adateľov
ml umožnil vystl1penle (V Januári tohtO
rolHI) v tlratlslave a v auguste (na Vl.
prehllad ke mladých koncertných umel·
cov l v Tr. Tepl1clach.
Nakofko máte možnosti uplatniť tieto
ambfcle v .Banskej Bystrlill?
- Ztar, ve ľmi málo. POtŕebOirala by

som pre svoľ rast častejši 'styk s ·Q~~~
censtvom1 pretože splevanié doma :.,..;.
médzl št yrmi stenami :..... nepomôže nlkomu.
VLADIMilt CitU~

Boíena Fr_esser ová v úlohe Gildy vo Verdiho opere Rigoletl'o.
Snlmka: M. Vaňov•

Skolská hudobná výchova:

Pred odbornou konferenciou
.a Il. valným zhromaždením SSHV
V dilclch 2.-4. novembra 1972 usku·
toi!nl sa v rekreal!nom stredisku CALEX
v earadiclach a v aule Gymnázia v Zla·
ttch Moravciach odborná komisia na t6~
mu "PiidaRogická interpretácia hudobnej
akladbý" a U. valné zhromaždenie Slo' ven•kej spolol!nostl pre hudobnťí výchllvu.
Pteto!e obe tleto dôle!ité podujatia
SSHV niajtl pre nl!ltelov hudobnej výchóvy na ZOS veľký význam, rozhodli
ame. sa () nich čitateľov nalej rubriky
int ormovaf. Zmienim sa o nich iba
strul!né; nakoľko to priestor rubriky
umo~tluJe.

Prvé podujatie - konferencia o pe·
dagogickej Interpretácii hudobne j sklad·
by je po programovej . stránke veľmi sta·
rostllvo, vybrané a pripravené. Oi!astnlcl
konferencie budtl mať možnosť vypoč uť
z oblasti druhej hlavnej zložky hudoh·
nej výchovy - z počúvania hudby, zá-

va!nli prednUky od autorov, ako je do•
cent dr. V'Uiam Fedor, csc., doc. dr. Ladislav Burlas, CSc., dr. Radko Rajmon z
VOP v Prahe, dr. Vladimir Prikryl z PF
Olomouc, dr. Zdenko Nov6ček, CSc., dr.
Ladislav Mokrý, CSc., dr. Vladimfr Majernlk a inf.
Viletky témy sa velmi úzko dotýkajt
problémov, s ktorými sa učitelia hudob•
nej výchovy na ZOS v denneJ praxi itre·
távaj"d. Preto bllde zaiste prospeilné, ak
aspoň niektoré uvediem aspoň healoYI·
te.
Konferencia je členená na ltyri hlBY·
né témy a to:
I. Umelecké a pedagogické predpokla·
dy vntmania hudby.
Il. Pedagogiokd interpretácia hudob·
l)ej skladby ako 86ňaaf vyučovania.
III. Výchovný koncert ako lipecifický
pedagogický prostriedok. .

IV. Výchova hudbôu prostHdnfctvom
masových oznamovaotch m•du.
z I. témy vyberám aspoň niektoré
podtémy, ktoré potvrdia aktuáli'IOsť a vy•
sokú odborno11ť, ktoré bude pre VIet·
kých ui!itelov hudobní!) tfilhôty na zns
velkým prfnosom.
Sťí to najmli:
1. Výklad hudobneJ akládb)'1 ako Je·
den zo základných hudobno·pedagogJc ..
kých proceaov - doc. dr. V. Podor,
2. Typologická rozmanitosť hudby a
metC!dy jej výkladu - doc. dr. L. Burlaa.
3. Hudobno-vedná analýza a hudobnopedagogické
interpretácia
hudobne!
skladby - dr. R. Rajmon.
4. Hudobno·psyr.holo~Jické predpoklad y
počtlvanla hudby vzhladom k vekovým
kateg.ó rlám.
!1. Pol!Uanie hudby deU vo svetle hu ·
dubno-pedagogického výskumu dr.
v. Prikryl.
Kým l. l!asť bola zameran!, mohli by
sme povedať, viac po formovo organ!·
začnej a vlleobecnej stránke, zatial U.
i! asť je zameraná na metodickú 11tránku.
ktorá prinesie do práce u či te ľov hudob·
nej výchovy veľa podnetov i odbornýc h

rád a pokyrtov na zlepšenie práce v ho·
dlnách hudobnej výchovy.
sa to:
1. Didaktické požiadavky a možndstl
pl!thtgogickej ilitl!rpretácie hudby vo vy·
ui!ovani - T. Seill1r.ký.
2. Výber a pedagogická interpretácia
hudby na predškolskom stupni - S. Kan•
tor, VOP v Bratislave.
·
3. Výber a pedagogické Interpretácia
hudby na nlžilom škols kom stltplli (ZDS)
- M. Zikovská.
4. Výber a pedagogická interpretáCiil
hudby na vyššortJ (postpUbertálnomJ
školskom stupni - J. Schultz.
Z technick ých prli!in nie je možn6
prib miť obsah ostatných podtém.
Pre ui!lteľov hudobnej výchovy, ktort
sfl členmi SSHV je dtlležlté rozhodnutlé
výboru SSHV v Bratislave, na základe
ktorého vyjde v edfcii SSHV Zbornlk Peda)logická
interpretácia
hudobnéJ
skladby , v ktorom bud6 v neskráteneJ
forme nverejnené všetky prednášky l
'Záva~né dlslmsné prlspevky, ktor4 odznéjú na konferencii. Domnievam sa, ~a
učite lia, n eč lenovia SSHV sl budú mllct
+n nl., :r.h'lrnlk tl ~'> ;!!d na ť .

ANTON ZAVODSK?

Program pre budúcnost
[bokončenie

z 1. str.)

populárnej
hudbe
všetkých
ždnrov a typov. Zväz sloven ..
ských skladateľov si uvedomu-<
je ndročnos( tejto oblasti a jej
veľký
spoločenský
význam
n!elen pte mládež, ale t pre
širokú verejnost. 8oj prott
bfaku, proti skomercionalizo~
vanej hudbe bude Zväz rozví"'
jat s účasne s trvalým úsilím
o skvalitnenie umeleckej čin-<
nosti autorov, ktorí v tejto ob-·
lasti pôsobia. V spolu práci so
Zväzom slovenských spisovaterov podnikneme konkrétne
kroky pre zlep~en.fe textovej
str ánky vokálnych žánrov po pulárnej hudby.
Za jednu z vážnych úloh po ..
kladáme zlepšenie hudobnej vý· ·
chovy nielen na všeobecno
vzdelávacích školách, ale i pro··
strednícfvom masovo -k omuni~
kačných prostriedkov. Budeme
preto všestranne podporoval'
činnost' Slovenskej spoločnostt
pre hudobnú výchovu.
Náročné úlohy čakajú našich
muzikológov,
aby z pozícií
marxizmu-leninizmu
riešili
o t ázky, ktoré nastoľuje sucas ná t vori vá prax a vývoj ve dy. I de hlavne o rozpracova -,
n it a objasňovanie princlpov
stra níckosti a ľudovosti v Tm ...
dobnom umení. V uzneseniach
XIV. zjazdu s.a zdôrazňuje , že
strana bude p o dporovať ume nie socialistického realizmu.
Málo iných pojmov marx-l eninskej estetiky bolo
natoľko
zvulgarizovaných, ako
práve
tento. Bude úlo!wu našich mttzikológov, ale i celého hudobného frontu, aby tvorivo roz víjal ptincípy marxistického
myslenia.
.

s ocialistický realizmus
je
tvorivou metódou, stvárňujúc ou realitu v jej neustálom pohybe z h ľadiska spoločehského pokroku. Je to spô sob
uchopenia
skutočnost!
umelcom, ktorý sa bytostne
stotožňuje s ideálmi soc!allz·
mu a komunizmu a odráža ho
v konkrétnom umeleckom di e ~
ie. Každý umelec má široké
možnosti up latniť svoju osobíto'sť a individuá l nosť konkrétneho riešenia, mnoho tvárnosť
ťó'riem a štýlu. Preto je prirodzené, že ob javnosť, origi...
nálnosť
umeleckého ŕiešenia
nielenže nie je v socialistickom
umf:ln! zanedbávaná, ale naopak, hor! integrálnu súčasť
socialistického realizmu.

Ide nám

o socialistickú
hudobnú
kultúru

Delegáti zjazdu (zľava): Kldra Havlíková, dr, Zdenko Nováček, dr. Stefan Klimo a Ing, Július Letňan.

. ·,
vplyv liberallstických a pravičiarskych ideí zvlášť c iteľný.
Umelé vyvolávanie generačných
problémov, podporovanie mesianistických sklonov u ľudí,
ktor! prešli malými žlvothýmt
skúsenosťami, a
ktorí preto
ľahko podliehajú ilúziám a ne~
r eálnym predstaváln, natobilo
veľa škôd. Odstraňovať tieto
škody bude vyžadovať dlhú a
trpezlivú prácu. Zväz chce tieto otázky riešiť principiálne,
ale cľtlivo. Od minulého roku
zriadili pri všetkých sekciách
komisie mladých. Ich poslaním
je zaisťovať ideové a odborné
vedenie mladej umeleckej a
muzikologickej
gener ácie, s
ktorou sa perspekt!\me vo Zväze poč!ta . úV Zväzu bude prá~
ci týchto komisií venovať .mimoriadnu pozornosť. Ak sa v
analýze činnosti ZSS spomlna
kr itika a j ej priama ú_časť na
vedomom, a lebo nevedomom šírení vplyvov nemarxlstlck'ých
ná zorov a teoretických koncepcii, uvedomujeme sí, aký
p é. lč ívý problém sme t u nadhodili. Bez t ozsiahlej inlltxisticky orientovanej hudobnej
kritiky, bude i úsilie o rozvoj
socialistického
umenia
len
člasťkový.

y

V dôrazne
uzneseniach XIV. zjazdú sa
pripomína problém

mladej generácie. Uvedomujeme sl v celej štrke záva žnosť
tejto otázky. Netreba zakrýv a ť,
le prá,ve u mladých rudi bol

rimentu, ani bez hľ a dania . Ale
umelecké dielo je VýsledOk, nie
proces. C!m menej v ňom vi•
diet proces, tým lepšie pre die·
Io. Casto sa vyskytuje otázka,
čo s umelcami, tvoriacimi pr~:~ umelcov? Sú tak( a sú potreb·
nf, a le laboratórne práce sa
nevydávajú .v masových nákl.a ·
doch.

N a zjazdoch tvorivých zväzov ·
sa nez11častňujú
všetc1,
ktor! boJ.l v minulosti tch člen·
n erozumieme jej zákonitostiam,
ml. Ako sa konš tatovalo aj .v. '
a le preto, že jej vzťah k člove- správe o činnosti ZSS, nielHorť
ku, pokiaľ o ňom možno hojedllOtlivci museli pre svoju ·
voriť, je sekundárny a jej vzťah
politickú činnost, ' Či -pre Iné ·
k svetu negativny. Umelec má
pr!čln'y opustit rady členov:
právo l'ozložiť svet a stvoriť ho
Zväzu. Vo vzduchu · vtst otáz·
podla svojej predstavy. Ale
ka, čo bude s nLmi v najbl~ž~
umenie rôzkladu · posträda pr- šej budúcnosti 11 čo neskôr,?
vok tvol'ivosti, chýba v ňom v najbližšej budúcnosti ' .by. ich : .
ak aovoUte, aby som apostro·
n1all evidovať nmele,c~li ;.f ondy
onen stvori- · ako ne~lénov zväzó'v; alo tV1Jt•"'
fova l Capka teľský akt, ktorý rob{ umenie
cov, aby neskôr 'zväzové' orsll.~· ·
umením. Napriek tomu však
ny mohli poslldiť, kam•\sl_llliru:. ·
abst~aktné" umenie, "umenie je . a aký charakter má ich ďalr
prveJ fázy , predstavuje postoj , ,líi!l tvqrb,. Neho:voJ.:fme, p~av·
1 názor. Je výpoveďou o svete, .· da, 'o n·e priatelocli, altl 'b tých', ·
ktorá hovori, že . svet p.emá
ktori mýlili, skôr o tych, 'ktorf ..
účel, zmysel, aul východis~o. · boli zítlýienf. · rPrfpadti\i 121iiJvlé· ~
Práve preto ho umelec · odmle· .:vavosť k nim si vlíak uemol•
ta a ' práve preto mý odmietano zamieňať za zhovievavosť k
chybným, či ikodlivým názome taMto umenie.
pŕesvedi!enf, že ozaj ~10rom. Takéto názory , treba vyderným umenťm }e jed10e vrátiť, odhaliť a rozbiť. Ich no·
umenie socialistické - z pri· sitefov treba posudzovať podl a
čin prlive opačných, než sú
dnellných postojov - a najmä
vylíiie spomenuté. Pochopitef·
podfa dnešnej a budúcej práne" tvorba abstraktného umenia ee. Pravdale - toho, kto sa
nie je trestnou činnosťou a ni· dd f svojho omylu, ako pastier
koho nebudeme za ňu postitrllby, ba dokonca si z neho
hovať. Mala by byť viak pre
robf zásluhu, prosiť nl!budeme.
nás signálom, že umelec je bezNech sa zastav( a porozmflra.
radný, opustený a neiťastný. Jeho gestli nikomu chýbať neMala by nlis upozorniť na to,
bud1i.
potrebuje
predovšetkým
v ážené s11družky a s11druho- .
že
fudskll pomoc.
via, váš zjazd sa koná v
keptikom by sa mohlo zdať,
obdobi, keď . sa pripravuje plénum ÚV KSC a úV KSS o ldeo•
že sa povoľuje odstrel ka:l·
dého hľadania, každého exper!·
lógU. O to zodpovednejšie treba pristupovať k hodnoteniu
mentu a novátorstva. Ani by
som nepovedal. Každý umelec- stavu slovenskej hudby, o to
k9 čin predpokladá dielo, kto- zodpovednejšie treba posudzor é je prototypom. Prototyp ne·
vať progi·am činnosti Zväzu,
možno vytvoriť áni bez expe· ktorý dnes budete schvaľovať.
[Dokončenie z 1. str. )

Kritika odráža nielen estetický, ale i spoločenský dopad·
diela. I<ritlka kllésni hudobnému dielu cestu v radoch poslucháčs t va,
ale upozorňuje aj
na Jeho hranice.
Marxisticky prlncipiálna, na
minulosti
vzniklo medzi
vysokej odbórnej úrovni sto- 11aším členstvo m vera ne'd or ozumení práve v h odnotení , jaca kritika. opierajúca sa o
plnú morálnu zodpovednosť audielčich momentov v
tvorbe,
t ora, je významnou zložkou v
akými sú nové k ompozičné
každej hudobnej kultúre. Tam,
techniky. Ako je zrtáme, kom·
)<de jéj niet, alebo kde miesp ozičné t echniky nie sú samoto zásadovosti vládne pochlespasť te!'né, a i ch použitie nijabovahie a neúpi:lmnosť, nevyko nezar.učuje zdar fi nálneho
vljajú sa veci zdravým smeefektu, t. j. vytvorenie diela .~
r om . Nikto z nás si nezakrýva
vws·okýml
estetickn-spoločen 
ťa žkós tl, spojené so vznikom
skými kvalitami. Pre11la.~owrf
a ' l'ozvojťJm principiálnej mar·
kompo:zičné postupy samy ose x.i stiékej l'ludobnej ktitlky.
be za progresívne alebo kor!Ná . pomoc chceme pri zva ť
zervatívne, nemá s vedou nič
najmä sovietsku estetiku, výspoločného.
Pr og re.~ívnym
sa
sledky bádania ktorej v posstáva dielo vo svojom výsledlednom obdob! sú veľm! pozonom est etickom tíč inku a svo·
ruhodné. Zväz
slovenských
jou spoločenskou funkciou.
skladateľov má záujem na tom,
Slovensl<á httdobná t vor ba,
aby naša kritika a estetika zisk oncertné umenie a m uzilcolókal! vážny sp oločen ský význam.
gia nežije v Izolácii. T vo rir •é
Chceme, aby , ju naši umelci,
stimuly
najrozmanitejšieho
skladatelia a koncertn! umelci
druhu i pôvod u sú jej príst upbrali na 'vedomie, počítali s
n é. Záleží však v konečnom
ňou. Chceme, aby ju uznávali
~tádiu vždy na sklada teľoch saa cenlli sl ju, aby cez jej pomých, ako ich zužitkujít. lde
hľad konfrontovali svoj ume·
o tvorivé o.~vojovanie si podlecký zámer s výsledkami. Nanetov a ich konštruktívne vyša modetná hudobná kultúra
užitie v· umelcovom diele. Morálna
zodpovednost t vorcov 'rievyhhlltne · potrebuje získať
t akýto stáv.
slovenskej hudby, ale práve tak
i ch 11adanie a ich
tvorivé
schopnosti vyžadujú , aby v
úsilí o n ový prejav boli napi ~
ňovaní socialistickým a budováteľsk.ým duchom a úprimnou
čestnou snahou rozširovať a
znásobovat hudobné hodnoty
našej národnej a socialistickej
prítomnosti.
Uskutočňovanie
takých zámerov možno ťažko
zlučovaf s lacným napodobňo•
vaním
m6dnych
výstrelkou.
nech je ich pôvod kdekoľvek.
Rov nako
predpokladá
pevné
zakotvenie v d.o mácej kultúre
a nepodceňovanie toho, čo sa
tu v priebehu vývoja d osiahl o.
Lacný zhon za svetovos ťou za
každú cenu vedie postupne k
vyk or eneniu z domácej pôdy
a ku kozmopolitizmu. To nie
j e cesta, ktorou sa md naše
umenie uberal'.

Z prejavu ministra kultúry SSR M. Válka na IV. zjazde
slovenských skladateľov

D ôležitou obiast'oti v činnosti
Zvllzu, . ktorej musíme venovať zvláštnu starostlivosť, je
rozširovanie spolupráce s bratským zväzom českých sklar?.a-teľov a koncertných umelcov.
l de ďalej o podporu intenzív~
nych a nefomiálnych kontaktov s českou hudobnou k ultúrou všeobecne. V prítomnosti
javí sa potreba úzkej éi stálej
koordinácie zväzovej akti iJity
ptl rie §ení otázok celoštátnej
pôsobnosti t podujatí a akcií s
metfzinárodným dosahom. Za
samozrejmost pokladdme podporovan ie úsilia, ktor é vedie k
vzájomnému poznávaniu súčas•
nej tvorby.
Veľmi
úspešne sa rozvíja
spolupr áca so Zvéizom skládateľo v ZSSR a ostatnými t v /lzmi v socialistických krajinách.
Pre ďam rozvoj medzindrodnlho postavenia slovenskej hu•
dobnej kulttíry sú bohaté kon•
takty so socialistick~mt zväzmi
ve ľmi d ôležité. ZSS vyvinie tístlie, aby sa t naďalej rozširo ..

Sn!mka : ČSTK

vali vzájomné styky na pracovnej úrovni. Nedávne Sympózium o vývoji českosloven
skej a sovietskej hudby za 25
r okov je sľubným začiatkom
pre organizovanie spoločných
akcií, z výsledkov TUorých ntä·
j ú osoh obidve strany. Neza~
nedbateľná
je i koordirlácia
spoločných postupov, ktor é sa
týkajú zastupovania záujmov
socialistických krajín v medzinárodných inštitúciách.

....

aša social1stlckä spoločnosť
N kladie i pred näš Zväz ná·
róč né, tvorivé úlohy. Doterajš! úspešný rozlet našej slovenskej hudobnej kultúry je po·
vzbudzujúcim člnitefom, aby
sme r ozmnožoval1 náš súčasný
život ďalš1m1 vysokohodnotnými č inmi.
Potrebujeme novú, bohatú,
tvorivú činnosť našich sklada·
telov, obsahujúcu všetky M nr e, námetove pestrú a štýlovo
r ozmanitú, ktorej spoločným
menovatefom je úsilie rozmnožiť pozit!vne hodnoty soctalisUckej kultúry a tým vo svojom finálnom efekte prispievať
k obohacovaniu človeka socialistickej spoločnosti. Potrebujeme podobne plný rozvoj náš.. · ·
ho koncertného umenia, ktoré
zlHstuje našej tvor be komunikáci u s poslucháll'ol'n. Potrebtl•
je všestranný rozvoj našej muzikológie a hlavne kritiky; ako
prirodzeného č lánku medzi
tvorbou a jej spoločenskou
realizáciou. Kultťirna pol1tlka
:KsC dáva na uskutočnenie tohto cieľa všetky podmienky a
konali by sme vlastne proti seM, keby sme ich nevyužili.
Konali by sme nečesthe, keby
využ!vanle priaznivých, tvorivych podmienok
prebiehalo
pomimo cieiov, pre ktoré tieto
podmienky boli vytvorené vllestranný rozvoj vyspelej socialistickej spoločnosti.
K tomú nás zaväzujťí doteriljšle úspech y našej t vorby,
Interpretácie a muzlltológie. Nie
sme ne skromn ť, keď žiadame,
aby tieto naše pozlt!vne V9s ledky našli bohatšiu rezonan ciu v mysli p os l ucháčov. K tomu by malo viesť 1 zlepšenie
pŕop.a gá cle
našej
hudobnej
kttltúry doma 1 v zahranič! , naj·
mil ale v socialistických štátoch .
%vliz slovenskýclt skladaterov
od svojho vzniku z!skaJ
bôhatú sk1isenost! nielen v
lltázke styku a práce členstva,
nielen v rozvfjanf svojej kulttírnej činnosti na základe
vlastnej organizačnej štruktfiry,
ale mohol si uvedomiť aj možnosti a hranice svojho pôsobenia na jednotlivé oblasti hudobného života. Sli to sk1isenosti pozitfvne i negaUvne. Pozltivne bude treba ďale j uphit•
ňovať a rozvfjať, negatfvne ma•
jd sl1ížiť ako poučenie, ktorých
se treba v budlicej činnosti
l:'!väzu vyvarovať. Pr,áve negatl\'ne črty, objavuj1ice sa v
pl'lebehu HO·fych rokov, neraz
s}'ochybňovali
zmysel
jeho
jlliltvo,vanla a pôsobenia. Ak sa
dak nezaújate, objekUvne po•
zeráme ba slovenskli hudobn1i
kllltllru ako celok, nemo!no
ptlpieraf závalný budovatefský
prfnos nalej organizácie pre
jeJ rozvoj. V kvase, v ktorom
sil vyvfjaio a rástlo soclalistick6 spoločenské vedomie od
otllobodenla, bola by hudobná
oblast bez takej centrálnej
ideovej organizácie, ako je ZSS,
nlečfm nemyslitefnfm.

.snte
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FOLKLORIQUE
'72

Jozef Peško, reprezentujúci
bratislavský rozhlas na Pr ix
folklorique '72.

Folklór súčasnosti ..., hoci
koreni v r egionálnych subkul•
túrach - má dnes už aj širokú medzinárodnú bázu. Všetko
hasvedčuje tomu, že natrvalo
zaujal miesto medzi ostatnými
umeleckými druhmi a žánrami
a svojim synkretizmom, nekonven~rlým
riešenfm vztahu
medz! tradičným a novým, ako
aj potenciálnou mnohofunkč
nostou opäť p11ta zvýšený zá•
ujem poslu cháčov a divákov,
umelcov i odborn!kov. Kultúrno-sociologická diagnOza potvrdzuje novú vlnu renesancie
folklóru. Nástup nového hnu•
tia sl včas uvedomili pracovníci bratislavského š túdia, z
lniclatfvneho návrhu ktorých sa
zrodila Rozhlasová sllťaz mag•
lletofónóvých nahrávok hudob•
nliho fOlklóru - Prix de mu•
sique folklorlque de radlo Bratislava. Tým vzniklo dnes ul!
medzinárodné fórum pre riešenie mneleclm-tvorivých1 inter·
pretačných a dramaturgických

otázok folklóru vôbec a rozhla·
sových nahrávok fo lklóruycll
skladieb o'Sobitne.
' IIí. ró čnik Prl~e de musiq\ie
fol klorique de radio Bratislava
[ďalej tiež Prix folklovique '72 )
bol v dňoch 2.-6. októb1'a 197a
v Bratislave. S.úťaže sa zúčast·
n)lo celkóm 18 'r ožhlasových
štúdi! ..... z kraj!n, ktor~ch roz•
blasové organi:té'cié sú člemfit
OIRT a z Júhoslávie. Prebieha·
la v troch kategór1ách.
V kategOrii A. sa z účastnilo
celkom 10 rozhlasovýcli št11ä11
[Berlin, Bratisl'ava1 Brľl'o, Bu·
dapešt; Bllkurešf, Košice, llub·
ľana, Moskv·a , Plzeií' 'a Pra11a }-.
Programovä komisia db súťa•
že odporučlla 27 sn!mok, z nich
18 v stereonahrávkach a 9 IT
niononahrávkach. Do kategórie
B. posla.lo s11ťažné sn!mky 8
rozhlasových
štúdU [l~erl!n;
Bratislava, Budapešt, B~kure~t,
Plzéň, Praha, Skopje a Sôfta).
Odznelo v nej 21 sťiťažnýcll
nahrávok, z nich 14 v stereo·
a :7 v mononahrávkách. ·obe
kategórie predpokladall obdob..
nú polohu umelecky spracova·
ného hudobného folklóru len s tým rozdielom, že v ka•
tegóri! A išlo o !ipravu pô•
vodne j ľudovej piesne pre só)o·
vý vokálny prejav a v kategóril
B. o 11pravú pôvodneJ Judov:eJ
melódie pre sO!ový ·J ndovt
aerofOnový nástro j, Z prehliad·
ky s!iťažných nahrávok obocl'i
spomínaných kategOrH vyply·
nula niekolko zaujfmavých sku•
točnostf. V prvom rade sa pre•
Javil obarakter a kolllrlt tJ6•
vodnej matorililovej bázy (viilo
regionálnej ako atnickej) , prav•
da s dvoma krajnosťami: jednu
tvoril orientálny charaktér m·~.
kedónsko-arabskej
~ult1Íry
(Skopje), druhú ztipadoeur6p.
sky metafolklór (BerJfuJ. Da•
lej to bol rozlnanttY J'!tl$tUJ)
( PokračovánJe' ná 8. stt.)

~ ·o

premiére C.i kkerovej opery

Snáď n!č tak nedokazuje životnost diel!zovanou fo r mou o živiť krásu slovenla, ako o pätovné návr a ty k jeho znovuských kro jov, tancov, prostr edia pá nskeu vedeniu, množstvo repr lz pri každom
ho i ludového. Tomu slúži scéna - vynaštuďovanl a p lné ~perné sály.. Nie je znievajúca však navyše i v zmys le syrut o ináč an! s nár odnou o per ou prof. Jábalu , v!acpolo hovosti; v to mto zámer e
n.11~ Cikkera - s JUROM · ]ÁNOš1KOM. je nach ádza uplatn enie krása k ostýmov, vyl eJi · sa mozrejmé, že Inscenátori siahajú
chádzajúca nielen z pod staty p r lbehu,
PO: tili<Omto diele nielen s. pi et o u, ·ale 1
ale· 1 cUvaäelnej účin nost!, či je to už v
S i po6ádail!m ..:.. h ľadať ~ždy · zn ovu naj. charakteristike ľudových h r d in ov, a lebo
1deálnejšf tvar die,l a,. s čo n a jm arkantvládnucej tr iedy. Kriška odmieta štyliu,ejš!m pod čiarknutím jeho z m yslu a huzáciu jánošfka, ktorá by ho doviedla do
d:Ol;ln,e j · i . ja,vi.s kovej • krií_sy. z;rejme ten"studenosti a chladu", al'ý sa niekedy
t? ~~Jl!.er bol tým hlavným pri ··Kriškovej ,v . - mo~ern.om divadle objavuje. Nechce
p,oslednej inscenácii Jur-a rjánošíkai kto· .. by t však. an! popisný a naturallst!cký.
r ej iľremiéra odznela·: v :dirilcf' Brať!siavA tak spája realistic ký detail s náznas k ý"ch hudo,bných .' slávn'ostí dfta 7. o kkom do· účinnej jed noty, ktorá - kupotÓbra t. i·. je t,o na poko~ l záme r samodivu - . nevadí, a le umocl'íuje zážitok.
z r ejm ý íl ' sympatický u každého · t-v o r 'iDalej ' m u v réži jnej práci ide o indiv'é ho · a h!a·da júceho . uuielca. Ako sa
vidualizáciú - her eckú, kostým ovú, tapodaril rež!sérovi a je~o spolupracov- .nečnú. ,v, tom prvom našiel výborných
n!kojll; z . ktorých n<!jdôležitejš!mi, bo.lľ , parmer~v v mnohých predstaviteľoch dit•ig,e n.t : (f ik tul' MáJek.), zbor ma jster
spámei'ime napriklad tých h lavných: vy(Ladt~la" :HIJI~spk], · scénic-ký ; výt~arnfk ni kajúceho,
h r d in s kého,
mužného
(Lad·islaVl V.y cbod H t, náv·rhár ka kostýmóv' G: Pa.p pa' v titu lnej úlohe 1s píevn l i hral
1
(~lel~mi" !l~:t~I<Óvá} .a ' choreogr ac '(Joz~f slw t~~ne· v jedinečnej fo r me ume lecZ.~ik?, ,li. ; ·st~fa,Ít . ··~ o~~I:J
.sa?n'?zke jJÄe, ,. ~éiH1 ď d~zretia), viac lyricky a ba ladicky
spolu. ..s9 r~q H!:! t~!lli, · 4bórq.n1. · ;'!- · o~·che.s- ' cl~·ápaného ,hrdinu v podaní Milana Kotro.rn,•, . ~ ·? .
\
l '
/t ! f ' l
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U . Krišl~., ;ťažko h;ovoPi·ť , o . !nd ~vid ua- · ·
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diktá~órsko.mp~fstupe ::·k re~-
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Mužský zbor v druhom obraze opery Juro
v titulnej úlohe.

Jánosík

Vľavo:

Milan

K opačktl

Snímka: J . Va vr o

re t'k
l ra-' t v SND Jánošík
·'

•a
··
lizá,c!i l.opeťnýcl1: 'd ie l. . je to' :mo'dern)r
. '
tvor~.'a,, ~·v!'l_cíqm,ujú~i ~i ,~ ·pr{ive v 'dn~~- . , , · ..
nom .. prostred! hudobného , "dfvad\a ..
nutnosť spoluprá ce a význa mu každej
zložky operného predstavenia pri cellmpa čk u , ktorý vychadzal pri formovani
vom vyznen! diela. Rád pristupuje k inpostavy i zo svo jho h lasového naturescenáciá m premýšJavo, rád s l nechá v
lu ; spomefune výborne spievanú i preteamovej práci poradiť a Úejme r o.vcltenú Zuzu Ele n y Kittn á r ove j - nil prnako r ád odovzdáva podnety svojlm ptavej premié re; jemnú, č istCI hrdinku Mil·
covným lmlegom. Tento úvod je nutný
ku Al:tbe ty Svobodovej z dr uhého obsak tomu, a by sme pochopili obd ivuhodn ú
den ia; krásnym svietiacim hlasom obsúvsťažnost všetkého, čo sa na javisk u
d a r e n ého A. Judta v ú lohe Ga jdosíka odohráva .Práve pri jánošíkovi ...
a najmä charak terovo vynil,a júco vykreslenú krčmárku Mar u Jaroslavy Sedje to predovšetkým. snaha o podčiar
lái'ove j.
knutie hlavne j m yšlienlty die la - z toh o vychádzajú nie nepodstatné dr amaDvojica chOL·eogra r.ov - Za jko, Nos á ľ
t urgické ťt prav y , škrty v partitú r e; kto- sa snažila nielen o individualizáciu
ré urých!ttjú katastrofu v živote hrdiprostredia (scéna zásnub, choreogr aficnu, ale l katarziu diela v zmysle etické stvárnenie ba letnej vložk y) , a le i pokého odka zu, r é~l jná a . teamová túžba stáv - čo nebýva zvykom v národných
prini esť na javisko nefalšovaný duch obo perách . Doposiaľ sa väčšina choreo··
dobia, v ktorom sa dej od ohráva, štygrafov uspokojila s "pravidelným" r!e-

š enfm t aneč ných vložiek - a tu odrazu sa podarilo zreálnif prostredie n ielen Iudovýmt prvkami (čo bolo napokon
l v minu losti). ale i individua lizáciou
vý l<nnuv v masove jších tanečných s cé na c h.
Zr e jme najviac dislm sií vyvoláva skr á ten ie súdne j scény - disk utovať o prá ve na t akéto zásahy je možno príliš
akad emická téma . Ak u ž však m á m e
hovor iť o minulosti zásahy· v ' te jto
bblasti, dokoúca s p r e nesením á rie o
s lo bod e bol! i v banskobystrickej Inscenác ii. U Kriliku sa 5. obra z men í v premenu, l{torá pripravuje - v h lbokom
zmysle - opt imist icky vyznieva júce finále. V Bystric! možno viac b ola podč i arknutá myšlienka, o ktorej sa zmie-

ňuj e

autor opery v dnešnom bulletine :
,. .. . a možn o, že by s om smrť d nes vy•
jadr il ina k, bola by mene j junácka, ale
vyzne la by viac a ko posolstvo." Teda
tam - l tu hfada nie dvoch polôh živo·
ta l smrt! národného hrdinu - a pre·
č o nie, a k kaZdá z nich je rovnako
dôležitá na dokreslenie Jel1o c harakteru
a symbolu? Bez o hľadu na disk usie o'ko·
lo' tejto témy treba:"br.ať ~rÚikovu~; lnsce~·
náciu ako umelecké víťazstvo, treba m u
by ť povďačným, že na javisku SND sa
odohráva živý prlbeh s j edinečným i zá·
žitkami výtva rnými, h er eckým i a vo väč·
š!ne (zbor z toho nevynlmajúc) 1 spe·
váckym!.
T. URSÍNYOV A
.r

...

~oskovská
V období po druhej svetovej
vojne · sme mali často príleži to sť na čerpat poučenie a inšp i ·
ráciu zo stretnutia s vyspelým
so·viets/cym divadlom, pr avda,
prevažne činoherným, neuynímajúc ani Obrazcovove báb/cové di vadlo. No až teraz po pr vý raz vôbec sme malt v Ces·
kvslovensku príle žitosť zozná miť sa s moskovským DIVADLOM OPERETY, najvyspelejsím
sú'borom
hudobno-zábavnej
t vor,by v Sovietskom zuäze.
ktorý sa aj VO svetovom meradle radí medzi špičky.
Už samotná voľba repertoá r u, s ktorým sa títo naozaj
vzácni h ostia predstavili nadšenému pražsk ému a br.nenské mú publiku (v Bratislave sa
pre 11ich vhodné j avisko nenašlo, preto vystúpili iba v
Parku kultúry a oddychu s
koncertom sólistov tohto di·
varlla ) ,. bola vopred· starostlivo premyslená tak, aby to boli
nielen čísla známe a blízke čes
koslovenským divákom, ale aby
aj flivadlo mohlo ptedviesť čo
najbohatší
register
svojho
u menia. V oboch spomínaných
mestách uviedli dva
tituly
svojho kmeňov ého repertoáru:
M iC u t i n .o v Poplach me d z i d ie v č atm i a K á Z·
mánovú Fialku z Mon tm ar tr u.
Práve okolnost, že ani pod
jedným z uvádzaných titulov .
n ie je podpísaný žijúci aleba
súč a sný autor, bola zaujímavá
a poučná, pretože poskytla po- .
hľad do dielne t vo r cov hudobno-zábavnej produkcie tohto
. významného divadla. Ukázalo
sa, že sa aj oni lopotne pasu jtí s problémami, ako staršie
ešte stále životaschopné titu ly ' približif chápaniu a n árokom; dnešného diváka tak, aby
t o zosta lo v súzvuku s /culturno ~politickým posl aním· divadelného umenia vôbec.
V týchto intenciách prepra napríklad
Mirutinovu
covali
. operetu na musica!. Niet m ož nosti
s poľahlivo
porovnať
m nožst vo a k valitu novej hudobnej a t extovej ú pravy ori-

,,

opereta -

ginálu, no zdá sa mi na pr vý
pbhľad, že sa v zmysle základných zákonov m usicalu ako
modernejšej odrody operety,
znel málo alccentovane dôraz
na her ecky hlbší ponor do psyc f~olú gie postá v príbehu (a/c olcoľvek málo rozvinrdého ), na
zre teľnej šom kontúro vaní . ich
sociálneho zaradenia a najmä
na vyostrení ich dramatickej
funkcie. Dôraz zámerne pre sunuli na vel'kolepú choreogra fiu . Tá síce s opr ávneným se bavedomím zatisla do pozadi a
činoherné pr vky, no neodstránila isté vákuum, ktoré tak zá·
/conite vzniklo stratou rovnováhy oboch zložiek . Diváci n a priek tomu s nezmenšeným pô žitkom sledovali túto tanečne
i vokálne dokonale zvlád nutú
jolklo1·isticktí farebnú féériu za
zvukov nefal'!lovanej ruskej tud ovej hud by, ktorou je nasiaknutá celá Miľtttino va tvorba,
pretože z inscenácie vyžarovalo neo dolat eľné čaro staroruss/cých bájok, číre žriedlo ľu
dove j poézie, prejasnenej .~r- ·
de čný m humorom a radostou.
S talc:Qmto základným emotívnym a rýdzo umeleckým
vkladom do i nscenácie sme sa
stretli aj pri predstavení Kál mánovej
operety
fialka
z
Montmartru, k t orú
sovietski
umelci (režisér G. P. An s i·
mo v, nár odný umelec Kazašskej SSR a laureát št átnej ceny K lementa Gottwalda za ré_žiu Prokofievovej opery V ojna
a mier) i nscenovali bez akéhokoľvek falošného ostychu a
zábran práve "l e n"
ak o
o pe re tu. V id eli sme teda
operet u so všetkým, čo tento
špecifický žáner vy žaduje a
·bezpodmienečne
potrebuje na
to, aby spl nil svoju najvlast nej šiu a nezada teľnú ·úlohu: v
m edziach ohraničených mož ností žánru r ealist icky vyrozprávaným príbehom pripravit
obecenstvu optimistic/cú, vkus nú zábavu na umeleckej úrov ni.
Ok rem perfektnej profesiCJnálnej, miestami až akrobatickej bravúr y nielen v spevnom

GIZELA MACUGOVA

sezóny

Začiatok

príučok

a tanečnom, ale i hereckom
prednese účinkuj úcich umelcov
bolo tu i d osť satiry, jemnej
irónie, ale predovšetkým veľ
kej dávky humoru a l'adost né ho zanietenia, pri čom divák
nevedel, ktorú umeleckú osob ·
nosť skôr obdivo vať . Najsympatickejiií boli
práve mladí
umelci sršiac: i vl i pom, búrliuým temperamentom a flui d om neod olateľných j avisko vých charmeurov. V celku vysoká úroveň remeselnej istoty
a umeleckého vkusrt, výbušná
radosť z hry a úchvatná samozrejmosť herecký ch kreácií bolo čosi, čo. sme u nás už . vetm.i., • .
veľmi dávno nevideli.
Neobyčajný zážitok z oboch
predstavení moskovského Divadla oper ety vmítil doslova
domnienku, že stále prítomný
celosve tový p robl ém uvádzania
operiet si toto divad lo sf ormulovalo pravdepodobne do kréda: "H udobno-zábavný divadelný útvar je večne živý a potrebný práve t ak alco ostatné.
Preto sme n ikdy neprerušili vý chovu mladých umelcov, aby
neprestal prílev cerstvej krvi
do našich súborov. A pokiaľ
ide o dramaturgiu, popri u žitočnom hľadaní a zápase o pôvodnú, aj spoločensky významnú tvorbu, možno siahnu( po
klasických tituloch práve s takou samozrejmosfou, ako sa to
deje v opere alebo balete. Takéto právo si umelecky zrelá
a presvedč i vá inscenácia d okáže vždy obhájir."
Moskovské divadlo oper ety a
jeho
všestr ann e talentovaní
umelci obhájil{ svoju koncepciu a doká zali nadmieru dôležitú, i /ceď nap ohľad celkom
prirodzenú vec· - že umením
a osvtezen ím sa · i nscenácia
operety (alebo music al u ) stane
nielen zásluhou akokoľ vek dob re mienených úprav. ale predovšetkým zásluhou podmanivej realizá cie inscenačných zá m erov na profesionálnej, tírovni
všetk.ítch
zúčastnených
umelcov.

"

Skladbami L . van Beethovena, národného umelca E. Sucho ..
a H. Berlioza otvoril orchester SLOVENSKEJ FlLHAR.,
M6NIE v posledn om septembr ovom týždni novú sezónu abo ~
nent ných koncer tov na r ok 1972-73. Sólistkou Rapsod ickej
suity pre klavír a orchester E. S uchoňa bola br atislavská
klavirist ka KLÁRA l-I AVL1KOVA. Znovu podala poslucháčom
koncertu dôkaz . o svojej nielen t echn"ickej pohotovosti, ale aj
o spon tánnom u meleckom prístupe. T.e ntoraz treba osobitne
vyzdvihnút presoedč lvo.~ t podania, ktorá je urnelkyninou cha ~.
rakteris tickou črtou pri interpr etácii Suchoňových skladieb.
Rapsodická suita sa vyznačuje vnútorným napätím, dômysel nou, pre poslucháča však nie jednoduchou stavbou akordiky
a bohatstvom orchestrálnej farby, ale aj technickou náročnos -<
ťou a silným akcentom, zakladajúcim sa na rapsodičnosti najcharakteristickejšej črte Suchoňových diel. Je to práve
Klára Havlíková. ktorá svojou spontánnosťou vie nájsť správ nu cestu. a vystihnút špecifickú náladovos( sk:ladateľovlic h
. klavírnych skladieb.
Dirigentom koncertu Z DE?IIKOM KOSLEROM veľmi drama ~
ticky chápaná predohra op. 84, Egmont L. van Beethovena, ·
bola pre poslucháčov predohr ou k tragédii v pravom slova
zmysle a nevdojak sr bolo treba spome míť popri mene B ee ~
thoven aj na dvor ského radcu J . W von G oeth eho. To, čo
sa v t omto prípade d alo pripustit a v určitom xlova zmusle
bolo únosné. mohlo sa šetrnejšie predostierat' v zá vereč11ej
skladbe koncertu. Fantast ická symfónia op. 14 - ,.Epizódrl
zo· života umel ca" H. Berlioza iste láka veľa in'terpretov•dingen tov lc svojskému chápaniu, čím by radi .. zadosťučiniP"
skladate ľ ovi, resp. názvu symfónie. K oniec-/conc.Jv. život samotného sklada teľa bol pomerne svojský a nie náhodou ~a
o ňom hovor ilo: " narodil sa pod bláznivou hviezdou" . li'UJ1·
tastic/cá symfónia v K ošlerovom poňat í bola až pri veľmi ,.fan tastická", až priveľmi doslova chápanou ..epizódou zo živo ta
umelca". Pomalé časti vo vleklom t empe prechádzal i v sark astické, kusé scény, vyznievajtíce 11epra11depodobne - a/co
obraz človeka v nedokonale leštenom zrkadle. Tieto útržky
by si bol poslucháč veľmi rád priradil a zjed notil v novli
celok - tu sa však ocitol osamote, lebo chýbala väčšia pod pora dir igenta na jednej str ane i viič!lie lcvant rtm sebadôver11
zo stran11 orchestra.
INGE ŠIŠKOVÁ
ňa

·e

Operná sezóna v h la vnom
meste NDR prinesie toh to roku
za ujimavé novinky: Komická
op era uvedie dielo sov ie tskeho
skladateľ a Jur i ja Pučka Bie le
noci a Pro kofiev ov balet Romeo a Jú lia. Štátna opera pripr a vila ako p r vú pr e miéru ko
mornú operu Fr!tza Gelsslera
Rozb itý d žbán podľ a činohr y
H. Kle ista . Da le j uvedie šosta ·
lmvi čovu
Katarínu Iz ma jlov u
Ako p r e kvapenie bude inscenované mladistvé d ielo Fe lixa
Mendelssohna -BHl'thold ybo:
Dvaja · pe dagógovia, ktoré nllIJolo doposia? uvedené.
V s polu práci s rakúskym
Linzom pripravujú českf hudob-

e

n ! od bornfcl znovuuvedenie nie·
k torých d iel skla da t e ľa Karl
Ditter a z Dittersdorfu, ktor éh o
235. výro čie nar odenia a 175 .
v ý ročie sm rti si spomenieme~ za
dva r olly. Te nto viedenský roclá]{ a súčas n ílt Haydnov bol
nielen v }•zna čným sldada te ľo m,
ale 1 literá tom neskore j renesancie a baroka . Rad r okov žil
v Moravskom javorníku .
Na sezónu 1972-73 pri pr a vuje opera JO v česil ýc h Bude jovic iach okrem Mozartove j
Cas! fan t utte; Verdiho Otflila
( decembcH' ), vo fe bruá r i Monlusz kovu Ha lku , v apr il i · Offe nbachovu Krásnu Helenu .a , v .
jún i janáčkovu j ej Pastorkyiíu.

e

ní sa s h ud bou tru badú r ov, mln lle~ äng ro v .

Renesancia je vďačným námetom. 'Učebnicu tu dobre zastúpi
komplet gramoplatní Renesancia.
Ovodná štúd ia ZJrináša podrobné
úd aje o hud. r ene.w nci i, o nizozem~kých polyf onických školách a
ich typick ý ch p re ds tavite ľoch . Pot reb né je vys vetliť pojmy polyfónia a homofónia.
Hudobné bar ok o je zast úpené v
učebnic i kapitol ou Hudobné umeNedos-t atok vhodných učebníc
porovať snahu št udento'v o ich alenie baroka (40- 46 ) . Okrem do pre potreby mladého gymnaziálne- · · tívne os-v ojenie prespieuaním, zabovej
char akterist iky obsahuje
ho pŕedmetu stavia jeho pedag ópískaním, resp. vyt lieskávaním.
údaj e o Bacho vi a Hä11dlovi liPVl u
goy pred d ilemu: uči ť, alebo dí k Pomôže to pri neskor šom "ti t ova(? Pri list ovaní uče bnice Hv · chom'~ čítaní hud by z partitúnJ, 11 obrazmi spomí11aných autorov a
notovými uká žkami. Požiad avku
pre 9. roč. ZDS možno nájsť vhodpri h!J,dobnúch hádankách. Pre do osnov treba rešpektovať zmiett né riešenie tohot o problému. l keď
plnenie· t émy Oloha umenia v ľudkou o Monteverd im a o j eho antije ona určená deviat akom základ sk ej spoločnos ti využi jeme k api Cipácii no vého U ý lu . Z · f oriem
nej školy, kde sa povinná H u u · toltt Spev a hudba v živote spo hudby ba-roka j e treba I'OZšír i t' ii pOM s končí, a preto pri finále št'úlač nos ti (10-15).
mín anií pr oblematiku o concer dia musela vzniknút' takáto sumNasľedujúce kapitoly osnov neto gro ssa, jeho ob ľubu v baroku
ma poznatkov, mám z osobnej
možno dokttme n to v ať učebnicou.
a o vrcholné diela tohoto dru pr·au:e d ojem, že na postpubertálPomáhame si zápi som do zoši hu (6 Bachových Brandenbur ttom stupni j e vo vhod nejších r u t ov. Téma hudobnej antiky nie j e
likých koncertov, 12 Con.certi gros k ách.
najuďačnej.~ia na detailné r ozpitIii G. F. Händla a 1. roč né obdobia
vávanie. Pri nedost at ku rtk ážok
V konfro ntácii spomí nanej učeb 
A . V i valdiho).
(ria k tor é už' dlhší ča.~ čalcánie
nice s u čebným i osnova mi pre
llu Na :;tr. 1.7 - 56 cílwne v aviiovanom al bume H udba anl . roč. gymnázia nájdeme viaceré
cl obný klasicizmus. Zastupuj e ho
tiky,
vydanom
v
Gramoklu
be
)
sa
s poločné styčn é · body. ' V úuod,nej
· Hayd n (uk ážka Andante zo Symkapitole, pri nášajúcej
zák ladné · tu stačí v.~eob ecne dotknrU' profó nie " S úder om tympánov", Mogr amovaných téz osnov.
pojmy esteti ky, osnovy predpisuzar t ( ľahká ukážka p . .J ženský
Pre
štúdium r anokresfa nsk ej
jú pr ebrat špecifičnosť výrazo zbor z čarovnej flauty a no tové
hudby a gregoriánskeho chor ál u
vých
prostriedkov
jednotlivých
pr íklady z Malej no čnej hud by a
pomôže album Gr ego riánsky chou mení a sl ohový vývin u menia.
Tureckého pochodu ). Beethovena rál s dvoma DV platňami .' Nemali
Pre základné laické chápan ie j e
vi a jeho I X . sy mfónii je veno by sme zabúdať, že osnovy pred vhod ným spôsobom spr acované tovaná celá nasledujúca kapitola.
pisu
j
ií
veno vať wiamemu styku s
to učiuo ·.pod názvom Vý r azové
Pestrá šk(ila umenia ·rom antiz'umeleckým
dielom
naj
m
enej
poprostr iedTcy hurJ.by ( 16'-_26). Je
m u a novoromantizmu poskyt·u je
lovicu čas u. Teda namiesto zl ožiale
nevýhnutné
dokumentovat
bohat ll výber au toro v, ich port r é t ých. špekulácií t e01·etických radu{:ebnicou{ ·pi'Íklady zvukovým i
ty, notové ' ukážky . Ak· rrám ča s
šej vyp očuť ty pickú ukážku, pr íukáŽk ami, r esp. vy bmť iné. Učeb
dovolí s pln iť o.mouami požadovapad ne aj viacej.
nica sa zmieňuje iba o motíve,
ný ro zsah uči va estetickej výchoV d obe r ománsk ej t r eba dopl vhod né je ho dopl niť aj ukážkou
vy pre l . roční k, u zavrieme ho kan iť učiv o venované zač iatk o m a
t émy a p orovnať metr ickú a mepit olami Odraz hudobného romanr ozvoj u viachlasu, vzťahu hl asov
lodicktí. štruktúr u oboch (napr.
t izmu na Slovensku a Predzvesf
pr incípalis a organalis o poznám r evolúcie v Rusk u.
motiu V yšehr adu, t éma ' ll. časti
ky v hlavných čr tác h . Podobným
Osudovej symfónie) . Pri použití
JÁ N SCH ULTZ
spôsobom sí treba počínať pri go tický ch mot etách, pri zoznamovauče b nicov ých prík ladov treba pod(D o ko nče ni e v budúcom čfsle. )

M«tžnosti využitia učebnice HV (9..roční.k ZDŠ)
na hodinách Estetickej výchovy ·.

Na opera6 t6mu...

istom zmysle cudzoro dého pr vku do vydarenej lnscená ·
cie súhlasili a položili tak základy k praxi ( musr sa,
pravda, uplatň ovať veľ mi opatrne ], ktorá mô že v iesť
k vyššiemu stupi'iu pro Fesionalizá cie spevácl>ej zložky
slovenskej opery. Lebo už pr edchádza júce riadky naz načil i, že spievanrm v or iginá li Mauréryho vo kálny
výkon (pozoruhodný už nä marcovej premiére] st úl>Ol.
Pripisovať kvalitatívny skok iba taliančine bolo by, samozrejme, naivné, väčšiu zásluhu na úspešnom zvládnutl partu ma jú umelcove hlasovo-technické pokro.ky,

Naštudová vanie opier v originá lnom jazykovom znen! je vo svete už roky diskutovan ý probl~m. u_ná ~ sme
s a s podobnou praxou doposiaľ nestr etll, takze )edm á
talianska" inscenácia Rigoletta v opere SND (1970 ]
~zbudila nanajvýš rozpak y. Ze sa najmä talianske, franc úzs l>e a nemecl<é opery na veľkých s~etových ~cén~c?
spieva jú v originá lnom znen!, to me Je diktované J b d
. •
_ • .
, .
"
..
• •
sno uizmmrr, snahou po maxrmálne j autentičnosti a praktoré su známkou dobreJ spevacke j skoly. Ma uréryho
xou _ iuterna cionáln y\;11 . .!l.l2&.!all._c!}_~yie~.d,~~J?J.e l>toré .J~.-~:r~e~ má dn e.s ..~·~z~-~~
cb
najmä taliančina a kýmsi esperantom. Prapri~ii1ä," cr
polôh až po kovové. vysoké tóny,
h la vný argument je kdesi inde: Talianska kl asická opektorá nahrá dza sllové spievanie, namáhajúce hlasové
r a, via? než iné opE)rné školy, nesie . podstf! tnú váhu
ot·gány a pripo mina júce . vzpieračské výkon y. Aj ked' jedramatického výr azu práve v hu? be, spec!~lne vo voho mocnému mater i'álu viac v yhovujú dramaticKe jšie
ká lne j zložke. Spievanie v or1glná1! umocnuje potom
,
•
,
, . .
.
. .
možnosti speváckeho výrazu. Lebo v dielach Rossiniho,
ulohy než Germont, pr ekvaprl šir okOLL dyna mrcko.u škáBelllniho, Donizetti ho, Verdiho a veristov - nie je ani
lou, z ktoreJ sa obzvlášt vyn!ma lo perfektné, m!i k ké a
jede n vo kál ná hodn ý, len tak pre ni č za ni č zamenípln ým tónom tvorené mezza voce. Myslfm, že podstatou
telný ; má svoju prísnu zákonitosť. Pri dôsledne jšom
spevákových napredovanf je t o, že dokáže svoj mocný
spoz návaní par tov nadob úda me doj~m, že tito sklada~
hlas pre fil trovávat temer d okonalou maskou. Materiál
tella doslova tón po tóne ( pri všetkej impulzivnostJ
r.
•
t ale ntu a invencii ) modelova l! spevácku rr ázu po d ľa
tým dostava _sonórnu f areb nos ť: tóny v celom rozsahu
slovného t varu libreta. Lebo napriklad celkom iné spemajú rovnak u kv alitu (poukazuju na rovnaký pôvod tvo..
vá cl<e problémy prináša lo v exponovanej hlasovej poren!a ), frázy n e obyčaj n ú u cele n os ť a o blúkovitú s tavbu.
lohe slovo, k torého samohlásky boli jednotné - a sloPr i ned iskutovatel ne j zrozumitel nosti prakticky každévo, v ktorom sa ich vš etkých - pät strieda lo. A k~dže
ho slova, stiera sa v jeho speve v hovorene j reči ta k
chceli v ložiť do par tov maximum výrazového ~o~enclálu,
výrazne diferencovaná farba vokálov, vzni ká dojem súmuseli mať tieto a podobné momenty na pamatr. Je len
·
éh
ak
poc h op iteľné že aá tivokálne pre klady, l>t oré síce rešvislého, zákonmi r eči ner ozdrobovan o spev c e110
paktu jú zálw'nltost! toho-ktorého jazyka, ale často hrubo
prúdu. Spev je hud bou u nie v Istom t ónovom slede
poruš u jú zá kon y spevu, musia na ve ľkých s cénach ustúin tonovanou rečou. · V tom je na j väčši pr!nos tohoto
plť vokálne d okonalejším origin álom, aby d ielo Bellit a lianskeho" Germon ta.
JAROSLAV BT,AHO
niho, č i Verdiho prehovárala s vo jimi najvl astne jšíml
"
v ýrazovými JH'Ostriedkami - magickou silou hud by, int er pretovane j pr edovšet kým ľudský m hlasom.
Dovollm sl formulovať odvážnu vetu: divák, pre ktoV budúcom č ís •
rého Je príbeh Tr a v!aty ve ľkou nezn ámou, tak, že musí
le HZ pr inesie sl e d ovať každé slovo, ale aj divá k, k torý je schopný
me
spom ienl.:u
na dob udn úť umelecký zážitok v ý lu č ne z
ko mbin ácie
na
hosťo vanie
všetkých prvkov preds tavenia (zau jme ho dej, o ča rí ho
pražského ND s
hudba , fascin uje réžia, nadchnú spevácke výkony l Janáčkovou
sotva pochop! genialitu te jto opery v jej podsta te, t. j.
oper ou Z mŕt 
v majstrovstve Verdiho hudobnéh o s pracova nia . Samoveho domu, v
zre jme, že toto tvrdenie nezavrhu je lwmplex ný dtvácl>y
k to rej
podali
zážitok (on je vl astne ideálom ], ale a l< ma d o sta t oč ne
vyn ikajtíce výn e presve dčí s k lad ate ľova hudba
( v prípade Verdiho
ko ny I vo Zídek
oper y exponova ná na jml:! v spevác l<ych par toc h l. potom
(vľavo)
ako
by som urobil azda lepšie, keby som sa šiel pozri eť
Skuratov a Bed o č inohr y na Dumasovu Dihn u s kaméliami (a k ju
llO Blachut v
eš te dnes niekde hra jú) . Zamys leli sme sa u nás nž
úl ohe
Fil k tt
nie kedy principiá lne nad t ým, č o je hlavným, temer
MorozoPa
nadradeným výrazovým prostriedko m istej oblasti sve(v pravo ) .
tovej opernej klasi k y? Ak sa vrátime k spievaniu v ori·
Snímka : CST K
gináloch: spev, alebo reč, hudba, a lebo kompozícia
pr[behu? Postavme na javis ko priemern ú s pe vá č ku s
dokonalou výsl ovnos ť ou a Callasovú, ktor e j samoh lásky
sa zlieva jú do dost ťažko ldenttflko vatefného jednotnéh o
zvuku - ktorá z nich nás viac dojme v pr!behu ne·
šťastne] Violetty? Všetky otázni ky a prildady mieria
Iba k jednému: spievanie v nezr ozumiteľnom originál!
azda narúš a komplexný divácky zá žitok, ne môže však
na ruš it zážitok z toho, čo je pre opemé umenie š pectfi cké .

-oMia d9 barytonista
koš ic ke j
opery Pavol MA URf: RY, l<tors; v
u plyn ule j sezóne výrazne upozorn11 na seba sériou mimoriadne kval!tn9ch s peváckych výkonov, naštudoval si par t G e~mon~
ta z Travlaty v talia n č i ne a
3. októbra sa predstavil koši cké mu obecenstvu TrehA nr:P.n!1'
poch openi e šéfa koš lr; kel rm erv
L. HoloublHl i Inscená torov ! d i
rigent Vela t, r e~ i sér k A Bllrgá rová ), že so vstupom tohoto, '9

Mi chaela
Vít k ová a Bohumil
Rei sner
v ti tul ných posta vách Prokofi evovho
balet u
Romeo a Jlí.lia
I nscenácia
M
Kúr u
a
P.
Weigl a dosl OtlCI
ncar il<l
br al'i .
<
. lat •d · ,> festival ové
publik um
počas BH S.
Snímka : CSTK

GRAMORECENZIE
FRANTIŠEK XAVER ZOM B

,CHRÁMOVÁHU OBA

Slovenskí madrigalisti
Collegium musicum a sólisti
dirigent Ladis lav Holásek
Supraphon/Opus 1971
Je nám len na škod u skut očnos ť, že h udba sloven·
ských sk ladate ľm· minulých storoči donedávna lezala
viacmenej nepovšimnutá v n aj rozličnej šic h al'Ch1vocil
na Slovensku - bez nádeje na svoje opät ovné zaznenie. Až v posledných l'Okoch sa zrazu zo stareí sloven·
skej h udby postupne vynárajú sklada terské mená s h ucluou, ktore j zrelá ko mp oz ič n á i umelecká úrovel'í má č o
po ved a ť l dnešnému pos l ucháčovi. Nedávno realizo vané
die la nie koľkých s lovenských majstr-ov 18. storočia sú
dôkazom vys pelej h udobnej kultúry a stali sa nem alým
prínosom nielen v rámci určitej lokality, ale svo jím
významom znesú 1 európske luitér iá. ľý m skôr privíta
nejeden priaznivec barokovej a klasic kej hudby nov ú
gramoplatiíu OPUS u, ktorá predstavuje výber z chrámo·
ve j h udby Frantilika Xavera Zomba.
· zomb ~=l'!fZ!JJ"'prt!ašta'VUje~ ·]e'iínu • i'iiäj-'
významnejších postáv košického hudobného diania na
prelome 18. a 19. storočJ a . Pôsobil v košickom Dóme
sy. M.žlle ty, ni!:]leq ako )'e~tmsr;:hori-,- alo' l ako pedagó~,
·publ!cista a predovšetk ým sk l a date ľ . v ktorého tvorbe ,
najviac priestoru zatierá pr~v e h udba chrámová. Je po·
choplt efné, že toto jadr o jeho s kladateiske j čin no sti '
priamo vyviera z potr ieb vteda jšieho chrámového hudobného života V Jeho tvorbe dochádza k pestrém u
spolupôsoben iu barokových a klasických štýlových prvkov, k u k tOJ'ým sa nema lou mierou priraďujú v plyvy
slovens l~ é h o fol klóru. Okrem tejto pôsobivej mixáže
slohový ch pJ•vko v ch a ral<terizu je Zombovu hudbu výr azný lyrizmus fv pomalých častiac h mi es tami takmer
mozartovský ) a osobitá sviežos f.
Výber jeho chrámovej h ud by na gramoplati Opusu
(dr. Darina MúdraJ prezentuje 11 skla dieb - č ast! z
nie koľký ch omš5. t'eq uiem i samostatné skladby . Dôsled lwm t oh t o vý beru je na jednej strane pomerne
bohat á pest rost , u m o žťíuj ~ ca š irš! p ohľ a d na Zombov u
tvorbu, !tým na strane druhej p ociťu j eme urč itú úryvkov i tosť, f ragmentárnosť, v kt orej vystupuje do popredia práve spomínaná štýl ová rôznorodost. je však faktom, l'.e na jednoplatl)ovom profile nie je možné u viesť
· vi acčasťov ú cykiick ú s kladbu (napr . niektorú jeho
'o mšu ) l výbP.r z ostatných s kladie b Gra ni.oplat i'íu Opusu,
ktoi'á tvorl s ú ča sť profilovej štúdie F . X Zomba z pera
cl r . Dariny Múdrej, otvára Dies Irae a Beuedictus z "Re•Juie m Es dur, s prevlá dajúcim! klasickými slo hovým!
prvka mi, pr ičom najm!! v zborovo-orchestrálnych parti ách Dies Irae vystup u jú do popredia mozar tovské vplyvy Nasledujú ci žalm LAUDA JERUSAT,EM m á podsta tne
jedn od uchši u ť a l> t úr u, v Salve Reg ina p o s l uc h á ča u púta vydA rená hA r o~ov á fúga. BENEDICTUS z Omše F d ur
je určené sólovému b!IS U a h usliam s jednod uchým
s prievod om, vystupuje tu do popredia prí znač ný Zombov
lyr izmu s GLORIA upMo sn ahou po rnonumentalite, jej
sfldz ba je vydarenou syntézou baroka a klasic izmu Na
druhe j strane na hrávky je úvodné AVE REGINA äzcla
na jsviežejšou s klad bou F. X. Zomba V podobných intenc!ál'h je vytvorené nasledovné BENEDICTUS s o sopránov ým sól om - op!!f vzorná u kážka slohove j syntézy a spevného lyrlzmu. OFFERTOR IUM D d ur pred·
s tavu je rozsiahlu prekomponovanú skladbu, dokazu jú ~ u
Zombovo vyspelé komp ozi čné i umele cké majstrovstvo.
SANCTUS z Pastorálnej omše upúta Inštr umentá lnymi
medzihr ami, nadv!lzu júc!mJ na ludové i umelé pastarely 17. a 18. storoči a. Z á v ere č n é AGNUS DEI o p!lť pr i·
náša lyrlcké basové sólo sprevádzané busrami a s lá·
či kovým ensemblom
Nemalý podiel na realizácii Zom bove j profilovej g rR ·
moplatne majú interpreti nahrávky. V prvom rade treba spom en úť sólo Andreja Malachovského i ostatné só·
lové hlasy v jednotltvých skladbách nahrávky. V poťl R n ť
Slovenských madr lgalistov a Collegia musica pod vedenfm Ladislava Holáska sa realizovala v podstate pl'vá
nahrávka . predst avu júca hud bu minulých st oroč f z vý·
choctos lovenskeJ proveniencie A fe t o nahrávka, v kt"O·
rej fP. od hAlené nemalé bohatst vo 7. odkazu F . X. Zomba
- so všet k ými jeho charakteristlrktiml črtam i
VLASTA ADAMCIAKOVA ·

nov teda

Už vylti~o·v ac ie kolo p r e bieha
porota počúvn
anonytrtné zvukové pttsy, ktoré
sa predtýn! bez korektúr na•
hrali. Taktiež iiná:le v podobe
vere'jnej pr odU kcie v CÍlartres,
za obrovského Záu jm u náVštev•
nf kov z mnohý'cq kra jín , sa
odohralo Jiapľdstô anonymne;
ol1-rern v í ť aza á čestného UZI1a·
nta
bSt all
anem ymhf všetci
ostatn! ú častnfcl; aby ich heúspeéh ,.rlézrtehodnat!I .. - ved
vz hľadóm tiá nesmiernu ná roč •
n osť bola Veková h])antca jg
t•oKov, teda súťaž otvor ená aj
renotnovahýtn
u melcom. Nie·
div, že sa pŕlhiás llo iba 17 kandidátov: bolo potrebné ovládať
naspamä ť 11 nárOčných dteU
Hoci práve (a hádam jediná)'
frandt1zska organová š kol a J)és·
tuje tradi čné hru spalti!lti; af
n a tejto súťaži sa ukázala ca•
lá zložitosť problematiky. Organ ist a ma p r ed sebou štyri
zvukovó zakaždým Iné lilaves•
nice, pedál zložitý a taktiež
vždy systémom pracujúci re gistrač ný apa1·iít t eda komp lex, k tor ý zn ásobu je k i.neti ~; k é .
požiadavky h r y a t Hk m!'lr vyl učuje áutomRttzm y. : K tomu pri·
sťupuje nf:!mož nosť uslw točni'f v
pr!ebet1u hry mnohé, od skladateľa žiadané registračné zä.sah y, ale bo nutnosť zvulwvého
kompromisu. Po t e jto stránke ·
ani u v!ťaza súťaža v pL'vom
kóle rtevýšló všetko ta l<, ako
by si t ó žiadal nRprfklad trva·
lý zvukový záznam, Otázka pri
porovnávacom hodnoteni výko·

m

nekolwenč.ne:

' Snlmka: ČSTK

Organ v char treskej katedr ále.

1e

názov ]ed1nej ceny, o ktorú
inr.
Hl71 M. Pierr e Flrm t n•Didóťom
pri pr!ležltostl rekonštrukcié
v eľkého organa vo $Ve~oznásúťaži a organisti na novej
ter pi'etač rtej súťaži , založenej

( ''' l' " ' . '

tnaué ubktllné party. Bn1 sotn
teraz v Poľsku, kde surn počul
IJselii.lo. T et~ de•·tcta srne' ,,rla"!Lá
súčasnej opei"y je taká, že nd·
miesto toho; aôy .~a o ope>é
spievalo kričia v nej. Ale
veď opera je
pl'edodetklim
spev . . . Viem, TtudM1•1.á cha·
rtikterísti1ca . pns lát.' ié 11ec ne·
stníetne ~oz itd á tá?ká No Eu-·
gen Suchóň t tetri
zlo žft ostt
ptéklenul . Vetmt ma zaujala
inštrumentdcia
Sllätopluka ,, .
Operu som vždy p·o pážoval ta
vrchól hudobného ume11ia, pretože abllóŕbuje Dšetky je~o žán re,
... A prečo sté doposiát ziarinu nenapisali?
.... Néviem .•• Možno ma odradzovala j ej podmlenenosr . . .
Písaf oper y na nejakú aktuálnu t ému je ..... samozrejme vel'tnt zaujímarJ~. Ale ja osobne st musím veci t!ždy ~techďt
uležať , pťnriel ~a na ne z ča·
sového ódstupu a nanovo ich
prehodnocovať. Nerai sa nti
stáva, že po čase sa to zdanli-·
vo dôležité VIJtratí bez stópy •• •

•q

• · : .. ~•! •

.Písať o Aramovi Chačaturia
rtóvi je uel'ml zložit&. tnamend
t ó hó!Jórif ó j ehO hudbe. Pľe ··
tóžt ·práve v né) 1tí sMonaett"
tP'OMló Ušétko to, čitn táto
osobnost' op!(lva: iskriaci temperament, krištárovo čistá lyričnos ť, detská r oztúžertOst i
hlboká fi!o zofič nosť. . . Ponecftá!tne ušť.tk ro zbory j eho diel
kritikom. Radšej sa pokúsme
vykresliť j eho obra z f) sit uá-·
clách. kde .~a prejavil akô
u z>ianiivy, ihovlévdvg, rJél'll:ôri/ sý, até i nelcomprólttisnt1 člo ~
vek a umelec.

•••
E'ó predstavénl Svätóptuka 11

SNr'J.
- Opera sa riti páčila. Je na•
písaná s veľkou muzikant.~kou
kultúrou Q má veL'mt zauj í -

•••
Z pr ázdnej koncertnej siene
Slóvetis'kej filhdrmó rí ie
zneli
tfJny Ch.ááťlturíartovhó klavírnehó koncertu. Skladateľ thned
spozornel. rýchlo vošiel dnu,
hódíác rlťl s toličku kábát.
=Oóbr() uečer• ..... obrátil sl'.t
na MiŕkU Pókorttú. - Prmi ste
dne.~? Prečo ták neskoro?
..... Mala som · povinnosti . , .
Ale oáš 'koncert poznám véťmt
aobré. Urala som ho viaa'krát
dótiid i iJ zahrdrtičt - a s rtitn
som set vld.~trze prébíla aj dó
sveta.
·
- Tak mi ho, prosím. za·
Tuajte, - požiada! Aram Cha·
ča turian.

"'ll

väčšmi

ročnému

Američ,anovi

éHA:R·

LESilVl BENBOWOVI,, k to r~ho
poznám e ako , rtQs!te ľa UL ceny
Pražsl~e j jad 1971
ktorý u1e- .
dzitým uspel aJ na mnťcl10Y
skej súfaži, získal re.nmné ako
koncertný hráď a má z,a sebOu
a j gramofónové nahrávky. Je·
ľ10 hra sa vyznačovala mímo·
riadnou v yrovnanosťou, klnsicl\ým pokojom a perfekciou. Imponov,a l. istotou , t•ozvahou, . d l?- .
konalou výstavboti diel, pôsobi·
vou registráciou. Výraz·rtos:ť jFl·
ho ' hry spočíva v stavbe veľ·
kých otrlúkov, v zr ozu m ltef nos, ti .hudobných . súvislost!, v , čis
tom kreslenf línif a farieb. Jeho zaslúžené prvenstvo dolmmentovalo je d n oznn ~né rozllod- ·
nutie poroty.
, ZáVE'lľ sílťaže, ktorý sa odo·
hral v rámci veľ koŕysej . s pqločen:;;IHlj
udalosti, kor unoval
Pierre Cochereati; predseda ju. ry, n;e~ahudn ut eľnou lplpróviz<'l-· '
, ciou štvorvet e j s ymfónie, kde
nápaditos ť, brilan tnosť a šArlti
predvedenia sa spojil1 s r oman- ·
skym zm yslom pre f ormovú výstavbu.

a

-

--- ~ .,

svojho .Sparla!ca ako Armé11 .. •
To talentorJané V Ulnen( je
t!ždy, prosté a jasné PoNludháč
neanalyz uje detaily, ale chápe
hud lll.t• akq celok. Treba píst.tt
pre tohto (i nešnell.o posluchá·
ča, pre súčasníka,. . V liud ile
treba prem,tjštať o tom, , čo
vzrušu je srdce i našu myset'.
[>reto je oeťmi dôležité vyras·
tať 2 . koreňov domácich tra dí ~
cti. Napríklad Skriabin je na ..
priek istej . kozmopoUÚčnosti
l!redsa len ~klad ateľom ru.~ kým.
Sostakovič, · Prokofiev
ta
všetko .~ ii výrazné osobnost i
r uske j a sovietske j hudby práve pre ich nát·od ný štýl • • :
M nohí mladí akol>y zaiJúdali na
t ieto korene a nechajú sa u ná.~ať módnym smerovaním . Pra() •
da. experimentovar t r eba, nó
nemožno pre st ať myslieť a cí-·
tiť , . . A treba dobre poznat
,.rof/.ičov" novátorst va ..•
, •. prt vystápť!rii o sténl SF nd autafllkom večere
tentokrát
v úlohe temp§ratnentného dtl'iglmta.
Snlmka: čSTK

V ten istý uečer

Mirka Pokm·Hd tl'.llíáta hrať,
C!iačaturiaiiótJa tvlir sa akosi
zámračíla . , •
- Preč a hráte tdlc rter~ó:tnl1

a

úsečne?

- Páči sa ml ta1čf} ryt•
mus.. . Mdm soo ju fcórtcéfjciU,
majstre.
A
všade
mala
úspech ..•
- To j e dof:Jr~; tenžé fa mťtm
tiež svoju kottaepcíu. 'No, ázďa
sa nám podarf dat tieto dve
koncepcie dó1tľowtat1y.

...

- Som ui ,, täf·ý ďlovék,
houoril cestou 11a s1dtNku. """
P,re mňa fé ltťtjposvlitrtéj~ou
- fJ,udba. A tt(é· j e mt j edno.
áko bude ztthl'tJI'IfÍ trtôj klavtr ..
ny 'konceft. Mel'lidlórit
pl'é
publikum bude to, ~é s6tl8tktr
ho bude hfáf sé rHMU.

•••
Stret nutie . sô

sklad ateľmi

storJenskýml

bota Jed ným z bo•
doo j eho l.iéťtttt bólttité1uJ a ná..

plneného program u. Vypočul st
Dyéltdvé
kvinteto Vladimíra
tlôkesa, Dibákovu Komontú
sfjrlt/(Jritu a Súctovu Asynchróntu. V šetci traja mladí skladatelia mu boli sympatickí svojím
talentom. Aram Chaéaturian
bol rád, že spoznat uk:ažlcy z
d iél t ých najmladších. Po ich
vypočutí v.~ak povedal:
.... Mám r c1d kontrastnosť . ••
To, Dó som si vypočul, je nä·
t)!sarlé takmer v jednej polohe.
Sfcoda, som na Slovensku, a ta:fc
bi} sotn rád pocítiť i v hudbe
špecl(ifinosf téjtó k ra jin y. Ne ·
treba t o však chápať doslova.
E:tíst u jú skladdtelía, ktor! .,fo··
tografujú" f olklór. To jé ~lé .
My§tlm si však, ie cez r ozvi·
/altl~
národných zvlá§t nos tt
prlcMdza hudba . i 'k tomu int erfUJoionálnémli. l Cajkóvsll:ý
piscit svojho Romea a Júliu ako
11us, Berlioz ho zasa kompottO tJál ako F•·w1ccí z. a al> smiem
být. ósobn~ ja som pí sal

sa skléj.d_ateť

o päť stretol so sólistkou ·. uoj -·

Aram Chačafurian
v Bratislave

....

- Neviem prJchopif, že klavirtstkti prišla tba terl'lz ..• Dva
dni pred koncertom
keď
som t a takmer sied my deň.
Som z toho trochu nervózny •• ,
Ako sa umelkyňa vot á?
Pokórríd. Mirka Po'f..·orná ...
""" A j e skutočne "pokorná" ?
.,.. zažar toval.
- T? uvidíte sám, ale j e to
spomedzi naš/ch
klaviristotJ
bézpoc'liyby jedna z najlepších.

.. . '

sku točne

z.ne la tok,
hod n oti l m uzikali tU<
osabn!lsti, ale bo jej pamäť !lvú
zdatrtost . Messtaetwvu trotmi·· ..
nútovú sklad bu {z Li v re d 10rg u e l. o ktor e j au tot' sám vyl:tlásll,. že by ju oeza hr~l sparntltJ, tot112 !tm dvaja zv ltidll
bez výpadul jede n z l'lnalistov
sa o to ani nl!r:Jo k Ctsil - a: vzrllil
sa ' bez b ojtt. Iný , rwsmíeme mu·
zlká lny, v ýr!iz0vo lJolHJtý, le.c h nioky perre.k tný a na v í ťazstvo
súťaže .aiíp iru j(lC'l finalis:ta
ju ·.
doh r ai <!ž po š tyroch nevyd.ar enýcb pokusoch. Napriek- .wm u j ~lFY mu spr ávn e prisúdi·la .
" Prix mention" - čestné uzna·
nie m ladému 23-toiínému Fron•
cú:wvi
PHILIPPOVI
LEFEJB~
VREOVJ, tilulárnem u orga nista··
vl katedrá}y v Arrtts, nosite ľo vi
viacerých prvých cien paríž..
skeho Konzervatória.
Jur y, v ktorej Z!!SatlaJj E'lor
P e,et e r s, Michael S c h n e j d. e r, André Marc ha l, jean
L a n g l á i s, Pierre C o c h er e a u, Ro lande Falc ine ll i,
Har olcl
B ri t t o n,
Joa t h im
G r. u b i c h, Ferenc G e r g e 1 y
a Ferdin and K l in cl a, ptls(l(líla Grand , p t'ix de Cliar trl;ls 25~ ..

me j katedrále v Ílhar tres. Tak ,
ako fe j'e(tlnečné prostr edie
tejto un!k<Hne l arcb itektonic•
kej pamiat ky, jej čarovné vHráže, vy nika j(JC! nástro j, t ak osob itý rá z má aJ t áto s úťaž, 1\·tot•ej podmienky boli dosiaľ na j•
néročnejš i o spomec!Zi všetkých
organových súťaž!. Pr avd aže,
tomu primer aná je a j f i nančná
dotácia ceny, Im ktor e j prh
slúchajú eštFt recitály v Notre
Danie v Pa1·1žt, v Royal Fes·tl- ·
val Hall v Londýne a g r alli~·
nahrávka pre tlrmu Ph!lips. Za•
lože nim tejto súťaže z!sld'tlo .
ľrancúzs.ke
or~ľ&nové
umenlH;
ftj u nás oudáv tm známe a ce•
nené, ďa lši u priťalmvú !:rtu,
keďže otvár a
brány svetovej
konku renci i a samo sa s tá:va
je j pr edmetom.

.

ho koncertu, aby do detailátJ
r-oi?brali pattitú'ru d pozhoóá ..
rali sa o m nohých motne·nt oc1t;
neraz i d robnostiach, k tóré dó"'
tvc1raju autorovu predstávu o
ideálnej interpretáci{ jeho dl e..
la. Klavir istka musela pri znal',
že skladatet jej dal celkom nové úlohy - a lep~ie by a:idci
bolô,
namiesto opra vovanta,
naštudo vať celý part znova . .
Stret nutia rtad partttiírou s·a.
Striedali s praktickými klat!ir •
tiytni prehrávantamt. Sólistke
stJ. vracala istota a .~klada 
teľovi úsmev. Az nakoniec k'·
uznaním poueda!:
-

Je

to

vel'mt

pohotová

umel ky~a, Jej r eakcie a schop•

nosť r ychleho pteoriéntor,anta
sa sú dôkazom m imoriad neho
talentu. V~ímlt ste s( jej r uky? Sú t o r u'ky fotrnoUatld
svedomitou prácou.

Po koncerte Mirka PokcJI'Itá
- !iťastná a vZrUiléná t ús(Je•
chu ďaki'JlJa!a skl(idat~l'ô vi.
Obaja boli SfJťJ~tJjnt , Du~ tW:Jb•
nosti, ale t dué r d'td lt?ttle k (}l'l-·
cepcie sa napdkon .1ti'éttl v
jédinom cieli! " réälf'žtl oli ~ktt
točného ulnenia.

Populárna
kde sa

,Obrazom o hudbe

na I nterpódiutn Komorný orchester
moskovského k onze,.vatória pod vedením dirigenta
~tchaíla Tertana.
Sn!mka: CSTK

l

Symfonický orchester C.~. r ozhlasu dirigoval na BHS
Antonio Pedrotti.
Sn!mka: CSTK

hudba . bola donedávna jedným· z odvetv!,
amatér! bez väčšieh ťažkost! uplatňovali
medzi profesionálmi Aj jedných, ale aj tých druhých
bolo totiž pomerne málo, a ak sa niekto neuplatnil povedzme ako speväk bežných pesničiek, mohol pre·
sedl a ť na žáner, ]{torý nerobil ešt e vôbec nikto, v tom
bol potom najlepši. Lenže tieto .,dobré časy" u2. po ml ·
null, rad y dobrých autorov a interpretov sa rozmno.žill,
odstup medzi pro fes íonálm! a amatérmi sa začal zväčša·
vať. Otll.zkou d ňa sa sta lo, čl ( a a kým spôsobom l treba
vychovávať tých, čo okrem talentu a chuti neoplývajú
velkými schopnosfaml. jednou z ciest sa ukázal! resti·
valy amatérskych spevákov. V novinách sa zač ali č oraz
časte j šie objavovac správy o vlťazoch r ôznych súť aži,
kde sa za odmenu ude ľovalo vždy čosi zlaté, strieborné
a bronzové - s polu s prlslubom lepšej starbst!ivostí v
budúcnosti, s možn osťo u nahrávať v rozhlase a pod.
Až v poslenne j dobe môžeme zaznamenať v oblasti
amatérskych súťaž! cie!avedomejšiu spoluprácu · organl·
zácil, ktoré ich každoročne v t akom hojnom počte
usporadúvajú. Možno dokonca vys l e dovať Istú hiet'ar·
chiu hodnôt, podľa ktorej má t en - či onen festival
väčšiu alebo menšiu dôležitost a je ctižia dos ťou vf·
fazov, aby pos tupovali od tých rtl:Zš!ch po ten na jvyšš!,
za ktorý sa považuje Jihlavský Celoštátny festival rio·
vých spevákov populárnych piesni. V tomto roku sa
uskutočnil u 2 jeho šiesty ročnik a ten túto povest zno·
va potvrd11.
V organizácii festiva lu sme sa stretli s novinkou, kto·
rá sa už udomácnila predtým na Zlatej ru:Zi v Detve.
Výber spevákov bol spojený s 10-dil.ovým seminárom,
ktorého Ctstr ednou postétvou bol h lasový pedagóg Leo
Jehne. To sa potom odrnzilo aj na výkonoch spevákov
na dvocll semifinálov ých a jeclno!Tl fi nálovom koncerte.
Celkove treba k úrovní samotnýCh speváckych výkonov povedať, že amatérska špička zaznamenáva . Jed·
nozn ač ný vzostup. U väčšin y spevákov srne · sa stretli
s dobrým hlasovým matertä lom, pravda, nie vo všetkých
prípadoch sme mOhli konštatova ť, že sa majitella pek·
ných a zauj!rnavých hlasov stara jú aj o ich zušľ ac hťo
vanie. Mnoh! sa uspokoju jú s pravidelným úČinkovan!m
s malými orchestrami, ktorých vedúci podceňujú vý·
chovu svojich spevákov alebo jednoducho nie s ú dos ť
kvalifikovan!. Soltdne r ytmické cítenie bolo 1.1. s úťažia
cich sympatickou samozrejmosťou.
Festivalová porota na čele so Zdeňkom Maratom pri·
súdila po trojdňovom tuhom boji Zlatú reťaz Eve Márii
Uhrfkovej, ktol'á dokázala, že jej vrtazstvo . na detvianskej Zlatej ruži nebolo náhodné, že sl zasl11žlla aj poctu
v podobe ú.činkovan1a na jednom z k9ncertov Bratislavskej lýry a cenu novinárov na Oravských synkopách. V Jihlave spievala Bázlikovu Pieseň o tvojej dlan.i

Jihlava plná nádeií
a v Mertllkom počeštený hit Westlafeho ..... Pi'ejdl tlast•
nl stín. Výberom repertoáru, ale aj interpretliciou dO·
kázala, že sa nemusi stat len kant116novou spevá č kou.
K jej výkonom netreba dOd áva ť žiadne superlatŕVý, sa.,
ma sl je vedomá, že ak vytrvá vo svojej usilovnosti•.
môže sa naprie!{ nizkemu veku čosko r o zarádit medzi:
popredných slovenských Interpretov. Mus!me dCtfať, žEJ
sa nájdu aj slovensk! autori, ktor! jej na to P,tlskytn~'
pr!ležilosť dobrými pe s ničkami.
'
Jana Pet~ú z!skala v konečnom · hlasovan! sice overa
menej bodov, ale Jej druhé mie~to za interpretáci~ člstd.
soulqvého repertoáru bolo Ctplne zaslúžené. TaZko po~,
vedať, či bude aj v Semafore, kde s ňoU poč!taJú , spte.:
vat podobným spôsobom, ale jej nes mierne dynamický,
miestam! až extatický prejav, opierajúci sa O ' dostato č•
n ý l~Iasový fond znamenal jeden z najs!lnejšloh · zážl.tkô\f,~
s peváckej súťaže. Za povšimnutie stoj!, že obidvé piesne
[z r epertoáru A. Franklin a Creedence Clearwater ~éVi··
val l zaspievala v 'češtine bez· ťažkost! vo frd:/iovant
.
Tretie miesto si doslova vybojoval Josef 9t4sr,
speváka balád diamondovského razenia. Podobne Ilko
Da na Matejkov4, ktorá s l z Jihlavy odnieSla čestné uzna·
nie za interpr etáciu šansónov, má ešte dosť vel ké r ezer·
vy v rozsahu, ale aj vyrovnanosti hlasových registrov.
Spomedzi dv~tndSUch finalistov balt ešte aJ ďal~ť traja.
zo ·slovenska. v art a~ na Alenu Bla! ékovd, ktorá zaznamenala od vlaňajška, kedy sa ta ktie~ prebojovala do
Jihlavs kého finále, urč itú stagnáciu, zanéchal! vehlit
dobrý dojem. Masda Hanlcová i VIliam Kubányl ešte ·
urč ite . nepovedali posledné slovo.
.
. Potešitelné bolo, ~e $a med2ll finalistalnl objavu je lio•
r 11z menej takých, čo sa nesnažia len o púhe kOI)ie do~
mácich alebo zahraničných vzorov, lia · druhej strane
sme postrádali širší žánr€lVý záber - chýbali najmä.
speváci z pomedzia folku, na ktorých sme st. u Z ·V Jlh·,
hlave , zvykli. Medzi s11ťažiacimi naďalej vysoko 1 preva•,
žoval! dievčatá (15:5 ) . Vo v~eobecnos tl sa zvýšila (lstot~ ·
ne aj . vďaka semináru) llroveň estettcke j !lpravy
zov ľí.a jšku . Usporiadatelia zaistm. pre s11taž · k:vaUtné
doprovodné teleso v podobe SUídiového. orchestra
Milana Dvl)i'áka, na počudovanie sa však zabudlo na
výkonnejšiu spevácku apar atllru. To sú však drobnosti,
ktoré sa . v budllcn,ostl určite uvedú na správnu mieru;
pods.tatné . je, že . festival potvrdil opodstatnenosť· svojho
poslania - byť pe·vnou prvou priečkou rebríka,. ktort
vedie k 11spešne1 profesionálnej činnosti.
PETE~ BRHLOVIC

tm

Za .Augustínom Derš~kom
Dňa 29. septembra t. r . bola v
Praha poslednA rozl11č ka so zná·
mym če sk ým profesorom, dirigentom a skladateľom Augustínom
Derllákom, ktorý d lhé roky pôsobil na Slovensku. Preto i táto spomienka.
Augustin Deršák sa narodil 11.
au'g usta 1887 v Lipoifictách pri
Pardubiciach. Po absolvovaní organového
oddelenia
pražského
Konzer vatória bol riaditeľom chóru v Mladej Bole.s lav\, v čáslavl
a v Bielohrade. Začiatkom r oku
1919 ho vymenoval.i za profesora
hudby a spevu na Státnom u čite!·
skom ús tave v Spišskej Novej Vs!.
Ako syn hospod ára patr11 ľudu ,
pre k torý pracoval. Aspot~ na hu·
dobnom a osvetovom poll chcel
zmierniť jestvujúce nedosta tky
v
kultúrne j oblasti. Propagoval sa·
movzdelávante, zakladal hudobné
krúžky, zbiera l t1 upravoval rudo·
vé piesne, sám . v ydal zblerj<y prf'
mužské zbor y, nadväzoval kontak!
s uč i teľmi po dedinách a mesteč ·
kách Slovensl< a. Zorganlzovnl štu··
dentský spevokol, s k tor ým kon ·
certoval po okol!. V novembr!
r. 1922 založil učiteľs k ý spevolwl
Pevecké združenie slo.venských

Celkový záber z plesovej scény baletu Romeo a Júlia, o ktorom prinesieme podrobnú recenziu.
Snimka: CSTK

Jovan K olund ži j a z Juhoslávie očaril svojím vystú per'im na Interpódiu nielen v Lalovej Spanielskej
symfónii pre husle a orchester, op. 21, ale i na
popoludňajšom polr ecit álí za sprievodu prof. R. Macudzinského.
Snlmka: CSTK

Jubiléum
F. Prášila
Pripomínanie si jeho zásluTl nie je vý lučne alctom

zdvorilostným

i keď

-

spomíruime pri príležitosti významného
životného

výročia.

František

P r á ši l

sa v týchto dňoch dožil sedemdesiatky .
V hudobných slovnlkoch nájdeme pri je ho mene

stručnú

čes 

charakteristiku -

ký skladater a organista, pôsobiaci na
Slovensku. Za týmito slovami sa však
s_krýva nemalý kapittll, ktorý jubilant po
r oky investoval do slovenského hudob ného života. Ako výkonný umelec - dob-

benia v Prešove. Prešov bol i mes'tom
kde Franttš·erc Práštl získa val na poste
hudobného r eferenta prvé skúsenosti pre
prácu v i nštitúcii, prostredníctvom kto ·
rej sa staló jeho meno azda najväčšmi
známe a ktorej sa on zasa bezo zvyšku
odovzdal ..- r.ozhla$u. Ct na mies te hu dobného re ferenta, či ako hudobný r ežisér patril medzi najzasvätenejšfclz
znalcov r ozhlasovej problematiky. · A
rozhlas azda najväčšmi absorboval a súč asne približoval produkty jeho skladatetskej prllce: podnes spríjemňujú chví le strávené pri prtjímačoch t 6ny Prá§ilovej hudby, vltatej do formy orchestrálnych suít, piesní, množstva úpr av
tudových plesni. Poznal a cítil r ozhlasové špecifikum -

bol jedným z naj frek -

ventovanejších autorov scénických hu·
najvďačnéjším

-

deťom:

dal

tm

in-

štruktívne skladby, zásoboval ich piesňa
mi

i zbormi, hudbou

umocňo val

dej

gógmi

Pripomínanie si zásluh Františka Prášila

je

vzácne nadanie

odovzddval

svo a

zú-

nie je

tnscenovatzých

rozprávok . . •

teda tba aktom zdvori lost ným.

ročoval v rodnej Dolní Cerekvi, v Pra-

I keď možno v rýchlom tempe kráčajúc

he, v Bratislave i v ctal!!ch slovenských

-

mestách. Na Prášila -

pedagóga spo-

nám pomáhajú orientovat sa

mína úctyhodný počet

jeho

ktoré svojou činnosťou zanechal jubi-

Jiakov, najmä

z

bývalých

čias jubilantovho póso-

Ve ľká je tiež Deršákova zúslu
ha o rozvo j výchov y mládeže V·
.zborovom speve. V s nahe oboha tiť repertoár robotn!ckych zborov
rv čase nedosta tku sociálnych a
soc iali sticko-revol učných
pies ni J
sám skomponoval niekoľko skla ·
dieb. do slov enč iny preložil mnohé robot nk kfl -zbor v a .upravil vill·

CfJré

ľudové plesne, ktoré sa sta ·· ·

li repertoárom všetkých robQtnlr

kych s pevokolov' nci S!ovenskl.r '
Naprie k ·všetkej v ykonanej práct ,.:
l zásluhám o t'Ozvo] slovenskeJ .-'
kultúry bol A. Deršált po utvl)• ..
renf tzv , slovenského štátu ·, ,da
ný k dispozicii". a musel opus ti(
Slovensko. ·V r obotnlckom spevác ,.
kom hnut! zn,amena l jeho odcho d
veľkú medzeru, ktorá sa u:! of!
dala preklenúť, lebo chýbalo , je hc•' ,
bezhraničné
Ctsll1e, vedomosti . ~ ,.
vytrvalosť. V Augustťnovl Derš-li '
kovi stratila ' slovenska zqo~ó~~ ' ;
kultúra obetavého prac·ovn!ktf. ' · ;~
D. JAKUBCOVA , .
~ ' •

t

neraz

lant.

ani

nezbadáme, že po ceste

t

stopy,

l

,,

. .,.,

e

Komorná opera Mlloša Wasserbauera St údia 'JAMU ·-. vch6dza...ďä;
okrúhleho výročia svojho trvania, do 15. sezóny. JubUejhá sezóna jé zdôraznen..4 ;
i oslavami 25. výročia založenia JAMU. V komorneJ opere ·$a postupne dost'á~:
va synonymum experimentálnej opernej scény. Jednou zo zauji!nav,ých· premlél'·'
t ohto štúdia bude nesporne uvedenie opery Korunovácia ' Poppaey. ' 'l'Oto :'dl~o t
nebolo doposiaľ v Ceskoslovensku uvedené domácim s úborom, , hoci !ja ,v. .hU>(l
dobnom svete často v y hľadávané. Okr em toho uvedie štOdio .operú Rtn:ls:ké"''
ho-Korsakova Viera Slllogová, Cajlm vs!{ého Eugena Onegina iľ dva . Apokryf)'i l
l.uclv!ka Podéš ťa. Poslednou premiérou bude práca absolventa k'ompozfcle- Voj~ !
t (!cha Mojžiša :faethon a Ikaros.
·
·
· . ., ... :•

e

.

l )

•' l

' ~. :

Súčasťo u

Medzinárodného hudobného fe s tivalu v Brne je rozhlasová· ,sll· ,
ťaž PRIX MUSICAL DE RADIO BRNO. Tohto roku sa uskutočnil VI. .ročn1k ď na .
tému: Zborová tvorba XX,. storočia. Do súťaže sa prihlásilo ll$ rozhlasových· •Sta•
nic. úlohou bolo natočiť magnetofónovú snlmku, ktorá hodnotila mediin~rodnl(
porota. Za dra maturgiu zlskal prvú cenu belgický rozhlas, a to za , pr,o gram ..
Ostrov ludskostl. Druhú cenu má švédsky rozhlas za Výbe'' zborovej hud~y ' ť
XX. sloróiHa. Tretiu cenu maďar ský •rozhlas za program Nové cesty maďarskej
zborovej tvorby. Za najlepšiu ·interpretáciu ziska l prvú cenu - livédsky rozhlas - za vyššie uveden ý progra m, druhú cenu BBC (Anglicko J za program.
Tance Albionu. Cen u za zvukova kvalitu Stereo: prvú cenu Radlo Berlin za .
program Sfičasná zborová tvorba, drutía cenu - švédsky rozhlas za vyššie uve·
dený program, rovhako d r uhú cenu zfskal Cs. rozhlas, sta n ica Pra\la. zs zv~·
kovú kvalttu monosnfmky Spevy m6jho domova.

d ieb. Nemálo dal aj poslucháčom azda

mnohých

usmeriíované

Na jeseií r. 1929 ho preložili na
Státny u čiteľs ký ústav do Bratislavy a spomlnané združenie po,
úspešnej 7-ročnej činnosti zaniklo.
Už sa nenašiel pedagóg, ktorý by
v jeho práci pokračoval. P očas
bra tislavs l<ého pôsobenia sa venoval vedeniu robotn!ckych s pevoko·
lov a dňa 10. X 1930 prebral ve·
ctenie Tatrana. Stal sa tiež d iri·
gHn tom Združe nia robotníckych
spolkov. Vd'aka svoj mu vzťahu k
pt•!íci vybudoval za v eľmi l<rátky
čas teleso s dobrou umeleckou
flrovľíou, ktoré sa čoskoro stalo
známe t mim obratislavskému obe·
censtvu.

l

r ými pražsk(Jmt i bratislavskými pedapestované,

učitelov v Spišskej Novej Vsi. A
to všetko popri nároč ne j a nezištnej práci seriózneho profesora
s pevným charakterom a bezchyb· .
ným vystupovanlm.

tlUOUBNf ZJVOI - dvoltf!dennlk. Vydlva Ministerstvo kultllrv SSR vo VY ·
davaterstve OBZOR n. p. v Bratislave \ledle redakčn4 rada: Marfén .Turf\<
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S akými predstavami o lnterpódiu k
nám prichádzate ?
úprimne povediac, veľa toho neviem.
Vo Varšave mi povedali iba to, že tam
bude pr!tomných veľa agentov, ktorým
sa môžem predstaviť - a tak som tu.
Zatia! však nechcem vera účinkovať .
Štúdium na moskovslwm Konzervatóriu
som pre vážne ochorenie muse la pre·
rušiť a až v decembri t. r. budem ro biť
niektoré skúšky, aby som získala abso.l·
ventský diplom. Po návrate musím doma
dva roky učiť, ako splátku za štátne
štipendium na pobyt v Moskve. Vyučujem však už teraz, hoci som dva
roky prakticky bez pedagóga a sama
by som potrebovala študovať pod dozorom.
Zúčastnili

Pofská

violončelistka

Bogumila Reszková
Míižete nám niečo povedať o vašej
koncertnej činnosti v tomto roku?
S rozhlasovým orchestrom v Stuttgarte . som hrala · Čajkovského Rokokové vari ~c ie, vystupovala som v NDR a v ženeve som predniesla Schumannov koncert s ' rozhlasovým or chestrom románskeho šva jčiar ska, ktorý dirigoval jean
Meylan. Vo švajčiarsku mám, vďaka
svojmu laureátskemu titulu zo ženevskej súťaže, pomerne dobrého agenta,
takže tam chodievam často. Na jesei'í
bude'm mať v Bazileji r ecitál a vystúpim
tiež s t amo jším orchestrom. Po Bratisľave budem v Salzburg u sp olu s nie·
koľkými laureátmi medzinárodných sút a'ží nahrávať na platne Brahmsovo klavírne · kvarteto g mol. Mená svojich kolegov zatiaľ nepoznám. Mám tiež vystúpi ť v Maďarsku a ešte raz v Ceslw- '
slovensku. Koncerty v Poľ sku , samozrejme, . ani nespomínam.

ste sa

niekoľkých

medzinárodných súťaží, pokladáte ic,ll zrej·
me za dosť diile7.'ité pre umeleckú karié·
ru mladého hndobníl<a ...
je dobré, že existujB toľko súťaž! pre
mladého umelca, je to tá najlepšia šlwla,
lebo tu máme možnost počuť rôzne In-~
terpretácie, rôzne školy, rôzne techniky.
Iba namiesto finančných odmien by mal
byť odmenou za laureátsky titul majstrovský nástroj, lebo k tomu sa my
mladí pral<ticky nikdy ne dostaneme. Ale·
bo by sa malo za v iť azstvo udeľovať študijné štipendium na ľubovoľnej š lwle.
Možno, ž~ t aké perspekt!vy by ešte
väčšmi. lákali m la dého um elca zúčast 
ňovať sa. Ja by s,Qrn súťaž za týchto
materiálnyr::h poclmlenok pokladala za
fantastickú. Chcem sa ešte zúčastn iť
mníchovske j súťaže·:
Celistky sa uplatňujú v koncertnom
živote veľmi výrazným spiisobo,n. V žiadnom inom inštrumentálnom odbore nenájdeme toľko . vynikajúcich virtuózov·
žien ako práve u tohoto n ástro ja . ..
Vio lo nčelo síce potrebuje s ilu, ale sú·
časne si žía'd a · i srdce. Na ňom, ako
azda na žiadnom inom nástroji, možn o
\7Yj adri~ svo (e vnútorné city. V tomto
smere sme my ženy schopné dať zrejmr!
viac a ko . väčšina mužov, a preto i náš
podiel je väčší než pr1 iných n ástrojoch.
MIROSLAV šUJ,C

FOLK-L-ORIQU.E-·-'72-z 3. str.)
k pôvodnému ľudo
vému tvaru: jedni urobili citlivé úpravy b!fzke autenticl<ému
foll\lóru (Jakub!ček, Slavkovský, Pokorný, Zamfir, Kutuzov,
Atanasovski, V elič kov], iní vyu~ili v plnom rozsahu mod.á l·
nu funkčnú akordiku (Stan,
Zeljenka, Novák, Sebä, Kussová, Farkaš ), a krédom ďalších
sa stal historický dobový štýl
(Kr ček,
Kesarjeva, Gr abócz,
Czindra, Ball), prav da nie vždy
v kompozícii a inštrumen tácii
citlivo zvládnutý. Ale ob javili
sa·•. aj mene j tradičn é posto je.
Je sympatické, že s nimi priš lo
bratislavs ké š túdio. V kategór-ii A. to bola skladba Igora
Dibáka "Ponáhl'aj sa, šuhaj"
l sólis tl<a Darina Laščiakov(t],
vo vokálnom hl ase a bs olú tne
t•ešpektujúca pôvodnú m elódiu
, Petr a Kraffer ová.
or.a:vs kej· : piesne , . ale· v · s pr·ieSnímka: B. B en íče k
vo'dn.ýcll! ··,hl-asoch využíva júca
dis onancie, odvodene z burdóju v kategórii B . prvou cenou.
nol!ých viaczvukových zádrž! a
V kategórii C. súť a žili rozoi tro . n ek onven čn ou sadzbou
h lasové na hrávky s autenticfarbené viaczvul<y plechových
kým fo lk lórom. Súťaže sa zúaer oľónov, zvonov a
sláčiko
častnilo 10 štúdií [Bans ká BysV:Y'Ch · riástrojev. ·Hoci Dibákova
trica, Berlín, Bratislava, Brno,
s1dadba je · kompozičn e zaujíBudape š ť, k rai<Ov, Ľubľ ana, Pl·
núivá a · v - s'úzvtľkovej sadzbe
z,eň, Skopje a Varšava), k toré
sŕneľll.. ' ~ '(is o ' zvl.1kovou atmosfé·
pred porotu predložili 21 rozrbu~. 'a'dekvátBeiv nálade pies·
hlasových n ahrávok, z nich l l
n'e•].;,· •R:Í' člen·ov · 'm edzinárodnej
v st ere o- a 10 v monona hráv·
p é;r,ô't)n :'n é ús pela. . ' Dr uhou zo
kach. Tu sa veľmi markantne
nóvátors kých
spl'imínaríých: ·
p r ej,a vilo n ejednotné ponímanie
s~·l~EHéb'. :je' 'Stračinova "Orav- ·
kategórie autentického fo lklósi(á' t ~iúilba''~ pre·: malú ' a veľkú
ru .. Viacero š túdií po sfalo do
p~&ť·k~t;·s:\l:u, , •p1šfaľu; v inštrut ejto kategórie s nímky, patriam'entá'dll'· .S• mimoriadne farebce už do vrstvy štylizovaného
n ým · sprievodom - s čas ti vya súborového folklóru (Kralwv,
tyoŕ.eiiý·m v elektrenickom laBrno, Pl zeň], dokonca
aj
t.:orá.f6riu. Prirodzený tónový
skladby v u ž spomínanej po..
n!tateť-iál · p'íšťal, ' bicích id!ofónov
Iobe m etafolklórnej [Berlín].
al niembránofónov, ako aj · voPreto na tribúne Prix folklori~ll.ilriy' ;néartikt~lovaný prejav je
que: '72 bolo sa treba k t (!jto
v1 t ejto·' skladbe · ' v kladnom
otázke vriH!t a vzájom ne s! vy ·
z-rnysle
"deformovaný" fr eksve tliť, že za autentický fol·
V.erične, : f.areb ne a priestorovo.
klór vypisovateJ súťaže p ova·
~ealizačný prístup novátors ký,
žu je t6 vrstvu hudobného folrbtma ·· nekonven čná, pri všet klóru, ktorú vytvorili -príslušníJ<!e j _. tematickej a ' fare bnej · rozci )lomogénnej Judovej sociéty
ma:riitostl - včítane ' revuá lne j
- . bez org anizovaného a syst ep'olqllY tro jqobe j .metódie v zá· , ' matiek ého hudobného školenia,
ver e" ~· .skladba h (lmogénna:·
teda samostatne zo seba - a
P;orot a akceptovala ' jej objav·
n'.o s ť;._., je;j ;, .f,o l,kló.r,no,st . a ... poctila ... . pr,e . seba. Priamymi n osite ľm i
(Dokončenie

sk l adateľov

László Gyimesi
Mladý maďarský klavirista László Gyimesi je už dnes výraznou osobn osťou,
V Bratislave sme ho privítali po prvý
raz na tohoročnom lnterpódiu: odborníci i milovníci' hudby sa vyjadrovali
o jeho hre s nadšením. Vynikajúca technika, precítený pre jav a bezprostrednosť mladosti charakterizovali jeho vystúpen ia i p r ácu v čs. rozhlase. Je verkou nádejou maďarského interpretačné 
ho umenia a v najbližšom období odclJádza na postgraduálne štúdium do Spoje·
ných štátov.
Hráte veľa pred obecenstvom. Nedesí
vás množstvo ľudi, preplnené priestory
a svetlá reflektorov?
- Nie. !Hl pódiu hrám lepšie RlW pri
nahrávkach v štúdiu. Obecenstvo ma inšpiru je, potrebujem ho - i ked' som
vždy trocha nervózny, azda z pocitu
veľkej zodpovednosti.
Ste mimoriadne nadaný .••
- Nie, neverím, že som mimoriadny
talent. Všetko, č o viem, je výsledkom
tvrdej s ystemati cl<ej práce. Cvi,~hn denne 6 hodín a vlastne aj viac. Za veľa
ďakujem svojmu profesorov! Petrovi Sotymosimu. Mám všetko ešte len pred
sebou.
Máte rád

súťaže?

- Kto ich má rád? Pravda, dnes sú
akousi nevyhnutnosťou, lmlbišťorn pre
meranie síl a vytrvalosti. Pre mladého
um elca znamená dobré umiestnenie na
súťaži otvorenú cestu na svetové koncertné pódiá.
Aký je váš repertoár?
- Snažím sa zvládnuť diela od baroka až po hudbu súčasnú. Doteraz som
llritval najradšej romantiku, ale stále
objavujem n ové lásky aj v iných obdo-

ľudov ých
inštrumentálnych a
vokálnych techník (v zmysle
v yšš ie povedaného), sú len ne·
šlmlení - v danom odbore ľudo v í interpreti. Inou kategóriou sú nositelia ľudových vokálnych
a inštrumentálnych
techník s hudobným vzdelaním,
k torých intelekt a umelecké
vzdelanie
nmožiíujú rozvíjať
f olklórnu predlohu a tvoriť
fol klórne skladby do ríizneho
stupňa štylizované a prekomponované. Tieto výrazné raz·
dielnosti bude potrebné v bu·
dúcich ročníko ch Prix prísnejšie zo h ľadn iť. V sú ť ažne j kategórii C. nahrávk y iba s dob·
rým priemerom, bez mimoriadne J interpretač n o -štýlo vej polohy a bez z javnfl jšej úča s ti
nového, neuspeli. Porota akceptovala adekvátnosť atmnsfé..
ry, silu výrazu, stupeň variač
nosti a formovít prostotu pred
racioná lnou pri e hľadnosťou a
technický mi bravúrami. Dve cen y udelené v tejto kategórii
brat islavskému š túdiu a jedna
š t údi u buda peštianskemu naz na č uj ú , ~e v tých to štúdiách
sa aj s auten tickým folklórom
pracuje citlivo a s vysokou znalo s ťou problematil<y.

III. ročn!k Prix cle mus ique
fo lklorique de radio Bratislava vyvrcholil závfl r ečným koncet·tom a u delen ím cien dň a
5. okt óbra v Kon cer tne j si.eni
Cs. r ozhlasu. V prvej časti k oncertu zazneli víťazné rozhl asov é nahrávk y zo všetkých troch
kategórií.
Rozhlasovým
š tú·
diám s lávnos tne odovzdali cen y, s ólistom-interpretom bron·
zové, s trieborné a zlaté m edaily Prix folklorique '72. (Výsledky sme priniesli v obsiahle j
s práve 19. č. Hž.)
Program III. r o č ní ka Prix de
musique folk lorique de radio
Bratislava zahrňov al aj nie kof ..
ko mimosúťažných odborných,
koncertných a spo lo čenskýc h
poduj atí. Začnime seminárom
o ľudovej hudbe: odzn eli na
iíom prednášk y Milana Leščá
ka, CSc. - "Rozhlas a súčas
né folklórn e hnutie" a dr. Ladislava Burlasa, CSc. "Kompozično- technické p roblémy spracovania hudobného folklóru"
- obe na ve ľmi vys okej teore ..
ticke j úrovni. Ž i n ľ , pre obrne ·
dzený čas fl m alú pr iprnvenosf
pos l uch áčov , zaujať stanovisko
k š pecificl<ým problémom na
stoleným v príspev'koch.' bola
len krátlu1 dis kusia. Ukhzuje
sa, že "mikrosemináre" o ľu-

olach hudobnej llistór i.e. Hrať Beethove•
na a Mozarta sa eš te necítim byť povo•
laný, i l<ed veľmi obdivujem hlbku tejto hudby.
Máte nejaké tajné želanie?
- Mám - a prezradím vám 110. Chcel
by som nie kedy, J' eď zíslw m veľké sl<ú·
senosti ako interpret, dirig ovať. Práca
s orchestrom mi poskytuje veľký pôžitok a veľmi rád by som realizova l svoje predstavy o hudbe ako o procese nHkon eč ne lyr ickom, mäl<kom, spevnom. AJ
keď rytmická zl.o žka a exa ktno s ť sú nesmierne dôležité, v mojom póňatí ich
nedávam na prvé miesto.
Hovorí sa o akejsi " novej vlne" v ma·
klavírnej škole .. •

ďarskej

- Aj dnes sa, samozrejme, nadväzuje
n,a tradíciu vynikajúcich pedagógov, ako
boli Liszt, Dohnányi, Bartók a v urči·
tom smere dochádza k modern.izácii poňatia pedagogiclwj práce. Mladým umelcom sa dáva veľa možnost! vystupovať,
pretože sú veci , ktoré s a dajú naučiť
len na pódiu.
ALŽBETA PLASKUROVA

dovej hudbe, prebieha jú ce už
po tretí rol< v rámci progra mu ·Prix, nie sú š ťastn e vyprofilova ný m ·podujatím, pretože
trpia na rormálnosť. Treba ich
"posunú ť" alebo do polohy od borného semináru v pravom
s lova zmysle [potom im treba
dať ·pt•iester - · napríklad.. -jed,
ného celého di\a a náležitosti
s tým spojené], alebo sa uspoko j iť s informujúcou prednáš ·
Jwu k probln matil<e folklóru v
českoslovens ku, určenou naj,n!i
pre zallraničnýcll účas tníkov, a
potom nehovo r i ť o seminári.
Vel'mi

vhodne

vom podujatí sa stretli len zás tupcovia rozhlasových štúdií a
vzá jomne sa informovali o rozsahu a metódach práce s
ťolklórom i o jeho mies te vô
vysielaní. Spomedzi štúdi! OIRT
najviac folklóru vysiela rádio
Bukure šť, týZdenne a ž 3000 Jilľ
nút (l) v -140 rozmanitých ti•
tuloch. Osobitnú m etódu v záu jm e oživen ia reinterpretácie
umelecl<y hodnotných ľudových
piesni zavied li v sofi jskom rozhlase. Podľa esteticl<ých kritéri!
vybranú piese ň trikrát denne
(v stanovenom čase] niekoľko
tý ždtiov pravidelne vys ielajú, iJ.
tak · p ~ e niká do povedomia Li árada Všeobecn ý záujem vzbu·
'ctila téma o vys ielän! zahraničné ho folldóru.

vytipovaným
podu jatím bol
koncert tanečného súboru Lúč
nica v Závodnom klube CePosledným oficiálnym str!ltmentár v Stupav e. účastníci
nutím účastníl<Om Ilľ. rnčníl<a
Prix mali mo ž.nos ť zozná miť s a
Prix de mus ique folklorique de
so živým predvedením um elecradi o Bratisl ava bola závereč
ky s pracovanéh o s cénic kého
ná Tribftna Prix. Z llr ňu júc u
t'olldóru v podaní jedného z
hodn otiacu re trospektív u pred·
našich n ajlepšíCll ume leckých
niesol na nej pr edseda por o ty·
fol klórnych súborov. Treba podr. Bnrlas , ná me ty na profil
vedať otvorene, že koncert L úč 
IV . ro č ní.ka Prix povedal vedúnice bol ro zčar ovaním . Z viaci Recla l<cie ľu d ovej h t1dby Vla·
cerých dôvodov : n ie najvhoddimír Slujka a po vecn ej clisn e jš ia dram aturgia, nevyvážekusii slová na ro zlú č im· a pono s ť orchestralneho zvuku, maďa kovani e všetkým vyslovil šéf
lá koncentrovanos ť a interpreHlavnej redakcie h udobn ého
tačná disciplín a tanečníkov , nevysielania čs. rozhlasu v Bra'primeraný a formálny konfe·
tislave, s ldadater Zdenko Mikurans. "Lúčnič iarsky" r eál
la.
nadto s uveden ým i n edostatka·
mi - pôsobil ako "tvrdý" s kok
S konč ilo sa
tvorivé fór um,
z prostredia, v !<torom si posluojedinelé v r ozhlasov ých orgac há č zvykol n a auditívne vynizáciách OIRT, l<toré sa stásoký štandard znejúcej hudby,
va p iel en medzi.n ár odnou .konna folk lór komp onovaný ·, nefro ntác iou kompozičnej , !Íľtér
konvenčne, bez scénickeJ popisprétačnej a špecificky rozh}anosti, unizónov os ti a revuálne:
s ovej tvorby, ale aj kultúrnoho klišé. Ako kontras tne vysociologických a te oretických
zn ela s týmto "s tupavským" ve·
n ázorov na folklór · a na jeb'o
čerom druhá časť verejného
súčasné hnutie ~ rolldor izmus.
koncertu z príležitosti udeleV tvorive j kompozičnej pŕáci
nia cien a m edailí Prix folklo 'viacerí skladatelia naznallíli
rique '72, v ktorej účinkova li
cestu, že hudobný folklór. · je.
Kub!ncovci hrou na f ujarách,
dobre zlučiteľný s rôznymi
ľudová hudba z Cierneho Ba., kompozičnými te chnikami a
logu so sólistami, malá s kupiUýlmi. V naliom stor oči sa podna BROLN-u a ľudová hudba .
statne zmenšuje počet primár•
Cs. rozhlasu v 13ratislave pod
•nych nositeľov folklóru a zvyveden1m Rinalcla Oláha. Pravliu_jlí sa regeneračné a , reinterda, s výnimkou programu p ospretačné · snahy
- ' úsilie za
lednej
m enovanej
skupiny.
rozsiahlu ll existenciu folkló"R inaldovcom" nechal dram·a · ·
ru. Sme povinní diferem:'ovane
turg veče r a hrať po seb e ctr9 je
pristupovať k nosn ým 1 vrstvám
variácií, aranžovaných po i:U a
etnických
kultúr · stredne.j; vý·
obohranéh o klišé a s dôraz'om
ch.o~...n~j a _juhovýchodnej Euró·
jedine n a b ezobsažn e j h mat o
' · py. San ca súčasného · fillklórne ve j nástrojovej bravúrP,
' '
ho hnutia , je .v . objavení, spo•
znaní a dohodnoteni autentic. Odbornú strá.nku Pr ix fo lklo
kého folklóru a v · zvládnutf
rique '72 užitočne doplnilo
. symbiózy . tr a dičného s novým.
Rozhlasové. diskus né fórum ·a
LAD ISLAV LE NG
Tribúna Prix Bratislava. Na prmi mosúťažným

