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Jednotná koncepcio
Sa OV KSC v Prahe prijal tajomník
'1. Fojtik prcdstavitelov v~ctJ.·ých umeleckýcll zvu:ov z celej CSSR. Išlo o výmenu doterajinch skúsenosti zo zvä:ot't} prlice, ale najmll o Madanie vhodných ciest pri uplatriovaní umeleckých
éinov a výsledkov v nasej spoločnosti.
Zástupcovia zväzov mohli si v rozsialilti di.~kusii vymenif skúsenosti. H ovor ilo sa o oblasti kn~nélto trhu, o sieti a
úro~:ni koncertov, o dranUJturgii divadtel, o medzinárod1lých kontaktoch, o IIOvých zahra11ič1lých kultúr nuch dohod/ich
a pod. Očastníci sa zhodli na tom, !e
kontakty českých a slovenskýcll umeleckých zväzov treba ďalej prclllbovaf,
vv~tupova f tla zahraničných poradách
jednotne, vidiet naš rt kulttiru z jedn otných h(adisk a poztcií a pri v§etkej špectftcnost i národných kt~ltúr posllriovaf
nmolré spoločné črty. Prinieslo sa veCa
prtldadov. ako celej na~cj českosloven
skej kultúre pomáhajú v::ajomné kon::ultlicte českých a slovenských umeleckých :vä::ov, spoločné umelecké preltliadlq;. celostát 11o videllé dranUJttlľgícké a
edičtré plány, rovna1;ý po71lad na umelecké lkolstvo a pod.
t.'a porade sa prijalo vrac 11ámctov.
oko v 11ajblí::!rch rokoch prel!lbif kontakty i:eskrjch a slovenských umeleckrích
:r·äzov, V[JVarovaf sa príliš lokálnym pohladom a najma prchlbtf spoločnými stlami estetické kategórie socialistického
wnenta. K tejto problemam·e sa ro zvinula ~trok·a dtskusía. Pritomní zástupcovia umeleckých zväzov podčiarkli :á-

kladné pojmy marztstickej estcttky tJ
aplikovali svoje teor etické výcltodtska
priamo 1la praktický kultúrny život. Di$kttsia sa v tom zmysle viac ra::y dotkla
práce divadiel, htulobných i nltitúcír,
koncepcie novýc1& filmo v i cclkoveho
pulzu na§ho kultúrneho života. S obzvláštnym porozumením 11a stretli tre
ndmety, ktoré prinášajú nocé formy kul •
túrnej propagácie a nadvä:or:attia kontaktov so širokým obecenstvom. Zauj ímavo sa hovorilo t o skúsenostiach, kt orl
móžeme :iskat z bratských soclalisttckých štátov. V tejto oblasti sa este ne ..
využívajú vsetky možttostl stálej výme ny umelec1.:iJc1& skúseno.~tí. Ani vývoz na ilie/l hodn6t do fúchto ltátov nie je ešte
t•::dy dostatočne premyslený a nevreme
dost propagova( mnohé z naj väčšlch
hodnôt zo v!etkých tísekov umenia.
Očast1líc l na záver načrtli plán na j •
bli::ších praktických pracovnýcl1 kontaktov českvch a slovenských umeleckých
:väzov t hlavnQch .~poločných tí.loh. Plán
::abezpečuje
jednotil~
1J11stupovame
l'lietkýcl& zvä::ov v ::altra111~nej ktlltúrnej
polttike, spoločné vypisoca11ie ttajvllčšlch
umeleckých sútazl, s poločné posúdeme a
::abezpece11ie velkých estetlckýclt konferencií. spoloČitú úvahu o odborných
umeleckých ča~opisoch (najm/l budú cich) a jed11otrtý prístup k neienitt cien•
okej otázkiJ. Pražská porada prt$la prave vo chvíli, kedy umelecké Zl'äzy prechádzajú k zvýsenej aktivite a ::abe:pečouanitt
nmo1ttích 11ovýr1l kult rírr1yr h
úloh.
N.

z.

rvé dva marcové týzdno bo·
ll v Dvori!koveJ sieni l)ra.t·
ského Domu umotrov za·
svätené sú čos nrl tvn r hfl č es
skych. murauk ých a sluvon·
skýc h
skl adatefov
Podobné
Otvr1racl ko11cert pražskej prehliadky súča~ncj ttJorby patril ~loPenským
murr.uvé pr&blladky maJu ul
t11tarpretom a sloven.~kej tvorbe Na snímke orr.he.~ter Slovenskej filltarv pražskom hudobnom živote
m6me s dirigentom wsl umelcom Ladislavom Slovakom a sólista koncer •
nlekolkoročnú tracUctu tá
ttt Juraj Onilčenko.
Sntmka: J.• Kubec
to posledná bol a predsa leo v
čomsi odllšnlí . Uskutočnil a se
v!;etkýml dynamtck9ml nuansami a rytmlck9ml ťíska
právo v čase osláv 25. výročia Februára čomu sa konCť'pl:ne prl<;pôsoblla 1 dramaturgia: pr·ezentovall sa tu
llaml tejto kompozfciP. až k dokonalej tntorprotactt.
prHdov~rtk9m Ile diela našich skladatefov. ktorých
V programo druhého ,.slovenskóho" konc~rtu sa
vznik lni>plrovall najvýznamne)sle medznfkv v novo
okrem mien staršeJ generárlo autorov obJavili al · medobf'J histórii našich nlí rodov.
na mladšfch predstavltofov nášho sklodatelskóho l tnV dnvtauch akciách prebUadky odznelo 34 skladieb
terpreta!!ného umonia. V Hommoge ii Corelli prodstasymron lck9Ch komorných. vokl!lnycb l zborových od
vll klavlrtsta Ivan Palovll! svojho genoral!nť\ho druha
29 5kladaterov čosk9ch, moravských a sloven~k9ch Duilaoa Martločeka. Skladba vvrastojtlca z motfvu l a
v mterp•·etGctl československých orchestrálnych l koFolle, je pre Interpreta v mnohom zliludnou Rozhodmorných zdru~onf. zborov l sólistov. V referáte o pražne v!.ak nezaprie svojho tvorcu, vyrastajuccho z koskeJ prohlladko sťíčasn el tvorby zacielime pohfad na
rollOv llsztovsko-skrtoblnov'3ket tradtcle Huslista Pe·
tu čas t koncertného cyklu, ktora patrila slovenským
tor Micb olica jo u~ s hudobnou rr.l'ou Andreja O!!enáskllldAiefom a Interpretom.
a dobre oboznilmnnt· bolo preto l en samozreJmostou. ža lebo Fresky p r e hnslo a klov1r odzneli právA
v jeho pedant, za spolupráce Ivana Palovil!a. Mtarlá
sólistka opery SND Magda Hajóssy ová prednlr'llA za
cllhvého klavfrnllhO sprievodu Sllvlo Macudzl nskel tlv11
plesňové cykly: Such oiiov Ad astr a a V jeseni od Aloxandra Moyzesa. Po prestávke> odzneli v tomto pr.strom
program!" o~te trt kompozfctr Intímne ladenll onAtu
pre vl otonl!el o sólo fvana Parfka hral Jura! Pazeka'l.
Ton tst9 Interpret spolu s klovlrtstkou Kvcticou Tnrianskou predstavil pralskčmu obPcenstvu aj Suitu
picco l o pro vlolool:eto a k l avfr od Ivana Hru ovllklí•
ho, ktorého teoretická a vr.der.kil fundovanosť sa šťast
Prehliadku otvorila nová piP.:>en Milana Nod ka pr R
ne spálil s Invenciou skladatefskou . Záverel!nou skladbarytón a :.vmronlckf orchester Pr ekrol: náš ča s
bou tohto koncertu ft celel slovenske! časti prai.skel
l tP.XI Ladižinského 1 Pod taktovkou Ladlslna Slo va ka
llľehlladkv 1 bola Sonáta č. 3, op. 53, pre dva klavíry,
IU s orch estrom Slovensk e! fll harm6n l e predniesol Juod Ján a Zimmera ktorO odznela v porlnnf outoro a Evy
raj On i l:en ko. 'ľ11kmer rok po bratlsl av!lkOI prPmlér r>
Fisch erove j.
zaznelo vofkolopó . ml moL·todnR náročn(> dielo Eugena

P

SLOVENSK{;: KVARTETO patrf dnes mcci zl lp li~ ky
~eskostovcnské ho l ot erpro tačnébo ume nia. Jubilejný koncert, k t orý usk utočnilo dňa 27. ll. t. r . pri prile.tltostl 15. výročia prácr Sl ovenského
ktarteta, bol prlleiltostou zamysllct sa nad up lyoul ~ml rokmi . Al otbky. s aký mi sme sa ob rátili
na no Ich umelcov - niesli sa v tomto zname·
ol.
t . Akt! slí vaso sponuonky na zal:iatky práce v
Sluvenskom k vartet o?
2. Po 15-tlch rokoch jo sku t očne na č o spomfut: 6specb na zahran i čnfch l d omáci ch koncertoch, nahrávky v r ozhl ase, v tel evh:ll, !lra mopl etoe, hudobné festiva ly ..•

ALADAR MOZI prlm6rios:
Predtúm, než som ::aW 1vat komornú hudbu

( kťarteto ) ,
absolvoval
~om veCa korrcert r111 .~or
chestrom - ako s6l&.fta.
( Pokrač. na 7. str. )

S ucboň11

Sy mronlcká rant lízl e BACH orP or~nn slá
Clkový :~rrhnsiP r a biele. V dokonaleJ. orrr.lznel Inter
pretácll d r F11rd l nend e 'Klindu 11 SF ood vedenhu
L. Slováka nl'lc; f'lspel:nn reprezentovalo tot o dlr>lo 111
na or11tskom pótll u Rovnako 111 svmt't'lnlo O ze mi a
č loveku od Andr eja OčenUa . kdn Istá <ilovl!kova dlrl
gentsk6 ruka prevledla orch ester 1 abor SF bezpečne

'>koda zr próvr. v ctr.i'l tohto konr.r.rtn bol at knn•·t•rt FOK \.' Srnetunovet c;IP.nl. čn znnmen11ln predsa l en
lst1 odliv obecenstva. A e~te čos• : pravideln~ návl!tovnfk c;t muc;PI povšlmnut '1.VIlil;tnf> zlo1.enlf! obr.cen-;tvo: mtmo 3-4 mlad9rh ludf ~erlr.ll v hfndl'lku prevu!no sturšf ructta ktor•9r.h r.llutrm o modernu hudbu
pO. obil skoro doJemne.
OA GMAR KOVÁ ROVA

Celoslovenský aktív
koncertných usporiadaterov
Toto tradl č oé stretnutie sa tohto roku uskutollnllo v Trenllfoe zalllatkom marca za i irokej úllastl
usporladatefských orgaoizécif l zástupcov ceotr Ainych loi tltúcil a
n6rodoých výborov. Riaditel Odboru umenia MK SSR s . Joze! K o t
v bodnom referáte objaanil najdiilel itejlie úlohy nalej kuiUírnej
politiky a in[ormoval o konkrétnych opatreniach a zAmeroch MK
SSR v oblasti populárnych programov, kde nové metodické smernice pomôi u zabezpei!i t le pi lo proporcionalitu.
Zdô raznil potrebu
demokratizácie koncer tného livuta, jeho prenikania do doteraz
viac-meneJ zanedbaných oblas ti,
hovoril o uplat liovanf nove j slovenskej tvorby, najmä anga2ova·
nej, o výmene umeleckých hodnôt
s tSR a ostatnými auclallallckými
kraJinami.
RoCer6t rladitefa Slovkoncertu
prom. hls t. Ľubomlra C f l k a pri·
pomenul vlaílajl le atretnulle v
Hrabovom pri Rui Omberku, kde i l
vytýi!lll základn é smery rozvoja
• oblasti koncertn6ho ! Ivota. Konl tatotal, le l ked' pracovné podmienky agent4ry a Jel mol nosll
s ú v jednutll'vých krajoch velmi
odlllo6, podarilo 11 - najmU vďa ·
ka l lrok6mu roamachu • Stredu·
aiO'flnakom kraji - dos iahnut' pod-

statné zvýie nie celkového pol!lu
koncertov, pri č om sa ďalej zdo·
konali la ltruktúra koncertného l l·
volo. Upozornil na skutoi!nost, t e
k ým vývoj oa Slovensku • minu·
Jos ti bol poz na č ený latou !zolo·
vano sťou a výber umelcov aledOovaJ lokAine kritériA, does detky
zámery z laďujeme s oblalťou za.
hrani č n ýc h stykov. Najpél l!lvejlfm
problé mom Slovkoncertu je nevyhovujúca iltruktúra vlastneJ ponuk y, n a jmii pokiaf Ide o komorné
tel esé. Slovkoncert oemôlt tfml·
to telesami plánovite disponovať,
pretole Ich i!lenovla sú viazani pov i nnosťa mi u hlavného zameatnávatera. Informoval o tom, I t ftdl·
ným rie e nfm je postupn6 osa·
mostatnon le, plné prorealoaallaAcle komorných tl!tlea. Slotkuncert
jo ochotný reallzovat ttto myl·
lienku, pretoie nhfadom na verkú potrebu komorných telies l•
s chopný ubezpečiť leb ptn6 vyull·
Ile, pritom by dčnne po1kytoval
exlatenllnll bhu aattaltatouatJ·
11m allllatom.
V bohateJ dlakuall 11 tyatrltdall
dstupootla uaporltdatallktoh or·
ganlz6olf, ceutrélnyoh lalllttoll l
nérodnýoh výborov, ako aj aktl·
vll!tl 11 Kruhov prlatelot umenia.
Hovorilo 11 velmi ottorant o prob·
ll moch, ktor6 charakterlaujt dnel·

Predstavuiesa
Eva
Kamrlová

Konatnat6rlum absolvovala u prof. l . Skuhrovej.
V lttldltbh pokračovala na VSM U • Bratlelava •
triede doo. dr. F. Klindu, ukončila Ic h • r. 18117,
Pol!as ltOílla s a predstavila posluc hAi!om na kbnctrtoch • CssR (Koll ce, Brno, Praha, Krnov atcf. )
1 ' uhraniiH (Weimar, Vledell ). Medzi IBI dol ern
na)tlllllle tlapechy petr( 111. cena na orf!anovej aO·
fa i l .,PtaltlkA jar 181111" a tll!ast na medalnérodnej
stlťali v Mnfchove. V r. 1989 lllft al!tnlla aa - aku
naia jediné organod umelkyňa - ma)atruYSktlho
.kunu u prot F. Peetaraa v Mecholene (Belalcko).
z poiledných rokov apomenme Jal koncerty v Bratlalne, v Prahe, ' Trenl!lanakycb Tepliciach, zahranll!n6 turu6 • NSR l oabrhky pre roablaa. Po
dlbl um lllae (19701 mali 1me 22. januéra l. r. mol noat' pollnť v koncertnej sieni SF túto nalu popradnO mladtl orgaol&tku 1polu 1 trťlbkdrum Kamilom
Rol kom.
Pre n6liho posluchá č a je t rochu oezvykluu zostava
organ - trt:lbka. Ako s te sa pre ttito lnterprctai!nú
a o~tavu rozhodli ?
Bola to viac-meneJ nllhodo. Po diMom čase som s a
nllhodou stretla s K. Roš kom, ktor9 mé kvalltn9 notov9 materiál a novú bachovskťí trúbku. Dramaturgia
Slovkoncertu uvttala tento nápad a Ja tiež, pretože to
prispelo k obohaten iu a spestreniu mOjho repertoáru.
A napokon ma t ešila 1 spoluprllca s týmto našim pop redným Interpretom.
V súfaenoatl l ljellt medzi dvoma koncer tmi. Jeden
ate úspeine abaol•ovall, na druhý sa pripravujete. S
akým repertoárom7
v aprllt brám v Prahe v rámci cyklu )arn9ch organov9cb koncertov, ktoré usporiada FOK. Organista
vystupuJe vždy s n!ektor9m Iným Inte r pretom. Ja krám
(s huslistom J. Pazderom) Vltallho Clacconu a sOllsticky som sa rozhodla pre Bochovo Trlo G dur, Grlg nyho Llvre d'Orgue a Duprého SymCOnlu els mol
pre organ - dielo V9nlmočné 9VOjlm kompozlčn9m
spracovaním a netyplckým prťstupom autora k organu. Nie te bežné v repertoári organistov.

•• etapa tftoJa, a ta ' kaaeert·
aom i v popuUirnom Uari.
Pred celoaloven8kým aktfvom
bolo pné aaaadoutle Vfboru pre
alovenakf koocerl of ll vot. Tea to
poradaý orgh má prispieť k ado·
konalenlu praxe v oblaatl koucert·
ných proararuov, má zladiť rosme·
nlt6, l!aato protlchodn6 z6uJmy a
rieilf vletky probllmy, oa ktor6
narUa rozvoJ koocerta6ho lltola
v mimobratislavských mestéch. Vo
výbore sá zutúpenl jednak predstavitelia sloven•kej hudobneJ kult6ry, jednak kftU!ovf usporiadate·
Ua x cel6ho Slovenska, takí e tla·
to stretnutia reprezentujú skutol:·
ne iiroký pohFad do koocepl!oých
l praktických probl6mov. Keďfe
Slovkoncertu ako monopolnej ume·
leokej ageattre prichodf i!a~to roa·
bodoya( o othkacb, ktor6 o•plyv·
nia celý dali f vtvoj koncerto6bo
! ivota a osudy celých generíiclf
luterpretov, apolupráca so llroktm
kolektfvom odboruJkot je nevy·
hnutné. Hned prvé stretnutie uk6r~:alo, že i!lenovla výboru mô!u pril piet cennými praktickými rada·
ml, pokial ide o hladanle novfoh
ciest k publiku. Na druhej stra·
ne je rovnako dôleilté poskytofit
Im podrobu6 Informácie o a6vll·
lostiach, ktoré okrem pracovafkov
agentúry prakticky nikto aepoanA.
Iba s61tavn6 vdjomná lnCormounosť môl e rozptýliť nedorozume·
nla a t'dkoatl, na ktoré obi!aa na·
rUame pri uplatllovaof nových fo riem a koncepcii.
Najdôležltelile ilohy srormulo·
val Celoslovenský aklfv vo forme
zberov a odporthnf.
L. DOSA

V obdobiach poalednfcb koncertov sa objuuji
tkladby Orlaayho a takmer vi dy do proaramu sahrnlete l dielo niektorého francOzakeho majstra. J• to
létner?
K01'91lO tohto zllu jmu o fl'ancOzsku hudbu slahftjll
e!Ho do 9t0dll Ili! VSMU. kde ml prlblfžlll tOto velmi
vtdcnu. ZtiUJimavO a este stále dostatoču!! novyčurs> a·
nll llteJ'atOru. / 9 to hudoa plnil poézto, r.antázl&, PI'$•
kvaplvosll a zdravého muzlclrovanla. Vyhovuje mOJmu uuture lu .
Prfnoe pre posluchái!a je tie! v tom, t e zaraďuje 
te do avo)hu repertoáru diela, ktoré vynlka(t umeleckou kvalitou 1 predsa aú ale i!aato bráun6.
Ruda obfuvu jom čosi n ové, na čom sl najlop81a
ovul'1m eVOJe schopnosti. Robi ml napokon rad osť, t e
sn s v9alodkom tohto snaženia mOžem s n lek~m podellt. V organoveJ llleratOre Je možnost v~beru sku·
tol!l1e ve lktl.
Val reperto6r te vefml ilroký. Siaha od hudby bi·
roka al po aliftaané diela. Ktor' hudba dm t• oaj·
blltlle7
Myslfm sl, h lpecta llzovat sa na určité stylové
obdobia alebo osobnosti mOže iba ~;tarsl , umélécky
vyhranent blterpret. Ja sl svoJu cestu e šte len hladam. Mám sVOjltn oDl'Otrenýctr sklaťlatélov, ale každé
obdoblé je n ato fko boha té a plné, že by bolo pre
m1'a ochudobne nlm nepoznat ho. Pri lnterpr etdcll
dlol star9ch ma j&trov zlskavam pocit vyrovnanosti, po.
koJa, aumOZI'&jmosu a sebadlsclplfny. V s kl adbách
romantlck9C h zase vystupuje do poprédla ra ntézla,
rozlet a vé fkory ost. A hudba súčasna - Je ml vlastnd, pretOže tljom dni, v ktor9ch vzniká.
A «!o aiOflntki IÚČIIDá hudba ?
som iltastnll, fa v posledn9ch rokoch našl skladatella venujO pozornost aJ tomuto nástroJu. Osobne
som hrala skla dby /. Zimmer<~, A. Očenllša, ktorého
Portréty som uviedla a nahrala pre rozhlas premiérovo. A ttmtto skladbami som aJ reprezentova la slovensku orann ovo tvorbu na k011certoch v zahranl čf.
ETELA CARSKA
• Skladaterskl stífaZe: cen a m es 1 a P le$ ra n
- mtf u zdulerku 15. aprtla t. r . - te neanonymm1
a nesie sa pod Ideou oslttu 25 vfíročla vltazstua čs.
pracu,aceho ludu. S/ouenskf} a Ccsklj hudobnfí fond
vyplsall , ako sme u! publlkouall u liZ, skladatetsku
súra: k 30. v fí ro čt u o s l ob od en l a CS S R s out e t s k o u arm tt do u - u zttuterka te 31. decem·
bra 1974. Okrom toho Ceský a Slouenskfí hudobn!J
fond vyptsazt skl adaterskú sara: k 30. u fí ro~ l u
SN P. UW.uter ka te 29. Vlll. 1973. V$etky súta~o
stl neanonymnl. Slovenský hudobnfí fond uyptsuje
ve r ejnú lkladatets!.<í súťa : na ang a z o v a 11 ú
t u o r b u v ptesl!ouom !tfnrl - a to pre $Uitne a ve·
rejnil oslauy. fubllett, občianske prtle!tlostt, ďalet na
plesne ospeuuftlce krtfsu rudsklho !luola pracounilho
hrdinstva a nad§enla, krtfsu rodiny a každef lud·
skef ~tnnostt. ktorou sa človek ctrouo obohacufe. Su·
ta! te ro zvrhnuttf na 3 roky, neanonymntt, fef uztf·
ulerka te u!dy 30. ftlna v "okoch 1973 a 1974.

Nová detská opera
Zaslu:Wý umelec Tibor Fr e § o dokončil det skú ope ...
r u M A RľiN A SLNKO a pred mekol kýmt d1lami ju
prehr ával 1ta K onzervatóriu. Nechcem vynáiwť defi·
nitlvne súdy, ale :d!itky : tohto d iela ma nútia t'viest
novú operu aspoň ltlekolkfim' pruýml postr ellml.
Rozprá ukový dej o slnku, ktorll j e uviJznene v skle "'
rtenom :llmku, rozpracoval sktadatet 11a námet Bra"'
m11tava K r i š k u a v liter árnej :~polupráct s Ate~alt "'
clrou 8 ra~ at o r i s o v o u. Po:~lu clzuc ovt ~a tu prt ·
llovára ro:právkovost pnamo z lllbm nasej r ozprávkovej trad1cie. Autori sa lu ltupájajt4 na silnu halu::
nár odnej r o::právkovostt , ktorá uz uniesla rtejed lllilto
pokračovatet a. Zatial co prvá éasť nas ur1lba do pros l ej dedi11skej chalupy a r ôznych ludovýcll ZL•ykto.~tl,
vypraui sa v dal!lom priebehu Mart lrt 11a cesty :a osto bodenlm slnka - odvekého symbol l udskčho U as*
t1a. Hudobne! rei: je silne detcrmlnovarlá roz prdvko~
uým dejom.
Hudobné 811UáCie SÚ bezprostredne ZVICIZOIIC S jednotlivými r o:pra vkovynu typm1, cez hudbu ~a ::vlášt
vypukle javi charakter postáv, ic/1 r o:delcme na pozitlvne a Iné. Toto sa zachováva l v krásrtorn obr aze
lesného zivota zvier al. Postavičky : tejto rtše sa bohato diferer~eujti, prtč om všet ko je poznačené ,.vysším" svetlom sucítu a lásky. Dej t u prell11a problém
nnrtl a života, bolesti i rad osti, úprimnos ti i pokry·
t ectva, odvalty i zbabelosti. V závere, kec! sa Martin
zobúdza pred k r á(ovským palácom, graduje autor
osnovu r ozprávkovosti. aby st súcame vyt voril kon~
trast pre zdver, kedy sa hrdina vracia do svojej r odneJ dedinu.
Uudobná re~ je jasná, j cdnoduch§la a ,.bleskovo•
tlčinllá a ltC:aprt e autora, ktorý disponuje !ir o _,
kOm r o::ptulom h udob11ej /ar1t a::lc. ddvno bL·erer~Jiml
kompozl~nýml sktlscnostaml a tradič11ým prlk!ortom
k Impresioni zmu. Zdct sa, ~e mimoriadriC ti~illllé bu d tl CIISCmbly a zbory. ktoré stl 11ajmiJ v dramatických
graddclách vhodne umiestnené, akOby cltccll :hrnut
dejovl dominanty. Napriek svojej ro::prdvkovosti nie
je to opera pre .,chvlľku a pre okamih". V!ade t o t i~
prebleskujtl zdua~n! ludské idey a :staré pracdy o
Jta:stf ~loveka, o !ivole preslne110m optlml:mom a vier ou u r ud.,t vo. Novtl Fre!ovt' operu bude JtudovM
S l o IJe n 1 k e "tt r o l! n é d iu ad l o a uz drie! ne pochybt,jem, :o nájde oli/as u del sk!JIIo poslucMI!a.
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ZDENKO NOVACEK

Na čom

pracuiete?
• .• odpo•ed6 PhDr. E mil
Mlchl,

odborný

asistent

PdF UPJS
Ako 0<1born9 esllitént na PdF sa spccluhzutem nu
teOrie vyu čo vania hudobnaf v9chovy. Ot'lentuJOm sa predovlletk9m na prlnos technických pro:~trled·
kov pre vofbu nov9ch vyučova clc h for iem a metOd
prl v9učbe hudby. V tomto obdobi uzotvárume prvu
etapu v9skumnoJ praca, ktoreJ výsledkom (e projekt
špeclélnej posluchárne hudobneJ v9chovy, reallzovany
na Katedra hudobnej v9chovy PdF UPJS v Prešove.
Základ tejto posluchárne tvorf aparatura ,.Audtovízuél·
ny examinátor a r epetflorM. Je to spectdlne tcchmcké
zariadenie pt•o kolektlvne vyučovnnle hudby. Apnra·
tú ra r unkčn9ml parametrami a unlverzlilnosťou JB na
urovni požiadaviek moderneJ v9u tby hudobn9ch du.clplfn l na !;kolách s vysok9m stupí1o m odbornosti,
Porovnávunle rOwych dldakllck9ch postupov za použltlll teJto opttl'll tl\ry sn dOfo · nn zllklado exoktu~ch
metOd s Obmodzonlm I>Osollnnltt subjokllvnych člltl·
terov. l Očlnnost riadiacej práco vvuču(úr.eho bU mO·
že pr1obe%ne zhodnocova( na zúkladn Informácie o do·
sahovan9cb v9slodkor.h oZ 20 posluchllčov sučusne. Pre
evidenciu potrebn9ch ddt ma apnrtttl\ro vo VýlltU I)I')
p!somnt záznam . Audlovlzulllny uxumlnátor o ropoUtor bol vystuvovnn9 no medzlndrodnnl výstave patentov a vynt'llozov INVEX-72 v Bl'lle, kde vtbudll zlluJI'm
n ielen u naslch odbornlkov, ale 1 u zast upcov zo za·
hraničia. Tento zlíu(em bol vyJudron9 v poZiodovko 111\
dod.anle kompletného zarlndonla l PĽR l. prlpndno od·
predanie dokumentácie [USA).
Z uvedeného vyplýva, že svoju prl.lcu Ol'lcntu(om n a
odbor mi spoluprácu pri v9•·obo továronskOho protO·
typu ,.Audlovtz.u41noho examlntltora o ropolltoruM a
na prfpravu domo nstt·aCn9ch mutcrlúlov pre mutltlnll·
rodné v9stovy patentov a vynálezov (Mo~;kva, Frank·
rurt). 'l'lltlsko moJoJ práco vsak l nedoluJ budn v 16me: Zečlenenl~ Audiovizuálneho oxomlnlltoru n rope·
tftor a do vyu čov a cieho procesu hudobneJ v9chovy.
oblasť

Estetická výchova:

• • . nie iba
odsudzovať
Vraciam sa k čl6rtku pr of. Jána 'Schult-

%a (HZ č. 2/1973) 1 tým, že nesúhlasím s výhra<!ne odmietavým postojom,
ktorD autor te~tu prejau/1 voči mo<!er·
ttým aprav6m tZIJ. ,.váínej" hudby. Sku·
to6nost, ie o prevažnej čast! ú prav je
preferouané
akcentovanie
r y tmickej
::lo!ky, nem4 sama osebe veta negatlv·
nycll prvkov. Stačí spomettút napr. na
von Butowoo uýr ok ,. • •• na počiatku
bol r ytmus!", 11a najmodernejšie hudobno- psycholog fckl poznatky, ale aj na
systém Orffovej uýchovnej metódy, vy·
cMd:ajúce práve z prirodzenej rytm il!nosH hud bu.
Ako objektívne hod notU ú pravy d iel r
Pripomeňme sl sku to~n os t, koCko nd:or ov bolo vuslovenfich na transkr ipcie dt ..

rigenta Leopolda Stokowsk ého. Spočiat ...
ku mnoho lllasoo tordtlo, :Ze t iet o ú pra vy sú nevhodné, že d iela majú :niet autettticky ; dnes sme dospel! k názoru, ze
tteto in!trument6cie sú z htadiska l&u ·
dobncj činnosti rUJtotko výrečné, :fe teli
nemožno vyslovene negovat. Podobný vii ·
vo j prebiehal v hod r1oteni výkonou fratt·
czlzskej s":upiny Les Swingle Singers, nafle} skupiny Jiŕíllo Linl&u atď. Tieto típravy obsahujú celv rad po:itívnJ1ch pr u·
kov, dokonca ,.tr ansponujú• pôvod né
d ielo do novej polohy. Cel!Í r ad sklada·
t elov popri orcltestr ólnyclt inftr umentd·
clácl& (ktor í niekeay prežili a pra!i3tll
pc5uod nú ver ziu! ) skom ponoval t mno~
stuo t ran skripcií, o ktor ých hodnote by
bolo zbytočné dnes d ie diskutoval.
Je potr ebné rozlišovať k valitné úpravy od lacných pseudoumeleckQch br akov.
Na~a socialistická spolo~nost by nemala dopust it , aby sa podobné ú pravy r o bili výlučne z komerčných d llvodov, ako
to spr6vne prof. Schultz pripomlna. Ako
k ompr om is medzi f. u n k č no 1 to u lit'·

dobného d iela a jeho for m o u prieM·

dza éra úprau skladieb starýcl& maJ·
st r ov do novej podoby, bližšie vnfma·
ntu širokej posluclláéskej základ/la, Z
hradiska evolúcie výuoja hudby Jé to
celkom pochopiteCné, ak chdpeme t úto
skutočnost nielen :: ILtadiska čis to hu·
dobného, ale i psychologicko-sociologick ého.
Olohou ,.estetickej výchouy" bu malo
but predovšetkým spojenie umenia so ~I
votom. K 011krét1té v Ol)lasti h u<!obnéllo
esteticklliLo poňatia by to malo zrtantenať uétf počtíva t ltudbu - a nie o nej
tba ltovori ť histor tck(Jmt fak tami, ako je
d rtes zvykom na vä6širte gynmá:if a ZDS.
U~lť mlad ých ľu!if hodnoti( ju. učU jt'
vnimat ako syrnbt6zt• f ormy a funkč
nost i, komper1zovat s ostatnými oblas·
f aml tud.ského vníma11Ja. Nemoino Uda
iba aprlorne pr edkladat ftu dentom fak·
tografiu, a~ je treba akttvt: ovat ich k
dastnej čimtosti, vutvdrat priestor k
vlastrtémt' chápaniu hudby a vztal1o o
med::i hudbou a ostatrt!Ím životom. V

praJ:l to : 1tamcrzu, uč1t' mladlich l udl ktl
kritickému postO/ti k u mtlrtlu, k lluctllo.
V proccsá ástcticke/ vfichovu Je potréb ·
111 porovrzávat, rt/a vo pred absoluti::ouut a tltgovaf nlaktorl oblasti líudOil•
llé} produkcie.
Nemali by sme pred transkripciami
::al vá rat oči. ale iviL zaéletlovat (as poň
r1a stredných ~k olách) do výchOvného
procesu a pouka z ovať •ta ich po:it flme
i negat ívne prvku, teda porovnáva( ich
sproco va11ie atcl. Nemožno iciL vyltll:1t
:: vyu~ovaciello procestt preto. lebo o
predmete H o pre 9. ro/!n!k sa ~iaci po ~
merne dost :oznamujú s problematikou
jazzu l pop-muste v r c1mct uy1tčovacích
osnov a mo~tto u nich predpokladať zá l:ladnú orientácitt. Nemo~no podľa
mňa - tieto típravy jednostranne po pie·
rať ako prejav vulgar izácie wnenla. ale
sledovat Ich ako sú~as ť hudobnej pro ..
dukoie 1 dôsledným vyu ~ltim disku•le.
Lebo nie j edno.ftra•tné popretie, ale d iskusia prirtaiia nocé poznatky!

TOMAS IIEJZLAR

Hovori

Tália o hudbe II.

JLJA HURNIK

•. . hovort zasl. umelec František Z v a r t k,
člen činohry SND.
• .Myslfm st, ~e u:tah k hudl>e sa
v pruom rade dedf - no prostredím a
hlaune u mladom ueku sa dt2 aj uypesto·
vat. Nemysltm, ~e by sa našiel človek
asporl priemenuJho uzdelanta, ktor(/ by
nemal r ád ltudbu. Hudba, to je velmi
!arokg pojem. Hudbou 1l0%ýuame všetko
t o, čo sa pohybuje v r ozmed:l r1iekot.
k'Vch tónov vylúderzých na akýchkotvek
nclstr oj och. Pre niekoho je lzudbou r yt·
mu.t, ba dokonca h udbou nazývame šumenil lesa, pr fboj mora, e~lstuje do·
konca vesmfrna hudba. Takt2 prvá dru•
%lea - Sputnik - ktord vyludzovala
t o :náme tl·ti·H, tief sa m6ze zdat
niekomu hutfbou budticnostt, nov(/ch ves mlr nych možnostl, k torl sa otvdrajú clo ·
veku • ••
• Kafd(/ : nich st myslf, l!e má svoj
subjektfutty ndzor a v:tah k hudbe k suojej hudbe, teda k t akej, ktorú rdd
počúva. Niekto prt nej oddychuje, nie ·
koho nap!rla t úžbami, tnlho radostou,
11lebo smútkom. V každom prfpade dáva
čloueku niečo, čo sa rtedd povedat slovami. Hudba mc2 svoju !pecif ickú reč,
ktorej vlak nie kafd(/ r ozumie. A tu je
to hlavni - ,.ozumlet h udbe. Casto po~ú vam e tudf: ja tej hud be ner ozumiem,
to j e pre mrla ta~kc2 hudba atď. T u sa
vynára probMm, ako sa naučit r ozumtet
vclfnej hudbe. Myslfm, !e vetmi záslu!nu
a prfkladntl prc2cu urobil v tomto smere
:nclmy americkO dirigent a skladatet
Leonartl B t r n s te l rt, ktorý v televfz·
nom ser lclll vetmt populdr nvm spôsobom
vysuet toual, ako r ozumlet hudbe. Rozoberal priamo s orchestrom f or my jed·
notliu(/cTt symf 6nlf a priam lkolt2cky,
mo!no povedat a! čftankovJ]m spôsobom
vysvettoval diela aj tých najv~!ich
majstrov. To bfl bola tie! jedna : možnosti. ako aj u nás zvýJit zdujem o váž·
nu hudbu. . .
•
• Ja som sa dostal k hudbe cez spev.
V~dy som r dd &pleual a hudbtl som mal
odjak!iua rdd. A potom, keď som sa stal
M určitO čas opernOm spcvdkom a spot nal som opernú tvorbu, môj zdujem
o ňu uetmt v:rdstol. Nezabúdam na pr·
t·~ koncerty, ktor4 s orchestrom Cs. r ozhlasu dirigoval Kreflmlr B ar an o v i č ,
neskor§í !éf opery SND, ktorO ma zho·
dou olrolnostl aj do opery S D angažoval
Potom t o boli ne:abudnutet•tl
:d!ltky z kortcertóv, ktorl dirigoval v
BI'Otislave :akladatet Slovenskej filhar11'16nie Vlfclav Ta l ic 1!. Tento vetk(/
umelec vedel svojím sugestfvnym ume"frn strhttúf poslucháča do svojho fa•t·
tast lcklho 11Udobn61zo sveta. Velké dl·
rigerttské osobnosti vóbec majú ten dar,
:e r:edla sprlstup11lt aj tie najnd ročnej 
fle diela .. .
Potom to bol dirigent a tiež !lf
operu SND Milan Zun a, ktorému vrla·
~~~~~ za velm1 u:ucrzu pedagogickú prácct.
Scojou prakladt!Ou a mracottčou r obotou
uzsvčico ual 11ds do opamého soeta Ui:ll
'lál po:návat a ro::unuet lzudua Osobit·
'lou kapitolou bolo pôsoben1e dingenta
Zdeňka CIt a Zab a l u v opere SND. Bol
to uari jeden z najväčilch opamých di·
rtgentov, s ktorQm som sa stretol. Z~ta ·
menal pre operu totko, ako pre sym·
tonickú hudbu Talich. Tolko dramatič·
na, lyr iky, humont a v:doru, či r adosti
~ fur lantstva, kotko on vedel vvčarlt,
ako nás vedel atrhnút do svojeJ pred·
rtauv toho- ktorélto hudobnllto diela, sa
rtd na:uat geniálnosf ou. Rozumel nielen
l!udbe, ale dl uadlu vóbec. Spájal vo mne
'lloje predstavu o oper nom apeuákovl.
ktorého rom ai vysníval o osobe sl6vne·
llo r usklho 1pevdka a herca Fiotfor a $ a-

a

ta pt na. Nikdy som ho nevidel, no vo
svojich predstavdch som ho mal atále,
A neskor §ie, ked som spieval Borisa Codunova v r ovnomennej opere Modesta
Petroviča Musorgsklho bol mojim
vet1..1im vzorom •••
• Spomínam schválne dirigentov, pretoie boli to práve oni, ktorí mi pri·
bllžilt h udbu, učili ma j u spoznával, chá·
pat a mllovat. Možno to :mie paradoxne, že prečo som vlastne operu opustil.
Pr e mňa ako činoherca, lebo tak som
vlastne k divadlu priliel, je opera pre·
dovJetkým hudobnQm dielom, ktorá viac
pósobf eu lluchovQ vnem a celé dra matično je v rlom obsiahnut~. Drama tické umenie je okr em sluchovllto vnemu bezpodmienečne obslallnut6 aj vlzudllllltn. Je samozrejmé, ~e obe tieto formv sú jedna od druhej neodmyslitctrzé,
teda opera je tak Isto divadlo ako čino
hra, no mne - a to je len m6j subjektívnv názor - t1 opere menej chýba
vi::uálrzy dojem, ba niekedy lto v6bea
ntJpotrebujem. Vyviera to vari aj z t olto, ~e t eraz. ako činoherec prluetmt podllellam zákonom divadla činohry • . •
• Hudba - ked sa zobúdzam, ked sa
zabávam, hudba, ked oddychujem, hudba, prt ktorej snívam, žialim, zamyslím
sa a zaspomínam. Preto mdm rád hud·
bu každého !dnr u. Popult2rnu, ftldovu,
cimbalovú, symf onickú, klavfrtte koncerty
obzvláU a moji obfúbenf skladatelia sú
Beethoven, Cajkov1kij. Chopin, Bach,
Scltubert, Mendelssohn, Mozart - proste
v§etcl, každý pre Iné. Od toho mám rád
to, od drulllho zase lnl. Dnes m6m náladu pre Bacha, zajtra pre Beethovetta,
dnes ml je 1mutno, t ak li rdd vypoču·
jem Chopina .. . Cez svoje ndlady si vy·
beráme hudbu vletel. Dóldlt4 je vlak
to, fe nám je nepostrddatetnou pre naie bytie. A dnes. v čase techniky, kedy
máme možnost počúvat hudbu doma, dokonca v at er eof 6nnych kvalitných nahr6vkach - nle je to naozaj prepych ...
• Aký význam md hudba v práci v
činohre? Tak ak o každeJ hudobnt2 skladba má svoju zdkonltú f or mu, musí ju
mat aj dramat ick6 tvorba. Dobrl člno 1tem6 pr edstavenie je ako vopred napí·
sand partitúr a. Správny r ytmus pred·
stavania, t o je ako presne nastavený
metronóm. Porulenie tohoto rytmu znalttetlá, že predstavenie bolo určite z!l.
Herci, ktorf nemajú ltudobný sluch sa
často dopú!tajú tejto zdkladnej chyby
- necítia rytmus predstavenia - svojTto výstupu. ba dokonca nespr6 vne intonuju svoju r elJ.
• Dostal 1om sa k hudbe cez spev.
A prial by aom v§etkým - a hlavne
mládeži, aby sa aj oni nattčlll miloval
váínu hud bu, aby im dala tie% totko
kr6snych zdíltkov a životnej náplne. Aby
dokdzall, fe ich !Ivot nie sa len tranzistor y a magnet of6nv na uliciach, z ktorých sl vyhrc2vajtl avojlch obtabenOch
spevákov, ale aby naplnlll aj koncertnl
llt2llf a obohacovali 1a o umeleckl zá žltkfl.
E. C.

Nie je vera umelcov,
ktorl ali z námi llroke l
vere jnosti tak, ako Uja
Hurnfk. To preto, ze za·
aahuje do nlekolko umeleckých odborov: je ak la·
da telom, klavlrlalom, api·
aovatelom l acenbistom.
Vo detkýcb wyatupuje
ako •yhraneoA umelecké
o1obnost. ,.Hurn1k vla
prlo Aiať nlké wecl llah·
ka - a pritom Ich De·
zmeolova ť'' , oaplsaJa o
ňom krlllka. PlaU to o
jeho akladbAch, .knlbAch
a hudobnými námetmi l
o jeho klavlrlaUckel i!ln·
DOl li.

Operný dbor ltAtnaho
divadla ., Brne oaltudo·
•al • marci Hurnfkoyu
operu D A m a a 111 p l·
i! l, ktorA mala pred ole·
kolkýml rokmi
nlkf
úspech ., PlJnl a Y zahranlčf Y KlablL Vyullll
ame prllomooaf aldada·
tela v Brne a polollll
ame mu n1ekolko otA·
sok:
Ako aa pozeráte oa
spojenie llbreUala
akladatel a aký mAte DA·
zor na Yý'fol opery vo
nCabu k •alej opere
Dáma a lupiči ?
- Táto opera bola z
mo(tcb hudobných prác
prvou, kde som spoJil
schopnosti skladatelské a
splsovatelské. Hudba na
vlas tné libreto vznikla
súčasne so slovom.
Ul
nlekolko desiatok rokov
sa bovorf, ~e opera te v
krfze. Pritom vša k táto
otázka nedáva skladateľ o m pokoJ. Zdá sa, ~a v
krfze sO skOr skladatelia - poklal Ide o vorbu témy. Sotva komu by
sa chcelo .,!st• do pátosu, akým oplývala klasická, alebo roma ntická
opera. Tle~ te opotrebo·
vanou operné veselosť,
aká nás dodnes očaruJe
v Barbierovi zo Sevilly,
čl
v PredaneJ neveste

Bez chladného kronikárstva
S

ličasný

stav h udobne) kuitllry našeJ kraJiny s vedo Je J neustálom raste, pričom táto situácia sa
netfka Jen tradU!oých naJs!lne(lfch ce nUer, ale l tzv.
ptr!f6rle. Výt namnou mierou t omu napomAba 11spe!·
lit pOsobenle hlavných scén ôblastných oporných dl
•adlel, orchestrov, zborov. amatérskych h udobných ko
lektfvov, národných l estrádnych stlborov.
nohotvárM a pozorufloCiné procesy, ktoré sa odo"
brávaJO v sOl!asne J sOcialistickeJ hudobneJ kultOre, st vy!aduJO sllstredeno pozornos(, destranné skll·
mante, ob]ekUvnu kritiku l teoretické iodeobecňova ·
nie. Pochopltelne, !e v tomto zohráva dOte~IUl Olohu
budobn' veda a kritika, k torá v zložitom a protlte·
!!Ivom obraze atll!asne] hudobneJ kultOry zastáva ted
DO 1 naJvzznamne tšfch miest. Preto sa záko nite obfa
vu)e velk p ozornos ť, ktorO otázkam k ritiky venuJe
l lrokA vereJnost l ÚV KSSZ vo svoJom dOidltom do
ku mente ..o literárne! umeleckeJ kritike". RozhodnutiA
OV prfpomfna nevyh nutnosť svetonázorovej e estetickej
dsadovostl v sOdoch o umenf. zdOrazň u te nRzmlerl·
tatnost k Ideovému e tvorivému braku.
a kttvny rast tvorivého potenciálu na!llch sklada·
A tefov, obJavenie sa nových mien l uvádzanie no
tfch diel, celkový stav h udobneJ kuttflry UkraJiny poči

M

trebuJO principiálne kritické hodnotenie a hlboké skl1·
mente. Popri Gs pecboch našich skladatefov v kraJinách
soclalls tlckébo tábora, v západneJ EurOpe, v USA l
v južne( Amerike te nemeneJ tlspešná 1 naša hudobná
veda, z ktoreJ produkcie sa za posledné roky obJavilo
nlekofko základných !lttldll z oblasti hudobných de)fn
a teOrie ndrodncJ hudby - v Ozkel spoJitosti s bu·
dobnou tvorbou Iných sovietskych republfk a so sveto·
vou prog resfvnou kultúrou.
ž lal, celý komplex otázok vyplýva)Oclch z dOiožltého estetického komplexu socialistického reallz·
mu (zo stanoviska národného url!enla hudby) na!la hudobná veda eš te nie dostatol!ne vysvetlila. Len málo
pr41c našich vedcov sa mOže pochváliť hlbokým a vše·
•tranným osvellenfm otázok vzáJomneJ sllvtslostl a
vzáJomného obohacovania sá rOznych národných kulttlr. odhaluJOc Ich naochve(ntl Internacionálnu Jednotu .
B ol za vysokO umeleckO Oroveň, za vysokO Ideovosť
hudobných diel te nezlučltefný so spoloč enskou
pasivitou a Iahostatným vzfabom ku kaZdodennému
umeleckému !lvotu. Na UkraJina napr. nte sO zriedkavé prfpady, ked hudobná kritika obfde skladala·
fo ve noOspecby l hlavne nlektor 9Ch mladých autorov l
o nevystOpl rozhodne proti tednolllvým !lkodllvým pra
tavom avantgardlzmu. Roky sa u! veda diskusie o vply
ve západoeurópskeho bur!oázneho modernizmu na
tvorbu L. Grabovskébo a V. Silvestrov& a nikto z hu
dobných vedcov doposlal nerozanalyzoval Ich tvorbu
našeJ praxi sa v yskytu ]tl prípady, kedy niektor!
autori zakrývaJO svo Ju tvorivO neschopnosť napr
zvučnou témou. alebo oárol!ným suJetom. Diel také
boto druhu JO nemálo, najmll medzi skladbami, url!&·
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na operu•. Neztah~u le sa
tu však Jel tradlcla, nte
Jll to parOdta, ani lronl·
z4cla konfliktu dobra a
zla. Pred torruou opery
sa cltlm ako ltudont
pred válnym proCesorom,
ktorého sl všetci ctta,
lebo vďaka svoJeJ múd·
rosu odpu!!ll drobný 2art.
Pomer medzi spuvnou a
orchestrálnou zložkou te
vyrovnaný.
Orchostur
vstupuJe do doJa, maTu Je
d41d, napodoba,u(e krik
papagája, tlkot hodin,
staničný hluk, hlasy
v
pokazenom teterone, starý magnetoron. je to po·
kus o zvukový .,natura·
llzmus•. Pre hercov 1•
tu tatkA Oloha: musia sl
zvoli( takú mieru humo·
ru a lrOnle, aby sa ne·

Nachádzanie témy
a raj srdca•. Zo stanice
sa však v ynoria štyria
pAni,
predstlera)Ocl
umelcov. V skutočnosti
sO to lupiči. Hoci to pa·
ol LowedayovA netušf,
mA Ich v hrsti. Nastane
medzi nimi boJ, o ktorom
stará pani vlastne ani nevie a - nevedomky v ňom vrtazr. Dobro te·
da prekonalo zlo.
Aký l• hudobno-dramatlckf aloh teJto opa·
ry ?
Chcel som ucbovat tra·
dl č né Cormy (Aria, reci·
tatlv, zbory l balet], kto·
rým te na Javisku dobre
a dávaJil poslucháčovi
oporu pre vnfmanle ob·
sabu. Zaznie tu hrdinský
zbor. nesplevaJI1 ho vša k
rytieri, ale trochu pri·
hlOpll angllckl pollcattl,
znie tu Aria o samote.
nie však z 11st zhrdnuté·
ho milenca, ale dobrého
Mac Donalda, ktorý na·
hái~a po strechách svoJu
t0lavl1 mačku . Je tu spev
o stratenom detstve, ktorý spieva policaJný In·
špektor .. . A tak Je mota Javisková práca ..hrou

Cecflla Strddalovd ako pani Lowedavová v novej in·
scendcll Hurnlkovej opery D6ma a lupiči, ktorú operný súbor Stdtneho dwadla v Brne prlpraull s dlrl·
gentom J. Stychom, reflslrom J. Cltundelom, vý tvarnfkom V. Stol/om a navrhovateCkou kostýmoo
L. Creifovou.
Snlmka: R. Sedláček

Hovorime o hudobnej kritike

Jednou z bluntch 61oh aovletakel hudobnej •e·
dy Je ak6maDie prohl6mu nérodnfcb uléltnoatJ
budby a Ylelkých atrAnok dlalekllcktbo apolupô·
aobenla eArodalbo a IDternacloDAlnym. Autor
!!lAnku - N. Gordejčuk - je • USSR. ClAnok v
akrAtenel podobe preberlme zo So•letakel muzyky
1172, kde aa vedie dlakuala pod billom: .,Za cfallf
ronot hudobneJ krlUkt"·

Dlho som pomýltat na
napfsanle opery, no s
rozpakmi - vzhladom no
volbu témy. Jedno ml bo·
lo Jas né; operu nesmiem
cbápat Iba bravo, také
obšfrna forma musf mat
svoJe morálne poslanie.
Raz som lllel do kina a
tam som našiel Ul prava
hrdinku - starO nalvn\1
dámu (nazval s om Ju pa·
nl Lowedayová), vdovu
po anglickom dOstoJnl·
kovl, ktorá býva v čarov
nom domče ku - priamo
nad hlučnou stanicou. Pr·
vé, čo ma zauJalo, bol
kontrast medzi tichom
vdovskeJ Izbi č ky s papagáJom, tJka)úclml hodi·
nami a stani čným hlukom. Tento kontrast sym·
bollzoval .. labyrint sve t11

zfahčllo čisté etické poslanie prlbebu.
Co by ate ná m pova•
dali (ako akladater l •t·
kooný umelec) o avofel
tvorbe a pl4nocb?
- Stále ma zau]lma
práca, v ktorej mOžem
spoji( h udbu so slovom.
Zanedlho
vyjde jedno
dielo tohto druhu, kde
som využil svoJo poda·
goalcké sktlsenostL Sup·
rapbon s HJ.tl klubom
vydá mOJ osemplatľlový
cyklus "Umenie počúvať
hudbu•, kde poslucháčo·
vl akébokolvek veku po·
núkam cestu k poslucháčskeJ technlke 11• Ce lA
práca pon(lka posluchá·
čovl prcdov§etkým sk(lsenost, nie taOrlu - tO sl
mO:le náJs( lode. Nech sa
hovorí o dynamike, me·
IOdll, rytme, polyfOnll,
barmOnll, v!dy sa postupuJe tak, !t sa odovzdá poslu c há čovi "Jabl·
ko". Ked ho ohmatá, pri·
vonia, ochutná, Je dosf
času na to, aby sa mu
čosi povedalo o vltamf·
noch. Podobne spáJam
kompozfclu s llteratOrou
a pedagogikou v Skole
Ctvorručne)
klavfrnej
hry, ktorá te pravdeppdobne - prvou na svete.
VyJde na budOcl rok v
Supraphone. Mám hotovo
at druhO operu na vlast·
né libreto .,Mudrci a
bloudl" - tri aktovky so
spol očným
námetom.
Znovu sa vraciam k otáz·
ke, akO budOcnost buds
maf opera. Vtem sl predstavlf, že Jeden skladater
občerstv! prastaro rormu,
Iný sa vrhne na naJmo·
dernetäle technické prostriedky, teden napf!le
r ozp rá vku. Iný dote klfvku . da l!lf - sOI!asnO drámu. Všetko to mOfe byt
vynlka(llce, ak hudobné
nápady budil Invenčné.
PochybuJem v!11k, !e by
operu skladl'ltella celkom
zavrhli.
P. RBERENOVA

nýml dOiefltým spolol!enským udalostiam, národ ným
sviatkom, Jubileám.
ritika nedostatočne pOsoblvo reaguJe na diela, kto•
ré sd slabé v hudobne) dramaturgii, prlmltrvne
vo faktOre a ktoré sO poznamenané pastvnym tradl·
ctonallzmom alebo prlllvnlctvom folklóru.
praxi sa stretá vame s prfpadml, kedy umeleck9 vkus
robotnfckeho publika sa Uši oc1 vkusu rofnfctva,
ked predstavitelia technickeJ Inteligencie trochu lnái!
prl)lmaJI1 hudbu ne~. povedzme, humanltnf pracovnfcl.
Tle~ estetické záuJmy dnešneJ mláde~o sa v mnohom
podstatne Ušla od záuJmov staršfcb generácU poslu·
chd čov. Nie Je mo~né, aby všetkým v rovnakeJ miere
moblo vyhovovať to Isté. A som vzc1lalený aJ myšllen·
ke, fe treba tvorU !lpectálne diela, zodpoveda(Oce vopred stanoveným unifikovaným receptom •.•
N a UkraJine momentálne zle sto)lme s kritickými
kádrami. Prevláda(úca v!lčšlna kvallflkovan9ch hudobných veťicov opustila aktrvnu kritickO činnost a
sústredila svoJe zAuJmy a 11sllle na vedecké výskumy
a pedagogickO prácu. Hudobnf vedel sa len okra Jovo
podlefaJtl na každodenneJ l!lnnosll tvorivých a spoloeenských organlzácU, sil nedostatočne spBtr s divadla·
ml a lnterprotač n9mt kolektrvmt. Všetko toto ve die
k odklonu od aktu6lnych problémov sOčasného umeleckého diania a k stagnácii hudobneJ kritiky. Ne·
mo~no napokon obfst dosť neprtazntv9 stav výchovy
a vzdeltvanla hudobno·vednef mládeže na pllltlch vy·
-;okých školách USSR, ktoré sa zameriavalO na úzke
teoretické a historické poslania.
p red hudobnými vedcami UkraJiny stoJa velké úlohy
v oblasti základného výskumu, spBtého s aktuálnou
~ al!asnou problematikou. ln9m dOleWým poslanlm na·
e ) 11spešnet práco Je neustále !tvý vzfah medzi skladatelml a budobn9ml vedcami . Od týchto kont aktov
v mnohom zá visia ďa l šie Ospochy sovietske J hudobne (
kul~ry . Sme sl vedomi. že pov i nn os ťou kritika Ja, byt
skladatelov9m druhom. NepovažuJte bo za svo(bo pro·
tlvnfka, ani za chladného kronikára! UsiluJte sa upevnlt tento vz tab • ••

K

V

V

Michal
Karin

iubiluie
., ... zodpovednoM a pri&nost
je dnes, ako aj vždy, jeditt ým
kriténom pre ozajst11~11o umelca.'' ( Michal Kar m- K nechtsberfl er u nekrologtt na F. Ka{ell du.)
Zasltížilý umelec
MICHAL
KARIN- K ECHTSBERGE'R do ž il ~a 30. nwrca vQzruJmného
zit•otn~ho jttbllea. Vlicsi11a stránok kniltv jeho života spáj a sa
1 rozkvetom slovensk~llo hudobneho ume11ia na pr ofesionál nej báze a s jeho vst upom
110 zaltranicné pódiá. Majster
Kar in bol jedným z pr vých
pnekopníkou, sved kov l aktívnych uskutočňouatetou pri dosahovaní tejto tílol1y.
a Mestskej hudobnej !kole
t1 Bratistat•e Jt udot'al hru na
l.·lcu·íri u prof. Jozefa Groera,
odchot:anca Theodora úschetltzkého na viedenskom K onzeruatori tl. Pozomost tohto pedagóga smerovala predou§etkým ruJ oblas( nemeckej hudby - 'klasikou i romantikou,
kt ori predno st ne figu r ovali u
učebných plánoch jeho žiakov.
Od Groera viedla Kar inoua cesta za rodirouanlm hudob11ých
obzoruu do V tedne. Skromné
sociólne podmienk·v printítill
uíak už o rok talentovaného
cltlapca uriltU sa do r odnej
Brat islavy, k de sa na novozal oženej Hudobnej §kole pre
Slovensko ( neskôr Hudobnej
« dramatickej ak adémii ) dostal
dq triedy Fr ica K ofendu, kde
mimoriadny
absolvoval ako
posluchóč r. 1928 Cajkouskélto
k lauírnvm k oncertom b mol.
K afendov pedagogický pr í ltttp zameriaval sa okrem budooonia spotahllvého a v§e stranne ro:: u111u l ~h o technickéh • fondu predo uJe tkým na uvpesto vanie zonwtouélto a bohato dtferencovartého, kttllluovaneho klaufrneho tfmu. Zdôrazňoval u žiakov be zp o dm ieneč
nost pocit u zodpovednosti k
umeleckej
práci,
d6kladné
::L'lddnutie kaídého . detailtt
Predovšetkým Kafendoul vclací
dnes majster K arm za svoj ty pický, tak citlivo modelovaný
klatJlrny tón, za uitacht ilost
1uojl10 prej avu, ::a vzácnv cit
pre r ovnovahu m t en;;ity klavírneho sprievodu so
zvukom
:rprevádzaného
umeleckého
part nera.
Roku 1929 prr)ima
Kar lrt
miesto sólistu v Radiojounrale
v Ostrave a ! t uduje tie.! na
majstrovskej škole vo Vtedni,
k de r. 1930 absoll'tt}e v trtede
prof. Rodericlla Bas.~a. Samo~tatne vystupoval ::ai.:al Karrn
dte ako poslucháč, tak:e dudlles sa jeho koncertná dráha
VInie vlastne u:: okolo ~5 r okov.
Od r . 1932, po Ostrave, prijíma 11a rok 11u~sto korepetitora
v opere S~D. potom do r. 1936
1a or ientuje prtdot•!etk·ým na
čumos t koncertmi. Po bnrellskom Radtojournale prechádza
do bratislauskello ro:ltlastt, s
ktorým sa spájajlt roky Karinovej na}ilttenzwneji>e} umeleckf' j akt wttJJ a zrelosti. Roku 1940 sa tu t•yztJamne :za.dti:1l o uytvoreme Bratlslavskeho komomel1o : drr1::ema.
Od r. 1950 po.~obl1 vo furtkcii
k'Ot1Certlté1!o
majstr a-sólistu.
K arinovo meno spája sa aj s
históriou Slove11skej /illta r móme, v ktorej bol od r. 1953 meHOVOIIÚ sóli.~lom a i.·oskoro cle110m Kla r:trtlello tria SF. Za
prmos majstra Karwa pre rast
a "?í••oj slo•·en~kcj lwclbtJ udclrlt mu JO. septcm/Jra /Q6ll i:c,tnv titul :asl úzalelto umelca.

Dok umen tmi roko lj k ulml11u júcej umeleckej úr ovne stí Ka. r lnove početné nahrá vkv na
gramofóttouých platniach, ntelen u f ir iem domácich ( Su pra pllort). ale aj :zahran lčllýclt
(Polydor, Telefunken). Pravda.
treba k mm pripočt ta( stovky
záznamov pre fonotéku melen
bratl.~lat•skeho rozhlasu, ale aj
llallrat•ky najmd sloven.~k·ýcll
skladieb pre zahrarticné rozhlasové stanice.
Umelecká
éim10sf majstra
Karwa je bohatá a mnoholt•ctr'ta. Ako sólista, či komomý
hrá č preces t oval
väéšitt ča.\ (
Eur ópy t čas f Ázie. Medzi jeho partnerov patrili slávni ::ahraniční
i poprední domact
umelCI. Za SVOJe} koncť'rtllf'j
karrérv sprevátl zal prof. Ka rt 1
prakticky az štyri generacte
umelcov.
Kari n bol prvým interpretom
a netínavným propagátor om radtt slo venských sk ladieb: Babu§kouho K lauímeho koncert u
l Jurovského Mierovej symfónie. P očet Karittouých rwedenl
Clkoker ovho Co11certírta na domácich l zahraničných pódiácll
presahuje podnes ui stovku. K
nim sa viaie r ad r evíz ii pre
tlač, rtaJt udovartí a nallróuok
mtn§íclt l väčšieh skladieb autoro u domdcej proveniencie.
Obdivuhodný je r ozsah Ka rinovho sóli.~tick·éllo koncertnélto r epert oaru, v ktorom výzrtamnl miesto popri barokových majstroch patrí predstaviterom uiedenskeho k·lasici::mtt, nemeckého l svet ového romalltizmll l t vor be XX. st or očia.
Dlho ročnl skrísenosti zo .~tiO·
jej mnohostrannej re produkč
nej aktivity uplattiuje v posledných rokoch prof. Kartn t
vo svojej pedagogtckej praxi,
predovšetkým na V S\IU v Bratislave - v oblast i komomej
firy l klauímej interpretácie. V
otázke metodiky nadvlizllje a
r ozvíja predovšetkým prtnc tpy
suojlro uči t eta Frica Ka/endu,
oboltaten~ vlastným ! l tídiom i
praroll. Snazí sa dovies( ~ia
k·a najkrat§ou a najoptimálnej!ie zvolenou cestou k čo najr ýclllejliemll a najúspešnejStemu výsledku. Preferuje praktickti ndzor nost predohrávania
pred r ozpituáuaním problémov
a teoretizovaním. Zastát:a komplex né klaviris lickč vzdelame,
podlote11é aj §ir okým mimoltudobným r ozltfadom.
Z Karinovej hry priam vy~a
ruje je11o prirodzená m!lzrl.·a1/la, spevnosť a unícnosf, boltats t vo t vorivej fantázie, ::dravý temperament, ktor ý je u stílade so vzácnym zmyslom pre
napiit1e výstavby, podcwrktllltélto scltoptlos{ou pre vysttiiIJUtte gra dačn~IIO vrcholil dtcla. Kartnove technické moz,wsti Stí ve( ké. spektrum jeho dy trlllniky je bohato trenova11é a
očarot•áva po.~luclláča u§lacltttlou
jemnosťou
a ctllwýmr
tlllansoml predovšetkým v pianissimach.
Pri významnom zivotnom výrot:í .~na:r me sa rteocemt Zell
t•ýxlcdkv K arinot:ej bohatej t
mnoltourstevnej umeleckej i
orga11izátorskej činno.~tl. ale
poukll::at l na vyhranené, štýlovo bohato di{eretrcot•an~ a
::relé
majstrot•stvo, ktoréllo
tlrOPetl i prtklad spoltwy tt•áralt dttC~IIIÍ dobr!i Zl'rtk .~lOI'Cn ·
.\1.-(·/w lwdnlméltO 1 reprndul.-i.·
nt:lw umcma t' ::a/1 ro ·llt'l.
VLAUl~IIH

rndf! proz111rJ..ých dlrl n ~ ·
rodllf!J lllll!'lkvne Ti mravy,
ktoré ~~~ Jednym zo základrých kamer)ov sloven!>keJ realistickeJ llteratí1ry, Jedným z
,.nlljbezpcl.nrJs!ch fundamentov
našich spoločenskýc h llterárnvch !>na.wn!", mozno n<ijst l
dve divaciPiné hry: Chudobná
rodlnll [1921) a Páva (1923).
Poklur Ide o lechnlku tohto 11tcrlírneho druhu, ani jednll z
nich nespli1a jeho požiadavky,
no 1 tak zohrltll primeranO Olohu v slovenskom divadelnom
živote. Najsamprv zásluhou dl·
vadelných ochotnlkov a neskor·
š1e Slovenského divadla v Prešove.
T~ka s11 to najmll hr y Phe,
ktorá napriek tomu, že je o
niečo vydarenPJšla ako ChudobnA rodina, pre profesionálne
javisko sl vyžiadala dOkladneJsle prepracovanie [v zmysle
.,zdlvadelnenlaw ). Prepracovaná
PAva mala celostlítnu premiéru
16. februára 1952 v PresovP,
kde Ju s úspechom hrall vyi.e
stokrát.
Svedč( nielen o oddanosti to·
muto vefkému zJavu slovenskej
literatúry, 11le a) o láske k sto
vensk9m národným a ludovým
trad!Cidm, te o dvadsaťjeden
I'Okov po činohernej premiére,
teda 16. Cebruára 1973, tento·
I'HZ nu oslavu 25. výročia Vital
nóho februári! prcsovské divadlo (jonása Záborského] pre·
kvapilo kulturnu verejnost premiérou fudovej spevohry slo
venskeho sklutl,ncfa SIMO ! \
jUROVSKf:JIO
V le l or
od
ľ Of O ll y, l,lbreto tvori tá IStd
Trmravlnn Páva a 11utorom llh·
rct11 w tt:n lsty Fero Novohrad
čan,
i<torý toto dielo ch cel

C.lllh.

uvies( u! pred desia timi rokmi,
e'te za života autora hudby.
Nie je to teda nahoda 11ko
me !a náhodou ani to, ža llb·
reto svoJho č11su s nev!.ed.nou
chuťou zhudobnll práve Simon
jurovský, charaktl'rtzovnný ako
skladater so ,.ldravou blovonskou melodickou Invenciou".
jurovský sa vždy zretefn!' pr!·
k lána! k plesňovej [l kantáto·
vej] tvorbe na texty v~znam
nych
slovenských
bá<.nlkov
(Kostra, Horov, Figu ll).

jednou z prednost( libreta
.. VtPtor od Polanyw su plesitové
texty, ktoré sa stali organickou sučas tou deja, vystupujtl z
neho a pokračujú alebo ku lmlnuju v ilom. Jurovského na pr·
vé preč!tanle očaril svet de·
dlnskej bedače l vyzývavých
boháť:ov, neskrášlené dakedy aj drsné chara ktery, ale pre
dovsetkým úprlmnost Tlmravlnho tónu, čo ho Inšpirovalo k
napis11n1u hudby, kyplacef meJódlllml ludových plcsnt a ta-

SYr-1FONI CK9 ORCHESTER CS. ROZH LASU V
BRATI SLA VE usporiadal v koncertnej SICU! SlovenskeJ ľllharmónlo slávnostný koncert. Dob
rým výkonom - pod vedon!m zasl. umelca Ľu 
dov!ta Rajtera prlspelf tak učlnkujucl dOstoJ·
ne k oslave pallllltných udalost!. Kunc o rt ot vo
ril Spev o komun istickej strane [sl O\ u ]. Kostru l od A. Ol:e ná a , Interpretovaný okrem orchestra Slo vensk ým filharmonickým zboroiD
(naštudovanie J M. Dobrodm~ky J, Zbor bol vo
svojom hudobnom prejave vede:tý k dóslcdnostl, ktoreJ výsledkom bola bezchybrrtl lnterpre
tácla. Uvornen!m vý ·azu sa dal tlu:..dhnut uj
sillleJsl Očlnok - frlavne smttrom k drdmllt!t:nostl. Hudobn6 tvarovanlo Beethovenovej 111.
symfónie, ,.Erotc.y", ktoré Je o to nebezpeCneJ·
i.te, o čo jo dielo pupu'Járnefslu, prebiehalo sustredone a Interpretácia svedčila o kvali tne!
prtprave.
S velmi uvofnen9m a sebalst9m umeleckým
prejavom pretlstllpll pred poslucháčov sovietsky umelec Gldon Kremer ako sOIIsta ll.
koncertu pre husle a orchester g mol, op. 63
od S. ProkofleVII Be.t:pečný orchestrálny spr ievod mu vytvoril priestor a možnosti pre O::iobltný sólistický prejav. Sebaistý huslistov pristup k Interpretácii dával tuslt znalost a aJ
Isté sk úsenosti v obl11stl súčasnej hudby. Tecbnlcká pripravenosť a prirodzená rahkost tónu
umožnili Kremerovl v Jednotlivých častlacJ:r
skladby tvortt prirodzene a bez ta~koslf. Kremerov Prokofiev bol tradičný, Iba prokoflevovský lyrizmus stvárnfl huslista Jednoduchšie,
takmer na spOsob plesne, bez tllozoflckej meditácie - die dielu sa tým neuskodflo. Dodal
mu Iba Iný n&laúový odtlet1, ktot·ý nebol ani
násllnlcký ani doueravý,
l. Sllková

PRISPEVOK ZBOROV. Mestský dom kultúry
a osvety v Brdtlslave usporiadal 25. februára
t. r. v Koncertnej stenl Slovenskej fllhannónlc
v Bratislave konrert venovan9 oslavám Vltazného lobruárll. Vystúpil na ňom Robotnícky
spevácky zbor , noslter Radu práce zo Zvolena
(dirigent dr. jan HalalJ, Br atislavský detský
zbor pri MDKO (dirigentka El on<~ Sarayová-Kovál:ová ), Detský speYácky zbor ZOS - Ruf od
doli na ( dlrlgentkll Terézia RntiCková). Detsk ý
spevácky zbor ZOS Borod áč ova (dlrlgont Bohumil Blčan ).
Koncert otvorili Zvolencanla. ZH~plevall starú Robotn!cku plest!l) od E. Tollera v úprave
). Letl'lllna, ďalej vlasteneckú plo:,eil od Kadavého Co čuW; Slova ku ... a tri zbory zo sOčasnosti.

Z detsk9ch zborov sa zardďu)e na popredné mtes1o Bratlshtvský detský zbor pri MDKO
s dlrlgontl'OU E S11rayovou-KováCovou. Na koncertn ju vSnk Z11Stťípll dirigent )o.o~ef Svitek ,
ktorý uplatnil SVOJO dirigentské schopnosti v
plnf'j miero. Spoločné vystúponle vi.etkých
troch detských zborov dirigoval Jozef Svitek .
Bol to pekný zážitok a nebolo by na skodu
.tsporladat časteJšie spoločné koncertovanie
detských zborov aj mimobratislavských. Po
prestávke vvstupll 1\tiohný zbor stíboru Techni k s dirigentom Vladimírom Slnjkom. Sk lad
tJy Zd. Mlkulu a jedna stará španlebku revolucnu plust•n v~l.tll!lr tuk, t~ko su vyzntlujo orl
JlOpredn élrlo bratislavského spováckoho telesa.
Bratislauký komorný zbor pri MOKO dlrlgo
val Anton Kúllay, ktorý patt·l med zi popr!'d
t ých zborových dirigentov a Iste nújdc cestu
tby sa zbor do tal no ešte vyššiu úrove11. Sym
Jatlcky bol prljat9 Mie oný zbor br atislavsk ýc h
uč it ef n v ~ dlrl(!f'ntom Pe t rom llradllom. Pocl
cho vctlen!m sa ukazuje lJ ~>ll\' k vd! t.t I\'IIY
postup a je oádat. ~e teleso !tli dopl'dtuje mc-

nečn~ ch rvtmov " m odernom · spntcovaní '\tel.ofko I ndividuálnych l zbor ov9th pvvn9ch čfsel v duchu zvolen9ch
melodlck9ch !!nl! 11dekvátn t11
dokresfuje chanklerv pribeh li
1 atmosféru.
Libreto 1 hudba po~kyt111 t:horeograrovl zest. umelcovi ferovl Sev iHkovl zo Sl~UK u naJmll.
v prvej polovici Inscenácie dostatoCný prlc~tor na teulpCrdmentné tanečné čista, ktorÁ a f
márnotra tne obohatil rozltčny•
ml hrami, prekáračkam1 11 ~an 
Uv9ml žartami mládencov s
dlevčatmt takže expozícia
hry je Iba náznakovito, zhrub&
načrtnuté. Oprotl prudkému a
hlučnému tempu
tejto prveJ
č a sti, pOsoblace! skOr ako rudová veselica á la SĽUK alebo
L11čntca, než tancom vyjadrený
dej Timravinej hry, druh! čast,
v ktoreJ sa dostáva Je slovu
bereckli stvárnenie de ja, Jtt
zrazu takmer prázdna, hocl
práve tu sa odohrávaju nll fdramaUckeJšle scény hry. Vlnu
na tom nesie režijne len matntt
načrtnuté kresba charakter ov,
neprehlbené vztahy a konfliktné situácie, ktoré matt zaznie ť
s rovnakou nalfehovosťou ako
to urobila hudba a tanec. Aká
škoda, le práve nevvváwnost
umeleckej
pOsobtvostl oboch
základných zložiek (hudba. dej
ltbreta l prek11zll11 sna hu o nadprlemern9
výsl edok, pretol&
akokofvok vysoko by sme hod notili hudobntl tlpravu a naStudovanie (Vl. Dané k ] 11 choreografiu zborových tancov ( l
tanečn!kov ), tie samy osebe nemOžu rozhodnut o kvalite 11
urovni d l v 8 de lne j produkcie.
GI ZELA MACUGOVA

dzl poprednli bratislavské spev!cke zbory. Spoločné vysttlpenle vsetkých speváckych zborov
(mimo detských l za ~poluuC:lnkovanla Poa6d·
ko,ej hudby (predniesli zbory Frodschusa: My
rudla v modr9ch bl(izach a Corvená zást11va J
bolo strhuj(iclm záverom slllvnosb1ého vel'era.
JÁ~ KLIMO
VYSOKÁ SKOLA M OZICKi'CII UMENf
Pri pr!ležltostl 25. výročia Fcbr·ullrového vlt a;r.stva pracujúcich sa konal dtla 21. febr11ár·a
1973 v ZrkadloveJ sieni Prlmacl&lneho paláca
komorný koncert poslucMčov VSMU. Stalo a
už dobrou trad!clou ~koly, že usporadúva slávnostné koncerty a Iné kulturne podujati<~ v
rámci oshiv význ11mnýth kultťírnopolltlckf•-.h
udalosti. :-Ja koncerte odzneli !;klatlby slovenských a českýc h skladate fov, ktoré dokumontU)ll rozvoj československ!'f hudby za uplynulých dvatlsHCpllť rokov. Vyhur progl'omu spolu s výkonmi Interpretov - vytvorili sllívnostn(i atmosféru večera. Mimoriadne hodnotn é
výkony predviedli husllst,J Jl nd ric h Pazde re,
ktorý hral Fresky A. Oi!enU a, vlolončellstll Ju·
r aJ Ale:r11oder " Suite píccol e Ivana Hruilovskébo a Ida CerneckA v Such onových Metamorf6·
za ch [l
l ll l'nst). P•l'>luclHlt'kv odboru spAvu A. 1\tell cherlkovli, M. Klausová a A. Varg l·
cová, č!'mbullstka 1\f . Hul jliková, huslista R. Krlíák a odborn! asistenti C. tarclngcr , I. Fran•
covli, H. G11trorov6 u K. Tnrl anská uv1rd lt skladby A. Moyzese, O. Kardo a, R. Macndzi nakého,
V. Kal ablsa, L . Fiiera .a · V l. Svatoila . ~a sláv·
nostnom večcrp boli prcdnesenó básne sučas
n9ch slovensk9ch poétov. Básne M. Vlllka ( Zem
pod nohami) a V. Mlhállka (Splenjúce srdce)
recitovali posluc há či divadelne! Cakulty J. Gaio~li: a A. Swan.
Koncert bol súčasCou osláv Februárového vtCazstva, ktoré pokračovali 22, februára t. r.
verejným zasadnutfm UmeleckeJ rady VSMU a
účasťou na verejnej manifestácii. Pedagógov ra,
odborn! asistenti a admlnlstratlvnl pracovnlcl a
študenti Vysokej školy múzlck9ch umenf v9sledkam l svojej spoločneJ práce prlspell k dO·
stoJn9m oslavám 25. výrOčia vltHzst va teskoslovensk9ch pracujúcich.
S. Bo\RTOVIC
L. KACIC
Di\a 12. marca uspor1adah1 VSMU v koncer·
tne) sieni SF slávnostny koncert venova119 Februáru. V prveJ polovici koncertu odz.neli diela dvoch popredných slovonský(;h c;k lada tefov
profesorov VSMU. Na uvodnu FebruArová
pr edoh r u pre vo fký o rchester, op. 48. od ná ·
rodného umelca Al exand ra l\loyzo1a dramalut··
glcky vefml vhodne nHdvloulo kantllld pt'll
soprán, miešaný zbor 11 vefký orchester Po:r:drev vef k ef zemi od l.J:sl. umelca Dezider •
Kardo a (na slová ). Brezinu).
V druhej časti koncertu odurPia 5. symto·
nla e mol, op 64 P. l. Ca fkovskúho. Precíznou
lntet·pretáclou tejto známo! a obfubonet koutpozlcle, výrazným dlferencovaufm temp a btrhujuclml gradáeldllll dokázdl llak .1:asl. u.nolcd dr·.
r:. Rajtera Peter H rad l l, PI'O ktot•óhu tento
koncert bol zároven 1 predvede:rim diplomoveJ
práca, 9Voje vyspelé m!lfstrovstvo. Zároveir nemožno nospomeníll l ukllznen9 pnl!<~• o;poluílt'lnku jucej Magd al eny Bl ahulllakonj: Jet sólo\ é partie v K3rdošovel kdntátc bull pod th .mé
s vef kým citom pro obsah Vyt•azn9 lesk a sýtost hlasu
boli v~bor"ým protipólom v kontruste ua palete 'l:vukovyrh ltll'lr.h prou sl roko
uesen9m plochlím tboru
Publik um vefk9m potleskon• pi'IJttlo toto sláv·
•tostné poduJatie a vytvortlo o111 1>r;me1·any rámec. VSMU organlzovanlm u pr!hodnýrn drama
turgtckým '"P~~" nrl mtm 1, 11 ertu. ako al ticJuku!úrl orc hester a zbu.. 'i l ovenskc J filharmóni e
~il dôstoj'lo prlhl<islll k osldVHm l· cbruJrového
•ftazstva.
J, Velente

Muzikológovia
bilancovali ...
Jednou z vtacerých ak·
cti Zvllzu slovensk9ch
skladato!ov k 25. v9ročlu
Vltazného februára bolo
l podujatie tvorivej ko·
mt~ie muzlkológov t·eteráty Ild tému 25 HOC·
NE: V~SKUMY NAS!Cll
ÚSTAVOV,
VI::OECKYCH
MOZNOSTI PUBLIKOVA·
l-.lt\ A BUDÚCE ÚLOHY.
Referáty odzneli dita 26.
fcbruártt l. r. v zasadač·
k e ZSS Zll učasti vuts111 y
pozvllných
zástupcov
tých inSlltucll, ktorych
stt·ectobodom záujmu je
l'yskum hudobnej kultú·
ry na Slovensku. Prácu
a vysledky jedného z naj·
dôlezllej~lch
vedflck9ch
U\tavov - U~lé!VU hudob·
IIBJ vedy S/l V zhrnul doc.
dr. L. Bu r las, CSc., se·
detllt'oc!llt prácu hudobuóho
oddelenia
SNM
zhodnotil dr. I. Mačák,
za rezortné pracovisko
MK SSR V9skumn9 úst<tv
kultúry a verejnej mienky dodal bilanciu dr. Ol·
l!k, 110-ročnú
Maticu
~lovenskú zastupoval
E.
Munh'ig, za V9skumný
ustav pedagogický referoval S. Kantor, katedry
hudobnej v9chovy Peda·
goglck9ch fakúlt t'etwezentovall doc. dr. V. Fe·
llor a A. M621.
l keď krátke referáty
mohli len v stručnosti In·
rormovat o v9sledkoch
jednotliv9ch
pracovisk,
ukázalo sa. že lch vý·
slectkv sú nesporne závažné. Zo všetkých !<ladných faktov však nevypl9va, že na Slovensku
sít už vyriešené všetky
závažné oroblémy. Dr. L.
Mokr9. CSc., v zhrňujú·
com závere upozornll na
nedostatočný v9skum v
oblasti hudobnej estetiky, súčasnej hudby, vo
v ydava teľskej činnosti na
ve fkú absenciu prác monogra flck9ch, na potrebu ztntenzfvnenia hudobnej v9chovy a ďalši rad
d ielčich
nedostatkov.
Upozornil tiež na fakt,
~.e Slovensko, disponujúce takou boh atou a rôznorodou sletou výskumných hudobn9cb pracovisk mOže pri lepšej vzájomneJ
Informovanosti
vtesf ešte k v ý da tnejše 1
spolupráci a v9sledkom.
V. ADAMCIAKOVA

, v

V
samých začiatkoch
už paleta Ma la chovské h o
umeleckeJ púte laureáta
Javlskov9ch
postíiv naj·
št ceny Ondreja Mala ·
pestrejšlml farbami. Tte z
cbovského stoji pohostln·
najkrajšfch žiar ia na plát·
ské vystúpenie absolventa
nach s postavami slovan·
konzervatória na doskách
skej oper ne j tvorby opery SND. V jesenn9 ve- starý Jánolllk, správca W'ilzčer roku
1959 rozhodla
nice vo Vzkrlesenr, Scroojediná ária - mladý adept
eovo svedomie Marley,
vytváral Gremiua v Caj·
ale predovšetkým dve vzokovského Eugenovi Oneglrové, dnes už klasické
novi - a na slovenskom
prevtelenia sa do ústred~
opernom nebi zjavil sa
ných hrdinov Suchoilovej
ďalši z galérie nevšedných,
Krúttlavy a Sva topluka \ veľkých a farobn9ch hlas tarú ho štelln u a r ozor vasov. Malachovský v debu·
nej postavy vefkomoravte upútal ojedinelým roz· G kého vladára. Stalina sahom svojho basu, obstarec n ad h1·obom, posta rovským volumenom mate·
va plná melanchollcketrertálu l charakteristickou,
zignácte
s
o jedinelými
vzrušenými
výbuchmi.
' pútavou, pre niekoho azda
\ af trochu drsnou, ale o to
Ahasverovsky blúdi javls·
výraznejšou farbou h lasu.
kom, hfadajúc vr aha svoJNasledoval clgát1 v Insee·
ho syna a živi a c sa náde·
nácll Soročinskllho termo ,....-iou, že Katrentno dieťa je
ku a vzáp!Hf už dve z te
teho vnukom. A potom, v
ho najpam!itnejšlch kreá ·
samom závere opery k rac h
ci!: !Jlosov!l..-dosl.oYa-ozr.util(lzle l poznanie, že fixný don Basillo z Rossiniho
né hlása nie "oko za ok o"
bufty, trnl1'1 sa nezfakol
nič nerle~l. v nič om neani zriedkavo splevaného
zmierňuje
hlbokú fudskú
neplsaného vysokého
tragédiu.
Svätopluk
"g" v árii o klebete - a
postava temer god unovovSvätopluk, už vtedy výkon
skl!, naoko ešte mocný
l!Tllreátsky, suverénny v
vladár, ale v
podhubf
zvládnutf rozsahom vyp!l·
osobnost! už silno hlodanf
tého a výrazove mimorlad·
yýčttka mi za h r ie chy m lne exponovaného partu.
hulostl, stravovaný a ž ll!ld·
Po uplynutl rokov ht'á
ľudským! star osta mi o svo-

U'

'

s

Koslčan!a sl v posledne) dobe vybra
dlll právo prekvapovať návstevn!kov
Státneho divadla zaujfmavým dramatur
glckým v9berom operných titulov, réžlj·
ným stvárnenfm Inscenácii, ba l solfd·
nyrni speváckymi v9konmi ( tak9m dob·
r ým prezcntovanim bolo napokon af Ich
nedávne hostovanle s Othelom a Káťou
Kabanovou na tavlsku opery SND v Br11
ustave, ktoré upozornilo, že kosickt'l
operné dianie treba v posledne! dobo
sledovat s vačšim sústredenhn. ne~ po
nlckolko mtnul9ch sezón ... ) - no na
druhej sll·ane l pomerne vlažným pt·l
jlmHnim hodnôt zo strany domáceho

Sct'nu ;: ko.~iclo:ej Orffovej MtidreJ ~e11y:
lla f t ílulna postava) .

publika, ktoré nezaplnllo do posled né·
ho miesta an! posled nú premiéru dfla
25. II. t. r. Zdá sa, žo hoci Košice kvan·
titatfvne rastú, divadelné zázemie o be·
censtva zostáva stá le n a úr ovni tradlč
n9ch hodnOt. Hfadanie nového diváka
Je teda najpá lčlvejšou otá zko u pre vede·
nie divadla, ktoré b y s a nem a lo uspo·
kojlt s konštatovanlm nezáujm u, ale pod·
ntknut kroky za renesanciu pu blika.
Spojenie dvoch Jednoak toviek - Puc·
ctniho Plállťn a Orffove j Mftdrej ženy
bolo dramaturgickým povr a zolezectvom,
no na druhej strane ho možno ch ápa ť l
ako "krok v ústrety konzervattvne mu

t>aoul Matu éry (K rát) a Alžbeta /llrázo -

fu mocnťl r!Ju, olirozovan d
vonka jš!m neprtate!om a
z vnútra sa pomaly roz·
k la da júcu. Spupný monar·
cha láme s11 v priebehu
deja na bezvládneho, vetchého starca ...
Letmo llstujúc kromku
Mala chovského
postá v,
prlpomfname si teho Mar·
bue le z Certa a Káče, Ke·
cale z Predanej nevesty,
Chrud oiia z Libuše, popa
Grigorisa z Gréckych pa·
~1!, postavy z ruskeJ oper·
nej klasiky (popri Grom!·
novi varjaiského hosfa zo
Sadka a chána Kou!:aka
2: Borodlnovef opery Knie
ža lgor]. ktoré Malachov·
ského umeleckému natur~ ·
lu obzvlášť pristali. Expre·
s!vita v9razu, objemný vo
lumen a farba skOr vyso
kého, az basbarytónového
ladenia, robia z Mulacllovského v našich pome1·och
typického predstaviteľa to·
ho basového odboru, ktorý
bd v medzinérodnej oper
net reči O!IZ9va bltSSo-trrO·
f ~ {.Su:pt Ial·; els-j.,CI
~bas
(Chrlstof,
Gj1!uro~adom jo Dal·
tend z Blúdiaceho Hol an·
d ana, a lebo verd!ovskl hr·
dinovia Filip ll., Ferre ndo, guardián, Zacha·\
riá~.
MeneJ
sa umelec
stretáva s partami, vyžadujúcllnl pokojnú. nevzru·
šivú, milkku kantilénu [z
väčšieh
prUežttost! azda
len Mozartov Sarastro ),
prlná ležajúclch
odboru
bRsso cantante.
Pr akticky
oa svojich
umeleckých z~:~čiatkov spo·
lupt•acu te Malachovský s
Inými vefkýml českoslo
venskými divadlami - y
Brne
vytvát·a n1:1prlklad
premiérového Borisa Godu·
nova f na snhnke), Ramfi·
sa v tno;r.enácll Aidy. verkého inkvizltora v naštudovanl Pr okoCievovho Ohnivého anjela. V Kašllkovej f!lmoveJ Rusalke spieva part vodnfka (v tejto
postave máme ho možnosu
vfdať dnes na scéno ope·
ry SND v čerstvej Flscho·
rovej inscenácii 1. v rokoc
1966-68 pôsobf v opernom
súbo1·e
západonemeckého
Kolfnu nad Rýnom. So svoHm ma terským súborom
verne prežil nepriaznivé
obdobie trojročného provi zória v DPOH a v súčas
nosti, keď už súbor pr a·
cuje v priaznivých podmienkach
vynoveného
stánku. odovzdáva brat!·
slavskeJ opere svoJ bohat9
umeleck<r notenciál.
JAROSLAV BLAHO

j

Gramorecen zia

Slovensk·ý folklór
l

©

Na našom gramofónovom trhu čoraz častej·
ste objavu jeme nahrávky slovenského hudobné·
ho folklóru, ktoré vznikajú ako v9sledok spolu·
práce vydavateľstva OPUS s hudobnou redak·
ctou československého rozhlasu. Oo ruk veret ·
nosti sa takto dostávajú víťazné snímkv z roz·
hlasovej suťaže Prix Bratislava, úspesnč llit·
hrávky ľudovej hudby Eugena Farka~a tt ·Ol'·
chestra ľudových nástl'OJOV, výber z nalll'ávQk
autentického folklóru z programu znúmnho pod
názvom Klenotnica !udovet hudby a pod.
V rozhlase často pol:ujemo at ľudové pt-esn.G,
ktoré obsahuje nami komentovaná gramuplat·
na. Výberom známych slovenských fudovvf'h
piesni sa nám prihovára rad spevákov. h. na]·
pOsobivejšlm Interpretom patria. Ľuba Uarico·
vá, Janko Blaho a František Zvartk. T1·1 plC&·
ne, ktoré nahrala Mária D6 kovii rZH vodou. za
vodou, Chodila d!evi'lna. ' tč to zato, že lH
tarná) predstaVUJÚ mlkroprofll speváčky. lll·
kllnujúcej k Iudovým piesňam rubátového ella·
rakteru. Známy fuj!lrlsta stredoslovensky
rodák Peter Pallk a Interpretuje dvojlt:u
plesni (Hej, zabtll, zabill a Trt dni ma neM·
ňall ), kde prináša obohatenie textu znúmej
plesne novými strofami, pochádzajúcimi zre l·
me zo spevákovho rodiska. Loka lltu svojho ro· ·
diska reprezentuje aj Janko Blaho plest1ou
lšou Macek do Mauacek, ktorá uzatvára výber
ptesnf. Na menšom priestore sa predstavu itl
Helena Pet rá ková a Be tka Ku bá nková (duo Ky·
suca, Kysuca), Stefan Janč i (Pridi ty šuhajko
ráno k nám - duo s Ľ. Barlcovou l a š tefan
Lessay (Tancuj, tancuj - duo s lf. Petráko·
vou a Ešte Sl ja pohár vlna).
Jednou z najkrajšlch nahrávok je ludová
pleseň Zaleť sokol biely vták v Interpretácii
Ľub y Barlcove j: vyniká jef krásna farba hla·
su a kultivovaný prednes. Prvu stranu gramo·
platne uzatvára Frantillek Zvarlk trojicou pies·
nl (Ja som bača ver ml star9, Pri Duna jl ša ty
perú a Hofže, bože jak to bol!). Herec a spe·
vák František Zvarfk sl zfskal už v mlnulostl
ve!kO popularitu v roll Interpreta ructov9ch
plesni účlnkovanfm so súborom Cimbal. jeho
mužný prejav (Pri Dunaji šaty perO l te neodo·
lateľnou výzvou d o rezkého čardášového tan~
ca. Naproti tomu pomalá pleseň Hotže, bože,
Je precftená billom za slovenskými vysťahoval·
caml - podobne, ako pleseň Ešte sa raz ob·
zrieť mám, v interpretácii Janka Bla hu.
Nahrávka dokumentuje štandardný výkon
ludovej h udby Eugena Far kalla , ktorá všelk9ch
spevákov sprevádzala. Opravy nlo sú štylizované ba určite neboli ani naptsané, ale sCt In·
terpretovanó živou Improvizáciou zručných mu·
zikantov.
K výberu plesni chceme pozrtamenat, že ·
v..:nikol zoradonlm mensich náladových uzavre· ·
!ých celkov, kde sa strledafó plesne na počúvanie s veselými tanečnými a plfanskýml
plesňami. V každom menšom celku sa predsta·
vute nový spevák, prfpadne dvojica spevákov.
Bohatý výber farebných a náladov9ch polôh
plesnf a spevákov uspokoJ! široký okruh záutemcov o slovenskO fudovú pleseň.
A. MOZI

d ivákovi". ktorý by asi neskonzumoval
"Iba " moderné divadlo. Na druhe J stra·
ne s a tu n as ky tl a možnos t sledovať v
tesneJ bHzkostl prácu dvoch popredných
s lovenských r ežisé rov oper ného divadla
Branislan Krllku, šéfrežiséra ope·
ry SND, ktorý hosťova l v Pucctnlm a
ambició znej, lnvenčnej, s výsledkami
vlastne) práce ni kdy nie spokojnej (a
preto symp atlckef) Drahom1ry BargároYej.
Zvl ášť zdllr azilujem slovo "sledoval",
lebo sa m1 prieči "porovnáva ť" nepo·
rovnatel né. Pucclniovská javisková reč
vyžadu je od t•ežlséra ln9 r ukopis, než
rozihraný Orff. Krišku pasuje kritika a právom - za znalca talianskeho maj·
stra. Zamýšfajúc sa nad t ýmto označe
nlm, hJadám jeho k orene a myslhn st,
že sú tam, kde sa r ežisér snaž[ vkusne,
s proreslonallzmom, s citom pre hudbu
a le l pre zmiernenia jej veristlcky
ostrých farieb - nájsť tú podobu, kt orá
ueuráža očt, no podporuje krásu hu dby,
dávajúc jej dostatočne vefk ý priestor.
Civi l nosť 11 súl!asnli chápanie javiskove j
akcie sa " Krl!lkovej práci pronlila l na
spovákoY - be dokonca aj na tch s pevný pre jav. niele n hereckú akc iu. V ko·
!liekom PIUti tak fa ž ko n á jsť nevkusný,
výkon - ioé jo, f e samotný sólis tický
vklad mohol hy ť viac pre l!larenjí vntitor ný m vzo pnutim, vlíilnfvým obllikom, a ký
je tvplck ý práve pre taliansku hndbu.
To je vllak u:i. vecou s peváckeho mat·
Mtrov11tva. Ale l tak boli hlavné postavy
dok ladom vzácnet súhry a dobre odvedenPI
tJráre hlavných predstavlterov
ll\t . Hájek - Michele, GJorgetta - E.
Sma ll knvá a Luigl L. Pačaj) . Táto
opel'H bola lndft u kážkou ako llli t•ealls·
ticket sr:énP f L. Sestina ), s dobovými
kostýmami (H. 8ez6ková 11. h. ), s pomernP. eh uclobnn obsadeným orchestrom
- vzll THdom na farbitosť pucclnlovskej
hudby l dir. B. Velat) možno pripraviť
vkusný záZ!tok s diel kom, ktoré s a dá
chá p11ť l 11ko d l'áma "odcudzenia". 1 ako
jeden 1. mnoh9ch prfbehov dokumentujú·
cl ch ra cl fudských t ragédll.

...

OPUS 9114 0189 G

Orff - to je už celkom tná práca, tný
prfstup, Iné možnost!. Múdra žena je
predovšetkým nový autorský pohľad na
javiskové operné dlanle. Už rukopis dá·
va možnosti .,čarovať" - a to využila
Bargárová v pinet miere. Táto režisérka
nielen subfektfvne b!adá, ale tým 1 bú ·
ra vžité konvencie, je "štukou", čo raz·
viruje prfllš pokojnú hladinu nášho oper·
ného diania. )ef javiskové stvárnenie
Múdrej :!eny je spevácky postavené na
dvoch výkonoch: Pa vlovi Maurórym v
Olohe Krála a Alžbete Mrázovej akCI
Sedliakovej dcére. Všetci ostatn[ - vy·
rovnan( a výborne zohratt - dotvárajú
(aj v zmysle a clelenf autorskom) skve·
lú metaforu o Judskej hlťípostl a pros·
tom zdravom rozume, ktorý v[fazl nad
krivdou t J ešttnosťou. Javisko Je rozl·
hrané, choreograficky naplnené cenná
práca bosfuj11ceJ H. Machove j! ), pohyb,
neustála akcia ustrnie tba vo chví·
fach dlhšfch vstupov dvoch hlavných ak•
térov. MaUl'éry dokázal, že jeho sýty
barytón zvládne t modernú partltťíru, ko·
rešpondute s hereckou akciou, toho král
je - v tntenclách režisérky ozaJ lnfan·
lllným chudáč!kom. ktor9 sl nechá ra•
diť od našepkllvačov bez vlastného
úsudku. Mrázovet krehká, akoby vyčká·
vajťica hrdinka, kresll múdru dlevclnu
. temnými farbami, kr!štáfovo Jasným hla·
som, bez rozpakov zdolávaJúc at ná·
ročné skoky. ktoré tel sklaciHtef v pa1•te
predpisuje. Dirigent V. Oanek z Prešo·
va pomohol dotvoriť atmosféru skutoč·
ne rozihraného, vkus nikde neprekraču·
júceho predstavenia. zrejme sl uvedo·
miac šancu. ak ti mu poskytuje netradlč·
ným Inštrumentárom vybavená orffovská
partitúra. Bola to iná 11-f údra '-ona. nd
d óvn e j!ila br atis la vská inscenácia, k resle·
ná s kôr robustnef§lml fa rbami vo vv·
konoch l v ré~l l. V Ko§lciach sa pre•
zentovala rM:p rávka, s pod č iarknnt v m i
symbolmi. bez lltotož ne nla ~;a li p o~ l ilva ·
mi - skutoč n é d ivadlo na divadle.

r
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Náš

zahraničný

Vo február! f. r. • • skupina Ot)&t'Y ~titneho
divadl a v Brne - sOllstl, čast operného bal e·
t u a technickí pracovníci zl1 č astnlla zá Jazdu do Barcelony, kde v barcelonskom Gran
Teatro del Llceo uviedla v rámci resttvalu Fealive! de Opera Verlata trikrát Janáč kovu Káťu
Kabanovovú a trikrát Zl atého kohl1 tl ka od N.
Rlmského Korsa kova. Operný sl1bor potvr dil v
Barcelone dobré meno brnenského dlvadelntctva. TamoJši e obecenstvo l kritici sl spomenuli
na 11spešn é záJazdy bmenskeJ opery v minulých rokoch, predovšetkým na Inscenáciu SostakovtčoveJ opery Katartna lzma Jl ovová,
Na
predstaveniach sa podlefal orchester, zbor , ba·
Jet. a štatisti barcelonského divadl a.
AJ tohto roku prljtmal! krltlcl pr edstavenia
velmi dobre, hovoriac l ptšuc so všeobecným
rešpektom. Rosendo Bl attes v El Corroo Catslán napr. naptsai:"Predatavenla Zlat ého kohú·
tika, velmi rantastlck6, ch'flfaml aa zdal o viac
baletom oe:l operou. Rozmanltfm apôaobom btt·
ll v ňom vyriel ené probl émy rUla l ac6ny. Na·
ltu dovanle brnenského aúboru 1 okhalfml dekoráciami, iltýl ovýml pohybmi tl!lnkujúclob, l
nádhernými kostýmamt. množatvom pcMtb, br·
nenským baletom, vytvorilo proat radle, 1kft al
nepredstavoval ani akladater. Okrem lem6cbanskej cárovnej, jaroslny janskaJ, ja potrebné ••
z mieniť o cárovi Dodonovl Rloherda Nov6ka.
ktorý Je vynikajúci spevák i her ec. Cbdllme
re!lséra Viíclna VUnlka a dlrlaanta V6olau
Noska, ktorý obratne a auverlinne dlr lsont
miestny orchester. Predstavenie vyvolalo velké
ov6cle u obecenstva."
O scéne a réžii ptsal tle! August o Val er a v
El Notlctoet•o Universal: .,ZY161tnu pOJOI'nost
musfme venovať sdnlokeJ montUI. Dekor6cle
Vojticba Stolfa dali lékavý predpoklad 6spe·
chu tejto Inscenácie, práve tak ako neteln6

host

Sétdlrlaent berUoskeho rozhlasového orchestra a dYojn6 aoboý nosltal Národnej ceny NDR Helmut Koch patri k nat·
vf•namoefllm Interpretom aymfonlcko-Yok61nef hudby. Pre·
to sa oU záujem s6stredil naJmä na t úto problematiku.

Helmut Koch
a oratórium
Prečo ste sa i peclalizovall
práve oa oratórne Unre?

- Zaviedol ma k nl m vlast·
ne mOj umelecký vývoj. Už pri
studlách u ll. Scherchena som
sa často dostal do styku s ber
llnskym zborom Schubert a s
mtesan9m zborom Velký Berlin, ktoré založil mOJ učltei.
Neskoršie som sa stal aj jeho
nástupcom. Tieto robotntcke
spevokoly boli lavicovo orlen·
tované, takže v tridsiatich L'O·
koch mu!.ell svoJu činnost pod·
statne obmedziť a ja sám som
za ča l pracovať
v gramofOnovom priemysle. Hned po voJne
som založil profesionálny ko·
morný zbor, ktorý po nlek olko·
mesačne j člnnosll prešiel pod
správu rozhlasu. Popri tomto
zbore som v roku 1948 založil
aj vefký mlešanf zbor. S obidvoma speváckym! tel esami a
rozhlasovým orchestrom venoval som sa najmll tvorbe starých majstrov, pričom som sa
najviac sústredil na Hl!nd l ove
orntOrlá. V moJej práci som sa
snažil predovšetkfm obnoviť
pôvodné textové a hudobné
predstavy. V Gzkoj spolupráci
s b!!ndl ovskou spoločnosťou a
hllndlovsktm bádantm som sa
usiloval dosiahnuť poklar
možno vernl1 reprodukciu
originálu, teda také lnter pre·
l ačné pontmanle, k toré by zod·
povedalo historickému lltfl u a
súčasne br alo do úvahy at slu
chové zvyklosti sťičasntch po·
s lucháčov. Tým sa vytvorlll aJ
predpoklady pro n ov9 pohlad
na oratórnu tvorbu Haydnovu.
Mendelssohnovu, Brahmsovu a
ďal šie h skladatelov.
Maf6 star é diela sym[onlcko·
vokálneho žánru i!o povedať at
pn !lluchéč ovi
v socialisticke j
spoločnosti?

- Táto hudba je v NDR pevnou sGčasťou socl&llstlckej ku l tdry a tellt sa vrelej podpor&
tak ministerstva kultGry, ako
aj strantckych orgánov, pretožA
pova!ujeme za správne a po·
trehné prlbltžlť humanistického
ducha 11 progresfvne tendencie
klasickeJ epochy osvietenstva
dnešnému fudu, najmä ml ádel!l,
tak ako to r obtme s tvorbou
Lesslnga, Goetheho, alebo vf·
tvarnfkov mtnulost1. Tieto vpf.
U kultllrne hodnoty, pozbavené cirkevného kalend~ra, pevne zakotvllt v koncertnom ži·
vote sl1ča5nostl. Veď oratórna
hudba má aJ v robotnfckom
hnuti veJkQ tradfclu. Engels
n11prfklad zbo!lloval Händlovho
Mesiáša, Ll!'bknecht Matt1šove
)'lište.
Pôsobfta af Y opere. Prei!o .,.
nlilom storoči tfskala oratórna IYorba vlll!lle tspechy ako
modern6 opera ?
- Opera ml! overa zlo!ltejlle postavenie. Nesmieme zabO·
dať, že sťičasn6 diel o ~a lnilč
vvnhna Izolovane a I náč uprostrC!d atrakUvneho repertoáru.
zlo~Aného z tal111nskych opier
NovPj opere je tie! treba dať
u t. pri !lh1dtu tťí IstO šancu. akO
dllvame kiRSickej opere, aiPbo
svmrontckl!l
skladbe: naJma
nllllnnšiP. spevácke obs11dente.
Na druhA! strane musia st\časn!
skiRdl!tPIIa r~tat l so slur.hov9·
ml zvyklosťami publika. Preto
je také dOležité. aby sa poslu·
cháčl zattrajška už v škole zoznámili s dnešným hudobn9m
Jazykom. V NDR sme st navvkll
po každe! operneJ premiére
\lsporllldat tzv. rozhovory s
publikom. Máme velm i tntell·
~":Pntných a kritických návštev·
nlkov. ktorf nám často dávalO
cenné pripomienky k naše! prá
Cl
V akef miere nspnkofovala
spolupráca so Slovenskou fil·
harmóniou a teJ zborom vaAr
lntnrpretal!ni! predstavy?
-

Bol som prekvapenf, Ilko
sa naJmll Slovenský fllharmo
nlck9 zbor vyrovnal s bacbov·

sk9m vokálnym štýlom. U nas
máme velkl1 tradtclu - a na·
prlek tomu existujú v tomto
smere dve hladlská. jedno vyjadruje bachovskf štýl proti·
kladom rorte·plano a 11kade·
mlckou lnterprf'tll ctou, zatial čo
druhó, ku ktorému sa viac pri·
klái1am ja, ráta so slršou pa·
tetou dynamiky a pomocou
tempového členeni a a živého.
neortodoxného
prednesu
sa
usiluje bachovsktl hudbu robiť
este účinneJšou. Bol som preto
velmi štastný, keď som zlstll,
že už na&tudovonte diela vychádzalo v ústroty mojim In·
tonclám. Hádam to možno pri·
plsať aj okolnosti, že ). M. Dob·
rodinský, ako čn!l tý ho s ť v NDR,
je dobre oboznamený s našfm
bachovským kultom. Slovenský
rllharmonl cký zbor sl zachoval
súčasne aj svoj národný svoj·
ráz, preto bratislavské predvedenie Bachovho Magnificat bo
lo pre m•'a zvlášť zauJtmavé
syntézou dvoch rozdielnych na
rodných zvláštnostt.
J'o11ROSLAV SULC

Nádei
sovietskeho
baletu

Michail
Baryšnikov
Michail Baryhlkov Je dieťa
šťasteny. V roku 1966 ako ose mnásťročný - ziska!
zla to medailu v medzi národneJ
baletnej súfažl vo Varne a o
trt sezOny neskOr zlatO medailu v moskovskej súťaži. Baryšntkovova technika je vtrtuOzna.
Má
presnosť,
sll u.
pružnosť, čistotu ltnlt a fenomenálny vzlet. Dokonal é ovlá·
danie tela mu pOsobl detské po·
tešenie. Tanec je pre neho poslanlm, rozkošou, váši1ou.
ťom

Tvorivý životopis tohto lenin·
gradského tanP.I!nfka, žiaka A. l.
Puilklna sa začtna klaslck~ml
úlohami: pas de deux z Dona
QuiJota a z Giselle. pas de trols
z I:abulleho razera. Choreograf
Vinograd ov vytvoril pre neho
Olohu študenta v ba lete Vrchár·
ka. Bola celkom v ypoč!taná na
Baryšnlkovov ohromujúci vzlet
a chlapčens ký zjav. Tiež 1eho
Merkuclo v balete Romeo a
Julia priam tsk rll ve selosťou a
radosťou zo života. Ešte v ňom
nebola skepsa Shakespearovho
posmlevačlka.
Choreogracovla
nezefažovall mladého tanečntka
bremenami duševn9ch problémov. l
v
nasledujúcom
Hamletovi zdôrazňova l

Kul m in ač n ým bodom Jeho do·
teraJšej k ari éry sa však stala
uloha Adama z novéh o sovi et·
skeho baletu A. Petrova a cho·
r eogr afov N. Kasat klnonj a V.
Vaslljeva Stvorenie sveta. Ba·
ryšnlkov-Adam
je spočiatku
proslodušný rovnako ako teh o
stvoritel . I humor jeho vzbu·
ry proti bohu a drzé spolčo ·
vanie sa s čerto m a čerticou
spočfva v tom, že na pokušenie r eaguje chlapčensk ou na·
lvnos(ou. Rovnako proste sa vyvlja jeho vzťa h k Eve. Po chvllke zm!itku veselo s ňo u behá
ako s kamarátom, stvoreným l en
preto, aby sa ma l s kým zaba·
vat. Baryšnlkov vkladá do tej·
to 111ohy svoj prekypuJI1ct optl·
mlzmus l všetky sily svo Jh o vlr·
tuOzneho majstrovstva. Kto Iný
okrem neho a Vastljeva by sa
mohol odvllžlt na také k ombt·
nácle. ako 10 skok s prevrátenlm vo vzduchu a dotykom
zeme t•ukam!, alebo kaskády
dvo jitých revoltád ? N a j vll čšfm
objavom však v Baryšnlkovovom podant Je Adamovo zrnuženie. Stvor enie sveta je predsa predovšetk Srm ba let o vUazstve l udských prlnclpov v čl o
veku. Zr odenie osobnosti po·
znanfm ettu a velké zodpoved·
nosti s nim spojené zobrazujQ
choreogr arovla v prekrásnom
adagiu. A tu sa s Baryšnlko·
vovým Adamom stane zazrak:
ch l apec sa stáva mužom, kto·
rý od tej chvlle zodpoveda za
budL1cnost A2 teraz, po Stvo
rent svet11. možno povedať. že
Barvšn lkovovl Sil otvorila cesta k mnoh9m dalšlm úloham
U~ dnes sa usiluJe mnoho cho
reograrov o spoluprácu s nfm.
A to znamena, že by mal ver
ml seriOzne uváž!t a hodnottr
svoje mo?.nostt a r.lele v ume
nf Id fi o to. aby v pestrosti
bežného repe r tollru nezapadlo
to hlavné - z čoho s11 skladá
osobttosf umelca. Mnohé v do·
terajšej Barvšnlkovovej tvorbe
ukazuje. ~e te pripraven~ 1
pre Glohv tra~lrkého pdtosu
!Krátené z Tane čných
listov 2/73)

tanečntk

predovšetkým čls·
totu, nekompromls·
nos ť 11
Clprlmno~f
očarujúceho
mia·

dlka s múdrvm po·
hladom
Keď
v moskovskej baletnej silťa·
ži dostali účastnlcl
za lllohu predvtP.st
l jedno dielo sll·
časnflj
choreografie, rhoreograf L.
'akobson vvmvslel
pre
Barvšn lkova
1ečakane

~rotesk ·

nll.
traglkomlckll
postavu
c;lávneho
t11nečnlka mtnulns
ll Vt>striRn. V
Olohe, vAfml vzd!H
lP.nPj
.. vznPŠP.né
mu" tanru objavil
flnrvllnlkov po pr
V9 rlll SVO!P tni
mlr.ké vlohv svot
zm1•sel pre gi'OICS·
ku.

Bary~tltkov

pn

sk1iš~·e postac•t 1/amteta.
Snlmka: Z. Mi náčova

Hosfovanie vBarcelone
efekty, lntall&entná a pusoblvií réžia. Nepretr·
i ltý pútuo farebný rytmus udržoval vývoJ toJ ·
tn opery a počftal s maJstrovstvom vl etkýclt
spevékoY, ktorf tvoria disci plinovanú spoloč
nosť a vysokou 6rovňou ."
Ostatné kritiky boli tiež uspokoJivé, pr! Kátl
Kabanovovej zd•·~nllvej šlo. Referenti hodnotiIt skOr homogénnu Jednotu predstavenia nef
sO!Istlc ké v9kony. Potvrdzujll to slová Xavtera Mon tsalvatReho v dennlku La Vanguardla Es·
patlola: .,Po hudobnej stránke speváci nepre·
krol!lll bel nd droveii. Nenalli sme slce ! Iadna
chybu, ale ani nikoho vynlkaj(tceho. Musfme
poohY6llf 'fletkých úl!lnkujdclch, lebo i l ln o
homoJénnu 1kuplnu bez význal!oe jlích pos•
t6v alebo l peolálnych schopnosti." Ovcfa lep·
šla hodnoU tento kritik scónu: .,Predstaveni a
•• odohrávalo na vefml páč ivef a dômyserna
vytvorenej scéne s pusobivými svetelnými efek·
tmi a proJekclou cez priehfadnú tylovú oponu,
ktorá vytvárala sugestfvnu atmosf éru cez ce16
pred1tavenle."
Oper ný súbor dostnl od rludltcfa barr.olonského divadla Juane A. Pamlasa ponuky k hostovanlu na budúCI rok s Proclanou nevestou
prfpadne 1 s ďa l štm titulom. j. A. Pamlas pre·
javil zduJem aj o brnenský baletný súbor ore
nastávajllcl baletný festival (pravdepodobne v
aprfll 1974). Vedenie brnenského divadla ponllkl o hosťovanie baletu barcelonského divadl a
v Brne s k lasickým l moderným repertoárom
španiel sk ych autorov.
(phJ

• l u nás známy HANS WER·
NER HENZE patri momen tálne
lo: najGspešnejšfm skladaterom
Eur6py. V Londtne uvedll ako
angltcktl premiéru jeho operu
Bassarldl, viac lntel'pretov sa vracia k Jeho Neapolským piesň am , Francl1zl prlpravuJO v máJI premiéru Jeho VI. symfOnle prs
dva komom é orchesttoe a sl1časn • viacerí sl chcl1 zabezpečit pre·
mlérovo Inter pr etáciu Jeho plesňovétlo cyklu Songy pre soprán,
baryl6n a k omomt orchester.

Zo zahraničia

l

• WERNER EGK, ktort sl pred rokmi ztskat na Slovensku popularitu operou Revfzor. dalej llspe!lne preniká na koncertné
a operné pOdlá Norimberské opera naštudovala Jeho Zásnuby
v San Domingo. tla:! jeho balety sa v sllčasnostt obJavujú na
vtacertch scénach. Jeho posledná skladba Molr.a - hudba In C
pre ve fk9 orchester sa v stlčasnostt pripravuje vo vtacerfch mestách. Egk bude sam dlrlgovat na nlektor~ch koncertoch.
• 200 L'Okov existencie oslávila KRAI:OVSKA OPERA V STOK·
HOLME. Vyvrcholentm osláv bolo uvedenie novej švédskej opory
Tlntomara od Larsa johana Werleho. Je to symbolické dielo,
v ktorom hl avná postava vystupuje ako svntéza ducha, prlrody
a tajomstva . Preml*'ra m11la veYk9 Ospech
• MARCEL RU BIN mé novll operu. Nazval tu Trójska vojna
v Seldwyle a má tu uvlest v budóceJ sezOne Volksoper vo Viedni.
Ako námet mu shU!I11 kniha G KPllPra Satv robia člcwoka.
• V NDR !lporntnalt na známeho llpského organistu a kantora
proCesora K. STRAUBEHO. ktorý by sa bol dožil storoč nice. Vo
viacerých člé nkoch sa vyzdvlhulll teho zásluhy, umelecký rozlet
l jeho Interpreta čn é urnenle.

•v

NDR udelili ceny za najlepšie ~ramoronové nahrávky v roJ..u 1972. Medzi odmenenými nachádzame l viaceré snlmky z tvor.
by Heinricha Schlltza trt diela zo s(Jčasnostt a viac 'lklad!eb
~ anaažovanal tvorby,
• Opera vtchodonemeck6ho ~kladatefa SJEGFR IEDA MATTIIU·
SA Ešte lyžičku tedu. miláčik? prf!lll kla u2 do NemeckeJ spolkoveJ repu hllky. Uviedli Ju v Darmstadte 11 krlt kv hovoria , že v ne j
prevláda .,čierny angllckS' humor"
•

Hol andská organizácia pre
hudbu GAUDEAMUS
pripr avuje pre tento rok medzin6rodnt súfaž Interpretov
!161!asneJ hudby, ktorá sa usku
točnf v aprlll t. r . v Rotter·
dftme: do sll ťaže sa prihlásilo
73 umel cov ~o H krajin . V sep·
tl!mbrl usku t očnf GaudP.amus
r e stlval ov~
t f~deň
sCil!asnel
hndb' s premiérami. 11na·
t vttck~ m k urzom 11 SE'Imlnárom
na tém u Amatllrl 11 nová hud
bil. N11 sl ávnostný tv~dAň n11d
vidA medainbodná autnrskA
difll pre k torú ma l a v~bP.rovll
oorot11 k c1 tspn~lcll 193 pa rt ltOr
." 'l7 krattn svl'lta.
súčasnO

• HUDBA NA GRAMOFÚNO·
V?CH PLATN I ACH· Uda l osťou
~~ v eru mi nul ého roku stalo sa
vydanie komplet ne! nahrhky
d!el 11 Richa rda Wagnen Pnteil
NlabelunJOV v nal!tn dnvanf Wil·
ltelma Wnrtwllnalera. V albuma
" 18 ot atnamt pr11zentute spo·
točnos t EMI nahrávku,
ktnr11
Pu rt wlln~ler
realizoval
rok
ored svoj ou smrfou. v roku
1953 v R!ma - v spo t upr A~t
~ v~raz:nfml spev6ckvml osob
no, fam! - Ellaabetb GrUmmfl·
roYou. Senon Jurina covoo. M•r·
thon Modl11vou, Ritou Strel cho·

vou.
Ferdinnndnm
FranzoiR,
Guttlobom Fri ckom, Josephum
Greindlorn, lulln som P11tzaknm,
Wol fl!a ngom Wlndgassrnum 8
d ••l~fmt

• Prvý raz vyr hlldza na gra·
rnoronovnj platni BI Furtwlin·
~leru va nllhri\vkll Beo th nvr no•
vel VIli sy mfón ie· ldt'1 n • A·
zna m z vnrolnt;ho konr•wl '' v
'ltokholtnP. 11 plAtňa taznHm&·
nl!v11 11j čast mllf"trnv9rh c;kO·
~ok s orchf'!'lrom
• Poet vedanlm 8PniRmlna Brltlena rAa·
llzovalll sa or« ~romoronov1\
pl11!11u
koncertná
n11hrAvka
operv H11nrvho Purcel l11 K•·é ·
rovna vn • Poprr.dné osnhnns·
tt "ÍIČR!Iného opprnAhn •·enro·
dukčnAho umnn111 Mnnlsllrrll t Cahallt'ov". Pl11cldn Do min·
~o 11 Sher ll Mllnoa spoluOčt n•
kujO v nov111 nahrilvkl! Lllon·
I'IIVIIIIovýrh KomAdlantov • Z
mlnulornen111 produkr.la l(rllm.,_
f(}novvrh
pl11tnl mtmnrfActn v
ohla!' sl :r;fc;klllll tnlerprt'1lllrla
C:hoptnnv9rh 11 Dnbussvho cl!AI
1\rlurnm BenfltiRttlm-MiohRian·
11011m a nahrllvkv Vladlmfra
Horowltu v kl avlrnvch k om·
poz!ctárh Choolnov9ch a Rach·
manlnovových.

Po pBtn6rtlch rokoch •••
(Dokonaente

z l.

str. )

'Som tej mttnklf, f t k oncepčne to nemc5ft byt
nikdiJ IUJ takej úrovni,
1b11 t áto prDz človeka
vidy cupokojiúz. SfJlilta
~r~usí prendkt koncepciu
na dirigenttJ a orcheater
- muimdlne za 2-3
lkúšky. Považujern preto
za najldeálnejliu ltíhru
rláčiko vé kvarteto, tJ to
nielen ako tni trumentáln• zoskupenie, ale aj čo
do zvukovej kompaktnosti. Samozrejme, len
u takúch okolnosti, keď
m4 človek m ožnost BI/ S ·
temtJticky Bpolupracovat.
fo Ul nám ll M i om k var•
ttte podtJri UI.

Spomlnam sl verml živo na koncert v Leningrade. Po koncerte nAs
pri východe čakalo vera
fudl z obeceru~tva. Eite
na ulici nim ardečne ďa
kovali a z vd'ačnostl
atlsli ruky. úprimnoaf a
oduševnenie týchto milých rudi boU vefml dojlmavé. Sme velmi vd'ač
nl, že aj naia atrana a
vlida ocenili našu prácu
1 snaženie o šlrenle dobrého mena naiej socialistickej kultúry. V roku
1971 nim udelili titul
,.Laureit ititnej ceny
SSR".
ALOJZ NIMEC U. llaale:
Hovori

ID,

~e

každý
ttJžký •••
Umelecké kritériá a ciele , ",. li postavili ma ..
ztm4lne VIJ&oko, čo, samo:rejme,
vyžadovalo
1141 vietok votný. čas,
pevnú vdtu a nadienie.
ProvtiA, nielen umelecké
haUtv zohrajú r ozhodujúcu úlohu, ale aj to,
oko ít11ria tudia, r ozhod ..
nutl podávat čo n~lep ..
Ile umelecké výkony, dokd~u zosúladif aj svoje
bldlvldudlne cltertle, zóujmy a nálady. A nie je
to veru vždlf také Cah'ké,
ako biJ sa zdalo. V tom
rpočlvali naše počiatoč 
nl taikosti. Až príchodom kolegu Tannenber gera sa situácia skonsolidovala.

u~latok

je

Počet našich vystúpeni
doma a takmer v celej
Európe doaiahol skutoč 
ne pekní čislo - 820. Za
týmto člslom sa sk"rývajú tlllce hodin skOiok a
prfpravy. Je pre nás veľ-

kým poteienlm, !e vlletky nov6 kvartetA slovenských skladateľov In terpretujeme a ko prv! nielen doma, a le aj v zahraniči.

MILAN TELECKt wlola:
Vtedy, pred 15 r okmi,
boli v Slovenskom k vartete problémy s violist om. Ja aom v tom čase
llral d te na husliach vo
VUS -e - ako koncertný
majster a vedúci fudov ky. Mojim QtltJsi konkurzom bola nahrávka k var -.
teta od Teodora Hirnera
v československom rozhlase. Skladbu sme kva ..
Utne a rQchle rwhralt.
Ani radost z dobre vyko ..
1UJ11ej pr4ce nezahnala
moje r ozpaklf, čo bude
ďalej. Ale skalobnd jaz•
da sa vydarila a mal som
to l ttJ&tle, :fe ma kole"'
govla prijali medzi seba.

Za velký dapech považujem naie viťazst vo na
anonymnej aúfdl v Interpretácii Bart6kových
k vartet. ktorú organizoval švédsky rozhlas v
~tokholme. Zúčastnili sa
jej k vartetA tak'ých mien
ako - Jullardovo, Parenlnovo, Véghovo . . .
apriek t omu, že sme hrali
už na najvličšlch pódläch,
najradlej spomlnam na
krásnu atmosféru. ktorú
nám pripravili na kon- '
certe vo Zvolene našl rudia, robotnici veľm i
vďačné obecenstvo.
FRANTIIEK
TANNENBERGER wlolonl!elo:
Moje začifltky v kvartete boli vefml krtt~ll~.
Nastúpil som p o kolegovi Síkorovt a musel som
prevziat zoznam u: na ...
cvičenýcTt diel zo staréh~
r epertoáru, ktor! som ja
nepoznal. No časom sa
tertto môj handica p vyrovnal a p o kračovali sme
v prócl sačasne ďalej.

Mysllm, že kontrasty
sú ako v živote, tak aj
v hudbe veľmi dôležité.
Najviac som sl obľúbil
dve krajiny, tiež veľmi
kontrastné. Taliansko a
švédsk'o. kde sa vždy a
veľmi rád vraciam. čl už
naozaj. alebo v spomien kach. Vrelé vzťahy máme
k nAimu mestu - k Bra tislave, kde žijeme a
najviac pracujeme.
Ažbeta PLASKUROVA

Z hudobnej Prahy
Tohtorocné Jarné mesiace budú pre prafský hudobnf
!Ivot znamenat nielen otvorenie tradičného hudobného
futlvalu Prafsk4 tar, ale et znovuotvorenie Smetanovho
divadla.
Od l. aprlla t. r. te v prevádzke Smetanovo divadlo
(predttm Divadlo 5. kvetna), ktoré bolo od. roku 1967 v
aanerilnet rekoni trukcll. Pražské publikum tak ziska
pre oparn(l scénu prvú budovu , ktorá bude technicky
u ilfovat sOčasné požiadavky. Iste sa to prejavi 1 v
epernet dramaturgii tohtoročnej Pražskej jari, ktoré už
po nlekolko ročnlkov te teho nedelltelnou súčasťou. Cez
featival sa v Prahe predstavi okrem pražského NArod..... ••,a•la 1 súbor Juhoi!eakébo dlndla, ktorý uvedla Hlobllovu novinku Anna Kareninová, brnenskä Ml·
at.,.ra sa predstav! Ariadnou od Bohuslava Martinu
a Mllhaudovýml Tro)mlnútovfml operami. Do Prahy zavita at moskovské Vafk6 dlwadlo a uvedie Catkovského
Plkovú dámu a Pucciniho operu Tosca.
Buda tu OčlnkOYat 12 našich orches trálnych telies,
tri zahraničné orchestre - DrU cfanaki fllbarm6nla,
lrakanki fJibarm6ala a Vlrtuosl dl Roma, na čele
so znimyml dirigentmi: Dlzonom, Lelnadortom, CeiiWacbam, Pretlnom, Maaaom, Swarowakfm, Lehelom
a radom dal~lch. Celkove na Pražskej jari vystúpi 16 zah raničných a l l domácich dirigentov, uvldfme tiež dve
zahranlčnt a dve na!ie spevácke zdru2enla.
Z klaviristov pride: Gtlala so sa mostatným recitálom,
dalej Eacbenbacb (Beethovenov 3. koncert pre klavir
a orchester), doras ta)Ocu generáciu klaviristov bude zastu p ovať Geryk Ohluobn, víťaz posledného ročnlka Chopinove) sOfaže, ktorý predvedie 3. Rachmanlnovov koncert pre klavtr a orchester. O č akáva sa Henryk Sla·
rJ•I· Jaor Olatrach, t rObkár Mauric6 Aodr6, vlolonče·
llsta Daniel ~afran, Ľuba Tlmofjnod a dalšf. Zo spevákov to bude o. l. Ellaabeth Schwar1kopfod, Slgmund
Nl•aaara a po dlhšom čase má v Prahe vystúpiť Lud•lla Dtofikod.
Celkove bud e 87 koncertov a operných predstavenl.
Tohtoročná Pražská tar sl vy týčila sympatickú črtu:
dramaturgia bude výrazne orlentovonii na hudbu 20. sto·
ročll1. Zaznie napriklad ProkoUnow Hráč, Dvo)koncert
l. Martta6, Schonberaowa Hudba k tllmovej scéne, Pulelnella l. Strnlnaktho, Notikowo Údolie nového krá ·
lovstva, Smútočná hudba od P. Hlndemltha, )aničkov
Záplsnlk strateného, Suchoňova Krúti\ava, Hirošima
od It. Pendereckého, Brltteaon Slníonla da requiem,
t.takowll!owa Leningradská !'ymfónla atď. V dramatur·
111 pražského restlvalu sa pripomenie aj ntekolko výro·
1!1, ktoré prlpadajO na tento r ok, takže s a nezabudlo
na diela Alolu Hi bu, ktor}' oslávi osemdesiatku, dalej zaznie tvorba Prokoflewowa. Rachmanlnovon, Chren·
alkelate, Lutoalawaktho, Brttteoa, Byrda, Reaera, Za·TOHella a osta tn9ch.

Kruli prlaieiov umenia pri PKO
v Nitre, spolu so Zväzom sloven·
ských skladatelov a Vysokou školou mOzlck}'ch ument v Bratislave,
usporladall komorný koncert pri
prlležltostl 100. výro čia narodenia
Mikuláša Moyzesa. Koncert bol v
sále PKO v Nitre - v rámci cyklu koncertov pri prlležltostl Vlfaznébo februára - a stal sa sllčasne
otváraclm koncertom cyklu "Nit·
rlanskeho predjarla". Cyklus, ktor9 trval od 5. februára d o 15. marca 1973 bol vyplnenf šiestimi podujatiami a vtznamne obohatil
nitriansky kult~rny život. Predstavili sa na ňom vä čšinou mladi
umelci z Bratislavy.
Na programe prvého koncer tu
boli skladby Mlkuléla Moy1111.
Na ~vod odznelo Slél!lkod kvarteto G dur v podan( poslucháč ov

Nitria ns ke

prediarie
VSMU Rudolfa Kriáka, Vladlmtra
Fllmela, Zu1auy )erabikovel a
Viery RehoroveJ. V leb lnterpretá·
eli, hlavne spočiatku, bol zjavný
nedostatok sO.hry, lntonačn á a rytmická nepresnosť. Tieto nedostatk y postupne mizli a záverečná
čast vyznela ozaj majstrovsky. Pritemným dramaturgickým ožlvenlm
koncertu bola melodräma na slovi Ľudmily Podjavorinskej

Oceaeaie práce
Ľudová lkola umenie v BanskeJ Bystrici sl prtpomlnala mlnulf rok 30. výročie svojho trvania. Z malej mestskej školy s o 60 žiakmi a 2-3 učlteJml vzrástla na
llstav s tromi oddeleniami, kde 31 Interných a ešte asi
desiatka externých u čltelov vychováva k estetickému
cltenlu asl 1000 žiakov. Mnoh! absolventi tejto školy sa
up latňujd aj ako učltell a hudby, členovia orchestrov,
kresliči a výtvarntcl atd., zvlállf po štlidlácb na vyššlch
ucillštlach.
Ri ad!tels tvo Konzervatória v Bratislave dostáva z tejto š koly dobre pripravenfch žiakov. Plne oceňuje čln·
nost Skoly, menovite jej riadltelky s. Anny Trgovej,
ktorá mä hlavnú zäslubu na rozvoji, rozkvete a pozdvihnutí (lrovne školy - najmä v poslednom desefro·
čl. A tak sa Konzervatórium rozhodlo prispieť k oslavám
jubilea udelením Zlatej med aily (škole) a StrieborneJ
medaily (riadlteJke). Medally odovzdal r iaditel Konzer-

vatória d r. Zdenko Nodček, CSc., v rámci slávnostného
koncertu usporiadaného riad ltelstvom školy, ZRPS, zv
ROH a MO ZCSSP. Koncert bol sOčasne venovaný oslavám 25. výročia februárového vftazstva pracuj~ceho Iudu.
Na koncerte Gčlnkovall (okrem orchestra Konzervatória pod vedenfm profesora J. Praganta) ako sólisti nie·
koJkl bývaU žiaci banskobystrickej I:SU, ktor( študu j\1
na bratislavskom Konzervatóriu: Eta Urafnyowé, žiačka
prof. ). Mašindu, zahrala sonátu L. v. Beethovena Eunl·
ke Balaaaod, žiačka zesl. uč. prot. G. Večernéh~ pred•
niesla dve časti z Koncertu pre violončelo od D. Kebalevského (za klavírneho sprievodu prof. Zl. Majerskej)
a Eleon6ra Traow6 s orchestrom Konzervatória Klavlrny
koncert C dur od W. A. Mozarta. Okrem toho predniesol orchester Suitu D dur pre sláčikový orchester od
M. Skorlka.
Všetky čfsl a boU prednesené na velmi dobrej technlc·
kej Grovni, precízne a s umeleckým precltenlm. svedčia
o usllovnostt, nadant žiakov, ale at o ich dobrom ve·
denf a v nie poslednom rade o dobrej základnej príprave, ktorO zls kall ešte na Ľ SU v Banskej Bystric!.
J. BAZLIK

Piešťany

Konzervatórium
k Februáru ·
Okrem nlekofko desiatok kultllrnych
brigád, k torými škola tradične saturuje
naše lnštitťícle pri velkfch celospolo če n
ských akciách, umiestnilo Konzervatórium svoj n ajvä čš i koncert priamo do
Koncertnej siene Slovenskej !llharmónle.
Prlzvalo si ako spoluorganizätora Gymnázium z Karlovej Vs i a spoločne sa Im
podarilo obs adiť takmer do posledného
miesta najväčši u bratislavskO koncertnú
sieň. Vefkt aymfonlckt orcheater Konle"at6rla viedol v prvet č asti poslucháč
Stanislav Kowals kl, o k torom Iste v budO.cnosll tastejšle poč uje me. Profeso r
Ján Pragant vytažll z orchestra v dalšeJ čas ti maximum. Studentský orchester
a ž nevšedne vyladil, vyrovnal, Jednotlivé s kupiny, dal priam profesionálny lesk
sláčikom a s cltllvostou sprevádzal só·
listov. Tenorista Peter Dworskf, ktorý tohto roku kon či Konzervatórium a te už
angažovaný v SND, spieval s mimoriadnym úspechom áriu Lenského z Cejkovského Eugena Onegina a klavir ista Peter
Rebro z triedy prof. E. Pappovej potvrdil svoje kvality v šostakowil!ovom
I. koncerte. Jeho výkon daleko prerástol
rámec š kolského vystOpenla. Zrejme sa
tu hläsl o slovo Interpret, ktorý sa pridá v na jbll2šej budúcnosll do plejády
mladých koncertných umelcov. Všeobecným prekvapenfm bol krásne zvládnutý
trO.bkový part v podant dlalkara Konze~·
vatórla - ). Vargicu. Tol ko Istoty, dôrazu na krásny tón a ettu pre súhru sme
na našich pódiách už dlho nepočuli. Vrcholom koncertu bolo
naštudovanie
li!edrlnovej Komornej suity pre 20 hualf,
harfu, akordeón a kontrabasy. Naliepšl
študentský potenciál Konzervatória sa tu
spojil k profesionálnemu O.člnku. Nad
celým koncertom bola cltit ruka s kúseného profesora Praganta. S láv nostnosť
večer a pod čia rkol 1 prlhovor predsedu
Mestského výboru zamestnancov v školstve a kultO.re ROH ). Vltéza.
E. O.

" Leané panna" vo vtliomolli
podani Zu1any Kr6neroveJ, posluchá č ky tretieho ro čníka VSMU, za
klavlrneho sprievodu Heleny G6!·
foroveJ. Na záver v ečera sme sl
vypočuli Moyzesove Dycbowt kvlD•
tetu F dur. Clenovia známeho Bra•
tlslankého dychového kvinteta
Vojtech Samec (flauta), Vladlmtr
Mallt (hobol), Jozef Luptél!ik (klarinet), Jou( llltl (lesný roh) a
Frantllek Machata (fagot) podali
vynlkaj~ci výkon.
Vkusná a velká sál a PKO v Nlt•
re bola pomerne dobre navštlve•
ná a je potešttelné, že p oslucháč·
stvo tvorllt prevažne mladi Judla.
Cyklús "Nitrianske predjarie" bol
teda dOstojne otvorenf. Zazname•
naia ho 1 Slovenská televlzla.
V. ! ITNA

•

m1mo
,
sezony

l

V obdobi hlavnej kOpelneJ
sezóny, teda v letnfch mesia·
coch sa Pieštany už tradične
stávajú dOležltým kultúrnym a
spo l očen sk}'m
centrom. Popri
po(lujatlach Piešťanského festivalu je tu výstava plastik a
ďalšie kultťírne akc:IR. Snaha po
zavedeni pravidelného koncertného života po celt rok dala
podnet pre vznik Kruhu prla·
telov umenia. Táto lnštttúcla
bola založená v roku 1966 a je
výslednicou spolupráce medzi
Kult(lrnym
a
spo lo č ens kým
strediskom v
Pie š ťanoch a
miestnou Ľud ovou školou ume·
nla.
Präve prebiehajúca koncertná sezóna Kruhu prlateJov ume·
nla - v poradi siedma - bola otvorená ešte v októbri t. r.,
kedy vystOplll na dvoch kon·
certoch ťíčastnfcl Medzlnärodného pódia mladých umelcov
- INTE RPÚDIUM '72. Ostatné
koncerty boli rozp lánovanó lak ako po Iné r oky - v me·
sačnýcb Intervaloch.
Státne Tanejevovo kvarteto
Leningradskej filharmónie, ktoré O.člnkovalo v Piešťanoch v
novembri m. r., načrelo pri výbere svojho repertoáru hlavne
do d omácich zdro jov. Hosťujúci
umelci predniesli Il. sláčikové
kvarteto F dur, op. 22 od P. 1.
Cajkovského,
IV.
sláčikové
kvarteto D dur, op. 83 od D.
Sostakovlča a IV. sláčikové
kvarteto V. N. Calmanova; okrem týchto skladieb uviedli aj
Beethovenova Sláčikové kvarteto f mol, op. 95.

thovanovu Sonátu els mol Me·
sačnf svit", op. 27, č. 2, da loj
Scbumannovu Il. Sonátu pre
klavfr g mol, op. 22, jednočas
tovú Sonátu h mol od F. Liszta a Tri skladby pre klavlr od
Klementa Slavlckého. Vo všetkfch naš tudovaných skladbách
preukázal technic kú suverenitu,
ktorá te zrejme jeho slinou
stránkou.
Januárov9 koncert patril Det•
levowl GruesmUhlovt z NSR.
Nádejnf, eš te ani nie 25-ročn 1
huslista na svojom recitáli zahral Beethovenovu sonátu pre
husle a klavlr c mol, op. 30,
č.
2, Mozartovu Sonátu pre
husle a klavlr e mol (K. z.
304), Bachovu Sonätu pre sólové husle a mol a na záver
HI. sonátu prd huSII! é kliiVľr
d mol, op. 108 od J. Brahmsá.
Tieto štyri sonáty dali Interpretovi možnost u kázať celd
škálu husrovej virtuozity. Oporou sólistovi bol pohotovt a
spoľahlivý
klav!rny sprievod
Rudolfa Mecudzlnského.
Spanlelsky vio lončelista Ped•
ro Coroatola, ktorého na kla·
vfrl sprevádzal teho kra jan
Luls Reso, sl pripravil pre svo j
recitál u nás menej hrané
skladby vlolonče love j lltera tOry, ako Pleces In concert od
F. Couperlna a Sonátu con ce t·tante od Xavlera Montsalvatgeho; okrem toho uviedol die la
Brahmsa (Sonáta pre vlolon·
čelo a klavlr e mol, op. 38) a
Debussyho (Sonáta pre vlolon·
če lo a klavlr d mol).
Marcov}' koncert bol vyh radený Slonnskému komorné mu
orcbeat r u. Popri umeleckom vedú com sťlboru Bobdanowl Warchelovl !\čl nk oval ako sólista
Jozef Zsapka - v Barokovom
koncerte pre gitaru a s láčlko·
vý orchester od José de Azplazu.
Na záverečný koncert Kruhu
prlatelov umenia te pozvaná
sovietska klaviristka arménske·
ho pOvodu Nelly Akoplanová,
ktorO pleštanskf mllovnfcl hudobného umenia už pozna)O z
je j vystúpenia v roku 1968.
Pre podujatia KPU Je zatial
k dispozicii Malá scéna Ivana
Krasku, preto l dramaturglck9
plán sa musel prlspOsoblf prostrediu, kde sa mOžu upl atni ť
predovšetkým koncer ty komorného charakteru.
KORNEL DUFFEK

• Upo z orňujeme na 8. rol!nlk medzi·
n6rodnej rozhlaaoYIJ a6 ťale mladfch hudobnlkow CONCERTINO PRAGA 1973,
Na nasledujúcom koncerte ktoré má uzblerku na podanie prihláv decembri m. r. - pred vyšok 30. aprlla t. r. Povinnými akladbaml
predanou sálou sa velmi !\spešpre tento rol!nlk 111\: Smetanon Polka
ne uviedol s náro č n }' m progra·
e mol 1 cyklu Spomienky na eeohy,
mom mladý slovenský klavirisopus 13, Leol Janál!ek - dve skladby 1
ta Stanla1n Zámbol'lkf. Pre
cyklu Po zarostlém chodnli!ku (Liatek
svojo vyst(lpente st zvolll Bea·
odvanutf a Sfl!ek naod·
letEl). Uvedené skladby
16. pre klavlrlatow. Hualisli majti 1a powlnn6.
HUDOBNí !IVOT - dvott9:2dennlk. Vydáva Slovkoncert vo Vydavatel st vo
Obzor n. p., ul. Ca. armád y 29/a, 893 38 Bratislava. VedOcl redaktor : dr. Zden·
akladbu
Sonat!nu pre
ko No váčP.k , CSc. Redakč ná rada : Pavol Bagin, Ľubomfr Clžek, prom. hlst ..
husle a klavfr od BohuAlotz Lu knár. Miloš Jurkovič , Mária KtAonová·Hubovt. Zdenko Mikula, dr Ml
alan MartinO. Vlolonl!e·
r.ha l Palo v člk lán Schultz. tozsr Sixta, Bohumil Trnečka . Adreaa redakcie·
list! maj6.
naltudovaf
VotRog radská 8. 893 38 Bra tis la va. telefOn: 592 37. Administrácia: Vydavater
Dvoi'ákovu skladbu Klld
stvo Obzor, n p., ul. Cs. armády 29/a, 893 36 Bratislava. Inzertné oddele ni e·
op. 82. Podrobnejlie In·
Gorkého 17, 893 38 Bretlslava . Tl ač i a N1trl11nske tl ačiarne, n. p., Nitra. Roz.
form ácie ako aj notovf
struje PNS Obtedn4vky pred platlte fov prqlma PNS 0stredn6 ex·
materiál povinných aktaodborne!
t lače,
Gottwald.ovo námest ie
oedlcla tl ače, admlnlstr4cla
dieb 1alle na požiadanie
48/ IV 805 10 Bra tis lava. Obtedn8vky odberatelov v zahran i č! prljfma SLOVART
úč spol. , Lenlng radskd ul. !!. 1111 .• 896 28 BrattsiiiVS. Ce na ladného vftlaeku
hudobné redakcia pre
2.- Kčs Neobjednané rukopisy sa nevracatO.
deti a mtádel, Cs. rozlndP.xn é čisto : 45454
Raglstra!!nt !!fslo: SOTI 11/10
hlas, Vinohradskli 12.
120 99 Praha 2.
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!.
V minulom l:lsle sme zal:ali unreflíont 111ate·
rl61 pncovnffky Diudelo6ho btnu Gizely Ma·
l:uao•ei o americkom hudobno-dbatnom dlvad ·
le. V jednotlhých pokračounlach seri61u je aym·
Jlatlcký iirtl pohrad na spoločenské zazemie vytdranýcb kultu rnych hodnot. Preto venujeme
IP.jto tiíme • ndich nuvio6ch Yličta priMtor, od
je zvykom pri reterovanf o zahrani č ných d iV8delných Inscenáciách. Kritický posto l pisaterky k Yi·
denému i pol: u tém u te sličas n e kon front6clou o6·
zoroy na funkci u zábavného umenia.
RITUÁL VLASATYCH
'l,a

umelecky este neuravova·

nu a l>OCtálue neotablovanu

časť

umeleckej tntohgcncie - ume
!fl ckéh o proletariátu, ILV. un·
dergroundu (podzemia) - bezprostredue doiiP.haju nevyrlei.ené hospodárske a o;oclálnopolltlckts problémy, ktoré v
nich dvlhaju spafntilrl nepokoJ
a zanovitosť, ldeo\·o ueupres·
nenu a politicky novyhranen\1
bo!ovú netrpezlivosť zo strac hu z voJny a vlastne! existencie. Okrem týchto ob!Pktlvnych
faktorov v tom, čo Ich ženie
na !avlská a pOdlA (l bez ná·
roku na honorár), prosto do vere !nosll, do styku s dl·
vákom akoby do ochrany
m nožst•a, ktoré cb c6 strhn\1(,
zfska( na svo1u stranu, vzbud !C v nich záu!em o svoje prob·
témy, s plyntH ll nimi a spoň na
c hvilu v domnelom spoločnom
udeJe - v tom je l kus cel·
kom prirodzeneJ túžby po se·
bareallzácll, po úspachu
v
,.oza!stnom divadle" rozumel na Broadwayl, ktorý všetJcýc h neodolateJne priťahuj e,
v~bl , podmat)UJe svojimi mož·
nostam1 sl6vy a peňazf. A tak,
l ked dkladn9m vtchodlskom
je vzbura proll skomerclonall·
~ v an~mu
Broadwayu, proti

kon.~:ea·votlv lzm u,
konform izmu
a predov~ett.ým vzbura proti
hrotbe stu( sa manlpulovan9m
obJektom, akyml sú prl~lušnlcl
mnohokrltt:tovonej
stredneJ
vrc,tvy (the sllent majority mlčiacej vl!čslny ), za prvý konkrétny úspech pred obecenstvom sa Im takmer mtmovorne odmenia okamžitými ume·
leckýml ustupkaml (zo svoJich
,.prlnclpl~lnych" pozlcll), čo sa
napokon nezaoblde bez kompromisov, ktoré koniec-koncov
oslabujú akékolvek hnutie. Ked
sa takéto - sprvoti ~Ist é prllmlenky vlejťi do broadwayské·
ho mútneho veltoku, stra tl Sd
Ich nekonformn~ podstata, Ich
revoluclonlzu! Ocl, vzbúrenecký
akcent.
Nie je ná hoda, že toto žlv6
l živelné divadelné hnutie, ktorému naJ č astej !ll e nejde o vopred upres nenú a domyslentl
sn11hu o nový umeleckt smer,
na§lo pregnantnt u melecký l
v~l>nlvo apelattvny oclálny výraz prAve v mustcale, v tomto
najpopulárnet!lom
d ivad elnom
žánre Ameriky, pretože pohyb
(tanec) a spev boli od ja kživa
naJprlrodzene!1;rm výraztvom l Javiskovou rormou odreagú·
vanta nahromadeného napätia v
Juďoch .

Najtyplcketšlm

prod uktom

Prla6bme tlokon&ale zaujlmn6ho materi6Ju • probl6·
moch ape•6ckebo dfchaula - jednej z najdiiJellteJifch zlo·
liek uk61nel vfui!by. Prfspevky alh oych apedkcn - llllis·
to• mllbskaj Scaly - d lstde pobrallom praktlko•, ktor(
al , prali! čulo ani neundomujt sautomatllonnf mecha·
nlzmus spntckej techniky. Zlnr matarl6lu aa Ullluje vedecky l nblektlvllon( tieto lolplru fi ce subJektlvne pohrady.
CESTO BRUSCAI:I:TI, I (barytón) : ,.Ezistuje mienka, že 11
speve mofno dQcltat rózne.
A vlak rta základe sebapozoro vania, ako aj pozorovania veCkQch spevákov, ' ktorými som
mal moznost vy stttpovaf, prištel som k ::áveru, ze táto
mierrka nie je správna. Tal.:
napr. Cigli. Dobre som ho po ::mal. To bol najlep!í spevak,
akého sme kedy mali - pokiat
ide o štQI spevu a t vorenie
zvuku. Mal najlep§iu spevácku
fondcitt, najlep§ie tvorenie zvuku. Cigll moltoZ spievat nepretr~ite; nikdy sa neunavil a
myslím, ze nielen v ďaka svojmu vynikajricemu hrdlu , ale aj
vďaka
dlichanlu.
Keď Cígli
·'P•e val, bolo zrejmé, ze u nelto je vletko postavené na dyellu. Dlichal nie bruchom, a le
spodttou lastou brucha. Naprotr tomu mnohl spe váci 11 snaIte podopiera( t ón. vydychujú
spod1tou ča 1 tou hrudného kola, t. j . bránicou. Sdm som
spieval takýmto sp6sobom vel a rokov, pretože ma nikto neue/l spieval mak. Hlas sa mi
vobec n ero::víjal. A letl čo ma
nau čili d lic1tat
niUie, ihneď
som pocltil ul ahčenie. Hlas sa
mr rozvinul, lah!ie sa mi spie t•ntl vQ!ky, dych sa mi predl:11; Calt!ie sa ml začali t vorU
vrazané j rrf:y, objavrlt sa peknll legá t a, plynúci ztmk - kvatrlo ve(mi d ôle!:itá. Predošlli
.tystém dýc1rallia zrejme nebol
1právny".
"\IKOLAJ

CJAUROV

( bas):

»V i dy som t•edel, ze d ýchanie
je velmi l.'á:na vec, ze je to
:ál,;lad .tptvu. Ale :e by som
.~a osobrtne norí zwnerrat•al: ICl!..·, tuaz budem trenovaf
dych, budem le::ot a klásf si
kmhy tto .:aludok a d111ltat iclt
dychom, budem si v::d y r/J no
trenovof branicu, budem sa
mairt do ~io1m u f elast ú:kej šie
a tvrdsie bruMé svalstvo a
pod ., co odporui:ajti niektorll
sl..·oly, to som 11ifr:dy rterobtl. Pre mrra to bol vždy pro ets, spojetl/Í so ::vukom; pr oces dýchania a t varenia ll lom
boll pre mna v:i:dy neoddelitet ""· Naprrklad t:::v . .,hlb1m zvuku"
je1ro
plno1todnotnll.
opreté hlbokll zrrenie som
h l odal Ilie 11 dl/chani , nie ako

pojem s po.)tnú

1

cfucltMII. Vie4

obecne vza té, vzd uch je substancia, ktorú nemó::eme arri
cllytit, ani 11aozaj pocifot•af. V
normálnom procese dýchania sa
vzduch nepocitttje. Presne po·
vedat.é. dýcltajtí nase pCúca a
ak d tícltame bruchom, alebo
inou častott tPia, to sa da velml t atko kontroloval. Pravda,
pocit eelmr hlbokého dýchania
mttsrme muf ako ideu, ako
princíp, ako myllíenku. To je
treba preto, aby .,a zvuk ,.nepodtahoval" a aby sa udrzala
vysoká pozícra, al>y tel o bolo
pokojné, aby sa nes t ldčall svaly hlasorelw apará tu. Keď sa
ho vorí. ze dýchanie je na}dô le!itejšia vec 11 speve. tak j e
t o pravda. ak lto neodtrhuje me od zr•uku. Dýchanie sa cvlčl spoltl so ::vukom. Treba, aby
spe vák
uedel
vydychovaf
správne spolu so zvukom, ,.na
speve• .«

tohto spoločenského tanoménu
za posledných asi osem rokov

l•
ROCKOVi MUSICAL HAIR
(VLASY)
- podla mtenky krlllky: hts·
torlcký mflnlk na Broadwayl,
ktorý sa spolu s re:tlsérom
O'Horganom vynoril, a ko nový
kontinent z hlbok divadelného
suterénu Npw Yorku a odvtedy le z neho Institúcia v zá·
padnom divadelnom svete. ( Od
r. 1968 sa 1 v Londýne drži podnes - na treťom miesto v
rebrlčku najuspešnc)Sfch Insee·
nácll, po detektrvke Agath ~
ChrlstloveJ .,Pasca na myši
8
muslcale
.,C8nterbur·
ské poviedky" podla G. Chaucera. ) Prlčlnou bol režiJn~ koncept .,novej dramatickeJ t ormy
prostrednlctvom techniky Im
provlzácle, strhujúcej ensemblovel hry, fyzicky výraznejSioho hereckého ~týlu, viac tanca,
hudby, bábkoveJ l jarmočnej
komédie", teda vlastne pre
,.koncept totálneho divadla, v
ktorom sa diváci stávaJCt súčastou hry~. Tento dynamický
útok mladých sil (do prvého
obsadenia brali dell - tak povediac z ulice J. priniesol
nové tOny 8 formy vyjadrovania vlastných túžob a želanl,
výkrik a obžalobu, ktorá ako
gejzlr vyrážal z atmosféry na
javisku. I keď pOvodná f8SCI·
nu!úra originálnosť mladých
medzitým v broadwayskej pra·
xl vychladla na rutinu, Inscenácia je ešte pOsoblvá, e!lte ol!arf mlad~ vzdor, (!tok proll kon·
venčným reakciám obecenstva
a dojlmotu l nahé telá - ako
symbol protlYOJnového a protlmllllarlstlckého prote'ltu
tento svoJský boj za mlad ý
život, za ,.oslobodenie cttov
spod vrstiev cementu".
Nie te bez zaujfm8vostl okol·
nosť, že režisér HAIR-u (Tom
O'Horgan, vraj vObec prvý re·
žlsér
divadelného podzemia,

no pozorovani ' praxi a zafl·
:.:ovao6 vo vedeckfch pozorn·
n nlaeh.
3. V otázke miesta, ktoré za·
ujima dýchanie pri it4dlu spa·
vu, v procese onojenla sprA•·
n ych spevickych ohyko•. sa
mienka llpevlkov velmi rozcbidza. Ak väi!ilna 1 nich In·
dl, že netreba robiť oli! ipe·
clilneho, :le treba leo dobre a
hlboko dýcha( ' hraniciach
1mielan6ho typu dýchania, kto·
rf pou livame ' ll•ota (Gjaurov,
Frenl o-vá, Slmlonatov6,
Prevedi, Tucclová, atď. ) , tak
napr. Bruscantini a Vlnko verml presne oplsujít typ nlzkeho,

Na opernú tému:
L. B. Dmitriiev

ll.

Vycb6dzaj6c 1 tfchto bealed ,
cbcell by sme urobi( nasledu·
Jlca uzhery:
l. Na to, aby 11 niekto stal
maJstrom •okiloeho umenia,
•fborne ovlidajiclru 1pedcke
dfc hanle, ole Je bezpodmiene č
n e matné zaobera( sa lpeciél·
ne, osobitne dýchanlm. U väi!ilny s podkov, 1 ktorými sme
besedovali, •• tento dych roz·
•IJal sám od seba, mlmovofne,
di!aane so
1dokona fonnim
t•orenla t6nu, ' procese 1)'11·
temallckfch speváckych c•l~e
ni.
2. pn sa nereduk u je oa
probll!m d ýchania, ale dych sa
ponluJe za Jeden 1 d óle,o:ltých
komponentov s pevu. Tým , t e
apnáci priznhaji, le otázka
dychu je pri s pne najdutei ltejiia, ie celý s pev vzniká na
ziklade
reapir6cle,
sp6jaj0
pr6co d ychu 1 pr6cou lnfch
test( hlasodho apar6tu.
Podl:iarkujfíc apofilosť pr6ce
dychu 10 sprhoym IYorenfm
zvuku pri s pen, spev6cl zd6·
razolll, le IJIOtreba dychu pr i
speve, jeho zadriounie, s:i spojen6 1 11r6cou hrtanu, so spô·
sobom horenia nuku. 2tadnP
hllie nem6h pomuct udrlat
dych , ak nie je sprhna práca
hlasovej itrblny. Toto .,utPka jic:e" tvorenie hlaau bolo div·

Renata Scottovú.

hru n ého dýchania, ktoré po·
•B!ujft za naJvý hodnoJIIa pre
~ p ev. Brusr.a ntini dokonca spá·
ja svoje voká ln o ťíspnchy prA
"" s osvujenlm sl nlzkrho ty·
pu dýchania . Pre neho jo to
presne stanovený a p ropraco·
uný proces, zatiaf i!o u iných,

Skttpina detí :: geta, ktor4

očanll

11

muslcale 'IJIIC

MA NEPOZtvÁ.

ktorý dosiahol taký prenikavý
úspech na Broad way! l vyšiel z
dielne avantgardného divadla
La Mama, tohto dnes už vyše
desaťročného .,veterána experlmentátorstva a frustrácie v suterénoch a manzard kách otrort-Broadwaya (okrajové dl·
V8dlá mimo Bro8dwaya). La
Mama le svojrázny typ dlvad·
la, budovaného predovšetkým
na lntenzfvnom výraze celého
tela, pantomlmlcky bohatšom,
textove ťisporne!šom stýle hry,
ktore! vedomým cielom je prln·
clplálny odklon od všetkého, čo
zavát)a d ivadelným konzervativizmom. Jeho devlif súborov, v
ktorých sa za rok vystrieda do

dvesto zahraničných režt~éro•
z celého sveta a ktore týždenne produkuJú p remlét•u noveJ
činoh ry alebo muslc8lu, n8dile·
ne a obetavo sa dáva do slu·
žleb nevyskCiilaným autorom,
režisérom, hudobnlkom, her·
com, hfadaJúclm novú cestu,
ktor~ provokuJe tvorivosť tn·
venčného ducha. .,Sna.Ztm sa
zmiešať v jednej miske tolko
rozmanitých
druhov kultur,
koTko Ion mMem a čakám. č o
z toho vzfde Zoujlmové IC to
vždy, zovse te to dokonca nl
dobré". vravf čiern a rlad llefka
divadla La Mama, Elien Ste·
wardová.
(Pokra č. v bud. ~fsle. l

napr. u GJaurova alebo u Sl·
mlonatovej určenie typu dychu
nem6 taký konkrétny charak·
ter. Rôzny prlstup k otázke
dýchan ia nb móle priv ies! k
prollkladnych
l ormulovaolu
tiz: .,ll dychom net reba robiť
nič ipeclálne, treba dyc hat pri
rodzene ako v zlvote" a .,tre
ba sa ul:it ipet:iálnemu typu
oadychu, odlilmému od pokoJ·
oého typu". Aka sa zdá, prll:i·
ny takéhoto rózneho prlstupu
sa skrýnjú v lndlvaduálnef
kvalite hlasového aparátu s podkov a s tj m spojenycb ruznych ceilich, po ktorých ka i dý
z nich kráčal k s tu prlu V)'SO·
kej proresionallty. Vltč lna na·
ml skúmaných spodkov boli
spevicl 1 unikitoym hlasovým
aparátom, u ktorých kvalita
vynlkajliceho apeváckeho hlasu
vzn ikla prirodzene, Jahko, mi·
moyofne. V takom prlpade bolo potrebo6 ut Jen cvli!enle a
6 prava teJto prirod zene s právnej koordln6cie. To te skor
.,kvaotltatf•oe" narastanie, ako
knlltatfvoa zmena. Pre takýchto apevilc:ov pomer ku ' et·
kfm spedckym postupom sa
redukuJe oa
.,prirodzenos!",
,. oeo6siloosť", .,Yofnosť ", ., ne·
náteoost" a pod . Pre nich, samozrejme, v s peve oli! .,l peciál·
ne robiť netreba".
4. Co sa tfka typu nádychu,
obory opftaoých boli dosť
zhodni. Vrcholné dýchanie, keď
•• do dfchacich pohybov za·
pifa ncho6 č asť hrudného ko·
la ( kfeii!ne dýchanie) , vletel
považujli za nevhodné pro spe•.
Vletky llpevi č ky dýchajú zmie·
laným reberno- bráni č o ý m dychom, ktoré nazývajú medzlre·
berným ( lntercostale ), pričom
sa sna:tia vyvarovaf ako prfHI
nfz keho dychu, tak aj zapoja·
n ia vrchnej čas ti hrudnábo koa. Vletel muil poukázali na
nev yh nutnosť hlbokého a nfz·
kebo dyc hu s jeho rôznymi va·
rlantml.
Tieto 4daje, týkajúce sa u•e·
dených othok, •• ce lkom zhodu ji a pneumograflckým l po·
zorovaniaml oailch dom6cich
spevákov, kde sme vo vietkých
prapadoch pozoronll zmieianý
typ dychu, prli!om u l ien bol
ry !if ako u mužo•. V mut:o•
sa pra•ldelne na dýchaclch pohyboch zúčastňovali aktiYnet·
ite oblasti dolných rebier a
brucho, zalial čo n fle n hruď,
oblasť dolných rebier a brucho
sa zap. jali ' priemere v rovnakPt miere. Zlo dne .. ~Is te " typy
dýcho n la sme nena ti ; a ni s6llsta opery La Scala nebovo·
riU o takých typoch.

5. Keď speváci bovorlll o ty·
poch dychu, vletel pouknonll
na vofnosf, nooislloosf nádychu, hovorili o vplyve pokojné•
bo, hlbokého nádychu no vornosi tvorenia hlasu. V otazke
kYantity d ychu akcentovali ne·
vyhnutnoltl dostatoč ného p okoJ·
nilho, hlbokého, plného n6d ychu, ole nadmerného. Množstvo
dychu sa lntuill•ne určuje dUkou
nastupujúceJ
hudobnej
r ru.~:y. Nádych sa deJe automaticky, samoči nn e do takej mie·
ry, akti sl vybduje prlsluiin'
fráza. Ten to názor potvrdili •l
odo pnou mogrartcké pozorovania: maJstri použlvafú mierny,
p okojný, plynulý nádych.

Predpokladame, le zhromal·
denle UajGY o spôsobe dýchania vefk ýcb majstro• vok61ne·
ho umenia, odrUajťice ako Ich
subjektlv oe predstavy o 4lohe
a charaktere d ýchania pri ape·
ve, tak •l reálny obraz d ýcha·
cich p ohybov po čas spnu po•
môie vokiloej pedagogike p ri
vypracovani raclooiloeho p rf·
stupu k blaso•6mu výcviku. Ul
teraz Je dostato č ne jaaoý typ
dychu, ktort treba poufluf p ri
s pne u mužov al u l ien, mnol•t•o oad ychovaniího •zduchu,
pomer k lzolo•anfm c.ifeolam
v dýchanl bez zvuku, ako a t
vztah dýchania k ostatntm ha·
liam hla. ového a parätu.
Oal!lle zhromazdenie experimentálneho materlilu umotnl
sprosnit mnohé d otally procesu
dýchania pri speve, dodal ds·
kanym údajom cite väi!ilu p re·
svedi!lvosť. Vedecké úda je s6
vefkou pomocou pcdag680Dl·
praktlkom v Ich tazkej pr6cl
pri ' chnvn spc•llckych hlaso•.

Prekladatetka
sí dovoluje
kucilt autentič ..
nosti záznamov be~edy sa sna..
žila zachoval cltarakter odpo ..
vedi a termlnológiu jednotli ..
vých spctJákov, čo ovplyvnlltJ
sy11takltcké konštrukcte a cel ~
kovli ftyli$trcktl stránku pre4
kladu. Ako je všcobec11e ::rtd•
me. sper•ácka termtnológta tlie
le do."or zjed notená, pret o
niektoré termfny, pou~ité 11
preklade, 11emu.fla ln1r dethím
éítaterom IJe~né.

upo:ornit, ze

Prelollla R spracovala:
O. !IMOVÁ

