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13. XI. 1972 •

Roč.

IV. • Cena Kčs 2, -

v dl'foch 26. a't 27. októbra t. r . bolo vo Vladislavskei sdle Pražského hradu plenár;Ifl zasadanie OV KSC,· k toré otvoril g_e·
nerdlny tajomntk Ov KSČ dr. Gustáv Husák. Cast zo sprdvy .,O hlaunýr:h úlohách ideologic~e; práce po · XIV. zjazde K~č'',
ktorú predniesol tajomník
KSC Vasiľ Biľak, pri·násame i v našich novinách. Na ďalšieh snzmkach - pohľad na p:eds;~
nictvo zasadanťa Ov KSC.
·· . Sn1mky. čS,l K
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'
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Lls·t ·. IV.- z·j a:z·d·u· .s·'}o~en:ských ·sklada tel ov·

·ostrednf1mu

·vtb·oru--Ksč if ústrednému

···

výb.aru· ~ss

politickej a hospodárskej, ale í kultfir· bok~ a tvohvé osvotovanie sl princtpov
..-nej: ·-... . - .. •
_ mQr.xisllc ko-lenlllslcej filozofie ako ne' love)tski skladatelia, koncertní umelci
Rozpracovali sTQ..e zqvery XIV. zjazdu
vyhnutného zélkladu pre úspešn~ - a ·spoa omzikol6govia, ktorí sa zišli na IV.
KSC a zfazdu . KSS. Ppdnety, ktoré z
ločensky . závažné p6sobenle Jtudobne;
t.jazde Zvä;m • slovensk~ch skladateľov nich plynú, zasiahnu v ceZe1 šlrke oblast
kritiky v našom živote. Tle'í '(}fdzkam hu·
r~ňa 13. .októbra ' 1972, pqsielajti ,Vám
naše/ . hudobNej -kultúry. V • prvom rade ' dobnet výchovy, _ktorá sa . citlivo dpt!íka
. · sv'ifje • vrele a súllružské; pozdrav-y. IV. , •ptui,ém:e' sa t~iaJJľA·'·•obnou#'''spolóe~n~'kci,., ·..~:el eJ :oblasti· · okuJ.t-(lry,, ,d~ucl~l!le • •v.e.rtov[d~
' ~":ja-z~ Zväzu slovimsk'ýoh SKl~ľdáfeľov . ' výe_h,ounú · f~n;_loclu, ~ nase'fo'·ilf11.e~éclcej á mil· .. 'l.Výi>e[lú pozorYI!JS(. v. iqc~. aTs:o . 'kedy~ol'vťk
<~·hodnotil p~oces
ideovej konil!llidácie ztkologiclä1/,· ''C'Jinn,osti ·a ·roišjrit ,·;e; •'pôc ,, .predt !ím l·budeme ;sa· st-a-rat o. mlade urr:e
na~ej , qrgan_iz.á cie a · s t_af!o.vil pre zvä~ sob~n.ie na : štroM vrs!iľY l na_flej · ~'poloč · · ·leclcé' a rrtuzi~olagickt! • ~á(i.re· a ·. o rr:-h
nové úlohy pre nadchádzajúce obdobie
nost i. Rozmach ·tuorby · všet·kych 1Zanr ov · ·~práv 11y ·lcleovl/. ·1:1 · odborny ·rast. Budeme
Ich ciel'om je vš estranný rozvof našej 'výrazorJo mnolwt~drnych, · umelecky • pií · ' '''zví1aľ a upevi!ovar •11r1še .brat skl! zväz
socialistickej hudobnej knlttiry v duchu
la:vých a spi:lt,fjCil so ztllot om •násho ľud!t · ky so .Zväzom· českých skladateľov a
politiky .Komunistickej strany Ceskoslo · zostáva zdkladným cleľ oin •či nn•ostl · n'áš.
k:r; ncertn.ýeh ' umelco.v . ·koordi·novaf na~ u
veuska. Vysoko si viížime pod-p oru a sta
ho .zväzu. Mln:wŕtáclnu pozomosť budemf
akti11ltu pri riešenl.· úlo/1 celo!Hátne~o
•·ostlivosť, kt orfi KSC prejavovala vždy
venova r .tvorbe s revolučnou lémrľtžkou
uýznamu - i ·tých, ktoré· majú med.zmá ·
nlí~mu hudobn ému umeniu. Chceli by
leu ktorej poskytuj-e tmptllz ·bľŕžiace sr. rodný doscth. Na§e · priateľs.ké kontakty
s me Vás, vá že nf stidruhovla, t1 bezpečiť
tridsiate vý.ročle Slovenského nárorlnéhc · ·so skladateľslc.ýml wä zmi · soctalistickr;í,ell
ie slove ns kl
sklada telia. koncertn í povsta,nta. Nemenšfu st(:lrostli'vost :si bu·· . krajin, naJmä so . Zvä.zom · skladateľpv
umelci a muzikol6g ovia . vynaložia - všet
de zasluhovať tvorba ,SQ. širokým _ spo/o
ZSSR, ktoré sa za posl.e dné roky ueľm1
ky .svo je sily, aby v . duc hu uznesení XIV . čensk:ým dosa/wm, J:tudba populárna
zintenzivntli, budeme ďaleJ prehlbovar.
zjazdu KSC svojou umeleckou a 'mu~il(-o.
tvorf!a ,pre amatérske · sú.b'ory ·a · 'hudba
Sme presve'dčenl, " že' plnením· týc!~ to
logickou činnosťou prispievali ' k d'alšie· ' in.~truktlvna. Našl koneertnľ- umelci bu·
závažných a náro_č ných filoh, v :r.mysle
nm rozmach ti n ášho hud~bného umenia
dú ··. svcÚou - činnosťou priblž~qvaf ndšrnu _· uznesení X~V. z j!lzdu KSČ prispejfi ~~o
a našej socialistickej kultú].'Y. ~hceme ľud!L .v'ýznamné dlf]la na§ich,' skladatelop.. ven~kí sklada~e,ha •. ko!'cert~í. umelc• · a
sa našimi najvlastne jšími · vedomosťami · . tvorbu • ·Skladateľov socialistického ' tábo- mt~ztkol6g?via významJ_JOU · m~eron ..~ roz_
•
·
··
· VOJU nalíe1 socialistickej hudobneJ k ul.
.
.
a tvorJvýtm výsle~~am1 . zúčas~no~ať na 1 ra, ··a . tvorbu, pokrekov!Jch sveto~ých. a~- tti.ry a že sa tak bézprostredne zú ~a.st.nia
hudovatelskom ústh nášho pracujúceho
torov, V ·ce,n tre zd.ujmu -ceMho ·zväzu · osta- · na vefkom dieľe , ktoré · poď vedením ·Kor udu , ktorý pod vedením Komunisticke j' ~ ua - starostliv'Osf o- rozvof marxistickej hu- munistickej strany CeskoslovensJ(a lusku·
točňu je n áš pracujtir.j'ľud.
· strany Ceskos lovens ka l';iskaľ ia' posled· ·. 'dĎ/fnei' 1 krttfk.lJ a ·es'teťiky. · Budeme mobiné roky veľké fispechy nielen v obl~sti . llzovat . slovensk.tJch . múzik:ol6gov na , hl· .
.'
'O CASTNki. IV. · ZJ~ZDU ZSS
Vé:lenf sfidruhovia,

Na n edávno skončenom za.
sadnuti Ost-redné hn výbor u ~ o
mnnistir.kei strany Ceskoslo
venska predniesol č l en Pred sedníctva a t ajomník OV KSC
súdruh V a s ir B i.r a k správn Predseduictva OV KSC O
HLAVNÝCH OLOHACH IDEOLO·
_GICKEJ PRÁCE PO XIV. ZJAZDE
KSC. Z podrobn~ho záznamu,
ktor ý vyšiel v dennej tlači , vybr;!rá me stat', · dotýka jticu sa
umenia a kultúry.

.. .

z

plená~ne]1o ·. zasadnutia

Dôle~it~.
um~nia

Dôležitá · úloha pri výchove
vk ladom .t do pokladnice sve·
-soc·ia listické ho člove.ka a for·
Ji'lova'nf jeho osobnosti pripadá
tovej kultúry. •
nášn1u · so·clllllst!Cllétim umeniu
V priebehu 'v ýstavby soc ia lls·
·a ldJlttíre. Soc ia listická ku ltúr
tic l~ej spo.Joč n os t\ · vyrástol 8
vyzrel celý rad · vyn!kajú cicl:l
na ,r·evolúcia už ·priniesl a mnoume lcov, ktor! svoj ž!,vot • i tVO·I'·
·ho .významn•ých tvorivých úspe
c'hov Nevvv ,·á'tlleiné · fakty ctobu spo jili s revol uč: ným · zápa ·
som nášho l udu, S ·ldeál!Dt SO·
'ka'luj(i , fli{é nehOL'I1zne boli snacializmu a komunizmu. Umelec·
'h y pravicových · o·portun'isto·v ··
· ky stvárni li· ·kon fl\k·ty naše i 'do·
·op'lsovat u plyn ulé ob'doble, akr>
by, víťazstvá l. ·'dollasné · prellľy ·
·dobu 'ťemna.' ve·cr vznikli · počet ·
Pritom dáva ll · priechod . s ku toč·
.né ' diela nepomlnutefnej hodnoty, · dôstojné · našej socialis· -:. net modernosti, . ·.ktol[ef .. qb:;al)
:uc~ej epoch}', •1 ktoré vydlíva il' . .' vyjadril .vynik.ajfu;t ,vre dsta vl~f;lt
česk ej kultúry Vla dislav Van·
stíihuj'fice svedectvo o našej re· čura slóvaml: ,.Nová , nové, novolťt cil, o hrdinskom úsll1 na·
!Hch ' Iu di a prlsplevat'fi svojim "· vá ie h viezda · komunizmu, tehn

úV

KSČ

\

... " .. · ' : . · 'Fiddšilé ·iJál'&kJ• ·
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•
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· · • ' · Vo ' svetle výsledko-1{, ·ktC>ré
· ' síne · v " kult'fir'nom· · roz.voji · do·siahli, zvlá:šť " vyniká · nezmyselnosť · rôznych tvrdení, o že · ,v socialistlekom českosiQ\Vensku sa
prejavuje ducho-vná ~tagnáci.a.
Za týmito ,f1alo:š nými .náre km~ sa
sk rýva 'Jen ľútosť, že pravicové
sily už nemaj(! možnosť zneužf.
vať kultúru a umenie na svo·
je •Ciele'.
·
v ost·rých ' Ideových .streti[JU•
tlach .sa . pos~upne formujú tvo.
.• l
'
ri vé . slly splsooaterov, _umeleckých kritikov, ,výtvarnikov, dra:-matlckých- umelcov, j:mdobných
, skladaterov. a iných pracovníkov k4ltúry, ktor~ venujú svoje nada.nle, a , schopnosti rozvo' ju socialistickej spoločnosti,
· lepšiemu . a . k~~Jšfemu.~. životu
, pracujúceho. č lov,e ka. Nedávne
.: . .. . - zjaz~y' .če,ských . a r sl~v~ských
splspvateroo, . ,čel)kýC,h .
slovensk ých , dfaJ;UatlclQých . umel,r·
. cov a .slovenských . hudobných
skladate-Ióv·' pr.esvettč'itv o ·"dokázal! o d h odlanos ť néi·šh'o• umelec• .kého .. fro~tu ·z ú l';astľíovať . sa na
plnenf 1\loh vytý ~ených XIV.
z jazdom.

poslanie
a kultúry

ke; tvorivosti, desaťtisíce vere;ngch knt~nfc, stovky galt!rii,
múzet a lzistorických pamiatok.
Ndš ľud prejavuje najžiuši záujem o kultúrne a umelecké hodStarostlivusf o kultúrny · rozvot
noty, ktoré sa preifh!o stali žiAni ·ied(l.a kapitalistická kravotnou nevyhnutnosťou. Váži sl
·tina sa nemôže pochvdliť takým
llterataru, výtvarna, hudobnú,
demokratickým
sprfstupnentm · dramatlcka l filmovú tvorbu,
, kultúrnych • hodnôt . a Ich rozvo - . ktord. rozmnožufe bohatstvo i
tom, ako socialistické krajiny,' . obzory teho duchovného sveta
·Vrdtane čSSR . Mdme nafrozvta pomdha mu v každodennom
.nut.e jšiu .:divq.delna . s,tet. na svezdpase o lepšt zajtrajšok.
V našej republike sa napri·
te, rozvetve.nú sústavu kultúr- ·
• nych, ume(eckých a~ osvetových ' klad ročne Yydáva llSÍ 8500
' zariaden!, množstvo · huiiobných · knl! ných titulov v 80 mili6noch
,. telies, súbororJ rudovet umelecvftlal!knY. Cas01'iS organizácie

pospol!tá práca buduj e nový
sloh a -mimo nej niet modernosti".

OSN pre výchovu, vedu a kul·
ttiru UNESCO FEATURES hod·
noti naiiu knižnú. edlčnfi čin ·
nosť týmito slovami: .,Toto po·
· stavenie je výnimočné v krajine s púhymi 14 miliónmi oby. ·vaterov :. . 'Knihy · sfi ·lacné, a
teda dosiahnuteľné pre širokú
· čitatel'skú · obec . .. Koľko milió·
nov ~eti n a celom svete poteiíili .pôvabné ilustrácie česl:m
slovenských
detskýéh knUt,
ktoré pravidelne z1skavajfi naj·
vyšlle ceny!"

:a,

Ka!dý má možnosti -

~ap ojiť

sa

Nesporným aspechom naše;
politik.!/ , je, ~e . sa. pp škodách
spáchaných
kontrarevolúciou
podarilo , sformoval marxisticko-leninské ;adra talentovanfích.
a tvorivých umelcov, 'Okolo ktorého sa zoskupufú v~etci poetivf tvorcovia kulttí.ry. Každ!}
umelec, ktorý sa chce úprimne
zapo/lf a podieľa( na ro zvo;i
socialist ickej kulttí.ry, mií pre
to dost možnostf.
Našou hlavnou úl'Ohou tera'l.
te, plne obn.ovlf funkcie kulttíry a umenia, bytostne spät ~
so soc!alistlcktím poslanfm . V11
všetk!}ch spoločnostiach sa v'tdl/
kulttí.ra vyvttala u sociiílni.Jch
zd.pasoch a slaWa buď pokrokov.tím, alebo reakčným si/tlm,
Podľa tx>ho sa vytvd.ral charakter triedne! ldeovef a.rovne kul·
ttí.r.lJ a umenia, ktoré stí. i dnes
v centre ostrého ldeologtckéhl1
ztJ.pasu medzi pokrokov!}ml a
reakčnými
silami súčasn~ho
( Po1t>r~811lle

na 8. str.}

Mladí s mladými
Bratislavsk~

nekonvenčné a osviežu;ace stretnutie mlad!Jch s m.Zadými. Tt na~i možno z!skal i ninvykltí , tému do· diskuste na hodi ne estettckef vfíchovy.

DAGMAR KOVMOVA

hudobn~

slávnosti • . . medzinárodná
tlčast hudobníkov, interpretov, teoretikov ••. sldvnostná atmpsf~ru, sld.vnostn~ l oficiálne stretnutia, ofi·
clálne tlačou~ besedy . . . Nič príťaWv~ pre stredo~kold.kal Pri takýchto predstavd.ch by ho začal omlnat at tmaglnd.rny biely n~krobený golier. Al~ hUd·
ba, a at tá "vd.tna", ho napriek tomu zautíma. A mo~
no at kus zd.kullsia zo života teho rovesntkov, tých,
ktorým sa hovort mladý klavir ista, nádeJný huslista
atd'. Ze by naozat dok d.zal i sedieť cel~ dni pri nd.sstrojt? A ako to vydržia, čo ich k tomu priviedlo • . .?
Veľa otd.zok a ;eden dobrý nápad. Stredo~kolský
Junior klub sa stal v čase BHS tlačový 1n strediskom.
Temer denne sa tu stretd.vali umelci v besedd.ch s novind.rml. A nakoľko mesto bolo v tých dftoch hostiteľom mladých Interpretov, tíčastntkov Interpódla a
MTMI, prl~iel ktosi s nd.vrhom: usporiadať pre stredo~kold.kov !ktort mattí v Juniori domovsk~ho prd.voJ niekoľko stretnutt s ml adými ·umelcami. Nd.hoda
nd.s priviedla na jedno z nich.
Preclstavt.zt sa celkom neoficld.lne: dvafa z Gr~cka,
huslista Spyros Randos a če lista Vlr on Fldetzls {~tu
dentt vl edenskef Akad~mie } a klaviristka z NDR Gabriela Kupfernagelovd.. A aby svo;u tototnost potvrdili, ..chopili sa svottch nástrotov, a v nekoncertn'Dm
odeve predviedli čast z Haydnovho klavtmeho tria.
Bola to od nich mlld. pozornosť, toto bleskov,j Z'Dhratle sa v komornom stíbore, napriek tomu, že kat·
dý z ntch mal na stíťažt Trtbtíny určite svote starosti,
A nasledovala diskusia. Ani td. sa vJak neobtJla bez
hudby. Je l en prirodzen ~, že mladfích zvedavcov natlJitčšmt zauttmala stard. g r~cka kult tíra, o ktoret tolko počtívaftí v škold.ch. A tak obafa mladf Gr~ct r oz·
prd.valt: o star'§ch l!udov'§ch ndstrojoch, o svotef ľu
dovet plesni a rozpr d.vante pohot'Ovo doplnut na Telavtri tmpr ovtzovanýmt ukd.tkaml; Nezostalo však Iba
pri starel a ľudovet hudbe. Reč prešl a na stlčasna
umeltl 1zudobntl tvorbu, na podmienky dnešnQch gr~c
kych skladateľov. Obrat v t ,jme odr azu odhalil posluchd.čom tna tvdr ml ad'§ch umelcov - tvd.r vlastencov, ktort sa zam'§šľata nad osudom všetkfích Gr~
kov t nad osudom celel k ulttlry a umenia svotho ndr ada. Vtedy sa spomenulo at nám dobre zname meno,
meno Ntklsa Teodoraktsa, skladateľa, ktorý sa nateraz musel so svotou vlastou rozltlčtf • . • Spyros sa
zdôveril so svottm pôvodným tlmyslom - zahra( u
nas dve Teodoraktsove sonaty. Nehral Ich. Nehral,
pretože · v Ces.koslovensk u bol .t ba polooflctálnym za.
stupcom svotet k ratlny, zdstupcom gr4cket Hudobne/
mlétdeže. Nebol vJak zástupcom svo;ho Jtátu, ktorý
zre;me v dohľadnej dobe ani nebude mat záutem do
s'Octalistlck'§ch krattn svottch zc2stupcov vysielať •••
V závere besedy sa dostala ešte ra z k slovu klaviristka. Prihovori la sa optit hudbou, tentoraz Ba·
chovou. Hudbou sa teda začalo l ' skončilo toto milé,

e

JubileJný :XV. featival yok6Inej tvorby v Jihlave s a uakutoi!nf ., dňoch 24.26. :XI. 1972. Vysttipia na ňom popredné
telesá z tSSR: Brnenskf ak!!-d.e mický
zbor, L'lii!nica, detskf zbor K~ ntiléna · z
Brna, l»ardubilikf detlkf zbor; Pral!ský
mub kf zbor a Madrigalový zbor z Hal·
le (NDR). Na prograíblf zaznie po prv-ý
r az rad diel stii!asnfch i!eskoslovenskýcb
l zahr anti!nfob skladatefoT. Anketa odborného publika rozhodne o dramatur•
gicky najpodnetne jlom koncerte festlva·
Ju. V stistredeneJ prehliadkej sa zozná·
mia zbormajstri z celeJ republiky i za·
hranli!nf bostla so stl.i!asnou vokálnou
tvorbou l s vrcholnfJ'n reproduki!nf m ·
umenfm.
e V minulfch dňoch sa na medzinii.·
rodnfch s úťažiach opliť potvrdila vyso·
k á umelecká ttroveň l!lllnského Konzer·
votórla:. V dňoch 5.-8. 10. 1972 bola v
Son Sebastiane v Spanlelsku medzinárodné sttťal akordeonlstov. Ako slovan·
ský reprezentant bol na vfberovfch pre·
hrávkach pre tdto s11ťa ž vybraný aj poslucbál! iles teho roi!nfka :lillnského Konzervatória - ĽudnvU Stranianek z trie·
dy prof. Dezldera Harvana. V silnej medzinárodnej konkurencii sa umiestnil na
llestom mieste (zo 17 6.i!astnlkov) vo
vekovej kategórii nad 18 rokov. Na me·
dziniirodnej sdťažl mliideže CoDcertln o
Pr ah a v komornej hre obsadilo duo ( 1
zloženi Zoja Kopi!iikovii - husle, z triedy prof. Bohumila Urbana a Eva Min·
tiilovii - klavír, z triedy prof. Ľudmil y
Br ezany.ovej) itvrté miesto.

Pomntk hudobnému skladateľo vi Mlkulá~ovi Moyzesovi, spoluzakladatel •ovt slovenske/ národnet hudby,
odhalili vo štvrtok 19. októbra t. r. prt prtležttosti
100. výročia jeho narodenia v bratislavskom Sade
Tanka Krtf{a. Na sltívnostnom akte sa ztlčastntll ok·
rem rodinných príslušntkov skladateľa, členov ZSS at
zd.stupcovia Mestského výboru KSS a Nd.rodného V[Í·
boru hlavn~ho mesta SSR Bratislavy. Pomnlk te dielom akad. sochd.ra Kar ola Lacku.
Snlmka: CSTK

Brazllska klaviristka Linda Bustantova, finalistka
MTMI '72 zavítala aj na bratislavské Konzervatórium, kde pr edviedla žiakom a u č ttel'om niekoľko
ukdžok zo svojho oohat~ho rep'ertod.ru.
,

Snimka: ČSTK

••• odpovedii zasltil llf umelec Bohdan Warchal, umelec·
kt veddcl Slovenského komorného orchestra, laureáta
ltiitnej ceny Klementa Gottwalda.
- Pre slávnostné otvorenie Bratislavských hudobných
s lávností sme so Slovenským komorným orchestrom na·
š tudovali ako novinku skladbu zaslúžilého ume lca pr of.
Dezldera Kardol a - Partlta. Zároveň sme ju nahrali aj
pre Cs. rozhlas. Na našom koncerte v rámc! BHS sme
sa zapoJili aJ do Medzinárodnej tribúny mladých Inter·
pretov, kde sme sprevádzali jednu z fi nalistiek - ma·
dars kti s opr!}nlstku Magdu Kalmárovú. V októbri sme
absolvovali koncertné t urné do Maďa rska. Zač!nall sme
koncertom v Budapešti. V programe sme mal! aj skladbu
maďarského autora Tibora Sárayho Hudba pre 45
sti'll.n. V Bratislave sme ju už uviedli, v Ma<larsku za·
znela po pr vý raz. Koncom októbra sme nahrával! pre
OPUS Malú nočnú hudbu od W. A. Mozarta, od A. Corelliho tr! tance - Sarabandu, G!gue a Bad!nerlu a Sui·
tu Abdelaser od H. Purcella. Perspekt!vne budeme pr l·
pravovat prog.ram pre januárový koncert v SF, kde uve.
dle111e pred širokým bratislavským publikom ešte raz
sklRdbu O. Kardoša. V roku 1973 nás č akajú kom e rtné
cesty do Francúzska, Span!elska, niečo sa hovor!
o ~védsku, v Nórsku sa zúčastnime festivalu v Berge·
ne, vystúpime v Bulhar sku, v Rumuns ku a na záver
koncertnej sezOny budeme ma ť tr! koncerty v Salzbur·
gu v rámc! tzv. Schlosskoncertov.
M. MESAROSOVÁ

V minulých dňoch navSt!vlla Bratislavu delegc2cla
Ostredn4ho odborového zväzu umenia NDR na čele s pr·
vfím podpredsedom dr. Herbertom B.tschoftoŕn.. Členom
del egé1cle bol aj ' t ajomntk Ostrednl§ho vgboru tohto zvtizu Jochem Bartlrel.
· - ' ·
'
· ·~ ·
Delegti.cta st prezrela nové televtzne centrum v Mlyn:
sket doline, kde besedovala s predsedom Ostredn~ho vfí·
boru Slovensk4ho odborového zvtizu pracovntkov umenia, kulttlry a spoločenských organtzacit, ~4fredaktorom
ftlllusom Mazancom o špeciftck'§ch. otd.zkach medztnd- ···
rodne/ v'§meny programov a o koordinácii pri výmene
hercov. Po krátkom výlete do rekreačn'§ch oblastt Ma·
lých Karpttt sl členovia delegácie pozrelt predstavenie
operety J. Straussa Cigánsky barón na N·ovef sc,jne. Pred
predstaventm besedovali s režlsl§rom Inscenácie zasl.
umelcom B. Kramostlom, ktorý Ich Informoval o dob·
rých stykoch s umel cami NDR.
'
Nemeckt hostia na zd.ver svojho pobytu st prezreli
pamlJ.tihodnostt hlavného mesta Slovenska a pri tetto
príležitosti položili kyticu červených klincov prt j?a·
ml1tntku na Slavtne.
Text a snlmka: L. Pákozqy

e

V máj! t. r., v rámc! osláv
15. výro č La svojho založenia,
nadviazala ĽSU v Humennom
družbu s Panstwowou Szkolou
Muzycznou l. stopnia v Sanoku
- v PĽR. Prvým praktickým
dôkazom tejto spolupráce bol
7. októbra t. r. koncert učitelov
ĽSU v Dome kultúry v Sanoku,
pri prUežitostl otvorenia Kultftrneho r oku 1972-1973. Odzneli tu sólové l komorné diela Romberga, Mozarta, Smetanu, Debussyho, Sostako·viča,

Šala jeva a Repntkova. Jedno·
tllvé skladby pr ogramu odme·
nllo vnrmavé a pozorné pubH·
kum nadšepým potleskom.
Spevácky zbor slovenských uči teliek OZVENA. usporiadal slávnostný koncert ·pr!
prUežltost1 25. výročia zborového spevu učitellek na Slovensku. Koncert, ktorý bol dľía
ll. novembra v koncertnej sie·
ni Slovenskej filharmónie, diri govala Elena Sar.ayová - Kováč o 
vá.

e

Ceskoslovenský rozhlas, itúdio Košice vypisuje kon•
kurz na obsadenie volnf ch miest v rudovom orchestr i:
J. husle, II. husle, viola, violoni!elo, flauta, klarinet
a cimbal.
Prlhliiiku, k4drovf dotaznlk, podrobnf životopis zalUte na adresu Cs. rozhlas - Koilce, Moyzesova 7/a do
1!1. :xn. 1972. Uchádzai!ov, ktorf sl podaj'li prihlällku
s poladovanJml dokladmi, budeme poztvat pfsomne.
Vyladuje sa vysokol kolské vzdela nie, alebo absolutó·
rium Konzervatória a pr ax.
Pri konkurze sa vy!aduje hr a z listu a rubovofná
skladba.
Poznamenávame, že ces tovné sa hradf len prijatým
uchá dzai!om.

Skolská hudobná výchova:
l!nformácle a poučenia o Kodályovej
metóde prenlkaj(J do našej tlače velmi
pomaly. V cudzine o ne j vedia omnoho
viac. Jednou z posledných informácii je
štúdia J ll' r h o K o l á l' a v E s t e t 1 ck e J v ý c h o v e, roč. 1972/73, č. 2, ktorú chcem doplnlf a upresnlt.
Kodály zfskava zasl(Jženú pozornos ť
nielen v Eurť>pe, a le aj Inde. Dokazujú
to Kodályove lnštlttlty v Japonsku a v
USA, tl&ž publikované učebnice Hudobt1ej výchovy v Japonsku a Chile. Pok!al
tde o naše školy, experimentálny ministerský rezortný výskum výsledkov ada p. '
tác!e tejto metódy, sa robf v 'praxi štvrtý
rok jedine v }eseniku. Pokusy, prebera·
júce len ntekto·ré dielčie pa·rtie z Kodá·
lya, nemaj(! úspech ani na ZDŠ, nieto
ešte v systéme od 4 do 19 ro·kOv. Práve ta·k ad·aptácta učiva pre materské
školy, použťvajúca grafický zápis pre solmizačné slabiky, akékolvek zapisovanie
deťmi, melódie s "fa" a pod., sa nemôže
dovolávať Kodálvovej metódy. Te l pre
tento vek špecifická a nemožno IU do
takej miery def·o rmovat.
Naproti tomu považujem obavy z národného charakteru kodályovskej metó·
dy za prehnané a tvrd!m, že je transfe·
r lbllná nielen na našu fiudobnokultúrnu

čo

•

nevieme o Kodályovej métóde?

bázu. Prevedenie adaptácie, ktorä mus!
nutne rešpektova t všetko pravdivo vo
vn(Jtr! l na okrajoch - niet komplexnejšej metódy na celom svete ...... je velml zodpovedná práca. Ani za rok, ani za
pät rokov ju nemožno do končiť. An!
sám Kodály ju nemal spracovanú za pat
•rokov.
Poznanie absolútneho pomenovania tó·
nov na normálnych maďarských osem·
ročenkách považujem (pr!ive tak, ako
menovaný J. Kolái' l u neskoré. Pozná·
vajti ho už v 6. triede (pozri ·učebn i cu
Enek-zene 6, str. 26 }.' kde sa táto vý·
učba začína. Absolútne pomenovanie tó·
nov s predznamenanlamt poznávajú ma·
ďarské det! už v 7. triede (pozr! učeb·
ntcu ~nek - zene 7, str. 81, kde sa prvý·
krát vyskytuje označenie ,.fis" a ,.gts"
"els" a .,d!s". Je ale potrebné vedieť, že
uvedomelt1 Intonáciu FA-FI, SO-Si, OODl, RE·RT a TI-TA poznali. žiaci normálnych osem r očeniek už v a, trtedet Pred:z;namenávanie do štyroch krížikov a šty·

roch bé poznávajtl v 7. triede. Al to sa
1·1 v Kecskeméte (napr. Katal!n Forralová, An!kó Hamvasova 1 sama autorka
nám zdá neskoro. Uvedomme s i však, že
učebnfc pre rozš!renú hudobnú výchovu
dobre naučené plesne-melódie dokážu v
- Marta Nemesszeghyová 1 potikazoval1
ttchto durových .1 paralelných molových
na odchylnú prax. Sled: os mina a 'dv.e
tónlnách 7;~plsat notami, v nich ln~ono·
šestnástiny by mali byf: ti 'tlri; raz ,.tí" '
vaf, a ta so všetkými hore citovanými
alternáciami. A to nie je málo. Napokoo
znamená osminu, druhý raz šestnásti• .
nu, čo žiakov spočiatku mýli. Preto Od· ".
- učebnica pre 8. triedu obsahuje ne·
poz•účam pre každ(\ šestnástinu .vhodnej• ;-.
jeden· notový · zápis s predzn:amenan!m
vyššim ako dva križlky a dve bé.
šiu slabiku .. rt" , teda: ti rirl a pod. Nevyluču je m možnosf nájdenia ešte vhodNie je teda merišr rozsah pos luchu .a
hlasovej výchovy · (té to je súč asťou zbo:·
nejšej slabiky. Menlf však kvôli tomu
rovéno spevu) vyvážený· schopnost am! · učebnicu, nepokladám za potrebné.
omRoho . p,1·aktlckejšflnl a trvalejštml?
Pt·e Informáci u čitateľov dodávam , ž e
Prečo 'O rffov lnšt1tl1t V' Salzburgu .,po·
citovaný ministerský výSkum pre vtldza·
kukáva" po Koi:lályovej tnt oll!č nej metó·
me P\'aktlckv v 1. až 4. triede PL'i tr och
de?
•
'hodinách · týždenhe a· v tomto školskom
K rytmickej deklamác!!, uvádzanej v
ro·kU za č!name v 1. paralelnej triede s
Esteticke j výchove T. Kol!l'om (v prtkla·
ladnou hodinou hudobnej výchovv podla adaptovane j Kod!llyovej metódy, ' "
de č. 10) podotýkam: je pravda, ž'e mas modifikovanými učebn9mľ osnovami.
ďarské qčebnice pre deklamáciu šestnás·
o·oslahnuté vedomost! našich žiakov
t!n uvádzajll. slabikový prevod "tir!tlrl".
možno vt dlet l poč uť . Dvere u če bn1 sú
ale pop re cl nť pedagógovia a me todici na
ntvorené.
ALOIS SLOZlL
tohtoro č nom II. medzinárodnom seminé·

Hó stia. na .B.H .S.I
.
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BOľ;DO'ff

výkonný
sekl'etár
Me~~inárodnej

hu.dobnej jari
Po skoni!ení Medzinárodnej
tribtíny mladých interpretmi
sme mu pololili niekofko ak·
tuálnych otázok. V dôsledku ne·
predvldaných okolnosti prebie·
hal nál rozhovor s vefmi ex·
ponovaným l!lniterom v rýchlosti, na pokračovanie, cez
prestávky rôznych zasadnutí.
Aké ciele sleduje Medzlná·
rodná trib1ina mladých inter·
pretov?
MTMI vychádza z tej Istej
myšlienky ako naša skladater.
ská Tribúna. Dať mladým Inter·
pretom na začiatku tch sóllstic·
kej kariéry možnosť, aby sa
predstav111 medzinárodnému fó·
ru o dbornťkov, ktorí môžu, leb
budúcnosť výrazným spôsobom
podportf. To je základná Idea.
Musim však zdôrazniť, že nej·
de o s11ťaž, ale o prezentáciu
umelcov z rôznych krajin, pričom berleme··za samozrejmé, že
pôjde o mimoriadne talenty. Je·
diné nebezpečenstvo našej In·
terpretačnej Tribúny spočíva v
tom, či p'r thlásený umelec pride alebo neprfde, resp. čl bude
mať potrebnú úroveň.

Akú umeleckti tiroveň mala
tohtorol!ná MTMI v porovnan1
s predchádzajlicou?
·
Omnoho vyššiu. MysUm, že
sa ukázala správn<Jsť nášho
postupu - voliť účastnikov z
rôznych prameňov, a nielen ··z
radov laureátov medzlnáre1d·
ných súťaží. Predsa však vidiet
medz! jednotlivými kandidátmi
neraz ve!mt značný rozdiel v
umeleckých kvalitách, čo V.Y·
n!klo hlavne v d ruhej časti Tribúny. Nlekto·ri Interpreti, Qd
ktorých sa podla výsledkov prvého kola očakával br!lantrfý
výkon, vo finále do Istej mié·
ry sklamali. Zaprfčlnllo to
koncertné prostredie s prHomnosťou rozhlasu a televfzte ......
v podstate nedostatočná zrelo.Sf
a skúsenost umelc<Jv. Na druhe j strane mus!rn predpoklil·
dať, že mnohi kandidát!, ktor!
nepostťipili do druhého ko,l a.
by v ňom ukázal! v.i ac. než ljl'e·
jeden z tých, čo prešl L Ale·: s
tým treba počťt!'lť pr! každe!
obrlnhnej akcii. ·
·
Niektor( z mladých umeloo'
nepokladall výberovti komisiu

z~ do~ť réprezentatívnu. Chýba·
la naJmä prítomnosť výkonných
interpretov.
'
Znovu opakujem, MTMI nie
je súťaž, pri ktorej sa vychá·
dza z určitého odboru. Nechce·
li sme posudzovať čisto tech·
nlcku stránku prejavu, skôr
vyžarovanie umeleckej profe·
sionallty dotyčných kandidátov.
Preto sme do výberovej komi·
.sie ..: volili široký okruh osobností, ktoré zastupovali rôzne
aspékty poslucháčstva. v ko·
miSII boli zástupcovia r ozhlasu,
~~eľltúr, festivalov, Hudobnej
l.ll]lll.'d eže. medzinárodných súť.a
·~r. ., hudobného školstva
atď.
Žlai, chýbal predstavlter vefml
dôležitého gramoprlemyslu. · Re·
pi'ezentativne zastúp enie sme
vyb~rall velmi starostlivo.
· A budúcnosť Medzlnárodne·j
ťribúny mladých interpretov?
Pri tera fšom zasadaní výkon·
ného výboru Medzinárodne•] hu·
·d obnej rady, ktoré bolo v Bra·
t!slave, sme o budúcnosti MTMI
znovu diskutovali. Máme pevný
úmysel robiť ju každé dva r<J·
ky. Pri budúcom zasadnuU na
jar definitívne rozhodneme, čl
ako sklad.atefská Tribúna osta·
ne vždy v jednom meste, alebo, podla vzor1.1 osta,t ných
dvoch našiCh Tribún .- afric·kej a ázijsk'ej, . b~de. každý raz ·
v' inef""kr~ j!ne. Musfm však priť pQmeniH, . ~e. skl~dateľská Tri•
d)úna je . ce v P~;~rfži, ale na
pôde UNE.SCA, ted a. neutrá lnej.
Skúseno~ti • . li;t.or~ sme. nače.rpa 11 v Bratisla.ve . t;~á!Jl ukázali, že
sme na, s91:ávnei ceste. ,aby sll)e
pre m\adých 1nteroretov .urobill, .tQ ~ kp, ~qT.ko robíme ure mll,l· ·
.,ťdf:c.y , _skladatefov . Bude
však
·., ppitrebil'P. .orgaplzl\ciu !nterore·
. J'a~.n~ľ? Tr!li.~'ny ešte viac o re·;. ~mysl)P.t: ~ zcfokl'lnaliť. , Mô1 · o<>ťl·b ·
· ..n~ .:·nárz;dr1 fe, ~e . mus! me MTMI
·' ešte; . 'v~~.šml, r.hlt::t;l . ~o s.kladl!·
. tA1~~1'ln '(l'rl·h.ť)nolt.: Azda ·bv mala •Prebii'Jhať: tl'ež · !ba v jedinom
kol e, aby všetci kandidáti ma·
ll rovnaké podmienky, čim by
sme sa vystríhal! af umeleck~ch nedostatkov, ako sdm sa
už o . nich bol zmienil.
MIROSLAV ŠULC

s!

museli by' sine tre~ .Š tále. cestovať, v Lipsku by
sme sa neužtv111 a nez!skáJ· by ·som najlepších
.'
.
hudobnikov, lebo každ?, chce .byt čp- ·~.aJv!a~. ~o,.
.: .
. .
. .,.· ,,~
.. __n1a. N~vyše, v· NDR 1e · t~ádU~ným zvy-K·om že · čľe .. ..
·z Li~ska · patri mé..~i:, n~filľ~~Iáv,l!nejilhi · k1im~i:nii ,,, \:}lO,ýla ·' koriiorííých súborov ' i111 iljťi t ä .. chdil · htil'ťl
orchest·re na net.Q. ·J Ju!k9rko. ot.á.zo.k nám zodpb• ?.' v symfonických ' telesách, resp. v d!yadlách. Naudal jeho umQJ~cký v.edticl·. prof• ..Gerhard B,;Q ·~ . : :!lo~\ .Jed!f191:! n~výhôdou '1e, ~e sa musf~li! špec1ali·
se.
· : , . , . ·: , , .
.
' zovať na nie. velmi šir'o kt repértoát. .
·

Bach Orchester

Ako oďborttík; na barOkOVti a najmä Bachovu
Valia u~lyn,tÍJá . kp~certná . se~6na bola mimo-.
riadne namáhavá. .·. '. ' . '
. tvorhtl; ' •kt'ot:9 •.:•precestoval kus sveta, iste máte
prebl'ad. ,;a . · ťom, · ako sa bachovský kult pestuje
- Ano, .. bola· taká namáhavá, ·
sme ' nemall 1' '.zet'!llacb · ptd ~ŕfás trochu. exotických. ;,
ant dovolénku: V zahraničí sme boli skot·o· viac ·
!·
•
·
ako ' v Ll ps.ku: Uspor!adáll sme ro~si ah le . ttimé " . ...;... Je to fenomén, ~é Bach je populárny skoro
po štátoch Južnej Ameriky, · (ChUé , Pe1·u. Ecuador, . Yšade, kam pr!dete. Napriklad v Chne · sme h rall
Kolumbia, Venezuela, Mexiko}. n·e boli sníe však " {iät mlešan9ch programov, ale ked sme zakon či·
v Brazílii a Argentlne. preto~e smé nedostali ll M'lzartom, publikum sl velmi hlasno volanim
vstupM vťza. Potom ·- v náv1Ízriostl na zálazd · ,;Bach, Ba ch", ~ladalo bachovské pridavky. Ob·
Gewandhausorchestra (ktorého sme súčasne člen.
dobne sa nám viedlo l na F!llpťnach . Bach 1e
ml) - po Ja ponsku sme vystupovalt v Singapúre.
dnes na celom ·svete vysoko aktu·á lny, stále mo·
Kuale Lumpur, v Manllle, v nlekorkých Indických
dern?. lebo tvorf Ideálnu· rovnováhu medz! du·
mestách a na záver v Bejrúte. Všade sme mail
chovn?m ·a ··· citov?m svetom, medzi · melod1cko.u
niekoľko koncertov, Tejto jesene ·budeme doma
a rytmickou stavbou. VIem, že najmä v Chile (na
t rochu dlhšie, ča k li ná;; tba cesta po škandtnáv- univerzitách J sa Bachova hudba pestuje lntenz!v·
skych štátoch a s Gewandhausorchestrom - vyne. Je to zásluhou európskych profesorov, resp.
stúpente v Sovietskom zv!!ze.
profesorov, ktorf v Európe študovali. V Santiago
de .Chfle. d.o konca v roku 1950 odhalil! Bachovi
Vaii i!lenovia pôsobia nielen v Gewandhausorpomn$k. 1'a·kmer európsku úroveň má · bacho·vsk?
chestri, ale i v lipskej opere a pedagogicky. Pri kult v.o ·v~nezuelskom Caracase, kde sfdll potakef exponovanosti isie narážate na sktiikové ~etná európs ka kolónia . V Ecuadore nebolo publi·
ťažkosti: Neuvažovali ste o samostatnom postavekum obzv;l.á~.t vnimavé. ale že na naše koncerty
nf Bach Orchestra?
chodilo priemerne 1000 poslucháčov, svedčí o pri·
- Pri skúškach vychádzame zo .štandardného ťažllvosti ,Bar.hovho diel a.
plánu služieb v Gewandhausorchestrl, ktorý hrá
·Pri záJ"z~ocb komorns<ch súborov býva · verkým
l v opere. Má 180 čl enov, striedanie nie te ta~·
ké, chce to tba trochu preorganlzovanostt. Musi·· problémom·i!embalo . . .
me sa schádzaf l v najnemo!!nejšich časoch, v so- V nutných pripadoch hráme continuo na klabotu a v nedefu , na obed 1 v noel. Vyčleneonte
víri fiba výnimočne odpadne), ale robťm e t o velBach Orchestra by malo svoje výhody, ale do· mt neradi. Cemba lo patrf k barokovej hudbe a
ronievam sa !e ·viac nev9hod. Teraz mO!em bez kto ·má· ·ráz· v H'štach originál, ·nezvykne sl n a Iný
väčších fa~kosU doplfio va ť nástrojové obsadenie
zv11k - bez čembala . V Južnej Amerike som počul
podla potreby, lebo vyberám z obrovského en· namiesto čemba la gitaru. MysHm, že je to vh od·
semblu. Napriklad MUnchlngerov Stuttgartsk9 ko· ' neišla ná!lŕada·;. ne:!! kl~v.fr ..,..,. alebo nič. Stuttgartmorný orchester má dychy v:!idy odtnaklal, podla ský komb.rnt orcheste~ vráj ....už bral Bacha s gitoho, kol1o pre určité obdobie zoženie. Ja mO· tarami. C'hcem to tiež skústt, samozrejme len
žem voliť neobmedzene, Keby sme pôsobili sa- or! koncertoch, na ktorých nie je k dlspozfcll
mostatne. ako váš Slovenský komorný orchec;tAr
čembalo.
MIRO SLAV šULC

že

Bach Orchester vystt1ptl at v Trnave - v rdmcŕ M edzlllťlrodne! hudobnet (e9ene Trnava '72 , na
otvdracom koncerte l V . rot:Jn!ka Hudobnet mldde~e. Na sntmke uedúct saboru Gerhard Bosse a ltp. skf umelcl u kruhu mladých,
Snfmky: }. Selestla k

DVA
PORTRÉTY
)urii . Temirkanov
'Vttazom ll. v§ezuiizovet sťlťa~e dirigentov, kl'Orá bola pred pia·
timt rokmi, sa stal mladO hudobník - Juržf Temirkanov. Za ten·
to čas sa uypraooual na fedn~ho z popr ednOch dirigentov Soviet·
skeho zvčtzu. Desiatky koncertov
mnohých mestách ZSSR
t v inýah kraftnách mu prtnteslt §trokú popularitu. Dnes je uzná·
vanOm majstrom, prtiuom dtrlgujt1cim orchester Leningradskej fil ·
harmónie.

v

•••
Ako sa stal Juri! Temirkanov hudobníkom? Hudba ho začala
zaujímať Iba ndhodou. Do suottch siedmich rokou nevidel ani je·
den hudobnO ntistroj. PrvOm stretnutím s hudbou bol dychou'!J
orchester, ktorO hral v parku rod net dediny. Až v r oku 1948 sa
do Naľčtka prisťahovala rodina Daškovová, postihnutá zemetra·
senfm v Mchabade. Valertt Fedorovtč Daškov začal pracovať v hu·
dobneJ §kole a prtležttostne sa Tur lfa op!Jtal, či sa nechce učit
hudbe. A na Kaukaze sa staršiemu neslu§í povedať - nechcem/
Tak sa dostal do hus~ot>ej triedy.
·
·
V .Jeho muzlkantskom osude zohral dôležitú úlohu ešte feden
čloue'(c - Truvor Karlovič Sejbler, skladateľ a f.nlklorista, absol·
vent Petroliradsk~ho konzervatória. U neho sa učil harmóniu, on
sa· postáral o roz§trente teho hudobn~ho obzdru. Po skončení hu·
• dobnef školy bolo rozhodnut~. že cfal§te Juri/OVe vzdelanie
bude pokračovať v meste na Neve. Truv or Karlovtč kúpil lístok,
posadil svojho žiaka na vlak, a tak Temirkanov prvpkrát vycestoval z rodnej obce. Mal vtedy trlndst' rokou.
Po skončení desaťročenky ako huslista postt1pll na konzervat6rtwn, kde sa definitívne rozhodol pre dirigentskú dráhu. BUe
za §túdií sl svo/e sily vyskt1šal v M alom opernom divadle. A po·
tom bolCz ·v§eiväzovd st1ťaž, vOsledky kt'oref st1 známe . ••
Pruým nezabudnuteľnOm hudobnOm do/mam bola pre Temirk a•
nova Lentngradskti filharmónia. Chlapaa, ktorý prišiel z hôr, fasel·
nouala. Pô noatach stával v rade na llstky. V tom čase však ešte
plne . neunlmal funkaiu človeka stojaceho pred orchestrom. Dnes
však u't špect'ftčn-osť dirigentského umenia chápe.
tomu sa možno z dtrlgentsk~ho umenia naučiť v škole? Predo·
všetkOm 'technike dirigovania. Ale - nqučit sa tomu ako mat~·
matľke, tiež nie te možné. Tak, ako sa huslista nenaučt hrať na
husliaah bez nástrofa, tak aj dirigent potrebuje k §tt1diu orclzester. A tak!Jchto priležitostí je na konzervatór iu málo. Temlr·
kanov sa skutočným dirigentom cítil a't po st1ťažt - prvé mies·
to bolo naozaj neočakávan~.
Okrem symfontcktJch koncertov ltika Termikll'Tlova t opera. Ne·
dázmo na§tudoual Gershwinouu Porgy and Bess. Opera je preňho
akOmsi živOm dielom, za notamt sledufe text a dramatičnosť di·
vadla. Av§ak napriek tOmto prednostiam sa k opere vrátiť ne•
chce, dtrtgentova prdaa v divadle, zdutstaca od mnoh!Jch kompa·
nentov. nezodpovedá teho predstavám o tvorlvet prtict •
. S amt:?tn~ 1.!ftr.tgentská práca1 p.q.11 !f~ ···TA.eh.o '4_a.čtT)a . /Xfl.eď ,po ,z íska· . .
nl partttfíry. Fantdzta, ktord začn(~, : pr.arzouat1')(ohät vl.astne a't .na ·
verejnom : pr.'eiivei:ient. Partlto/ft~ tpŕ~C:toi[W!Cilffi: ...~~9.zv.t.l~í';~:' qi ;po· ... ~_,
tom sa tu začína podrobne ulJiť. ' : · :
' . • ·•. ·.•
\), ' ... '
.! ' ,,.,.
'ľemtrkant;JUove viaceré prectq?,de~?-ža (ef ts.tel. ~kl(;ľd.qy 's/i .:'fiJo.dľrf '
teho názoru) vcelku nementteľn~.· má dojém, 'te Ich podoba te te·
dtne možná. Aspol'i nateraz.
:
..
Repertotir Jurija Temirkanova te ióstavenO prevažne z diel kla·
z diel skladateľov 20. st•oročta. Okrem ..~tvOch" koncer·
siclzmu
tou vystupuJe často t v televízii.
'

a

Alexander Slobodj.anik
Predstavitel klavirlsttckej mlade - Alexander Slobodjantk hrá
Chopina dávno a mnoho. V jeho lnterpre tácll možno p oču ť tú
špeclflčnosf choplnovského štýlu, bez ktore j je Chopin neplnohodnotný. úspech tohoto klaviristu je rezultátom nielen ta·
lentu, ale l svojrázu jeho osobnosti, sklonom ·k osvojovaniu sl
romantlčnostl. Preto sa sme lo obracia k . ~ôznym chopinovským
prog ramom, z ktorých jeden odznel na koncerte v moskovske-j
Velkej sále Konzervatória.
.
Mladému hudobníkovi sú bUzka rozltčné žánre hudby poľské·
ho génia: aJ s vet tajomnej lyriky Chop1novho Nocturno fis mol,
op. 48, predvedeného veiml intlmne, a hlbavo, aj voľn9sť Polonézy B dur, zabranej dynamicky· a priebojne, aj Polonéza es
mol, v ktorej klav!rtst!l dokázal plasticky zobraziť jej tragickú
podstatu, a nakoniec Fantázia f mol s jej .epickým kruhom obrazov, Interpretovanej Slobodjanlkom s vkusom a p oetlčnosťou.
Kulmináciou v ečera. sa stalo 24 .etud F. Chopina, pr edstavuj ú c~
skúš ku výdrže klaviristu.
Slobodjanlk hrá etudy nte ako nápor blýskavých mlnlatúr, de·
monštru jClclch klavirlstovu virtuozitu, ale ako romantický cyk lus
plesni, zobrazujCtcl poetickú dušu majstra. Prvá Etuda C dur, op,
10 znela ako monumentálny vstup do cyklu, jasavo a slávnostne,
bez dynamickej zmeny, beJ: tempov?ch krajnos ti. Druhá, chro· .
matlcká etuda bola zvukovo jednoliata, ,.plynOca", skrátka .-·
nežná spomienka. Tretia - Es dur - tle~ spomienka, a le v ele·
glckorri rúchu .
Rá mec krátke j recenzie nedovoluje hovoriť <J každej etudB
klaviristom hranej. Napriek tomu treba čltate fovl pribl! ž!ť do·
jem z Etudy cis mol, znejtlcej ako návrat k ~lvotu , z etudy ,,na
čiernych klávesoch", zabranej ako pôvabný žart, lahko a ne·
nútene. V šiest e j etude klavirista pripomenul svet romanticke j elé·
gie a v siedme j poukazuje na p lnosť mladfckej sily a energie.
Klaviristov! sa pod arilo skrotlt l azda najpopulárne jšie dielo
F. Chopina . Etudu c mol op. 10. Ako ja známe, Chopin ju zložil
v čase, k eď sa dozvedel o porážke Varšavského povstania. Slobodjan!k vo ~voie ! Interpretác ii dá va dielu hrdinskú pečať a du·
ševný bôr.
.
Už prvli Etuda, op. 25, 1J dur sa vyznačovala p riez r ačnou rahkos fou fi gurat!vnyr.h ornam entov. Posluchá č akoby sa pohrúžil
do atmos féry pok()ja, ha rmónie. V Etude f mol, ktorá predstavuje portré t Marie Wodz!nskej, dosiahol klavirista maximálnu p!ast!čno~ť. Hlboké myš lienky a psychologické kolfzla to vyzdv1·
hoval SlobodJanlk v prvom rade . ,Terciovú etudu hral m!lkko,
sot va sa dotýkajúr kllivesov Sextovi! etuda odznel a vo renome·
nálnom tempe, podi'::la rkuj úc neskrotnú ene rgiu, túžbu konania.
Zvolá vaJúce fan fáry Etudy a mol bôll predz ves ťou klavlristo·
ve j Interpretácie, ktorá hovc>rlla j ednoz načne o vrtazstve, o hr·
dlnstve . Završujúca Etuda o mol bola v podanf klaviristu dram ati ckou ap oteózou záve ru celého cvklu .
,.Niet človeka , mllujáceho hudbu, oo nev!ifmavého k Chopinovi" - naptsal D. Sostakovl~ .,Prei!o? Preto, le Chopin, ako ver.ný druh hovorf Iba pravdu. V 1eho hudbe ja pravdivosť citov, sen
o budticnnstl. kryiltalická Jasnosf mysle". A takýto Chopin zaznel
v podanf Alexandra Slobodjantka vo Velkej sále Konzervatória.
(Muzykalnafa žlzn 16/1972 )
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Medzináro.dná tribúna

mladých

interpreťov

sa d:Osťa lo cti ·
v rámci tohtoroč
n :ých' BHS .ill.:!Jhý l'flťjt~
n á r.o_g.!.~.-JJ.'.UJ ú rey -&tlll cl~";Q ll • ta·- ·
tpl'pretoklúorú org.anizn j ~Me.; .
clziná·1<Cidná
llll.d..Qbná
rada
[.UNESCOf.·;-:-- . · -:---;--··
'POc!T"astafutu je Tril:iJÓna s ll-·
· ťa·žou, aj · ke ef . ni·e "kla&h::kou'':
jediná výberová komis.la hódnot! a vyberá l pre .finále ' sve- '
vákov, . tnštrumentl;l.list<>v. i komorné súbory a nie sú stanovené prakticky žiadne obme- .
dzenla vo výber e skladieb, ani
v počte laureátov. Má to i svo- .
je nevýhOdy (lJO l'OVnáv.anie ľÔZ· ·
norodého). V Br atisla,ve n!')vý- .
h c:Jd y, ktoré by mo'ln o. v.ystúpil! ,
na' povrc·h pri silnejšo~n obsaden!, · de· facto , nejr.stv.oval.i: z
v~berového kola sa . clo finále
dóstali všetci, ktorí . mohli.
Ab'ble . de . Quantova rHoland(Komisl.a azda trochu u krivdila · skÓJ
venezuelskej Jd avh.,istke Eve
· Marli Zt\kovej, :·:<e~ ·~a,la ..pt;ed-. ., cláCh· nemeckej . hudo·bnej školl(i)Sť ;Kälmá~ov.t Drá.f mnt, ~e,c~1- ..- ly) ' nepredv·le:cloL'v "skúšobnom
ntcky vý~o t~lému , a le,, p t e~sa
k.aménl" . . svojho
nástroja
I~n · nev,y'kr!stallzova~lén')ll ·· m~a.- · ·[Haydnov· konée·rt o dur 1 nič
duť.kému klavlrlstovt z MĽ~.
nové. u Timma to ale bol [takZuková sa však" tl.ež yredstnvtmer s istotou l slabšf deň
l.a Iba ako zrela ~rtlstka a K.
1·e to už zrelý umelec.
Dráfl sa vystúpema s orchest rom nakoniec zriekol).
Kontra bas
Teda súťaž bez dllém a stresov, čo je určite dobré. V9sledE n čo Radukanov (Bulharsko l
k y s ú známe; všimnime si bližbol každopádne raritou v
šie Jednotllv9cl1 tí čas tnfkov fi dobrom slova zmysle. Je obnálového kola z hfadiska interdivuhodný jeho zápas s nástropreta čných ty-pov.
jom vzpie r-.ajúcim sa virtuo.z ite
(na dôvažok neznel v h lbšfch
Vi olončelo
polohách dobre ) a je možno
škoda, že vo finále hral transTanya Huntová (Austrália ),
k·r ipciu · Moza rtovho huslového
Jiirnjakob Timm [NDR). Violonkoncertu hudbu, ktorá je
čelistom finálové kolo nevyšlo.
prlllš zažitá v jemnom fi vzd<tšHuntová hrala nesmierne nánom tóne.
ročný Schumannov jednočasťo
vý koncert s intonačnými a
Husle
technicl<ým! nepresnosťami - a
to zab-rán!l-o vychutnať jej muRudolf Werth e n [Belgicko l a
zikálne stvárnenie. Timm po
F;mman.uel .. Kr.~llina -LFJ.:!'l.l~
skvelom v9berovom kole [v
sko). ·werthen sa v prekrásnom
a atyplcl<om Koncerte pre husl~ a orchester A dur, K. Z. 219
W. A. Moza rta predstavil ako
'h!bav9 a nevyumelkovan9 inter. pret. K prvotriednostt (zvlášť v
Mozar tov! ) by potreboval lepš!
nástr oj so svlet!vejšfm tónom,
pre tože ten jeho znel miestami
matne. Osobnostným vk ladom a
úpri mnosťou sa m l všal< viac
páčil laureát MTMI E. Kri·
vine. Krlvine má už za se bou
kar!ér:li, bohaté skiísenost!a
veYk_~ úspech y: -~_:.l~<:r -hrr,v_J.>
Bratislave

uspor ia dať

bJ't).v:a:Iä:::.š.~l:l"!fveoomle""ä'·lstota,

ter.hl11c:ká_ bi;vuľ'rrj~o
v9l!~ l'c,JVom"'k{i1e:Tä~ŕ}@:'!~J:iil:>lov tl'!Tol<· nezv'lädol an! zďa l e ka ·stiVl:lrénntO) :-"'Cliý1llfľt:rmr u
neho '· repertoäľoYé-·nfiidiičStvo
- napr. už v tom, že sl vybral
pre finále Brahmsov koncert,
Stuttqartskf! klavfrne trlo {NSR) díe_!~ @._p)j]jS ~n.é-8 .iiilixova ňé . Zdal sa ml napriek
sólovom Bacho·vl a Kodályovi
všetl{emu------v·iae-v-ll't-ttó:rom,
sa zaskvel precfznou technikou
ak~ umelcom .
V Bachovom
zvlášt pravej ruky, čistotou tó ľ' dvoj~t~ l
nu a štýlu - celkom v intens W. Schael-derlianom, mal však

Indická hudba a tance
v

Br atislave sa v priebehu jedného t9ždňa uskuto č·
n!li. dve mimoriadne zaujfmavé predstavenia. Milovnfci
exotlcl\ých tancov a hudby mali možnosť oboznámiť sa
htl žšiB s lndic l\ým umením a stúpenci nov9ch tendeJtclf v našom tanečnom umenť - s no-vým pohľadom na
stvárnenie Shakespearove.j oblúbene j drémy Rómeo a Jú·
lia. Konft.'ontácia uvedenýc h predstavenf potvrdila známy c itát, že tanec je súčasťou každej z kultúr - od-'
lišné s ú pohybovo vyjadrovacie prostriedky.
Vznik Indi ckého ta n ečného u menia je úzko spät9
s bud h tstlck9m nábožensk9m rituálom. Prv9m význač
n9m taneč ní kom bol, podla legendy, boh Brahma. Neskô r tancovali v chrámoch vyberané tanečnice, ktoré
boli pre tento úče l šk olené. Inte lektuálny v9voj ovplyv·
n il s pôsob predvádzania zaužlvaných rituál ov, teda a j
t anc ov, ktoré v súčas nej dobe rep rezentu jt' syntézu
dvoch prvkov um e-leckého a náboženského. Zo šty
r och uznávanýc h š kôl - severoindlckých Kathak a Ma ·
nl purskej. juhoindických Kathakall a Bharat Natyam
poslednll z uvedených je na jznáme jšia. Tance tejto školy
komhl nujú pohyby hlavy, očf a rúk s rýcNlyml, energlt:
kýmt pohybmi chodi diel, ktoré vy dupávajú zložitý ryt
mus . Pt·e zvýraznenie použivajú tanečnice malé zvon
čekv ktoré sl prip evlíu jú na č l enky. Spev a lebo hovo·
rent> ~ Jovo zvyčajne vysvetlujú význam tancov, ktoré
sa zaobe rajú stvárnením rôznych · citov a nálad, pro·
strednfctvom presne určených pohybov zv.an9cb murlras
V9raz. tvá re dotvára použité gestá.
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Is- , ·le hral SonMu · h ·mol · - ale
aj . jehó ·Skria·b in · (No.k~umo op.
9 ·- pre ľavú ru.ku) a _M essiaen
Flauta
Z:lleli netradične a svojsky, Pre
vystúpenie s orchestrom sl
Abbie de Quantová [ HolandLanger vybral 2. . klavírny konsko ). Odvážila sa na pole súcert C.. Sai.nt-Sa ensa. Už t9.m načas n ej hudby [Ibert, Honegger, .
značil, ' že nejde cestou ľahš i e
Petrassl sólové, vo f inále
ho odporu. V meditatlvnych,
ešte jeden Ibert - s orchessn ivých pasáža ch vytvoril l).etr-om) - a zvládla to v9b orne. . n'a•podobltelnú atmosféru,
v
Mimoriadne rytmické cfteni.e,
's vižnejších častiach mu
vitali ta a snaha o šl r o·kú palezdanlivo c hýbalo viac lesku a
t u far ieb sú pr i ln ťe r p r etác!l
dravosti; · a le ak môže interp•ret
menovaných sk l adateľov to naJtepto koncert "zachráni'( ", tak
dôležitejšie. Quantová to všetjedine ml,lzl'Cfrovnním, stvárneko - okrem dokonale! techn fin skladb.y -v jednej koherentniky - má.
nej rQ:vine.
Peter
TOpJJr.czer
( CSSR),
Spev
dnes-- u! - ·sólista SF 'á pýcha
n~šho lflterpretačnél10' umenia
Magda Kalmárová (Maďarje- prelomovým zjavoll)_,_y,._klasko],
Phili~ttenlo cher
vlrny . 'koru;.er.t......&-ľriJkofieva
[ Svajčlarskoí. Ozdobol.l'"'Mmr-a
patri1 ·v- Je)lo. ..pod-aní- k-vr't:hoveik9m zážit kom boli v9kony
lom Tribún LL~L.ll.ll.S.,_J)U
a sk ladby v podaní spevákov.
verénmr·- fechnika, pamäťová
Sopranistka Magd a Kalmá rová
Istota .~. ::llli'.~fq"fy_ZT!IKK::~vdis ponu je suverénnou techni- ..!18nos l ho nutne predurčujú ku
kou t vorenia tónu a vyrovnanýk onceľtnet·kari~t~' -}deMn·e"SlJá- •
mi registľami, čo dokumentova- · ja vysok.;Lint~ lekt....s.....ne,IJX!lp ia
la v inštrumentálne poňatýcll ·. tou ale vefm i •účinnou cito- .
partoch Bacha (Jauchzet Gott
vo~-{'Pl'fd<rvkom·u-oi"Pi·e- ·
In allen Lan de n) a VIvaldiho
c íz"i1 e vyoran}r a zahran9 Galupkan tá ty [Lauda te puer!). Barypi - , po drsnom, vášnivo muž~Q!:t.ista.--H.Y.!l§!llQ.G.h~-~....... nom Proko.fie·vovl l )
zv l ášť v ~tr.®-t:l.9l!Lľ.eg..is.tri prekrásQ.Y.....m:itQ..cL~l~ timbre
Komorné súbory
[je viac typom komorné~e
váka, dynamické rozp!itle jeho
Na MTMI sa zúča stnil i tri hlasu nie je Ideálne vyrovnané,
Komorné duo z Anglicka, Stnttčo cítiť na pomerne násilne dogartské k lavírne trio a !>!!J~ko.,Y.:_.
sahovanom forte].~ s ké ~r tcto - a
terpretoval
Ravelove ~
ic!lVýlwny patril~ najlkto-ré ·S .. nírn._Cs.-ro71fía's pole p~le. Anglických umelcov sme
hotove štúdlovo naht•ai l a
počuli iba vo výberovom koMaJ:!lerove _ Piesne o mf tvych
Je, druhé dva súbory mali a i
deť~h.... --....- - - - - - - ----

'----

Klavfr

Michiko Ohnovfi f J~ponsi<Ol
u ž vo výberovom kole zaujala
prep racovanosťou
detailu
a
technickou Istotou. Pr! !n tm·p re táci! Chorplna sa už pomaly
bude hovori ť o japonskej škole
a Ohnová to potvrdila v Klavfrnom koncer te f mol: k tradi čnému
európsk emu pol'ía tlu
tu pristupuje slovami nepostlhnutefné fluidum inej kultúry, iného cftenla.
Linda Bustaniovlí fBrazflla]
študuje u Jakova Zaka. :Spú ia
európsku kultivovanosť s: brazílskym
temperamentom
a
priam V·ýnimočným vcHenfm sa
do každého tónu. Hrá bez odstupu ra ten je dnes v móde!),
až v akejsi extáze. Preto s me
v 4. klavfrnom koncerte · Beath ovena počtt l i toTko nov9ch tónov, ob ja viac, že - zvyknutf nn
mužný het'oizmus a jednoznačné gradácie tempa l dynamlky - aj najjednoduchšia s tup nlca môže byť zdieľna a plná
emócií. Zálež! pot om tak veľm!
na fak te, že sa Bustanlová nestll la laureátkou MTMI?
Miroslav Langer f CSSR l. Jeho interpretác iu charakterlz u je
priezr ačnosť výrazu a odlahčenosť. Nenás!lne a Prirodzene
priraďuje k sebe odlišné myšlienky, je ve.fml delikátny ale nie suchý. Haydnovská faktúra asi najlenšle vyhovuje jeho naturelu. Vo výberovom kO·
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porad! už III. . F.o.čnlk.J~rpó·
dla vy't-hádzál z vlaňa]šfch
a čiastočne aj z predvlaňaj•
šlch skúsenost!: opätovne ho zara.
dil1 na začiatok koncertnej sezó·
ny - a tak ako vlani, včlenil! do
rámca· Bratislavských hudobných
s lávnosti. Do . novej .. situácie sa
dos ta lo Interpódium v blfzkosti II.
ročn!ka
Meclziuárodne j . tribúny
mladých Interpr etov ( ďa lej MTMI),
k torej v9berové kolo prebieha lo
paralelne s Interpócl iom [lP ). Te nto fakt ovplyvn!l skrátenie priebehu lP, znlženiu · počtu jeho akci[,
nepozvanie mlad9ch nácle jn9cll d i·
rigento.v a povolanie men~ieho
poč tu umelcov (pochopiteľne i z
CSSR ). Ruka v ruke s tým sa p redlžila neúmerne . dlžka niektorých
symfonických 1 sólistick9ch koncertov.
Vlaňajšf ročnfk IP priniesol nó·
vum - .po lo re.citáJ.o-v~-___:šóli-sHt:'<é
vystúpen ia účas t nikov I P v Zrkad love1 slen!·-Pl'Iihaciálneho pa lá c á : osved čtll--s-a ..-aJw.- výdatrrv--fl rosW edok n1ľ clopl!Hiíite· ·tr a·liifef't--ei>t ·-·
'lH'Ofll:ll· mladých ume.Jcov, ·.Ak vš éľk
p t•fld rokom tieto-pCTUľľe-t:itály stúH ešl;e ak.o.sLI)l!li2_111, chápali sa
Skôr ako pod ujatia, zH!net'ltHé-l'tél
zást]:tpeov 1<'C>r'ít:tttný·eh- agentúr, v
tom tp .r.oluL.sa..SJf!li z. ni.ch už pl•;ot1_Qdn.o.tn é..- ..Jwf.l.ce.r:tli.tf "poauj'n t1 11,
~i vo sledované televíziou, . rozh.lélsom, kritikmi - a čo je hla vné,
aj obecenstvom. Vystupiíoval sa 1
zií uj em o koncerty Inlerpód in v
Koncer tnej sien i SF. Na · n ie k o ľ
k9ch akciách lP sa zúčas ti'\ova lo
aj
mimobratislavské obecenstvo
[spomeňme aspoň rozsiahlv zá ja zd
200 pos luchllčov žillnskf!ho Ko nzc~ t·valót• ia - a Ich peda gógov).
Slovensk 9 ú~>tredný výbor So cia listi ckého zväzu mládeže··bra l svoj
patro ttát n ad podujatiami IP skutočne
seriózne. Ved množstvo
m lad9ch Yud i sa p r áve na lmnce rtoch IP po prvý raz ocitlo na vážnom h udobnom podujatí. Rad bcs led. s účast níkm i IP [v Junior-l<J u.
be, v Divad le h udby a pod. ], urrw žnll vlacer 9m mlad9m ľudom dostať sa do bezprostredného kontaktu s u melcami. A naši mladí,
nfld e jnf um e lci, poslucháč i hudobn ých učilfšť m a li zasa skve lú u rfleži. tosť
kU konfl'Onttícii s v"> " Ch
výkonov.

V

-o- · .

Magda Kalmárová { M CN l

r eoltály v Zrkadlove j sieni a
Moskovské kvarte to sa dostalo
medzi laureátov MTMI: zaslúžene. S.!i._!o u~ zr el~. gtpelci-;.~-
chl! .. .P..\:.Le_~rač,EÝ..ill .. -Mo.za.F.tolll.._IJ
ukážkovým_ ... .R.Qdan!m--&.l:oko..Ue·
vovho""1C sláčii5.Q:V.ého......Kvarteta
1 lritel'pl.'éláctou Sos takovtča
(13. kvarteto ). Vysoká úroveň
jednotliv9ch hráčov a súčasne
vytrfbený zmysel pre súhru a
štýl char akterizujú toto teleso,
ktoré bud eme mať ešte možnost počuť, pretože Moskovča
nia dostali ponuku na dvojt9ždenné turné po Slovensku.
IGOR PODRACK'f

Prvým podu jatfm lP bolo vystúpenie súboru PRO MUSICA T~ODZ
v Zrkadlovej sieni Primac iálneho
paláca. Tento 1 7-čle n n9 sláčikový
sú bor pod taktovkou Zbil!niewa
Friemana uoútal vitalitou, e lánom ,
muzlkantským švihom a znamenitou súhNJU. Výsledný zvuk súboru
noznačovala
kvalita
nást ro jov,
k torá znemožňovala dosi ahnuť vvrazne!š!u sviet i vosť a ml.l l,kosť tón u zá r ovefi. Dramatu rgickým osvieženfm a znamenitou r eprezent áciou stare j hudby bola vkusná
lÍDra va fUdOV9Ch tanCOV DO·S!Jé i B·
nv ch v "Staro-uolskÍí suitu" . od Panuf.nlkova . Súčasnú tvorbu zas tli·
' nllf ~tyr! ftíbostné sonety na te xtv W. Shakespeara od Tadeusza
Bairda orednesené s hlbokým e mo·
cfonálnym _ ponorom,
t echnicky
?:datrte f undovanélio, na detailoch
svojho orejavu dôrazne pra cuiÍí ceIio barytonlstu Jerzyho A·r tysza.

Moderné
tanečné

.
umeme.
.

KRISNAVENI LAŠMANAMOV Á, ktorá s a štúdiu .'· tanca
a hudby venu je už od detstva, bola atrakt!vľlou t·e_pre·
zentantkou školy Bharat Natyam. V druhe'j čas t.L v eče
t•a sa predstavili pozoruhodn! ma js trt v hre.· ná tYpický
Indický strunový nástro j - S!tar, ·a na .n eod myslítefn9
l'y tmlc ký sprievod - bubny Tabla. SA.NDJUtr PANIGRAVI predviedla v tretej čas ti pohostlns\<ébb vystúpen}a inclických umelcov devät tanečných variácii na tém u . Oslava b oha Sivu. Táto tvárna tanečn.lca ·zapojila väčš i e
množstvo pohybov rôznych čast! t ela, •č.fm pôsobila
~aujimave jšie, ako p r edstavlteYka
najstarše j ' tane'čne j
~ lm l y, Bharat Natyam .
.
'·
Ma.rkantným nedostatlwm scénlckéh.o u.vede n~a · u kážok
incllrkých tanCOV a hudby bOlO ·ner ešpe ktOVBJ:!16 tzv.
dt•amatlckého času Napriek to mu, · že sa 'v hľadisku bratlslav's k'e j \vla lej scény zišli najm!! pi'OfeslowHne zainteresovan! diváci. mnohf odchádzal! s pocitom ú na vy .
Dramat!cl<ú únosnosť , ako jednu z hlavn9ch požia davle k, vytýč\11 sl tvorcovia najnovše j českos love n s kej In-
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Cembalista ARMIN THALHEIM
[NDR 1 vynikol svojim sólovým
polrecitálom v Zrl{adlovej sienl
oveľa väčšmi než na svojom vystúpeni so Státnou filharm óniou
Kollice pod taktovkou Ma ria Klemensa, s k tDrou uviedol KDncert
p t:e . če mbalo a Drchester E dur· od
J. s, Bacha. Nezabudnuteine podal . pajm!! Bachovu 5. francúzsku
suitu. Thalheim má faktúru interpretovaných diel prepracovanú
veľ m! s tarostlivo po strá nke tech·
nlckej i agogickej. Jeho registrá·
cla je premyslená, ale ít člnn á. Má
zmysel pre stavbu l pre kontrast)}
jednotlivých ~as t f. Pr! koncerte s
orchestrom bolo vidief nedostatoK
vi\ť.še j skúsenost!, pretože sa na
ítkor výrazu p t•iveimt zameral na
sledovanie súhry a zclôt•az ň.ovanie
rytmickej akcentácie.
O pačný d ojem zanechalo v nás
porovnanie dvoch výkonov bul·
ha rskej kl avi ris,1Jky STELLY D!Ml' ·

---

____

David Gering as [Z SS R)

vlastne už dochádza) na mosko·V·
skom Konzervatóriu. Napriek to·
mu, · že vlastni priemerný nástroj,
podstatný pokrok sme zaznamenall · uňho v oblasti · dynamiclm· výra·
zovej palety, v prepracova.nl de·
ta!lov. Jeho prejav nadobudol suverenitu, priebojnosť a istotu. A'l.
na fi nále, podal v Brahmsovl vý·
kon predčiaci naše očakávani a .
Znlžená k valita Michallcovho ná·
stroja vystúpila výraznejšie do po,
predla na jeho potorecitlíl o,vom
vystúpeni [handicapovalo ho na imil. s ústavné poiavovanie napiltia
strún, čo sa preja.v ovalo ~ i v ob·
!asti intonäc!e ]. jeho naturelu lep·
š ie vyhovoval Bach [Adagio a fú·
ga C d tll'] než plnokrvnejši Franck
(Sonáta A dur pre husle a l<l avir] .
·
Rozp ačitý clDjem zo sv.o jho vy·
s túpenia s o.rchestrom, na ktot·om
predniesla s veľkou nerv.o zitou a
preto bez výr.aznejšieho tvorivého
vkladu S.C.h-umanu_QY_ .klallita>y.-kou.:.
c~_podst~tne poopravila ·svojim ,
polrecilliTovým vystúpením (MendetssDhn, Chopin, ~avelj ku bán_sluj k l&vtrist l;a :NANO.~A.s.AN.Ol!O 
·N A. Pó1'1ai·no sa.J'TérďostaFiíht ( RocP
·~statrre-vilčšiEJ --p-sycnlcl{é .. líVOrnen1e, .. s k'tol·ýíi'l- ·ri:ľl<"i•
· ru l{ii"'l< rá·
čaJa- tvo-rivá ·zaäľlgažovänosf.TeTh·
tľij;l\á..istota- - ne·raz- · hra·rrtCi<~CA-s o

fPĽZ?/

e.

BHS· • . BHS • · BH·s· e 'BHS' e BHS · e

Opera na festivale

AVrtr-GE!tiNn~ vl!az-tV-:--R.l~.
ziná1·odlľeT"ši.Haže Caj kovs"Kmro v
'OSKv-e,---preašfaV'_qy]i:C-l1J~~.n-=J!
orrtexte --ronTo:ro·~ néll Q,,_!\.l!L~t

v

PRO MUSlC A Lodž

~ ·..BH$--

ťovom zako.Jísani v invenčne svie·
žej Talianskej s uite od l. Stravl.ns kého, ktorá patrila l k drmTtH·
t urgl ckým prtnosom BHS. V Lo·
catelllho sonáte demonštrovala no·
vé s~ránky svojho nevšedného
umenia - zmysel pre štýl, muz!·
ka litu a technickú istotu.
J?a.lší čelista - so·vietsl{y umelec

lnterpódium '72
TROVOVEJ. Zatla! čo z je j sólistického vystúpenia sme pokladall
jej h r u za spDľa hlivý, lepší p rle·
me r so znamenitým t echnickým
fondom, ale aj s kazmi a medzera·
mi v kultúre tónu [nekvalitné,
zho·ra vrhané akordy) , Jej výkon
v Schumannovom koncerte a mol
bol
Imponujú c!
technickým
zvládnutím.
Ako veľk ý, per.spektívny talent
ukázal sa na lP '72 , najmlad ši · jeho
účas tn í k 17-.~:~tčll.Ý čes ký huslis·
ta CEN!!:~ ''ľáY.J:Jl<. ·Na!ir'íéK'šW)jmu · v-eku preukáZ'iiTinimorLadnu
zrelosť nielen v technickom stvár neni. vo vynil{ajúcej ! n tonač nej
pohotovDsti, ate značne aj v tónovej kultúre, v disc ipline a v urči·
t ej osobite j elegancil s vojho pre·
javu. Pod..9.l..Ji)(ni.kaj.úcL.v$í.kon- na
sólistic lmm l na :.ymfonickom kon·
certe;-"i1a k.toi.éim-i).iidili'ésDI pre
jehov ek.. ä mOŽ!1_Q~t_l,.yhodne ZVO·
lenýl!:;:'":hUSToVY. koncru:.L.H-~Wie ·
n ia w'ské ho.
'tnädé s lovenské Inte r p retačné
u menie reprezen tova l v Bra hmsovom Koncert e pre h usle a orches•
ter D dur, op. 77, a)i:TER MICHA· ~
..___ v súčasnos
__..... ti šttlďUfé-·rreraz
LIGA

e .BH5··

suverenitou.
Jednou z najvä ~ších umeleckých
osobností tohtoro č ného lP bo la
_ porsk á vl9 IonE..e.!.l.illi!l--!3.Q Qy_~ l !!_A
RĽ.SZI'.'UVA': "Vo vynilmjúcom vý Rolfevo-véľľ ľá"C't1ľC1i'" na rokot;ov.LL..l.é·
mu, op. 33, äá"~>:-r čä-ikov.skéh O,
i{ae..u·púta.Ja..s.ug.Gs tí·vn·ou- silo usVoT
ho. •Q/iQ.b i. ! ~)'!.Q...'l.Y.ľ azu.. . d.l.!a.vý-nr·{.Slll·
peromentOtll a nle v poslednom
rade- - Obdiv.t~h edný ro i t echrri c1r~m1·
S.QJ.lO.p.ntJ Sťam·i ; · 41 0dOl;áz·a'fa UŽ SVO·
jfm s ólistickým vyst(l peufm tento
do jem ~tupf'l ov~r . Napätie d lh ého
t.ak an i ŕl
(vystúpila ako posledná
ntt mimor iadne dlhom koncer te 1
oslabilo čias toč ne · jej ps ychickú
odolnosť , ~o sa pre iav!lo v pam!!-

Ý..Cli:.-:d:ater:ajšfcii:::..Iži.tel'PéclH·- u m-eecky. _q~;~.gre l~ie.IJO,.......n.ajp:oho.tov.e.}:...
'ieho a najvšestranne jšieho i.irilelca. ' Dokáž·e· --scr-- [Jlne - srotO'ln-it-so
štýlom reprodukovaného die la a
p rTtDriľ plne·· 'i:ii)Tatt1irar·svo-tti-cl·
to vo bo1m w ··rmvttrutrnnrob'nust.t'o
)etro ·poiŕédtáli '"sa "zmíw,-ze- TB·w :pom skllJ"- meditatfvnelTo,-·do-· sebnzahiadeného - urtielc·a, kli:ireno-·fva:·
ri v. á ... -potencta-·srr·- zameri'nva--;-ne
priam d!·obnonraéínrvypr acovariie
n.ajjenmejšteh·- odttewkott·-výrazu a
far_ieb._Jgho Beethoven bol zvuko·
vo' kultlvoväiw,· ' té'éli.nicky--r-d ottah -

'.fhtt9:;-::··..:~.chumann =:PJ!1.l .. :-~_sóbTfe i

poézie, vnútornej koncentrác ie-:-A:ž
-tr'l.rfi·s kl'Ipč'Ié' ... Pt'okof!'evovýclr·-skla-·
dieb naznač il , že ~eringas I}!'!.. DJ'J.;..
meranom priesto'r e- ·ao1<äíe plne
rozwvuč-at-a-j -..vášn!l!é. .a....Qvatl!lltic;
ké ·struwy:·-o · rritíňo.ľTiídľíciiii-Uiiíenf
- dnes už euró pske j ú ľovne pre sve d čil však predovšetkým fan·
tast!ckým výkonom dDstak-o ·č ovom Koncet•te pre vtolo:nč.ela... íl
ôŕ'Criešl:ej-·E:s-C!.~i~;· ·op1ňz Všetky ..
parametre jeho n ezvyčajného ume·
n ia svojou pádnou presv e clčivosťDu .
perfektn C'Stou a vyváženos ťou ob·
stoja l v t ých najprísne jších k ri•
tét•iách. Geringas zdá sa by ť dôs·
toiným pokračo·vaterom a nástup·
r.om vel kých ~ovietskyr.h eel isto v
M. Ro·strooovti::a l D. Šafl'flna v
jecinAi osobe!
julw sJo.vanský huslista JOVAN
KOLUNDZI]A pre svoje vef ké vír·
tuózne schopnosti a pre svoj sympa ti cký zjav patril li najprítažli·
vejším úCastníkom lP. Priazn ivý
dDjem zo svojho výkonu v La love j
Span i!·Jlske j symfónii, op. 21, clokázal st upi'\Dv !iť o dva dni neskôr,
svo j!m recitú lo·vým vys túpením s
programom, ktorý už bľatis l avské
obecenstvo čias toč ne poznalo z je·
ho
\ift hu l o r oť:né ho
vystúpenia:
Diabloli tri lok od G. T aľlini ho Zll·
hra l všal; ešte Stlve l· énnejšie , s
pľe~vedč i ve jso u
si<Jvebnos ťo u
a
zd a tnej šou in tonácicm.
. .R.l.umms.ls.á... .. KIJJY.l.t'ist ka
I L I~C A
DU MITR ESCOV Á je -~;eri(ýiii·:···n<err
ešt;.::;rtä:-::;y;,-;:e[ýffi.:.:kla.v.l(f2~tel<-ým
ta~e.ntom . .M~ vy11ikaj Ocu t~cnill·
ku, jej dynamické možniľstľštr oh·
-~Ji:~fl-ôdUEs\lcij' vli,.äiiiýťelnpera
ment · vtlúča vš al< aj ta kým s kla·
da telom . ako je Beethoven č i D
Scarlatti. K na jkrajšim zážit kom
kto ré svojím umenf m prip ľ avila
pAt rila lL č a sf - meditatívne
Lar go z Beethovenovho Koncertu
c mol a brilantná Tocr.a ta od Paula G!mstantinesc u.
VLADIMIR MIRCI ZlK

[ Polua čova ni e v bud.

čís l e . ]

scenácle Prokoflevovllo baletu ROMEO A. JÚLI·A, kt9r(1 .rilo sa , prib!ižiť ho vkusu a požiadavká m náš ho súčas·
p ražské ND uviedlo na scéne SND v rámci pohostinské- ného diváka. s tvt\.rnlť ho spôso·bOn\ pl'ijaterným p re
ho vystúpenie na BHS. Národný u melec MIROSLAV KO· dnešnýc h mladých Iudi, v ytvor iť v spolup ráci · s o scé·
RA, tvorca clwreograflc'k ého textu dielo dôverne pozná. nografom JOSEFOM SVOBODOM a dlrigEJntom BOHUMITa ncoval v pražskom -Národnom divadle s veikým ús·
pechom s tt· iedavo Rómea a Merkutla, spplupr:acoval LOM GREGOROM moderné t a n ečné divadlo.
s choreografom a tancoval . v .košickej Inscenácii tohto
Pret·o bol .dojem z-, tejto Inscenácie, vytvorenej s odu·
baletu, bol choreografom, režisérom l p redst avitelom ševnením 1 's citť:Hn, natoiko silný . ..
hlavnej úlohy v bratis lavskom uveden[ z roku 1954
ALICA PASTOROVÁ
a naš tudoval toto ·preds tavenie s brnenským baletným
sú borom. kde je t. č. šéfom. Je preto tým vzácnejš ie,
že dokázal, v spolupráci s mladým, mlmDrl adne talen·
tovaným filmovým režisérom PETROM WEIGLOM, nájsť
ďalši u, odliš nú možnosť stvárnenia t ejto vždy aktuálnej témy - tt·agéd!e lásky. Je · to dôkaz ne ustáleho
rastu tvor ivého potenciálu toh to umelca.
jedným zo základných predpokladov ús pechu je c\tli·
vý výber interpretov hlavných úlDh. Preds tavitefkou Jú·
!ie - Michaelo u VITKOVOU, Rómeom Bohumlla REI·
SNERA, Me rku tiom Vlastimila HARAPESA i Pav lom
žDYCHlNCOM v úlohe Tybalta - choreograf l režisér
túto požiadavku splnili. Navyše citlivou a cieiavedomou
spol uprácou ic)! doviedli k presvedčivým taneč no-he·
reckým výkonom. Nielen vedúce, .ale . aj menšie úlohy
a zborové tance boli · výstižne r.harakte rtzované pomoco-u primeraných, ús porných . ges t. Op!ltovne sa potvrdi·
lo pravid lo: menej je niekedy viac.
I< zmenám s kladate rom . m:Oené ho poradia kompoz lč ·
nýcl1 l'astl odzneli, zo s trany muzl kológov, n iektoré vý·
Ukážka scény Josefa Svobodu v inscenélcit balet u
hrady . Dielo ako forma divadelného predstavenia - zis·
Romeo a Túlia.
kalo touto úpravou na dramaticke j pôsobivos ti. PDda-
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Záber
domu.

z I . detstva opery Leoša Jandl!ka Z , mŕtveho

Tolzto roku sa do bohaMho programu slúlJIIwstf zaradila výrezom repertoáru a; 'Opera SND a hosiuf~ce praž·
skG NárodnG divadlo {o baletnom predstavem Rómea
a Júlie pfšeme na tnom mieste/.
,
. ..
.
~@asťou BHS bolo v prvo m rade host ovanze fznal zs:QlLWliúi!II.::::::-ptluodne -Sťl-všale-e&tk{t!fftle;-žt:mlliivn
delnom taviSkU vystúpia všetci spieva;tíci f.i!wlisti. .st~
lo sa tak iba v dvoch prípadoch - u SvaJczarky ZN 1~
LYN BRUNNEROVET · (grófka vo Figarove; svad/Je /
a u bulharske / koloratúrky Kl?lSTlNY GORAN CEVOV I-:{
(Gilda v Rlgolettovi ). o kcmcertne, účinkujúcic h .firM/i sloch MTMl piseme v l:!lánku, ktory hodnotz celkový do;em z ~ohlo podujatia UNESCO. Je zauiímavé {a; v kon te xte dotmov z ostatných spevákov -- finalist ov ), že na
Tribúne sa neprezentovali velké hlasy - ich charakte·
l'isllckou č r tou bol a skôr pomerne kvalitná teclmicl<:á
pripravenost, kultivovanosť výrazu, perspektíva skôr
koncertnej kariéry, ako veľkých ;aviskov.tJch úspec/tav.
Pravda. al tu veľa môže zmeniť a uktízať vývoj ;ednotliv·
cov v budúcnost i. E. Brunnerová preukázala na ;avlsku
snáď najviac skúsenosti, sebavedomia a Istoty, schopnpstl štýl ovo . cltif Mozartov.~ huqbu, ;edil~~~ne,. s a poh.!J;/Jov ať , z ap adnúť da UŽ ZQhi'Ct'te}Jp ' wreqst·auei).W. }t:ľctffa ,
jef opemé vysttípenie ;~ o~ ro· qh'ra7Jičeli~~·.ilr~gu ,·-šf'!j~ovo;l
hranicou , ť:o obmedzufe · 'hlavne vyrazové ihožnos~~·~
padne dramatické rozvi1iutie hudobného výkonu . .
v o ver•diho R I GOLE 'ľ1' 0VI bola part nerkpu ··skuelfimu
ONlSC ENKOVl ( spieuajú(!emu skutočne , v životne; fcmrz e
l ' úlohe 1 mlar.luckd .Bulharka. M á es1e vel' a pred sebOri. :':-·
v kariére. ale i v zdokonaľovwli jemného maťeriálu,'klp·
I'.IÍ hlavne v slreclocll bol forsírovaný dlfChom (č? sa 'qotom prejavilo na kvallle tónu}, veľmi sústredeny . na · V:.lf·
spievanie i vy~ rar1ie náročnej prerll911y - 1w.ct;- mi~\{O ·
riadne kolegiálne spnluveden.Q spevácky sklísc.Jným· · [.
OniSl;enkom. Pravda, mladá GoranóeiJovtí ;e i·; PPJi~ľii
vým javiskovým z;avom . a vel' a u ne; sľubuje ' ·swn'? ~ né
vyzretie hlasu, ktorý má niekedy ešte priam· d~1 $ké
zafarbenie. Ze ;e spe vá čkou · . perspektívnou,: ·:a c!kqial
napriklad teJ polorecitál ' - vo· výberovom k ole · ...: i f2."erfektn.Q a p6sobivý v každom smere:
.
. ~~ BCKE PAŠIE a MADAME BUTTERFLY• bolť!!JJhl'iirle·
n~ tiež Iaure m?yrn- vTjšt11'(Jém7i.m,- pravaa,-·zäšTiiTilit;a
u domácej prezentár.ie ·- po prvýkrtít s vysttípením
r;uby Baricovef v úl ohe Suzuky (Pucclní/ .
Najväčš ia pozornosť domáceho i z ah ra ničného publika (host! BHS 1 sa stístredtla na hosťovan ie pra'ts.kélw
Národného divadl a. Pomerne usadenc1, v iacročná insee·
nácia fanáčko!JhO opern~ho epílógu_..--Z-#lť:'f*B.H-f)...l:X)
M
- nestratila ani rokmi reprfzovania nič na ;avis·
kovet
nosti, speváckych výkonoch, ktor é ·sa zaskveli
v jedinet!nef forme najmä u I va ZlDKA (Skuratov/ , Bena
BLACHUTA (Filka Moroz ov ), Pi'emysla J{OC!HO { Šl!ikol?/ .
Heleny TATTP.RMUSCHOVET (Alfeja/, na skvelej 'prepracovanosti zborov.-a.. g r cl]estra pod vede.utm-Be~H.m!i.
la GRBGORA . Ak sme mali ·mó~nost vidieť n.a filmovom
rffďťiW7ilľ/Y'I'-:'"VEC MAKROPULOS, nevdojak si divák uve·
domi, koľko filmovélzo "čarovania" by .sa dalo uro/Jif
práve v tejto realtstickef opere, ktoré! snáď ani · ne zná§ a
j aviskovú §t yllzdctu, vzdialenú drsnost i prostredia, postáv, charakterov, deja - vyžadufúceho sk ôr 1·eálíe v nenaturalistickef podobe, podt!tarkujúce depta;úce prostre·
die a tým väl:!.~ie vzopätie sklada~el'te; viery v Noveka
a teho tú'tby po sl ol:u:ui.e-.SI._ROSOV A
žia sa snažila krutosť textove; ! hudobne} preatO. y zfemntt Uylizáciou.
š edtvost scény t výtvarnik Vl. NľVLT/, ;e; bezútešnosť.
wiazanost do kovovt}ch kon§tru.kcit, klietok. priepadlísk
je sice javiskolJO účelná, vyfadrufe i stú polohu a ulmer autora, l keď 11epost upuj e priam podľa jeho ži a·
dostt (napr. '2 detstvo sa md odohrdvaf na ;ar, na
brehu rieklf l rt yS, pri rozoberant lode, vt}hl!ad má navo·
dlť atmosféru §irokef stepi J. Md tednu, iba tednu skôr studenú - tvélr, než prostredie, v ktorom sa odoilrávafú zdpisky Dostojevsk~ho a Jandčka. M{! to, pravda, tú "výhodu". že divák ;e plne sústredený na silu
a geniálnu hTbku tetto sndd' natmyslitel'skej a hudobne
na;hlbše/ opery moravského matstra. A tak, t rochu so
žiadosťou , t rochu s nostalgiou, pokiaľ sa to len dá
u tohto ľudsky silného diela, st dtvtik odnáša prianie:
vidief práve ,.Zápisky" na filmovom plátne. . . Bol to
v!iak Uastn!í ntípad, prtst prtlve s týmto dielom l!Umanl sttcke/ sily a hudobne/ gentaltty na BHS, prezentov clť sa tak pred publikom, ktord ako každd fest ivalolld - tJakal o predovšet kt}m dobrd Interpretačné výkony,
Tu sa t ento pôvodný zdmer spo/ti s ctel!om ideovt}m
a umelecky tvorivt}m. v teden silnO dofem,

:e -·BHS ·e ·· BHS e

zm-

TERI!:ZIA UR SfNYOVÁ

BHS

e . BHS e

BHS

e

T. N. Chrennikov

NávlteYnfcl tohtorol!net Pral!skej jari sa s dspelnou
symblll:&ou oboch funkcii už zoznámili. Teraz ste znovu · ·
vystdpili v oboch dlobtich . ..

v Prahe
Mnoho vysokých umeleckých a verejných funkcll,
vyznamenania - a v .neposlednom rade vlastná Cispeiná
umelecká i!innost - to vletko svedi!f o i!loveku mimo·
riadnych schopnostf a talentu. Na buddci rok oslávi
významné !ivotná Jubileum - 80. narodeniny. Národný
umelec ZSSR, profesor Moskonkého konzenatllria TI·
CHON NIKOLAJEVIC CHRENNIKOV . ja poslancom Naj·
vyliieho sovietu a zastáva funkciu prvého tajomnlka
Zvlh:u sovietskych skladatefov. Za krátkeho pobytu
• Praha nebolo lahké zfskaf niekofko mindt zo skrom·
Tichon Chrennilrov a Jil'l Pauer pr t pra~skeJ rtdv!Ueného zbytku valného i!asu náoaaho hosťa - pre roz·
ve sovietskeho skl adateľa.
hovor. Zdi!astnll sa na b11ede s priatelml, poprednými
verejnými a kultdrnymi pracovnlkml, i!lenml ústredné·
- V č ase štúdi! n.a Moskovskom konzer v.a tórlu bol
ho výboru ZCSSP a novinármi v Dome 10vietskej vedy
som nadšeným klaviristom. Súč a sna s om š tudoval na
a kult11ry, poskytol rozhoYor pre telaYislu, na'fitlvll nie- s kladateiskom oddelen! u prof. V. Seballna. Moje sklakolka kultdrnyoh a výchovných inltitdoif a hlavne, sta- da teiské prvoti-n y boli u rč ené k lavlr u. Asi pr ed 'šiesrostlivo aa pripravoval na verejná Yystdpanla, tentoraz timi L'Okmi som sa rozhodol vrátit ku koncertneJ 1 čln·
v dlabe klaviristu.
nosti. Nebolo t o p1·e mňa ťažké , lebo celý môj ::!Ivot je
spätý s týmto nástrojom. Je n1ojlm p rvým radconi p ri
Posluchái!l 'fás poznajd predo'fi&,Kým ako autora In·
komponovanr 1 na jdôvernejšlm priatefom pri speve a záltrumentálnych a symfonických diel. Okrem toho, vrá- bave. V súčasnost! som nacvlčtl a vere jne predviedol
tm sta sa ku klavlmema lnterpretai!aému umeniu •••
dvoJicu mojich k lavírnych koncer tov.

BVDCOSt 1972
Každo1·očue

tov ako k zákla dnej téme, t ak
aj k riešeniu pr oblémov vyplý·
'lnjúctcb z práce hudobných
h!stot•ikov v rôznych oblastiach. Okrem iného, dôležitým
bolo zdôraznenie nesprávnosti
teórie ,.mig rácie kultúry", podla k torej k ultúra vzniká v centt·e, odkial migr u je do Iných,
pasívnych a netvorivýcll oblasU. Táto problematika stáva sa
dnes čoraz aktuálnejšou - v,
dôs led ku zvýšenej aktivit y historikov hudby v jednotlivých
krajinách, k toré sa v dot eraj·
šfch všeobecných deJinách hudby ~as to an! nespom!najú.

v septembr i ži je
témy, prlpadne ju dop lniť o vý ~
mesto Bydgoš( po celý
sledky ďa lšie h výsl{umov [retýždeň v znamen! svojho me·
feráty bolo totiž treba zaslať
dzinárodného festiva lu starej
prlpravnému výboru už v minuh udby krajin stredne j a vý·
lom roku ]. Zostalo tým viac
chodneJ ·Európy {Ml~DZYNA·
času a j na diskusiu. A v ne·
RODOWY FESTIWAL MUZYKI
poole<;IneJ •miere priťahuje do
Bydgošte l prljemná a tvorivá
DAWNEJ
KRAJOW
EUROPY
SRODKOWEJ l WSCHODNIEJ),
atmosféra k ongresu - napriek
časovej
naplnenosti
velke j
Od roku 1966 stretávajú sa tu
(predpoludnfm kongresové jedp očet né súbory, aby znovu ooi·
nanie, popoludnl v niektoré
v il! diela star ých ma jstrov dn! až 3 koncer ty].
známych 1 neznámych, aby pU·
bliku predniesli hudbu, a kA
znela v minulých sto ročia ch.
Pri zvu koveJ zn ovureallzäcll
historicko-hudo bnýcl:l p r ameňov
vynára sa však l nemálo problémov, a p.reto je takéto stre·
t ávanla sa l prepotrebnou kOn·
frontáclou. Praktické riešenia
t ýchto otázok predpoklada jú
však aJ teoretické výskumy v., , ..
o blastl téchnlcko·lnterpretačn e')
t hudobno-histor ickej. Prede>všet kým z tohto dOvodu sa festivaly v Bydg oštl každé t r! ro·
k y spá jajú s medzinárodnými
m uzlkologlck ýml kongresmi, z
ktorých tohtor očný bol už v po·
radí treU. Bydgošts ké kong·resy
s l z!skavaJú uznanie muz!koló·
gov jed·nak preto, že spojenie
f estiva lu
s
muzlkologlckým
kongresom umožňuje demon·
št rovať referáty nielen krátkymi, časovo ohraničeným! u káž·
·'
Poh!ad na tlčastnfkolJ bydgoStského mu z tkologtck~ho kongresu.
kam!, ale a j ú plnými skladba·
ml, pripadne celým koncertným
Inaugura čný referát k ongreOstatné referáty boli zadelep rogramom. I preto, že referásu ,.K p wblematlke per!odlzáné do 3 tema tických okruhov:
t y vychádza jú tlač ou - a čo
. cle deJín hudobn?ch kultúr
periodizá cia dej!n hudby kra jin
bolo prljemným prekvapenťm
sveta v sú čas nost!' prednľes la
stre dnej a východnej Európy
tohtoročn é ho kongr esu, zborn!prof. Zof!a LISSA. Svoju pozor17. a 18. storoč i a (z hiadlsk a
ky r ozdával! účastn!kom hned
nosť sdst redlla na nový prlstup
štýlov a foriem profesionálnej
pó príchode. Refer áty sú vyk te jto p rQblematlke, nahr.ade..
hudby ); fud ovosť a profeslonad ané v pôvodnom rozsahu -a
nie !llOnochronlckej koncepcie
llzmus v hudbe strednej a výteda referenti už priamo na
polychron1cko u. VIaceré myš ..
chodne j Eur ópy 17. a 18. stok ongr ese sa moh li za merať Iba
lienky, ktoré v Jej referáte odročia ; va l né témy re·fe.rá ty o
na základn é p roblémy svoje j
znel!. prlntesll mn oho podne·
najnovšlch objavoch z vyššie
po ľs ké

e

V dfíoch 18.- 23. septembra t. r.
sa vo Vtednt pod ~dštttou
UNESCO sympt:Jztum pod heslom NOVB
HUDOBNS CESTY MLADEJ GBNBRACIB
V PRI EMYSELNEJ SPOLOONOSTI - pojednávaJtlce o vztahu stlčasnet mláde~ e
k umentu, o tet záutmovfích sférach, o
podobách tef umel eck e/ sebareali zácie v
hudbe. O ci eloch t charaktere sympt:Jzta
nám pť,lvedali:
Prof. Kurt B L A U K OP F, r ladtter
I MDT {Medztnárodn ~ho tnSt ttatu pr e
hudbu, t anec a d ivadlo). - Vo lJiacerfích
k rattndch vzntk ll nolJII f or my hudobneJ
aktivity mlddefe. Niektor~ z tfíchto ndrodnfích a r egtondlnych f enomdn'OlJ maf tl spoločn~ črty - naprfklad sa tu hudobné skupiny, vy u~llJaftlce elektro·
akusttcktl aparattlru - a charakteristickou zvlt1S tnosťou · t ohto hnutia te Jeho
sporadi čnost. Chceli sme tent<o preJav
hudobneJ aktivity mládeže preskamat z
r ôznych aspektov a obozndmir sa so ska..
senosťamt radu kraJín, lJyuf U i ch. Je po·
te~ tteln d, f e na t omto symp(Jztu boli za.
stapend aj lJSetky soctaltsttck~ kraJiny.
Mysleli sme, fe sa lJyskytna ťažkos ti prt
dorozumtevant sa expertov z rô znych kra ..
Jfn - s rozdielnym soclál no· ekonomic·
kQm zrtadenfm. Vzdjomn ~ dorozumenie
uskutočnilo

bfívalo doteraz fedlľým z nafvllč§tch
problémolJ - v eď býva ťažké zosúl adtt
at nťízory mu zikológov, pedagógov, soctol ógolJ vo vntltrt tedne; kraj iny. Na
t'omto sympt:Jz.lu sme vSak zhodne dospe·
lt k ndzoru, ~e stretnutie bolo u~ttočn~ ,
že pr ispel o k t erm i nologickému zjednoteniu, k ndjdeniu spoločneJ dor ozumievace; rečz, take/ prepotreb net pre ďa lšie
lJfísku my.
Vfí lJof fori em hudobne/ ak t llJtty mlade·
f e v rôznych kr aftndch Je r ôzny, rozmanitá te podoba lJfískumu lJ te/t'o proble·
matlke. Naprt.k lad v Belgic ku maJtl velmt dobre spracované a rozpracované vfí·
skumy lJOľn~h o času ml áde~e . probl ému
el ektro-akustickeJ apar at úry sa tntenztv·
ne venu/tí v M aďars ku, v Raktísku. Em·
pirické výskumy v oblast i populárne;
hudb y pokroč ili dopr edu t v Sovietskom
zväze - tento pr ogres sa spá ja s no
oý m vedeckým pr tstu pom sovtetskycll
muzikol ógov k rozpracovanfím
probl é
mam. Ref er áty porských delegátov uká
zall, ~e v Poľsku sa pozo"rw sr sústr eďu
te zasa na i né otázky, napr . otdzk y Stri·
l u mlad ých. Z českosl ovenska sme st
oypo ču li
rej erdt y v muzlkologlckých
problémoch {är . Vys louW / . o u[J skumoch
v oblasti kulttíry {dr. šimek/. Všetky re -

- Na festivale Pražská jar som uviedo l premiéru II.
k lavlrneho konc ertu je ho kompozíciu som dokon čil za·
čf.atkom tohto roku. Po nle kolk ých mesiacoch som pri·
jal pozvanie k s poluprác! s Ceskou ťil ba r mó nl ou , ktor ú
ved ie Václav Neumann. Spoločne s me otvorili iľbonentný'
cyklus koncertov v Dome umelcov dvoma vystú.pen laiut,
- 12. a 13. októbr!! t. r . Uviedol som Klavírny koncert
č. l z roku 1933 teda ešte z či as štúdii.
Vo funkcii prvé ho tajomnika Zväzu soviets~ych sl!.Ía··
datefoy, ktorý zjednocuje viac ako 1500 skladlitero:w
a koncertných umelcov, sa iste stret~vate s otá~ko'u
uplatnenia a podpory mladých adeptov.
· ·· ,
- Už s ystém zá kladného škols tva u mo-.Wuje ldemtl·' .
fll<li.clu talentovaných v na jrane jšom veku. Na pôde po,
četnýclt vyšš!cb hudobno-výchovných Inštitúcii sa potom.
snažtma ·podcllytlf a v y c h ov ať ich čo najlepšie. Po .sl<on..
č eul štúdi! (vo v ýnimočných prípadoch éšte v č as·e 'štúdia) umožňujeme vere jné vystú penia. N'a btidúc l nie··
s lac uspor iada náš Zvä z skladatelov týždenn ú akci ~ mi a.'
dých umelcov. Bude venovaná 50. výr~člu za lC.Í že rila
ZSSR a vystú.pla v. ne j vý l učb e mlad! interpreti a sk la·
d atella z cele j kraJiny. Pozor ne budeme sledova ! umelec kú ho dno tu všetkých ·vystúpení. S n leko rký ml podob·
nýml akciami počítame tiež v budúcom roku.
M. B. SVOBODOVÁ

uveden ých č aso vých l terltokonfr onťacie
Inter pre ta čnýc h
l'lálnych 'oblas ti.
poiíaU. Na jednotlivých konV rámc$ danýc ~ tém referocer toch, ktoré okrem Bydgošt!
vali zástupcovia
Bulhars.ka,
odznel! tl'ež v Lu bostt•onl a v
CSSR, Fínska, francúzska, juIných mestách, vystúp!ll s úbo·
hoslávie,' Ml! ďarska, NDR, :NSR, , ry z Bulharsk a, z CSSR, z Fran·
Pols ka, Rak!ís ka, Rumunsk a,
cúzska, z Juhoslá vie, z NDR, z
Talianska:, USA a ZSSR. Už len
NSR, z Pols ka, z Rumunska a
zo ZSSR.
výpOčet . ~rajtn, z k torýc.h sa
muz!kológ D<\;ia . a ktlvne · zúč as.t·
Slovensko v BydgoStl t•epr e·
n111 kongresu, 'dátra' mo~n,o$ť
zen tcw.al1 SLOVENSKl MAORI·
predstavy, .že počas . Šiesti~)l dn1
GALISTI - u melec ký vedúci,
bolo dosť prnežltos t~ z1skaf
Ladislav HOLÁSEK - so sólis·
cen ný P\'ehi ad , o v.ýsku rnoch ,a
tam! A• . KAJABOVOU -PEŇASKO ·
zoznámil sa s. výsled kanl l ,pr ác
:VOU, Ľ. BARICOVOU, Ľ. BUCH·
. svoj ich kolegov. Ž.Ia f, , na. tomto
TOM a J. RANINCOM. Na ~on ·
mieste nie. je . d9s.t a:točt~e dabL'e
cer t e s poluú č !nko v a U s CAPEL·
m o~né . pod-r.obn e j~le sa ven ovať
LOU BYDGOSTIENSIS. Program,
jednotlivým· prfsp évkom. Z h lazostavený z d iel J. Slmbrac·
d iska dejln h udby na Slovenkého, D. Speera a P. Roškovs ku zaujali referáty .•r umunského zaujal svojou pestrosrou
ských muzlkológov - V. COS- a zásluhou k ul tivovane j In·
MA, A. .: PORFETYE ,_,- kt01:é
te rpretác le bol jedným z na j•
upozorn111 na mnohé spoloč né
úspešnejšlcb. Ked s l uvedomí·
pra menné mater iály . a ti.a vz ť a 
me , že pu bli kum tvor lll z vef·
h y oboch: h:uctob n ~oh kpltúr v
ke t časti ú častn lc l kong resu,
mi nul osti•' Záu jem ,.na k on gremu zikológovla , ktor( sa venujú
se vyvola li dale j referátv. k topro blema tike histo rickej huôby •·
ré do konalP. využili možnos t
- je úspec h Slovenskýr.h ma·
fe~ tlva l ovýr. l1
Ko ncertov: napr.
drtga l!s tov o to cenne jšf. ~ko·
re fer át
V.
PROTOPOPOVA
da, že ta ke tto prlležl tosti !ZSSR l o sklácl atefovl Tito-vo samostatn ý ko ncert zo slovan~: ·~
vl. výber z tvorby k torého sl
skef hudby - sa z naše j stra·
účast nfc ! mali m ož n osť vy p oč u l
n y nevenova·l a ešte vll ~š l a po-,
na sa mostat nom konr.erte Zo
zornost, že zo Slovenska sa
Slcwenska referova l R. RYBA·
z úč as tn ila tba vo ká lna zložk e,
RIC na tému " Samuel Ca Ol'l·
(na s úhru s pols kým o rch es~
cornus v· Bratis lave" a Ľ. BALtrom zostáva la tba jediná sktB LOVA hovor ne o pr oblema tike
kal. Pr!ležltosr. akou je festiva l
ta1rcov zo zbierky ,.Hudobný tu a kongres v Bydgošt!, moh li by
reck-í Eulenspiegel" .
v budúcnosti . využ iť a j naše
Výška umelecke j úrovne fes hudo bné vyd avatefst vá ·k' pro~
tlva lo·výeh . 'koncertov nebo·1a
pagác,U , s voJich
p remenných
rovnaká u ž l z toho d ôvodu, že
edfclf a gramofónových nahrápopri po č etný ch profesionál·
vok.
·
nych súboroch tu vystúpili ll!
Na
záve
r ešte zostáva spame•
n iektoré amaté rske. Avšak 1
n ú t ·tých, ktor! sa .n ajv!lť.šm'l'za l
napriek tomu Jeh h lavný výi·
slúžili· o u sku toč n enie , obldvocll
nam spoč fv al v pestr ost! reperPodujatí a o Ich 1\speŠný •>rlet
toáru, v pred.vedenf noč etntr.h
beh: · riadite Ta Fllharmonle "odo teraz neznámych diel, ktoré
morskej v B;-dgoštl . Mgr. .\,
dopiňal! obraz o hudbe zne!ó SZWALBEHO a doc. dr . . A.
cet v d anom časovo m a t eritor.ll'l')f'IT{OW~T<);;HO .
l'lálnom priestore. A v neposledneJ miere t iež v mo~nost1
ĽUBA BALLOVA '

fer tity boli prtnosom, osveťtovalt astred·
n!í pr oblém z rôznych uhlov. Mysltm, že
af Jednohlasne prttatl . závery z miš ho
sympózia sa. prtsl!ubom pr e d'alSiu dobr ú
spolupr ácu.
Pr of.
Leo
L E SCH,
' kon zultant
UN ESCO. - Sympózium mo~no označtt
za tlspeSnd nielen pr eto, ~e sa venolJal•o
prob l émom mládežntckeJ hudby, ale i
preto, že sa zactel'ovalo na budúci vfí·
vol tetto hudby. N emožno neak ceptovar ,
skutočnost, že mláde! býva často sttmuluJúctm faktorom v roziJ0/1 nolJfích foriem, teda t hudobných. UNESCO pri prtprav e toht o sympt:Jzta myslelo pr edooiiet·
k!im na budtlcnosť: zakladn§ zmeny soclálno·ekonomtokfích vzťaho lJ r odia at
nové podmienky forrrrovanta hudobného
vkusu mláde~e. Ma sovo-komunikačn ým
prostriedkom sa otDdra/tl velké možnosti
ciel:av~dom dho pósobenta na hudobný
vkus mladfích. Súčasne však zmena cel el
hudobne! kltmy zreteľne transf ormu;e
Q sob nosť posluchdča a sp6sob Jeho styku
~ hudobným prostredtm. Vzntkd napr!·
k l ad nebezpeči e zťíntku aktlvny ch f oriem
styku s hudbou: konzumovanie hot ového
h.udobn~ho
výr obku ako domtnufúca
forma styku äostáva sa do I'OZpor u s
organickou potrebou mládeze k tvorivej

či nnosti. Vtedenskli sy mpózium po prvfí·
kr át ztednottlCJ na spol očnom f t:Jr e r 6z·
nych odborritko'v, kt<ort sa komplexne vy · ·
slovolJali k ' nastol enfím probldl!!om. Zt§Zt
sa tu del egáti z kapttalist tckfích l zo
soctaltsttckýcl! krafln . Dá sa pr edpokl adať, fe ozveny na zdvery sympt:Jzia budil
z rôznych kratfn r6 zne, ale už dnes te
jasné, ~e sa urobila slu~ba at u.Qskumu '
11 kraf i ndch tretieho svet a.

e

Sostakovičova 9. sy'mj t:Jnia. Bart6·'
kova Cantata Profana a J aná čkova Sytn~
fonietta balt na pr ogr ame prvého sldiJ·
nostndho koncer tu OIRT 1MedzinárodneJ
rozhl asove/ a tel evtznet organlzdcte ] .
Konci povali ho spolol5ne rozhlasov~ stanice N DR, CSSR a MĽR . Koncert sa
uskutotJntl v Llpsku; účinkoval zbor a
symfo ntckg orch ester r ozhl asu u Lipsku ·
pod oedenfm Herberta Kegela. Koncert
prendšall rozhlasové stanice Sovietskeho
zväzu, Pol ska, Ceskoslovenska, Maďar
ska, Bulharska, Rumunska a Fínska. .
Slávnostnfí koncert dtia 29, septembra
t. r. v Lipsku otvor il r ad budúcich, ka~~
doročnýclz koncer tov z prtležttostt zal oženia OIRT: každfí rok sa usku točnia o
tnej l5lensket kraJin e Ol RT'.

, V · konc:e~tl,'lej · sieni Slovan·
· ( skej• f!lhaL•Jii.óJ'Iie sa stretávali
:' . lHó.čové akcie BHS .. Patt·Ha' 1.
. siedmim festivalov9m koncertom, ktoré možno tohto roku
mwonok nepôsobili ako ohnis·
kdv.ý bod slávnosti, no susedstv·ó atrakUvnych podujati Interpódla a Tr!bllny - im záujemcov neodl5erpalo. Spl!tným
pohladom n(\ festivalovú kon·
certnú kolekciu nemožno v nej
vystopovať zretelnejšiu dt·ama·
turgickú či 1n t erpret ačnl1 pre·
hru, možno za:!)nam enať pokoj·
, nú, vyrovnanú hladinu, ktorú

Obrazom ohudbe
V rámci BHS
boli l Vlll. ce·
loslovensk~

sldvnostt zborového
spevu.
Snfmky
troch
dirigentov ndm
preds.tam~jú

nielen ich dirigentský postof,
ale t osobnosti
nd§ho amatérskeho zborového hnutia. Ako
napt§e
recenzent v budúcom

novo potvrdil nielen zodpovednosť , ale aj vzácn u schopnost
o2lvučovat partitl1ry súčasu!koir.
- !ch interpretácia Očenášov
ho ľudského a umeleckého vyznania, Symfónie o zem! a člo·
veku bola vzorová. Lesk záverečného več era BHS stupňovala
produkcia v Bachovom dvoj·
koncerte, kde laureát MTMI
EMANUEL KRIVINE spoluúčin
koval
s
WOLFGANGOM
SCHNEIDERHANOM, a zavŕšilo
ho vystl1penie Schneiderhana,
skutočného "profesora umenia
huslovej hry", rovnako vírtuó-

·F estival v SF

čtsle:

" • Technik
s
dirigentom Vla- ·
dtmtrom
Sluj·
k om znie mladistvo, vyrovnane so z.vul'ne .
znel (im · · pianissimom .• .•
~

rozvfrllo niekolko nadprlemer·
ných zážitkov.
Na dvoch sa podielali telesá
llost!telskej inšt!t11c!e. Slávnost·
ný a výn!močn9 rámec autorsKého a dirigentského večera
ARAMA CHACATURIANA spev·
nila aj nekaždodenná k·valit a
· lnterpretácle.
Chačatur!anove
skladby [Il. symfónia, Klavfrny koncert Des dur, hudba z
baletov) sú nelahké, ale m!moL'iadne vďačné a efektné: nimi
pontlknutl1 možnost - ukázať
nástrojov(! bravúru,
sl1hrovl1
c itlivo sť , náboJ temperamentu í
· ' ' sllu rytmického cHenia - využila nielen MIRKA POKORNA,
sólistka večera , ale bezo zvyš·
ku aj orchester SLOVENSKEJ
FILHARMONIE. A po množstve
už jestvujúcich dôkazov - tento orche$ter spolu so SLOVENSKYM . FILHARMON1CK1M ZBOROM [Zbllrma]Ster J. M. DOBRO··
DINSK1 ) a so zasl. umelcom
LADISLAVOM SLOVÁKOM na-

" • .. Bratislavský detský zbor
vedte ambiciózna, perfektne a
citlivo dirigujúca Elena Sdrayovd. , .•

hosťovania

za ako i vládcu nad •Výrazovou
paletou, v Beethovenovom huslovom koncerte.
Predohra a finále festivalovej suity boli zážitkami. Aké
bolí stredné čast!? Miestami poškodený obraz z vystúpenia
známeho BACH-ORCH ESTRA Z
LIPSKA [ in dis ponovanos ť v súhre) skrášlil výkon. čembal!stu
súboru KÄSTNERA, nielen výborného ensemblového hráča,
ale a j obdivuhodného realizátora ve ľkej sólovej pasáže Ba·
chovho 5. brandenburského kon·
certu. SYMFONICK1 ORCHESTE R
CESKOSLOVENSKBI;IO
RO ZHLASU V BRATISLAVE,
ktory dirigoval ANTONIO PEDROTTI, interpretáciou 3. symfónie j. Brahmsa zú ročoval dl·
hodobé a dobré školenie na dielach toht o skladatela a poho·
tovo sprevádzal osobnosť ve ľ·
ml kultivovanú a jednak v hre
ve ľko ry sosťou
neskrbllacu
sovietskeho huslistu BORISA

SY MFON I CKŕ;HO

ORCHESTRA
MADARSKBHO
. ROZHLASU A TELEVÍZIE sa
prililasovall zväčša v pr vej čas .
t1 koncertu tohto telesa - pri
spolupráci s dr. FERDINANDOM
~LINDOM v Poulencovo m organovom koncerte a v Kodályo·
v9ch Variáciách na pleseň Vy•
letel páv. V Beethovenovej 5,
symfónii ani koncepcia d!rigen·
ta MIKLOSA ER DBLYHO, ani
orchester nevyslovili nič pozo·
ruhodné; škoda, že toto výbor·
né orchestrálne združeni ~ sl zo
svojho bohatstvom známeho repertoárového zásobníka nevy·
beralo uvážUvejšíe - napriklad
s vedomfm, že reprezentujú
madarsktl hudbu v roku nielen
Kodályovho, ale aj Bartókovho
i jubílea .. .
Organ sa v SF rozo zvučal eš·
·te raz, v popoludní posledného
festivalového dňa: pod rukam\
s pô'ž!tk'om muzlcfrujtlce\)o, s
veľkou ',pokorou sa .toku hudby,
oddávajtlcel1o' FLORA PEETER·
SA (hral Bacha, Francka a
.vlastn é skladby) .
ZUZANA MARCZELLOVA

Komorná 11 ud ba na BHS
Oo

kruhu koncertov BHS svojou koncepcio u
i výberom interpretov so všetkou dôstojnosCou a pr!tažlivosťou zapadal l cykl us komorných koncertov, ktorý prebiehal v Zrkadlove1
sieni Sturej radnice. K s lávnos tném u ovzduši u za ..
Iste pi·Lspel aj mimoriadny záujem bra tislavského
obecenstva, ved pre nedostaču júc !' počet kl·e~i e l
v sále .'natlšeticl neraz prešJapovali v predsieni.
1'ažko čo ·len jednému z komorných koncertov
príriect · p.cfvl!jstok; .' ,.slabšf", ú •·oveň hostujúcich
telies \ i· ·intilr·P~!lto_v, ta~ , 11~0 l dramatu rgia programov :.boli skutj:lČne !ta Ctr ovQ.I, ta kže uspokojanf m~hlľ .byt '·~;~j-,náročnr' poslucháči. , UZ, V.i!~PU'9
deň s.fu~h·sa . st~J1lnoicló~nym, ·u nás doteraz
skoro·' nezllámy·rA. :~~nsEimblom, so· ·Sofijskými s6llstan,tl. Ich c;l !r!gent \fa"tr Kazand!iev - I náč vynika júci skladatel, čo dokázal predvedenfm svojich progresfvnych Obrázkov ·z · Bulharska - pre·
javu je snahu ·o ne~konven čné .ponimanle práce s
komorným sl áčikovým ,súbotoom. Toto tvrdooie
podporuj,e UŽ výber repertoáru, V . ktorom sa Objav111 trall$kripp!e skladieb pôvodne u rčených pre
sólové nástroje· (Ba ch: Fantázia a fú ga g mol pre
organ-, 'Prokofiev: ·Prchavé vidiny· pre· klavfr ). Ma·
ximálrie' tybrtv.ý ~p95toj budujtlci najmä na sono·
rist!ckej' . · zlo·~ke · (napi:. využívanie flažoletov
v záujme tmltovanla organového zvuku) stavia to·
to teleso ' v rade podobných európskych na zvláštne miesto, I<torého podhubfm je nielen profesio·
nálna rutina, ale hlavne s pontánne a hiadajúca
muzlcfrovante.
Svoj!m entuziazmom na nás sympaticky zapôsobll Komorný súbor Vllezväzového rozhlasu a televfzle s umeleckým vedúcim flautistom A. Kornejavom; Sl1bor sa orte.n tuje na čo najširšr repertoá·
rový záber, čomu podlleha aj variab111ta ich obsadenia. Krédom Kornejevovcov je predovšetkým
presadzov11n1e súčasnej sovietskej l zah raničnej
hudby. Zo svojho širokého repertoáru [-G ab!č
vadze, Popov, Milhaud, Aurlc, Suchoň, Martlnil,
Pauer atď,) predviedli v Bratislave Beethovenova
Septeto, Doblášovo Past<Jrálne kvintet-o a Gab ičvadzaho Komornú symfóniu.
··
p es t rosťou

l.

,. ·

Dirigent
Richard Uškovlt§
vedte
Zilmsk!J
mte~ aný zbor. ·.

Snlmky: ČSTK

v súlade so súčasným celosvetovým ·zá'ujmom
o starú hudbu sa prejavilo aj naše publikum, ked
v hojnom pOČt e navšt!vllo dva madrigalové koncerty. K slušnému výkonu doviedol dirigent Fe·
renc Szekeres svoj poloprofeslonálny zbo·r Budil·
pe~tianskych madrlgallstov, ktor! do svojho pro;
gramu zaradil! oKrem skladieb starých majstrov
tiež ukážky z; novšej madarskej zborove j tvorby,
Repertoár Slovenskt ch madrlgallstov naprotl to•
mu pozostával z diel renes ančných a ra nobaro•
kových, medzi ktorými nechýbal! an! skladby slo·
venských au~or ov Zarevutla a Slmbrackého.
S istou Iťi ~ ostou musfme konšt"'~o vať, ,že ,rámec
BHS po.jal ďo ...svojho . prJ.estovu... lba ..minimum. só·
11~t'i:Ckf~l1 i'ée,ltálovl ( MTM'I· vyrtfmajtlC' ako sa'nioš-·
tatnt1 festtyalovú akciu)-· Zadostuč!nenlm Je nálll
však výber sOllstu pre komorný cyklus - svetoznámej · pražské! čemballs t ky Zuzany RtU II!koveJ,
Jel vyn!ka-j,ú ce .technické dl.spozfcie, svojský ~ vy·
hranený prfstup k problému štýlovej 1nterpretá•
cle, premyslenou registráciou vyťažená maximál·
na farebnost z nástroja s minimálnymi zvukovými
možnosfaml - to všetko stl prednosti. ktoré
umelkyni zabezpeč ujú p riazeň, svetov9ch pódil,
ktor é sme aj my mali mož n osť oceniť.
Dagmar Kovái'ovli

Ľudová

tom Inscenačné ho ·majstrovstva opery v
štúdiu. Okrem sviežej réžie, nadšenie vyvo lalo skvelé hudobné naštudovanie, v
ktorom dominovala Norlna Marty Boháčove j . Filmový prepis prvej slovens kej
opery Kováč Wela.nd od J, L. Bellu bol
ukážkou, ako sa dá z opery urobiť pú·
tavý a napfnavý film, v ktorom je možnost ukázať krásy našej slovenskej prirody. O bratislavský prfspevok prejav!ll
všetci ztl č a stn ent velký záujem, a tak
ho v budúcnosti uvidia aj diváci v brat·
ských kra jinách. ·
Bulharská televfzia sa predstavíla profllom jedného z najväčšfch súčasných
spevákov Nikolaja Gfuzeleva. Cis·
tou formou, využlvajúcou televfzne špecifiká, ukázali svetového umelca v súkrom!, na scéne, l s jeho .,hobby" maliarstvom. Obdivoval! sme skvelé In·
terpretačné výKony tohto vynika júceho
basistu z Bulharska.
PoJská televfzla sa prezentovala čas·
tou zo svojho serllilu Co fe ·to balet.
Ťažko hodnotU jednotllvťí reláciu, ak .je·
sl1ča stou celku, ktorý . nemo~no zhliadnuť. V tomto cykle podl a slov }anusza Cegiellu - ·Ide o to, ukáz.a f históriu
baletu. jeho vznik a jeho korene v sta·
rých kultúrach a jeho mnoB.otvárnosf

llkola

umenia v ZARNOVICJ

prijme:
1 kvalifiko vaného učiteľa hry na akor·
de6n s nástupom i h n e ď, a lebo od 1.
febr~ára 1973. Záujemci hlliste sa na
adresu: Rladltelstvo Ľudovej llkoly ume·
nla v Zarnovici, .okres Ziar . nad Hronom
(Pre kvalifikovanú učiteľ.k;u by bol za.
bezpečený aj byt - ale len pre slobod·
nú. J

Hudobní experti Intervízie v Bratislave·
V ča sP. Bratislavských hudobných sláv·
ností, konkrétne v čase l nterpód!a,
schádzajú sa do Bratislavy na svoje pravidelné zasadnutia hudobnf experti prl
lntervlznej rade. AJ tohto roku s me na
pôde Slovenskej te lev!zle priv!ta li vedú·
clch hudobných t•edakcií z bratských
televfzlf: Janusza Ceglellu (PĽR ], Man·
freda Schumanna [NDR), Jánosa Vecsernyésa [MĽR], Floriku Georgescu ( RĽR) a
Petra Angelova (Bulharská televfz!a ).
Ceskos lovenskú televtziu zastupovali Josef Boh áč a Josef Horák z Prahy, Jal.'or oslav Meier a Igor Dibák z Bratislavy.
. Novou črtou bratis Lavského stretnutia
bola s kutočnos ť, že prvý raz sa udalo·
va la Cena l ntervfzie za najlepii1 hudobný
program. Prvú cenu ziska! program telev!z!e NDR - Hoffmannove r ozprávky:
filmový prepis populárnej Offenbachovej
opery v réžii svetoznámeho režiséra Waltera Felsenstelna bol ukážkou, akým
smerom by sa mala uberat inscenácia
hudobnodramatických diel. Okrem per·
fektnej hudobnej nahrlívky vynikla at
pozoruhodná réž!jná koncepcia.
Velkú po zornosť vyvolali obe sntmky
Ces kos lo·venskej telev!zle - pražskt Don
PBRquale a oratlslavs kt Ková č Weland.
Pražská snfmka bola skvelým dokumen·

GUTNIKOVA. STÁTNA FILHAR·
MONIA GEORGE ENESCU z Bu- '
· ,kureštl nJ'1 . čele s MIÍWEOM '
BASARABOM a s llosťujúcou
polskou sopranistkou STEFANIOU WOYTOWICZOVOU l v
kontexte tohtoročnýc h BHS az·
da jediný - nepochopit eľne! slabo navšUveny koncert ) prezentovala pestrý, · hodnotny a
pre nás "novinkami" aj pouč ·
ný repertoár [Vancea, Ravel, de
Falla, Cajkovsk!J J, preds tavila
svoju silu v sl áčik och, ·V str·
hu júcom temperamente 1 v la h•
kom a suverénnom pohybe na
dynamickej klávesnici. Klady.

v súčasnosti. Interesantné boli unikátne
dokumenty vo fllmov9ch dokrútkach.
Rozhodne je zaujtmavé a potrebné, a pre
televfz1u aj š pecifické - roblf formou
velkého seriálu obdobné pr ogramy.
Rumunská t elevtzla poslala na súťaž
III. sonátu pre husle a klavfr Georga
Enescu v Interpretácii bratov Georgiov·
cov. Réžijne ani I nterpretačne nepriniesla táto snlmka nič nové. Naproti tomu
snfm ka Sovietskej telev!z!e Patetlckli
symfónia P. l. Cajkovsktiho strhla svo·

jou interpretač no u dokonalosťou: ved Le.
ningradská f!lharmónla a Juri j Temir l<á·
nov stl zárukami vys·o kej umelec.k e(kva•
llty (Jurij Saveko z Moslw vskej televl·
zle sa pre velké pracovné zaneprázdne·
nie, žlal, nemohol tejto prehliadky a
stretnutia zúčastn i ť).
Okrem vyhodnocovania programov r le·
šU! sa na stretnuti aj rôzne otázky, tý.
kajúca sa zlepšenia spolupráce a najm!!
výmeny programov. Našl diváci sa ma·
jú na čo tešiť, lebo sa dohodli kon·
krétne výmeny, ktoré budtl nielen kon•
frontáclou naše j práce, ale sú časne znač
ne obohatia a j naše vysielanie.
IGOR DIBÁK
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Z plenárneho zasadnutia OV KSČ

Dôležité p.o slanie
umenia a. kultúry
'

z l. str.]
Za socializmu sú neoddeliteľnou súčasťou asilia ro~
botntcke; t riedy a všetkých
pracuJúcich
dosiahnut
pln{}
oslobodenie práce a sociálne
spravodlivé spoločenské vztahy.
Sú fednou z naJúčinneJšíc h
zbrant velk{}ho zélpasu za komunisttck.íJ zaJtrajšok.
(Dokončenie

ľudstva.

Umenie v službe humanizmu
.Skutočné umenie nemôže ne·
slúžiť
pokroku, humanizmu a

oslobodeniu človeka. Tam, kde
je v službách reakč ný c h spoločenských sn a posluhuje bez.
obradným koristnfckym záuj·
mont kapitálu, prestáva nielen
pln if .svoje zákl.adné pnslanie.
ale diskvalifikuje sa i alm ume·
nľe. Pravda, i v kapita listickom
svete · vznikli a vznil<ajií hod·
nqtné umelecké diela. Sú však
p~edovšetkým
dnsledkom uro·
testu proti ťa žký m životnýn•
podmienkam praf:ni!tcich. prot >
kapitalistickému vykoris t'ovaniu
a útlaku všetkého druhu.

.

.

Kultúra a umenie, ak maj(J
skutočne velké a hudnotné, nemôžu stáť bokom od gi·
gantického zápasu, v ktorom sa
rozhoduje o osude fu!lstva, o
jeho prechode od kapitalizmu
ku komunizmu.
Všetky útoky na socialistickú
angažovanos ť,
na stranickost
umenia pod heslom jeho auto ·
nómuostl a nedotkuuternosti,
majú zreteľne politický cief.
Chcú zbaviť umenie socialistlc·
kého charakteru, jeho mobill·
zujúcej sily a významnej úlohy
pri formovanf socialistického
človeka. Vyznávači tzv. č l st é h o, akoby odpolitizovaného
umenia napomáhali v skutoč 
nosti živiť a konzervovať ·v fu ·
!ľoch individuall:r.inus, sebectvo,
nihilizmus, ľah o stajnosť k životu
a k práci kolektívu, zm•erovanie · sa s prežitkami minuloRti a
nechuť začleniť sa do snoločen 
sky užitočnej práce. Ci si to
už uvedomovali. alebo nie, smerovali tak nielen proti záujmom ná~ho ľudu, ale aj p·roti
záujmom samotného umenia.

Bez komercio.nalizácie kultúry

byť

ústu p od socialistického realizmu, od princíp u straníc kosti,
tuctovosti a zrozu miteľnost i vô·
bec neviedo l k ne jakej a utonómii umenia, ale naopak, k jeho podriadeniu záu jmom reakčných síl. Tomu slúžilo l otvorenie stavlctleľ pre široké prenikanie západných dekadentných vplyvo'v do nášho kultúrneM života, počln a júc propagáciou buržoáz neho spôsobu živo·
ta a spochybňovaním, čl dokonca zosmieší'\ovaním základných
princfpov socializmu a končiac
komerc ionallzácibu našej kultúry. Na plátnach kln, obrazovkách te levízorov, stránkach
rôznych knih, bro.ž úr a časopi
sov sn v čoraz vii čšej miere
zjavovali idoly bu ržo.áznej spoločnos{! 11 rýchle .sa z nich vytrácal normálny pracujúCI č l o
ve k, skutočný kladný hrdina
na šej doby . V kapitalistickom
svete sa aj uinenle a literatúra
stávajú predmetom obchodu. V
záujme zisku úzkych monopol-

ných skupín sa deformujll najuš! ac ht.ilejšie hodnoty kultúr y,
ochudob ň uje a k·rl'llí s·a citový
a mravný svet človeka.
Hrubá komerclonallzdcia kultúry a umenia sa spd/a s ideologickou diverziou. Už nie tvortvt pracovníci, ale mal!ipulát•orl a obchodníci s "umením
a kultúrou" rozhoduJú, čo ;e
hodnotné v umení a 'kultúre.

Túto prax sa, žiaľ, podarilo
pravicovým oportunistom a revizionistom v nemale j miere zaniesť 1 do našich pomerov v
60. rokoch. Každý z nás vie,
aký katastrofálny dosah to maJo na citový a mravný život
!ud! a na jmä mládeže.
I keď sme mnohé už prekonali a dosiahli pozitívne výsled ky, je najvyšš! č as, aby sme
zvyšky t ejto deštr ukcie vymietli z nášho života. To pocboplterne nevyrieš ime !ba apelom. To treba zabezpečiť celým
radom plánovac!ch, finančn ých
a rozp očtovýc h opatren!.
Práve preto, že kultúra a
umenie majú prispievať k výchove nového, socialistického
človeka a nie stať sa sférou zárobkovej i!innosti, požaduJeme,
aby boli kvalitné a na vysokeJ
lirovni. Pripomeňme si v tejto
súvislosti uznesenie ÚV KSSZ o
literárnej a umeleckej kritike
z januára 1972, ktoré kladie na
socialistických umelcov a spisovateľov vysoké umelecké nároky a tieto nároky organicky
spája s ·požiadavkou hlbokej socialistickej ideovosti. Je to i
pre nás podnetné a poučné.
Strana nepredpi~uje umelcom
formy u~eleckébo stvárnenia
skutočnosti. O tom il rozhodu-

osobnosťou: pamiatkam z Hummel olJef .pozostalosti, z pqzostalostt archivélra f. N. Batku . i z arch1vu Kirchenmu stkverelnu. K problémom Hummelovet klav1rnej školy
zaujala stanovisko dr. I. PONIATOWSKA z Varšavy
v prednesenom príspevku "Klavírna tvorba J. N . Hummela a teho škola pre klavfr". Dr. L. MOKRY v refertite
"Ku genéze Hummelovej klavírne; školy" poukdzal na
všeobecnú problematiku klavírnych Skôl tých čias, pripomenul prvú klavtrnu §kolu F. P. Rieglera, prvé vydante Hummelovet klavfrne; školy (1828/, problémy, ktoré skladateľ v ne; rieši, Schumannovu kritiku te;to školy i bratislavské autografy. Záverečný referélt - .,Hummel v, Prahe" - predniesla M. TARANTOV Á z Prahy:
priblíWa množstvo mien, dát a udalostí vtedaišieho
pražského hudobného života.

-s télt na

kapela Weimar {NDR·) .

.'

YVenované
~Hummelovi
135. · ~ýročie smrtt JOHANNA NEPOMUKA HUMMELA
podnietilo festivalovO výbor BHS uzavrieť týždne venované hudobne; · kultúre k o nf e ~en ci o u a sem indr !O m, kde v ·centre zélu;mu stál neprávonJ. zabúäaný
s~ladateľ a lzudobná kultúra teho čias. Dva dni venovémé Hummelovi boli zélroveň dôkazom úsilia znovuót.ivtt
a súčasníkom prlbllžit rušný kultúrny život Bratislavy,
zäôraznit, že · toto mesto v minulosti nehralo· okrajovú
úlohu.
Na tot'D poukCI.zal veľm! vrJstl~ne , v hlavnom referCI.te
- ,.J. N. Hummel a bratislavská kultúra teho doby" ,vedecký ta;omntk konferencie dr. Z. NOV ÄČEK: vystihol
nielen atmosféru doby, na ktorú sa takmer zabudlo, ale
predniesol aj rad postrehov, ktoré dokumentoval leto~
počtami, menami a poukazmi na archlvne matertélly.
Ob!iirnym h'odnotením postavenia Bratislavy trJch čias
dementoval te; zaužívané zaradenie - · iba ako "predmest ia Viedne", pribl!žil podiel mesta na hudobnohlsto ·
rlckom vývoji. J. ALBRECHT v téme .,Inštrumentéllna
sadzba v Hummelov.qch skladbdch" na pôde analýzy
lfummelovej komorne; tvorby zau;tmavo zdôvodňoval
skladatel'ovo zapadnutte do zabudnuti a: obídením Beethovenom načrtnutého obratu k dramatizácií hudby. Pritom
Hummel sám uskutočnil, najmä vo svojich klavlrnych
komorných d ielach mnohé inštrumentačné a kompoz ičné
syntézy, .ktor{} sa všeobecne krištalizovali až v pozdn·om
romanti zme. H~mmelovo .,néšťastie" vidí Albrecht v . tom,
že
spélfal mnohé podnety r anoromantickef virtuozity s prísnou komornou sadzbou. V t!ase, keď sa táto
syntéza historicky presadila, na Hummela sa už zabudlo.
Dr. Ľ. BALLOV A hovorila
Spolku slobodných umel·
cov a profesorov rečt v Bratisl ave, založe,rrom r. 1815,
z ktor{}ho ·sa· v r. 1828 vyčlenili hudobníci a··založilt zndmy Spolok pre cž1·k evntí hudbu (KtrchenmusikverelnJ .
HRABUSSAY venoval SVO/ referát pamiatkam
Dr.
v bratislavskom archtve, ktort súvisia s Hummelovou

o

z.

Priebeh konferenf!ie spestrila ndvšteva nove; expozície
v Hummelovom rodnom dome d nes skladaterovom
múzeu - a premietnutie televízneho filmu o J. N. Hummelovt v televíznom stredisku v Mlynske; doline.
Očastntkov konferencie prekvapilo a/ vydava{eľstvo
OPUS, k/'or(ilzo šéfredaktor M. JURIK odovzdal vedeck{}mu tatomnikovi konferencie exemplélre nové/zo vydania Hummelových Etud op. 125.
Na hummelovskzí , konferenciu nadväzoval interpretač
n.q seminár, ktor,q viedol profesor V SMU, zasl. umelec
R. MACUDZlNSKl: upozornil na niekoľko technických
svojrélznostf Hummelove; klav1rnet školy, ako skúsený
interpret Hummelovho klavírneho diela, komentoval
a vlastnými poznatkami dokladal množstvo . problémov,
sú1Jtstactch s ozvučentm skladateľov/zo klavfrneho odkazu. V celku čt v ukážkach odzneli na semtndri Bagatela
op. '104, č. 3, Varidcte 7!' dur, op. 57, Rondo brtllante,
op. 120, štvorručnd Sonélta As dur - v tnterprettictt R.
Macudzlnského, S. Macudztnskej, B. Juhdsovej, E. Ur·
sínyovet, M. Polákovef;
Hummelovskému v!J••očiu boli venované a; dva kon.·
certy. Na prvom z nich odzneli opusy zo skladateľoveJ
komorne/ tvorby: HUMMELOVO KVARTETO uviedlo Sldčikové kvartetá c mol a G dur. Dobr!} do;em zanechalo
KLAV]RNE TRIO , BRATlSLAVSK2HO KONZERVATÓRIA
prednesom Klavirneho tria Es dur, op. 93 - interpretélciou náročnou v prístupe, ambicióznou a súčasne mla. dtstvo· p6sobtacou.
Komorný orchester STÁTNEJ KAPELY Z WEIMA'RU na
s F. BÄTZELOM, hosť ďalšieho konc?rtu, reprezentoval soltd ny i nterpretačný priemer. Hostia priniesli
zaujímavý program (Mozart, Stamic, Dietrich), ktorého
prv{} dve čtsla ven'ovalt Hummelovi - ktorrJ svo;u životnú drtihu dovŕšil a ukončil prtive vo Weimare. Odznela téma a vartacie na pieseň "Milý Augustin" a po
skladobnet strdnke podstatne pozoruhodne;šl Klavtrny
koncert As dur, op. 113, ktor~ho sólovrJ part predniesol
A. GATT ARINO. Dielo bolo doposiaľ v Bratislave neznáme. nakoľko partitt1ry vlastni Weimar. V kontexte ob;ektlvnych fažkosti, ktor~ premiéru predchádzali {fedl-nél .spoločnd skúška ndšlzo sólistu s orchestrom - tesne
pred koncertom/, treba oceniť odhodlanie sólistu t dirigenta Blttzela že prevzali na seba . umelecké riziko
a pričinili sa tak o spr!stupnente natlep!!ieh'o z troch
Hummelových klavlrnych koncertov l naše{ vereJnosti.

čel e

Dva hummelovské dnt sa uskutočnili vďaka vzélcnemu
porozumeniu vedeniq mesta a radu spo.l;tpracujúctch tn.~titúclt. Prv.fí krok v prtpqzninant a C?~lvovaní bohate(
bratisla11,k:e1 .Jzuclobn.et tradície nebol ne úspe.~ný: dúfalme. že sr1 stan e pevným základom pre budovanie tradície novet.
INGE SISKOVA

f6. tvorcovia sami. Naila strana nielenže uznáva právo na
experiment, na lifada·nie výl'azo:vfch prostriedkov, ale toto
právo podporuje, je pre uplatnenie individuálnych vlôh a talentov, mnohostrannosť forie m
a žánrov vychádzajúcich z metódy socialistického r ealizmu,
Myslime si, že sknto!!ný uml!lec, ktorý si sá m váži svoju
prácu, by mal v prvom rade
hladať
inšpiráciu v bohatom,
nesmierne rozmanito m a nevyčerpatelnom živote socialistickej spoločnosti a nie hrabať sa
v odpadkoch na smetisku.
. Skutočnosť, že sa dnes u nás
normálne rozvíja práca v
kultúre a umení je - ako sa
zdá - pre niektorých !udf na
Zá'j)ade neprijoatelná. Vykrikujú
o nes loboda u nás, doslova zúr i-a, vymýšľa jú sl a šfria o·hovárač k y,
akoby če skoslov enská
kultúra a umenie boli sp útané a neslobodné. Každý ob jektívny človek sa môže presvedč.iť, že sku to čnú
slobodu pre
umenie zabezpe č uje len socializmus. Pritom neskl'ývame, že
v podmienkach socialisticke•f
spoločnosti nemôže byť miesto
pre také umenie, . ktoré pln1
f unkciu Ideologickej diverzie.
Znova ot vorene vyhlasujeme,
že· u nás · má každý umelec
možnosť čestne sa Z·ar actiť do
živého prúdu nášho socia listického ži·v ota a usllovat sa o to,
aby si -svo jou tvm·bou, čestnou
a st·a točnou prác·o u, socialisticlwu angažovanosťou zlskal vážn osť a uznanie nášho Iuctu.
Medzit itul,k y: redakcia.
opäť

Rozhlas na BHS
Na úspešnom . priebeJ:Ju tohtoročných Bratislavských
hudobných slávnosti sa okrem pori·ada tefských inštitúcH nemalou mierou podlefal i Ceskoslovens ký rozhlas
- ·najmä jeho hudobné vysielanie. jeho prostrednfctvom bolo možné prlblfžif väčšinu podujatí BHS, pt·iblížit čo najviac .z celko.vej atmosféry jesenného bratislavského fes tivalu tisícom poslucháčov v celej našej
vlas ti - či už 'v podobe priameho, alebo ones·koreného
(zostrihového ) vysielani·a, alebo pomocou štúdiových
záznamov. Okrem toho - vďaka prítomným zástupcom
všetkých staníc OIRT - budú sa môct s fest ivalovým!
podujatiami zoznámit aj poslucháč i v zahra ni č[.
Ceskoslovenský rozhlas venoval pozornos ť BHS vo
svojom vysielani už v t ýžctiíoch, predchádzajúcich otvorenie festiva lu: na vys!elacfch okruhoch B.ra tislava a Devín odzneli informat!vne relácie o BHS l o Interpóctlu ;
pravidelné informovanie pokračovalo v čase festivalu
v rámci každodenného spravodajstva v Dobrom ráne
i v samostatných reláciách v rámci Hudobného spravoda jstva.
.
Z množiny, ktorú
Cs. : rozh las z BHS
podchytil, • menujmé aspoň priamy
prenos otváracieho
koncertu
SloV,enskej filharmónie s Aramom Chača
turianom za dir igentským
pultom
- l priamy prenos koncertu Symfonického orchestra Cs. rozhlasu v
Bratislave s hosťu 
JUCim dir igentom
Antoniom Pedrottim. Okrem toho
sa v oneskorenom
vysielani - v zostrihu - odvysielali všetky koncert y Interpódia a
vystúpenia fina listov Tribtíny: ve·
Stella Dimttrovovti, účastnlčka
nova! sa im vysiel nterpódia '72 predstavila svolacr čas pt•avldelte umenie nielen nélvštevník:mn
nýc·h p opo l uctňa.j
BHS ale i pra7Jidelným abon cmš!ch koncertov.
tom rozhlasového lllfSielania.
Zvu ko vé záznamy koncertov v koncertnej sien! SF preberala a j Slovenská televízia a vydava teľstvu Opus stá li k ct i spo~íc il
snímky z toh tor očne j Trlbťlny .
Po mlnulo·ročnom úspechu s prezentáciou snílll OII zastupcom stanfc OIRT a EBU, pr!prav11i ro\?:lllasoví pracovníci aj tohto roku pre zahraničných záujemc ov ponukovú kolekciu nahrávok. V tejto súvislosti tt•eba spom enúť aj
akciu, ktorú rozhlas poriada! po p rv~
raz v rámc! BHS: lnterltúdio OIRT, cte rom ktoréh o jP.
oboznamovanie sa s mladými umelcami je clnotl ivýr. ll
členských kra jfn a vzájomná výmena snímok čiže
akási burza mladých talentov. Na tohto·ro č nom lnl!Jr·
štúdiu sa zúčastni li zástupcovia ZSSR, Polska, M aď ar
s ka, Bulharska. NDR a Ceskos lovenska (stani ce Proll a
a Bratislava].
BHS vstú pili teda aj na rozhlasovú pô du - a lw jedna zo starostlivo a pozorne sledov.aných oblastí v č l n
nosu tejto inštltúoie.
ETELA čARSKA

