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Cesto't l štvrťstoročia
k h1tdob1ténlu dneš/~11
V krát kych intervaloch času. spolu s
národmi ZSSR oslávili sme 55. výročie
Velkej októbrovej soctalistickej revoltl cie, 50. výročie vzrulm Sovietskeho zuäZit a teraz oslavujeme 2S. výročie februárového vltazslv!l. Vý::nam týcht o jubtleí je tým cermejin, čím viac si uvedomujeme ich dialekttckii spätosť, nál'iilmosť a podmienenosť. Veľká októbrava socialistická r evolúcia ukázala nár odom celého sveta cestu k pokroku, k
od~ l ráneniu Vl/kOrtsl'ovallia človeka člo
vekom, /,; t;ylmdooattiu oocialistickej a
11apokon beztriednej komunistickej spoločnosti. V znik pr"ého ~ tátu robotníkov
a roľníkov - Zräw sovietskych sociali.~tických republtk - bol ro::hoduj1ícim
!.·rokom k realizá cti revolttčných ideí a
ideálov, vzorom internacionálnej .~potu
práce a spolu palričnos tt robotníckej tr iedy a vsetkých pracujtíciclt. V náväznosti
na sktíse•to.~ ti sovietske/to rudu orier~to
va la K omumstická ~ trana Ceskoslouenska boj pracujúcich našej ulasti za sociálnu spravodlivost, k torý vyvrcholil vo
februári 1948. Odstránením buržoázie a
prevzatím všetkej moci do vlastných
rúk, robotnícka trieda a KSC splnila závažnú čast svojho dejinllého poslatlia.
Febntárové víťazs tvo je preto význam-

A!.:o orne uz oznámili v mirmlom čísle HZ. udelilo t;láda CSSR piatim slovenským
umelcom čestný ttlttl Zaslúžilý 11melec Diptomy o ltdeleni če.~tného titttltt odovzdal umelcom dňa 26. 1. t. r. minister kult(trJJ SSR - M. Válek. Na zábere novovymenovaní zaslúžilí umelci ( sprava): akademický maliar Andrej Doboš, hudobný .~kladatet Karol Elbert, akademický maltar Jozef Fedor. hudobný skladater
Jozef Gre!íák a 96lista oper11 Státneho divadla l' K o~/r;,, .... 'l•ro.~ la11 Hájek.

Snlmka: ČSTK

Rozhovor s národným umelcom Miroslavom Kurom
,.Nie jo treba zvlášť zdôrazňovať, te
profesi onálny balet je prlsna rehola, plná odriekania a kaZdodennej, vera ho·
dio trvajúcej, ťažkej práce. A predsa by
som sa ho nikdy nevzdal. Keby som mal
zai!lnat znova, opäť by som si vybral
túto najnároi!nejilu tuneleckft _profesiu
- balet .•. " hovorf šéf baletu Státneho
divadla v Brne, národný umelec Miro
slav Kúra. .,To nlo jo iba moje povolanie, to le zmysel celého miljho života.
Aj moja manželka, zaslú!:llá umelkyňa
Jarmila Man!llngrová slúži rovnako oddano tomuto poslaniu."

Keby

som
mal

e

začínať

znova

e@l

Za~lotky? Baletnll školu som navštevoval v Brne. Mal som jedenásť ro·
kov , keď som začlnul a mojfm prvým
u~itcfom bol šéf baletu brnenského Ná
rodného divadla Ivo Váňa · Psota. Ked
som mal šestnás(, s la! som sa členom
brnenského balelu [ r 1940 l Ke tr PsotH
odišiel do Amerilty. naslupila na jeho
mtesto Mália Cvejli!ová, ktorá prejavila
z(iulom o moje schopnosll a umožnila
1111 vystupovat v mal9ch sólach. Prišiel
Totalelnsatz a ja som sa ocitol v továrni
v Norimbergu . Mal so m však možnost
pJ·acovn t v tamo jšom divadle, lnkže toto
modzlobdobio nevyšlo nazmar Roku 1944

som utiekol do Brna a Ihneď po oslobodenl som pomáhal reš taurovať brnenské
divadelnlctvo.
P9tate sa na majo spomienky na
činn ost v Bratislave. Do Slovenského národného divadla som sa dostal ako volak. POvodne som narukoval do Košic,
9 niekoľko mesiacov ma však prelol:!ll
do Bratislavy. Spočiatku som tu vystupoval ako host, onedlho už ako riadny
~len Náro dnčho divadla. Tak, ako mám
krásne spomienky z Košic na r laditora
J. Bo.ro dáča , som rovnako vďačný vteda j
šiemu bratislavskému rladltefovl A. Bagarovl za pomoc, ktoru mi poskytol po
~as môjho pôsobenia v tomto divadle.

e

Prvou úlohou M. Kuru na javisku SND
bol princ v Cajkov:!kom Labuťom jazere.
Po tomto balete naš tudoval Rudol f Ma
r.harovský Cajkovskébo Talianske ca p·
rlr.cio. Na Cojkovského hudbu vznikol
milostný prlbeh Lucie a Giovanniho pri
vlnobranl v malej talianskej dedinke
Hlavnú úlohu alternoval M. Kúra so St.
Remarom. Spolu s touto jednoaktovkou
naiítudoval Macharovský e!ite Schnmao·
nov Karneval a Seherezádu od N. Rimského-Korsa kova . Kurov Harlekýn bol
( Pokračovanie na 8. ~tr.)

ným medzníkom v živote nášho l udu,
že sa utvorili základné predpoklady pre
budovanie socializmu a socialisticke j
spoločnosti v na!íej vlasti.

Popri plánovitom rozvoji materiálnej
základne, Február utvoril aj nikdy predtým nevldané možnosti rozvoja kultúry
a umenia. Revolučné idey sa odrátali v
nových literárnych, hudobných, výtvarných, dramatických l fil mových dielaclt;
zvýrazňovali oovfi dobu l nové t endencie a ako !ivý prúd strhúvali zo sebou
aj kultúrny front k tvor be za ú plné vf·
t'azstvo Idei socializmu a celospoločen·
ského pokroku. Bilancia umeleckej čin
nosti z prvých rokov novej epochy "
nailef vlasti je pozoruhodná. Kultúrny
život obohatili viaceré cenné hodnoty,
ktor6 pomdbali [ormovať základy novébo socialistického umenia i kvalitatlvne
novlí spoločenskú vedomie. Oo či nnosti
tvorlvýcb umelcov úspeiine prenikali
ideovo-estetické kritériá socialistického
realizmu. Hudobné umen ie sa obohatilo
viacerými hodnotnými dielami - opernými, symfonickými, kantátovýml l piesňovými. Nemoiino nedoceniť taktie! vý·
znam tvorby pre umelecké súbory. ob. last populárneJ hudby i v etky ostatná
!ánre. Hudba sa stala v oaliich podmienkach zrkadlom doby a pokroku ,
oslavou historického vfťazstva nášho
pracujticeho Judu.
Sturtstoročnú cest u hudobno -umelec •
kého uýuirtu po:mamenalt aj čias t oč.• té
netíspechy. Nie u~etko, čo vyšlo z utltlt
a r úk našich tvorco v. znamenalo ideovu
a umelecký prínos. Najmä 60. roky dokazujú, ze odklon od soclaltsticko-rea·
listíckých pozícií vyplynul z nedo.~ tatoc
•lého uvedomenia ~i ideovo -umeleckej
funkčnosti umeniu u socialistickej ~po 
loiJIIosti; vy p!yrtul aj z mylných ideovo ..
estetických 11ázorou samotných t uor cou,
ktorl podliehali nesprávnym vplyvom Cit·
d::ích rdcologií, atc ttež zo snahy pouy ...
souat tvorivý experiment •tad socwli~ 
tiekli ideovo.~! a obsahovo.~r t vorb/l Na.~~ .~tramcki i státlli predstauite!io UIClC•
lcrát vyslovili názor, že umenie má pravo tta eJ'periment, be:: ktorého v wne ..
ní niet pokrok u. Ar;sak dom1íšCať rítws•
trost experimetttu. je uzdy vecou .~am otného t vo rcu. To platilo vždy, plati aj
pre dnešok a budtícnost. Bez zretcla na
kult tí mo- výchovné potreby spoloimos ti
ie kazdý umelecký čm viac-meneJ vo pred odsrídett!í tta zabudnutie a zá11ik.

Februárové víta:tstvo pracujúceho ru v C:SSR otvorilo hrá ny plnému kult ťir·
nomn rozvoju. Avšak samotný Február,
ako inšpira č ný zdroj, okrem nickoľkvr.h
i:est nS•ch výnimiek , nestal ~a dosiar e!Hn
~as t ý m níimetom [Iri! nmo1t1cké zobrazenh: tohto histnrického rncdznfka.
al;!
tvorcovia ~r. ustiivajú JlréÍYe Februáru stalyml d li nikmi. A tJred so je to téma
~úca pre každý hudobný :táoer, najmä
však OJJOru, symfóniu i d'alšie útvary,
t~torii by SJJrftomiwvalí muoumontalitn
veľkého
s poto~enskóbo prelomu.
alla
socialistická hudobná kultú ra je živnu
sút!aston celospolo!:enskéhu dia nia. Má
svoje veľkŕ. zázemie v spolol:enskom záujme, ale práve tým kladie č oraz väčšie
nároky na svojich tvorcov. Nedávny
z jazd Zväzu s lnve oských sk ladaterov jasne formuloval cesty ďa l iíieh o ideovoumeleckého vývinu. Teraz nastal cas pri·
stúpiť k realizovaniu týchto zámerov.
v tematickej škále by nemal chýba(
a ni Víťa zný fe bruár.
du

O uplikciru :Uit·ertll' oUát,ro;< {!/Jo •J ••rwe•n /Jr OI'<dw zasadrlu·
t trt plt!tl UV KSČ o OV KSS •Jo pracu ,. lldt·etn kulltíľfl
rok'HJ(I/t /fi /Wirldra t r t• Bratt.~lw e ·• 11a celoslovenskej
porade - ,.edtíct odborov kulturu KNV , ONV a NV hlavl'léh,. "le.,la Brl'ttr.~laua ?ástupcouta slo t:en~kýclz ministersttet· " tCal§í Jculttím1 :'JrUCOimíci Cle•1 P•ethedníctva OV
K'iS mmi~tcr 1wltúrll SSR Mcroslau Válek vychádzal 110
• vojom prejave zo základného poslania kultúry: účinne
lpolupôsobiť

pri výchove socialistického

človeka.

lludobnt' vy:;ieiwlle Cs ru::lttusu u Bratislave uskutočni
,. tomto roku prt prílei itostt 25 výročia Víta:mého februá·
· a !l 50 oýročta Cs. ro -zhlasu CIJklus de.~il'ttich priamych
prenosov u prflg ramouom cykle .,Spevom k .~ rdcu" , ktoré
lmde vystelaf raz mesačne Prvtí zbor . ktorý vystúpil pri
tejto príle:it flsti (drla 21 Jnmtára t r. ) u K oncertne} siem
C~ •uzhlasu 'W Vajan •kého nábre~t nol spevácki/ zbor Lúč
nice - p od vedením dirigent a dr. Stefana Klimu
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Predstavuie sa Revízor ako musical

Publicisti o populárnej hudbe

Zasadnutie
Slovenskej
hudnbnej
rady
Di\o 9. rebru,ra t. r . bolo prvé
z~t&a d nu tl e IJOradného
orgánu mlnlstru kultury SSR SJovunskeJ hudobnej r1:1dy. V úvo·
dl' riaditel Odl>oru umenia MK SSR
s. Jozef Kot oboznámil prl tom ných, že s. dr. Ladlslu
Mokrý, CSc. požiadal mtnlstra kultury M. Válka o uvornenle z f unkcio predsedu SIIR. Minister M. Válek poveril rlodltero Odboru umenia MK SSR s. J. Kota odovzda!
dekrét novému predsedov! SIIR národnému umelcov! prof. Jánovi
Clkker ovi. DoteraJši predseda dr. L. r.tokrý. CSc. - bol poverený v ykonllvaf runkctu podpredsndu tohto orgAnu. O ďalši eh otázkach Jednania SHR budemn lnl ormovať našich čltutefov poc1robncJšiA - v budllcom tlsln HZ
t ohtoročné

v

minulom ČÍ$Ie sme písali o úspec/lu
Tomá! a Se&dmanna (no obr.) a dlho ročnčho
úspeimého textára Alexandr a Karšaya. ktorl dostali v medzinárodnej
stita!l Piesefl .~olidarlty prvú cenu za
skladbu Kým v§etcl Cudla neodložia
::brane. 5úta:! vypísala berllnska r ozltlasová sta11tca Hlas NDR. Ako sme
sa dozvedeli, v slovenskej verzii pie.~c1i 11aspieval popredn!i interpret Ivo
Heller .
~lovens kého skladat eľa

Naša glosa
C :: 1 ll k a P a ll 11 a nio je slovenskeJ ver ejnost& neznámy poj em. Ttílo
slávnu ciyánsku primá ~ku z Gemera
dodnes prtpom&na vera legtend. Dvoj~ te vý roč1e jej smrti je prlležtto&tou
na mahí. spomienku. Nie je pravdou,
táto slávna huslistka bola dvornou muzikantkou samotnóllo kuruckelto panov1llka Fra1l a Rák oczi/lo,
kto r ého vraj odprevadila až do t ureckého vyhnanstva. V eď Rákoczi zomrel vo vy1lnar1stve r . 1135 a spomfnallá primá§ka sa narodila okolo
r. 11!1. Jadrom legendy bude as1 to,
::c "'hcllat Barna, duomO muzikant
Rákoczi/Lo bol - vraj - starým otcom prtmá§ky. 011 bol i autor om známej Rákocziho piesne, neskor šieho
slúL11ello pochodu, ktorý zachytil do
nut prem01tstrát sky kanonik K ar o l
W a l de c k z Jasavej . Od neho sa
tidajne naučila Czinka Panna ttito
ptese1l hrot tak. že mala s ňou ml·
moriadne úspechy. Legendou je i to,
::e primáika pochádza z Podunajska
( Somogy ), ako to t vrdi napr . le:rik6tt
bratov Révayoucov. Dnes je už ziste r~é. t e sa narodila v Sajavskom Gemer i, v dedinke pod sldvnym hradom Cumur, od ktor ého dost ala pomenovanie t áto stredoslovenská župa.
V Sajavskom Gemeri bol Pannin otec
nwzikantom u statkár a Jána lAnyiho. ktorý čoskoro zbadal mimoriadne
hudobné nadanie dievčatka, ojedinelé
i medz! muzikálnymi Cigdnmi. V deviatich rokoch ju poslali do Rožňa
vy. kde ju vyučoval tamoj§i mest sk·ý
regen.~c hori. Ako 15 -roč nd sa vydala
za ro Mavského čelisti! a s nlm (i
dooma j eho bratmi) ::alo!lla kapelu,
ktnr d bola jadrom ne&korileho dávneho rudového orchestra. sldviaceho
tispechy takmer v celef Eur 6pe. Ro-

zo

. .. odpored4 aaaiU IIý umelec Ladl1lav Holoubek, léf opery a dirigent St6tneho dlradla
r Kollclach, hudobný 1kl adater.
Dokon č il
som sk ladbu
,.Vzdory a nádeje", symfonické
allegro pre vefk9 orchester.
Premiéra bude no koncerto
StlltnoJ rtlhormónle v Košiciach
v septembr! t. r . pri prfležltostl môjho životného Jubilea.
No koncerte odznie oJ cyklus
piesni ,.Mladosť" na básne Loca Novomeského v podanf sólistky So v Košiciach Alžbety
~lrllzovej. V druhej časti koncertu budem dirigovať 9. symfóniu L. v. Beethoveno. Bude
spieva ( Slovenský rllbarmonlcký zl>or z Bratislavy a s01ov9
kvartet obsad!Dl sólistami Stát·
neho divadlo v Košiciach Luciou Ganzovou, Mártou Adam·
covou, Jozefom Konderom o

O Te matika Gogorovho Revlzora je témou večne aktuélnou, postavy hry su hlboko rudské - a preto su a
budu stále llvé. Námet pre musica! som hfudnl ul dlho,
o toto di elo sa ml z uvedon9r.h dôvodov zdalo nnJvhodnej!He.
O Autormi libreta sO B. K ro mo s ll 11 j . T u ro n,
ktor! dbali no lo, al>y dielo nEibolo retardované dlhými
dialógmi, aby bolo svlo:Zu a zod povedalo forme svetového mustca lu. l k ed je orlglnúl znoCno p r ispôsoben~
potrebám hudobného spracovania, nestratil pôvodný ko·
lorlt a zostal vo svojo) J.ltlvodnej literárneJ kráse.
O Hudba zodpoveda trom rozdielnym rovln4m postáv.
Je to predovšetkým fudovo!;(, ďal e J otmosréra salónu
scény satiri cké u parodické. Prlznam
a kon ečn e sa, mal som miestami vefkO problémy pri vykresrovont
meštiackyc h postáv a situácii.

Aké boli rale oaudy po
ab1olvonnl VSMU?

dina Czinka Panny f ila v St~jav.,kom
Cemert nesk6r jej deti tvor ili
zaklad ďalsej kapely. Legenda hovori, :e si želá, aby ju pochovali
v tieni starej gcmcrske.f hrušky. v
( udovom k r oji a spolu s huslami.
Zomr ela v r . 1112. ale jej hrob nepo:máme. Slá vna gemerská primá§ka
bola ttlele11 interpretkou. ale tídajne
aj autorkou mnohých piesnl. No dne .~
1tž tat ko zi.~tir . ktor é z melódií pripisovansích jej menu. patŕia .~ktdo čne
jej. Debrecínsky spisovate( Bálint
Okr/Js napísal o 11ej " r . 1881 di vadelnú hru.
LADISLAV MARTJNCEK

Na čom
pracujete?

o oecolf týžd e ň (24. ll. t. r. j bude na hratislan kel
NS premiéra muslcalu Rcvlzor od T ll o d o r a Se b u M a rt 1 n • k á h o. Pri t ejto p rll e~ltost i sme zal ll za
autorom, aby o svojom diel e povedal niek ofko slov.

Pero l K or 6 1!. Pochédza z
Pleí.Can, kde bol nu tSU žiakom <., ~ lczáčkove j. Bratislavs ké konzervatórium navStevoval v triede zasl. uč.
Pavly Pokojne J (1961-1967).
V r. 1967-72 bol posluchácom bratislavskeJ VSMU v
tr&edo zasl. um. pror. R. Ma
cudzlnského. Okrem celovečernéh o rcclUílu absolvoval
VSMU, vyntkujuclm uvedenlm Brahmsuvho Klavlmehu
koncertu d mol. Ešte ako
poslu cMč so výrazne zopo·
jll do koncertného života.
Bol častým účastnlkom Pra·
hhudok
mlad9ch sloven
sk9ch Interpr etov v Trenéltmskych Tepliciach, kde
vystupoval
ako
komorný
hráč, ale aJ ako sOIIsto. So
St
fllhurmOnlou
Košice
učinkovu l no Hudobnom le
te v Ple!ltanoch a v Trenč .
Tepliciach ( 1971 ). V recenziách kritici svorne vyzdvl·
hujú vy pestovanú brilantnú
tect.nlku, skvel9
rytmus,
tem1Jcramontn 9.
muzlklllny
prejav, s prevahou logické·
ho
zváženia
dynamlcket
konCI:lpCIO diel. Kováč rahko
zdoláva tie naJkrkolomneJsle techn tckj\ úskalia. má
vyvinutú ľarobnu pred~tftVI·
vos( l zmysel pro drobno·
kresl>u.

Zväz slovenských skladateror uspor iadal dňa 31. fanu6ra t. r . Y Dlndeloom klube seminár oa tému: PUBLICJSTJKA O SLOVENSKEJ POPULÁR NEJ HUDBE. Hlavný refe rát predniesol Igor W a 111 erbe r 1 e r.
1Výťah z tohto hodnotiaceho materiálu - 11 nu.ohými podnetnými myllienkami - prinesieme v budúcom l:isle. ) V diskusii predniesli prf•pevk y slífr eduktor l odborných č asopisov, ako aJ redaktori denn!koy, zeober aJiicl sa na svojich stránkac h otázkam ! populárnej hudby. Jednotlivé
diskusné vystlipenia sa slistrodlli na otáz ky odbornosti, resp. l koleni a
redak tor ov v spomfnanom žá nri a v hudobnom umeni vobec, k r itériam i
hodnoiAn!a Interpre tov i di el p opulárneJ hudby, nutnosťou redeckokrl tlck tihn p rehodn otenia vývoja M nru na Slovensku, zalntere•oranostou mas mlídll na výchove mladého obecenstva a pod.
- r-

- SkOr. oko som nostúpll
na
voJenskú
pr ozPnčnO
sl u:i: l>u do l>rottsl avt.kého Vo·
[f!nského umeleckého sítbo
ru. spoluútlnkoval som s
l largnSom o Z. Hevos<;ym pr!
nukruronl rarel>ného tolevfz.
noha záznamu Trlo pro ho·
boJ. k l ov!r a bielo nástro
je od rakllsk9ho sklndotere
Roberta Scholluma. V rámci
vojenskej služby llčlnku jem
v koncertneJ skupine, oko
sp revl\d za č sólistov VUS·u, s
ktor9m l som absolvoval do·
teraz u ž asi 50 vystO penf po
celeJ CssR 1 v susednom
Maďarsku. Tiež som vystllpll s V. Sl mčl s k om 8 Dač 
kolom na jubilejnom koncer te pror. Sterono Nllmet ha-Samorlnskeho pri uved nn! jeho Klavlrneho trlo
Toto dielo prlpravuJAmo prP

Pavl om Mourllrym. Na sklodatefskú prácu mám málo času,
keď~e ma zomestnávaJQ povln
nosti §éfa opor y o dirigenta.
No
komponovanie
zostllvaJO
Ion nlnktoré vofné večery. V
opere pripravuJem premiéru
Dollboro. Bude konrom I!J>rflo
t. r .
M. Mf:SAROSOVA

Snlmka: CSTK

O Od pol!latol!nf ch pr6c '!Om rozmýilfol, ako dielo
St91ovo stmel!( a zárovPti charakterovo rozllšlf. Nasťas
tle som sa rých l o z:lll s ~tlmosrérou hry. Rusk9 rolkl ór
IA ml už dávno bllzky, takže ruské hudobné prvky ml
akosi samozrejme prenikli do colol plochy mustcotu.
Okrom toho som použil oj svojrázne pravoslávne tóniny
vo runkcll par odllttJ Ctr.lrh 7nn kov - a, sa mozrejme. nJ
rytmy a Intonácie suCasneJ hudby. OrchostrA l nu úpl·a.
vu som zveril Miroslavovi Brožovl. Dielo som venoval
50. výroCilt vzniku ZSSR.
V. ADAMCIAKOVA

zvuhov9 zéznam Cs. l'OZhlasu v Bl'&tlslave. Okrem to·
ho spol upracu jem s Br1111·
slavskym dychovým kvinte
tom, s ktor9m smu do to·
notéky Cs. ro.o:hla~ u !)ľl!>pell
nahr ávkou Kvinteta F. Poulenca, F. Danzlho a Beetho·
venovho Kvinteta Es dur.
Kde 1te 61!lnkovall v za·
hrenll!f?
Ako poslucháč Bratislavského
konzonatOr!a
spol upracoval som s kvartetom . s ktor9m sme hosťo
val! v N DR a v Maďarsku.
V r. 1967 - na zdfozdu kon ·
zot•vatorlá\n oho orchestra vo
VefkoJ BrWlnll - som vystupil trikrát oko só listu v
Cajkovskélto Klovlrnom kon ·
certe b mol. Ako umelecký
partner
r.prev6dzol
som
huslistku 1\ Sestllkovu na
s uť~t :ll v Stone. kontt·obasls·
lu M. Sagála v Zeneve
( SvoJčiorsko j . Ako sólista
som Očlnkoval na výmennom koncerte VSMU v KyJove (ZSSR) , ďaleJ v BorUne [NDR), vo FetOdo (Maďarsko l 8
na prehliadke
mladých Interpretov In·
terróre.
Z61!aslnlll sle •a niektore( súťaZe ?
- V r. 1965 na Smetano
Vt>l sOťažl v Hradci Kralové
som ziska! čestné uznanie

Na mani festačnej sutdl prt
pr!ležltostt 50. v ýročia vzniku CSR vyl>ojovol som sl 3.
miesto. V zahronlél som bul
v r. 1970 ako jod1n9 zástupca CSSR nu CoJkovského
suťall v Moskve a o r ok neskOr som sa preboJoval do
dt·uhého kola na stlťožl Fe·
ruccla Busonnlho v talianskom Bolzane.
Korko slovon11kých diel
sto doteraz nalludovall ?
- Sucboftove Metamorfózy, Kofendovu skladbu Na
pt·olome,
Sonétu-!ragmen t
od l L. Bellu, Mortlnčoko
vu Rnpsodlu negreu a Tence, Mocudz!nského Surge
!JrO potrie. Okrem toho som
sprr!vlídzol rad dol~lch slovonsk9ch dlol pro nojrozllč·
neišl o obsadenia.
Aký hudobný sl oh
oa(viit:llmi koovoouje?

vám

No prvé miesto kladiem romonllkov.
Ak6 múto naJbllžilio pl6•
oy?
- Naštudoval som Bee·
thovenovu Sonátu F dur,
op. 54 l Bachov Taliansky
koncert, ktorých premiére
pred obecenstvom mo ešte
IAn čaká .
Zaznamenal: ·2k·

Skolská hudobná výchova:

Seminár
učitelov ĽSU
V minulom roku su utvorilo Metodické
centrum 8 re Ľudod l koly umenia v BraUslare.
zko spolupracuje so sekciou
rladtterov CSU, s bratislavskou odboč
kou SSHV a poradcami Konzervatória o
1n9ch odb. tnšuttlclf. Organiza čne je
včlenené do Pedagogického Ostavu mes
ta Bratislavy, ktoré má kabinet pre HV
a CSU (vedie s. Zd. lvan! č ková 1 a vše l·
ky akcie financuje.
jedn ou z hlavn9ch llloh Metodického
centra je zvyšovanie odbornej Qrovne
výchovno -vyučovacieho
procesu v jed·
notllvých oddeleniach. Bude umo!li\ovať
učlterom hospitácie oj mimo Bratislavy,
pripadne oJ za hranicami (študijné cesty), aby sa mohli oboznamovať s prá·
cou na ln9ch likolllch a v ymieňať sl ná·

zory a pedagogické skOsenostl so svoJI·
ml kolegami. OaleJ vyšl e pozorovaterov
na všetky stlťo ~e. k toré sa v na!lom Stli·
te por iado JO [Kiavlrne medzinárodné sll·
Caže v úsu n. L., Boethovenove sll ťažo
v llradcl Králové, Spevilcke sll(ože v Ko r ·
lových Var och, Tr nave a t ď.) .
Hlavnou činnos ťou bude porlodanle se
mlnllrov s pravidelnosťou a návHznosťou
obsahu vo všetkých oddeiAnlach CSU. Za
merané budO na to, aby u č llelom po·
mohli v práci, teda hlavne na pr oblé·
mY. dotýka)Oco sa pedagogickeJ pr axe na
ĽSU. Učlterov maJú lnšplrovot a obozna
movat s novými metodickými prvkami,
vnášot tieto do výu čby, lebo bez nich
sa dnešná modurná pedagogika noza obf·
de. Z tohto dôvodu bude sledova( In!·
ciatlvnych učlte fov, ktor! sa zaoberalO
nov9ml rormaml vo vyul!ov8n!, aby svoJe vedomosti a skOsonostt na tomto !O·
ro odovzdoll aj ostatným kolegom. Tou·
to prácou chceme dosiahnut aj to, aby
urovoii na bratlstavskych ĽSU bola r ov-

naktl.

Je, podchytlt
pre hudobnO
vzdelanie, k toré - oko vlome - nevychovávo l en po hudobno-estetickeJ stránke, ale al mravnej u citoveJ. Zvlá š ť v
dnoSneJ pretechnizovaneJ dobe Jo nutnO.
aby sa pedagógovia CSU vedeli prlspO·
sobova( a preorientovať aj v hudobneJ
a néstro Jovej v9u čbe, k tor é sl vy!aduJfl
1:meny, abv bola pre !lakov pr!(ažllvé
Dfte 11. (eniiAra 1973 •• Y maleJ kon
oertna( die ĽudoveJ lkoly umenia na
Point aillo tedno 1 naJrll!lfch oddeleni
- klarlrl1tl bratl•lenkfch I!SU - poll
tom 90 učttero v na celodenný seminár
Prflomných učlterov pozdr avlla lnšp
M6rla Zikanká, ktorá Ctčastnfkov sem!
náro oboznámila s v vt9t'en9ml clefmt
Metodického centro. Zvlašt vyzdvihl a
pestovanie
medzlfudsk9ch
vzťahov
S. Hrdlnov6 spomenula prácu, ktorá sa
doter az vykonala a budllce pl ány, ktoré
Metodické centrum chce u sk utočnlf. llovorlla o hospitáciách, ktorých sa uč lte ·
čo

jednotn9rn cterom

najvSčš!

počet ~lakov

llo zuCaslnlll na CSU Praha l. , Vorlll·
sk6 ul. Porovnávala sa štruktllra a spOsob vyu čo vania s pomermi u nás.
V ďal šom bode nasledovalo _prednáška
s. uC Anny Kntllk oveJ z CSU Mllo!la
Ruppeldta, Tvorenie tónu, uvolňovaale
a prul nosf. V tejto predni!Ske v yčerpala
skllsenostl zo svoJe( pedagogickej praxe.
Gabriela lloll č ov 6 z ĽSU - Ste!llnlkova u t. predviedla u č lterom z magnetofO·
nového pásu uká.Zky z medzinár odneJ
klav!rnol slltatr v Osu n. Labem z roku
1971.
Na seminár pozvali Lýdi u ~1 oJ lln g ovú ,
klavfrn u umelkyňu z Pt·ohy, ktora u čl
tofov oboznamovllltt s h1storlck9m v9votom moskovskeJ klavfrneJ školy. Porovnávolo učebné osnovy moskovskeJ normálneJ hudobneJ skoly so špeciá l nou f tnlornátnou 1 hudobnou školou. Oolol st
u člto lla v ypočuli nnhravky z tamol!llnh o
V\ ut' Ovll r lrho pror!'c;u .
JA A 1-JRDINOVA
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Titulmi strana partlltí ry opery Coriolanws a fotokópia listu
z partlhíru novello d&cla ndrodnéllo umelca J. Cikkera.

Snlmky: M. Dominová

Na l!o ste kl6dll dllrn pri
hudobnom spracovani libreta?
Predovšetk9m by som
chcel povedať, že hudba na
mnoh9ch miestach hovori viac,
než slová. Nie Je to moja neskromnosť tťlto schopnos t
hudby spo č lva v neJ sume). Prá·
vo ono dokáže poukázať na
konfllktnost situácie, dokáže
vykresliť choraktor postáv lep!;le, než slová. Napriklad
lyrizmus CorlolanovoJ manžel·
ky VIrginie, lrOnlu a pohtda·
nlo v Corlolanovom jednanl, alo
l Jeho duševntl drámu v mono·
lOgoch. Práve tieto mono!Ogy,
podobné monológom Nechludova vo Vzkrlesenl, stl ml svojim
medltatlvnym charakterom naJ·
bližšie. Nazdávam sa, že nemeneJ pOsoblvé stl postavy man·
želky a matky.
o vale ) hudbe - prndepodobne l pod vplyvom vorby a6·
metoy zo svetoveJ llterattry sa neraz hovorilo, le Je ne·
s tovensk6. Co míliete k tomu
povedať? ...
- Ano, hovorilo sa. AJ v sú·
vislos tl s tak slovenským né·
metom, a ko (e Bog Bajazld.
VraJ som sa dal do služieb
,.cudzieho svetau. Námet však
ne tvor! cudz! svetl Veď kofko
skladoterov minulosti spracovávalo témy svoJho národa? Na·
priklad Verdi - takmer všetky
(oho opory sa odohrávaJú ml·
mo Talianske a predsa sO to
die la národné. Alebo Fldéllotalians ky námet a podte mOJ·
ho názoru (e to naJnemeckeJ·
š la opera! Nie (o hanbou vziať
si ndmet z IneJ kultúry, ved
l ten možno spracovať tok, aby
bol bllzky každému národu ..•
O nl okofk9ch moJich dielacha stl to skladby s ,.neslovcnsk9m" námetom - sa napriek
tomu v zahrani č! hovori. že s O
nasioknuté takzvaným ,.slovanským dramatickým lyrlzmomu
My to už pom11ly ani ne pos tlh·
nema, ale pre cudzinu táto
, .s lovan s ko s ť" ostáva velmi zro·
terná .
Hovorime o ,.alovenakosti" e
,.slovanskosti" vo vale( hudbe.
Je n ieč o podo bn é v Coriolano·
vl ?
- Iste, hoci nie tllk zrejme.
Na nlekofkých mies tach , prP·
dovšetk9m v zborov9ch par
tlárh Nllprlklad v obrnze. kriP
rlms ke ženy proste o mier bo
hyňu mieru a ovončufú (ef so
chu, v obraze Corlol nnovho od
chorlu do vyhnans tva v pozad!
- mimo scénu - znie zbor, o
tiež po Jeho sobevraždc. kedy
zbor s pie va ta ktle1. mimo s rény
slová: ..S plačom c;om prt~IPI
na svet, s pla čom l odcM
dzam" Tem všado sO arrhnizu
(Oco elementy, rhnrukterts tlrk(o
spO~obom vcdrnla melódie. Tu
Je onon , na 71\pacl o s pomlna
n9. ..slovansk9 lyriz mus" Pri
tom tu neJde o žia den sys tém

Hovorí národný umelec

Ján cikker:
, ueto dni sl čitatelia dennlkuv prečltall správu, že ná·
rodn9 umelec prof. Ján Cikker
dokončil svoju šiestu operu na
shakespearovsk9 námet. Dielo
venoval 25. v9ročlu Vltazného
februára. Nasledujúci rozhovor
vznikol v ča so posledn9ch prác
nad Corlolanom, ako sa volá
posledná Cikkerovo opera.
Co povalujete za rozhoduJú·

c:e pri volba námetu k opere?
- Ako človeka, a pochopi·
tetne 1 ako skladateta, ma zautlmajtl večné ludské problé
my. Láska, statočnos ť, boles ť ale l nenávi s ť , zrada a pod. to sil problémy, ktoré sú stá·
lo aktuillne. Nemenia sa, mont
sa len Ich povrch, s ituácie, v
ktorych s tl aktuallzované. Im
sa venovanO najv!l čšle diela
tudskeJ kultúry. . . Nazdávam
sa, že s tl dnes aktuálne tak,
alebo tisic
ako pred sto rokmi. Nie dlv, že práve oni
ma tns plruJO k Ich hudobnému
spracovaniu. A stl obsiahnutá
tak v Jánošlkovl, ako
vo
Vzkricsenl, v Mr. Scroogeovl,
alebo v mojeJ posledneJ opero
- Coriolnnovi.
Co vb priviedlo k s praco·

Šiesta

v poradí. • •
vonlu ShakespearoYho Corlolaoa?
- Náhoda. Podobne ako pri
nlekolkých
predchédza)Oclch
operných dielach. Corlolan? V
čase, keď som zamýštal napi·
s ať svoju ďalšiu operu, bolo
beethovenovské v9ročle. jeden
z moJich známych, dr. J. Boor,
mo upozornil na corlolanovskú
tému. Tak vznikla najskOr pre
dohra Hommage a Beethoven
a napokon som siahol po oper·
nom spracovani drámy.
Libreto • •. ?
- Libreto som sl plsal sám.
Predlohou ml bola Shakespearove dráma, z ktoreJ pre množstvo textu som niečo skrátil,
res p. vynechal a na druheJ
strane, konkrétne v zborov9ch
partiách som použil nlekolko
fragmentov zo starogróckeJ lyriky. Cel9 plán opery to voči
predloha zhusten9 - namiesto
piatich dejstiev má len trl s o !itroástlml obrazmL

podstatné jo to, čo z toho vyJde, eo bude zntet ...
Námet Corlolana Je aollckf,
neuvalovall ste aad spracova·
nim námetu zo s lovenskeJ U·
terat6ry?
- Kedysi som bladal témy
k opere v slovens keJ literatúre.
Uvažoval som nad Kukučlnom ,
Hvlezdoslavom . . . Akosi som
nenach4dzal to, čo by ma za
uJalo tak, ako napr. u Tolstá·
ho, Dlckensa, alebo Rollende.
Nazdávam sa však, že pr6ve
tieto velké literárne vzory, Ich
postavy, majtl lnšplrovat. V
každom z nlcb je čosi také,
čo je bllzke každému l!loveku.
Vedte prehovoriť, ch v áliť 1 kritizovať, pozdvihovať l vstOplt
do svedomia. Umenie má vychováva ť ludl nielen uvedome19ch, ale mravn9cb, ees tných a
dobr9ch. Ano, stl ludské drámy
v týchto dielach a pre dobro
Je tu morálna podpora . ..
Zhováral sa MILAN ADAMCIAK

TVORBA

Miroslav
Korínek:

Chorálom Je uvedená S-takto·
vá veta, ktorá po gradačnom
prerušeni prináša ešte jeden·
krát chorál, po zaznenl ktoré·
ho sa hudobn9 proces v ďal še j
S-taktove j vete zahus ťuJe po
d yna mickeJ, rytmickeJ 1 tech·
nickej stránke a vytvára se tak
dramatické vyvrcholenie, kto·
ré vyú sťuJe v ostré s rr v po·
dobe rytmického motlvu hlavy
témy v9s mechu.
• Druhá - pomalé čast 18
trojdie lna
so skr61 r n lU
reprlzou, ktorá pOsobl skOr 11ko
kOda. Prv9 diel je uveden9 8·
taktovou vetou , ktoreJ prvé po·
loveta navodzuJe celkovO 11 tmo·
sféru te )to časti a dru há pri·
náše chorál, svoJim charak te·
rom prlpomlnaJOcl
huslts kt
hymnus "Kdož (sou bož! boJov·
ntcl". Zaznieva v pokoJnom
ovzdušt - bez vllčšlch dyne·
mick9ch v9kyvov. Veta
Je
ukončená
r9chlym behom v
plane, ktorý akoby nArušil cho·

Apokryfy

l

Klavlrna
tvorba Miloslava
Koi'lnka je reprezentovaná nie·
kolk9ml skladbami, odrážalO·
clmi skladatetov kompozlčn9
v9voJ od počiatku až po dnešné š tádium (cyklus hudobn 9ch
obrázkov zo života malého
chlapca "Fo re n c k o v o let o~ . cyklus "o ru d s k om
š t a s t 1", rad klavlrnych sk la·
dieb "F a r e b n é š k v r n y l~ .
Zhrnutlm dote raJšieh kompozlč·
n9ch postupov a s k(•scnostl, dos pel skladater k vytvoreniu
svoJho zatla! posledného kla·
vlrne ho diela - Apokryfov. Je
to skladba obsahovo náročn e j
š la a rormovo rozlnhlcJ!Ha,
ako vyššie uvedené die la. Au ·
tor tu využlva v9razové l zvukové prvky schonbe rgovs kopostwebe rnovsk9ch tradlcll, no
vychádza zo zá kladu rozšlrencJ tonality. Podobne, nko
vsetky Jeho skl adby l Apokryfy sú vnútorne tonálne contra·
lizované.
K ntl zvu svoje J skladby do·
s pel n utor cez litcra tílru Apo·
kryty s6 napodobeniami au ton·
tick9ch pre11lô h - so z6me·
rom vytvorit na no vtipnú pa·
rarrézu, alebo paródiu.
Apokryfom v sumotnej s klad
ba Milos lava Korlnka Ja na ·
podobentna
gregoriánskeho
chorálu, ktor9 sa vlnte r elou
s kladbou, no nikdy nie v pros
nej podobe. Gregoriáns ky cho
rťll (>OVa1uJa IIUtOr za symbol
prllvldla - d oxmy. proti kto
rému zas tllvn svo js ký pos toJ. Z
form ového blu diska s kl adbn
pOsobl
dojmo m
soná tového
cyklu. Jo tro tč a s fová . !l cho·
rálovou témou monoté mHll r ké
ho v9znamu. Prvá čnsr
Br l o s o - lP vys tavaná dramatl r ky, druhá - C o m o d o
- (e pOIIIHiá . o.; lm prP'> IOiliStiC·
kym lad enlm a tretia - Ry tm l c o - lo nt mit k~ v~ruw tl ,
v závero vy u s ťuJú c a v sláv·
nos tné finále.

•
Prv6 l!aaf je zložená z
dvoch velkých dielov. Každ9
obsahuje cha 1·akterls t1c ké tlscky, ktoré zá rove1'1 vytvára fO celé vety, vetné tlseky, alebo torzá viet. Prv9 tlsek prvého dielu neuvádza pOvodnú chorálo·
vú meiOdlu, ale začlna t émou
v9smecbu - paródie, ktorá vychádza z chorálu a má monotématlcký význam. Druhá,
16-taktová veta motivicky vychádza z prvej, ale Jo v závere značno rozšlrená, spracovanlm rytmického motlvku, pri
našaJtlceho malé dramatické
naplltle, ktoré decrescendovan9m a crescendovaným trilkom
zaniká - cez r9chly beh do plane a pripravuje t9m zárove!\ nás tup druhého úseku
V druhom úseku prichádza
vlastná chorálová téma, s pre·
vádzaná flguráclaml témy v9·
smechu. Figurácie však nie sO
natolko v9razné, aby zatienili
dominantnosť chorálovet témY.
Po presnej reprlze prveJ vety
prl ch4dza 9-taktová veta, podobná druhej vete v Ovode
skladby, ale je oproti prvému
uvedeniu značne skrátené a
t91)1 rýchleJšie prlnášo dramatické naplltle. Zaklal pri prvom
uveden! ma l záver tejto vety
d egrada č nú tendenciu,
tento·
krát r9chly beh, zdvo jon9 d o
oktávy v lnverzlálnom s mero
vyúsťuje do st a vytvára ver
ktl gradáciu pred nástupom
<>krlltoného chorálu, zaznlevajtl·
cebo prvýkrát v čistej podobe.

rálom mysticky podfarbené m&·
dltovanle. Dalšia 10· taktov4 ve·
ta prináša predchádzaJtlce hu·
dobné diania v zintenzlvnenet
rorme. Je r ozšlrená a ukonču·
Júcl r9chly beh vo f tvori pre·
chod k ďalšlm dvom vetllm,
prlnášajOclm kontrestný hudob·
n9 materiál vo funkcii témy
v9smochu.
• Tretia časf Jo zložená z
dvoch vofk9ch samostatn9ch
dielov a je rozdelená do vllč·
šfch vetných celkov. Prv9 diel
sice pOsobl dofmom rytmi ckeJ
rozháranosti, ale Je vetne pra·
videl ne členen9 . Uvádza ho 6·
taktové súvetie, ktorého pred·
vetlo má dcgrada č nt1 a závetle
- na opuk - grad a č n i• te ndc n·
clu, vytlsfuJOcu do lomeného
hehu, ktor9 Je zárove!\ začla t·
kom
medzlvety .
Medztvcta,
ohraničená
lomon9ml behmi,
skr9va ranráry, ktoré prlpra·
vujtl ná,tup chorlllu . Chorál ze•
znieva v jemnom pl11no v po·
prodi zvukoveJ kulisy, známe J
UŽ Z modzlvoty. Po znOVUZII•
zneni f11n rár sa doterez znll·
my hudobn9 proces obJav! v
prosnom lnverzlélnom smerr. v
no v9ch tonl\ln ych v?:ť11hoch . Ce·
19 tonto diel Je charakte rls·
tl c k9 zvláš tnou rormovou a to·
nálnou š truktúrou . Je to auto·
rova zvlá št na k o m po zi č né !l pe·
rlnlltn, markantne sa pre javu·
!Oca v Jeho klarlnctovom kon·
certe. 1\utor tento svojs ky o rl·
8lnáll1y k o m poz t čn 9 pos tup po·
u žil al v te (to skladbe. len }.e
nlo v pres neJ podo be. a lo Iba
v nllzno kovltom rlošrnl

...

Po tonálne J s tránke Je skllld·
ba s tava ná na vo lneJ toná lne j
š tru ktúro. Nla Je atonálna. To·
ná lnym cen t rom b9va Jtl chorá lové partie. Autor v zna čneJ
miero stevie chorál v star9ch
clrke vn9ch tOnlnách. V prveJ
čas u Ja ton tllnym centrom tOn
.. c ~ a chorál Je s ta van9 v st up·
nlcl mlxolydl ckoJ s názna kmi
na fr yglcktl. V druhe j časti sa
prenáša ce ntrum na tOn "B" a
cho rál za znieva v s tupnici aloi·
s keJ s fryglck9m záverom. V
trete( časti autor op úš ťa prls nu
stavbu chorálu v star9ch tOni·
nách. Neviaže sa na žiadn u
konkrétnu tOnlnu, Iba charak·
torom ju prlpomlna.

...

Na JvtrazneJilm rysom tejto
klavlrnej skladby Je sp6Jonle
moderneJ tvukovosll a vtraz·
aým vlrtuOznym prvkom 1
prlzvukovanlm
charakteristických rnol nostf nástroja. Pre jeJ
hudobn6 rei! je charnkterlstlc·
ké na jmä prlrad'ovanle výraz•
n9ch, charakterove ostro od·
lllofch frag mentov, ktorfch po·
l!et Je pre dan6 l!aaf obmedze·
nf. Tieto aa vyskytuJ6 v rllz·
nych podobách l sdvlslostlech
o s4 k sebe prlrad'ovan6 tak,
aby vo n6jomneJ abUznostl
tvorili loglck6 hudobn4 formu.
Vcelku znamená toto dielo
pr lnos hlavne s pojenlm prvkov
hudobného jazyka s najlep!llml
rradlcleml vlrtuOzneJ techniky.

MARIA LETOSTJAKOVA

A v ávode hodnotenia
zamvslenla sa nad poslednou
Krulllavou treba poved a ť, že
slovenčina znela z tlst českých
umelcov s maximálnou snahou
o vernost, s ambíciou precltH
a pochoplt l to, čo je skryté
v "druhom pláne slova" - v
jeho hudobnosti a malebnostl.
Hoci operný svet čoraz čas
tej!>le siaha k originálnemu jazyku operných diel, akosi nebýva zvykom, robiť tak u auto·
rov na jbllžsícb, resp. pri dielach českých a slovenských
sl<ladateiov tam, kde je libreto
skór básnickou v9povedou, než
burličkou dejovej kostry. [Táto my!lllonka spolupráce napadli recenzenta naprfklad l v
suvtslostl s neclévnym bratislavským premlérovanlm poetickej, v slove takmer neprellmočlternej
Rusalky ... )
Za
snahu o návrat k jazykovému
originálu patri teda pražským
Inscenátorom vďaka.

Básnik
klavíra
S Pavlom Stepánom, znamenitym pred·
stavi terom prvej garnilut·y českej klav!r
nej školy sa bratislavské obecen!>tvo
stretáva iba sporadicky. Niekolkokrát
vystúpll ako sólista na koncertoch Slo
venskej filharmónie.
úprimne povedané, Stepán nemal tentoraz v Bratislave labku úlohu: od vnu·
ka významného českého pedagóga prof. V. Kurze, syna známych klaviristov
pro!. pražskej AMU Ilony Kurzovej·
Stôpénovej a dr. Václava Stepána, známeh o sk l adateľa 1 propagátora a ed!·
tora Smetanovho klavlrneho diela sma
očakávali v ynikajúci výkon.
·Dramat urgická zostava jeho recitálu
(ktorý usporiadal M DKO 16. januára t.r.
v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca)
dala Stepánovi m ožnost vyrovnať sa
p riam prlkl adne s Interpretačn o u problem atikou piatich slohov.
Ze Stepána všeobecne a právom pok ladajú za básnika klavfr a, mohl! sme
sl overlt najma v prvej pol ovici programu. úvodná Partlta B dur pre klavfr od
J. S. Bacha (hral ju pri úplne zatvoren om nástroji) niesla znaky dOk ladnéh o
t echnického vybrl1senla, tónovej delfkátn ostl, prfk ladne .zváženej, al e nie stro·
jovej agogik y a navyše pečat osobttostt,
a ko zvykne byt poznačený výkon len
t~ch najv!!čšlch umel cov.

Sponuenka na premiértt opery K rútríava v tubtanskom
divadle ( S X. 1912). Katrena - Vilma B ukovčevová,
Stelina - Danilo Merlak. Dircgentom predstaver1ia bo!
Cir il Cvetko, r e:ilsér om K ar el Jernek a. h. Scénu pri pravil hosťujúci O. Simáček s k ostýmami O. Filipi-Jer nekovej.

Po pražskei
premiére
Krútňavy

v
dôsto·nom
rúchu

Pavel Stépán.
Snfmka: V. Suk
Oprlmne povedané, Stepánovo podaniA
Mozarta (Fantázia c mol pre klavir K ochel 475 a Sonáta c mol pre klavfr
- Kocltel 457) dosť prekvapilo. Vo FantézU nasadil prillli pomalé tempo, ktoré
mu sfce poskytovalo dostatok vhodného
priestoru pre zvláštne finesy v pedallzo
vani 1 pre bohaté uplatnenie tvorivo!
fantázie, miestami všuk dochádzalo k
porušovaniu prlncipov l<lflslcke! agogiky
( tempové zmeny, prcťuhovanle pomlk l
Podanie Mozartove! Sonáty bolo plno
krvné. dramaticky pulzujúce, so živými
tempami a sýtejsfm zvukom v okrajo
vých častiach, mRdltallvno a kultlvovan('
v č as_tl pomalej.
Výrazová llnif1 Stf-pánovho výkonu ms
Ja charakter vzostupný - od decentné
ho, osobllou poéziou prežlarllnŕho Ba
cha - al. ku dravému . t tvelnému. v or
chcstrálnom !l11IP. zaociPtl\mu Janáčkovi
l Sonáta f••agmc nt - cs mn! - .. z ulice
- l . X. 1905" ). Tu ~a /. bá'>nlka kult!
vovaných tónov '>tal mallur, vytvtlrRjúrl
slrokou paletou svojir' h farAbných od
tlenkov o;llnH kontrastný t1 strhujC1cl ob
raz vášnivej vypUtostt. titanského vzdoru
a lntenzfvnej meditácie. Ukáži<U zo s(t
časných výrazových tendenclf českých
skladateľov repro1.entoval a fednočastová
JV. klavfrna sonáto Luboša Fišera, ve
novaná pam111tke A. jP.mel!ka. Z hľadiska
výberu dynamických prostriedkov l ná
l'Okmt na fyzickú kondlclu predstavoval<•
na )exponovanejšie dielo večera Osobit l\
autorova !nVfmrla. <>ugesllvna lntorpre
tácla, sa strP.tlt vo vysoko účinneJ ,,
prPsvHcll'lvoj svnt6ze.
Ak sa ~te pán pred sto vil v janáčko\ i
e vo Flšerovl ako vysoko temperament
ny hudobnfl< p1·1am orchestrálne! údnr
nostl. v záv e reč nom Braltmsovi podčiar
kol s kuto č nus f. ~e si rovnako podmaňufo
di váka aj Intenzitou svojho omnr.ionál
nebo. zasnenlíiÍo ponoru. 4 intermezzá
(els mol op. 11 7, a mol, A dur op. 118
a Es dur op. 119) vytvá rali v dramaturgii koncertn účinný kontrast. Domnieva·
me sa vlak, že dostato č nou bodkou by
bol aj vyntkajQcl prednes Intermezza
A dnr, bocí tónovo skromnejiiieho, ale
ttm spevnejšieho a priťažlivejlileho, ako
:~vukovo hntnejilieho, technicky vliak niP
nl stopercnntne zvládnutého Jnt ~>rmnzz a
Es dur OJ. 119.
ClZIK

v.

V úvode by sme mohU cltovat z bulletinu pražského Nár odného divad l a, ktorý vysie!
p ri prfležltostt posledneJ, z dop osl al troch premiér Suchoľlo
vej Krútľlavy na tejto scéne:
" Zaradenie Suchollovej opery do dramaturgického plánn
opery NO v sezúne 1972/1973 a
návrat k tomuto zakladatefské·
nm činn moderne.! slovenskej
hudby v originálnom znen!,
svedčí o jej význame a životnosti."
Teda Krl11ilava v slovenskom
zneni na javisku prvej českej
národnej scény. jej premiéru
bola ll. januára t. r. Tvorcom
(réžia - zAs!. umeler Pre mys l
Koči , dirigent )an H . Tichý,
výtvarn!k scény - nar. umeler
]oser Svoboda, kostýmy J.
Konečná , zbor majster M. Ma·
Iý, choreograf K. Vrtiška l
Išlo o " návrat k štý lotvorn ý m
hodnotám Krútňavy, k r ealis·
tickému
tvorivému principu.
ktorý sa opiera o materský jazyk slovenskú re!:, ktorá
je ... ovplyviiujúcim elementom hudobn ého výrazn, ak ni e
hudobného myslenia víl bec."

Experimen t bratislavskej Nove j scény
s L e It á r o v o u op eretou Z e m ti s m ev o v p red troma rokmi možn o • jeho
základnej tend encii kladne hodnotiť ako
protikonvenl!ný. o akohy naschvál ne·
vydaril sa práve preto, že koncepcia či 
noherného režiséra l Oto Katniia) bola
poz n ačená
vedome
protloperetuými
sr.hvá fnosfaml.
Hoci najnovsta Inscenácia toho lstóho
titu lu v Divadle JGT v Banskej Bystrici
( premlérs 16. d ecP.mbra 1972) bol a tiež
prehrou, nebola pokusom o niečo nové.
Preto nevyšlo ani najavo. čt vot bou práve tejto operety chcela banskobystrická
spevoh r a niečo dokázat - alebo čl r e~lsér Kol oman Clllfk [zárove!) aj pr ekladater libreta) mal v (!mysle uplatnlt
svojský, nnošuchoný pr!stup k réžll, sna·
hu bez násilnej aktuallzilclo, al ebo derormáclu kto t•cJkorvek zložkv, prlblfžlt
toto Lehárovo d1r.lo clno~nému chépanlu
ziíbavnej cllvHclolnej produkcie.
Výsledok dokázal. žn
vyn!majCic
choreografa Františka Bernalfka tu
o nič také ne?ilo, ba lr> sa reži sér s
fahkým batôžtekom s l tlľostl pustil cestou na )menšieho odporu, takmer v oslep
preberajúc všetko, čo tradfcla ,.uzákon ila", čo v tlsfckach inscenácU zmeravelo
clo šabl óny fi stal o sa ošúch anou kon-

r
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venclou, návykom
prosto tou nená
videnou .. operetnou machou ". Z lnscená
cle ctterue chýba tvorivá Iskra, živá ob
r·azotvoruos(, dramatický a psychologický jemnoc it pr i zhmolllovanf ľudských
vzťahov , do detailov poch open9 charakter
prostrediu,
konľ ll k tnost
slretan!
dvoch z gruntu odlišných svntov, k torá
lll'edsa uachádzu svoJ adekvátny výraz
v skladntelovej hudhe. Mechanickým od
vijan!m prfbehu oťd:Zelo tempo Gill!ko
vej tnscP.nácic, ktorej vnútorná 1 von·
knjšia pľ:ízclnota rozp t·estrelt nad nou
rhmáry nudy a otupenosť predpísaných
porttov vzcrarovall hercov do sféry nA
táujmu divákov.
Sedlvosť a bezobsažnosť podčiarkol aj
hosfujúcl vytvarntk P. M. Gábor, ktor ý
v druhom dejst ve dokonca hrozivo vy'>tt·čll z oboch str án javiskového portálu
- n amiesto bájnych čfnskych šarkanov
- akési oduté prlmillvne prtšery z rori u diluvi álnych žabojašterov.
)e l en prirodzené. že Inscenácia ma l a
'lj Isté k lady. K nim patri predovšetkým
nezvyčajne predvldavé obsadenie Jána

Aká bola javisková a hudobná tvár pražskej Krútňavy? Ma·
la úspešne reallzovanó ambf·
cle, prlbllžlt sa čo najviac (štylizáciou l clejotvor n9mi detailami 1 Ideálnej podobe die la. Na
rozdiel od čierno-zele n o-bielej
podoby bt·attslavskej Inscenácie
režiséra K. Zachara, precftenej
a steplenej symbolikou spomfnHných farieb, sa pražské javisko odelo do odtienkov hnedej a čiernej (vstupný obraz),
ktoré akoby podčiarkovali tragiku príbehu [pre zanjlmavost
l. a posledný obraz sl1
podobné
zreJme
z réžljného zámeru, vt·áttt dej na
OlleStO, kde Sl:l stala vrazda ja·
na Stellou ... ) Zatial čo v SND
je niekde ztntfmnený priestor
na maximum (možno l na 11kor
javiskovej akcie), ako napr. v
obraze svadby u Zimoilov. v
Prahe sa javisková plochu pt·ehlbuje 11 podriaďuje viac divadelnosll, než reálnosti pr!behu
(vid ten Istý obraz). Premietanie čierno bielych zábe·
rov lesa, naznačuje symboliku
prirody, všadeprltomnej, ticho
prljlmaj(tcej rudské peri petie.
Chon)o,t:raflcký vklad je zaujfmav9 tým, že tndlviduallznje
(v Bratislave skOr názvuky na
folklórno·S(tborové vl ožky), no
na druhej strane by bolo zau!fmavé viac využit prvky slo-

venské.ho t anca, nepreháň 11 t Improvi záciu
niektorých párov
(svadobn á scéna).
Spevácke výkony mali zauJI·
mavl1 zostavu: okrem osvedče 
ných umelcov 'itarsej generé cle, ktoré vytvárala - a stále
p r oťlluje súbor ND l Edua r d
Haken ako Stelína, Libuše Domanlnska Zena, Drabomfra
Tikalová Kuchárka, Ivona
Mixovií Skol nlcu, Jaroslava
Procházková
Zalčíčks,
(.
Vymazalová - Ztmoi1ka, J. VeYerka - Zlmoň •.. ) sa objavili
v titulných postavách l<atrellv
a Ondreja nové tváre. Marta
Cihelnfková, v danej úlohe hosť
ND, Ináč sólistka z Plzne l na
Slovensku ju poznáme z vi~:~c 
ročného pOsobenta v banskobystrickom DjGT) preukázala
mimoriadne zjavové, charakterotvorné i hlasové dispozir: i e a
ako celok vytvorila jednu zo
zaujfmavých kreácii tejto vokálnej a javiskovej partie. jej
mladodramatlck9
soprán
je
technicky
dobre
postavený,
mensle in tonučné výkyvy (napr.
na žandárskej stanici 1 boli
snáď spOsobené velkou zodpovednosťou.
Ondrej Jaroslava
Hlubeka na prvý pohfad typovo nevyhovuje doterajšlm predstavám o ústrednej postave
opery, no postupným pl·enlknut!m k jadru povahy svojho hrdinu, rozozvuča l ' - s velkýmt
ambfclaml v§etky tragické
črty postavy (scéna v lese!).
Skoda, že niekedy jeho pekný
hrdinský tenor má l ploché, ~1roké tóny - najm!! vo vý~ka c h ,
odstránenie ktor ých je iba vecou sl1stredenej práce na svojom "prírodnom speváckom Inštrumente". V9borné hudobná
naštudovanie diela a zborové
party prispel! k 11spechu Insee·
nácie, ktorá sa niesla v sústredeno m záujme početnej odbornej hudobnej verejnosti a ecského pubUka. A to znovu presviedča o kvalitách opery, ktorá sl nemusf predpisovať prf·
vlastok "nilrodná", pretože uZ
dávno sa dostala - 1 bez neho - do sŕdc a hlbokého podvedomia slovenskej, českej a
početneJ zahraničnej verejnosti.

T. URSINYOVA

úspech
orchestra

Dagmar Rohová a František Urcikán u
tttulnýcll post avách battskobustrickej illscenácie Lehárovej operetu Zem úsmevov.
Snlmka: K. Miklóš!

tu

Zemka do ulohy poručíka Gustáva, v
ktorej tento mlad9 <;pevák po prvý raz
prljemne prekvapil c;voJ!m mužským šar
mom, het·er.kou a pohybovou uvoľnenos
tou l speviíckou Istotou. V jeho výkone
tentoraz nebolo ant stopy po mraziveJ
meravostl a kŕčo vltosti, uká ho opantáva
v úlohách h lasovo pr·tvefml exponova
nýrh, akobv Sél lrn priam llvelne bránilo
cel(! teho psvrhoľyzir.ké ustrojenie. Vynikla aj Lfza D. Ruhovej, ktorej prirodzená eleganciu u bezper'né výšky presvledl'all v každr.j '>tluárlt \lemenej pO
soblvou bol a nt Mi G. Svercelovej a o
ntočo ritllvn(ilie ponntie IAjlo í1lohy krP.h
kojsou B. Fressernvou.
Z oboch pokusov o túto dost ošl1cha
nú operetu vyplýva po u čenie, že operet u nemožno s úspechom cleformovat ant
proti duchu toho-ktorého diela - a už
naskrze nie proti duchu žánru [ako sa
to sta lo v Bratislave l - no an i proll
duchu a požiadavkám rlno1;ného divadla
ako sa to stalo tentoraz v Banskej Bystrici.
GIZELA MACUGOVA

Subor opary Slovenskoho nat·udné·
ho divadla sa nanovo vrátli k titulu
nášmu dlvákovJ-poslucháčovl dOverno známemu a v n ašom opernom živote repertoárovému:
k RUSALKE
Antonína Dvorlíka. lnscendclu opatrili
dvoma obsadcnlumt, volenými spomedzi dnes optimúlnycll sfl ensemblu,
obsadeniami, ktoró vzhfadom na ctHtrdkter vokál no-hereckých dlspoti ctť
úl:mkuj(tclcll vy.:nell v dvoch výrt~zo
v9ch polohách v nosnejšei, úra •
mat1cke1~0j a v krehkej!.eJ, tyrlr·kt{ l ~ej V tt tu Inej u lo hP. Anna Peitálíková·
Kajabová exploatuje žriedlo klaril rv
svojho hlasového u hP.rorkého vvvu(a a svojich doterajšieh možnost!,
mladá sólistka SND Magda Hajússyo·
vá má zatlaf najsilnejšiu zbrai• v typovej prodesttnovanostl pre túto !\lohu. Pre vokálne exponovaný a nároč
ný part Princa odovzdáva Miroslav
Kopa č ka charakter u úlohy adekvátny
materiál, vzácny materiál, ktorébo
zúročovanie by ma l o pri značneJšej
technicke( clzelácll stCipajúcl trPnd.
Frantiiíek Llvora, v poslednom čuse
azda prlvelml zutažovan9 člen sl1boru, dosta l v Princovi ú l ohu, ktorO sa
vymyká z obl asti teho špeclall:lAr·le:
cenlt sl treba najmä skutočnost že
k ne) ne)>rtstupoval .,záskolmvo". Po'itovn Kr'lužnej stvárilujO Elena Kittoárová a nová posila sl1born v tejto
sezóne Ali! beta Michálková, jezlbahu
spievajú Ofga Hanáková a Ja roslava
Sed l ái'ová. Vodn!kom sl Ondre( Malachovský
prlpam1!t(lva
významný
mflnik na svojeJ umeleckeJ ceste súčasne vsak spolu so svojfm komor·
nejšl~ tvarujl1clm alternantom Joze·
fom Spai!kom ostáva menej závažným
ohnivkom Inscenácie, obaja sú akoby
na pol ceste, akoby v tlent možnost{
tejto najmä vo vokálnom parte krásou a emóciou opatreneJ postavy.
Rézia a scéna (Miroslav Fischer a
P. M. Gábor) n edostali vel k11, .,l!lvot·
ntl" prlležttost. Pod oba tejto lyrickeJ
rozpr ávky, Jej autor ale aJ veJml bohatá československá lnscenačná tracllcta odsudzuJCt väčšmi k pok ore
pred d ielom a I nterpre tačným slovnfkom - v súvisl osti s touto operou
tP.okrai!ovaole na (l.. air.J

Z galérie SND

i

Gustáv PAPP
v osobe dr. Gustáva Pappa spé
j a ~a lekár-chirurg a ]eden z naJ·
výl.namnejštch slovenských oper·
ných Interpretov posledného štvrts toročia. Označenlo Interpret je v
Psppovom prtpade výsttznejsle, ne~
uzst termfn ,.spovák", čl tenorista,
pretože umelcovo najvýznamnej·
šlo kreácie ucbvaťovall predovSet·

kým svojou komplexn osťou, zná·
sobovantm sa speváckeJ, lil:lruckuj
1 osobnostnej zložky, smerujuc k
vysn!vanému
typu
moderného
oporného herca.
Na bohlilOJ paleto l'uppovyciJ
javiskových postav uachadzama
tak diametrálne odll!mo prlloWos
ll, 2e Iba absencia vyslovene log
g1erovycb partov ( Mo<:art, Rossi
ul] bróni konstalovunlu, :lo umu
luc obsiaiJol prakticky vsetky moi·
nô polohy tenorového odboru. v
ľappoveJ bllancu stretllvtuuo sa s
ulohamt lyrlckým ( faust, Leosklj,
Rudolf z Bohómy, Al f réd z ľravta·
ty J, s úlohami spln to odboru
( Princ z Rusalky, Vojvodca z Rl·
goletta, Cavaradossi z Toscy, Pu1.·
clniho des Grleox, Verdiho don
Carlos ) - ale jeho ozajstnou do
ménou ostávajú postavy druuw
llcké, výrazovo l hlasovo expo·
n ované. V tých bol nujpru~vedi:l
VI!]SI a V lhiSICh relátlách bH<:
konkuroncw. Výsostné postnvemo
medzi slovuuskyml tenortstom1 tlo·
kumentuje jeho Fl orostan z F1tló
1111 l Max z Carostrulco, Dimitri l
z Borisi! Godunova l utulny hrd•
n a Korsakovovej opernej ro.:prJv
k v Sadko, Verdiho Radames l verlstlcky Canlo. Doslova ;tlat9ml
plsmtmoml <:op!sal sa dr. Gustav
Papp do hlstóne pôvodnej opernet
tvorbv. jeho Ondrej l.O SuchOI)O
vej Krlllllovy jo vzorovou studlou
a v scóne vlz•l uzda tntet· prctoč
u9m vrcholom v oblasti domácej
dramaturgiu rovnako pozoru·
hodný je v~>ak aj Pappov Igric
Zébol zo Svätopluka, postava ly·
rtckejsla. zovnutornená, no nemo·
nej kompllkovanli a dramaticky
bohatá. A prvé dve opery majstra
Cikkera sa v predstavu lh nal.P.j
generlicle ePikom sp.Jj<llll s Pappo
vou skvelou tnterprolárlou Jura
fúnoii!ka a Beg Bajazida. Pappov
clkkerovský prorll dokr!•sfnlll Fred
z Mistra Scroogea a Slmonson zo

Vzkrtosenla. Spomedzi dal šfch po·
stáv pôvodnej tvorby spomenme
dve t1loby lekárov ( v~dy úzko
t~soclovalf a umelcovou obC!anskou
profesiou l
dr. Hellpacha v Ho
loubkovom Profesor ov! Mamlocko·
vt a dr. Slgella v Andrašovanovej
Bielej uomoc•.
Výrazový obsah a mohutný, tma
vý volumen hlasu p r edu rčovali
dr. Pappn k vefkým wagner ovskym partom. Je historickým pa
radoxom. zo tieto ojedinelé umel
cove dlspozfcle opera SND (pot!
mienená dramaturgiou) nedokáza·
la ztižltkovat. Papp Ich však b o·
hate uplatnil ako stély host ope·
ry v Lipsku (prt znovuotvorenl
budovy lipskej opery v roku 1960
c;pleval v slávnostnom predstavenf
Majstrov spevákov Waltere Stol·
z Inga ) a učastnlk wagner ovských
resttvalov v Dessau. Na nemeckej
pódf' spieval aj r.ohengrlna, Erl·
ka. Tannblinsera a Rlenzlbo. pri
tom s poslednými tromi sme sa
napokon v jeho Interpretácii stret
ll aj v SND.
V sestcloslatych rokoch umelcoVP schopnosti vrcholia. V roku
1966 dostáva za Ondreja z Krut·
nnvy tálnn cenu, o dva roky na·
titul zaslúi iUího umelr.a.
5kl\r
Nud chýlln ako JAcllnrený Dellbor
a Otbello. z čerstvo nastudova
n~ch úloh naJmä ako Herman z
Pi kove l dámy a Laco z Jet pastor·kvnr. Poppove výkony charak·
ter1zujP muzikálna Istota a Interpretačná Inteligencia. Expresivita
jf'ho postáv nevyrastá Iba zo speváckeho l>rejavu, alo aj z pOso·
l>tvého hf'ľnctva, oscllujúceho cit·
llvo a v rámci štýlových dtreren·
rH medzi sférou prel:fvanla a s!é·
rou orlsneJ štylizácie. Práve prP
to Pappov Ondrej, Dnllbor, l'l
Othello niesli znaky ozajstných
n v1Pryhodn9ch drnmatlck9ch hr
dlnov. Umel ec splynul c; postavou
JAROSLAV BLAHO

Httdba a rozhlas

cely polrok. N. p. Ul:ebné pomdcky vydáva lloto me
todlckó listy v počto 5500 kusov a posiela Jeh ua
kaltln skolu. Tt>uo učllel <:a Ich pomoci mOle pripra
vit dell vefm1 d(lkladno nn počúvanie rozhlasovej
rolJCIP, aby so tllto nco,tula Iba paslvnou záležlto!>
Pod týmto nhvom budeme prioáiat na stránkach
HZ krátke Informácie o práci hudobných redakto· tou. Vyslelacl čas jo ur čen9 na tretiu vyučovaciu
hodinu, aby sa dve predchátlzajúce hodiny (od 8.roy Cs. rozhlasu v Bratislave - 1 cielom: propa·
10. hod.) mohh čo na)lntenzfvnejšle využi t pre pred
so•ať leb rozsiahlu, kvantitou l kvalitou naplnenú
mety kladúce vysoké požiadavky na pozornosť deti.
prácu a súl:asne upozornil na Ich čltetefov oa zaujl·
"111 rozdiel od Vysielania pre i koly JO RIÍdio mia·
mev6 rozhlasov6 relácie, reap. cykl y relácii. Clánky
dých pos lu chá č ov určtmé vofn9m chvUam žiakov, nll·
zal:lneme materiálom o práci hudobných redaktorov
kolku - kvôli striedaniu rozvrhu a pedagógov Hlavnej redakcie výchovy a vzdelávania - jarmily
nemOže vstúplt do školského procesu. j e to teda
P r l he l o ve 1 a Mariána !'ol art i n á k a.
Individuálne počOvnnlc 11 vera zálež! na vyspelosti
l Uiu jmo žiaka čl sa mu venuje - no l tu mOže
učttol vhodnou formou upotornlt na zau)lmavé huHudobné vysielame pre deti l. a ll. stupne má v1ac
dobné r otácie, pripadne o nich zavies( diskusiu na
ako styrldsatročnu tradfclu. Dnes túto oblast obhos·
hodinách Hv Skotla, že pedagógovia málo využi
podaruje Hlavná redakcie výchovy a yzdelávanla.
vajO tieto reláciA na to, aby sl Ich nakrtillll na mg
Dell nad 15 rokov majú "na starostlu mlátle~nfcl
pás a neskOr vyullll pri spestrenr hodin llv. Podla
Niekedy počut poznámky o tom, ako, kedy vystolot
In formácH s. Prlholovef sa zvol áva pr avidelne (celo
pre deti o hudbe. Rozhlasov! pracovn!cl radi pr1jmu
redakčne) poradny zbor, ktor9 má runkclu metodlc·
opodstatnené pripomienky, ale ťažko sa stotožnlt s
ko-poradenskú. Na )párčlvojsou otázkou je autorsk9
vyhradaml, ktoré nie sú podlotené faktami. Spoml
pravidelne okruh - napriek stá l ym prlsplevatefom, vlastnej r e
neuá redakcia vytláva pt·e !;koly dakčneJ prílet chýbojO Judla, ktorf by zosOladlll od
plugét " Ceskosloveoský rozhlas delom a mláde.tl ",
born/! poznatky s pedagoglck9m prtstupom a s ll
na ktorom sú prehfadne a stručne vypfsané názvy
terárnym rozhlasovým spracovanlm. Práca oboch
a hodiny vysielania jednotllv9ch cyklov, pásiem, roz
spomlnanfch redaktorov, Ich dlho roč n á rozhlasova
právok, vzdelávnctch relácU, rozhlasových scénok l
to vletko Je
hier a pod. jo u2 vecou školy, ako dokáže upozor • prax, odborné hudobné vzdelanie zárukou kvality odvysielaných hodin hudby, venonit svojich žiakov na tieto ln!ormácle, resp. - oko
vaných deťom. Obsahovo sa relácie zameriavaJ(! na
Ich dokáte vyutlt v pedagogickej práci. Už stručn9
prehlatl autorov a názvov reláclt presvedčt o pestros·
poč(lvanlo hudby, hry so spevom, nácvik plesni, hu
tl - alo budme konkrétni a hovorme o hudobnom
dobné rozprávky, profily osobnost! (najnovšie sa
uviedla zou]tmava rrlácla Na platieb llnkách, kde sa
vyslei onl: Redaktor M. Mertlnék pripravuje Vysie·
lanle pre ikoly (predškolsk9 vek a 1.-5. r. ZOS).
repo1·tGlnou formou prlbllžujo dotom svet hudby)
Redaktorka J. Prlbelov6 má na starosti relácie Ré·
Presná Struktura vysielania a konkrétne rasy jed·
dia mladých poslucbál:ov (vysielanie pre deti 6.-9. r.
notllvých reláctt sú napokon zverejtlovaué v týf
ZOS). Každá relácia školského vysielania je repr!·
dennlku Rozhlas. Tlito kdtka poznámka sk 6r chce·
la upozorniť na yofkó moo2stvo bodfn venovaných
zovan~ v:ldy popoludnt obyčajne nn stanici Dehudobný m zliu jmom iikolskAI mládeže a poprlet hlavin. Redaktori Vysielania pra l koly pravidelne pri
sy, ktoré nemajtl opodstatnenie v tvrdení, t e vylli epravuju tzv. metodické listy, a to za pomoci Skol·
laoie pra mládei nemá v rozhlase doatatoč nt prlea·
akej redy (poradného zboru), ktorá tiež schvaluje
tor.
- robs11hovu náplň 11 pedagogické zameranie relácii na

K výstavbe nového organu
Koozenat6l!um Y BratlalaYa objednal o Y nár. podolku KrnoY no·
•t or8ao. Pot ladall sme pri tejto
, rllelltostl prof. Ir mu Skubrori
o rozbo•or:
Ak6 fychodrska , oajmll z bfa·
lllske lltýl ov, ste up l atňovali pri
..nbu ne novy organ ?
- At. do obdobia t•onesancte JO
vyvol organu nerozlučne spätý s
voká lnou tvorbou. V renesancll sa
tač!na osamostatnov11t, čo sa pre·
JdVUjO v stavbe nástroja vy
zdvihovan!m
bohatstva
farieb,
\ l.nlkom mnohych novych regls·
trov a v skladbách - postupným
vvtvllt·untm samostatného lnstru·
mentálneho slohu. Najv!lčsr roz ·
1\vr.t Ultnamnnal organ v stavbe
1 vo vzntku skladieb v obdobi ba
r okH. l'rlr.morný borokovy nástroJ
mii zvllčsa dva tri manuály a pc·
11111 l\11~dý z ntl'h )o samostatnou
Z\nl:om·l•trebnou jetlnotkou, r!e
snnon !dk, abv nielen stlm o se·
bP. ale 111 v spO)Onl s ostatným
kumspondoval H vytváral dokona
ly t.vnkuvý cf'lok . Klnst!· k~ obdo
itl ll \' pili• .. ltr- llf'llVpl \"VIIIIO .;,tiiVbll
mc ' tO\' XIX storol.IP \ '<l Iru
mentAlneJ bro prhtllsa okrom ine-

ho aJ prvok virtuozity. V súvise s
tým so zdokonafuje technické vybavenie nástroja - v snabo ulab
čit hru, ktorá s narastajuclm poč
tom registrov bola stále fyzicky
namáhavejšia. Buduju sa nástroje.
ktorých manuály zvukovo neko
respondujú, farebne so podobne.
alo dynamicky odlišné. Na kaž
dom z týchto typov c;a bez ťaž
kosti da roprodukovot hudba tel
•~tej epochy, problematická te tn
tm·pretácla skladby lnóho ~týl ovts
ho obtlobla. Začiatkom XX. l>toro
čln sa vvnára otázka, ako budo
vat ná!.trojl!, ktoré by v sobr. zlu
čovall zvukové vlastnosti nGstro
1ov barokových l mlodsfch. Je to
ctd~lcdok aJ koncortnej praxe. v
ktoreJ sa stále nará:talo nA prob
16m uspokojiveJ reprodukcie sklA
ollflb rozlltne) ča!>ovet provr.nlon
r.le na tom Istom oác;trotl.
Zr ejme chcete taký orRan , kto
ry by toto v•ctko akosi synteti
'lOVIl ..•
Po nlekofkých dPsotročla c h
I'Xpnrlmentov'lniA vitAzl v stavbP
nr~anov "lllf'r Ttnl'uJflcl v ted
10 n t it 11··•
r vl ,.,, 1 • organ.
barokového, so ~ vukovo rarebnou

pa l etou
r omantického nástroja,
vybaveného technikou, zodpove
dajucou nárokom hudby XX. sto
roč la.
Aké u zlhery vznlkn6 zo stavby
nov6ho organu priamo •o yyučo·
va nf?
- POJdo o podstatné zlepsenle
v9cbovy mladých sl ovensk ých or
l(anlstov Bude to trojmanuál ový
nástroj s pedálom a bude obsa
hovat 39 znejOc!cll registr ov. Trak
tm·a
bude
elektropneumatické
vzdusnlce zásuvkové. Pri dlspono
vunf budúceho nástroja sa vyché
d;talo z požiadavky, aby každý
manuál mal zvukovo vyhovujOCP
Organa pleno, spol:!vajuce na do
<,laločnom
základe
pedálového
zvuku. aby tento nástroj umocho
val realizáciu trlovoj hrv, ktorá
prodpoklndá vytvorenie t roch zvu
kovo odll~ných, vzátomne sa har
monlcky doplrtojOcl ch zvukových
pásiem. Dlspoz!cla počlta s tým
posluchá~ l Konzer vatória budtl
na tomto nástroji vedonf k sa
mostatnému riešeniu skl adieb re
nec;ančných a barokov9cb, v r e
~1strovanf farebne bohatých skla
dlob romantického obdobia. že n11
)01'1 bud(t musiP( rrnllzovnr zvu
l,ovr• !>tValnenlo sfri'
•J llter11
tur y.
Z. NOVACBK
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Pavol Hamm el 1\tarián Varga. ZELENA POSTi\.
Arant mán : Marlún Varsa, Pavol Humm el. Fedo r Frcao,
Oullao HáJek, orchestrálne aranžmán 1ar ián Vnr!la · Au·
torl te>. tov. l\firoslov Vál ek, Kamil Peteraj, Burl r. Filan.
Produkcia . Fedor Frc!to. Hudobnll ró)la · V l ad1mlr \.' nlo·
vi~. zvuková rót ia Peter Uubkn, rco llzúcia I On Back·
stultcr , log. Pc tPr (onfk. Nahran e v spoltqtrtwr s Gs.
hHI klubom.
OPUS stereo 91130191

J álo plalt1a bola oztlo najvyhfnd<lvun ejs! m artikl om
na predvtunočnom trhu - a právom Spoluprácu
dvoch vyltronenýcb fudl zo slovo 'lskoj populárnej hudby
v obl>tstl rocku - prttahovald svojimi výsledkami priaznivcov oboch spomtnaných. Ich vzlltomný kontčlkt po
rozpade "storých" Prudov si ce nikdy neprestnl, bol v!ink
zrejme dosť ':lporodlcký - obmedzovul sa oa komponovanie filmoveJ hudby a na roultzil ctu trt:tcj st•·any olbu·
mu Vargovho Collogla mu&lca Konvergencie
p rt pofuvao! Zolflnej poSty je už na prvý r tu zjavné
nadv!lzovanle na sloh "s torýt:h~ Prúdov. Z Ich ro·
pertoáru sa dokonca cituJe v závero platnll rral(ment
plesne Zvonte, zvonky - tým sn prlpomtntt jodlny LP
tlokument tvorby tejto skupmy Z Joj repPrtoilru jo na
plalnl po prv9krát zvučnená Smutnlí r anna e l ek tri čk a
l na &lová Mirosl ava Válka) - ani po nwkofkych r o
kocb oestratl l a nič zo svojej výr!lzovej sily a patri 1<
tomu najl epšiemu, čo )e na ne1 nahrané.
začiera

poSta v!iak
este vluc do minulosti Zelené
začmtt st:t rr11gmentom dychovoho kvmtet11 putn<lsť·

ročného

M. Vargu z čias jeho !HOdlf u prof. And r eta
na bratislavskom KonzervatOrlu Prvá kOda
platne l pred spomlnaným ťragmentom ,.Zvon kov·• v r ámr i roléhQ kompletu tvori druhi\ kódu 1 c..t .~.~. •
vllzujo na tento 1oho školský, ale stäln svieži vytvor.
Očenála

Z remlntsccncl!
tých - vsak

-

akokolvek Zdujlmt:tvých a náp11d1·
dlho existovať. Preto prevaž·
na v!lcslna ptesnf Zel&net posty vznikala špeciálne pro
tuto platl)u. I ch básnlc kym podkladom sú texty Kamila
Peteraja (5 plesn!l a Buri11a Filana (3 plasne). s vý·
nlmh.ou Krajiny bielych dl evi!ot 1skladntef Pavol Hammol), Pávieho plesu a l'ulty (kde su olw jd prota.~ o nls t1
platne spoluautorml l, bU vsPiky dtP.lom Mariána Va r ·
gu - ktor9 tu te (podobno ako 11<1 plu tm Zvol) to, zvon kv)
hlavnuu tvor 1vou o"obnostou Utl Ol'ho pochádza at Ol'·
chestrálne at·anžmán celaj nahrlivky. výlučne z j!'lln
pera vy~ll trl z najpozoruhodnojSi ch piatich plesni:
Cesty hl6znov j:; vermt ZI1UJ!mav9m rytmickým pťld o rv
som) Tenis - a už spomlnoná wrm1 exprPs1 vua Smutrá
rannli električ ka. Vargu sl zJav no udržuje svo1 Standard
( ZIIttol 1e vo ~VllJOOl tunrl n11 Slovnnskn prakticky bez
konkurnn cte), no eš te znuttmavejs•ll 11:1 na Zelenoj pošt~
jeho vnútorná kompozičné dlsclplfnll - Mu dostnhnl
nlo k11l!dodonnO slohovú Jednotu Zo stýlu dncsnl!ho
Collogia mus1c11 poul!ll l en tto prvky, ktoré zniesli svn·
tézu s llnmmPlov~m preJavom
nemo~no

p avol Hammel - spoluuutor dvoch tlr~ ls icb vy d~trenyl h ptesnt l Pavl pl es, P o ~ taJ - dokcJ<:ul zu ~ u
morntt kr.ltky čas vyt•t:tzne zdokonultt svor spuvtlckv pw ·
Jt:tv. l ked mektoré vysokó tOny mu este robia prour~o;
my (a m•estt:tnlt aj naráudnle s dychamm 1. pred!oa vy'> ledný dojem z jeho prednesu je veJn11 dobry ľt :lttO
spevácky samouk dokazllje, ža molno spievať bez ;~;by
točnýcb mentOr - prirodzene a presvedčivo. TieZ ako
skladatef zjavne rastie dokazuje to najmll p1r-se1i
Páv! ples (spoluautor Marián Vargt:t] to to trojtll olna
zložená forma s rý1.hlym dielom uprostt·ed, konctpo·
vaná vefmt fontazljna.

Z členov

Collcgla muStce troba samo<:r ojme, okr em Var gu - tentoraz DII prvom mieste spunwnut
h ráča oa biele nástr oJe Dusana 11a1ka. Fedur .fo're o
l basová gitara l sa preja vu je ako pl nuknny mu.tlkllnt 110prl hre na svoj náslroj jo aj pohotovym prodn ó!la·
tefom drubóbo vokáln eho hlasu.
s ólovO gltai'U (s v9nnnkou dvoch piCsnl) hrá R&bll:.lav
prlna]mensom vo svotom dobrom stan·
Vacho tlt:trde, ak nle aj trochu nt:td n tm Radim Hlad! k (v Smu t·
nej rannej e l ektričke a v S l neč nt c ltt!.h 1 dO!o lova pr o k vd·
PU jO.
z aujfm&VOS(OU platne te l pOUt ll!O kla v1r11 ako hlavného sprievodného nástroja v prve) pto ~nl ako aj
v posledných dvoch a dychovóho en..,emblu pri predne .
~e rltornelovébo ostlnáta plesni S ln e~n l co a Po~ ta lak·
lo sa vytvár11 ozav•·et9 celok - t kod ledn otllv~ plesne
sl1 prlradené dost voJne [ale 1ch nll !>l ednosť zachováva
zásadu náladového a tempovóho kontr11stu s výnimkou
posledných dvoch).

V pieSI\ach

Z d'al elfn a Nechtia c !-.poluOčlnku]e sláčl·
ková skupina Symfonického orchestra Cs. rozhlasu
Y Bratlslavo. fragmenty dychového kvinteta M. V11rgu
hrá BraUslevsk6 dycbov6 kvint eto. llráčl na dychové
nástroje v dvoch posledn9ch plest)ach nle sú uvedent
y echnlcky fo 7.Alana pošta nabraniJ na dobreJ tlrovnl - Ibaže je trocha zvukovo porlto mpnzovoná.
J.IAVOL

CUNU

.
l

Náš

l

..Premiérou Tr istatUZ, rovnako
ako dielom
samotným,
uskutočnil sa mohutný, priam
:ujalý skok upred do ol>lasti
collo:sl Novello, co sa malo az
postup11c :iskauaf. Med:í tým
~a šk(al>íll priepasti a strminy. Bolo icll trel>a naj$ampru
s t ar o.~tlwo
vyplnit, al>y l>olo
mo:m! kllesnit si cestu ku
1wm, k o~amelo stojacim tam vo uý!ke, Tla druhej strane priepasti, ne~ kde sa nachádzala nepostrádate(ná spo·
lOČIIOS(."

V tomto roku s l prlpomfname 180. výroille narodenia a
90. výročie smrti autora tejto
mylllenky, velkého hudobnlka
a dlndelofka RICHARDA WAG·
NERA.
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Stály hosť svetových p6dil, juhowlovanský dirigent OSKAR DANON má k
Ceskoslovensku obniUC srdečný u t a h.
Studoval tollt dirigovanie, kompozlciu a
hudobnú vedu v Prahe. Dodnes a! preknplvo dobre hovori po česky. No na·
priek tomu stál pri pulte Slovenske j
fllharm6nl e v januá ri t ohto roku po pr·
vý raz.
Aký je vái názor na problematiku nr·
chestrálneho sprievodu pri lnl tr ume ntálnych koncertoch ?
- Predovsetkým ne mám rád lermln
,.orchestrélny sprievod~ . Som toho nazoru, že vo všetkých koncertoch, vč!La
ne éry barokoveJ, má byt orchester rovnocenným spolutvorcom, lebo preberá,
uvádza l spracováva tematickú náplit
skladby. Sú samozrejme výnimk y, napr!·
klad Chopin alebo Schumann, ale aj tu
Je dOležité, aby orchester zachovával
symfonickú llnlu. Iná je. pravda, otazka,
ako vzájomná súhra oboch partnerov
slúži cielom skladatefa. pripadne diela.
Ideálne je, ak sa dirigent so sólistom
dobre poznajil.
Vypestovalo vo vb prah k6 i túd lum
a j blbi f vztab k československe J bud·
be?
- Samozrejme, ved vlastne u v4s som
zlskal základy všetkého, čo viem. Pred
druhou svetovou vojnou bývala Praha
hudobným centrom celej Európy. Umel·
cl, ktori sa vyhli Rakúsku, alebo Nemecku, hostovall v Prahe. Mal som mož·
nos( poču( odborné prednášky sveto·
vých kapacrt a zoznámi( sa so všetk9ml
umeleckými prfidml. Obl úbll som sl
obzvlášt j anáč ka . Spom1nam sl, ked som
po prvý raz počul Pastorkyňu. Bol som
priam konsternovaný a nevedel som po·
choptf, že divadlo mOže byt polopr4zd·
ne. Keď Tollcb študoval Llšku Bystro·
uS ku, chodil som takmer na všetky skúš·
ky. Preto tlef bola jednou z prvých
opier, ktoré som v Belehrade naštudoval Smetanova Predaná nevesta a na
prvých koncertoch som uviedol cyklus Má
vlast. Dirigoval som odvtedy všetky Dvorákove symfónie, Rusalku l niektoré
menšie Dvoi'ákove diela. Keď ma pozvali
nahrať drobnejšie skladby pre RCA, vybrel som sl okrem Iných aj predohru
k PredaneJ nevesta a Dvofákovu Poled
nlcl. janá č kovu Káťu Kabanovovú som
s BelehL'adskou operou uviedol aj na
medzinárodnom festivale vo Florencii.
Ktoré l! lnnosť väs viac uspokojuje,
oper ná alebo ko ncertná ?
'l'ažko odpovedať. Nazdávam sa
však, že dirigenti by sa ma)! venovať
obom žánrom. Opera sa má robiť svm
rontcky a symfónie operne. Do operne~
hudby je treba dostat symfonlcktl dtscl
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Za profesorom
.
Bence Szabolcsim ii
l

(2. VIli. 1899 -

Koncom januára uzavrel svoju vyle
p lit'deslatročnú plodná prácu vhnamný
moďarský muzlko16g, akademik a vysokol kolský profesor - Bence S z a b o J.
c s l. Vo veku 74 rokov odiliel vefký
znalec a propagátor maďarskej a sve·
tovef hudby, zokladater moderneJ maďa rsk e J muzlko16gle. Vera jeho publlká·
cll vyllo v prekladoch v Nemecku, v Sovietskom zväze, v Ces koslovensku, v Bulharsku, v Rumuns ku , v Rak6sku, v An·
g llcku , v Am erike a Inde.
Akademik Bence Szabolcsl bol riad ·
n ym členom Madarskej akadémie vied,
dvojnésobným nosJteJom Kossuthovej ce-
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Kodályom.

n y a Radu práce najvyššieho stupľ\a,
noslleJom Herderovej ceny a Iných významných domácich a zahraničných oce·
nenf. Na Vysokej škole Fere nca Liszta
vychova l generécle hudobnýdl vedcov a
um elcov. V roku 1961 založil Bartókov
archlv a v roku 1969 Ostav hudobne!
vedy Maďarsko] akadémie vied, na čele
ktorého still až do sklonku svojho ži
vota. Založil nlekofko hudobno-vedných
časopisov a zbornlkov, z ktorých naj známejši v zahranič! je Studia muslco·
loglca. Bence Szabolcsl bol členom viacerých medzinárodných vedeckých spo·
ločnosll. Najplodnej!lla
je jeho tvorb11
v oblasti hudobnej historiografie.
Publikova ť začal
po prveJ svetovej
vo ,nc, kedy dokončil š llídlum hudobneJ
vedy u Hermanna Aborta v Lipsku. Pod
vplvvom pokrokových myšlienok svoj ich
domácich a zahranlčn ~ch učltefov sa
pustil do mravenčej praca objavovania
základných hudobno-historických preme·
itov, aby neskOr mohol naplsaf najprls
nejsfml kritériami formované prvé deJiny maďarskeJ hudby . Bencn Szabolcsl
sa dfllallne venoval hudbA štyroch sto·
roč!: od XVI. do XIX. Pred naplsanfm
Rukovä ti dojln maďarskeJ hudby ( A ma·
gyar zenetorténot kézl konyve. Budapest
19471 publikoval štúd ie o historicke j
plesni, o hudbe Sebasttana TlnOdlho, o
šfnchtlckej hudbe XVII o;toročl a . o bud
br. školských kol é~ll v XVIII. storočf a
Iné. DlelčiP v~skumv zhrnul v publl·
ktlclách· A magyar zene évsz4zadal I.
11. Bp. 1959, 1961 (Storočie mad'arskel

21. I. 1973)

hud by), Népzene és torténelem, Bp. 1954
(Ľudov6 hudba a hlst6rla) . Vďaka pokrokovým, najmll nacionalizmom nezataženým učlterom a prlaterom Zol·
t ánovl Kodatyovl a Bélovi Bart6kovl sa stal dOverným znalcom prameňov aj
našej hudobnej kultúry. Ako prvý poukázal na potrebu spoločného skúmania
Vletorlsovho kódexu, Pestrého zbornfka
z Levoče, Hudobného tureckého Eulen·
splegla, Zbierky Anny Szlrmay-Keczerovej, Liinylovej zbierky a Iných prameitov, obsahujuclch cenné hudobné materiály pre dejiny podunajskej hudby.
Vzťah maďarské ho verša a hudby skumal v knihe Vers és dallam, Bp. 1959
(Verii a me l6dla). Osobitne cenný Je
jeho pohfud nu dejiny svetovej hudby.
Zoujlmavý styl verne zachováva aj slovun~ký preklad Dejfn hud by (Bratislava
HJU2 J. Pohfad na niektorých hudobných
skladaterov zhrn ul v knihe A v41aszút
és ugyéb tanulmányok, Bp. 1963, 1972
l Rézcestle a Iné l tlldlo ). Krásy hudob·
ného klaslctzmu prlbllluje v knihe Európu! vlrrudal, Bp. 1948, 1961 (Svitanie
v Jo.urôpe J. Známy je jeho Hudobný lo·
xlkon, ktorý spracoval s Aladä rom Tóthom (Zene! Iexikon, Bp. 1930, 19651.
Vývojom hudobných ~tý lov sa zaobera
kniha A mel6dla tiirtúnete, Bp. 1950, ktorá su stola východiskom poslednej publlkllc:lo Bence Szabolcslho a Miklósa Forrulho s nazvom Musica mundaoa (toho
času v tlači). Ido o moderný typ publlkécle, obsahujtlcej (popri základnom
texte) gramonabrávky hudobn9ch u ká·
žok, odkazový a lllotogický poznámkový
aparát a pod. V spolupráci s M. Forralm oživli týmto spOsobom aj deJiny
maďa•·skeJ hudby vo vermt tlspe!lnej publikácii Musica Hungarlca. Osobitne blfz.
ka bola prof Szabolcsfmu hudba W. A.
Moza •·tu. B. Bt~rtóka 11 predovšetkým
Z. Kodálya O pobytn mladého Z. Kodályu v Trnave napfsal st údiu A nagyszomball dlák (Trnavský žiak). jeho po·
sledné knihu s názvom Oton Kodélyhoz
(No cesto ku Kodá lyovl) te spomienkou
a osobným v yznaním autora na svojho
učltetu a prfutera Zolttlna Kod4lya.
Osobitne sl ocenil hudobný folklór
svojho Judu. Lákala ho starobylosť
rol klórneho prejavu vO bec, preto svoje
historické výskumy spéjal často so zbleranfm fudových piesn!. Z te jto oblasti
je ccnna jeho stúdia Adotok az új ma·
gyar népdaltflus t6rténetéhez (Prlspevok
k de jinám novou borského i týlu ).
Pri prfležllos tl jeho 70. narodenrn sa
skompletizovala bibliografia jeho prac,
ktora zabera trlctsat slr4n.
Profesor Bcnce Szabolcsl vedel nad·
cllnťlt svojich posluchá l!ov. Nové objavy
podával vždy prfta! llvou formou, m ŕ tve
veci oillvoval prenedč lvým podévanfm,
jeho prefav bol d dy plný nadienla, kto·
ré prenálal silou svojeJ osobnosti na
nafbll!lle okolie, ! lakov, kolegov 11 spo·
lupracovnfkov doma l • zahranl čf.
ALEXANDER MOZI

Stretnutie kontrabasistov
sl4č i kova

- odd4vna
Kontrabas
ra orchestra - sa za

opo
našich čla"'
čoraz vllčšmt vyvfju smerom k typu kon
certného a sólového nástroja. To sa vý
razne ukázalo aj na tohtoročnom stret
nutf kontrabasistov Nemecke! demokra
ttckej republiky, ktorO sa tentoraz
u skutočnilo v Drážď anoc h l teraz z11
(tčosll zahraničných hosti. napr. o ror
E. Herlla z Prahy 11 L. Montoga z Bu
dopA~tl. ktor9 sa zaujlmavo predstavil
aj autorsky.

takmer lltvo rhodtnoveJ koncertnej
Na prehliadke
prednleslo do 20 Inštru-

mentalistov 1mod zl nimi aj 1 ženA l kompoz! cle pre tento nástro j - diela 12
autOL'OV rôzn ych národnosti, diela rOzne·
ho obsadenia (od sóloveJ sonáty, cez
rôzne komblnécle s Inými nástrojmi 11Z po kvin teto), produkty r ozmanitých
qýlov9ch obdohf kdo hraničnými bod·
ml rozplllln boli· póvabné Duo pre violon č elo n konlrnhA'I od G. Rossinih o
a \'s!'strnnne niiročua kompoz!c1a jANUS
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host

pllnovanost, kým zo symfónie by sa zasa
mal vytratiť dramatický spád.
Co o ča k á vate od r oku 1973?
- Už dlhSle pripravujem v Belehrade
menej znamu operu Rlmského-Korsakova
,.Cár Ivan Hrozný~. Bude to velká uda·
lost, napriklad spevácky zbor sme pretúto tnscenéclu pomocou z rozhlasu r ozš!rlll až na 100 členov. S belehradskou
operou budem potom hosťovať v Madl'l·
de, kdo uvedieme Knieža Igoya, L4sku
k trom pomerančom a Predanu nevestu.
Velmi sa teslm, že znova vystúpim aj
na tohoročnej Pra~skej jari. V auguste
ma čaktl jedno velmi zaujfmavé podujatie. Pred styrml rokmi začal sa z pod·
netu Leopolda Stokowského medzln4rodn9 resllval mládežnfckych orcbestcov.
Poskytol nai\ finančné prostriedky a
tiež l}o ako dirigent otvoril. Schádza sa
tu takmer dva tlslce mladých fudl všet·
kých rus a národnosti, muzikantov, ale·
bo tba poslucháčov, čo dokazuje, že jest·
vuje aj mládol zapálená pro vážnu hud·
bu. Festivalu sa každoročne aktfvne zučustnf aj nlekoJko významnejšlch dlri·
gentov. Zdarma, len za pobytové vtlohy.
To je naša profesionálna dali mladému
nadSenlu. Vlani v Lausanne tu dirigoval
oj vtli; Zdenek Ko~ler. Skúšky trva ju čas
to až pllt hodln, lebo sa pri nich oj
vera r·ozpráva - ani by ste neverili. ako
hlboko sa Uto amatérski umelci zau]l·
mojil o hudobnil problematiku. je to a j
J>l'O mna zaujlmavé sh·etnutle - človek
v tomto mladom prost red( priam pookraje.
MIROSLAV SULC

e

v Berline vydali XII. ročenku Komickej opery. Je venovaná opernej problematike 19. 8 20. storočia. Pozoruhodné su poznémky k jednotlivým tnscenaclám na tejto
scéne. Nový pohJad prlnášajtl autori l na janáčkovu Kétu Kabanovu.

e

K sedemdesiatym narodeninám skladateJa Borisa Blachera priniesli viaceré
európske časopisy rozsiahle články, alebo rozhovo•·y. Tento jubllujucl autor v nich
spomlna na niektoré detaily zo svojej umelecke j cesty, vyznava sa z lésky k bale·
tu, s l\ctou hovori o svojich učiteJoch, z nových aspektov vysvetľuje niektoré svoje
diela a bovorf 1 o svojich posledných, doteraz nepredveden ých skladbéch.

e

Casopis Das Orchester (l. tohtoročné čls lo) po~račuje v sórl~ t_Jánkov, prečo
potrebuje spoločnost hudbu. V návllznostl na tlelo članky pokral!uju uvahy, čo zna:
mena hudba pro mlade:!, ako sa vytvárajtl podm ienky pru hudobnú výchovu. ti su
zabezpečené všetky predpoklady k dobre! hudobneJ výchove a pod.

e

Pod názvom Diplomat a hudobný bédateJ upllzornujo časopis Musik und Gesellschaft na sovietskeho diplomata a bývalého fudového komlséra pre zahraničné
veci Georgia Ctčerl nu . Popisuje tu jeho osobou tt dlplomultcku d•·ahu a napokon
st viifma jeho ~tOdle o Mozartov!. Táto práca vtnlkla roku 1930 a dudnes má vyznnm
pre prvtl etapu mar xistickeJ muzikológie. Tento statnlk lllal v 101morladnej obrube
Mozartovu hudbu a v spomlnunej študll JU z mnohých aspektov osvetloval.

e

Na svetovom trhu gramoCónových platni vzbudilo pozornosť kompletné vydanie siedmich symfónii a Iných skladieb jeana Slbellusa Na nohrllvke sa podlefa Jll
viacer! dirigenti a Interpreti. Recenzenti tejto kolekciA znova prlpomfna)u mimoriadny význam tohto skladateJa pre európsku hudbu.

e

•

Knieža Igor v noveJ nahrávke. v zahranič! so Sll'P.tla s vefkou pozornosťou
nová nahrévka tejto opel'Y, v ktore j tltulnu postuvu spieva lvun Petrov Plne sa
tu uplatňujo zbor 11 orchester VeJkého dlvadlll z Moskvy a ďah;l sovietski speváci .

od W. HUbnera. Upťitala Sonáta pre kon·
trabas s61o od M. Weissa, Téma, varlá·
cle a fúga Bulhara Karadlml!eva (vynl·
kujfico Interpretované) a prekvapujilco
živé, farbisté Kvinteto pre husle a 4
kontraba.s y od F. Cbauna. Trlo pre 3 kontrabasy Pollaka Poradowskébo smo sl
vypočuli v dvoch rozdielnych lnterpre·
t4ciách, ktoré nanovo podplsall vtznam
tvorivého vkladu vfkonnébo umenia.
meleck! tlroveň vtkonov - na kto·
rtch sa podielali mladi hudobnlcl,
,.pri štarte" - bola, prirodzene, rozdiel·
na. Všetkým však bol spoločn9 zapálený
vzťah k nástroju (vystúpenia neboli honorované l a vOJa dokumentovať osobl·
tost nástroja uf at v9berom skladieb.
A t ak, samozrejme, chtball predt9m tak
často hrávané transkripcie 8 vačšina
skladieb bola novšieho da ta. Výrazne tu
bolo crtlt vzájomnO plodntl konfrontaclu Inš trumentalistu a skladateJa: na nové hráčske možnosti sa odpovedalo
vznikom novej llteratQry, ktorá zasa
s pDtne napomáha presadzovať nové výdobytky nástroja. V prvom rade Ide o
vyuiltll' čara špeclrlckého gambovltého

U

zvuku kontrabasu, ktorý je - napriek
velkosti korpusu - velmi nežný a sub
tnny. Práve spoluznenie kontrabasu s
Inými nástrojmi prin ieslo prekvapeniu
- kladné 1 zaporné. Spravne využitie
vrchných tónov mOže viest k čarovným
zvukovým eCektom. rovnako vsak l naj
krajSI skladateJský zamer možno zne
hodnoti( nepoznnnfm špecifičnosti toh
to nástroja. l keď cesta kontrabasu sme
rom k sólovému nástroju nie je nova
dréždanské stretnutie bolo v mnohom
,.pionierske". llfadante a oachédzaniP
overovanie sl, konrrontécla pred tvarou
publika dodávali tomuto matmó zvla!il
nu prHazllvost. Hudobnlcl z no jrozma nl
tejšlch orchestrov tu dokazall, že už ne
možno hovor•lf o ojedinelých vlrtuó.mych
produkciách, alo že vytýtenil urovet) mô
~e. bo mus! dosiahnut dnes kai.dý dobr9
kontrabasistu A pr·e sk la\lotelov to bo
la nanovo prHežltost zamyslieť sa nad

možnosťou uplatnenia rozšlreného, obo
hateného slovnlkn tohto ntlstroja aj v
kontoxta orchestrdln!'j pnrlllllrv.
WI LIIEL~t HUB ER, Drá i tlany ;;;;
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Slovenská sólistka

jubileum

v Brne

maistra
Prof. A. K dllay
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V sobotu 16. decembra m. r. vystupil v Zrkadlovej sieni Prlmaclálne
ho paláca, pod taktovkou pror. Antona Kállaya Bratislavský komorný
zbor. Predložil výsledky s ús tavnej,
vy!.e p oldruh a r oč n ej ume leckej práce.
Tento 30-č lenný miešaný ensemble
svojim zložonfm vytvAra akýsi pre·
chod medzi komorným a miešaným
zborom. Mé vyulkajucu a vyrovnanu
najmll mužskú z ložku . úspešne sa
presadli oko Interpret starých pol y·
fónnyc h majstrov l s ú časn ej s loven·
sko! zboroveJ tvorby . Jo zaujlmavé,
29 v i;poclll lnych akustických pod·
mwnkucb Zrkad lovej stene (s dl Mim
doznlovanlm a teda l pedálovltým
mwsanfm barmOnll) sa spevákom
le pl.le vydarlll technicky náročnejšie,
ryr.hlojšte l polyfónne komplikovaneJ·
slo &kladby, kým štýlovo mladšie a
homoľónnejslo
posad ené, tempovo
pomalšie
s kladby
súbor
trochu
du<!:orlentovall - v oblasti dynamlcko
C.Jrcbného tleilovanlu l vo zvukoveJ
vyrovnanosti. Po k oncerte sme po·
lo ~ lll prof. KA llayovl nle kofko otá
zo k .

Ako sa vá m prac uje s bratislavským
enscmblom ?
- VýboJ·no. Hoci prllca v zboro Je
mur.llhava a vAžna, členovia s uboru,
ktor! maju za sebou nlekolkoroenú
prax vo vysokoskols kýc h speváckych
l!·lt:!.llch. sťl znamenite pripraven!,
muzikálni.
skúseni. dlsclpllnovanl
'aprlek tomu, že malú rôznorodé
procesia, s prlkladným sebazapren!m
a dlsctpl!nou obetovali svoj volný
č ns a hužovnato riešia - neraz priam
na proroslonálnej úrovni - vážnP
IJmPiecké problémy.

úspech
orcl1estra
(Dokončenie zo 4. str.)
dobre znAmym. A možno, že tu predso len bolo čos i oko pokušenie obohatiť, možno 1 menU slovnlk. V
celkove vkusneJ a vyrovnanej tnscenécH však práve toto poku~e nt e tvar
vilesml zakurovalo než zdokonafovalo: prlštedrll ruka vo výbere javisko·
vých efektov, preceňovanie akcle&chopnostt postáv
Pre orchester opery SND mozno novo naštudovanie Rusalky pova žovať za
jeden z najvýznamne!šlch člnov t eJto ozložky sťlboru v posledných sezónach Dvorékova partltťlro Je vefkou
a ťazkou školou: úspechom orchestra
je skutočnost, že sa touto školou neprehrýznl až na tvári miesta, čiže na
hotovom pt·edstaven!, ale že prišiel
dOkladne, v rámci svojich možnost!,
perfektne pripravený a svoJe poslanl!' reprodukčného telesa dokAže chápal 11 raallzovat už v rovine vyšše!
- tvorivej. Večer s orchestrom opery
SND približuJe névštevnlkom
tak
hsto reklamovaný Ideál a bude zrelma najlstelšfm garantom životnosti
terajšeJ Inscenácie Rusalky. Hudobné
naštudovanie o dirigovanie a prlrodzenll lv! podiel na ťlspech u orchestra mé Jeho šéfdirigent Zdene k Kol·
ler !asistentom dirigenta bol Adotr
V•kfdal l.

J'tfag do Blahul lakov6 patri medzi naj ·
s lovensku spevácku g eneráciu
- a predsa jej pôsobiskom nie Je ~lad ·
na z d omácich scén. Je sólistkou Jo
ná čkovej opery v Brne, divadlu , ktoré
sl v posledných rokoch drži mndzl čes ·
koslovenskýml opornými scéna mi zau JI
mavé postavenie na če l e dramaturglckol
1 realizačnej prAce hudobno·dramatlrké·
ho divadla. Je J nedávne ho sťovanie na
Javis ku opory SND (v úlohe Taťjany v
Cajkovského o nore Eugen Onegln l podnietilo nasledujú cu rekapllulár lu - mla distvou amblclou l umeleckými predpo·
hladmi - )>označenej cesty.
Ztačka prof M6rle SmntneJ-VlltovcJ a
Bulharky Tá n i CokoveJ ubsolvovala bra·
tlslavsku VSMU v r. 1967 Vzápllll nasledoval ~ tud lJný pobyt v Bulharsku. na
sófljs kom Konzervatóriu. U p rof. Michaela Popova u svojeJ bývaleJ hlasove j pe·
dagoglčky T. Cokovej sl doplilala nie len
technické zna losti vok6lneho umenia, a le
hlavne obohacovala repertoár, študovaný
Magda Blahu§iakoud ako Tafjana o
v origináli. V Bulharsku začala pracoCajkouskcho opere Eugen Onegin.
vať nu postave Aidy, kompletne naštudo·
va la Santun u zo SedliackeJ cti, Leon6r u
vystúpenie - naštudovala sl part z Verz Trubudilra, Deademonu z Othella, Llzu
dlho Rekviem, rada by sa predstavila
z Plkovej dámy o Toťjanu z Onegina.
hlavne .,svojmu" bratis lavskému publl·
Základy, z!skané na bratislavskom Konku na speváckom rocttá ll. )eJ 12.0'9 k<ut.
zervatóriu, boli pro jeJ nových pedagógov most!kom k vedeniu na stranu s ku· .!!!,ll s brati slavskou o~ou SND, kde
spieva la 20. l. t. r. TafTa~konl!ll
točného umenia. O tomto pobyte spe(ako plšŠi'iiil til2!rrnl Ospešne. Práca v
váč ku ho vor!, že bol pre ňu poučný l v
brnenskej jonA č kov oJ opere, živé pripospoznonl bulha rs ke j vokálneJ pedagogl·
menu tie sl speváčklných postAv v taky, ktorá sa opiera o taliansku š kolu
mojšej Mlnlopero - to všetko dAva pred·
be l conta, ale 1 o prfrodou vlne obohote
poklacry-lr'ttmnt; aby sl o krem Brna a
né. farebne krás ne spevácko hla sy. Eš te
Prahy, kde spolupracovala s televlzlou,
v r. 1967 na Pražsl:ej Jari z!skala čestné
filmom [životopisný film o L. janáčko
uznanie - o tu ju počul bývalý šéf br
vi) a h osťovala v pražs kom O (Jenu ra
nenskeJ opery Fr. )liek, ktorý teJ ponúv )eJ pastorkyni, pozvanie na ho s ťova
ko l predspievanle a vzáp!ltl úlohu Llzv
nie v Oneglnovl l - všimli Magdu Bla·
v Plkovej dámo. Ponuku vša k nepriJala
hušlakovú l na Slovensku.
- už aJ pro spomlnaný !ltodiJný pobyt
v Bulharsku. Až po návrate - v de
Magda Blahulllakovll sa bratislavské·
cembrl r . 1968 )>rljalo elévske miesto a
mu pu blik u pred stavila ., inscenácii CaJ·
v marci r 1909 nasled ovala úloha San·
k ovskúh o Eugena Onegina (v ten lstt
tuzzy v SedliackeJ e li Od začiatkov
vei!er v 61ohe Lens ké ho vyat6pll mladf
angažmán v brnenskom Stá tnom dlvad·
i!le n oper y z Kollna nad Rf nom Herwlg
le - v sťlboro Jan áč kovej opery rod
Erb J, VoU lne l herecké tvarovanie Cat·
l. l. 19691 podnes, naštudovala spe v áč kA
kovského hrdinky Taťjany p redpokladá
t•ud postáv, ktoré je J priniesli ni e len po
vefkú sk6senost vf razov6 l spevácku:
zlt!vne od borné kritiky, a le l obfubu u
Rla hulliAk nve t debut mol no oznai!lť za,
náročného brnens kého publika. )eJ miR
Mostnf : preds tavila so ako - na na§e
dodramatlcký soprán za~larll - s liT'l51l
pomery - techni cky rundovon é umelky~ pre psychoiOglu s tvá r
ň ll , s
miestami lmpnnuj6cou Istotou v
nených postáv - v úlohe Dony Elv!rv
v Moza rtovom Don juanovi, spieva la Ml·
hfbk oc h l vo vfl kach, a enclu sch oo nostl r.!!!.tl!ovl( Javis ko s paru c m, vercaelu v Blzetovej Curmen, Llzu v Plko
ve j dllme, Desde monu v Othellovl. Má riu
kým citom, ko mpenzovala vkus ntm. verv Honeggrovef jane z Arcu na hranici, Dl\ m11Zlké lny m stvArnenlm hrdinky.

m l ad~lu

Rosinského
Kruh prlaterov umenia pri PKO v Nlt·
ro - spolu so Zv!lzom slovenských skladatefov - us poriadali dňa 4. janullra
t. r. koncert pri prlležltostl 75. narodenín v Nitre žijúceho hudobného skladotera Jozefa Roslns kého.
jozef Rosinský, ktorý patr! do s taršej
slovenskej skladaterskej generllcle, dožil
sa dJ)a 6. decembra m. r. 75 rokov. Ob·
last jeho hudobnej tvorby je obsiahla
a najrôznejslch žllnrov. Okrem opier po
r. 1915 obohalll hudobnú literatúru o
dielu lnštrumentlllne e voklllno-lnštrumentálnc, tematicky aktuálne, pr!ležlt ostné, kantáty, plesne budovatefské 1
sólové klav!rne s kladby.
Na koncerte Slovenskej filharmónie,
usporiadanom pri uvedenej prfležltostl,
odzneli v prvej časti diela jozefa Roslnského o to: Pred ohra k opere Pribina, Intermezzo z opery Mataj a Slovanaká rant6zla pre k lavlr a orchester, ktoru ako sólistka Interpretova la Alica Sauberov6-Nitrayov6, učllefka r.Su v Nitre.
V druhej ča s ti koncertu odznela 8. symfónia Antonlna Dvoráka. Koncert dlrlgo
val Tibor Frello. Význam diela jozefa
Roslnského, ako slovenského hudobného
skladatť'fo a hudobného pedagóga slo·
vami uznan ia o vďaky zhodnotil podpredsedo Z::;S dr. O. Ferenczy. Slávnostný
charakter koncertu podporila učasf zá·
stupcov ZSS, SilK, ako l miestnych runk·
clonárov, predstovltefov mesta a počet·
nébo obecenstva, ktoré bohatým polles·
kom odmlet)alo tvorbu Jozefa Rosi nské·
ho v poclan! SlovenskeJ [llbarm6uie a
sólistky. Zolámo nitrians kemu skladalo·
lovi vera zdraviu, neprestAvajúclch tvor ivých sil, aby svojou tvorbou os pieval
este nejednu udalost našeJ súčasnosti!
EVA KUCEROVÁ

Manon v Pl!cclnlho opere, Nneaha 't
Szokolayho Krvavej svadbe, )eoufu v JeJ
pastorkyni, Taťjanu v Eugenovi Onegl·
novi . . . Na javiskové uvedenie sl speváčka pripravuje Toscu, Aidu a Nanottu
z Verdi ho Falstaffa ... Bohatý operný
repertoár by rada rozš!rlla o koncertné

l

KONKURZ
Ume leckf i éf opery Slove nského národného divadla vypis uJe konku rz na
obsadenie týchto miest v orchestri:
koncertného majstra l . busll, alebo jeho zástupcu,
tutli hr6i!i do akuplny husll,
zástupcu ved6ceho do skupiny viol,
tutti brái!l do skupiny vloloncell,
- tutli hrái!l do skupiny contrabassov,
- bráčl oa hoboj 1..
- hráča na hoboJ s povinnosťou angl. rohu,
·
- hrái!e na lesnt roh,
- 2 hrá č i oa trumpe tu.
Podmienkou prltatla le absolut órium konzervatória, alebo VSMU, vek ová hranica 3!1 rokov. Plsomné žia dosti so s t r u č n f m životopisom a popisom doterajle J praxe zaslolafte Ved eniu opery SN D, Bratisla va, Gorké ho ul. i!. 2, s mero·
va cie č!slo 891 38, na Jneskôr do 15. ma rca 1973. Konku rz sa bude konať koncom marca. Uch ádzačo m bude term!n konku rzu ozná menf plsomne. Ces tovné
sa hrad! lbe p riJatým u chá d začo m . Ubytovanie oe m61eme poskytnút.

-

Ak6 a6 najbll!lle pers pektlvy va~e t pr,ce v s6bore ?
- VIacer! s lovensk! l čes k[ s kl a·
datolla sú mojimi osobnými printerml (l. llrušovský, L. Bu rios, P. Eben l
- a sfúblll nám prednos tne odovzdá·
vat svoje najnovšie zborové diela. OaleJ pripravuJeme 3 lyrl cké s kladby
zo Suchoňovho cyklu ..o človeku" a
Madrigaly od Klementa Slavlckého
Osvetový ústav nám vybavuJe ťlčast
na medzinárodne! sútažl zborového
spevu v Arezze a na Je seň mAme
účinkoval v Jihlave na celoštátne!
oreh lladke zborového s pevu.
·fk·

OBJEDNAVKA
Dňa 8. fe bru6 ra t. r.
ame sa roz lú či' a dvoma
poatavami
slovenak6ho
hudobného života s
Ing.
Jtillusom LETiitANOM a s prof. Frantll ·
kom TEPLfM. Zahynuli
traslcky, odllll v l!a1e,
keď a me od nich elle ve·
ra oi!ak6vall. (Ich o•obnoatl e pr6cl venujeme
apomlenku v bud6com
i!lale. )

výtlačkov ča sopisu

Objednávame záväzne dodávan ie
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e 13. novembra 19'n. Z
Mexico Cfly do Havany
nie jf' daleko - asi dve
1 pol hodiny Jelu. Vystupuje
me z lietadla a oprot! nám sH
- ako stenu - postavi vllw
teplého,
vlhkého
morskéhc
vzduchu. T1eto klimatické zmP
ny sú ťyzlcky velmi náročné
V pr iebeh u dvoch hod!n s me
klesli (z výšky 2300 m) z tep
lého, no suchého podnebia na
raz dolu - k moru, do nfžln
11 vlhkej horúčavy.
Na letisku vyhráva vojenská
d ychovka a pochoduje čestná
stráž kubánskej ludovej armá·
dy. Vojenská hudba hrá český
pochod a vojaci pri slávnos!·
nom pochode prlpomtnajú na·
slch vojakov. To je nácvik na
zajtrajšie priv!tanle hlavy Mon·
golskej Tuctovej re pub ll ky
J. Cedenbala. Očakával nás čes
koslovenský kulturny atašé d r.
l'n Jurlita, ktorý sa ml veno·
val po celý týždei\ môjho pob ytu v Havane, spolu s pred stavllolkou kubánskej štátnej
kultú rnej Inštitúcie C o ns e j o
N a c 1 on a l, súdružkou AIon·
1ovou, ktorá patrf medzi naj·
skúsenejš!ch agentéžnych pra·
covntkov tejto krajiny a nezabudnuteTný sprievodca a ti·
močn!k Cechov 1 Slovákov na
Kube - Oskar faces. Je študentom psychológie, funkcloná·
r om komunistickej mládeže,
česky sa naučil sám, napriek
tomu, že v CSSR nikdy nebol.
Je hrdý na to, :Ze už mohol
sprevádzať významné osobnos·
ti z našej republiky, o. l. aj
predsedu vlády SSR prof. dr. P.
Colotku. Oakovné listy a foto·
grarie sl starostlivo odkladá a
stráži Ich ako oko v hlave.
Na Kube sl vedia uctiť bosti, no najma tých, ktor! prlcha·
dzajú z bratskej socialisti ckej
kraJiny. Zúčastnil som sa spoločne s kubánskymi prlatel·
ml - na prlvftan! J. Cedenba·
la a videl som, akú s t·dečnú
a tmosféru vedia vytvorit oby·
vatelia Havany pri takejto prfležitostl. Skandovan!m hesiel,
plesňami
a improvizovanými
t ancami vftall
mongolského

-

J

tubomír Cíiek

V.

Kuba
hosťa, ktorého v otvorenom aute sprevádzal Fidel Castro a
dr. Osvaldo Dortlcos.

Naiiou úlohou na Kube bolo
prvf priamy protokol
česk oslovenských
umeleckých
agentúr Pragokoncert a Slov·
koncert 1 kubánskym C o ns ej o N a c l o n a l. Východiskom
pre ná!i protokol bol Vykonávac! plán kultúmej dohody me·
dzl CSSR a Kubánskou ludo·
vou republikou na rok 1973.
V prvom kole rokovani som za·
stupoval naiu stranu sám, v
druhom kole spolo č ne
s
riaditefom Pragokoncertu
a
pracovnlkom
tejto
d'allíim
agentúry. Objem podpfsaného
protokolu je (s ohľadom na
velki vz dialf) n ns ť našich socia·
llstlckých krajin 1 mimoriadne
rozsiahly. V budúcom roku vycestuje na Kubu 18 českoslo 
venských slíborov, s61istov a
ret.isérov, čo moi no označiť
uzavrieť

eb

s
ma
znov

•••

(Dokončenie z 1. su·. l
ukážkou brilantne j technicke j zdatnosti
a estetickej formy klasického tanca. Aj
y Nedbalovej Rozprávke o Janovi vy·
niklu Kurovo tan eč né umenie.
Po p rvý raz choreografoval M. Kura
v roku 1948 v SN D Gershwinovu Rapsó·
diu v modrom, Ravelovo Bolero a Stravinského Petruliku. V Raps6dii vytvoril
choreograrickft šttídln mode rného i kla·
sického tanca. Zlatým klincom večera
bol balet Petruška. Kritika vtedy o ňom
napisa la: ,.M . Kura v titulnej úlohe ukázal umenie na vysokej dramatickej urov·
n l. jeho herecký prejav a pohyby pre·
~vedč1vo znázo1'1111t tt·aglcký prlbeh ne·
sťastného hrdinu Petrus ku.'
asl etlovalo angažmiin v pra ~s kom Närodnom d ivadle, z ktoré ho f\1. Kura v
roku 1950 odišiel. Znova pôsobil v Koiiciach, all sa v roku 1954 s_táva opäť
cle oom bratislavského Národncho divadla. Vtedy sa dostal na scénu Gllerov
C:ervený mak v choreografii a rél!ll za·
slú f.il ého umelca Uzbecke j SSR Alexandra Rom a nuvl ča Tomsk6ho, ktorý bol pr·
vým sovietskym choreografom, hostujú·
clm v S O. Cerven ý mok uviedli v naj·
nodej úprave Veľkého divadla v Moskve. Tomskij vyťa ži l zo všetkých umel·
cov vrcltolné h erecké a znamenité tech·
nické výkony. O umeof M. Kurn v tomtu balete sme čllali: .,M. Kura ako Mao
LH~on vytvoril svmpatlckú postavu vod·
cu povstania, ktorý bojuje za slobodu
svojej vlasti. Zvléš t presvedčivo pred·
viedol tanečný monológ v člnskom dl
vadle. v ktorom velmi zrozumtterne od
hafoval zločiny amerických bossov. V
tílohe akrobata a v scénach sna v dru
hom dAJslve ukázal svoju virtuóznu.techatku, ktorá strhla obecenstvo k búril

priamo za pt•elom v našich kultítrnych stykoch. lba zo Slo·
venska prtjme kubánska s trano
súbor L ú č nic u, súbor Braňa
H r o n ca, ďalej jedného dir i·
genta, klaviristu a či noherného
režiséra. Do nalej krajiny pri·
cestuje z Kuby dirigent, dvaja
klaviristi, niekolko sflborov zá·
bavnej hudby, spevá č ka na me·
d zinárodnú sMa'- o Bl'al islav·
skfl lýru, člen do poroty tejto
stíťa že, úl:astnik lnterpódla
v
rámci Bratislavských hudob·
ných slávnosti 1!173 a ďallí sň ·
lisli l súbory. Kubánska stra·
na vysoko hodnot! vlaňajšie
turné SKO a má zá ujem znova
prijať tento vynikajúci stíbor
v najbližšej budítcnosti.
)e
pravdepodobné, f.e sa ďalllio
turné SKO uskuto č n! v roku
1974 v náväznosti na koncert·
né vystú penia v niektorých ďal·
ifch latinsko-amerických krajlnéch. Prvý protokol o výme·
ne
Interpretačných
umelcov

CSSR a Kub6nske) JudoyeJ re·
publlky je teda nielen rozslab·
ly, ale aj obsažný. Po of iciál·
nom podp1sanl sme zdvihli po·
háre s nápojom, ktorý má pri·
liehavý názov ,.llabana libre ''
(Siobodn6 Havana) a pripili
sme na dobrú atmusféru ro·
'<ovani, no najmä na úspeiini
realizáciu vlletkých akcii. nái·
ito spoločného protokolu.
Havana to však nie sú
tba široké bulváre, moderné
výstavné štvrte a prepychové
hotely na nábrež( Karibského
mora, ale l staré mesto, kde
každá ulička, čl námestie dý·
ch1:1]u vMou dávnej histórie. Je
to história prlpomtn1:1júca me·
ná u čmy hrdlnov-bojovntkov
za s lobodu a nezávislost, ale aj
história koristného kolonlaliz·
mu minulých stároči l postupného neokolonlalizmu nášho
veku. V priestoroch bývalých
prepychových palácov, vybudo·
vaných v štýle španielskej ar·
ch itektury, sú dnes múzeá, v
ktorých návštevníci obdivujú
staré kullt:trne a umelecké pa·
mlatky l nové umenie súčasnej
Kuby. Spôsob Inštalovania a
opatery kultúrnych hodnOt Je
svedectvom veľkorysej, cterave·
dome] starostlivosti soclallstlc·
kflho stálu.
,.Bodeglta In Centro" to
je celkom osobitná kapitola v
umeleckom živote staršej i
dnesnej Havany. Táto typická
kuvtarnlčka pl;ltlllfla vo svojich
sta1•ých múroch už mnohých
významných umelcov z ce lého
sveta. Tu sedával Ernest He·
mingwa y, Chaplin, Saganová a
ll jtl Erenburg, slávni spisovatelia, hudobnfcl, výtvarnlcl l
filmov! herci - a všetci potvr·
dlil svoj obdiv k Bodeglte týru,
že naptsall svoje vyhlásenia na
steny troch mlestnostf. Pri dob·
rom jedle a pitf, prl Baccardl
čl Daiqulr! sa práve tu zrodil
nejeden dobrý umelecký ná·
pad.
jednou z na)v!!čšfch rarlt IIa·
vany je však Tropicana. Kto by

nehU!\ poznat vynlkaJdclch lňl·
bánskych hudobntkov, spevA·
kov a tanecn1kov v revue pod
!l!rym nebom, pod rozvetvenf·
mi št!hlymi královskýmt palmami nad hlavou a s vOi1ou
tropickej kveteny vSade do·
okol a? l Lyrická 1 rytmická bud·
ba,
temperamentné tance l
exoticky
znejúce melodlckA
plesne - to je jeden z najv!ič·
šfch zážitkov a sn áď najkrajšie
z akon čenie nielen kubánskeh o
pobytu, ale celej dlhej a namá ·
havej cesty po americkom kon·
tlnente.
Bola to doteraz naj't'lil!iia
agent6:lua casta so slovenskou
hudbou do sveta a ani týchto
päť reportáž! spomienok na
niektoré z jej pekných i menej
pekných momentov - nemohlo
prirodzene vypovedať vlletko,
čo by stálu zato. Bol to i.ba
prvý signál v terit6r"ch, ktor6
boli dosial pre slovenskú hu·
dobn6. a divadelnú kulttírtt
,.terra Incognita". Mohol by sa
vlak stratiť v nenávratna, ak
by sme jeho zvuk neustále ne·
obnovovali, ak by sme myillien·
ky prlnesené do tohto nového
prostredia neživili a nenaplňa·
ll skutkami. Iba dlhodobá , tr·
pezlivá, cielavedomá a [undo·
vaná agentážna práca prinála
výsledky, ktoré majú závažnej·
ili umelecký a kuiUírno-politíc·
ký dopad. A preto na zvyčajni
otázku: čl bola táto cesta
ítspeiiná, možno odpovedať naj·
skôr o jeden-dva roky. Bola
bezo sporn prospeiln6, ale jef
úspeilnosť mílže
potvrdiť iba
kvalitná reprezent6cia n6iho
hudobného umenia pri realizovani dohodnutých a zatial iba
pripravovaných akci!. Ak si uf
teraz uvedomlme, v akom pro·
stred! a za akých pozorubod·
n ých okolnosti budeme prezen·
tovať nale umenie, potom nám
mus! byť zrejmé, f e nb čaká
v najbližilom obdobi néročn6 ,
no krásna práca, A tento ciel
nás naplňa radostnými pocit·
ml.
(Koniec )

~--~~~--~------.-----~~------~----~~~~~--~~~
vému potlesku." Predstavenie
baletu
kec! rytmus dlela nie je samoučelný, nH·
Ide o český balet, oola pravá. Chcel
Cervený mak slilotovall a M. Kura zis·
opak skôr spontánny a charakteristický,
som, aby rozprávky, riekanky, legcn~y
kétl titul laureáta Státne1 ceny.
náhle a nepravidelné striedanie rytmlc·
boli spodobené čo na)zrozumltelnejšte
• ·•
kých dôb zvyšuje ťažkost tnterpt•etácle.
- a pritom s neskrývanou profestona·
v sezóne 1955-56 dostal M. Kura šll·
Okrem toho - je to epická vec. Niečo
lttou. Ked som sl zvolll tuto hru, sna·
pendium do Leni..11gradu, kde mal prlležl·
sa rozpráva, divák pozoruje, sústreďuje
žil som sa Umočiť ju nielen preto, a by
tost donne cvičiť so sólistami Klrovovbo
sa predovšetkým na obsah epického de·
~ét odohrala, ale aby mala odôvodnenie,
divadla. jeho profes orom sa s tal vyja. Pritom je Spalfček o čarujúcim lyrlc·
LJyt na našom Javisku. Moj!m želantm Je,
kým obrazom, takmer hymnlckým. A to·
aby každý titul, ktorý uvedieme na ja·
nlkHj(tcl pedagóg Alexander Ivanovič
Puikin. M. Kúra tu vystupoval v Donovi
to všetko som chcel divákovi tlmočiť.
vlsku, nielen obstál, ale aby diváka hl·
Quijotovi, Giselle a v Sy l ťldác h. Najvačjedným z najv!!čš!ch problémov te š týl.
lloko a trvale zaujal.
sl prínos zo svojho pobytu v Leningrade
Spa l!ček je Judový balet, vyžaduje hra·
C:o si myslite o výrazoveJ aile bale·
vtdl v z!skant choreograllckých a peda·
vost, jednoduchosť, hádam aj všednosť.
tu ?
goglckých s kúsenost!. Po dľ a jeho ná·
Všetko sa odohrávalo už velmi dávno,
- Moja predstava, idea baletu, ktor ú
zoru je spätosť týchto dvoch funkcii pre
ved pôvod týchto zvykov pochádza niesa us 1iujem presadzovať pr! inscenäcll,
baletné umenie priam ideálna.
kedy z obdobia českého fudovébo baro·
je balet - divadlo. Nechápem balet ako
•••
ka, teda zo 17. a 18. st oročia. Pritom to
vec čisto tanečnú, ale ako dielo, ktoré
Po Bratislave prišlo znova pražské
must byt takzvaný velk9 balet, lnterpre·
vytváraju všetky zložky. A na tanečnej
Národné divadlo (až do roku 1964), potovaný profesionálnym súborom pre dl·
zložke zálež!, aby preklenula abstrakt·
tom Brno, kde vystriedal odchádzajuceváka z druhej polovice 20. storočia. Zvonost pohybu. Aby sa zapojila do drama·
bo šéfa baletu Lubosa Ogouna. " Brnen·
Ili som preto spOsob, ktorý zodpovedá
uckeJ akcie a vyjadrila ju výrazovými
ský balet mal a mi tradtciu, nielen Pso·
zvyklostným trad!clám ludového dlvadprostriedkami, špeciCickými pre baletné
tovu, ale aj majstra Hladlka a Míili Cve·
la. Chcel som, aby pečat, označujúca, že
umenie.
jlllovej, ktorá sa vždy usilovala o upevAký je váli názor na sáčasný balet a
nenie autority iííHa a disciplinovanosť
na československé baletné umenie?
súboru ", hovori M. Kura. ,.S brnenským
_ Tvrdhn, že je vela povolaných, ale
stíborom aom zač(ual vlastne od sačiat·
málo vyvolených. Naš balet má nedosta·
ku. Baletné teleso je citlivý org10izmus;
tok šp ičkových tanočn!kov. Túto situá·
iéf a choreograf musl dokonale poznať
clu, podla môjko názoru, spôsobuje nie
každého jednotlivca, zaoberať sa jeho
vermi kvalitnú práca na školách. Sko·
schopnosťami a iba potom môže prejsť
ly nespolupracujú úzko s divadlami. Na
na nbočnej!iie úlohy. Vybudovali sma v
n ie prillš ružovej budúcnosti českoslo·
Brne najprv klasický repertoár (Labu·
venského baletného umenia má svoj po•
tie jazero, Luskáčik, Giselle, Z rozprlíY·
diel aj pálčivá otázka, ktorá trápi vset·
ky do rozprávky, Coppélia • . •) a iba po·
kých baletných umelcov: odchod z ak·
tom sme prešli na súčasný balet. Nie
t!vnej umeleckej činnosti a s n!m sú·
som zástancom výslovne iba klasiky, ala
visiaci problém ďalšieho uplatnenia v ži·
vd'aka nej možno udržať sibor ua YYIO·
vole. Invalldný- dôchodok nle je h•va lý
kej úrovni. Záujem mmu a televízie je
a nemôže byt preto konečným rlešentm.
najlep!ífm ocenením práce brnenského
Aby československý balet mal dalšie
baletného súboru.
perspekttvy, potrebuje lepšf systém v
školstve a od štátu vllčšie porozumenie.
Miroslau Kitra uo filme Víly - reali·
Skôr ako prejdeme na ipeclálne otázP. HEERE NOVA
zouanom podla baletu Giselle.
ky, radi by sme dte vedeli, ako ste
sa uplatalli ve mme, - pýtam sa M. Kuru.
- Ľutujem, že sl [!lmárl na mi\a nespomenuli o desať rokov s kôr. Priš li vte·
dy, ked som sa už ro zlúčil s tanečnou
drahou Vďaka výbornomu spo lupracov·
nikov1 - rH:lisérovl Petrovi Welglov l som sa vsak do toho pustil. Nakrl!tll
som filmy 13olet•o, Pas de quatrH, v po~
lednom ča:,o V11y. VšetkY tieto filmy za
k(tpill rozličn é zaht·aničné televfznn spo
lačnosti.

NIÍ jnovlíie sa usilujete rozšíriť repet··
toár brnenské ho baletu o českú ba letnít
tvorbu. Po Ovorákovjíc h Slovanských
tancoch, choreografiu ktorých ste zverili
f, ibu!!l Hynkovej, ujali _str. sa haletu Spu
Jlček od B. Martinu . čo ná m mtlžete po
vedol' o práci na tomto die le?
- vera českých I'JekuniPk mozno zob
raziť povrchnn čl n!llvnn "'i~!' IH'P.I som
ani prvé, ani druh(· Nt>bolu by J tJč ľnh
Sie, než prtblfziť SH k j)Ojfllill folkl(li'Jl!"
skupiny LtH:nlce . So svoJimi tal nntovon9
mi č lfmml , elánom a r.nlkov)·m Zillllrrn
nim by PI'P.dvlodla nu ravisku dohr(!. ha
vyntknflire folklórne umP.nie - doku
ment Ale právP to nt>bol nás r.ie ľ llud
ba je ťažká, predovse tkým rytmi cky ; Hl

