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Rozvíjať
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Pr ipomienka dvoch významných · j u bileí

ideové

ročia VOSR. , a 50. výročia vzniku ZSSR ' -

55..'vý •
dost"á·

va dôftO,jný rámec aj v oblasti 1i áiihé> hudobrľéhb
ži vota. Približ4jeme trt z bohatstva podujatí, kt'o1·é•
sá pri : príleži.tost i · osláv uskutoqnili..
1

pr1nc1py
socialistickej
Zo správy Predsedníctva ÚV KSS O ideologil(kej práci stra ny na Slove nsku· a o úlohách vy·
pl:s'vajúcich zo záverov
októbrového , zasadania
Ov KSC, ktorú predniesol člen Predsednfctva a
tajomnfk úV KSS súdruh
Ľ udovH Pezlár.

kultúry a umenia

. i szNAM
NA
V
tra nnom

ÚLOHA pri socialistic kej vých ove a všer ozvoJi č l ove ka patrí kultúre a umen1u.
Aj po a prílovom zasaditní p léna ÚV KSČ r. 1969 bola
situácia v oblasti kultúry a umenia · na Slovens ku eš te
velmi zložitá. Pos tupne sa mobilizovalo marxis ticko-le, n lnské jädro, l<tor'é <~ k tiv izov al o zdravé sily v l<ultúrP. a
' !Za pod pory Ov KSS a ce lej naše j strany dos ia hlo izo ·
JElr:iu pravicovo opol'tunis lick ých :livlov v umelec l\ýc h
a kultlimych zvä zoch . Pre to bolo možné u s k ut o čn iť pre·
s tavbu tvor ivých zväzov be z pr e rušeni a ich č innos ti.
Us k u toč nil!l sa oči s ta vedFJn ia a člens kej zá l<lacl ne od
Pl'ecls tnv) \.e fov pra vico výc h a prot isocia lislic kých sil.
V ich č inn 6sti ·s a poSťupn e obnovili so cialis ti c ké prin··
C!PY r iaqe ni? .l~ult(I ~Y , a to ~ FJ nil:l.
, , .

VPOSLED,NOM
OBDOB I sa
t vori vý ch zväzoch zj azdy.

uskutočnili

vo v.~etk,ýc h
Umelci sa lcriticky vy ro vnali s krí :z;o vý m obdo úím a prijali IIOI!é programy
v duch u záver ov XIV . zjazdr1 K Sč a zj azd u K SS. T vor iré
zvii zy vs tupn]ú clo obdotJta, v ktorom sa i ch práca d ost áva na kvalitatí vne vyš.~í s tupeň. V s účas no st i sa us ilu jtí o 1·ozvoj socialist ického angažovaného um enia. Pr o g ram ové dokument y, ktoré boli schválené na i ch zj az doch, svedč ia o snah e um eleckéh o frontu prispieť zo
všetkých síl k ďalšiemu dynamickému vývinu sp o l oč 
n osti.
·s P OLOČENS KO A NG A Z OV ANOS'ľ umel cov d ok um en -

t uje aj s kutočnosť, že do sú ťaže na počes ť 50. vý ročia K SČ sa pr ih l ásilo 200 výtvarník ov so 700 diel ami.

V t ýchto dríoch bola otvorená výstava an gažovanej t vor by, na ktorú sa prihlásilo 300 výt varníkov s vy še 1300
' prácurn i. Rovnako sa an gažuj ú m n ohí spi sovatel ia i po pr ední slovenskí sk ladat el ia . Zásad né pozitívne z me ~ty·
nastali aj v di vadelníc t ve, k inemat ograf i i a vo vyda va ~'élskej 'činnosti.
·

·y RPEZLlV'OU, CiEĽA VE DOMO U A HÚ ŽEVNATOU idf)O. · v.o -výť:h ov nou a organizátor s kou prácou sa a j v oblas ti kultú r y a umenia pos tu pne obnovili ll upevn ill murxis ticlw-lenins ké princí py. Osobiln9 význam má opätovné uplatňovanie' a prebojft vanie me tód y socialistické ho
realizmu, ktorá bola predmetom ostrých útokov opor·
t unistlckých a revizionistických síl. 'socialistický realizmus o dzrkadľuje skutočnosť nie pasívne, a le a ktivne,
n·a základe p·o wania zákpnitos ti dyna miky rozvoja ľud
skej' spolo č nosti. Má .jednotné ideologické východisko
a pritom je ·č o · do formy a š týlu mnohotvárny. Zobraz u je revol u č né úsi li e r o bo in1ck ej triedy a osta tných
. pr a Cujúcich hrdi nov boja i práce, ich pocity, nllJady i
myš lienky, krás u, r u d osť , úspechy i ťaž kosti. Upria mu jú
pozoJ'I1ost n R historicl.;;é per sp el<tlvy socla listtc k e j spolo čn os ti a na ideály · komunizmu.
·sOCIALISTICKEJ KULTORE A UMENIU je viak 1íplne
cudzie šírenie bezútešnosti, beznádeje il pesimizmu. príznačné p re. dekadentn'é umenie a kultt1ru súčas 
nej .bu ržoáznr. i spoločnosti. .
·TRIEDNE ROZD,ELENOM SVETE je umenie a kultú.
t·a oblasl'on triedne ho boja, v. ktorom sa odzrkadľu
je ·zápas medzi pokrokovými a reakčnými. silami . sú·časn eho ľud stva . Antikomunistická sily sa snažia nanúti ť
u meniu v socialistických krajiná ch akési delitruk č né a
'Opo zičn é funk cie, ktoré st1 mu úplne cudzin.
AŠE SKÚSENOSTI. Z KRIZOVf:HO OBDOBIA jedno.
z načne (JOtvrd zujft , že a k ékofv el< Osla be nie :.lákladných pr incípov angažovane j socialistickej tvor by vedie
·nevyhnutne a zákonite k otvore niu priestoru pre zne. 11žitie um.eni a na .ch:: le protisocialistických sfl: Tomu
' slúžilo . nekritick é preberanie a kopírovanie dekadentných s me rov buržoázne !io' ume nia, ' ktoré · v krizu'vom
obdobi vyťistilo do sk uto č ného ;teroru proti umel'com,
. zostávajúcim na · pozíciách soclali:.m1u. · ·
oES'ŕRUKčNtMU IDEOLÓGICK];: MU ARZENALU bur· '
toáznych teoretikov. a pravicovfch oportunistov · pah
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Na' scéne ope1·y SND mal v d1'íoch 5. a 7. novem··
bra t. r . premiéru Čajko vského Eugen Onegin,
V réžii M. Fischera, v hudobnom naštudovanf
G. Auera a na scéne P. M. Gábora súbor pr ipravil
i nscenáciu v troch obsadeniach. Na •snímke , se~~
na z 2. de.jst va: ·Ľ. Baricová (Oľga) . a ,'J., On išč e n .•
leo v ·titulnej postaue.
Snlmka: , 'J . yavro

rf aj konštruuvanie umelého . rozporu medzi socialiiltic-

kým ume ním · a ·modernost'ou. · Skuto!!ttosť vlíak ukazuje,
že angažované socialistické umenie má vysokú ·umelec kú hodnotu a je umenim _moder1,1ým. Netriedne chá parlý . poje111 modernosti nm!lnia ~ ako tÍkazujft nalie
skfi.Senol)tL ,..,.. sp 11ezri11dka stáva zllr~ňo,u 'namierenou
proti zá1<1~dQý"1 h.odnot~m sor.iaflstic~éj ·sp~lo~Míiti : ·
·-ooluulťlcícia, id eová bP.~radnusf · -•tltlrrtt~us; ..kUh·é' ·"p'l'opaguj!í .buri.o áznl uJn,eooYedci, oď:.:rkáciŕ~jú nlilady a postoje j zivotnú bezvýchodnosf vHidnť\Cil(_h, )ried sftčasoej
burždi ~ nej spoloč nos ti. Pokusy o ich širénie v pod. inie nl<acli s'o cialistickej spoloť.nosti sú', nástrojom ideologickej diverzi.e.
·
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1\HAHO ZAPLATENií: SKúSENO.STI· ná.s , z&v!)zuj ú, ...aby
l•' s me a ko 'o ko . hl <jviľ ČhrAt1úf, a· - r o;tv.fj ali . iqeové
pt•i np py s ociali s ti cke j lmltúr y 1:1 , ume nia., če li li zjal(ným
1 s krytým pokusom na rú šať a s poeh y b il ovať, Ich .. Ani na
min Íl tu nPmôžeme za b í1 da ť, že za súčas n é ho pomeru
sfl medzi svetovým stH:t a liZ"!ľlOill' · 11 ktqll ta)·i2nl'O,m .sa an ·
tii<:O lll u ni stic ké sily a ic h ..SlJO jf.ll1Ci neustäle pokúša jú
zaodie ť svoje kontrare vo l u č n é zámery do . a koby . moder néiJo umelcc l<ého a pseud ovedec:ké h o ha bitu.

v,

Z U!J ELCOV, k tor!
MNOH!
ke a ntls octali sttc kých a

p od l~ hll

r afinovane j t a ktipra vicovo-oportunis tických
s!l, pocho pili svo j om yl a úprimn e sa snažia n apr av i ť
s voje r: hyb y. Ka ždý č e s tný úmyse l n á j s ť op ä ť svoje miest o v a ng a žovanom socialis t ic kom umení, si zaslúži porozum e nie· ·a n ašu podpor u. Aké koľv e k snah y ch y trač iť,
vráti( sa tlo nnšc1 kultúry a u menia bez čest ného a
úpri mné h o prizno nia svojich chýb a omylov, bez s nah y na p ra v i ť ic h, Sl) ?d!>íldené nli neúspech .

'
So viet ske repro duk čné umenie. 1·epr,ezentoval ta ..
nečný sú bor Uzbeckej . SSR , VESNA,·.Tctorý, l!Ublílcu
v hal e · br atislavského PKO dňa 14.· novembra t . r.
vynikaj úco preds tavil ukážky zo svoj ho u menia.
ta ncom pr.iblí žil st ar é l egendy , obrad1f. , povesti
·a · zvylcy svoj ej ·zeme. ;
, Sn,ímka: ČS TK

POZ IT!VN Y VÝV IN V KULTÚRE
umenf
SOCAS NÝne pre
blella 1'1lad lw, bez pr o blé mov, bez lnte n
fi

v ~tl i<

zívneh o po l lt icl~t~llo zii tm ~ u. AJ l<e ď ojedine lo, pt•r.clsa
len sa vysk ytu jú po kusy pr r~ p a š ov ať do liter a tt1ry, filmu
a do ďalš í ch um P.lec l<ých d iel, kultúr nyc h časop i s o v ,
d o ma so vo k o m un i k a č n ý ch pr ostr iFJcl kov socia lizmu cu d zie názo r y a tendencie. Preto je nesm ie rne dôležité,
aby s a vodíi CI procovn!ci riad iacej š tr uk túry ná šh o ku l
túr nel10 žiVOta, Séf re ci a l~ t o r!, riadite lia v ydfi V ~lt fl f s t i e V ,
zo dpove dn ! ruukc ioná r l u me tecl~ ý c:h zvll zov v pracovnf.
cJ nAr oclných výbot·ov dôs ledne r iadlll princípmi lmltúr ·
n e j po litik y s trany n socialis!ic i<ébo š tá t u. Alw zdôrazn ilo bk l6br ové zasoda nia OV KSC, treba dils lednP. ods tra ·
i'í ova ť pozos ta tky hr ubej kom et•cializácie ku ltúry a u me·
n!n, ktor<í s a spája lA s ideolog ickou d iverziou , s pod ·
l ie hnn!m ma.Iom eštlackemu vkusu
p RE iJALšf ROZVOJ SOCIALISTICKEJ KULTÚRY mú
veľký význam súst11vné vytv.á r nnie podmie nok pre
všestrannú ku,l tlírnu tv,or.ivqsť , šlroký~;b . ~ás . Rastie ži
votná úroveň pracnjt1cich, rozširuje
voľný čas a vznikajú aj nové potreby a záujmy_ leb rozvoj n e možno nechať n á hod e, ale je potrebné správne icb usmerňovať
a : využívať pre socialistickú. výchovu. Pr.et\) aj výrobné
podniky, závody a od~orové organizácie musia overa
le(lšie plniť kultflrno-výcltov.f!é úlolty. ústredn:s"· výbor
KSS vyzýva funkcionárov oárDdnýr.b výborov, Socialis ·
tického zväzu mládeže a ost1t~JÍ9ch spoloČen11kých a k ultúrno-výchovných organ~ái:lf , aby v ~áJI:jme ' zlnte nz1v ·
nenia ideovo-výchovnej ·č~n~osti le·pšie \!yužfvali vietky
osv11tové a kultúrne zilt:iildflnla, kt!Jrýlni cflsp:onujú. Ve·
ra nevyu7ltých možno11ti 'v · tomto smere je najmä na
dedlná.ch.
·
'
p RE ROZVOJ KULTÚRNO-VÝCHOVNEJ CINNOSTI majú
veľký , význam n4iod,nostné kultúrne org~nizécie Csemadok, . Knl()irt1Y , ~väz uJc;rajlnských . pracujliclc h a
Matica slpvensl<á. V ,k rízovom , obdobl pqkúsili sa proti
. . soc.ialisti~ké a ''nácion~~isťické sily, . yyui!~ť ' ti"to organ i
' zlicie na :svôje' deiltrukč'rié ciele a premeni ť ich . na aké ·
si ' opozičn é·.' politické strany. V . SÍlČIISDOsti , po zavŕlien t

sa

'

.

.

( Po.k~ač ov-a nie

na 3. s tr. )

Snlmka : K. Mild ó§i
Dň a 4. n ovemb1·a t. r . u viedla Oper a D.JGT , tJ Bun"
slcej Bystrici prem iéru Pr okof i evovej opery PRlBEH
OZAJSTNÉHO ČLOVEKA. Ako .<ťa píše v bulleti ne:

" . .. v t omto svoj om poslednom opernom diele Pro ..
ko fiev uplatňoval scénické i h udobne on'Od erné polia ..
tie. Kaleidoskopické odvíj a nie diela v k rátkych obrazoch pripomína filmovú techniku. Pt·i komponovan{
sa sk ladateľ opie ra o psych ologickú i dramatic kú
pra vdivos ť zná mej li terárnej predlohy" . Réžiu pre .
miér y m al Kol oman č i l l í k . V orch estrálnych me«
d zihrách oyužíval zábery z ro vnomenného f ilmového
rliel a - ináč sa d ej odohrával na prost ej štylizova ..
11ej scéne Dirigentom pred st aveni a je Anton B u r a-·
tt o v s lc ý. V t i tuln ej úl ohe divúci vícleli Frmrti.~ ~: a
Ca b a n a (A l ex ej) , let or ý por: ti vo pr i st upoval ~: l·la·
iitudovaniu spevného partu, pr eni k nutého ľu do vo tl
rnelodično s(ou. al e i psychologickým prepraco vw tím
hudolmej reč i Ďals in pekmí post avu vy t vorila Dag •
mar R o h o v á v tíl oh e j eh o SY!tí/,eni ce Oľgy . Premié rové obecenstvo od m.ettilo potle.~fc o m uprost red pred •
~ t a venia vr úcny a pr ecí t enú pre j CI!J Ľu dmíl!/ V 1/ S k O•
č i l o o e j v tíl olle Klrwr'lii. Spe<~á č ka rl n ~·dza l a . ZP ani
o pper e - ako véil1ec ll divadelnom unJ ení - n iet
'ltalúch poMáv, k tor é by sa necl ali pre te pliť citom a
dôk azom prof esionál neh o umenia.

l Kruh

•'.

e ·

pr!ateJov hudby pri ·
C,ollegium ~U$.icum ~Eisenach (NDR) navštlvilo konkultúrnom a spoločenskom stredisku v Humennom usporiadal
com októbra t. r. Bratislavu v rámci výmeny s Collegiom
v októbri t. r. prvý ročník Jesenného ·koncertného cyklu; Na ·· · inusicom Posoniense, ktoré bopódiu koncertnej siene ·· ĽSU .sa
lo koncom septembra v NDR.
humenskému
koncertnému
V Bratislave sa stretli s nemeckým súborom slovenskí pepubliku predstavili mladí slodagógovia a členovia Slovenvensk! koncertn! umelci. S verkými sympati!lmi sa u humenskej spoločnosti pre huqobnu
výchovu , (Niektorí z členov neského obecenstva stretol techmeckého orchestra sú učiteľmi
nicky a výrazovo zrelý výkon
laureáta Pražskej jari 1972 a
estetickej výchovy na základvíťaza Kociánovej súťaže, husnlích a stredných školách v
V rámci
stretnutirt
NDR.)
listu Jindi'icha Pazderu. Mla"dý,
. účinkoval nemecký súbor u
ambiclózn,y umelec za klavír•Bratislave i mimo nej na vý·
neho sprievoctu Ľ. Marc!ngerá
chovných koncertoch, kde za.
interpretoval diela Bacha, Mozneli diela eisenachského rodázarta, Dvoi'áka, Wieniawského
ka J. S. Bacha, Ch. W. Glucka,
a Szymanovského. Komornf or·
G. Fr. Händela, F. Mendelssohchpster Státnej filharmtinle z '
na-Bartholdyho a skladby
Košíc za umeleckého ' vedenia
časných nemeckých autorov Kornela G6bPrl! . sa prapstav.!l - · G: Strelchhardta t !ltl'lf!enta súskladbám! Lullyho, Vivaldiho,
boru Wilhelma Luttera (KonMoz~~,rt& 11 C&jkovsM!lo. Mlaflý'
'ce~t p1'e sláčikové kvarteto a
súbor, ktorého členovia sa vesláčikový
orchester),
Obojnujú svojej Práci so <?:áPalPm
strannou návUevou oboch súa mladi:;tvým nadšep(m, Je vel·
borov sa spolupráca 11 mestom
kým prísruoom do budúonostl
Eisenaclt
roz3ir~je a je predpri získavaní pŕiaznivcov .ko·
poklaä. že sa priateľstvo súbomornej hudby: Vyvrcholením
rov ešte viac zintenzíuni.
lmncertnaho cyklu bol ~!av!r·
JOLIUS KOW ALSKI
ny t>ecltäl laurallta tohoročnej
Medz!m1rodnej trlotlny mladýol'l
Oňa 4. Mvambra bol v
interp1•etov - Potr11 Top!lrc:z!l·
konce~·tnej sieni SF pri prnera. Ovl\ole obeoenstva, po od•
~itostl S5. výroC!a VOSR konznent Oalupplho, Beethovena,
cert J3rnenskéllo ;J;dru:Zenia FoRaveta
a Slavlckello, boli
erster, vHaza medzinárodnej
úprimn9m prejavom obd1vu a
s.t1ťa:4e lnter - 'l'!fl 1972 v AngUol~u. P.oc;I vedentm prof. Karvďaky ~~~ blbok~ umelecký iiiá·
la HradUa zazneli zborY Axmažítok,
ELENA GOMBITOVA

su- '

e

l

.

na, Banťoc~a; · · Eh:a~eke, foer- .
stra, Janáčká, Ki'i9ku, Križkov.ského, Petrželk\1, Mikťilu ,. Sn1e· ·
tanu a Suchoňa.
'
Inscenáciu Z'bojníl<ov '. a
žandárov, ktorú ' má na •repertoári. činoherný súbor SD v Brne, navšt!vil koncom oktObra
vedúci varšavskej. televízie 'Jan Kr~yzanowski a tajomník
Zväzu dramatických ·umelcov
NDR Reiner John. Hostia pre-

e

javili ' Želanié · po'zvat s11bor , s ··, odznie šesťkrát Smetanova Pre•
daná nevesta.
týmto predstavením do Poľska
"a NDR.
. .
.
.
Statne divadlo v Brna
uviedlo 3. novembra t. r. v
• :Operný· a .baletilý súbor
Janáčkovom divadle operu Ni·
SD ·v Brne odchádza 23. novem..
kolaja Rimskéllo-Korsakova Zlabra' t. r. níl zájazd do NSR, Lutý kohútik. Dielo naštudovali
xemburska a Svajčiarska. Ok·
dirigent Václav Nosek, režisér
rf,im iného uvedú v zahraničí.
Václav Vežník a clloreograr
Dvoi'ákovu Rusalku, CajkovskfJ·
Rudol{ Karhánek na scéne Voj•
ho
Luská1!!ka, Stravinského
techa Stolfu a s kostýmami Na·
Petrušku a oseín Slovanských
deždy Hanákovej.
tancov A. Dvoi'áka. V Zeneve

e

e

Informéola pre ui!iterov. hudobnej
vfohovy a vietký.c!t záujemcov o dejiny '
hudby: Po• Ueto dni vy.šli Dejiny eurtipakeJ hudby od Graciána Cernuiáka. Je
to druhé, zrevidov&né a v niektorfch
i!astlaoh podstatne prepracované vydania verzie z roku 1984, ktoré bolo dlhiií
i!as rozobrané, a tak vyplňuje medzeru
v prírui!nej literatftre pre ui!itefov hu·
dobnej výchovy na ZDS. Cena viazané·
ho výUa~ku ju Kil!! 114,=. Vydal.IIrlhkt
Panton.
·

e

Holandská tirma Donemqs, ktorá je
známa vydávaotm aqdiovl~u6lnycb sérU
holandskej hudby, ;zaCala v mhlUIQjll roku vydávanie knižnej edície Galéria holandských skladateľov, ktorej prvý zväzok prináša v anglickom a holandskom
znení profily reprezentantov hudby náiibo storoi!ia, ako aj skladatera z poi!iatku
novoveku - Jana Pieterszoona Swee.
lincka. Táto publikácia, rovnako ako
strui!ný lexiktin Súčasn! maďarsk! skladatelia a prlrui!ka Ffns ka hudba (obe
v anglickom jazyku) má pre záujemcov
~ bezplatne ~ k dispozicii HIS v Prahe l, Besední 3.

ODPKG pionierom a mládeži
Vedenie umeleckého oddelenia Ostredného äomu pio .. .
nierov a mládeže Klementa Gottwalda v Bratislave, kto.-.
rého vedúcim je František KoUiaf, v snahe oboznámil
pionierov so slávnymi umelcami, ktorí v minulosti kon·•
certovali v Bratislave, otvorilo 28. októbra t. r. cyklus
výchovných koncertOIJ. Ako prvý uviedli pracovníci me ...
(Jgi(Qr! o Ql'flti$!a,v~kQrn rod(tkqvi J. N. H«mmeloqi. Qqln.•'
hf>vali na ňom poslucháči Konzervatória a pedag6govill
tejto školy v Bratislave. Život a dielo J. N. Hummela
priblWla pionierom prof. Viera Ji'iqkercn;(J, ktorrí ~lovom
sp,.evtidzala celý koncert. PosltiChcíčka J{onzervatóPiq,
Katarlna Halásqvél !lla~pievalq tecfmtoky nároč·r~é Halel u-.1
/a pp. 73. Barbal'g, J~hásavá prednlgs!a Variá aie pr~ klao1
vír, op: 97, Vladimír Ku/Jo vii'! (kl(!VÍI' ), J, Malík ( vlo lan-1
čelo) a Micha! Kováč (husle) na ;;áugr koncertu :a~
hrali Klavíme trio, op. 9 > V cy/dfl u(jchovn(lch koncer,.,
tov bude ďalej na programe medailón o živote a dif;l!el
Antona Rubinštej1w, lctorý po prvý ra~ vystúpil v Rra..,
tlslcwe . v júni r. 1847 , ($ol hosť o m v r otJine Eszterh(l ..,
zyovc;ov. Na Námestí ~ r;tpr!la ií, 7 je doäncs poml:ltmi· ·
tabuľa o tom. že tu žtl (l praQfJ lJrJl 1,1 r, 1.8~7 8ll111ťl/l
r«~ký kl~f virista a sklad ateľ Anton GrlyorlrJviC R~!Jfn•'
~~ejn.) ĎaZ~ze korzcerty priblížia populárnum ~píJ 6olnma
zwot a dtelo Mozarta, Haydnet, Beethouen«, Ll:n;ta,
Mar~chnera a iných.
A. ZÁVOOSK'2'

• Spevohra SD v Jirne pripravuJe 1'\a
obrázky, ktoré v :z;Joženf lun•mon!ka,
deoeml:ler t. r . mu~kal J, Kerna tocf ko·
dombra a balalajl\a !Jrlltmtne tnterpŕatlJ.•
megiantov, ktorý je i na repertoári braje ruské ľudové plesne. Olu•em toho od .'.
tislavskej Novej scény. Brnenskú réžiu
14. novembra do 18. novembra vystúpil v
VILMA LICHNEROVA (ntl.'. 11151 v
/\ko by 11te charakterizovali iitúdiá na
bude mať Stanislav Fišer.
slovensJ<:J,ch mest~oll (Bratislava, Nitra,
Handlovej). V st\Casnostl ltuduJo n11. CcaJ· mo•kovskom Konzervattiriu ?
V rámci Mesiaca CSSP vystúpia v
6nnská Stiaynica, Zim• nad Hronom ·a Ko·
konkého kon•orvatOrlu v Moakve v
~ice l tanečný súbor Uzbeckej SSR
..., Kll!dý pedagóg je lndividulílnQu
slovenských mestách soviets ki ume lci ~
triedo Stanlalava Nolgaun. V lkolakom
Vesna. Jeho názov nie je náhodný: kaž•
osobnosťou a má svoj osobit!'\<' $tý! pov program~ Melódie a tance kl.'ajlny Soroku 1971-72 uk,op(!il~ druhý J;oi!nik.
'
vietov. Progra!11 k 50, výroCiu vzniku
dý , .kmu:ert tohto kolektívu je otvá!•aný
stupu, Níektofý viac bazfruje na vypraZSSR reprezentuje umenie rôznych sól!s,
tancom Vesna, ktm•ý syrnbol!zuje pre.
covanl 'd etailov (k tomuto typu patrf
tciv a s.úborov. Diváci Prešova, l<oš!c, LuPrečo stu so rozhodli vybrať sl dráhu
budenie, mladosť a krásu ľudský ch ci~
S. Nejg euzl, illÝ (ako prof. Flier) dáva
čenca, Banskej Bystrice, Trnavy a Braklaviristu ako ~ivotn6 povolanie ?
tov. Hlavným choreograf om je vynikaJú•
žiakom· ' viac voľnosti. V Moskve sa po- .tislavy uvidia v jeho rámci Tanečný s ú- Moja mami~ka je učiteľkou klavll•a
ca uzbecká tanečniea - Mukarram Tur.
čas školského roku pr!lberá v!lčšie· ·kvuri·
.Jjor gruzínskej Filharmónie, ukrajinský
na ĽšU, Ona !Jola ll) mojfm prv9m pe•
g unbajevová.
turn HUky, ako napr. na VSMU, Zdôraz·
vokáln o-inštrumentálny súbor Cervona
clagógom na handlov:;kej ĽSU. No už od
2. ročníka (ako 9- ročnú l ma zver1la do
i\uje sa nevýtmutnosť ovládat čo najruta, zaslúžilého umelca Bieloruskej SSR
P!!snlčkári - to je názov spevác- .
vl! čS! počet etud. Prof. S. Nejgauz nad·. Ar kadi ja Ostroveckého - sólistu v hre
ko-inštrumentálneho súboru, laureáta
rúk rtad.ltelky IlSU v Ztarl nad Hronom
v!lzujá na: metbdic~é zás·acty svojho ptca,
na cimbal, Bajram Nuryjevovú z TurIV. všezvllzovej súťaže estrádnych tunel~
pt•of. ZitY Strnad.ovaj· Par4koveJ, ku
sveto2:nt1.·meho PE!_d~g6? 8 · G• . NejgBl\Za,
kménskej SSR, ktorá interpretuje tance
cov zo ZSSR. Umelci budujú svoj r;e per·
ktoreJ :>om dochádza la autobusom pl·
1
Tak, f!kO Je ver1_11 mdlVJdualuyin typqm turkménske, Indické; pamlrske, uzbecké
toár na biel ot·us kom folklóre, pričom ob·
ných 10 rokov. V 16. rokoch som urobila
Interpreta, ktory Premyslf l)a~M dielo · a Iné, umelcov Lotyšskej SSR ~ Dajga
javujú staré ľudové plesne a hudobné
priJfmacto pohovory na vSMU a za O:al·
do hl~.ky P~ strán~e formov!ll• cl.Yn!lmlcGrosmane a Jána Gudoviča, ktorí sú só·
nástroje. Ich turné po menších sloven.
šf äkolal<~ rok som musela urobtt 2 roč·
ke), ,llyZad~J~. tq__.:, ro,vn~k~ El!. ~1'1 · sv~.)! eP. listail1J •.. po.tyšskej štátnej operety, ako
s kých mestiich bude od 10.~23. novem·
níky na SVS l. 11 maturitou. Po dvoch
..~ľ~o~,:g.b~I}~O,\l Y~Vžfv~ ..čo ·na·1\ ! aji {lt~!iV~ct{q;tnštrumentálne trl'ô · 'Ruské ·
··bra t r : '
•"'"
r okoch -!ltťidla na .VSMU v. tl'lede p.roft~ ~!ak9~
bo
elfov.Bnte:'·zvu~u~~·Pl~~~·ad,~, u-~-"·· · ··· ·''-~·~ : · .. .
" .. •
.,: ··• .'"'"::- ~·· :
'"' ".
:" ~
Katehdova! som zlskala . !itlpel)d.i um 1:1a
1
··(..
._,.,.,.
.;..~·-:-:...
:·,_
· ..;.t..,.
·. _..:;:.
·;..;;.;..~..:....- ·- - - - - - - - -.......,:,.....-~-------.................;,'·''!''
5-ŕo~né lttlcitum do Moskvy - .na eaJ· Skl.'t hľa.' v*~'lilélu1e it1í1t 'k'B~ct'll'~tol\.ähidst.'' · r-··..;;
v tll(H . farbe. Veľmi dbll na vytm.us·, Tvr·
,.
kovského · konzervat0r1um. M4m v~borné
dl o '"tlotn, . že je · 2:ák!adom 'disc!j:)lfny
mo~nosu pre vystupovanie v ZSSR. Na·
•
••
01tpovedá
sklada
tel,
profesor
hudobnej
t
eórie
na
ša vyslanectvo nás často poz,ýva na, vy· . ka ~d~bo lnte~preta. Stále zdôra:z:ňuje .ne·
čom
Kunzerv~tóriu 11 BrQtis!aye, Jozef S i xt a.
stllpenla, a le brám l na rôznych ,vyeo• . vyhnutriosf nté . form~lneho, ale od,uševnelého cvičenia. Nezanedbá va , anl dr~a
k~ch ~koll\ch. l'rljemne ma prakvapUo,
nie l'úk a fixáciu, pi;"etoZe bez správne
- Napísal so;n skladbu, ktorá ešte nebola predve·
že pl'aktlcky na ka~d!ilJ vysokej líkole Je
použťvaného hracieho aparát1,1 sa nedá'
dená. Je to orchestrálne dielo Punctum contra
V9bOrný ti Udt'!l8V8ll~ koncertný ntlStt'Oj,
vraj do~! ahnuť pri interpretácii všetko
punctum. Vychádza z podobných princípov alm Asyn·
obyčajne Ste1nway.
to, čo si prfslušná sldadba vyžaduje.
chrónta: ide o kánonicky riešenú ko mpozíciu. Dúfam,
že zaznie v koncertnej sezóne 1972-73. Teraz robfm
Aké lá vale doimY 1 ttobto vy1Ul• V ZSSR je S. Nejg{'IUZ ~nämy ako posledný romantik. Jeho obľúbenými skladateľ
menšiu cyklickú skladbu pre flautové kvarteto Brunne·
pení?
.
ml sú Chopin a Skriabin. ·Podohne ako
rovcov. Co do výrazu a kompozičnej techniky som sa
~ Potešite ľný Je vzťah sovietskej mlá·
prof. Kafendová, aj Nejgau:z; zdôrazňuje
"zjednodušil'' - najmil v porovnaní •S minulými diela··
dHže k hudbe. Prament to :e ruskej mennevyhnutnos ť usilovnosti aj u toho naj·
ml (Noneto, alebo Variácie }. V najbližše j budúcností by
tality. Pozorovala som, Ze v lflestách
nadanejšiello žiaka. Tvrdť, že klavirista
s()m chcel nap ísa ť niečo pre klav!r, lebo už dávno som
na.pr, uprednostňuj11 viac pomalé, lyric·
má cvičiť denne aspoň 6 hod!n. 1\u žia·
pre tento nástro j rkt(lrý ml je In áč veľmi blízky ~
ké, citovo exponovanejšie skladby. Je to
kom má blfzky, humánny v z ťah . Svo j!m
Konzervat.ór.ium som absolvoval a lw ldavirista l nič nenáročné, vzorne vychované a vnímavé
láskavým , ale a j prfsnym prfstuoom doM. Mt:S.\~QšOVA
s komponoval.
obecenstvo. Na vidieku majú radše j techká~e Stanislav Ge nr lkov i č vyťažiť zn ~ l a·
nicky náro1!nej§1e, etektné a virtuózna
k ll skuto~ne maximum.
v. CltlK
skladby. V Dome dru~by .... z& pO$lU·

Predstavuje sa

chá čske j účasti študentov z mnohých
hraničný ch krajfn sa spolupodieľajú
programe aj :liallraniční študenti.

zana

e

e

Na
pracujete?

Sko~ka

hudobná výchova:

Hudba v detskom výtvarnom prejave
Pe!lagoglckll prax ná.11 aenne
ob.obacuja nov~mi skúaano&ťa·
Iľl1.. Tlato !lkúseno{!tl nám po·
mahaJú zlep!íit naSu prácu, nD
niekedy prinä~aj(i t pocbyOIW!l·
t!, alal:lo. aj nové nápa dy. Ca!>·
to uvdujema o dlt~lekUeiHlfll
usporiadan! svet e, menej čtJ!ltO
nas však napadne biadat súvislosti medzi javmi každodenného ~Ivota, t ked !>ll samé pfl!l•
mo ponúkajú, UprostreQ. oeléllo
pedagogického proce:;> u stojí
di e ťa, na ktor~ !la sústreďujú
na!Je úr>U!a v Qblastiach rô~·
nych vted a vo výchove, Učitef
rodného jazyl)a, matematiky,
hudobne!. výchovy, každý sa
sna~! pOsobiť 1111 di e ťa tak, aby
mu dal č o najviac vedomostí.
Oie ťa, jeho konečná vzde lan osť
a výchova, jej dobrá 11roveň je
našfm spoločným cieľom. Máme
spoločný cteľ a prf:ldsa - al~o
málo sa s tretávame spolu pri
výbere p rostriP.rl kov, ktorýml
ho sledujeme! Stáva sa, že dieťa samé od seba nakresli t·o~·
p rávku, ktorú počulo, čftalo,
Zriedkave jšie sa vš ak stano,
aby sa literárne d ielo, ktoré se
v yuWo na hodine lltr.rá rne i v~
chovy, využilo i ako inšpir nt' ·
n ý zdroj na hodinácll výtvar ·

môž!! dieť11. hJboko z&ujaf, !UQ•
;i:e navodit rô~ne ňiJJnosti, vy,
Viest' dieťa ll fltbPS(ajnej OSit•
melqsti, dať mu viao, ako PQ·
učenie!
Výtvarné vyjactr!'l nie
hudobne j skladby, o xtoré sme
sa my pokúsili, tnôže s~;~ zdať
neobyčajné. No ak túto úloln l
d ieťaťu vhodne pt•edlož!me, ne·
prekvapí ho viac, ako tné, bežll~ úlohy. ľr E!clsa v~a k má pr!-

ďovali výsledky. Pracovalo s~;~
ťl'!~ ko. Nemali s me do:;ta·

lláin

tol~ odbprne j Uter!.ltť1ry, mq:;el!
S!l)e j!,i( ce ~ tou hfa pí)nia a ob'
javovania.
Prvým ver•e jným vysttípenhn
POl() 1\l.'ajsl\:é 1\:Ph! pell!tgpgil;·kél)o jj(tani11 v Br~ttislave v

učiteľslwu

ta ~uvo st, čln·o.

Z. Fibich: melodráma V odník
(podľa lwlady K. J. Erbenq ) .,Dcérka a malý vodníček'',
IJábky .z te~tilu, kolektívna práca 7. roč n.íkCl.

nej vStchovy. Pod obne je to $!
s hudbou. Hudobná výchova sa
chápe vlli!šlnou ako predmet
o~amelf, na ktorom sa žiak ponl!( o hudbe, prípadne spieva,
.~ritom ale hudobn á skladba
práve ta l< ako ine zdr oje ~

I.Jž dávnejSie sme ~ll :.?;apoll!!il·
VllJi m y~ l!enk ou !:ipá)ani!l. hli'
dolmeJ u výtV!!I.'lWj výchovy,
pr!paáne ln~c h m e d~lpr\'l clral;l to
v ýcll vztanov. No k 2:ám eľne j ,
cieľ1lvedom!'lj práci na rl;l all:~<á
cii tejto myšUenky sme sa - od hodlali n:? neskôr. Hybnou sl·
lou nam bola predstava, aby
dieťa
(poui íva júoe výcj,o!)yt)<y
sveta vys pelej tectm1ky) neod·
vyklo tntanzfvne zmyslovo vní·
m a ť a cťtiť, obava, aby cesta
k umeniam sa nestala cestou
mene j frekventovanou. Chceli
sme deťom pomOcf spoznať
krásu a dobro e pre tieto t!;ley
Ich tvorivo zauja ť, Prvfl kroky
pri plnent tohto ctera neboli
ľah ké. ú spechy s triedali ne-·
~~ spec(l y. Postvpne sme prácu
r oz ~ il·ili a svstema tl r.ky zlltrie·

školskom roku 1971-72. Vy$lj
s me z neho ús pešne, a le ne•
zbavili sme sa ol;>i\v a pgc)Jybností. Ani víťa;zstvo v s!Qven•
skom kole pedagogického iiUil•
nia [o niE) lwľko me!lincov ne•
skär J nám neprinieslo do pr ác'~ ·
kfud a uspokojenie. Ale čora;1;
jasnejšie a lepšie výsled.ky v
práci pom4bali premáhať stf!VY
neis toty, pracovne j únavy & vy.
čerpania. Veľm! s vedomite sma
sa pripravovali na Ulum*o•
BrodsM dni 1972. SmEl' ilťas tn é,
že · l' tu, prfld · če !lkoslovensl{ou

.,Pavúk", bábika z t ex tilu, kolektívna práea 7. ročníka vznikla taktiež pod vplyvom
Fifli chovej melodrari'/:JJ·

vere jnosťou,

S\lltt

obstáli statočne a ve ľmi si vil•
žime ocenenia, kto1•ého sa ni1m
v Uher skom Br ode d o::;talo. Me·
daila s portrétom J ~n i'l Amosu l)omenskéno qzatv.;lro kru\}
súť a2í. Je svetlým l;lgc;lom, nP
nie koncom úsll!a. Uplynie . nejak!~ cas a pedagogi cká verejnosť sa oboznámi s našim pedagogick~m čítanfm prostrednfetvom publ!kácle. Pocity, ~
ak~mi čitateUa vezmú do r úk
naše dielo, budú Iste v e ľmi
rozdielne. Ne o čaká v!'lme j!ldllOliaty s ťlhl as. an! naCI~en é ovácie. ·Rady by sme však n ad v!a.~
zali kontakty, aby sme si moh•
li vym eniť sk11senos tl 11 poho·
vorlť s kolegami, kt orf oracu·
jú na príbu;mef tP.mRtf ke .
A. PODHORNA 11.
M. KLJMI\NOVA
(P o l\r ač . v bud. čísle. )

· nin. Záverečné prelúdium a
Jtíga d mul, ku ktorým . sa
dospeje loyi/cou kvintoveho
lcmlw , predstavuje dvojitý
kontrapunkt k
iivodnému
prel údiu a fúge.

Spomienka

prvom dieli sú technic·
V, ky
n.epoddajné, al(! zatp

1971
roku
RODION
V SCEDRIN
dovŕšil dlhoročnú

prácu na cykle 24
prelúdií a fúg, ktorý venoval pamiatke svojho otca.
Skladbu postupne uviedol na
dvoch recitáloch (v r. 1966
prvý diel a v r. 1971 druhý
d iel ) - s veľkým úspechom
u moskovskej hudobnej verejnosti. Hneď po premiére
prvého dielu táto brilantná
hudba vzbudila živý záujem
klaviristov, pretože dávala
podnetnú možnosť obnovil'

Vetkým úspechom oola premiéŕa Sčedrinovho balet~ ·.
4nna ~areninavá vo Vetkom divadle v Moskve.

Lýdia Majlingová

tla~ta, 1411dt.t.Gtít~nťl, lurtatc4
IiasU cylclu 8!{ 1., ~.! (j, "
fúlla, J, q :ttJ, proludlusm' V

u.

VENO VAN€

ntoh $Cl prej«l!iltl pro 4tUt•
rlnt:t tf1Pif!ká grta - cmtlu•
(IQ~( ll ri!'F@~jímG!!ORt /OhO
lYriky, ~v!4§tnu .cmionT\Iu BI

rútlil!l.~l chartU "' tugg H dul'
(~v. Pre!úäiu.m " tatta tu

K LA V IRU
my u neho vždy dostávaf!l
priebojný
k oncertný ráz.
Suverénne pokraóuje v obro(le zQ.ujmu o po(yjóniu v
storočí a vytv(lr~ vlpst.
11e koncertný polyfoni~mu~.

xx.

klavírny sloh je anJeho
titézou
romantiolcéllo

Rodton Sčedrin.

Sn!mk'a:· CST~

~ežnÍj kqncertný reper t oár.
Teraz je -už značne po~u
Zárna medzi ~oviets1cymi mterpretmi.

***

R

ODION SCEDRIN (1932)
je jedným z význam•

nýc:h súčasných sklada teľov,
aktívny klavirista i vet<ej·
ný činttet. Debutoval v r.
1954 vlastným klavírnym
koncertom. Moskovská škop
la (kompozíc:iq . u J. Sapor~·
na, klavír u J. Fliera) prt ilala jeho talentu vysoké
majstrovstvo a sebadôver u.
Rozmanitosť žánrov. ako aj
plodná aktivita svedčia o
mohutnosti
skladateľových
~ámerov. Sčedrin okrem iné.
ho napísal operu (Nielen
láska ) , dva balety (Koník
hrbáčik, Anna Kareninová),
symfónie a symfonické die·
11
za ( .,Ozornyje
častuškY •
suita Carmen), oratórium a
Tcantátu (Lenin v srdci ru.
du Byrokratiáda). Ale Tela.
ví; je od samého začir;ttku
najobtúbenejšou sférou jeho
tvorby, preň. napís.al _dva
koncerty, sonatu, v~rtuozne
a polyfonické kusy a mno ·
lto ďalších.
ko
väčši7'!C'
veľkých
skladateľov· klaviristov
i Sčedrin prináša do klavírnej literatúry nielen nový
ob~ah, , al~ tieí ol}nopujg výraj!ipvé prostrie4kY· Im;en•
Qte, lcémony, passacaglte, fú~
gy a ďalšie polyfrntické fg",.

A

IM

.ca

s

umenia·, ' Dávq P~I'Hino§f mo.
hutnej
ene.rgit
presných
~ytmov, cíeľavedomém_u dynamiznJu pred spontannostou ly1'ických výlevov. Farebnosť
impreswnistických
harmónií nahradzuje občas
až hrubou, (lrsnou polyfo~
l'!lckou štruktúrou. Miesto
folklónwch citátov využíva
1ntltivované vyjadrenie ľu
dovo.~ti, národné prvky, ktor~ už nepô~obia priamočia·
ro. Autorove
požiadavky
(artico!ato, senza ped.•_marcattisstmo a pod.), dlhe etuclo vo spojité pasáže - bez
sebamenších zas tťivok, bles.
lqtrýchle opakovqnia, osti•
nátnos(' akol'dov, to všetko
vÍJžaduJe precíznu techniku,
vetkú pódiovú vyt,.·v alosf,
p~vnú vôl'u i pestro{aPelmé
forte. No nap~tek mnohým
ťažkostiam
su Sčedriryotle
skladby napísané klavírne

veľmi impozan.tné 3., 5., 7.
a 12. fúga. Znamenite je
r ozpracovaná najmči tretia, v
ktorej ztí rivé akoenty dqgj .
dQpej t~my sa ao§t?ugjú. ~g
konfliktu s. celkQtJjlm trQJ~
dobym rytmom a ~va:
ncísfq, ~ilrlipá ~!frlflffiH<Ňťl
gjgue. V piatej fuge ťiJ!fl'fl•
vagantnú tému sq stalym
;,falošným" tq11:om n« me~
lgqiokom vrchol~ rzeprtmGt•
n~ napínaJii pa~Q~@. gj Ju
ľ!fi~Qf'li~c t1 kód!! úpln!! tiJI•

tvgriq itM~.noli€Jf1! r~prb:oug
v<fa1og romltdloen ..
oit na plmál u kódo fúflll•
Zdá. ~a. že Sil~drin tlte nik~
dy 11ellol takl} ~ah~~gn~ ft
priro(;Jzen!'l . ud~r!l/i
fflma

Q@lg~ -

vahy k bohatiersk~mu ~{IQ•
su, znovu sa vracw (l I'Oi:•
víja pradávne ruské itt~p_l•
račné · edl'oje,
poly!aniaTPé
opjavy slcladaterov Mpcnf!J
l!ŕs,tky (hlavne Musorgs/cé.
lw a Borodini:l ), Vasneoovo.
ve motívy bylín.

** *

päť4lf.l~nej

fúgy

ro~trJuenýr;h

P svetovej

okračujúc

v ruskej i
polyfonickej
tradícii (Glinka, Tanejev,
Hindemith, Sostakovič) sa
RODlON SCEDRIN r ozhodol
vytvorit svoj cylclu.~ z~ zm:·
ltídií a fúg a vytvoril ho
odvážne a skvele. Zdôraz -

j~ · Cistg

a

pl'ostá. Ospornýmt. g jedno~
duchými -umelepkýml pro$.~
triedkamt sa speje ku prqn..
diózneJ kulminácii, ~a 'ktg"
rou na$led,uje ,.ka~k(ir;{QIJJÍ"
~Piitup, sfa ~ly zmrqzouanttil

@móaií.

Zrťljm!!

toto prelúdium a fúga tuth
ria ideový kulminačný vr -·
chol prvého dielu. Mimo•
riadne pekné je desiate pre·
lúdium cis mol (p assacaglia). v frt,qrom sa nežná a
lcrotlcá melodika postupne
rozpú šťa
v
jemnučkých,

vďačne,

***
dobfl sg afJra•
polyfQnii slforl)
vSetcí veľkí s'ffladateli(l Ale
vytvorí( ucelený cyklus, ktorý by sa mohol povaiíovat
za svojho druhu encyklopé·
dtu tuQ.ského IJucha, SeJ po·
darilo len ncmnohým. Ba·
chov temperovcmí( klavlr,
toto "unikum, ktoré nemalo
predch()dcov",
skladatelia
XX. storočia obnovujú rôz nymi s.p ôsobmt. Htndemithou
cyklus Ludus tonalis (hra
tónin ) sa, prirodzene, vo
všetkom nevyrovná Bachov ·
mu, ale zato utvrdzuje zásadne nové chápanie tonál·
neho
systému, har:mónie,
~omppzícifJ c~:lku. So&t qko·
vtaov monumentálnv cyklu$
U prelúdií a fúg, op. 87,
vyja(lruje I/klon. ru$'kef pa.
dnešnej
Vcajú
k

an

2%

Rozvijat ideové

princípy
socialistickej
kultúry a U1nenia
l. 11tr,)
l~ll or~ án ov Pli peprllltttl s kfch llvlov, aa

(·Dokonllenie z

p rOPP!lll očilll)'
Allpeiine zúi!asli)lljú na !IQilliJlllllltkiiJ .k.ultúrqttJ p.olltik.e;
predovil!tkým pa y-ýc)}gye pbyv~ttellltVI k soolallstioké·
mu · vlastenectvu, proletárskemg a sgcialis tr.;Jcilmq in· ·
terna cionalizmu. Ich d ôle!Upu (llohQu je ·rozltodnf boj
proti ~kfJP kpfve~ prejavom mtclonalizm u. Strpna po•
vabje čin nost Csemadoku, KZUP·u a MaticQ alovenskeJ
za VÝZJJilnlDO. il potrl!bnú pre d'alil J.'O:svoj jednQtneJ ilt4t·
11ej kllltúrno· ol!vetovej Q polUicko ·výchovnej llln nosti.
CIEĽOV vytýilen~ch XlV.

QspeSNO REALIZACIU
P. REzjazdom
l}SC a zjazdom KSS md

Scéna z baletu Anna Ka reninová.
nil iné stránky ruského

zorný 1.1,hQl, ; ~torght;J podá·
va matel'iá! plastným !1{/ra~ 
nym jazy/cqm. Laicgm6no~t,
humor, trónia, ba aj ostrá
paródia žili predsa v ru skom umení vždy popri pátose t tragizme - a rea ·
lizmus · pri stvárňovaní ne·
vylučoval analytické a bystré pozorovan ie.

24 prelúdií
S.,čedrinových
a fúg tvorí korrwrzk tný

celok, · Jednotu

do;;ahuje

skladateľ r ô;mymi prqstri~4 ·

lcamiz vyváeeným ro~11fie~t 
nef!ím lculminačnych /Jgdov,
na lctorýcfl, Sil drží forma
(3, 7, 12, 15, 19 a 2{))1 ryt•
rmclcým uspol'(qdaním (o~- .
rysy tém vo f4gach sú vždy
jasne vykreslené a rýchlo
.u tlovievajú v pamäti, , ryt.
mu~ u! ahčuje orient(iatu p
zložitých lineárnych kom•
pje;~~och); dglei intonačnou
príbuznosfou q častým vy.
/techtíuanim prestávlgy m!l·
dzt prelúdiQm a fúgou; g
konečne ..... P~'fsnou Zl'lcadlp.
va!' symetriou prvej a PPs~
lednej Júgy.
1

V

tomto diele sa už vy.
lcl'yštattzoval skladato.
tou
ptanlatický
l'ukapts,
Sóedrtn sa neuyhýba bra!JfÍ."•
nym, nápadným efektom,
Neimponuje mu askettalcý
zvuk klavíl'a, rovnako rzlco
snaha o vokalizáciu nástro·
;a. Rezpedálové .,prirodze•
né" Zltente s presnou, Pk·
tiunou
prstr.Jvou
(iileciaJJ.
(molto articolato) jas ng v. y-:..
ladruj" autorove zám.llry.

veľký význam fednptný postttp št(ltnych Cl spoločenských o,.gáfll)v, orga-

niz(lctí a in~titúcil v zásadných otázkach - v rán:ct
celej federácie. Oôle~itou úlohou celej kultr1rnej llln~
nosti je výchova v duchu priateľstva _a spolupatr~<!~ostt
českého a slovenského národa o: lt(lrodnosti žtjucich
v 11ašej vlasti. Veľmi tíčinn~m ndstro~:Jm ich vzájomného poznávania a zbližovama je kultura a umenie.

a

~avifilt~kehq ~ivota a naši~!

•••
yklus otvťtra prelúdium
a ft,íga, ako obyčajne
o C dttr. Potom, podľa kvin·
tového kruhu nasledujtí f úgy durových a molovúcll t6·

C

krehkých pas~~ach a zno.
uu sa vrQ()ia v. r~príi; ~, č ím
trocltv. pripomínr;~ Gl~takQiie
árie (la capo.

•••

A J druhý

diel má svoje
urcholy a
pokojné statické st avy. Jarná lyrika a priezračná, .~po ·
kojná nálada pätnástej a
dvadsiatej prvej fúgy (v poslednej je ako cantus firmt~s. p'Qužttá Pac'/!Ova t~ma)
sa strie(lajú, s h;pnfliktne
dMmattr;kou. kontrrJstne !JY·
qstrr;;no'!l nálado'!l dvafl,$ia,tej
j(tgy. F.eflriqk.~ {!ClterzQ ( 19)
sa mi14ne ll ~áprgfnorn tem·
p~ a l}f!snípc~j dynqmike_
Na poquttQ jq temer neuv~·
riteľné, ~e vatr;;tiok.~ prelú·
dtum a fúgg g mo~. lctgré
p(n(:! a/J$Ic,~hnu ge.lý rozsah
klaví ra, $!1 naPí!lané len pre
tavil ruh;u. l)vqd:fiata ~tvrté
prelú(llum a f4ga tvgria fiÚ•
merný qiJW~ ~ Ovaanýmt,
zqyršuj(í,o tl;tk (!@Iý cvlflu$.
kulminačné

pr-a~i klavt•
Vke>l'!q@rtn~J
l'istQV }fJ ; rJiímfJW pr ·

vý 41~1. ktorý Pl!rlik!i efglft·
nt~Jiím QQn~ai§!m · VfJPNJqO·
vaním, Dr«hÝ digl 4DPI~al
,y ~ladatel' ltm ne441.lr!Q, Jeho
lluatJ~I'!á r~o i~ i:IQ~itiJ/fta,
gle pqdľa QUtQrtt(ltlvneho
vyjadrenia prQfePCJI'a JAKO·
V A ~AXA, /JeiPQPň-Y~11 Yltti·
me po"vrnpsť illtf:rpretPv :
"J ~ to uýrcr~n@ Q or-tgtfl4l·
n~
ltielg, pypl'aqgvan.~ s
oltrgrnným
mq,js(FDIJ§tvom,
~qmiergn6
äo butlúrmo1tt,
veí ký 11kletdat~ľov čin, lfl v
ňom vyjadrený ~vet ro~ma
nttýph íudských lt4voo a
pocitou. $klarlba Qblohuje
peťa
1~lbok(/oh
my§lltmok.
Dvadsaťštyri prelúdií a fúg
má pred pebou vrl/'k4 kon·
ce,.tnú .(!udúcnost".

Dňll

kov

11,

oa

ll~Jcambr&

fii\Nidanill

t. l'· uglynifl l.OQ t'll•

lll.ldgbn~llo pedagó~a

A lilklftdtlt!!lä MlKULÁSA MOYl?:ES~\ ktg.
r&mu - !'lpolu 11 VIUII!U!llll Figu~qm,:ay~·
trtm A MUmlá@gm ::Johnflil:lt•gm,Trnav·
lik9m ..... p:vi:PIHH!I llt~<torlgka úloha, VY·,
tvtrftt ~vgJtm dielom I!POJQvac1 ~lano!(
l.llflq~l

l{flnt.!rl\gio!l gJ>rpq!)nGQV a me('l~l

pgkrgkovo OllitmtovftllQ\l !llQVtlll§kOI.I lllQ•
l:larno", rept'aw.entovftno\.1 1eno §Ynom Altl•
~tlmlrorn, ~. S\.\gh,ofiotn, J, Ql~karl'lm •

flolllrnt.

l'ovohmlft u(lttela· Itantorll U§!Illll'f\Qva·

lo (llftjtnll V JlľV'9Gil f4Z!1Qh !!Kl1Hilltt3f§!<é•
Jlg v9vlmll ť!!ži!l~Q Moy~e::ogveJ po~orno$·
U fUt au(lhoVJlÚ hudbu [Orn~& C.: d.lU:'o

d nlol,

pQií!ltné ottertórlá, :z:bory t or·

1111nov~ tlldadby). Postupne !!ll vym11i'íu·
j@ ~ tgbto p!'lrnllrna jlldno~h'llnn(lhg 2íll·

merania 1 z nadvl!zovania na bachov·
skú polyfCiniu 1\ ab&orllnie ll) št~ l ovo ·
mladšie črty r omantických skladatelov.
Zameriava sa predovšetkým na žáner
lyrických miniatúr (piesňových i lnštru·
mentálnyeh·) v duehu Sohumanna, Ohe•
pina, ale predovšetkým Griega i Čajkov·
ského, s ktorým! má Moy:z:esov n ature,l
viacero spoločných znakov. Hoci najma
po roku 1918 siaha čoraz častejšie l po
riešeni foriem závažnejš!ch, roman t t c l~é
pozfcte v podstate nedokázal už opu stiť.
V priaznivejš!ch pol1tlckých a umelec·
kých podmienkach sa po prevrate zná·
sobuje Moyzespva tvorba ~ v kv&nti·
te 1 · v žánrgvorn ro2;pty)e.
Moyze:;ov umale G~~ vývoj :Jrneru!ll k
~Qfll24 tntenzfvneišiemq využitiu prvh'nv
slovenského giel'!ňQv(lhg fol~IOrll ...,.. !l to
od. púhello cltovanta él~ pp pqstlhnutfe
špecifických rytmických i melodlckýr.h
znakov. Za svojho života upravil MovzP.s
viac ako 16() ľudový ch piesn! ~ prevRž·
ne zo Sarllla, kde pOsobll, a od Zvqle- .:
na ..... ltde sa narodil, tak pre fuds~ý ·
hlas, ako l pre nástroje najrozlll!negte·
ho obsadenia. Najznámejšie st!í N6r"d'1é
sp ieva nky pre miešaný zbor a zblnPka
30 slqvenskýr.h rod ových piesní ppe ~en·
skt trQjhJas. Domjnantno sť t•om!l ntl ck(i~h
štýlových znakov nacblidzame v t ých to
ako aj v ostatných skladbách - v s na·
he po čo najkantabllnejšom vedenf me·
lódle
' s ~enom M. Moyzesa sa spája aj Pl'VÝ
sl ovenský pokus o riešet\le problem~tl·
ky elementárnych začiatkov kl&v!rnej
pedagof,!IJw. Na svojej J{Javfrnej ilkole
liilolupracgvéll s l'<Jir,JJ~Iol!l Vilt!C01tl. ~a~
r!lďova t1hn
po~etn1cll
!lldnqgup]lých
úprav pesničiek sa usiluje {v zhode so
súčasnými tendenciami l v prvom ra·
de - o rozvoj žiakovej muzikallty, v
oblasti fyziologickej nadväzuje na Brett·
haupt a (prlnc!p h ry váhou uvoľnenéh o
ramena). Ku Klavfrnej š kole vyšli {ná·
kladom Matice slovenskej l dve zbierky
inštruktfvnych skladbičiek Naiim deťom
a o niečo náročnejšia Nailef mléde!i.
Ešte predtým (r. 1913) vyšla mu Orga·
nová ikola, ktorá sa ujala na učiteľ·
ských tís~av o ch v celom UhorsJm.
Hoci v predprevratových , rokoch May·
zesovi štátna služba (pôsobil ako kan·
tor a učiteľ kratšf ~as na najrozll č nej·
šfch miestach l.Jhorsk& 11 až od roku
1908 d o svojej smrti v ľ~·ešgve J ;memgž·
ňovala spočiatku ~ zapojiť sa In•
tenzfvnejšie do vývinového prúdu sloven·
skgj kPHtllly, pž v l'. 1905 zaslal redal';clt
N4rgdntcb ngvfn (pod pseudgnymgm
Vla dlmtr Sokolov ) svoJ Veniec sloven·
akých národnfch p iesnf pre zbor a vel·
ký orchester. Z hfadleyl';a qpgq!Jn~)l.g ~l·
v ot a východnéh o SlfiVI'ltU!ka :zoln'l\l MCJY·
zes významnú úlohu svojou interpre·
tačnou aktivitou, pri budovani prešov·
skej hu dobnej školy, v ktorej bol po
r. 1918 riaditeľom.
Jlf@aP!!tato~ MQY7íl't§OVIlo školenlfl
a
prgxo p.rl VÝI'ifllvbe v!lč~loh fqr iem (l pri
ln~t~lJtn~nt41'JIO {lsp~Sn~ pr!'lklfm~l
~yn

)ono

Al@JatHler .... MI'!Pm ~prav, prfpa!ine
l poaitatnf.lJlifm P\'t:tpracpvanfm nle~to·
rycb s:kllulieb. Z!!!llMil sa t~l! na dlhš!
Uli!i p iCh 7í!lkDtv~n}e v lmnc;ertnom reP!Iľtobl {MfttA VJ.'IlhQvs}tá s y1tlfDPiiJ, Päf
ilarliisk ých piest~ ( prp mi!:llílntÝ JJJpr a
JdnlJ', !lláJ nP.ttnli ouv vr&lirlt N!!~O SinVfln~kg i balado Ctlbur p ri! tenor!!v!í 36·
a V!llkf 9l'llhl!!lfer ).
PQslednDU pokonl!eneu :;kladbou bolo
SIAi!lkqyé kvortet11 c:; tlu.r, v ktorom Mpy~1!10 prf!svec! ~iVtJ jlosgal k synt é;?:e prvkov
klastcMlw ~tý lu. fnaJrnll ffaydnt)vho l s
r,har,~ktflristlcl5ýml ~nakm! rudoveJ ptes·
flovo~tt. Mik\tlá.š Moy~e:;; li;OmrP.l 2. 11pr!·

•o

la 1041 a Je

pocllovt~ný

v

Pre~ova,

v. CJZIK

SKO

v novej seZóne

Svoje kon certné vys túp enia zač a l· SLO·
•\Ť.EN SK? KOMO.R NY ORCHESTER s · ume
Je ck ým vedúcim BOHD ANOM WARCHA
LOM na druhom a bonentn om lwncertfl
tohto r očnej s ezóny v Slovenskej filllar
m ónii. Posl uchá č om preze ntova l rad zau jímavých skladieb, doklad ús ilia o repert oár n ielen u m el ecký hodnotný, a lf;

s·olíd nej k ompozfcle n emeckéh o s kla dat eľa z r ozhrania bar oko,Vého a klasického h ud obnéh a slohu ·a . nesporne
na jlepše j skl'a dby večera· Koncertu
pre gitapt a s l á či k ov ý orchester D dur
uj pestrý. so· súbor om s p o lu ú.č in ko vala . A. Viva ldi ho li keď ide o úp r avu - ľo ..
g,i tar~ s t kn · LOUISE WALKEROVÁ , všesé cle Az piazu) . SKO našiel sk ladbu, v
obe cne uzn á vnná nielen alw p op nidm~
1\tore j, č ! prostr edníctvom ktore j vedel
só list ka, ale aj a ko pedagóg na Huclob
r o zo h rať všetky svoje s chopnosti: v yv otl e j 11 . d r.a m at icke j a k adémii vo Viedni.
la ť a tmosféru, udrža ť nap!itie a zároverí
Bola
sólistkou dvoch
proghm10vých
k ľ ud . A pr áve v tých to bodoch b ol " r ozsl,{laclie b: · Koneertu pre gitar u a sláči ·
kol" m edzi súborom a sól!stkou n ajc!terlwvý' or c liest é r ' G d ur a d J. L. Kre bsa,
nejšf. I ke ď bolo cft!ť, že m á me pred
sebou umel k yľíu veľ mi dobrýc h kvalft a
formátu, predsa len poč a s celého svo jh o
vyst úpen ia ost a la "cudzím telesom" v
súb ore, "hosť om" , a le nie spo lu účastn f
kom č i spolutvor c om. Nevedela dosiahnu ť pružnos ť a svi ežosť te m pa, ktoré sú·
bor nasadil v rýchlych č a stiach , n evene la dos i a h n uť pokoj a rovn ováhu so
sú bor om v čast i ach pomalých. Tr ochu
roz vl áčne pôsobila suita Abdelazer od
H. Pm·ce lla - pr edovšetkým s k l adateľ a ·
vým nie na ji deáln e jším zoslmpením s kupiny ta n cov (Air , Min u et , Air) ; tu mohol
sú bor trochu p omäcť, cit livejším oclstup-·ľí ovan fm tempH d o d ať via c života ose m·
časť o ve j skla d be i za c enu "prehrešku" voči a u torovi. Z hTad !s ka kompozič 
ných kvalit s ť a s t n ejš ie bolo zaradenie
Sara ban d y, Gigu e a Bacl inerie A. Gorelliho :. tJútavé v · nulloclik e,. jednoduc hé v
'stav be a b ezprostt,eclne interpr etované tvor ili d obrý úvod konce r tnéh o v eč era .
Je u ž takmer z vy kom, že SKO do svo jich pmgra mov za radi asporí je de n súčasný titu l: n a tomt o v eče re to bo la Ko·
morn<:í hud b a pre sláči ky (z r. 1962 ) od
L Huruíka.

I. SišKOVA

Snímka: Z . . Mináč o v a

Slovenský komorný , or chester,

y

Caro cirkusových svetiel bez
•

Do suojej j u bilej nej 25. sezóny, do obdob ia oslá v 55. výrocw
V OS R a 50. vý ro čia vzniku ZSSR vstúp il spevoherný súbor
prešovskéh J divadla Jonáša Záborského prem iérou oper ety
Juri ja M / ĽUTINA C ar o cirk u sových svetiel ( pôvodný názov Cirkus zažína sveti ií) , Tctor á patrí m edzi autorove
h udobne n aj pôsobwejšie a divadel n e naJús pešnejšie diela.
Patri uzna nie dramaturgii pre šouslceh o divadla, že od r olcu
• 1957 u:ii po t1:etí raz dá va miesto vo suojom p r og ,·ame t omut o"
,vý zn amnému t vor covi soviet skej oper ety (P oplach medzi die u -~
č a tmt 19ST. Bozlc Juan ity 1961) . Réži u tretieho t itulu
z verili u Prešove uz známemu Dmitrijo vi SEYCOVOV l (p r ed rokom t u insce11oval v lastnr~ úpravu Haškol!ho Svejlca) . národnému umelcovt USSR, hercovi Státneho ope ret n ého di vadla
v Kyj eve, s leto rým DJ Z ur;lr žuje pr iateľské st ylcy a úzko
spolupracu j e Sevcov patrí 1c popredným hercom a spevákom
h udo lmo - zábavného žánru v Soviet.>kom z väze; za d vadsať 
šes ť r okov vytvoril do 200 rolí, už alco 32-r očn.ý sa st al zaslú žilý m u m el com a ako 41 - roč ném u sa m u dost alo naj vyššieho
. uznania titulom nár odný umelec USSR. Okrem t oh o j e aj us i - :
l ovn(i m autor om a j eh o Udatný vojak· Sr,ejlc j e už šiestou
oper et ou. k t orú napísal ved no so skladateľ o m V l adlenom Lu . Tcašovo m .

. Je l en prirodzené, že pri te j to svoj ej_ intenzívnej umel ec kej či nnosti a d ost al i Te réžii - jed nako ťažis ko j eho pr áce
t nevšedného tal ent u zostáva pre d sa .'zen v h erecTe e j tvorbe,

XVIII.
prehliadka
če.ského

koncertn·ého
..
umen1a
V dňo c h 26. septembra a 1.- B. októbra t. r . b ola za ve ľkéh o záu jmu odb or níkov a publilw v Dvoi'á.k ovej s!enl
Domu ume lcov v Prah e u ž osemnásta
prehliadka če ské ho koncert ného ume nia. Na dvoch orchestrálnych a na pia·
tich Iwmorných koncertoch vystupova
li z r elí · u melci i Jeh mladí !<Olegovia,
n er az priamo ich žiaci.
Zauja l najmä Karlovarský sym fonickS'
orchester v záve r ečn om k oncer te z
)3rah msovho diela, n a ktorom pod vedením Radomila Elišku pred viedol s Dag·
m ar Ba log h ovou 2. l<lav!rny ko ncer t, s
Ve ron Soukupovou a Pražským mu žským
z bor om Rapsódiu na Goetheho t ext a s
Bohusla vom ľ'' atoušlwm Koncer t pre
husle· a or ches ter D dur. Vo všetkých
zl o ~ll.ách bolH najyyrovnanejšia vol<álna
Rapsódia; v oboch inš trum e ntá lnyc h lwn

čara

l

Tct orá j e 'pl ná j av i·sTcove j ku ltúry, sympatick ej d á vky p rirodzeného humor u, eleganc ie a realistickej pre sve dč i vos ti - alco
to d okázal svojím pohostin ský m vystúpením v úlohe Svejlca
v Prešove- ·vedno so zaslúžilou úmel lcyňou L ý di ou Záporožco vou . Naproti tomu - r ežisér Sevcov v t ejt o Miľu tinovej ope rete si nevedno pr e čo ul ožil t akmer aslce ticlcú disciplínu, na
príbeh i vzťahy · zameral až p ri veľmi trie zvo hodnoti aci pohľad
a ci rlousovú a tmo.~féru i jeho Sl;m paticlcých pracovnílcbv zbav il
č.axa ..i , j.eo:mosní, ,kt(J ré-w . :~ebe skrýva n i(!len ľúbostný vzťah . ale
už aj sar11otný poj.em cirkusu ... T.e.jtor .zák l adnej tónine j eho
Tconcepcir; ,.~P.. prispôsobila aj . výprava so svo jou chladnou,
neutrálnou léonšt rulcciou, strohosťou v Tcostýmovaní. A to
sa v ist ej m iere preni eslo aj na súbo r .
l Tced . ·táto i nscenácia nepatrí m ed zi najúspešnej ši e v r epert bárt · prešo vsk ej spevohry, nemožno podceň o va ť pl odnú
spolu prácu s týmto ;;ovietslcy m umel cvm, u žitočnú ko nfr ontáciu s odlišnými m etódam i práce, čo sa aki ste Tc lad ne odrazí
v ďalšom vývil:!e t oht o súboru.
Mimoriadne r ados tný u.mel eclcý zá žitok n a p r edstaveni.ach
Divadla operety z Moskvy bude pre n ás asi na dlhý čas vrcholom, vďaka vy n ikaj úce; r éžii G. P. Ansimo va a vy solcolcvali t nému um eleckému. súboru tohto divaclla.

GIZELA MAČUGOVA

a

Autorský·
v·e ·čer
Koa cer t z tvorby s k l. aclateť a
STEFANA NEMETHA-SAMORlN-:
SKE HO uspor ia dal Zviiz s luvensl\ýcll skladateľ ov v Zrkad lovej sieni Primaciá lneho pa lá c a.
Dnes 76 - r o č ného umelca, l\tOL' ý
predovšetkým pôs obil alw pe dagóg organove j h r y na Kouzervatóriu (-od roku 1.940 l a p o
založení VŠMU tu vyu č o v t~l l\la·
vírmt h r u , pozdravil dr. Vla dimír Č íž ik. Vo vecnom úv odnom slove r e á lne zh odnotil č in·
nos ť pedagóga-sklad ate ľ a, ktor ý v b r atisla vsk om h ud obn om.
~ivo te zohral nie nepods tat nú
úlohu.
Z programových s l\ladieb b o·
Jo Sláčikové kva rteto g mol
na jinteresa nt ne jšou
lw mpozíciou, i k e cľ da lšie skla dby Klavírne trio, Klavírn e kvinte··
to patria v rámc! lw m or ných sklad ieb k Néme tllov ýtn
najlepš ím . Prvé s l áč ik o v é kvar
teto (vo v e ľ mi dobrej i n t c~ r 
p retác íi Slovenského kvarteta ]
bolo tou sk la cl bou, ktor á sa v yzna č ov a l a n a jvyrovnane jšlm vy ·
užfva ním jednotlivých n ás trojov. Od prve j č asti (Allegro ],
ce z Andante s os tenuto (výraz ..
ne chor á lovitéh o c ha r a l<te r u),
kde s a prejavil sldadate ľ o v ne·
popieratetný obdiv l< dielu J. S.
Ba cha, smerovala sk ladb a l<
tretej č a sti ( Sc herzo, Allegro
vivace ), posadenej n a me lodi·
l<e ľ ud o vo-tane čn ého clútraktP.·
ru - so s ilným vplyvo m s k la d a te ľ ovho učiteľ a Bélu Ba rtóka . Pos ledná č a s ť je vyvrch olením a záro veň dotvorenrm
celku.
Ak spomenie m e na úvod kon·
certu odznelé Klavírne trio [P.
Ko váč, V. Simčisko, D. Dočkal J
a záverečné Klavírne kvinteto
(Slovens ké kvar teto a H . Gáff orová - absolventka z 'k la vírnej triedy sk l adateľa), ich
ch arakterist ika . by zhruba zodpovedala u ž. vyššie poveda!lé·
mu. Av~ak p rof. Németh -Šamor ínsky nem á obavu
uvie sť
skladby pomalou úvodnou č as 
ťou šir okého, miestami až pri kľudn éh o chara kteru . .Na rozdiel od Klav!r n eh o tria, kdB
hned v druh ej č a s t i dochádza
k vystriedan iu ( Allegro n on
tropp o ), pokrač uje v Kla v!rnom
1
kvintete d r u hon časťou [Len to u
cantabi!P. ), ktorú rozospieva do '"
chorálovej šírky, a by posle dná
( Burlesca, Po co a ll egro l vyzn e..
la o to pre kvapu júce jšie. V a n !
je dn ej z oclzn elých skl a dieb nešetrí technickými problém a mi,
i keď ich ť a ž k o n a zv ať prob léma mi v pravom slova z mvsle.
na koľko vyzn ie va jú ako 1ľáh o·
dilé ( "pre lu clova n ie" ). [e h o ná k lonnosť k me lod ike a r ytmi .
ke ľ udov éh o cha r a k teru je dokumen t ovaná v jeho diele s
b ezp rostr e dno sť o u
a ohklopo vaná elegickou šírkou JJ oma
lých úsekov, pôs obí o ~ vi ež uj ít 
co.
l. SISKOV A

š ek Pos piiíil, dynamic.ky nezohratý s kla Pre lúdin .
Noktnrne pre ·rá vú . ruku, v
cer toch, hoc! zdr a vo nt uzika'n ts ky pot'ía viristom Zdeňk om Hn átom , nedos iahol
k tor ých ,by · je h o suverénna t ech nil\a i
tých , sa v pom alých vetách i(pri pianis ..
potr e bnú komp aktnos ť . cel ku v šostako·
jemné ťarEj bné odtiime eš te via c vynil\·
s!má cll ) preJavova H it~to nač n é n epresvii!ovej Sonáte op. 134.
li p r i striedmejšom používaní pedálu.
nosti v drevách, či as točne t iež u ple·
Jan Mar'eot .perfektne pr edviedol Bárt o·
citov a v e xp onova ne j vi olon čelo vej pa r ·
Nestor českýc h inte r p r etov, violista
vn·. 2. kla.vír-nu . s oná tu, pos luch áčsky · Ladis la v Cerný podal mla distvo svieži
til Kla vírne ho lwn certu. '
va ačne j šéj , lte záč ove j 2. k lavírnej soná ty
Janáčkova filh aŕmónÚl .z Ostravy po d
výkon v ľ ahk o p arodistickej expe r lmen·
sa uja l Riclrard· Kŕatz man . Pr okofievova
tálnej Tausingrovej s k la clb ič!{ e Due tti
vedenlm d r. Otakara TI'lt-líka ··sa v . úvod3. k lavírna .s on áta : v podanr Evy Kr'á m n om kon certe pre dstavi la v Sorrim erocompa t ibili, n a k torej úspechu sa rov·
vom ·Konce r te pr e h usle· •a ór ches:te r , v · ské j z r ejme·. e·š te l'lie je doZl'etým · ume -,. · na kou mierou po di e ľ a la s ld ad até ľ ova od·
lec·kým tvar om . V· tr och závere čných
ktor om bol sóli stom Václa v, SÍI.Uil ' a . v
chova n k y!'ia - s opranist ka Br igita Su i·
·Gho,pinových . s kla'c!bácb , precl~ed ených
Schu m an novom Konce).'te ·p re vi'olo'n če.!o
c ová. Hudba, použ!va júca nové kompa·
Ivanom ., Kl ~ nským , , vynikal · väčš mi · peqli - , z i čné techn iky, zaznela s rovn<! l<ým
a orchester s o sólistom Stanisl!lVOm AtJo·lom :.za·rlr žov.aný zvuk k:la víru, než oča ·.
lín om. Suverénny výkon pode.J Zde n ek
úspech om tiež v p odaní Josefa Horáka
· káva ná brilril1Cia. ,
Otava ~ piesňovom cyk le Víti~zs lav li No;
a E mmy Ková rnovej (Due Boemi ), ktoľ1
•Na· · or~ám ovom večer e dominovali výváka · údolie nového krá.ľtivst v.a : K· s l\1u,
uviedli K učer o vu Duodrá mu pre bas~\ la ·
točne tempe r a me n tnému p~;t{javu. vypr,o- ' kony .Jii'ího Rei nb!lr g era: vo Franck ovej
r!ne t a klavír f slda ct ate ľom pre nic iJ naChorá l ov e j · f antáz.ii a niol 11 • Milana
vokova l vša k orchester až · foset •I'álénf ;
. ,prsanú ].
SJ·ecbtn; · ~ torý •v Bachovom. Prelúdiu a
če k , k torý b ol s óllstom.- v ·. 3. · klllviill!om ·
Na tom istom úspešnom večer e , veno·
fúge. Es dur 'úchvatnou ' gradá'clpu ·v · zá·
konc erte Bohnslá va Martinu . ' · .
vanom českej súčasne j h u d be, pr ed v!e·
vere diela zalmn čn l{r á~n y v ečer. Popr i
Strhu júci zážitok z l,{om ol'n ých súbo·
· ctol Va lter Vítek a Ja n Marco! Pálenii!·
týchto, sk uto.č ne ld asických výkonoch
rov prip ravilo oml a dené · Kv~rtet o m esta ·
k ovu Partitu piccolu pre k larinet ~ kla·
nem
ožn
o
osta\ných
označ.iť
za
m
e
ne
j
doPr a h y v So stakovič ov om 6. ' sl áčikovom .
vír, Jli'f Vále k Paue r ove Inter polá cie p re
kona lýcb. A:len a V,e selá Obja vuje vo
kv a r tete, popri ľ\om maťne j ší vý kon Jasólovú fla u tu, Zde ne k P n ie ~: a Ol ga Bo l·
Franck ove j Chor á love j rantá zii h moľ
náčkovho kvartet a v Jánái!kovom · 2. sládocká Ma t ejovu Son á tu pre p oza un a
nové farebné mo~nosti, jej o dchov an kyňa
iHk ovom kvartete pôsobil dojmom, ako·
klavir a Jii'i Ka niak (s a utorom pr i Id a Ka mila Klugarová tlm o čf Bach ove Prelú·
b y t ft o r enomovaní umelci po dcenili vývír i l Son á tu pl'e h oboj a klavír od
tlium a fúgu D dur ako hudbu plnú žl·
znam · kon cert nej pre hliad ky. Pražsk é dyP. Ebena.
vota a r a dosti, zatia ľ čo Pe te r Sova dina
chové k vinteto s Josefom HáJom vo Flos Na záver by som rád spomeuul , že
v Bac h ovom Prelúdiu a fúge e mol 11
manove j Soná te pre d ychové kvinteto a
prehliadl<a nebola sú ťa~ou . je prir od ze·
Václav Ra bas vo Fran ckovej Chorálovei
k lavfr nezostali ni č d lžní s voj e j vynikatl é, že sólista, Hle bo sít!Jor ne môže v
fa ntázii E. d u r svojím podaním s kôr zcl 1l
júce j povest!. Takis to mladý súbor Nové
15- 30-rainútovom vyslítpe ni uki't zHť vsd >' ét 2)ľí UjÚ myš l!enkOVÍI h fbku t ýchto die l
klavírne tr io sa u kázal v dobro.TJl sve tle
ky svo je k va lity, negatívny v plyv n<t výZ troch h us listov najvyššie uz nanif"
v Smetanovom Triu g ·mol, aj l<eď k do
kon môže ·ma ť za r élde n.iP. na to
čl
tJatrí Pe t rovi Messiereu r ovi a jeho part ·
s ia hnuti u dok onalého prP.~i tia Smetano
11no mi esto v koncer tnom p rogram!.' ·ne·
'HH'l\F! pri klavír i Ja r m ile Kozde rkove '
vej h ndh y, por o vnate ľ n ého s výkonmi
vyhnutnos ť po dr iadiť sn drama t urgi, l<e j
- za š týlové pre dveden ie Str a vi nskélil'
c(~Sk ého či Su lm vh o tria, Sil mus í súbor
línii preh l.i udl<y il po d. Id e s kôr o možDuo tmnc nrtante. Pr edvede niu Smeta novP.Št P. len ' dopracov ať .
n o s ť, vytvo r iť si o iJroz o ce lkovom . s tave
ho d ua Z do'movi ny Zdeňkom Brožom 11
Nie cell<am vyr ovnanú úroveň ni a l
i nterpreta čn é ho um r. n in a o ' jetlo vý ..
lanom Vr á nom p ri Já nvfri c h ýbala on~
koncqrt piati ch mladýc h klavi r istov, z
hl!adkach.
vý n imoč ná s lá vnos tná d o kon a losť. kto
ktorých si u pu blika vys lúžil najv H č šf
MOJMÍR SOBQTKA
r ú si Smeta nova hudba vyžaduje. Franti
o bdiv ·Mir oslav Langer v Skr iabimivom

Možnosti využitia učebnice HV (9. ročník ZDŠ}
na hodinách Estetickei výchovy
(Dokončenie

z

č.

20.)

V druhom ročníku je plasticky motivovaná kapitola Na
prelome sto ročí, venovaná umenút impresionizmu. Názornosf
vuemu podporujtí vhodne vo lené ukážky nových farebných
a kompozičných techník, ktoré
sa prejavujtí v maliarskom ru kopise Moneta a Renoira. Z hurlobníko v sti tu zasttípení Debussy a Ravel. Z diela Debussyho zaujme najviac vhodne
volená ukázka zvukovej palety
symfomckej
skladby
More
(pravý ličinofc môžeme dosiahrwť len kvalitnou reprodukciou
bez zottkov(jch .~kvŕn a vibr á cií) . Notová ukážka melódie
iiprmielskefw ľudo vé ho tanca
(Bolero) je vďačná na r eceptívne osvojenie, ale veimi dobrú službu urobí aj prehrávka
niektorrích častí Musorgského
Karti11iek v Ravelovej iniitru mentácii. Vyzdvihneme tým jeden z oporných in.~piračnýclt
zqr ojov francúzskych umelcov
a záro ve1'í dáme výbo r mi mož nosť zvukovej paralely skladby ·
v d voch odlišných
verziách
(klavír symf. orchester ).
Takto najmarkantnejšie vystrip i do popredia skvelé iniitrumen tačné majstrovstvo hudobných impresionistov . .
Prechodné zjavy meq,zi 1tudbou l9. a 20. storočia nie sú
v učebnici zastúpené. Osnovy
po~adu.iri zmienku o Mahlerovi,
Richarrlooi Straussovi a Re(lero vi. Z bohatej tvorby Pucciniho p1·ipravíme ukážku talian -

skeho bel c.at~ta v nových vý razových polohách.
Náznaky
racionálne konštrukčného elementu poskytuje hudba Skriabinova.
Exp1·esion istické umenie je.
spracované pod
spomínaným
názvom na stranách 103-104.
Je tu zmienka o diele Scltänberga a Berga. Notové príklady d okumentujú tzv. celot61iOvú stupnicu a kvartový harmonický systém. Pre nátzorné pochopenie treba v najzákladnejších črtách objasniť a doplniť'
tieto údaj e o vlastný pojem
dodekafónie.
vychádzajúc
z
chromatickej stupnice.
Pr otiromantické tendencie 20.
stor. predstavujú najvýl·aznejšie skladatelia parížskej ,.Se:..tky" a tvor covia neolclasicizmu.
V učebnici je len odsek o neo klasicizme (str. 104) . Vhodné
l1y bolo doplniť túto kapitolu
poznámkami o hlavných predstaviteľoclt "Sestky" a prehrať
r eprezentatívnu ukážku z Honeggera (Jana z Arctt, Pacific
231 ap.). Hudbu neoklasikov
vymed zujú
osnovy
menami
Prokofiev. Stravinskij a Hindemith. I ndividuál ny vkus tu poskytne nepreberné množstvo
ukážok. Dôležité bude zd-?,·a::nenie zástoja baletnej hudby v
dielach ruských maj~tro v. Vý bojné tendencie dof'Y (bruitizmus a futurizmas) možno de monUrovať príkladom Vari!so vej hudby.
Konštruktivistické tentfencie
20. storočia repreze.,trtie lineariznws Hindemitha, •Rôz11e

typy akordických U ruk tú':. bo -_ .
li už spomínané v kapitole o ·
ex presio nizm~. Tu nadväzuje na
ne tvorba Hábu a Suchoňa.
Učebnicu treba doplniť o po známku, venovanú Messiaenovi . .
Samostatnou
kapitolou
je
džez a úžitková hudba ako ci vilizmus prvých desaťročí náš ho veku. Bez ich prevrataého
vplyvu nemozno si predstaviť
dnešné hudobné myslenie. Ne treba zvlášť zdôrazfíovat, ie
ide o hudbu veľmi blízku mentalite našich mladých poslucháčov. Vhodnou kombináciou
zvukových záznamov do .~iafm.e
me silný emocionáln y účinolc a
. výchovný efekt · s využitím kapitol
Spevy · čierneho
ľÚdu
(84-92·), Po stopáČh . clžeztc
(93-99), Vplyvy džezu, 007-'111) a Jaroslav · ,Ježek .a. rf;alší vývoj džezu ( 118-125).
l maginativne teride11cie huď:
by 20. storočia ako 'samostatný .
celok nie sú zasttí.peJ1e v u 6éb- ·.
nici. Ale poznatfcy o reprezentantoch neofo!klor{zmu · poslqf- .
tuje časť venovaná .' 'Bartókóvc
a Kodályovi (105-:ldf?) ; a •1ta
slr. 112-117 ., 0dk(lz f.,e9}a lfl.·
náčka. K apitoty Hudp'b11f. sl(lci- ·
datelia a druh.á' .svetovd vojna
(126-134 ) a ' Naša 'R íiéa.~nosf iV '
hudbe ( 139-_144) · pothô~tl :,.,a~·
dolmdnúť a tJ.tvrďiť· vedo'titostl
o reprezentaliioch, ·: slov. · hud. .
m oderny. Sovietskej l~udJ1e if:
venovaná samostat1Íá čdsť So~·
vietska hudba ( 135-138 ).
Zábavná a populárna Ttudba
ako emancipovaná hudobná oblast' s masovým konzumom ut
dá bliž.~ie rozv,iesf v k apitole
Moderná tanečná hud1Ja ( 145-

153 ) .
Krátlmm prehfadom som ne ·
chcel
r ozobrať
problemat u.·u
hudolmej časti osn ov pre ll.
~očník. Skôr som sa pnkri sil na značiť, ah·o je mož•t é p o .~ lr.iž iľ
za
daného stavu potrebám
preclmetr.r pri IJflt!Žit1 "i!e/mire
Hv pre lX. ročrúk zpS

' ... ,

~.

JÄ:I'! SCY.IUL:T,Z

VIlle slávnosti zborového spevu
Spevácke zbory z celého Slovenska sa každoriH slávnostiach, ktorých usporiactatelom je Osvetový ústav. Ten ich - po dohode
s prípravným výborom BHS - situoval tohto roku do Bratislavy. Okrem vlastného poslania, zá ..
merom organizátorov bolo spestriť vcelku sym·
fonicko-inštrumentá)n.Y. zvq~ ...~.QJ:).Cer toy BHS vp- .
kálnyml telesami. Okrem toho sledovali možnos ť
ukázať výsledky snaženia amatérskych speváckych
zborov vyspelému bratislavskému publiku a spevákom poskytli spoznanie slávnostnej atmosféry
tých dn!.
Profesionálna l amatérska hudobnú činnosť sleduje v podstate rovnal{é lmltúrno-spoločenské cie·
le, je medzi nimi priama väzba. Rozdiely badámB
len v clramatmgickom zameran! 11 v úrovni interpretácie. Pritom me!{toré spevácke zbory closu·
hujú v určitých parametroch pr ofesionálnu úru VE!ií. V dramaturgii Inklinovali naše zbory pre cl
ro kmi k roma ntickému reper toáru, no v posled ·
ných r okoch sa s úspechom vyrovn ávajú a j so
sOtasnou tvorbou, s tvorbou klasikov XX. storoč i a .
Zborové hnutie sa úzlw spája so súčasnou slovenskou tvorbou, podnecuje vznik nových diel a p remiór uje ich.
St yri lwncerty slávnost1 zborového spevu mali
premyslenú koncepciu. Prvý ( 19. X. J bo l venovaný
súčasnej slovenskej · zborovej · tvorbe. Odzneli na
iwm s kladby reprezentujúce široký záber hudob·
n e j reči našich autorov; od
n iektor ých dnes už "k)aRických"
zborov E. Suchoiia,
J. Cikkera, D. Kardoša, O. Ferenczyho, l. Hruiiovského, Z.
Mikulu , A. Zcman ov~f<flh o až po
novsle
koncipované
opusy
I.
Dibíika, H. Oomanskiího,
l. Zeljenku. M. Koi'·inka, 1. Grešnl<a, I,. Bm·Iasa. Z tohto aspP.I<·
tu môžeme hovoriť o zmenšovani disproporcii medzi novou
tvorbou a schovnosťumi speváckych z!Jorov ju interpretoročne schádzajú

ho reper toáru všal{ neda l rnoiuosť up l atHiť 'l r·oz·
IHmtllénu. Zenskó zbory reprezentovali: už
priveľmi lwmorne a lyrick y znejúci dievčensky
zbor Ponitran pri Pedagogicke j fakulte v Nitre
- s dirigent!wu Gitou Durindovou, ktorá vya há
dzala v!ičSml z pedagogického, než z koncertne·
clirigP.ntského poľiatia; . ženský" Y.bi11· Ustredilóhu
s pevokolu maďarských učitelov (s domácimi dirigentmi Ivanom Jandom a Tiborom Aghom a s vý·
borným hosťom z Budapešti, laureátom Erkelove j
ceny Lajosom Vassom) nadväzu je vo výraze 1111
macrarskú zborovú š kolu a svoju vyspP. lo sť u ká
za! vo vynikajúcom prednese skladieb L. Bárdosa
a M. Seibera.
IC,Jt, .· • 1 :• • \.lry zasltiJ)oval Bra l.i~: ~;. · ·. lw mor·
ný zbor (zložený z býva lých členov Lúčn ic e ~
TechntlHl]. vedeuý vitáluym a vyso lw muzil1á l
uym Anltlnom Kállay om. Jeho repertoá r tvori Ivor··
ba všat kých slohových období, interpretovaná na
vysolHl j prol'llSioná lDej úrovni, suveréunB a siTll u
júco.
Ľu d ový spevokol učiteľov Slovenska, fi ko pred
sta vite! mužsl1ýclt zborov ( pri absencii SZSU ) vy
rástol v poslednýc:h rokoch pod taktovkou Ondre ·
ja Lená rda na teleso jednoliateho zvuku, vys pe
le j techniky l výrazu. Posluch áča u chvacu je Ich
elän, zanietenosť, zjavná raclos ť zo spevu. Zbor
· sa '"sta'! jed nau··z ozďob ·s lávností.
Z miešaných zborov každý priniesol hod notný
vinúť

vať:

Druhý koncer t ( 20. X. predpolu cln!m J patril školskej
·mládeži. Ho jn{t tí časf dosvedču
je záujem pedagógov hudobnej
výchovy a !ch žia lwv. Tretí
koncert patri l tvorb 1~ do mácich
a zahraničn 9 ch slda date rov XX.
st oročia. Ukázal, ako v kontexte re pertoáru zborov sa uplatimjú nové hodnoty českej tvor·
by (B. Martinu, P. Eben, F. Picha) a svetovej ( D. Sostakovič ,
Vysokú interpretačnú kultúm znovtt dokumentovalo Slovenské k varZ. Kodäly, B. Bartók, B. Britteto pri vystúpení v rámci BI/S - v programe z tvorby slo!!enskýc-h
ten, L. Bárdos). Týmto koncerskladateľov. Na snímke členovi(.! kvarteta so skladateľom O. Fetom sa speváci t•ozlCtčili s BraSnímka: ČST I<
renczum.
tis lavou, aby sa 2l. X. predstavili na záverečnom koncerte
umelecký vkllld, š p eciťi ci1ý prej11v i rlwrma tur·g iu
Tt·navsJ{ej hudobnej jesen e v Mestskom divadle
Spevácl{y zbor Tllllhnik s dirigentom Vladimírom
v Trnave - s progrnmom pr imera ným · p amiatkP.
Slujkom znie mladis tvo, vyrovmme, qo zvuč rH'
mn js tra M. Schneidra-Trnavského.
znelým pianissimom, nik~ly neprfHlxponuj fJ zvuk
Okrem vyhranenosti dramaturgie (výber zborov
jeho dramaturgia je pr ogres!vna. Dirigent Akana slávnosti.) sn sledova l cieľ - obsiahnuť všet·
demického speváckeho · zboru UK Jozf!f PotuMr·
ky typy obsadenia zborov. Z detských zborov sa
priniesol náročný, pestr ý program , prednesen~
predst avil Bratislavský detsk ý zbor - s amb!
naprosto pr· csvA d č i v n . Miešaný zbor bratislavsl<ýcl•
cióznou a perfektne, cl tllvo clirigujúcou Elenou
ul!ltefov sl stavia náročné ciele Kultlvovanos f
Sároyovqn. jel:'\0 charnkterlst! kou je uvádzanie nozvuku a prepracovanie detailov svedčia o prP.
vej tvor by mladej generácie slovenských sklada·
myslenej práci di rlgentu Petra Hradila.
terov. Znel zdravým, zvučným tónom s prlmera·
IflT, T U~ f. F.'ľ'\' -' 1\J
nou zvukovou diferencovanosťou . ~ýber moderné-
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SVADBA ·z·REJD·OVEJ
©

OPUS

Dve verké gramoplatne, ktoré vyiUi v OPUS-e, sú venované
zvnkovým ukážkam svadobných rečf, vinšov, p iesni a zvykov
zo Selca a Rejdovej, dvoch dedin, ktoré si dokázali i v dneš·
nej dobe ponechaf autantické folklllrne zvyky k rôznym s lávnostným prHežitostiam. Vyjdenie t ýchto atrakUvn ych platnf
je l zásluhou pracovnikov a redaktorov fudov e j hudby Cs. rozhlasu, ktorf už roky pripravujú obfúbenú a vefmi počúvanft
reláciu K l en o 1 nic a rudo ve i hudby.

S~lce. je dedina' ležiaca pod severn.ýin úpätím ; Považského
I.novca. Pr!b ližu jP. teda svadobný obrad z tre nčian skej folklórnej oblasti. Ako uvádza na obálke Stanislav Dúžek, nahrAvl{a
(renlizovaná v štúdiu č s. rozhlasu v Bratislave ) ",spodobiiuje
hudobno-poetický koncentrát tradi č nej svadby zo Selca, t . f,
tú vývojovú, stároč iami vytvarovaná verziu svadby, ako ju za•
~ Ili stredné a staršie generácie Selčanov". Svad bu zo Selca Jn·
tet·pretu iE:' folklórna skupina pod veden1m . Antona Cagalimla,
mladého železn ičia r a, ktorý zgrupoval nadšencov z r ofnfcko- rp botn!ck eho Selca ·a nadch.oi ich pre zachovanie tradícit. Celé hudobno-slovné vystúpenie sprevadza 1udová dychová hudba
z Drietomy, li'tore) nahrávky sa stal! cez rozhlas Jednýmľ
z

naJvyh ľ aclávanejš!ch.

Op t·oti jednohlasnej svadbe zo Selca je druhá dlhohra júca
p la tňu venovaná svadbe z Rejdovej - doldadom svojráznoha viach l ~snéhn spevu. Jeho korene sú zrejme z obdobia
z<~člutk u XIV. storočia, kedy valaskf kolonisti pravdepoclobne rusinsl<eho pôvod u - založili túto obec v povodí rie·
l1y Slanej. Už aj pre zaujímavý dvoj - trojhlasný speväcl\y
preJfiV je táto platňa hudobne zaujímavejšia a pôsobi mimoriadne e mocionálne. I.adislav Leng, k torý nap!sal zasvätené
slovo k te jto gramoplatni. spomína: "Zvuková verzia svadby
z Rejdovej vznikla z iniciatívy rejdovských ochotntkov, vede·
n ých Ing. Jánom Kriš ťákom a za mojej spoluú časti, po ne•
vyhnutných doplňujúcich ·a overovacich výskumoch v r. 1987,
ktoré umožnili lepšie vyprofilovanie jej časti". Už i to nazna~ uje že realizácii oboch "klenotov" naše j ludovej hudby
pr·ed chádza ddklarl ná prá ca odborn!kov a celej sk~piny štábu
v poslednom prípude pr~tcovnikov rozhlasového' · štúdia
v Banskej Bys trici. Obe pl atnP. sa , slanú zrejme vyh1adávaným1
>tli domácom trhu a pre oživ!l.rtie a doklad kvalít nášho lu·
rl ovéhP umemio bt,dít vzácne i ll .zahraničného záu jemcu.

lnterpódium '72
Dok o n ~ eme

z

č.

21

.. J.viris lom vc ľl\ej budt:n;n :.. ~
tr je bezpochyby LASZLO GYIM E~I l Mtllrarslw ). Spája sa ll
neho fP.tw menálne technika s
v er kou hudobnosťou a tvorivou raniAzlou. úspešne ich dernons trovlll v Lisztovom Kon
certe f!. c(ur. Prillš jednostrann9 dojem z . tohto vystúpenia
dol1ázal Gyimesi ešte skorígo·
vať na svojom polorecitáli. V
Beethovenovej Sonáte Es dur,
op. 27, ľ.. l nanajvýš účinn e
spojil svoj dravý temperamenr
so štýlovou ·agogikou a pO so
h!vou dynamickou v9stavbou
~·antas tl cky
podaný Mefistov
va l č fk od F. Liszta vyn ikol tn k
suverenitou vir tuozity, ako bibkou a presvedčivosťo u stvárnP.
nl.a kontrnstnMto lyrického diH
la.
Na záver lnterpód ia vystúpil
KOMORN? ORCHESTER MOSKOVSK'F:HO
l<ONZERVATÚRIA

pod taktovkou prof. Michaila
Teriana. K jeho na)cennejš!m
devízam patrilt vzácna jednota
súhry, príkla dná tón ová vyrovnanosť (výsledo!{ jednak práce ,
a le zrejme aj l1valitnejšfch nástro jov ), ne uveriteľne vy pracované tónové detaily, čistá intonácia a zreteľnosť artikulácie
aj v najrýchlejšfch pasáža ch. So
súborom spolu účinkovala sólistka Natália Gvozdecká v l. koncerte a mol pre husle fi or·
ehester f BWV 1041) od l S.
Bacha. l keď s niektorým vyri.ešenlm štýlovej problBmi.iliky
rotázka tónu. vibráta, plasti ky
fráz) by sme r.ell(Om nesÍih laslli, nemOžemr. tejto hu s listka
ne priznať zdatno sť tec hnickéh o
fondu, l(rásu tónu, dôkladn ít a r·
tikulár.lu a vrócnos~ prežitiu.
O znamenitom óspechu soviets kych hosti svedčia nakon iec
aj štyri p r!dav ky, ktoré si od
nich nadšené obecenstvo vynútilo.
VLADIMIR CIZIK

Hosf BHS '72

Wolfgang
Schneiderhan
odpovedal
na naše otázky
stručne, so suverénnosťou sve·
tovo slávneho umelca.
Ktorá valie koncertné vysttipenie v tomto roku pokladáte
za najvýznamnojiile?

Svoje koncerty nerozdelujem
na významnejšie a mene j v~
znamnejšle. Hrlím: tohto roku
tak, ako každý Iný rok - všade, po celom svete.
Boli ste Sevi!ikovým žiakom.
Aký je vál názor na i!eskoslo·
venskú huslovú lkolu?
Slovanské národy majt1 mi·
moriadne dispoz!cle pre husrovú hru, je to zásluhou mentality, vrodeného talentu. K tomu, že sa stala slávnou, prispel najmä voľn~ pohyb »melcov a pedagógov po Európe.
U! roky !!jete vo Svaji!iar·
sku. Prei!o táto vyspelá zem
neprodukuje žladny'ch vlastných prominentných lnterpre·
tov?
.·;., . ..,.
,.".....,,...4-" .. ~· ·

.'

hudobný svet už prekonal hus·
rová krfzu.
Nemysllm, že išlo o kr!zu,
skôr o celkom prirodzen~ vý·
vo j. Situá ciu v husľovej s[érA
nepoldadám však ešte ani dnes
za enormnú. Mlad! umelci chcú
velmi r~chlo zarábať, ch~bajO
im ideály. Aj moderná tvorba
tu vykonáva určit~ negat!vnv
vplyv, lebo potláča klasické ná·
stroje do pozadia, je omnoho
menej vďačnejšia , ale pre prá·
eu rukami náročnejšia. Klaste•
ká tvorba, Paganini, WlenaW•
skl atd. však už nie je pre pub•
llkum priveľmi atrakt!vna: onO
sl žiada alebo star~ch majstrov

(Vivaldiho, Bacha), a lebo budbu modernú. Mladí ludla sa
vš ak dnes pr i kláňajú i k ro·
mantlke, pretože v perfe ktnom,
zautomatlzovanom svete c!tia
potrebu rantlízie a ettu.
Pokladajú vás za odbornlka
na Mozarta a Beethovena. Ako
sa cftlte v tejto tilohe?
Nikdy som sa za špectallstu
na nejaké tvorivé obdobie nepokladal. Tlmoč!te iba nlízor
publlka, ktorý nie je s právny.
Zau ).!m ~ m. sa . o romant~ku a
modernú tvorbu rovnakou mte·
rou ako o klasiku. Vo svojom
repertoári mám polovicu mo·
derných s kladieb. Mnoho súča sných autorov. napr . Blacher,
Tortner, Martin, Henze, pre
mňa p!salo priamo nové diela.

JAROSLAV MBIER

Televízny
•
screen1ng

a hudba
"

v Stokholme
V dňoch 2.-5. októb1•a t. r. usporiadal švédsl{y
rozhlas a televlzla - z inlctatlvy IMZ ( Internationales Musikzentrum] v budove .štokholmského
rozhlasu screemng, ktorého tohtoročnou témou
bol t a n e c a b a l e t v t e l e v i z 1 i. Ako zásrupca s lovenskej televízie som mal možnost po
s ryri dni sl e dov ať baletné, resp. tan ečné programy
takmer z celého sveta. Z obrovského množstva
reli'lci!, ktoré s om tu videl, vynlkll nad ostatné
styri - Z produl{Cie švédskej, francúzskej, zápa·
uonemeckeJ a čes ke j. 1ôvédsky prlspevok choreograŕky' a režisérky Sirgit CuUbergovej bol !nšpl·
rovan9 obrazmi talianskeho grafika Gíambattistu
P!ranes!sa a Hudbou pre sláči k y, bicie a čelestu
od Bélu Bar lóka. Oslavou klasickej choreografie,
realistickej v9pravy a réžie boli Sclmeitzhorterove
Syiiiuy, v yru!Jtmé rrancúzskou televlziou. Choreograf Pierre Lacolle sa prlsne držal odkazu Phl·
lippe Tagllonlho. V balete úč inkovali hviezdy
ptmžskeho baletného neba: Gh!slainte Thesmar,
Michael Den~rd., Laurence Nerval, Mathe Souver·
.. bie, Yvette Boul!lild a lnL Ozajstným! "moment,
· kam i". boli . Momenty západonemeckého programu
- WDR-Koln. · Ako podklad pre túto Inscenáciu
poslúžili holandskému choreografov! Rudi van
Dantzigovi Bagately pre slá čikové kvarteto od
Antona Weberna, op. 5, a op. 9. JednoducMmi
prostriedkami tu bol! dosiahnuté prekvapujúce
výsledky: š tyria účinkujúci, jedna dekorácia, jedin~ pohľad kamery a zrkadlové posuvy po každej bagatele udržali diváka dvadsať minút pri
obrazovke v umeleckom vzrušen!. Aj pr1spevok
pražského TV š túdia, Prokofievov balet Romeo a
Jtilia patril ku ,.senzáciám" štokholmského screeningu. Prokofievovo dielo v interpretácii Petra
Welgla (réžia) a Miroslava Kuru (choreografia l
zfskalo už uznanie obdržanfm Grand Prix Italia.
V tomto prfpade nešlo o televfznu inscenáciu,
pretože Weigel Romea a Júllu neinscenoval pre
telev!ziu, a le majstrovsk y zachytil vynikajúce
predstavenie pražského Národného divad lo. Naš a
televizla predviedla v š tokholme ukážky z balet·
n~ch Inscenácii, ktoré vznikli v, našom š túdiu za
posledné roký Záujem sa sústredil na dve Inscenácie: Balak!revovu Tamaru a Carodejnd lásku
od Manuela de Fallu. InscenActa Tamary bola

4 ....

Chceli by ste . 1ľaile " otá'z ky
na vysokej 11rovnt, .s ám närOd · elte doplniť?
má .veľa Iných preí:Inost!, ale
Rozhodne aspoň nle kofl{~m1
chýba mu muz!kálnost. Každý
slovami. Do Bratislavy chodlm
národ predsa nemusl byt obdaveľmi rád, mAm tu nlekolko
r ený touto vlastnosťou!
svojich dobr~ch žiakov, a ho·
cl sa vid!me V«;lfm! zrie dka (raz
Hrali ste Bachov Dvojkonza šesť až osem rokov] , c!tim
cert s laureátom tohtoroi!nej
sa
u vás vždy ako doma.
MTMI Krivinom. úroveň tejto
výberovej stiťa:le potvrdila, že
MIROSLAV SULC
Sva}člaršl{.Y'_ tňfdoJ?nf :~rý_§t Je .

XIV. gitarová súfaž v Pariii
Medzinárodná stiťa! v hre na klastckti gitaru, organizovaná pod záštitou
Francúzskeho rozhlasu a televizte, má
v Parlžl svoje stále obecenstvo. Svedč!
o tom, o. 1. skutočnos ť, ~e hodinu pred
začiatkom koncertu flnaUstov sa tiesnilo
vo foyer budovy rozhlasu asi dvesto d i·
vákov, ktori prišli ,.skúsiť šťastie" napriek tomu, že všetky miesta boU už
dva týždne vypredané.
Prvá časť súťaže bola venovaná kompoztcil. Na rozdiel od predchádzajl1cich
ročnlkov súťažilo s a iba v skladbách
pre gitaru sólo. Spomedzi 44 s kladieb z
13 krajln vybrala porota do ~inále . dve
skla dby. DruM cenu zrskal poľský skla-

dater Stanislaw Mronski z Lodže za Sty·
ri skladby pre gitaru (Prelúdium - Etuda - Malá fúga a Toccatina ]; prvá cena nebola udelená. Ces tné uznanie sl od·
niesla naša Jana Obrovská za skladbu
Passacaglia a Toccata.
Záujem · sa sústredU predovšetkým na
finále Interpretov. Medzi štyrmi finalistami boli tri výrazné talenty, ktoré boli
odmenené cenamt. Tretiu cenu z!skala
Václava Mailková, žia č ka pražského Konzervat ória z triedy prof. Jlrmala. Disponu je dobrou technikou a je j naturelu sú
blfzke lyr!cké polohy. JeJ m!lkký, cttllv9
a .prežitý pre jav bol pochúťkou pre tých,
čo obdtvujO. j emnosť nástroja. Ak sa jel ,

hodnotená · hlavne pre vynikajúce !nterpretačn&
hlavnej . predsťav itelky Gusty HerényiovejStarostovej, Carodejná láska upútala expertov re•
žljným stvárnen!m. V meran! sn teda českosl oven·
ská teleV1zia na štokholms kom screeningu obstá·
la, ·ba čo viac, zaradila sa medzi popredné tele·
vrzne s tanice.
·~·
Ináč - v · štokholme .-pulzuje bohatý hudobn1
život. V meste účinkujú dva orchestre: Stockholms filharmoniska orkester a Sveriges Radio1
Symfonlorkestor. K najstarš!m štokho lmským kultorhym stAnko$ patr! Kráro·vská opera, kt.orá
oslávi za čiatkom budúceho roku 200-roč né lub!·
leum. Opera udí.·žu je · kontakt so slávnymi hviez·
daJbl svetového operného nebá, čf m a j za ru č uje
vysokO umeleckú úrove ň svo jich predstaven!. Početné zborové telesá, typické pre celý sever, ako
aj rôzne Inštrumentálne ensemble, pravidelné organové koncerty v troch š tokholms kých kostoloch
(Storkyrkan. Matteus a Gustav Vasa Kyrka) do·
kresľujú pestr~ obraz hud obn~ch podu jat!. V se· ·
zóne 1972-73 nachádzame v koncertn~ch programoch mená aJ nám známe: Leppard, Zlnman, Da·
vid Oistrach, Okko Kamu, C. M. Giullni, ·s ultner.
Svetlanov, Claudiu Arrau, Ailkenázy, Ribera atd.
Kontrastom tohto medzinárodného st1hvezd ia je
organový cyklus obsadený v ýhradne š védsk ymi
organovým! vir tuózmi, ako: Bengt Berg, Gotthard
Arnér, Rune Engso, Erik Lundkvist, Enzio Fors•
blom a Erkki Alikoski. Jedinou výnimkou tu je
Islandský organista Ragnar Bjornsson, s prog ra·
mam zostaveným zo sldadleb islandských sklada·
te rov.
S účasná š védska hudba je ná m dosť vzdialená,
málokto pozná diela Slxtena Eckerberga al ebo
Hansa Eklunda, zatiaľ čo mená Cikker a Suchoň
sa objavuj(! [a ' to dosť často] na programoch
štokholmských koncertov. Velkú zásluhu na propagácii nášho hudobného umenia v sever ských
štát och mA aj naša t elevfzia. Programy z BHS, lnt erpódi H, operné a ba letné inscenAcie sú zn áme
nielen švédskym, ale a j nórskym a f(nskym divá·
kom, a to je, myslím, dobrlí známka pre sloven-.
skO hudobnú kultúru a pre našich televíznych
pracovníkov. · ·
v~kony

Robert

Vidal, zaMedziná r odnej
gitar ovej
súťaže · 1.1 • Pč:s'riží. '

kl adat eľ

Budova
Fr ancúzskeho rozhlasu a
televízie,
dejisko
súťa že.

časom podari svoj výkon preh1btt (Mašková má iba 18 rokov) a oboh ati_ť ho
o rôznorodosť, Iste sa s flou ešte stretneme. Druhú cenu zfs kal francúzsky gita rista Arnaud Dumond. Tento impresionista gitary má zmysel pre farbu tónu,
menej už pre architektúru skladby. Jeho
vyslovene subjektívny prlstup ku s kladbe zaujmtl, aj ·ke ď s nim práve nes11hlasfme. Necháva vyznie ť tón v čase, rozumie pomlkám a nástroj mu znie celou
paletou far ieb a odtieňov, ako to počuť
Iba málokedy. Ostáva si tba želaf, aby
sa mu podarilo zjednotiť všetky tieto
vynikajúce prvky a dať Ich do služieb
skladby. Prvú cenu - "J ed no m y sern e a s b l a h o ž e l a n ! m p o r o t y"
zfskala Monlk• Rostov6 z Nemeckej demokratickej republiky. Ak sme u Du-

o práci hudobných knižníc
o činnosti Medzinárodného združenia hudobných knlž·
nlc - Association Internationale des b!bllotMques muslcales (AIBM) bola naša verejnosť informovaná dosiaľ
minimálne, a to aj napriek významnej skutočnosti , že
prá ve AIBM združuje a v celosvetovom meradle koordinuje činnosť lnštltt1c!f hudobno- dokumentačného charakteru. Stále stúpajúci význam AIBM je priamo úmerný prudkému vzostupu nárokov na množstvo, kvalitu
a variabilitu hudobných programov kaMého druhu, čo
je v konečnom dôsledku závislé od správnej koord!ná·
cie práce spomlnaných inštltúctr.
AIBM sa pravidelne každý rok sChád za na svoje pt•acovné zasadania. Tohtoročná lwnferencia AIBM s a ko·
nala v dňoc h 9.- 15. septembra t. r. v Bologni. Hosti·
teľkou bola najstaršia univerzita sveta.
O programe kon ferencie ťaž k o hovorlf všeobecne, lebo každá z l l komisii, ktoré v súčasn osti v AIBM praCUJ Ú, má svoju velmi špecifickú nA plň . Pre pr!l1šnú rozsiahlo s ť problematiky zhrniem činnos t komlsif do 5
problémov~ch okruhov a pokúsim sa tak to s tr učne cha ra kterizovať Ich sťi časnú činno st. Na rozdiel od v laňa j 
lleho IX. kongresu AIBM vo Sv ajčiarsk u - kde jednou

Birgit Cullbergová.

monda obdivovali kvalitu t ónu a u Maškovej lyrič no sf prejavu, Monika Rastová
sa predstavila ako s uverénny interpret
v službá ch s účasn é ho r epertoáru. Tri
etudy Wernera Hiibschmanna boli za·
hraté so vzácnou zrozumite lno sťou, vý·
·borný bol }ol!vet a .,neodolatelný" Villa
Lobos. Hudba súčasníkov je je j bUzka
a štt1dium kompozfcie (ako 2. hlavného
pred metu] je j um ožňuje zmeniť sa z
bezbranného Interpreta na partnera. Dl·
hotrva júcimt ováciami obecenstva pres·
ne vystihlo vzdialeno sť, ktorá ju v kva•
llte delf od ostatných.
Na záver sútaže sa znalci aj amatéri
zhodU v tom, že štrnást y ročník bol
(vď aka vys okej úrovni kandidátov) jedným z najlepšfch za posledné roky.
SABINA SKARBOVA, PARU!

štltl1clu ..... s pohotovým Inf ormačným, ponukovým a v~·
menným aparátom.
- Napokon spomeniem ešte komisie katalogi2ai!nti,
datal!nd a klaalflkai!nú, ktoré sa zaoberali systémami
klasifikácie, datovania, spracovania a triedenia hudobno·hlstorlckých pr ameňov a hudobn1n, a ko aj otázkami
z ústredných tém bola prol:)lematlka organizácie a spovyužitia samoč lnn~ ch poťmačov v muzikol6g11.
lupráce rozhlasových a televlznych hudobných archlvov,
Súčasťou konfer encie AIBM boli aj koncerty z diel
tohtoročná konferencia nezdôrazňovala zvl!i šť žiadnu
starých majstrov; organový koncert, koncert združenia
z prerokovávaných tém.
• Collegium musicum v sále bolonského 'Konzervatória a.
- K najvýznamne jš!m a kclá tn AIBM patr! medztrtakoncert Komorného orchestra v Mestskom divadle. Okrodnf slipis hudobno-historických prameňov, známy pod
rem organového recitálu, nemali, žiar, tieto podujatia
skratkou RlSM, ktor~ práve tento rok vstúpil do 20. rotakú úrove ň, akl1 o ča kávame od umelcov pôsobiacich
ku svojej činno sti. Predmetom t•okovania boli jednak
v meste s t akou sta r ou a bohatou hudobnou tradfclou
e d ičné otázky, hlavne všAk problémy '{>úpis u hudobných
Hk ú má Bologna.
ru koplsov do roku 1800. Druhou významnou komisiou
Ak hodnotlme zástoj Ceskoslovenslm na pracovn~ch
pre súpis je RJLM. jej po-zornosť sa s ústr edila na zvyšo - výsledkoch bblonskej konfer encie AIBM, tre ba s potevanie odborne j úrovn e abstrakt prc •pravidelnfl vydávané
šením konšt atovat , že podiel česltos lovenskej skupiny
st\pisy súčasnei ntuzik,IIOJllckel l!terattiry.
AIBM a jednotlivých členov čs. delegácie bol s kuto č ne
- Náplľlo u komisie pre hudobné inforntai!né st rediská
v ~zna m ný V obl asti činnosti RISM, katalogizačnej kobol súčasný stav medzmárod ne! koordinácie č inno st! a
misie, hudobných In formač ných stredfsk (ale a j niekto•
v~me n y inľormlír.ll a matenálov.
r~ch .ďal šf ch komisi!) dokonca do tej miery, že čes ko
- V komisiách pre knižnice vedecké, verejné a kniž·
slovensko sa stalo spolurozhodujúcim pri usmeri~ ova nl
nice konl':ervatôrit a hudobných ikôl sa riešili otázky
vývo ja medzinárodnej spolupráce. Ceskoslovenská delekl aslľtkác!e, doku ment ár.lR R ~P.rvisu jednotllvýr.b typov
gácia vyšla tiež s tniciaUvou a zorganizovala prvé strettých to .kn ižnlr .
nutie zástu pcov národných s kupfn socialistických kra- C i n n osť rozhlasovej komisie cllarakterizovala snaha
jín, ktoré sa u sk utočn! na jar budúceho r oku v P1·ahe.
budovať ro~h la ~ al\0 moderne organizovan ú hudobnú in·
DARINA MODRA

Obrazom o·budbe

Družba
sdivadlom·

Minister kultúry SSR Miroslav Válek udelil čest
né tituly z a s l ú žt l ý pr a c o vn 1 k k u l túry
Vladislavovi Brunnerovl a Vladimírovi Horváthovi.
Flautista VLADISLAV BRUNNER [nar. 31. 12.
1910) pôsobi od r . 1949 až dodnes v Slovenskej
filharmónii. Jeho hré čske i pedagogické kvality
pomahall budovať za vyše dvadsať rokov slovenskú hudobnú kultúru - s nadšením, bez nároku
na vonkajšie ocenenie, so skromnosťou umelca,
ktorý sa bezozvyšk u odovzdáva umeniu. Okrem
prace v SF naštudoval a premiérovo uviedol rad
skladieb svetového reper toáru a noviniek slovenských autorov. Kritika mu pripisuje hlavne technickll vyspelosť a neobyčajný zmysel pre štýl.
Rodák z Mlade! Bolllslav!, absolvent Brnenského
konzervatória sa tak stal .- dnes už i s radom
svojich odchovancov a synov - zak ladateľom tradiele slovenskej flautovej školy.

Opera SND a
Gymnázium na Me·
todovej
ulici
v
Bratislave uzavreli
\'Zájomn6. dohodu,
ktorej znenie sláv·
oostne predniesol
iléf
opery
SND
s. Pavol Bagin dňa ·
9,

novembra t. r .

V ten vel!er sa di-

VLADIMIR HORVATH, ktorý sa 7. novembra
t. r . dožU 60 ro kov, patri medzi organizátorov
nášho koncertného života. Dnes pracovn!k SF. začal svoje pôsobenie v h udobnom živote ešte na
pôde bývalej Hudobnej a artistickej ústredne
(v r. 1949). Z jeho ln1c1at!vy ·sa zrodila Bratislav·
ská hudobná jar, predchodca BHS. Stál pri zrode
SKO, ktorého je dodnes skr\)mným, ale prepotreb·
ným organiza čným pracovnlkom. V SF sa dlhé
'rOky stará o formovania koncertného publika, za·
slú.žU sa o začlenenie tel1es SF tio medzinárodné·
ho hudobného života a blizka mu . je l · výchova
mládeže k hudbe. Obaja menovanf sa vytnai!ujú
skromnosťou a obetavosťou s i!(m sa vedia zblbif
so vietkýml, čo s nlml prlchlidzajú do dzkeho pra· ·
covného i slikromného kontaktu. A tak ocenenie
"Zaslúžilý pracovnlk kult6.ry" nie je ibll fOrmá!·
nym aktom· pri hodnoteni celoživotného úsilia.
Obaja vyorali hlbokli a prospeinú brázdu : na poll .
nalej mladej hudobnej kultilry.

vadlo zaplnilo mladými luďmi , ktorl
si so záujmom vypočuli operu P. l.
Cajkovského
EUGEN ONEGIN. Vzá -

jomná družba zavlizujúca ku konkrétnym

i! inom

obe strany te
novou formou spolupráce medzi vedenJm opery a nádejným publikom.
Na počesť 25. výročia založenia Speváckeho zboru
učiteliek Slovenska, 55. výročia VOSR a 50. výročia
založenia ZSSR bolo dňa Il. novembra t. r . v aule
UK 1.1 Bratislave slávnostné zhromaždenie, na ktorom námestníčka ministra školstva SSR Marta Vlačihová pozdravila j ubilujúce členky súboru a zaželala
im veľa úspechov v ich záslužnej práci.

Snimky: ČSTK

Z hudobného života Nitry
Na čele Kruhu priaterov umenia v Nitre je už druhý
rok Marta červeňanská. (Je zaujlmavé, že aj tajomníč
kou tejto organizácie je žena.) S predsedníčkou sme
si pohovorili pred začiatkom jesennej sezóny o ·hudob·
nom živote v Nitre.
- Máme už takmer pol tisíc členov. Veľká čast z nich
sú - hlavne posl ucháči dvoch vysokých škôl. Už v prvý
deň predpredaja si "skalní" zakúpili abonentky na koncerty a o lístky sa prihlásili aj noví záujemci zo závodných klubov ROH. Verkú čast' koncertov hudobnej

[nositeta l. ceny z takej istej sú.·
faže, konanej v r . 1969 v talian·
skem Riccione) a je v CMA pod·
•.
•
predsednlčko u organizácie iste
velmi významné ocenenie ' slovan'
,, ;"'ch·"~': , \ . skej ~udobnej pedagogiky vôsa . VJ:* tli zo, španielsket},p~;:-f3~tť;.~~~:..:':: ~.bec- . . . ;;;--. _ijpJ."g,ho~gplený ___n!elen , ~.....
BASTIANU mladý posfuČháč V.
. tretím miestom a s1ovami uznaročnlka bratislavského Konzerva·
"l nla zo strany kritiky,- ale pr iamo
tória, akor deonista Tibor Rác z.
;· očakávaný l so svojou profesorMedztnä~odna
organizácia akorlmu u španielskych ho stiteľov, ako
deontstov (CMA) tu usporiadala
01 niečo, čo mus! pri niesť kva.Utu:
22. ročník medzinárodnej súťaž ~,
, dôkazom toho je, že Tibora Rácz·a
ktorá je každý r ok v inom štáte
. pozva li v rámci súťaže na nahrä[budllci rok bude vo Svajčiars lm J.
var\ ie ukážok zo slovenskej a ker· deónove) tvorby do španielskeho
Naša akordeonová slovenská 'škola
zlskala v tretom mieste ..Tibo~a
rozhlasu,
že mal mimoriadny
VŠMU. Jeho pokračovatelom by
Rácza opäť jedinečné · e'cenenle
úspech na záverečnom koncerte a
mohol byť práve mladý Rácz. Za·
úsilia pedagógov, ktor! st za roky
prof. M. Szokaová predniesla hned
tiaľ sa však táto perspektíva ne·
práce získal\ mimoriadny rešpel<t
po . príc hode Improvizovaný prlho·
rysuje najružov.ejšie. - hoci Rácz
í na zahraničnom poll. Aby · sme
vaŕ · do· t'ozhlastl ....; na požiadanie
je i ináč výborným študentom.
ocenili dostatočne úspech Tibora
tamojších pracovnikov. Poč ula som
VŠMU vychovala za roky existenRácza, treba vedieť, že tohto r ok u
nielen tieto informácie, a le mala
cie vera vynikajúcich interpreta~
so·m 1 zážitok z ukéžok lnterprevlastne prvý raz zasiahol do súa pedagógov našim trom konzerťaže v kategórii seniorov, kde bol
tácie T. Rácza. Je t o - napriek
vatóriám , ale na akordeonistov sa
najmladš!m llčastn!!mm spomedzi
svojmu veku - dôstojný pokra·
akosi zabúda. Je to snád nedôvera
15-tch sd ťažia ctch rdo druhého ko čov a t eľ svojho staršieho
kolegu
voči nástroju, ktorý bol pôvodne
Rajmunda Kákon!ho, ktorý už po·
la postúpili šiesti ťlnallst t, z to·
zameraný skôr pre zábavnú bud·
ho štyria boli z CSSR ]. 1. cenu
vyhrával pre .,svoj nástroj" a od·
bu, či pôsobenie vo folklórne ladostal Talian Romano Benatello,
bor vera významných cien. To
denej oblasti? Napriek všetkému
2. cenu absolvent brnenského Konvšetko je potešitefné, najmä ak sl
verime, že sa nájde pochopenia
zervatórla Ivan Koval [študuje 2.
uvedomíme, že naši mlad·! interpre dalšie umelecké školenie Tt·
rok na we!marskej Vysokej hupret! v bohatej európskej konkubora Rácza, resp. iných mladých
dobnej škole F. Liszta J a 3. cenu
L"encll nemajú šance z!skavaf ta19-ročný Tibor Rácz.
·
ké popredné umiestnenia. Ale aká
akordeonistov, ktorých potrebuje l
naše stredné umélecké školstvo
Ziak prof. Marty Szokeovej kt 0 je situár.!a smerom do budúcnos'
ti - tu, doma?
ako budúcich vysokoškolsky vzderä vychovala dnešného poslucháR. Kákoni je. jediným mla dým
laných odbornlkov.
ča VSMU Rajmunda Kákontbo
posiur.háčom-akordeonistom
na
T. URSINYOVA

uznania

Mestský výbor Slovenského zvlizu protifašistických
bojovníkov, Mestský výbor Socialistického zväzu mládeže, M est ský výbor Matice slovenskej a Obvodné
kulttírne ·á spoločenské stredisko Bratislava lll. uspo riadali dňa 27 X. t. r. slávnostný večer, venovaný
hrdinskému boju ozetnamského ľudu. V kultúrnom
prqgrame pystúpila hudobno-vokálna skupina Vyzna nie, s ktorou spoluúčinkovala E. M. Chalupovd - v
pásme, ktorého autorom, r ežisérom i účinkujúcim
bol Dušan Rapoš. O~vodné kultúrne a spoločenské
stredisko Bratislava III. pripravilo na Mesiac čs.- so " ·
vietskeho priatel'stva množstvo akcií. Podľa informdcie odb. pracovníka O. Lacku pre spoluprdcu
sa podarilo získar a1 popredných umelcov SND a Novej scény. Na snímke skupi na Vyznanie pri vystúpení.

e

V novembri uskukrajské strediská
Slovkoncertu
pracovn~
porady s kultúrnymi pra
covn!kmi Cs. štátnych
kúpelov. Vychádzajú tak
v ústrety požiadavkám
kúpelných poriadateľov.
Nápl!1ou porád má byť
spoločné stanovenie plán u koncertných podujatl
na prvý polrok 1973. Okrem krajských porád bude aj Celoslovenský aktiv
kultúrnych pracovnikov
kt1p eľov . s ideovými a
metodickými otázkami.
Jesenný cyklus bratislavských
komorných
koncertov bude venovaný
sčasti sovietskemu interpretačném u umeniu. Prvýkrát privítame v Bratislave Tanejevovo kvar·
t očnlu

e

teto a organistu Olgerta
Cyntyi1a.
Naii v zahranič1: od
30. X. do 16. XI. t . r .
usk utočnili Miloš jurko·
vič a H. Gáforová ume·
lecké turné po Spanielsku. Slovenské kvarteto
vystúpilo na 5 koncer·
toch - po prvý raz v
Anglicku. (7.-17. XI. t.
r.). Okrem toho teleso
nahrávalo 10. XI. pre
BBC. SF vystúpi dňa 9.
XII. t. r. vo Viedni v tzv.
Folksbildungkreis s diE!·
lamt Brahmsa a Dvoi'4kll.
Populárna hudba - Col·
legium musicum usku·
točnilo od 16. XI.-24. XI.
t. r. turné po Bulharsku
a v dňoc h 25. XI. a 26.
Xl. t. r. koncerty v Bu·
d apešti. Pavol Hammel 8

e

PrO.dy odl!H\ 31. X. do
NDR - jednak na , kon· ,
certné
turné,
jednak
uskutočnia nahrávky pre
televíziu 8 zúčastnia sa
festivalu
Rhytmus 72.
Eva Máziková blUde 10.19. Xl. t. r. na festivale

v Tokiu.

Collegium musicum ,P oaonlense
súbor tohto mena bol založeng na
1970 a skladá sa z bratislavských hudobngch pedagógov. Je
známy už z ttiekoikých vystúpení,
ako napr. Večer pofskej hudby, V ečer J. Haydna, ale l Deň učiteťov.
Tento neprofesionálny súbor dosiahol
počas krátkej doby pozoruhodné vg.
s!edky. V posledných. dňoch sa vrátil
z NDR, kde účinkoval na 6 v'Ochovnýclt koncertoch pred 2500 žiakmi.
Nadviazal veimi dobré styky s tamôjšími organizačngmi i pedagogic·
kými pracovníkmi a doniesol .si nové
jeseň r.

jesene .sme venovali 55. výročiu VOSR. Našou ambíciou
je, aby úro veň poduj atí bola na vysokom umeleckom
stupni. Cyklus sa začal dňa 11. X . t. r. koncertom Ko ..
morného orchestra VNezväzového rozhlasu a televízie
ZSSR pod taktovkou Ale~andra Kornejeva. Dňa 17. X.
t . r. vo veľkej sále PKO vystúpil sovietsky čelista David
9eringas so sprievodom Taťjany Sacovej. O tri d ni ne ..
skôr sme privítali . gottwaldovskú Státnu f ilharmóniu
s· d irigentom Zdeňkom Bílkom. Komorný koncert Sfát. ,
nej kapely z Weimaru (s naším Ale~androm Catarinom
ako sólistom) bol 25. X. t. r. Jesenný cyklus koncer tov
sme uzatvorili operným predstavením d ivadla J. G. Tao~
jovského 2 Banskej Bystrice, ktoré uviedlo operu La
Gioconda.
L. MARTINČEK

·' .. :.

Bratisla"ská lýra

19~3

Ceskoslovenské agentúry Slovkoncert a Pragokoncert so spoluusporladatelskýml
lnllltúoiami1 v 11polupráci s prlslul nými umeleckýmj zväzmi vypisujú VIII. roi!nlk
cel~ltél~ej .súťaže populárnej plesne Bratislavská lýra 1973,
.
Na tejto súťaž i sa môže zťii!astnlť ako autor každ ~ občan CSSR. Poslaním súťa~e
je podnietiť tvorbu piesni, zameraných na rozvljanie uillachtilých vzťahov medzi
luďml, vlastných socialistickej spoločnosti.
Uzávierka súťaže je l . januára 1973. Autori ' do t ohto termfnu zalil6. .s~oje skladby
na adreau: Sekretariát BL, Lenlltgradská ll. !1, Bratislava, kde možno zlskať aj bliUie
intormlicie o s6ťa.l!ných podmienkach (tel. ll. 349-48),

sa.

pózvanie pre lfallle hosrovanie.
bor uviedol ntJ koncertoch v NDR
skladby statOch majstrov, ale l st,tčasných autorov ( Sostakovič, Glazu.
nov, Schneider-Trnavský a pod.). Sú·
bor hrá bez dirigenta a j eho umelec·
kým vedllctm fe skladateľ Július Ko~
walskl, ktorf} ltuduje novfí program
~
perspektlvou t!al!lch vystt1penf.
Práca telesa je zaujíma.vá i z toho
hradiska, že j eho hlavnou úlohou je·
.,muzicfrovanie" a rast hudobných pe·
claf!ÓgOI! poprz olastnef práci v škole.
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FESTIVAL

BE MUS

(A dur ], Ch.opina (f mol ],- Prokofieva (I.), ~ajkovské·
ho (b mol ), Sch umanna a B~e th ovena (G dur]. Musel
to byt pre orchester , dirigenta Zivojina Zdravkoviéa
i prftomné obecenstvo naoza j unikátny výkon! Súťažné
odbory pre ro.k 1973 budú: v io l ončel o, dychové kvinteto
a dychové trlo, teda prfle::litosť pre našich dychárov.
Festival BEMUS 1972 prebiehal od 7. do 19. ol<tóbra
t. r ., no mohol som sledova ť priebeh belehradských
slávnosti iba od soboty 14. ok tóbra t. r. Znchytil som
práve vyvrcholenie p r ograľnovej štru ktúry: dva lwncer·
ty Berllnskych filhaq nonikQv pod taktovkou Herberta
von Karajana: štýlovou prfidohrou pre mo ju ·cestu do
hlavného mesta j u~1 os l ilvle bol .polorecitál s mladým
Jovanom Kolundžijom na lpterpódiu '72, nko aj na koncerte v Piešťanoch a pri snímanl na farebnú telev!znu
produkciu v Bratislave. ,
Hned po príchode do B0lellraclu som počul lwmorný
koncert belehramského · ·:klavll:'noho tria v zostave:
dr. Andreja Preger - klavír (v B,ratislave · je známy zo
sólového vystúpenia, ako l1osť Zv!izu .slove~1ský.ch' sk l ~ 
da teľov ], Alexander Pavlpvié · husle, Viktor Jakovi!ié
- viol ončelo. Po . prestó~ke '·predni{!Sii známe Sostal<ovičove Trio o p. 67 Prvá polovi-ca koncertu bola venovaná
tvorbe súčasn ých srbsitýcll autorov: Dejan Despic Pas de tr ois op. 54 .(je to moderné, ti-och a ·bar tókovsky
zafar bené divertimento), Petar Bergamo ~ Ri tr ov a ri
per tre f pripomfl1áli 'ml Par!lwve Piesne o padajúcom
list! ) a konečne .·Divortin)~J\'to Milana ·Ristiéa (zdravá
komor ná hudba, ·stojáéa JJlťzko ' P!·nl<pfievovi). V inter·
pt·etllc!i bo lo zrejmé, ::lo dušou súboru je klavi rista, ktorý pozdvihol výkony ostAI'ných dvoch umelcov v jedno·
liaty celok.

rarita . Mlad9 klavirista hrá Chopina tak?m preexpono·
vaným rubatom, že bolo priam neuverlteiné, ako takúto
hru mladist vej svojvolnost1 uznala za naj lepšiu parlžs ka por ota. Pravda, Debussy je jeho doménou, tam sa
·už chopinovská f01'ma k slovu nehHísi. A u Liszta mo·
hol vho diť na váh y všetk y prednosti vei kého prirodze·
ného nadania.
Koncert Belehradského dychového kvinteta obsaho·
val výlučne ukážky z tvorby súčasných juhoslovansl<ých
sklada teľ ov. Program otvorilo
pôsobivé Diver timento,
op. 23, pre kvarteto drevených nástrO JOV bez horn y od
Dejana Despiéa. Do dávnejšfch čias nás zaviedla Ma lá
suita Borisa Papandopula ( pod jeho taktovkou som
hral v Záhrebe - pr ed desaťročia mi - Cil<kerovo Concertil1o ]. Srbsk9 s klada tel Enrico Josif bol zastúpený
dvoma menš!mi čas ťami, nazvanými Frescobaldian11 Po
prestávl<e odznelo dielo Episodi concertanti Uroša Kre·
ka, · Moment musica! Adalberta Mat•koviéa a Pet kara!{·
tera Milana Ristiéa , k torým ešte výraznejšie podčiar·
kol v9borný dojem, vyvolaný u2 pri p't'f!miére svoj ho
klav!rneho tria ( Divertimento]. Večer bola premiét•a
Verdiho opery Maškarný bál s talianskym dirige ntom
Nino Verchim a. h. Náznaková scéna bola pocllmú ľll a,
tmavá. Réžia ur obila z oper y skôr statické oratórium.
,zo skvelého s peváckeho obsadenia vyzdvihu jem na jmä
Ulriku (•Djur djevka Cakareviéová) á úlohu Oskara vo

Sobotný večer a n e<,le ľn é matiné patrilo k vrcholom
fes tiva lu. Vy<>túpili Berlínski filh a'r monici s Kar ajanom ;
pt•vý koncer t s Beethovo novým Coriolano m, Pastorá lnou
a nakon iec s Osudovou symfón ion, predpol ucli\a jšie vystúpenie s Mozartovou Symfóniou A dur, Wagnerovým
Mosko vské trio.
Tr!s tanom [Predoh ra a Smrť z lásky) . u Brahmsovon
I. symfóniou. Policajný ko rdón musel strážiť vstup do
kratka BEMUS znamená · BEOGRADSKE MUZICKE
budovy fil har mónie, vchod pre umelcov 1 pr!stup k
·
SVEČANOSTI, ktorými tu ·o d roku 1969 každoročne
miestu Karajanovho pobytu. Sálu boln až na prasknut ie
oslavujú výro čie oslobodenia mesta Belehradu. Na
pre plnená - na chodMch, na schodíkoch galérie ... Pf·
začiatku to Mla prehliadka najlepšieh úspechov juhosat o interpretácii je azť!a zbytočné, no uká7.alo sa, že
slo~ans~ý.ch umelcov a súbor ov - za spoluúčinkovania
druh9 koncer t - po r lnchHlm od počinku hrá čov - bql
v ymkajuctch zahraničných umelcov, komorných telies
ešte vynl ka júcejst a vyrovt)anejšf, než yečerný výkon
a orchestrov. S pria nfm, aby sa tento festiva l vyman il
po namáhavom cestovani a nezvyklom priestore. Za
zo šablóny mnohých podobných a kci!, vypísali od mizmirmku stojí, že· 'Karll jan "hrfi· HP.'ethowma v ohsncl ení:
l1ltlého ro.ku medzinárodnú súťa::! Hudobnej mládeže a
4 ľl n 11 tv, 4 hoboje, 4 k-larinr.ty, 4 ťogo t y a dva rady
za tstt l~ vrtazom jed~lotlivýcll dlscipl!n súťaže spol uúčin·
drevených nástrojov - po ôsmich za sebou. V nedefu
Roger Pascal.
kovam e - ako sóhstom slávnostného prvého koncertu
veče r bolo bal c~tn é pt•edstaven ie v krásnej budove Na·
féstivalu. (Laureát! veľkých svetových súťaž! sú zase
r odno pozorište: Romeo a Júlla od Se rge ja Prokofieva
stvárnenl Go1•dany Jevtoviéove j. Hosť u júci di rigent vy.
pozvan! k recitálom a vystúpeniam v národnej opere s ho sť u j úcim ba letným súborom i dirigentom Kor nelom
užil svoj tem perament a rutinu z milánskej Scaly.
v · čase festiva lu. ]
Trailesku z Bukuresti.
Veľko lepý záver festivalu tvorilo Br ittenovo · Re quiem,
' Prvá takáto súťaž bola (v roku 1971 ] vypísaná pre
V pondelo k vystúpilo svetoznáme Tá traiho kvarteto
majestátne naštudované a dil:igované 74-roč ným ame·
s diela mi Haydna, Ba rtóka a · Beethovena, večer sme
h usle, klarinet a sláčikové kvarteto. V!tazom medzi h uslist ami sa stal Jovan Kolnudžija, ktorého sme . obdivoboli svedkami úchva tného predvedenia Mendels sohnov- rickým dirigentom Jašom Horenstelnom. Orchester Fii·
harmónie, ;umelecký zbot• l'udovej armády, detský zbor·
vali 'n a tohoročných BHS. Na klarinete súťažil v tedy
ho oratória Paulus zborom a orchestrom miestneho rozrozhlasu
a londýnski sólisti [ s pôvodným anglickým
mimoriadne nadaný študent naše j V'SMU Jozef Luptáčik,
hlasu a televízie, dirigentom Borivoje Simi énm a znatextom l vyvolali pr e s ve dčenie no prosto autenticke J in•
ktorý st odnieso l (ako štvrtý ] medzi. fi nalist ami 'veľmi
menitými srbskými sólistami (spievan é v nemeci(Oll1 ori·
terpretácie a zanecha li u každ ého z pr!tomných neza·
vzácn y diplom. Pre rok 1972 mala belehradská súťaž za
gináll - v takej bezchybnej výslovnosti, že pos l ucháč i
budnutefn9 a hl boký doJem. BAlehrac! sa s týmto Feslldisc!pl!ny klavfr a komorné trio [·klav!r - husle - . · nestratili a ni jedno slovo textu ].. V utorok več er bol
i
valom
postavil do prvých ľélclov hudo bných centier Eu·
violončel o]. Pr vú cenu medzi klav!rnyml trtamt vyhralo ' klavlrny recitál ''z5-i;o'čtJéiw· vffltza s~etO\ieJ pa ri::lskej súrôpy a srdečnosť ·l obetllvosť voči zahraničným hos·
M-oskoncert trio zo ZSSR. Z klaviristov vystúpilo v je·
ťaže Marguérite · Long ovej, Francúza Rogera Pascala.
d!ný večer dňa 6. .októbra t. r. s Belehradskou .t:ilhar· . ...:V.elk.á sála.JilharmOoia. QQli} ...P.ľ.!lPLnená skoro ako u K&· .. ť~_n~- sl zasluhuj(t obdiv R v<fnku
móniou 6 finalistov v klavf.rnych koncertoch Liszta
riijana, - čo' je ' pri klav!rnom rer.ltáll naozaj neslýchaná'
RUDOLF MACUDZINSKI
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Festivaly súčasnej hudby v
Leningrade sa už stali tradí ciou. Práve vďaka niekoľkoroč 
nej tradícii si záujemci o t úto
hudbu mohli postupne vytvor it prehtad o výsledkoch kompozi čn ého snaženia súčasných
skladateľov z leningradskej obl asti l zo zahran ičia. Festivaly
stí temat icky ohraničené ( ope ry, balety, orchestr álne a komorné skladby, estrádna či filmo vá hudba ), v dôsledku čoho
vznikla možnost' zdra vej konk urencie. Takto organizovaná
akcia má svoj ďalší klad v tom,
že
umožňuje
pohotovejšie
"roztriedenie"
prezent ovaných
diel: · tak, ako slabšie skladby
odhalia svoju
podpriemernú
úroveň a akademičnos ť, tak i
vydarené diela majtí dobrtí pri·
ležitosf na vyklenutie svojich
prednosti.
K tradícii patrí aj dobrý zvyk
d omácich usporiadateľov - jed en z prvých koncertov venovať hosťom zo zahraničia. Na
tohtoročnom
festivale mohli
l eningradskí .po sl uc háči s poznať
a hodnoti! súčasnú hudobnú
tvorbu československa. Na hosťovskom koncerte odzneli š ty- '
rt symfonické diela Uyroclt našich skladateľov, ktol'í . reprezentovali r6zne t vorivé sme·
ry. Z · diela' ! ifího Pariera bola
pre fest ival zpolená farebná,
majstro'uská Slávnostná ouvert ä ra ;,Canto festivo«, ktorá zís·
kala prvú ,cenu v súťaž i usporiadanej pri príležitosti . 50. · výročia 'KSC. Na ti·adície vieden1
.~kej š.k~ly nadväzoval Koncert
pre flautu, sláčiko vý orchester
a klavír J. Zel ezného. Kučerav
Obraz pre · klavír a orchester
bol · svedectvom . autorovho záujmu o nové cesty, spájal v
ňom
t1·adičné
orchestrálne
efekty. s ,prvkami.•elektronickými' :·a ·l•sťereÔfonick:vmi.· 1l : .Ma·tej · vo svojej "lll. symfónií do
značnej miery vyu žíval moravský follcľór ,( · Čím táto ;·skladba
:pripomínala tvorbu Janáčkovu.
Okrem · hu dby z ČSSR· mali
·možnost leningradskí poslu chá či zoznámil sa aj s tvorbou
skladateľov pobaltskej repub Wcv -- Esťónska. V programe

Nová hudba
koncertu zostaveného z komorných diel figurovali mená star šej i strednej estónskej skladateľsk·ej generácie. Najväčšou
originalitou sa vyznačovalo lll.
klavírne kvin tet o J. Riaatsa,
skladateľa, k t orý je pomerne
dobre známy nielen doma, ale
i za hranic ami~ Zo skladateľov
starších upútal K. Sink svojimt
dvoma Malými kvartetami.
Večery komornej hudby le·
ningradských skladateľov postavili vedra seba r ôznorodo
orientované skladateľské osobnosti, Tak napríklad z roman i lc kého
fákl adu vyrastajúca
S011áta pre husle a klavír
D. 'ľolst{iho susedila .~ ortodoxne dodekafonicky vybudovanou
ll. klavírnou sonátou R. Laula.
Rejn Laul, skladateľ a muzik ológ pochádzajúci z Estónska,
vyštudoval v Leningrade konzer vat órium, a tu sa aj usadil .
Podrobne študoval hudbu vedúceho druhej vie.denskej .~Tea
ly A. Schänberga ( j e aj autorom ro zpravy o tomto slcladaterovi), · čo nezostalo bez vplyvu na jeho .vlastnú kompozičnú
prácu. · Silnou • individuálno.~ťou
a svojráznymi zvukovými efektami sa vyznačovalo sláčikoué
k vartetá S. Slonimského Antif6ny originálne zo.~taven.á
koi'!Štl'ukcia. .
·.Te(l.t:~ou z najzaujímave j ších
pr,e7'J!iér, . leningradskej
prel~liadky . bol · lV. koncert pre
violončelo a H · ndstrojov Gennadija .. Ban.~liikova. Hudbu to hoto mladého taleat ooaného
skladateľa charakterizuje nezvyklá impulzívn osť. VJírazná
dynamičnosť a hlavne individu,á~J:!'O~ f . ·Je ' ! ·o. ~e,opakovateťný
pokraéovatet expre.~ionizmu a
aeoklasicízmu:'
Roznecujúce,
prenikavé
rytmické ostinato
pripomína mie.~Úľmi Stravinského. o tento koncert už roz šíril sv.oj repe~to(l,.. M. Rostro-

povič.

Na f estivale odzneli tiež vokálne diela. Na svir idovovské

v Leningrade
tradície nadviazal V. Veseľov
vo svojom vokálnom cykle prameniacom z charakteristicky
ruského
hudobného
výrazu.
Svoj záujem o spracovávanie
r usk.vch ľudových piesní pre javila T . Vo1·oninová. Svojou
archaickou atmosférou,
nezvyklými harmonickými zvratmi, prísnou melodickou líniou a
akcentáciou východnej ornamentiky sa zapísal medzi nevšedné skladby f esti valu cyk-

l us V. Arzumanova . ,Zo staroarménsk eho
eposu", skladby
pre barytón. hoboj, fagot, trú bku a pozaur!.
Z diel symfonických spomenieme ešte II. symfóniu pre sláč ikové
r1ástroje mladého arménskelw skladatel'a A .. Mnacakaniana, žiaka D. S os takoviča.
V j eho hudbe sa stretávaj ú
európskej (menovite
vplyvy
vplyv jeho učiteľa) s vplyvmi
národnými
arménskymi.
Avšak miesto jednohlasu, typického pre arménsku monódiu,
pou žíva skladateľ radšej poly-

fó ltnU sadzbu, zložité akordic-:
ké štruktúry, lcvartové akordy
atď. Jeho
povod prezrádzajú
skôr typicky arménske tanečné
prvky.
K úspechu festivalu vo vec..
kej miere prispela vysoká in ..
terpretač ná
úroveň. Na kon ..
certoch mimo najlepšieh leningrad.~kých inštrumentalistov a
spevá~ov vystúpila tiež Lenin·
gradská filharmónia, ktorú di..,
rigo•val· A. Jansons, A. Dmitn"'
jev, V. Zordani, a k úspešným
patrilo tiež vystúpenie Tane·
ievovho k va rteta.

e

Jesenné 'ľýždne umenia 1972 v Bu ..
dapešti . predložili ·ná vštevníkom drama -:
turgicky ··pestrý program. Ich koncepctu
po značili · aj dve udalosti maďarskej lwd·
by: · 25. · vý roč te smrti Bélu Bartóka a
90. · výročie narodenia Zolt'ána Kodálya.
Jadrom programu Tý ždňo v veno va•
ných hudbe, tancu, divadlu, filmu a t>IÍ·
stá'vám boli i tohto roku hudol1 •1 é
produkcie. Popri najlepších maďarsklic h
.orchestroch, d i rigentoch, sólistoch a domácich · profesionálnych t amatérsk11ch
te{esách · sa na nich podieľal i rad vý·
zriämný,ch zahranič ných umelcov. Azda
naj(.)äčšia pozornosť sprevádzala hosľo-·
variie Symfonického orchestra mosko v ~
slcého ro zhlasu a t elevízie s dirigentom
Roždestvenským a so só.listkou V. Jag•
lin,govou, vystúpenie V iedenských filhar -·
monikou s Claudiom Abbadom. koncerty
Davida Oistracha, Y ehudiho Menuhina,
André Wattsa. Ospech sprevádzal aj vy sttípenie Sofijských f ilharmonikov pod
vedením Ko nst antina lljeva a koncert
Slovenského komorného orchestra, vede·
ného zasl. umelcom Bohdanom Warcha -·
lom.

e

Med zi vrcholné podujatia na tohtoroč ných BHS
?atril koncert Slove11skej filharmón ie z t vorby
1\rama Chača turiana - ~ A,-amom Chačaturianom
Z'l diriqe"'t~kýl'l'! pultom .
Sn!m ka: Z. Mináčov~ ·

Dňa 16. novembra t. r. sa zatvorili
brány Comédie I!'ran9aise. Už predtým
muselo odpadnúť niekoľko predstavení,
pretože technický a administratívni/
personál divadla odmietol pracovať . K
štrajku vyzva l i aj ostatné divadlá. Od
16. novembra stí zatvor ené ošen:u .~ tá
tom subvencované divadlá v Paríži, medzi nimi i Paríž.sTca Opera. Požiadavky
divadiel sít I'Ovnaké: vy.Hie platu pre
technický a. správny pe1·sonál. Divadel11é
odbory chcú v solidárnom štrajku pokračo vať tak dlho, pokiaľ francrí zske ministerstvo kultfir!J nepri st úpi k znovuotvoreniu Comédie a k vypracovaniu
novej kolektívnej zmluvy.

