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u/tú
v o detkých slovenskych krajoch sa
uskutočmli Krajské konferenc re
komu11istickej stra11y. Mali sympatiečri u najmä u tom, že sa z mnohých rii:lov a pozíc ii hovorilo o tom,
ako dalej zabe:zpeéovar rozvoj našej

kri

spoločnosti, uplatl"tovat

vedecké riadenie a prehlbovar vyvinutý typ spoločenského spolunažívarlia. Nás v tej-

Ú ČiiiiiOSti.

p ote!rtjúci je moment, že u= takto
rrestouajrí otázk11 lerl kultúmi či

pohtrckí pracovníci, ale tieto prrchádzajú priamo ::dola, ako :zákonite sa
L'yVrJajúca potreba štrších vrstrev.
ako volame ludi :: dedín. priemyslov{Jch centier iikól a pod. Ekonomrc·
ky prrazmvá situácta, :značne nasýterlý trh, pokrok vo výstavbe obyt •
nych domov, r~ové kvality v bývaní,
L'ýltod11é eko11omické paramei re na
dedmach a rad dalsích okolnosti v plý va 11a mysleme a crtenie ludi tak po : rl i VIIC, ie sa zacma oveľa interl:ZIV·
11ejSie premystat o kult úmom vyzrtr ,
o kultúre prostredta, o kultítre správarua sa a pod. Z ekorlomickej ob ·
la~tr .1a začína Cahiire precl!ádzat d o
rwdstauby, vy t varajri sa podmtenku
pre väcšm pozornoM kultúre a umemu.
f dto problemattka sa u:z ~t.evyč:le nu }e osobitrre z celeho zwota člo
ccka. ale ::ačma sa chápat jednotne
1 ltospodarskymt úspechmi. Tento no-

t'll pohlad avizuje väči!í :záujem o
kultúru a optimistické perspektívy v
oblasti utúmarua a prijtmania umeleckých hodnôt. To, pravda, neznamená. že modemý socralistwký kultrim y model, domyslertý a dopracovaný do všetkých detailov, je uz viia·
de na dosah ruky. Jeho reali:zdcia :zále:i 11a tuďoch. na ich ideovej a vedomost/lej úrovni, schopnosti d omýš·
l at podnety, uvádzat do života nové
kult úrne trerrdy, vzorovo súperit ~
myml 11 oblasti kultrímej vynaliezavosti. l tu sa objavili nové prvky,
~ ktorými sme v minulosti nemoltlt
t ak nápadne rátat. Mnohí kulttírm
a 11meleckí pracovtlíct sa hlásia k po·
drelu •w rrových kultúrn11ch koncepcwclt. vtacerí riaditelia závodov sa
radw ~ kultúrnilrml ako prehlbtt
pulz twltúrnelto íiuota v ich oblastr. t' mektor.~clt okresoch sa domýšl uju kulttíme projekty väčšmi ako
ltoctkedl/ u minulosti. Toto všetko $Ú
MJI/IJJatické

sym ptómy

kultúmyclr

.-.razení. nepoch11bné znaky ďal§ieho
k·11ltrímeho rozvoja našej krajiny. To·
l o .~me mohli vyčítat z hlavných pr e·
j avor• i z mnohých diskusných prispeuko u - i keď rue!.:eťly t o e!t e ne t oto [ ormulovar1l

tak lapi dárne

e Roč. V. e Cena

2,-

Kčs

Styky 1 českou hudobnou tvorbou sa stali v poslednej
dobe velmi vzácne. Preto treba uvftat iniciat!vu oboch
skladateiských zväzov, 'ktoré vypracovali dlhodobý plán
v.:ájomnej výmeny Interpretačných zjavov 1 skludaterských mien - treba Jen dúfať, ~c tlelo kontakty budú
rozši rované viac ako na oficiálnej bdze, že sa Ich zúčas tnf poslucháčsky čo najširši a verejnost oboch strán.
Zial, o koncerte dna 8. mája t. r. (v Zrkadlovej sieni
Prtmaclálneho paláca l sa nedá poveda r, že by bol navštrveuý mimoriadne bohato - už aj preto, že v ten
istý večer kolidoval s orchestrálnym večerom na Inom
mieste. A tento [akt neospravedlimje ani reprezent.atlv ·
na vzorka publika, ktoré sa stretlo na m imoriadne vydarenom podujatí z tvorby českých skladatefov. Teda o organizačných možnostiach a propaglícii bude treba
v budúcnosti rozmýšla( predovšetkým ; ak nechcú obe
strany, aby sa podobné výmenné akcie s tali iba koncertom pre najužšf okruh odborn!kov. Dobrá myšlien ka
tu je, bolo by chybou, keby neprešl a v široko sledovaný

VIOC

to súvislosti potešuje skutočnost, že
sa objavilo viac dobre myslenyclt r1ámetov k otázkam kultúry a umema.
Ui sa nediskutuje len o zaujímavých
det arloch, ale o otázkach priam kl ítčových. Do popredia sa dostáva v:ztalt
marimálneho rozvoja celej nadst av·
by, ot ázky i;irokej funkčnosti umeIlia u našej spoločnos ti a celý kompier otázok - ako ďalej pokračova( ,
aby sa ume11ie do stáva lo k najšir!im vr stvám v celej jeho mno/tot vdrnosH, šírke a bohato diferencovanej
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Ceská st1·ana poslala do Bratislavy veTmi zauj!mavú
zostavu programu a Interpretov. V úvode vetera zaznPio
Dychové k'finleto V á cl a • a Fe l Ix a, skladba napi·
saná pre - aspoň u nOs - pomeme málo pertraktované
nástrojové obsadenie. Vytvorenie skladby zrejme l nšpl·
rovala existencia súbor u (Pražské dychové kvinteto) .
Tak, ako vsetky diel a, ktoré odznel! na koncerle, 1 Fe·
hxova skladba - napriek moderne znejúCeJ zvukovosti
- sa neodkláM od schopnosti prlbovor.l sa i šlro'kému
okrubu posluchá čov Jej bnhatá zvukovost, priam ,,zlatý
lesk" zostavy dychovýCh nástrojov, maximálne využitie
fc h techniky, pri rešpektovanf povahy jednotlivých nll·
sll·ojov. demonštrovanie rôznych nálad. pr1slúchajťlc fc h
právo tej to skupine, nevyhýbame s11 ani typickej nostalgickej pasáži - to všetko nadvllzuje nielen na mo·
del'llé kompozič né snažp;,;a, aiP l na tt•adíclu, aku má
- špeciálne v oblasti skladieb pre dychové nástroJe teská tvorba minulost!.
Cyklus plesni V á c l a v a O o b 1á i. a "Sny'' - v mLerpretlicli kullfvovnnoJ <>opranlstl<y j any Joná§uvej, sp(lovdr'ky s (nmným. krehkýlll nálarl u plesur vysllhnjúrlm
hlasom - mii starš 1 d6tum Vznikol v r·oku 1956 na slová
Spevov slat•ej Clny. No napriek odstupu rokov Oobtásovo
dielo ne&traulo nll' z Ull'leieckej adresnosti, romuntit·
kého pátosu, ale aj lnttmlty, kreslenej velmi výsu~ne.
kultivovane a jemne, nadväzujúc na najlepšie cykly takých mojstt·ov, akým bol v oblasti plesriovej tvorby napr.
V. Novú k. Z celého veeera to bol sn líd - srclru nle
každodcnnt'!ho poslucháča - najbližši opus zrozumlter
ný brttonlne vypr·acovnný v klav!rnom parte, bohatý 11:1
rcbnosrou nillart l kontl·asrným postupom pri stavbP fed
notllvých plesni [ sprrvádzal n11 vysokflj úrovni Jirl Poknrný ).
Canto tristo od j 1 r 1 ho Pa u o l' 11 - ll'i ptcsnr. prll
stredný hlas a k lavfr ua texty t'eMsa nCneJ poétky Cla!>·
P<lľe !;tampy - só ú pl no Iného rodu Stava fú 1111 prlaU'J
tragickom slovnom základe. sú poznlll'enč meluurhóllou,
ak nle priam trag1kou - 11 to sa oclrá~u jednak na vznt·
senom klav!mom sprievode, nad kto1·ým sa kl enie páws
spevného hlasu, s nllrocn~m partom ktorý jed1nm~ ným
spôsobom stvámile Včra Soukupová. je j farehnostou
,.nabitý" volumen, zmy~el pre vysllhnutlo náludy, - prl eom sa nič nestráca z pojmu .,komoroý spev" l - to vsetko p1·1am Jfongent6tnr korešpondovalo s verml vydan:~
ným dielom autora Pauer dokázal. ze i v dnešnej spc
váckej lllerutúre mii htm. čo povedal le nemusi vždy
vytvárať iba farebnu kl'ásu a bol.., to citit 1 Ulm. kde
tmavý blas SoukupoveJ strácal ..sJ,wno· výpovednu hod
notu" a dostával čbto nálttdflvO a Lilovú podobu ...
Koncert uzatvor:ll' V. sláčikové kvarteto ,.A la vlen·
noise" od l v a n P 11 r k u . Hoci by poslucháč čakal
práve od tohto, autora čiste Intelektuálnu výpoveď - u ž
aj na základe Informácii o jeho širokých záujmoch, profesii medlclnskej činnosti hudobno-vednej a pod
v menovanom diele sme cltlll pravý opak. l nterprett jeho diel a - Sukovo k•arleto - sa zaskvel1 v tejto .,me·
lanchollckej l súčasnej výpo ,•edl o meste na Dunaji" ako
pravf muzikanti Základ k tomu Im dala moder ne c1tlaca.
no nikde z r·ámca muzlcfrovanle nevybočujúca )lrkova
hudba. MOže byť snáď vllčš!m dokla dom tohto tvrdenia
niečo Iné, než zasnená tretia časť skladby ... ?
Terézia Ursfnyová

V rámci družby Zväzu l;eských skladateľov a koitcert•
nýclt umelcov a Zuäzu slovenských skladateľou ,usku ..

točnili sa dňa 8. mája t. r. u Bratislave viaceré ~po
lačné

a

akcte. Na pôde slovellského zväzu bolo pracor•ré

spoločenské

str etltutie

OV

ZSS

a

predstavitelov

SCSKU: hovorilo sa o úlohách, ktoré .~loja v súčasno.~ti
pred oboma zväzmi, prerokoval sa plá•1 ~poločných po·
dujatí; bola to však aj nová prllezitosr pre stret nutie
sa popredných reprezentantov oboch •wštch ltudob•lítclt
kult rír Jednp z takýchto stretnutí VÁCLAVA

rfialóq <lrluďCIIel a

DOBI ÁSA a prof. DEZIDERA KARDOSA

-

zach.11tila aj naša snímka (/Iore) V klubovni Sloverr < ~·é ·
'
ho lwdobnéllo fondu sl prítomrtí ( srtímka 11 strede) •ra
prehrá uke

vypočuli

ttkázkll

z diela

t~redsedu

oe.,kého

zväzu L UBOMIRA ZELEZNeHo . Večer sa v Zrkadlrme/
sient uskutočnil koncert z diel če.<krícft .~kladateľo"

IIJo

pre:entácil .~účasného českého hudobné/to umenia sa podieCala aj ~opramstka JANA JON A.'~OV Á Stretmtlie r-eských a slopen)fcých wnelcov bolo aj prllC:itostou za ..
blaltozelar národnémrt umelcovt EUGENOVI SUCHo1\io ..
Vl Ir wtelertiu štátttej ce1111 Kl Coltwaldu za Symfortic•

krí fantáziu BACH . Prof. Suchotl.a pozdravtl aj ttámf'<t ..
nik mrni.~ l ra ~·rtlttíru SSR dr
v(a vo)

PAVOL

KOYS (sm" ka

Snlmky: c"'STK

Sríbor CONSORTIUM
prenose Brat islava -

ANTlQUUM
Antver py.

účinkoval

na medzinárodnom

BRATISLAVA- ANTVERPY
Na za čiat ku tu bol ná vrh
medzinár odný kon·
cert dvoch r ozhlasových stanic.
dlhá kQrešponden·
NeskOr cla, listy, t e legramy, dale ko pl·
sy a telef onáty o kon ce pcii
progr amu, zabezpečen ie líčln·
kutllctch a nakoniec s a m oh ol
plánova n ý koncert uskutočniť.
Pozvánka bola st ru čná, ale o
to viac lá kavá, vod priamych
kon certov dvoch vzdialených
miest nebýva vola.
Je 16. aprtla 1973 - 19. hoelin. Hlása telka Hana Rende ko·
vá otvára medzinárodný k on·
cert ludovet h udby Antverpy
- Bratisla va. Slí č a sn e vita b el·
gickll hlásate?ku Lutgart Sl·
moenaovll a volá An tverpy. Ob·
sahom t oh to rozhlasové h o k on·
certu bolo: predstavi ť hud bu
I!ámskeho a slovenského fudu.
Koncert otvoril známy súbor
pre starli hudbu Cons or tium
Antlquum , k torého u meleckým
vedl\clm je Jea n Pie rre Bleae·
man a. V perfektneJ tn te rpre·
tácll toh to sllboru, zn ámeho z
po!!etných vystt1pent doma l v
zah r anič!, z rozh lasových a to·
lev!znych
nah rávok, zaznela
sklad ba
Nlcolasa
Ll6geols a
"Ešte st ta pe knll ~e n u ná!·
dem" a suita "Sl pas sou ffrtr"
od t . Sus ata zo XIV. stor o!!ta.
Obe diela r epr ezentovali sklad·
by tlámsk ej hudby zo starých
zápisov. Na Ich rekonštr ukclt
má. hlavný podle! umélecký ve·
dťlcl sťlb oru. K d obreJ lnterpľe·
r ealizo v ať

Predstavuje sa
Jela Spitková
Studovala na ĽSU v Novom
Meste nad Váhom u Milana
Str·uhár lka (1954--59 ), u prof.
Albfna VL· tel a ( naj pL'V s Okrom·
ne a od r. 1962 na br atislavskom
Konzervatór iu ,
ktoré
ukončila a~o natlepš! abs olvent
oddelenia sláčikových n ástro·
jo v v r. 1968 ). )e poslu cháč kou
pra!skej AMU v triede prof. dr.
A. Placka. Medzitým z!skala šli·
pendtum na moskovsk é Konzer·
vatOrtum, kde sa s tala ~lačkou
prof. I. Oistracha. Zllčastnlla
sa viacerých Interpretač n ých
seminárov a súfa!f d oma l v
zahranič! (Švatčtarsko - Slon
( 1967 l - čestné uznanie, Viedel\ ( 1967 l. SFM
Sofia
r1968 l - bronzová medaila,
Bachova
súťaž
(Lipsko
NDR) , Bukurešf (1970) a pod.).
Ako by s te c h arakte r izovali
llpeclfick6 znaky jednotlivých
huslových llkôl, ktorých výu č·
bou ste prešli - a ako prispeli
k vlíllmu rastu ?

tá cti t reba e~te prida t a 1 kva·
lltné sntmanle zvukov starých
hudobných
nástroJov, ktoľé
prlbliZIII zvukový Ideál hudby
XIV. s to r očia, vychádzaJúcej z
prvkov fudovet h udby.
Bra tislava uviedla výber tancov z h u dobne! zbierky " Hu·
dobný tu rec ký Eu lenspiegel"
od Daniela Georga Speera. Za·
zneli v solfdne j Interpr etáci\
Bratislavských komorných 86·
listov, ktorých umeleck S'm vedlictm ]e zas!. umelec AtadAr
Mól !. Diel o, okolo ktorého sa
vedú a utor ské s por y, predsta·
v ufe zau ]hnavu z bierku r ôznych Jud ovS'ch tancov, ako Ich
z11chytl l dob rodru ~nS' cestova·
te r a hudobntk D. Speer. Tance
zrekonštruoval a prep!sal Ale·

Na

čom

pracuiete?

. • . odpovedá klavlrny ume·
lee, prof. VSMU, zas!. umelec
RudoU Macudzinskl.
Ako k lavtrne duo, ktoré test·
vu]e takmer už pol storočia,
dokončili sme s ma nželkou exteriér ové a Interiér ové zábery
pre te levlzny medailón k ná!i·
mu životnému Jubileu. V rám!'!
osllív 100. výro~la narodenia
Maxa Regera pozvali naše duo
(s programom Mozartových a
Beethovenových vartácH fubl·
l anta l na tri koncerty v no·
vemb rl t. r. n a vysoké hudob-

-

Spectrtkum každej školy

uprednostňovanie niek torých
In terpretačných
parametr ov.

je

Bratislave, menovite prof. Vr·
telovl vďačtm za s ku točne se·
rtOzn e, naJm!l technické záklu·
dy, na kto 1·ých sa dá budova f
d a leJ. V jeho metóde stretáva
sa pražská a viedenská škola.
Zásluhou r iaditel. KonzervatOr la mala s om cez štQdiá pria m
ideálne podmienk y na "ostrie·
Janle sa'. Napr. v 6. ročn!ku
som absolvovala až okolo 50
kultúrnych brigád , nepoč!tafOc
do toho dalšie a pomerne čas
té zájazdy do z a hraničia! Už
na KonzeJ•vatOrtu som mala
viacero moZnosti vystupova t s
orchestrom, s ktor ým
som
uviedla koncerty: Dtttersdorrov.
Bach ov E dur , Sarasateho,
Brahmsov a CaJkovského.
V pražskeJ škole sa zame·
raavajú v prvom rade no zciO·
raznente prirodzeneJ m uzlkall·
ty, na vyspievania fráz, na do·
slc~hnutle účinneJ bezprostred·
nosu preJavu. V rámci kon·
cortného života, nofm!l na Pr aZskej jari, mala som prlležltosf
vypočut sl viacerých svetových
huslistov, porovnáva( prfstupy

Kto pomôže?
TestvuJtl na svete zdanlivo bezvfíznamné "mal/tko~ll·l
sa u!>ak v stave naruSovat prtlcu a nlčlt hodnoty vytutl·
ranil ľudským géniom. fednou z tak!}ch te dne!mý stav
t1pln~Jro nedostatku kvalttnfích husrových strún u ntls.
Vo vyntkaJacom diele C. Plescha { ktorého pedagoglck~
prdce sti udžen~ na dnes naflP.pšef ~kole huslistov, na
Konzervatór iu v Moskve 1 ,.Umenie husrouet hry• sa mô1.eme do!Jltat, fe uf Paganini mal podla všetkého star osti
s obstartluantm kvalllnQch str tin, ktoré obfedndval prostrednlctvom domu Schott a kde tladal at Ich presnú
hrrlbku. Naši predkovia hr ali na črevových st runócll. pos·
tupom zdokonarouanta vfír oby opradenfích temným drôtom, Prvou takto spracouan••u str unou bola, poclloplterne.,
struna nafhlbšla. Clm 1emnef§l bol drôt a hrubšie tre
vorJ/1 fadro, tfím bola str una zvul!nef!>la a znela kra/Sie.
Všetky ostatné struny okr em G, boli l!revové. Dokonca
at E struna. Hru na črevouet E stru ne st d nes už naoza/
t a!ko predstavi (. NIF tak ddrmn, však siJetochfír ny huslista. Jaroslav Kof'lan, Uak nemenef sltlvneho O. SevClka { Kocian dostal svojho čusu ponuku stat sa rtadl·

xa nd e r M6žl. Podfa mO Jiio ná·
zur u - nlt! natšťastnefšie, le·
bo v pr optsn pre s l áč ikov ý o r·
ctwstor ueznefu stýiovo, obdobne ako Barokové tance z východného Slovenska pre dve
zobcové flau ty a čembalo.
l:udovu flllmsku hudbu - po·
dla star ých zápisov prc!IStll vlla skupina Wanoes van d e
Velde ho. Bo lo zážitkom počti·
vať veselé plesne a tance v uutenttckel interpretácii, ktora
mala rytmus, zaujfmavu zvukov osť a strhujúco pod11nte.
Dá sa poved11t, že vrcholom
tohto krásneho veče1·a boli
predsa len slovensl<é ľudové
plesne. V lnter·pretácll Da rl nv
Laili!takovej zaznela
krásna
Zeljenkova úprava plesne .,Sadaj, slnko sadal ... ", kde moh·
la vyniknťlf štýlová Interpretácia La~člakovel, ktorá svojťm
spevom vie vy~arlť noopakova·
teľnú a tmosféru. Obdobne za·
ufa l v zbojnlckych ptes11ach [za
spr ievodu fujary - Jozef Pe§·
ko l Stefan Lessay. Obe vystL'·
penia zožali ve?ký aplauz náš·
ho l belgického publika. zaver
koncertu patril už v Bratislave.
Bratislavsk! komor n l sO!Isll In·
terpretoval\ tance zo zbierky
Anny Szlrmay-KeczeroveJ v mo·
dernet adaptácii Jozefa Kreslin·
ka.
Okrem Interpretov zožali potlesk aj spea k r i, ktor! konrer ovall vo flá mčine a v slovenčine, čo b ola sympa tická črta
programu, zbllžufťlca oba náro·
dy. Vďa ka pa tr! redaktorom Re·
nier ovl van der Veldenovl z
Antver p a Ire ne Holákovej z
Bratislavy - za prtpravu a rea·
llzá clu toh to medzinár od ného
pod uja t ia, ktoré 'Sa vydar lio n11
jednotku. DCifajme, že nebolo
posledné.
· d k·
né školy v Lipsku, v Drážďa 
noch a vo Weimar e. V decern·
bri t. r. vystúpime aJ v Tý2dnl
čs. hudobnej tvorby v ZSSR so
skladbami A. Albrechta, J. Cik·
kera, A. Moyzesa a O. Kardoša.
Po premiére gramofónoveJ
nah r ávky Kardošovho klavfrne·
ho koncertu študujem teraz
Concertino pre klavtr a komor·
ný orchester od r akúskt~ho
skladatera Ericha Opltza -pra
vereJný koncert vo VIedni (ako
sólista komorného združenia
V. Horli ka z Bratislavy). S huslistkou Andreou Sestllkovou,
ktorá t. č. študuje u Kogana
v Moskve, m ám sa zll~ a stntt n a

k Interpretačne j problematike,
ku koncepcii diel, k zvládnutiu
štýlu a pod. Moskva dá va Ideál·
ne pr edpoklady pre prtsny výber aJ v oblasti výchovy budÍ!·
cich huHobnlkov. Na druhej
strane nedozierne diafavy ZSSR
umožľlUfťl uplatnenie vefkém:.t
~oi:tu hudobnlkov, k torých na
moskovskom Konzervatóriu štu·
duje skutočne vera. Z toho vy·
plýva Jednoduchá r ovnica pri desaťnásobnom počte št u·
dentov Je aj desafnásobná konkurencia. Aby v teJto rivalite
miš študent obstál čestne, musl sa mimoriadne usilovať. Sú
tam Ideálne podmienky pre cvt·
čente a pr·t štúdiu repertoáru
sa dielo rozpitváva do nafmenštcb detailov, čim sa zlskava
perfektnosť bry, taká prlznač 
ná pre sovietskych Interpretov.
Mimoriadne lntenzrvnu zvuko·
vost a fantastickú tech nickú
z r učnosť
z!skavatll sovietski
huslisti medziiným aJ prostred·
nlctvom požiadavky denného
cvičenia stupnlc v na]rozl!čnef·
!.Ich obmenách. Trieda kal!dé·
ho pedagóga máva raz do roka celove~erný recitál. ktorý te
určitou formo u vyznamenania a

Zasadnutie SHR
Dňa

3. má ja t. r. zasadala Slovens ká hudobná rada. Predse·
dal jej národn9 u melec proi. J6n Cikker. O. 1. s a na progr ame
tohto orgánu pre)ednávali o táz ky užšieho napoJenia sa na
činnos t Medzln6rodnej hudobnej rady UNESCO a možnosti
vllčšleho vzájomného Infor movania sa o práCI jednotlivých
hudobn ých r ád. Oalstm bod om programu bolo lnlormúcla pra·
covnlkov MK SSR o pr ipravova nom založen! Zlllnského komorného orchestra, ako ďal šieho pr ofesioná lneho telesa na Slo·
vonsku. Teleso by malo mat asi 40 profesionálnych hráčov.
(Cief ová predstava te 56-členný or chester.) Ocenila sa nat·
mil ln lc tat!va miestnych nadšencov a mestských ver ejných
l stran!ckych orgánov mosta Ztllny, k tol'! pripravili pre zatožente telesa maximálne m a teriálno podmienky. Teraz Ide o to,
aby bud úci o1·chester mal 1 vhodné u melecké zázemie, dosta·
tok kva li tných hráčo v a aby teho ~tdrt bol skutočne profesto·
náh1y. Hlavnou ná p lňo u zasadnutia SHR však bolo preroko- ·
vanie dramaturgických plánov našich popredných umeleckých
lnStltťlcH, ako je vydavatelstvo OPUS, SF, SF v KošiciaCh, silbory SĽUK, Mladé srdcia, PoddukelskS' ukrajinský súbor, or·
ganizácle Slovkoncert a Slove nského hudobnéh o rond u. U sO·
borov s a r iešili otázky autorské, mo~nosli rozš!renta spolu·
práce so skladateľmi. problémy skvalitnenia orchestrálneJ
zložky, systematickeJ pr áce choreografov, záJazdová činnosť,
zahra nič n é vystúpenia, otázky okolo penzionovania členov
(na pr. v S ĽUK -u) atď. Vysoko bola hodnotená náplň drama·
tur glc k ých plánov SF a SF - konštatovalo sa vsak, že na
zvýšenie a tra kt!vnostt podujati tr eba z!skat pre oba orchestre
at významné zah ran ičné zJavy, najmll dirigentské. Tu pomOža
najmä d lhodobé plánova nie a nadväzovanie kontaktov. Obe
telesá uvádzajú vo svoJich plánoch na budúcu sezónu rad
noviniek s lovenskej hudby a diela k Roku českej hudby. Vy·
davatefstvo OPUS bolo vysoko hodnotené za mnohotvárnu
gramoedfctu a pomerne pestrO ná p l ň edkle knižneJ - najmä
vzhladom na minulé r oky. SHF priniesol bohatý plán širšieho
zamera nia, ktor ého výsledky bude možné hodnottr najmä v
priebehu b udťlclch mesiacov, nakofko jeho úlohy sú dlhodo·
bé a perspekt!vne. Na jeho adresu padll vSak pripomienky
vzhl adom n a prul nejllie hodnote nie a odp orlíčan ie nove j, po·
m e rne boha te j a angažovane! tvorby s love nských skladatelov.
Slov koncert bol pozitívne hodnotený najmä za širokú pozor·
nost, ktorú venuje rozvljantu h udobného života na slovenskom vidieku. jeho riaditel oboznámil prttomných a] s uzavri!·
týmt kontaktami zahraničnými 8 s ln!ciatlvou v tomto zmysle
na budúce obdobie.
- r-

ll

súťaži jacquesa Thlbauda v Pa·
rlžl a sprevádza( tu na niekto·
rýr.h koncertocll p o Slovensku,
na lnterpOdiu '73 a na zája zde
v NDR.
Ako skladatef u pravujem svoJ
opus 38. (pOvodne OlympiJské
variácie pre k lavtr 8 orches·
ter) pre anonymnli baletnťl sú·
ťaž v Zeneve - alto polhodine·
vý balet s francllzskym libretom .,La réve de Coubertm".
Okrom toho robtm kompozičné
retuše v par tltllre opery " Mon·
to Chrtsto" pre uvedenie diela
na scéne Státneho divadla v
Košiciach, za dlngovanla zasl.
umelca Ladislava Holoubka.

Z ostatných suťažl v r. 1973
sledujem ll. kolo ktavh·nel su·
!aže Pražskej jari ako pozore·
vater, Mtntstet·stvo kultúry SS R
ma pozvalo do poroty ccloštéL·
nej speváckeJ sútaže M1kulá~a
Schneidra-Trnavského, na Bu·
sonlho súťaž v tallanskom Bol·
zane dúfam cestovať ako pe·
dagOg kandidátky Idy Cernec·
kel z VSMU a na ženevsku sú·
!až v septembri ako klavťmv
partner troch účastnikov z Bra·
ttslavy. Na vysokeJ škole mťl ·
zlckých umeni pripravujem diplomové prtlce Idy CerneckeJ,
dr. Márie BobkovoJ a Petra Cer·
mana.

uznania za kvalitu práce naf·
usllovneJšfch poslucháčov pr!·
slušného profesora. Vlani som
hrala na koncerte žiakov triedy
l. Oistracha a v tomto roku
som na záver celého koncertu
uviedla Chaussonnov Poem a
Ravelovu skladbu La Tztgane

Aká Je valia spolupráce s kle·
vlrlstom
Ma riánom
LepAID·
s kým ?
- Hráme u!! od čias našich
stúdll na bl·attstavskom Kon·
zervatOrlu (od 3. ročnlkal. V
r. 1968 sme aj spoločne šli štu·
dovar na AMU. Absolvovali sme
spolu rad rozhlasových nahrá ·
vok l vyslúpenf doma a v Z8·
hranič!. Za ten čas sa vyvinul
medzi nami vzťah otvot·enosll
a vzájomnet rnuzikantskel spo·
lu práce.

V to mto roku ukoni!lte svoja
na AMU. Ako m ienite
po tom usm ern iť svoje um elec·
kíi ambfci e ?

~ t lí d iá

- V prvom rade by som
chcela vystupova( sOIIstickv,
ved k tomu smeruje celé mo·
je teraJšie štúdium, no rada by
som s11 venovala aJ pedagoglc·
kej práci. Plállufem rozšlrtť ·zostavu svoJho koncertného re·
pertoáru o reprezentat!vne die·
la domáceJ husloveJ literatúry.
Velmi rada by som uviedla pre·
mléru nového slovenského hus·
Tového koncertu, ktor ých má·
me, žtar, tak málo. Nakofko
som doteraz koncertovala v 15
kraJinách, rada by som prtpra·
vila v spolupráci s Opusom l
gramoplatň u , aby som sa mohla
predstaviť l štrš!m vrstvám do·
máctch poslucháčov a milovnlkov hudby.

terom Leningradského konzeruotórla J hral ešte na čre·
vovfích B strundch. Rozprdval ml. ako raz vplyvom ulh·
kého vzduchu mentl pn~as koncertu trl ndst krdt B str unu.
Vďaka kovoveJ R strune my už takéto star os/l nemdme.
Po kovovef E strunP sa obJavila hl/ntkom opradend D
struna, ktortl znamenala ctalšl stupienok zl epSen/a prtJ.ce
a fef t6novef kvality. Postup sa nezastavil, lebo nakoniec
doSlo na posl edndho l!lena skupiny strtin, na strunu A,
ktord dostala tie! ochranu vo f or me temného hli ntkou~h o
dr tuu. Takto vmtkli okrem kovor;ef E, striebr om oprade·
nó črevovií strtma (G struna ) a llllnlkom opradené D a
A struny. A/ opr adend A struna dostala r ounocennti ses·
tru - k ouovti strunu, ktorti m o~no p ou~U tba u spoJenl
s l!revou!Jmi .
Vz nik kovovef B str uny nedal, pravda, mnohOm ex·
per tmentdtor om spal . Zal!alt r ozmqsrat o sadtlclt str tin
celokouou!}ch. Takdto str uny boli vyroban/1 a za~alt kon
kur enl!nO a extstenl!ný bof so strunami opradenfíml. Na
Jedne/ strane u!}robky ,.Piras t~c>" , na druhe{ strane
,.Thomast ik*. Tot o sti tom dve, dnes pre nds naft yplc
kej§le f i rmy, vy r tJbajtíl:e strwzy. Ani jedna z 11icll vo
vývott neustrnula: fi rma Pl r astro r nblla pokusy so stru
nami kouovfímt, ftl·ma Thomasttk so strunami s nylono
V!ím {adrom, opradenljm konnm. Niet sporu o tom . kto
vySiel :zatial zo súta~e k•Jalily vltazne. 1'ukmer u!>et cl

Aký je roz sah válho re per·
t oáru v sú čas n os ti ?
- Pätnásť husrovýcb koncer·
tov, alebo Iných skladieb s or•
chestrom. Okrem už spomlna·
ných, sll to Bachov Dvofkon·
cert, 4 Mozartove, Latova :;pa·
nlelska sym!Onla, Sukova Fan·
Lázta g mol, koncert Dvorlíkov,
Mendelsso hnov u Beetbovenov.
Zo sonl!lovef litera túry ovládam
asi 20 diel a okrem toho rad
cfal!lfch krátkych sólových skla·
dleb. Z repertoáru pre hu&le
- sOlo sú to diela Bachove a
Zo
slovenských
Ysayove.
diel je to Suc11or1ova Sonal!na
11 skladby Michala Vlleca. -t-

vgznamnl huslisti použlvafti str uny opradené. Dóuody,
prečo tomu tak ;e, mo!no vysuell/ť. Osobne som hral na
strundc1t opradenfícll at kououfích. Viedol som sl dl·
horočn tJ ztlznamy o Ich životnosti, o čistote hmatu, truanlluostl, k rtlse tónu a o spôsobe, ako lctorg druh rozo·
zvučal. Prišiel som k týmto ztlverom: ldetllne py bolo, mat
k dlspozlctt celokovové struny, ale so v!>etkýmt dobrými
vl astnosťami stran črevových. Doposia! takéto struny ne·
Jestuu/tíl
Všimnime si naJprv vlastnosti strún kovoufích. Tefl
prednostou te ultl!Sla odolnost voči r ozladeniu, l!o vie
oceni( sólista t or cllestrtJ.lny ·llrdč, ktorému sa pol!as koncertu ro zladili struny a nemal možnost ich doladil. Ko·
vové struny sa dafú lahSle ladil pomocou patentn~ho
str unnllca, matti dliiS/u Zlvotnost, čo md nakoniec vplyv
at na strdnku finanl!nti. Určlt ~ technlclfd detaily. napr.
flageolrmy, sa lahSte hr atelné. Ich nedostatky: uyvl/a/11
nadmerng tlak na urclintí dnsku ndstrofa {vlko ), z l:ollo
vzntktl potreba vi1Cšteho rebra lbasouélz'l trtlmcaj c fello
_ častet~ef vfjmeny. Takéto zdsalty Skodla natmlt star~lm
cennOm ndstrofom, čt u! na~tch maJstrov husliarov, kto·
rf sa vo wete cenent, alebo at nnpr. nafzndmef§tch ma{·
strof talianskych a fr anctizskyr.h. StartJ ntlstrofe sti sicu·
tol!ne nenahraditeľn?. a ma/tí -;brouskti prakttckti a his·
torlcky umeleckú cenu. Je dnes takmer uyltičend, abiJ

Snlmka: Z.

Svrček

S majstrom husliarom KAROLOM NOSALOM

Je zn6me, !e husliari zbotovujtl
svoje néstroje podla nlekofkých
zá kladných mod elov, vzorov, kto·
ré takmer doslova k oplru jú. Pra·
cujete aj vy podla niektorého mo·
d elu ?
je skutočne nlekolko takých ty·
pov nástrojov, ktoré sa cez sito
stároči stali základom pre stavbu
nástrojov. Medzi najznámejšie pat·
ria modely Guarnerlho, Stradivari·
ho a Amallho. Tieto a nlekolko
dulšich sa od seba odlišujú nielen
zákl~tdným tvarom korpusu, ale aj
spOsobom klenutie, tvarom hlovl·
ce, r otvorov a dalšiml znakmi.
To, prirodzene, značno vplýva na
fnrbu a prleraznosf tOnu. A tak
väčšinu Guarnerlho nás trojov cha·
rakterlzuje velmi prlerazný a šťav·
natý zvuk, Stradlvarlho lnš trumon·
ty sa zasa vyznačujú svietivým,
mäkkým tOnom. V hlstOrll husllarstva bolo, prirodzene, vera poku·
sov "vynájsť'' nové modely skonellt sa vačšlnou bez uspechu,
lebo tradičné modely s ú také do·
konalé, natolko Ideálne sa v nich
spája akustická zlo~ka s ostetlc·
kou, že so na nich, mysllm, nedá
ut nič meniť. Tak Isto s l mysllm,
~o vývoj husH (a~ ua niektoré

Ovzácnom remesle
Bratislavský majster husliar Karol Nosál patrf k fuďom , o kto·
rých mo! no s melo tvrdlt, ie sú nenahradltefnl. Je to prakticky Je·
dlný l ljúcl majster husliar na Slovensku. Nepatr( k najmladleJ ge·
nerácil a momentálne, poklaf viem, nemá ! iadoeho nástupcu. Na·
•castle Karol Nosál te t lovek velmi skromný (Jeden z nafakromoef·
l fch Judf, akých 1om kedy poznal) a a ni mu nezido na um premýl·
Jať o noJef nenabradltefnol tl. To vlak vôbec nič nemenl na aar6·
f ajlícom fakte: na Slove nsku, ktoré sa v minulosti podlelalo na
husliarskeJ tradlcll, existuje jediný človek, ktorý 1a venuje tomuto
'fúcnemu remeslu - na skuto č ne profeslon~lnoj úrovni. Myallm ,
le to, čo som uviedol, je ul samo osebe dostatočným d ilvodom oa
to, aby sa l čitatelia Hudobn6ho ! Ivota donedell čosi 'flac o tejto
aaujlmavef profesii i o je j slove nskom repreaeota ntovL
Husliar Karol Nosál sa narodll
vo Svätej SidOnU, busllarstvu sa
vyučil u Jozefa Kreutzera v Brne
a u! nlekolko desafročl pOsobl v
Bratislave - ako výrobca l ako
reštaurátor s láčikových hudobných
nástrojov. Okrem výroby vlastných
l n~trumeotov zhotovuje aj sláčl·
ky, čo je v husllarskom svete
zriedkavý prlpad (obyčajne sa to·
tt! husliari lípeclaliZu jl1 bud oa
výrobu Inštrumentov alebo len na
sláčiky). Nlekolko jeho nástrojov
vlastni aj Slovenské fllharmOnla,
ln6 zasa mOžeme uz dnes nájsť v
zbierkach Slovenského n4rodného
mllzea - 1 v rukách výkonných
umelcov. Opravuje nástroje čle·
nom všetkých našich orchestrov
1 všetkým našim sOIIstom.
Prečo je v slil!asnosll v Cosko·
alonnsku tak málo hu111iarskeho
•oraatu ?
Prlčln je nlekolko. Jednou z naj·
vUnejšlch je fakt, Ze väčillna mia·
dých ludl by chcela čim skOr zarAbat vera peňazr. V našej pro·
resll, ~lai, nemotno očakávať, že
mladý · adept busllarstva bude
hned vyrábať také Inš trumenty,
ktoré mu prinesú žiadaný !lnanč·
ný efekt. Bez nadania, vytrvalosti,
pevnej vOle a doslova mravenčej
práce a odriekania ťa ~ko sa mož·
no vypracovať na žladanQ úroveň.
Oaišl dOvod Qzko sOvlsl s prob·
lémom sllkromných husllarskych
dielni a s faktom, žo uči'lom ta·
kéhoto busllara-súkromnlka mOže
byt len jeho pribuzný. Z týchto
1 Iných dOvodov vznikla v husllarstve čiastočná medzera, ktorá má
už dnes rozsah jedneJ generácie.
Je tu skutočne vera zameškaného.
Al ked momentálna situácia nie je
velmi priaznivá, som optimista a
verlm, že je to len prechodný jav.
Verlm totiž, že sa nájdu ludla, ktO·
r ých busllars ke umenie očari natolko, že sa pre nich stane nie·

len profesiou, ale najm!! velkou
zálubou.
Ako sa vy starite o dorast ?
Staral som sa v!dy svedomite,
aj som níekolkýcb mladých ludi
vyučil, žlal, z vyššie spomenu tých
dôvodov sa ani jeden z n ich nevenuje svojej profesii. POsobla v úp!·
ne Iných oblastiach. Momentálne
sa u mňa uč( jozef Pokorný, sna·
t lvý a má predpoklad y k husliar·
st vu.
Musf nový lnltrument hnacf vý·
borne aoleť, alebo uuk " pride" al
neskôr ?
Mus! znieť hneď od prvého dňa.
Ak nový nástroj neznie, bez radi·
kálneho zásahu nebude u~ znieť
nikdy. Su však aj pripady, ked
nový nástroj znel velmi pekne a
postupom času sa kvalita zvuku
stráca. V!lčšlno u však Inštrument
,.stárnutlm" a hranlm zvukovo len
ziska. Chvenfm dosák počas hry
sa toU~ upravt a ustáli moleku·
láme usporiadanie dreva, drevo sa
homogenizuje a zvuk sa obohati.
Ako mol no odlllif tn. fabrický 1t. f. sériovo vyr6bant l nb troj
od majsh:onkébo ?
Pre neodbornlka je to, mysllm,
velmi fažké rozoznať. Treba to·
Už poznať spôsoby a detaily výro·
by. Ka~dý majstrovský nástroj má
Iný rukopis svojho majstra, o. l.
vypracovanie detailov modelu, spO·
sob nanášanla laku, osobitosť klenby, tzv. t otvorx a hlavica musia
muf svoj .,štýl a pod. Stávajú
sa však aj také prtpad y, ked né·
stroj sériovej výroby je velmi dob·
re Imitovaný na "staro". Toto mO·
to menej skúsených odbornlkov
neraz velmi popllest, najmä ak samotný nástroj m6 tlo~ ul! svoje
roky.

sa mladO umelec suetouef stUa~e ztlčastnll, keď nemc2
starSt kualttnO ndstrot, ktordho rena mlJte byt niekedy
priam astronomickd. Te preto nasou pouinnosfou tak~to
nástroJe čo natutac Setrlf. JednOm zo splJsobou Je opatr il Ich kvalitnOm potahom strlín. Kouou~ struny nemaJtl
ani patrtčna farebnost. Ich dotykov~ mtesto te pre sld·
l!lk uelmt ohraničen~, realtzouante tvorenia tónu ouela
menSie, ne~ na opradeneJ strune, na ktoref mo~no uy·
t vdrat rozllčn6 farby od kobylky d nad hmatnllc. Kou
md t ie! ta~lu ozuučnost, opotrebovanie pot ahu sltUika
( kvalttnOch potahou Je u~ tte~ nedostatok/ te podstatne
vl1i!Ste. Na kove sa hrata ouela horSie pizzicata lauou a
pravou rukou, nte stl tak~ bohatd na allkuotnd tóny a
r ýchlo doznievajú. Co je alo pre 7tráča najhoršie: na
hlb§tch strundch, natmll na G, znie struna podla tlaku,
akOm na ftu sldčikom p6soblme - pri tuorent tónu a:
o t6na vyS§ie. Co to znamentt prt ndstrotl, na ktorom
o l!iste/ čl faloSneJ lntondctt rozhodu/tí desatiny ml·
ltmetra, to st vie predstaulf at neodborntk. 1/usle
bolt stauand pre struny čreuov~ - ako som uz spomenul
- a preto bolo potrebnd postupom času menU d.l!lcu r eb·
ra uo v§etk[Jch ndstrotoch, ktord sa dnes pou !!uan~. Nd·
roky na vllčSt tón, ktorO sa must presadzouaf voč i stl ·
netSeJ tnStrumentdctt orchestralneJ, st ~iada/tí svoJe. Ntet
diuu, ~~~ nemožno cenn!} ndstroJ zafat.U e!ite neamerne

*

detaily Ich dodatočneJ
napr. strunnlk, struny,
pod. l jo u~ nlekolko

výbavy,
a

khlčo

desafročl

skončený.

V minulosti som pracoval podla
nlekolkých modelov. Zvllčša podla
spomlnaných troch, ojedinele aj
podla Iných. V posledných rokoch
som však bol lnilplrovaný vzorom
Stradivarlho, konkrétne teho huslami zvanými Mesiáš. Vyhovovali
rul aJ svojim vzhladom.
A od tohto vzor u sa ul pot om
p ri práci an i najmene j neodch j ·
Jlte?
Ka!dý husllar má svoje odch9I·
ky pri koplrovanl modelu. Ak som
u~ predtým
hovoril o rukopise
majstra ako o jednom zo znakov
bovorlactch o Individualite každého jedného husliara rak by sto
husliarov robilo podla jedného
konkrétneho vzoru, ani jeden
f otvor nebude rovnak9 a pod. ),
chcel by som teraz povedať toto:
každý husliar má vlastné akustlc·
ké
vypracovanie rezonančných
pl6ch. Al Opravu laku, čl pomer
jednotlivých vrstiev lakov - prá·
ve tak ako spOsob klenutla dosák
nástroja a l. patrta do sféry, kto·
re) sa populárne hovori .,tajom·
stvo" toqo·ktorého husliara.
Co by ste nám pÔvedall o osud e Stradlvarlek a Iných l ta rfch
nástrojov v budúcnosti ?
Aj v tomto som optimista. Ho·
vori SH sice, ~o v budt1cnostl pri·
bOdanlm rokov nlekolkos toročné
n4s troje postupne stratili svoj
krásn y zvuk, lebo prul!nosf Ich
dreva sa zmenš!. Mysllm sl však,
že tieto n4stroje, poklai sO zdravé. nikdy sa nestano Iba skvostnými výtvarnými exponátmi mOzer.
Lebo drevo je materiál, ktorý vydrž! velmi vera. ROzne archeolo·
glcké vykopávky moju mienku potvrdzufll. Nástroj, samozrejme, nosmie byt poškodený, lebo .,vyškra·
baný", mus! byt prls tupný vzdu·
chu. Ak teda niekto má husle, na
ktoré sa nehrá, nech Ich občas
"prevetrá", aby drevo malo prav!·
dolný kontakt so vzduchom.
Počul

1om, že ste

opravovali

at Sukove Stradlvarky ..•
Áno. Josef Suk mal hrať na koncerte so SF a v deň koncertu sa
. l Pokračovanie na 7. str.]

velk!}m tlakom stran. Ale sa chl'tl zachoval ndstroJe, no
ktorých sa hrd dnes, budtlcim generdcldm, zasltlžta sl od
nds vSemo'lna opateru. Ak., by za netakO čas uuzeral
ndstroJ - napr. Stdtny nastroJ z dielne husllar~keho g~ ·
nta Stradtvariho, ktorý nd$ §tdt zaktlpll za 135.000 zla·
tých !vattlar skych frankov a ktvr[J te prepottčan[J nd$mu
prudmu husllstovt J. Sukovt, keby tento hral na kovo·
u[Jclt strundclt? NaStastte sl to uvedomuJe a opatruJe tch
viac ne~ okolo v hl ave H:-d na strundch Ptrastro, teda
opraden!}ch, l'tm docieli dve spomenutl1 prednosti: Set·
rente vzdcnelto nastrota a natvllčS/ u kvn'ltu tónu. Ta·
kýchto prikl adov Je u nd~ nastaslle viac, nemožno alP
zovSeobecflovat. Prel'o? Z nepoclloplleln[Jch d6vodou sa
k ndm ul! struny Plrastro nedoud~aJtl. Napriek tomu sa
z času na čas obfavuta celokououl1 struny zahranll'netvý·
roby, naposledy dokonca ~tJd!J amerických nylonovOcll
opradentJch ~tran, približne za Kl's 200.-. Ka~dO by Iste
rdd zapfatll aJ tak!}lo obnos, keby boli tlelo struny vy·
lzouuttlce. NaSa v!}roba nie 1e zattc.l v stave vyroblt kva·
lltn~ opraden~ struny. V M'lskve sa na~lo rle§ente. Vy·
rdba JQ tam, ~ial, v ohraničenom pol'te, kvalitne opradenl1
struny, ktord sa mt raz dostali do rtlk vďaka stldruhom
z Leningr adskeJ fllharm6 nte. Na§e Spičkovd orchestre,
komorn~ stlbory at s6llstl trpia katástrofalnym nedostal·
kom kvalttnOch opradených stran. Je to neuverllelné,

TVORBA
Dezidet Kardoš :

Koncert pre klavír
a orchesrer
Zaslúžilý umelec Dezider Kard ol predstavuje v rám·
cl slovenskej huOby originálny, svojrázny typ skladate·
la, ktorého tvorba v,yrast4 z dvoch základných lnšplrač·
ných hudobných zdrojov: z východoslovenskej ludovej
plesne a z vyspeleJ kompotlčnej techniky - v nema·
loj miere zfskancj poznávanlm diel svetovej hudobne j
moderny. Invenčnosť 11 výrazová originalita sa prejavuje
najmarkantnejšie v skladbách pre orchester, kde mož·
nosf virtuózneho naráqanla s nástrojovým! skupinami,
vys pelá inš trumentácia, dramatický rozvrh symronlcké·
ho toku, rytmlck6 a dynamické razancia stoja však na·
koniec v službách výrazného vyznenia majestátnostl
epického toku, alebo lyrlčnosti a subtllnostl melodické·
ho prejavu.
Vo svoje! najnovšej tvorivej periOde, približne od
r. 1969, Kardoš všetky spomenuté vlastnosti ešte vý·
raznojšle uplatiluje l na pOdo rozlohove l časove krat•
šfch sk ladobných útvarov. Prejavuje sa v nich clelave·
domý Kardošov postoj ku koncentrácii a prehlbovaniu
zrelého rolklorlstlckého ldlomu jeho skladatelskébo pre·
javu.
Klavfrny koncert, dokončený r. 1969 je prvou autoro·
vou skladbou koncertantného typu, pfsanou pre sólo·
vý néstroj a orchester. Kardoš neponlma pojem koncert
v tradičnom slova zmysle - s dominujúcim postavenfm
sólového n4stroja. Klavlr je zapojený do orchestrálneho
toku, pričom je však nosltelom jednotllvých moUvov 8
myšlienok. Výber hudobných prostriedkov v nemalej
miere vychádza zo silného vplyvu rovnomenných skla·
dleb BartOka a Stravinského, ktorý poznamenáva aj !or•
movo·dynamlckú výstavbu - tri časti v tradičnom tem·
povom rozvrhnuU, kde prvé, najobslahlejšla, pracuj&
s bohatými obmenami a variáciami moUvov v dynamicky
pestrom priebehu, najvýraznejšie odhalujúcom Kardošov
expreslvny prejav.
Prv6 tasť sa otvára akordlckým tvarom, sprvu v or•
chestrl, neskoršie v sólovom nástroji, tvar je vysta•
vaný z kvárt - tento Interval sa stáva v priebehu prvej,
ale 1 dalšlch častl koncertu dOiežltým člnitelom prl e~
ponovanl l rozvljant jednotlivých motivických myšlle·
nok, prll!om spojenie kvar ty s trltOnom utvára ďalš(
Interval - velkú septimu, ktorá je hlavným nosltelom
typickeJ drsneJ kardošovskej zvukovosti. SpOsob rozv! jan la
tém sa realizuje lineárne, hojným vyu!fvanfm kontra·
punktu 8 lmltéctf, všetky spomenuté Intervalová ela·
menty sa prejavujQ zväčša v melodickom tvare - akor•
dy skladator pou~fva v sOlovom nástroji na docielenia
zvýšenej zvukovej nosnosti (kuholnácla prvého Oseku) rakt11ry a v kadencii - pred nástupom skr~tene t
reprizy prvého motivického celku. Spomenutl1 dynamlc·
kú pestrost podporuje aJ prechod ku kontrastným úse·
kom, tempovo zmlerňu jdcl m vitálny priebeh časti; v9·
razovo sú lyrlckejšie a medltatfvne)šie ladené, !akt11ra
je komornejšia, pou ~lté prostriedky menej drsné. Tento
- pre Kardoša t ypický - s pOsob narušovan la rovno·
merného tekt onického priebehu, v Klavlrnom koncerte
nadobúda nevšednd výrazovú účinnost a dodáva všetkým
častiam jednotlivo a nakoniec celému koncertu ples·
tlcitu, zoslli'luje materlálovll homogénnost a poskytuje
sólovému n~stroj u možnost zúčas t niť sa na stvárňovanf
jednotlivých výrazových celkov.
Druhú č a sf by sme mohli prirovnať k stredným vet~m
BortOkových klavlrnych koncertov - vyviera z nej podobný medltattvny pokof a s11stredenost so zjednoduše·
nim v akordlckej a harmonickej oblasti, ktorú sklada·
ter docleluje premysleným v9berom hudobných pro·
strledkov 1 vhodným vedenlm sólového partu. Na základ•
nom pOdoryse, ako ho predstavuje llvodný úsek času.
s homofónne koncipovaným rozvljanfm a dynamicky po·
kotnejšim stvárnenfm sa uskutoč!\uje dva r azy náhly
vpád scherzando 11sekov, s odlišne stvárňovan9m prle·
behom - polyfonlcké rozvfjenle s poumtm vefkoseptl·
mov?ch vzťahov (voči kvlntakordálnemu základu 11vod·
né ho úseku l. s prfslušnýro rytmickým a dynamickým
ollvenhn a zvýšenou spoluúčasťou orchestra (sOlové
úseky v dychoch). Záver časti v záujme formovej uzav•
retostl sa vracia k tranqulllo výrazu a k spOsobu stvár·
nenia úvodného úseku časti.
Tretia, posledné č asf je určitým návratom k výrazo·
vému okruhu prvej časti, motivické obmeny a harmo·
nlcké vztahy sú však menej komplikované s úmyslom
zdOraznlt rytmický tanečn9 základ, ktorý je, spolu so
stvár~,ovanfm melodických úsekov, prejavom Kardošovho vyspelého pretavovanla vplyvov slovenského fo lk!Oru
v originálny hudobný prejav. Základný tektonický prle·
beh tentoraz nie je norušovaný kontrastnými Qsekml,
meni sa len charakter štylizácie sólového partu - rov·
nomerne sil v ňom zastOpené polyfonlcky rlellené Osaky,
hoci s menšou vyhranenosťou mot!vu a homofónne
koncipované celky so zvýšeným exponovanfm 8kordlc·
kej, pasážovej a flgural!nej techniky rozvljanla mott•
vlckýcb fragmentov. Súčasťou zvýšenia virtuozity finá l·
nej časti, na ktorej sa v značnej miero podiele orches·
tor, je bravl1rna kadencia pred záverom skladby, kde
je v skratke načrtnutý základn9 materiál, s ktorým sa
v Koncerte pracovalo.
EUBOMIR CHALUPKA

ako tOm ndstroJe, prsty a nervy vystavuftl nattaUef sktl§·
ke. Oduedend praca nemd ta kvalitu, aka by mohla mat
a napriek v!emoznpm pokusom o dovoz, ndprava sa ne·
dostavute. Ct natnovS/e zahraničn~ kritiky o hrubSom
zvuku sldčlkoiJ nemattl p6vod aJ v takef "mallčkostt• ako
sa struny?
Keď členovia Sptčkov[Jch telies nemaJa kvalttnd stru·
ny, možno st domysllet ako to vyzerd na ltudobn[Jc h
Skoldch. Talenty, ktorOch te tak mdlo v ka~dom ndrode, sa nemlJžu prirodzene rozvtnar, za chvtlu nebudtl ant
vedlet, !e Jestvuttl struny, /ťtor~ ·~p1flattl po~tadauky, bez
ktorOch nemo~no dosiahnut vysoktl tnterpretai!ntl arovel). Prečo dostat tieto struny napr. v Maďarsku alebo
u NDR? V NDR, kde nauySe v[Jroba stran Je na ouela
vySSeJ arovnt ako u nas? Ka!d[J huslista, ktorO cltt zodpovednost k suofet prdct, tak ako Ju cltl at dobrO ro·
botntk, rdd obetuJe at natuynt obn~Js - len preto, aby
teho vOkon bol čo naJlepSI a aby netrpel teho alebo Stdtny ndstrof, prtpadne aby netrpel at posluchdč. Tento stalA
sa stava krltlck!}m. Mo~no st vztat na zodpovednost, ze
sa na§ef mlddežt nedostane do nadan[Jch tvorlv!Jch
rtík kualltn[J ndstrot s kvalltnOmt strunami? Je načase,
aby sa urobilo opatrf'llle na dovoz t!}chto stran. Mald tn·
vesllcla, ole prineste mnohondsobn!J tl~ttok.
VILIAM KOIUNEK

'

SLOVENSK'f KO~t, ORCHESTER s umeleckfim
vedúcim BOHDANOM WA RCH ALOM prenuér oval n ovinku slouenskej h ud by: PART/TU pre •l.2 :tláčtko výcll tlastrojov, op. 43, od DEZIDERA KARDOSA. Tr ojča:i(Oué
dtelo s tradtčnými ná:tvanu čas ti ( Preludto, Cw ccona,
Fina le) umechalo silný umelecký dojem. Cez bezcltybtnterpretáciu prehovoril k p os lu cháč ovi skladate(,
frapujú ci svojou absoltítnou koncentrovanostou, využlvajrici bohato moznosti varračnej tecl111iky, tanečt! O$( a
jednotiacu silu st ru čnej témy epigramovité/10 chara kteru. Tvorca Partily akoby $0 zámeme vyhýbal prvkom
citovosti - a predsa t ot o dielo zapôsob1 úpnnmosfou,
d o$ahovanou Uastným ZO$uladenlm a vyvázenim emocte
a intelektu.
l\ ovrnkou v repertoári SK O bol aj K oncert pre organ, violr1 a sláérky, C dur od MICHAELA HAYDNA
( o diele a jeho predvede111 pt§eme na inom mieste). In terprelacía VIVALDIIJO Styroch roi:nýcll období, v ktorých sólový part hral Bohdan Warchal, nanovo potvrdila technické majstrovstvo, optímáln ost vý razu a súhry. Súbor l sólistu charakterizova la umelecká d ecentnost, nálade jednotlwých častí adekvátna vol ba temp,
správny odhad rínostJosti 111tenzity prizvukov, napr&ek
poe t1i:nosti a lahodnost i 11 tvarovaní melódie - tespekt ovanie skladat elského zápisu.
Koncert orchestra SLOVENSK EJ FlLIIAR\lO~l E, ktonl dirigoval dr. ĽUDOVIT RAJTER, rmponoval dramat u rgr ckou u celenosťou. Večer uviedla jedna z najlep~ích prác MAXA REGERA Variácie a fúg a na te11w
W. A.• Mozarta, op. 132. lnterpretácta tejto kompo~w1e
niesla sa v znamení vycizelované/to umelecl.·eho vkusu,
elega11cre, Citlivého r eagovania t elesa 110 d ~rigentov11
koncepciu v skladbe, maximál11e vyčerpavajrícej technický 1 výrazový p otencial interpretov (:zo v::ácne vy t•ázenej 1.-reácie i:rada sa vyzd vi1111úf najma podume
6. vanácie - Sostenuto ). Pät piesní RICII ARDA WA GCRA na t exty M. Wesendonkovej prednie.~la VIKTORIA
STR ACENSK!.. Jej me:z:zosoprán má príjen111é zafarbe nie, prednes d okazuje muzrkál11ost. itl.~twk i i!'IIY zmy .~el
pre mieru, pre striedavé uvoCtlova11ie nupiitía. Zá:!ltok
zo Str ace11skej pred11esu by bola ešte znasobtla pii{·sra
zro::umitelnost a správtrejilla artikulác ia cu dzojazyčne/ro
t ext11. Drrige11t olaem pn slovečnej spreuád zai:skej pohotovosti obohatrl prod ukcw o nuladovrí eleganciu, !.·tor á jej d odá vala pnam nenapodobilel nrí rovnováhu a
l esk.
Zavfšenlm úspešného večera bol Vfíkon ar chest ra a
jeho drrrgenta v Srbalstvách Trlla Eulellspregela, op. 28,
RICHA RDA STRAUSSA. Priam akoby naprrek vlastnému zvyku - drr1gent bezo zvyšku akceptor•al p odtitul kompozície ( ... na dávny !elmovský sposob ... ):
pred vredol Straussa ako plastiku. Svoj .,§elmovský kusok" sl Rajter pre - i tak frapovanýclt - poslucháčov potlechal na záver, l.·eď nechal dielo vrclrolit ,.Inkvizičným stíd om" neočakávane} expresí vnosti, aby ,.TII ·
lovo znovuzrode11ie" bolo o to výra::ovo utešenejšie.
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Tento Ífir/p. tltov premysletlý krok sa, pri rodzene, ne minul účinkom.
SMETA~U. BRA/1 \ ISA a MOl.ARTA sl :zarad1l na program dirrgen t ZDENEK KOSLER. Problémy predohry
k D vom vdo vám, k t orá preferu je jemný humor, lahl.·ú
usmev a komornosť, rrešll K osier be::pros tred 11o~torr
\ f ozart ova Symfú nra Es dur, KZ 54), pat rr mect::r t rr
majstro ve posled né $ymfúme, obsa}lovo najuýra~nejsr e
- v srív1slostrach \lozartovej symfomckej tvorby me·
dzi najdramatlckej§le. Styri čas t i symf ónie sl udrza'r
$Oiídml in terpre ta č n rí ú roveň, ale postráda/i dra mat ič 
nosť v zmysle estetrky klasrcr::mu, exak t nosť tecluuckélto vypracovania, kontrast /lOS( melodrcl.·ých myillie nok 11avzájom i jednotlivých častí symfónie med::1 sebou. Smetanu a Mozart sa interpre ta čne d ostali do jednej, velmi prrbu::nej ro viny , kedze dtrigen t nepreferoval
tre interpretačné pros trredky, ktor é 110 charak terizujú
a s1í typické pre jpllo umeleck1í osob11ost. Kla vi ristov/
JOIINOVI LILLOVI Bralimsov l . klavírny ko11cert poslútil na vy budovanie symfollicky mohutného a silne
pcisobivého drela. Jed11ollivé čas t i koncertu predst avo va li samos t at né arch1tekt omcké útvary a posluciiUi: prrtom nestr áca! pocit spolupatrič11osti trojčasfového komplexu. Sebaist otou, be::chyb11011 a bravurnou techn ikou
a citlivým zmyslom pre melódiu Lill str iedal Tw dobr1é
u t vary - raz ich vykresCuj1lc vrrícnosfou, raz vyu:il:ajríc klavír a'ko chladtlý - me však bezfarebný - prostrredok výlučne technického clrarakteru. V jeho hre sa
striedala lyrrka roma1111::mu :s bravrlrnou chladnokr vIIO#Ou pa~ází, akordov, skokov v ::mysle techniky
XX. storočra. V srivislosti s Brahm.wm postup od vá=rJy - rue Psal..· samorlčelnosf, éi e;rl11brcia.

1'\GE SISKOVÁ

Prof. brati,, lauského K on::eroatória Zlatica Vin cent ová pripravrl a s posluclráčmi skoly pre Slove11skrí televíziu t a11ečmí kreácru 11a hudbu W. A. Mozarta.
Snlmka: M Lajčiaková

Slon nakf komornt orcbeater pod vedenlm lolldau
Warchala a sólisti dr. Ferdlaaatl Kllada a Mllaa 'l'elaok f UVi!!dli 090jkoacert pre orsan, YIOiu a 116tlky C dDr
od Michaela Hayd•a. Drel o vydal Paul Angcrer vo vvd11·
vatelstve Ludwig Doblinger - v rám ci edlcle Drlctto
musicale č. 182 v roku 1970.
Treba kv itovať snahu sólistov l vedenia SKO, že l1tk•
mer na každom koncerte venujú pozornosť dielam manej známym a dielam, ktoré znamenaju í nter·pretačnt
l dramaturgick9 experiment. Di elo nám n ie prlll~ známeho, Inak vš11k v 9znamného skladatela, zatieneného
svo jim bra tom josephom, patri k mnohSfm skladbá m,
k torSfml ch ce súč asnost oživi( obraz o skladatelovl
Mi chael ovi Haydnovl. Michael Ha ydn ~a narodil 13 rokov pred Bachovou smrťou, jeho estetika je v mnohorn
ovplyvnená vtedy vládnúcim galantn9m štSflom, obdoblm,
ktoré oviAdal! Graun, Abel, C. Ph. E. Bach, Quanz a
!nl. Tendencie, ktoré dok4zalt preklenúť uzky r4tnf!C
estetik y gal antného !;t91u badať l v Haydnovom kon cer te, mnohé jeho epizódy ho legltlmujO ako vytrfbenéh o
predstavltera už dozrievajúceho viedenského klasicizmu. Dim enz1 e d iela sťažujú v z načnej m iero prfstup, lebo naplllle a tektoni ka skladby možno ani neunesle
kompo.dclou realizované rozmery. Treba sl v§ak uvedomi ť , že skl adby virtuózneho charakteru spli181l v tom
ease 11j runkciu akéhosi d lverllssementu a neboli v celku pre také sustredené a su mujúce po č uvanle , na aké
prlvyklo na e storočie. Tr·eba vllak obdivova ť pá či vo!>(
a emocio ná lnu posob lvosť mnohých partii l skl benlo
zvu kovo natolko' odllšnSfch nastrojov - ako su orglln
a viol a. Podra partltury možno or ganov9 part hrať i ua
če mbale.
4stroje sa vyu žlvaju čis te v duchu svet sk eJ
ln:. trumcntálnet tvorby a sledu jú vvválený koncerta ntny
štýl v ru chu klasicizmu. Dielo prezrádza ešte jasné st o·
py generálbasovej praktiky.
Koncert kladie nemalé požiadavky na Interpretov. Sólisti l dirigent Ich zvládli suverénne. Najv/1 ~šfm problómorn bolo z l adiť nástroje v rovnocennú dlaloglcku
korcl;pondenciu ll replikovať ner ovna kýml nástroJmi
zhodné sólové ú!>eky.
Milan Teleckf. známy nasej vere jnosti ako prvotried n y komornSf h ráč, sa u jal sólového partu s Jemu priznačnou kultúrou, ne rvn osťou a citli vosťou hry (možno,
že sme si ani doposi a! neuvedomili, žo te oalv9znamnellHm violistom, ktorý pôsobi v našom meste). sólové epi zódy tvaroval jemnou kresbou l presnou suhrou s organom. Dr. Ferdinand Kllnda, ktor9 sa už neraz zasl(ržll
o bohaté a zaul(mavé rozko ·a tenie organovej literaturv
u nas, vedel vysUhnúť charakter skladby a dômyselnou
r egistráciou vystl hnOť v diele Mrchaela Haydna prlznač·
n9 charakter novok laslcls tlckého dvojkoncertu a z la di ť
súhru s partnerom v o ptimáln u zhodu.

JÁN ALBR l-JCHT

Medzinárodná jazzová konfrontácia

Ceskoslovenský amatérsky
jazzovJ}
rý bol dot eraz cl!arakterrstrcký pre traf est i val v Pŕerot•e si z1skal n11esto v
dtčll ý jazz. Ide lu o obmed::enie výluč 
sústave euró p~l.·ych jazzovýciL podujatí
nej závis/ostr na povod nom lleworleána tak tento rok popri ll českoslo 
sl.:om ja::ze a z neho vycllad::ajúcej tzv.
ven ských súboroc ll vy st upilo i 9 zahraanglickej školy. Do trad ičného jazz11 no mčných formácrr (z Pol.~ka, Maďarska,
ve/to potlalia prrbúdajrí vy ra:zné dielčie
NDR, Svajčiarska. Belgicka a I/o/andvplyvy folkMmelto blues, i:cmoiiskej poska) . Zaujlmave je, ze l.·ym naše r eprepulárnej hudby soul a rhythm and
::entatwne jazzové podujutie - praz.~ký
blues al.·o 1 prt•l.·y or cllestrallreho swm festival, mal v posledných r ol:mkoch
gu. Revwal Jaz:: Band v mštrwnentálustálenrl, alebo mierne klesajúcu t enllych pretrváva na koncepte v duchu
dencii!, Pŕerov naopak i v tomto r oku
anglickej skoly a v rámc1 toho má posa kvalitatívne zlepšil a tak z m no/tých
zomhod mí 111 terpretačnrí ú r or•etl; to b!f
aspektov sa ríroveri oboch zmrenených ' však samo osebe pravdepodobne 11ebolo
podujatí začína podoba(. Pomocou pri
Mai:tlo 110 umrest11e11ie sa mc d ~r ,.európzabezpečovam dobrého iltandardtl CAJ F-u
.~ko11 e;r/ ratrredo11• . K olísajrlce va:ky
je exrst611cia Narodného ja~zot,ého fe smed::i
prvo11
a druhou
kat egórr ou
twalu (od r. 1972), ktorý sa kot zá v Allacwplyvmli .~kladby, l.·toré Rc mt•al mterpretoval so spevákom PCTRO\f LIPO~I.
dej Boleslavi. Toto podujatie ma priamu
náva::nosf na Prerov: 111 môžu byt noVttslrípeme lolllo spet>cil.·a. :ameranl:ho
11a cemossl.·ý ( soulový) sposob e;rpresre,
vé neztláme subory včas podchyte11é a
na druhej str ane sa da zabr áni( ril:astl
!IJfVOlalO ll Odbonul.·ov pO(l Obllé IIOdilellle,
f omwcu, ktoré 11a CAJF nedozreli. Pa al.·o pred rokmt ( 1967) preror·., kfí debut
11tedaj.~ej vokalnej sótr.~tku Re,.wotu Ile raleltle s českým národ ným festivalom
leny Prrbusovej ( tat o sa u:: v s uca$nCI.~tl
: rada/o by sa ::organi::ovat t re::. obd obllé podujatie 11a Slovensku. To, že zat•emtje výluc11e obtranskemu povolamu ) .
tial sa tak 11estalo, je v1nou tun aj.~ej
V tejto ·" iv1slosti je zaujunavé spome malej ja::zovej aktiv1ty (brati.~lavský
IIIÍf, :e na Slovensku spravrdla tlellac/uidzajrí u platnenie speváci, ktorí sa vuOsvetový ústav 1wažuje o festivale amat ér sky ch in!trumentál iiiJCh sku pín r ôzéletluju ::o štandardného su6sobu llllerpretácle pop muste; je lo zbytočrté
n yc/l žd11rov, z obla.,t i jazzu, populdrnej
ochud obneme t11najSej scény.
hudby, r ocku.. a pod.) .
Pŕe rovské koncerty dobre d okumentoCAJF je stítaí ný fesltval: v pruý cli
vali aj sučas11é trendy moderne/lo ja::u
šres t rc h ro čníkoch por ota h odnotila sríTu sa v poslednýclt r okoch obmed zzla
bory v kategórr aclt tradičného a moderrriekdaj$ia možnost kategorizácie do metlého jazzu a to tak, že určovala
ktor ého zo sloho v (bop, we.~t coast, hard
tJUmerrcké poradre. Vý voj však signalibop , f r ee jazz a pod .) a väčšinou zjedzoval, že tento syst ém stráca opodstatnod 11šene m ii~eme rozozna( d ve hlavnenie: v mektorfich prípadoch sa medzi
né rámcové t endencie - a t o moderný
existujriclmi kategórraml zotierali roz mainstream (či že syntézu predcllád zadiely a navyše prib1ídall nové kategójlicicll prvkov vývoja modemého jazzu )
r ie (a vatttgarda, jazz-rock a pod .) . Pres a avantgardttli jazz. Tú druhú tendenciu
llé urceme poradia vyvolávalo neraz u
vyn ikajúco zastu povalo k varteto OM zo
me~· torrích z účastnen ých pocit y krivdy.
Svajčlarska. Zvuková aura produkcie
Pre t o od vlanaj§ka platl no vý SlífahlfÍ
presahovala k omorné obsadenie k varteporiadok, ktorrí sa dobre osvedčil. Súta (flau ta saxofóny, gitara, kontrabory s tí zaraďo uan é bez ollladu na ; áner
bas, biele 11dstroje ) . V spletitosti zalljído štyroch výkotmostnOcll trred. 'llapriek
mavýc/1 zvukov sa da lo (ažko orient ovať
už tradične prísnym kritériám prerovJedtlotlivé nástro je boli elektrickou cesskej poroty, sa pomerne mnoho - ce!-.
tou mod ifikované (dozvuk, spätná vQ::ko ve sedem formácií umiestnilo. u pr; ba, zmena r ozsalzu 11ástroja, r 6zne r e·
vej skupme (európska e:rtratrieda ). Z
gistre), k11 kompakt nosti pris pievala tte'i
nich len dve bolr zamera11é na tradič
elektrofonická lludba z magnetofórJové ·
IIIÍ jazz: SAMI SWOl z Polska a jediní
lto pásu. Celé ic/1 vyst1l penie tvorila jed·
účastníc/ zo Slouenska
REVIVAL
na skladba, v ktorej zjavne reali::ocal•
JAZZ BAND. Umie$tnenie bratislavskýcll
progr amový zámer (poslu clttič sl ho •110
lwdobmko v je o to cennej!ie, :e o et ze domýUat pomocou asociácií ) .
a·
ky popredné pra ::.~l.·é $kuprny, medzi Ili priek dlhému trvaniu (asi 30 mm.) bolo
mi i také oko napr. PRA2SK'V DIXIE~·ompozicia emociálne velmi pôsobwá.
fASD, STEA11BOAT ST0\1PERS a JAZZ
••yvoláva pocit d obrod ružstva z pozllá FIDDLľRS . J..·toré 11i maj1i v európskom
l'atlia čo/losi 110vé1ro. To zá ro veň je pn
konte.rte me110, sa umie., l ttill v dru heJ
lcjto h udbe. kde 11~ neplatia .~taré k r ikategor ir Po/ia r i a Bra/1,/avčania majri
ll'riá a n ie s1l e.He vykrr§t alrzol'allé 110spoloč11 é t o, =e $0 tl ·ll..·tí ~ali t•uma•llt z
cé, vlastne jedm ým znakom k valrty (fa~určltt/1 0 sta11dardného st ereotypu , kto-

ko je 110pnklad rozo:11at podrel inUrumentálnycll scltopiiOiilr a t ec;l11uckeho vybavema na celkovom v ysledku) .
aše modemé sk11pmy nedlsponujri
vličšmou pot r eb nou teclmikotl a tak
i t í, ktorých by :atl)ímalr e.cperiment11
s no vou zvukovost ou, ostávaj tí vwc -menej na pode tradri:néllo cllápama mštrumentaltlej hudby. Prerov ukázal, ie v
Cecltách vy ra .~ tá nová, mrmorladne lia daná generácra hud obníkov (na Slove tt·
~ku sa v tomto smere tle!lkaza/1 výra::•reJiile talenty). V prvej kat egórii sa z
wntestmlo
KVARTETO
EMI LA
m cll
V/KL/CKt/10, ktoré v s!lčaSIIOSir p r e: l ·
va elle prirodzene nutný eklekt izujlicl
predstupell ku svojskémtl prejavu: lll·
sptrujrí sa naj:ávai:nejštmi osobnostamr
.~r íča.mélto jazzu, námatkove by sa dali
u tt1est mená Mr/es Davrs, Joli11 Mc Laughlm, Chíck Corea a pod. l c/i hudo b11á
pred.~tar•i vosf a jo::::ot>é c1tenie svedčia
o velkej per.~pel.·ti vno .Yir kvarteta. Vetm1
prtjemne prel.·vapr/1 t rez hudobtzrcl z Pot,,!.·a a Madar~ka . Vdaka vysltípenm sext eta I'JTrR BR ASS mal .~om prvýkrát
mo::11ost poi:uf po~luchačov jazzovej fakulty budape§tianske/10 konzerr,ató ria.
\laďarski 1wdobníci negovali
maniére,
ktor(J boli dotera: pre lamojiil jazz pnZ/lačné. Opr ostili sa od prevahy tecllnlckej virt uozit y rwd hudobnQm citetHm, ich hru charak teri::ovalo strhujúce rytmické napät ie a nápadité, moderné cileme rmprovizácie. Z Polska sme
už počuli mnoho výbomýclL skupítt, ali
veľké
orchestre (najm ll v amatér skom ja::ze) lti nemajrí veCkrí tradíciu
BIG BA D Z WROCLAVI však mal moderné aranžmán, zohraté, zvuko vo vy va žené sekcie, výbor ných sólistov r
vlastné skladatersk~ zázemie. Do prve)
kategórie sa samozrejm.e dostalo tie::
TR IO JACKA .V AN POLLA. Je ai dojemné, že h olandský klavi ri sta, ktorý md
už v európ.fkom ja::ze svoje stabUné po'tavenie, tak vytr valo každoročne chodí
do Pŕerova. Dokonca aj na jeho posled •Jej LP platni. ktorrí vudala firma Decca
srí d ve skladby. ktor(J nazval: Cesta d o
Pŕerova a Objíždka.
V Pŕero ve neostávalo mnoho času na
-~vánok: po koncertoch jam sesslony trvali a~ do r ána Od des iatej sa 11ž zacína/l semmáre, na ktorých sa hovon1n
> r 6znyclr :záva~nýcll témach (výZ11am
;a:zu v qís tave na!ej lwdobnej kult ri'11· srtuacia v masovo-komunlkačnýclt
pro.~triedkoclt, v hudobných vyda vate{ ~tvách ) a premietali sa filmy s ja:::ol'OII tematikou. Ciže dá sa poveda(, že
•ra feMivale si pri§iel každý na svoje:
?becenstvo získalo mnoho 1wdobtrýcll ::á! ltkov a lzudobnícl podnety d o ďaliieJ
činnosti

Tf'; OR WASSERBERGER

Takmer v predvečer hlat.PIIJLII osldtJ
25 výro č ia LOC ICE Z1slr sa v 1\ 0II·
cer lllej S1e111 Cs. rozhlasu v Bratrsla ...
ve bývali sCill>lt a clenovw ~1iboru prispie( svojm1 t•y,,lupelllm 11a koncer ~
le k slavnost ným lučrricwrskym d11om.
I ch počel. pravda, nebol uplný, •ro
umeme l1Jrh. l.·tori pri§lr - 1 spät•re
vr/tat o ~·elnu prra:nll'é ~ve tlo rr u 'u bor, klar y ~a v éasot·h prvych dotuA·cm
.~o .~pevcickym wnemm ktoré sa rle ~l.·o r stalo profesrou spolupodielal
•ra tvarooaru wh umeleckej osobno.,/1,
ctaval pné prrle::r l o~ l t oeerovat st talent, ::iskavat prep otrcbttll seba1.~tot rt ,
Prliill :: Bratislauy "7 Luba BARICOV A
(St D ), Anna ST A ROSTOV Á (\lo vá settla), Emílta \1/STRIKOV!. - BUNCEKOVA
( V US), Oncl rej \IA L AC// OVSK"?, Amol'.t
JUDT a Jo::ef RA t l EC (SND), : Ba•t·
.~kej Byst r ice Jarmila V ASICOV Á,
Ste/all BABJAK a Fratlli§ek CABA .'J
( DJGT) a z ost ravskej oper y \fa ria TURfVOV Á a Jo::ef AB EL. Takmer
vilctci sa v súboroc/z, v ktorých po ~
~obra. uz dnes pre bo jo va li na celné po ...

:rcre.
K oncert bli valých členov Ltíčnic 11
mal zvláštnu atmosf éru pohody a
akellosi d omácl.·ello t epla: vyvolal JU
u:: srdečný a,ríftovor riadite /a súbor~~
ctr. Stefana KLIMU l slová. ktorými
Milan SEM/K
uvádzal
jedtJOtlivflrll
uč lnkujticicfr . Pris pelo i hladr>ko. :lotené zväč a z prraz11ivcov a pamät111 ~
kov. z ktorých vy rástli aj vďaka
Lríčnici prraznivc1 vokálttefto umenia. Dramaturgiu kotiCertu tva r or•ala
trízba účinkujúcich reprezentatívne sa
predstavU výberom zo sveto véh o oper.·
néfto repertoár u (dominoval Verdi) ,
ale sltčasne aj inter pretáciou úprarJ 111dových piesní, čl p6vodnej. mmr mp lro vanej tvorby prípome111ít clu·1le
lríéničiarskeho pôsobenia.
Podujatiam . akým bolo aj strel •wtrc
bývalých členov Lúčnice zvykne sa poskytoval zlava v zmysle 11ároč •w.~ t i,
::vykttú
sa
toleroval rn terpretoé•re
..slabšie clwlle" - na konto .~polocell
~kej 11dalost i. O to vlič§mi prekvflprt a
• i ro veň toltto koncert u. Pre::eniOL'at 'a
tu nejeden hodnotný hlasot•ý tna/err ol,
prevládali technická a pred 11e.~o vá r rz,..
lovattosr . ambtcróz•1osf. ulw.~ . Zo z• éllo uhla týchto 1cr•alrt - :o bpomre•l·
1co vého koncertu vunlkia r1ajmi1 Bari covej Dalila. Staro.~to vej int erpretát•ca
belliniovskej árre. Ábelov Lcn.~kr , a
Violetta M. Tunlo!'eJ.
M.

z.

Z CJ•I6rle
opery SND

Zatlatkom tridsiatych rokov prich4dza do o pery SND
prvá s kupin a sloven~k y ch operných profesionálov. Sú
IO Sj)f'VliCI. ZIUCI VVIllk8JUCeho pedagóga bralls lavske]
liDA prof josefa Egom>! a mladý dlľlgent Ladislav
Holoul>ck. sicu pražský rodák, ale už naplno zrastený
so slovenským pro~tredfm V rokoch druhej svetove j
votnv objHvujP. Sit za dirigen ts kým pultom nová tvár mlttctlk z podtatranskej splsskct oblas ti - TIBOR E"RESo. št udoval na bratislavskej lludobnet a dramatickeJ
~ka démil kom pozlclu (u A. Moyzesa ). dirigovanie (u
J. Vlncourka l a kluvlr (u A. Ka fendonj] , potom sl ako
~t l pend lsia tri roky zdokonafoval s kladatefskú a dlri~Pnt~ktí prorestonal1tu na preslávenej runskc t Akadémii
SY. Cocllie. Ked sa vsa k v roku 1942 vrálll do vla ~ll
a z1skal angažmá n v S'IID, musel aj on s platiť začiatoč
nícku dan, tym viac, te operné naštudovania boli ut
v rukách skusených dirigentov - V1ncourka, Holoubka
8 Schdffera. A tak v prvých troc h sezónac h naštudová
va Iba operetné tituly, a ntekofko baletnych reportoá
rovych čisel. Po osloboden! sice ope rety vys triedali ope·
ry, ale zatia f ešte n9tno2no hovoriť v s úvislosti s Fre~om o profilových Inscenáciách. Ak ýsi zlom nastáva
v roku 1949, kedy sa mladý dirigent ujlma Séfovského
'ezlo v opern o m súbore kollckého Státneho divadla .
Stvorroč:né koste-ké pósobenle dáva mu možnost popasoval ~o s d ielami najnl\ročnejl:.lml, a tak s l oveľlt a zá rove ň zdokon11fovat schopnosti. Naštudovania Soročin 
ak6bo jarmoku, Korsakovove) Snehulienky, Cajkovského
Eugena Onegina, Musot·gs kého Borlaa Godunova ako aj
Stravinského ba letu Petr ul ka a celoš tátnej premiéry
Cha čaturlanovej GaJané nesú už pe č a( originá lnej
a tvorive j dirigents kej osobnosti.
Po jednosezónnom Intermezzo v mladej Slovenskej
filharmónii vracia s a Frešo na jesetl roku 1953 do
opery SND a ko jej šé fdirigent. Po Zdeňkovl Chalabalovi

preberá luMlka, Predaaá nn81tu a Krátiinu a v spo·
luprácl so sovietskym re~lsérom Dombrovským podpisuje
s a pod uspe!nú inscenllclu Bori• Godaaon. V nepretr·
žltom prúde dvadsiatich sezón na prvej s lovenskej scéne vytvára potom rad na~tudovanl, ktoré sa radla k tomu najlepšiemu ua pa lete výsledkov bratislavskeJ opery.
Po smrti S. Jurovského stáva sa umelecktm Wlom aiboru a tento post zastáva až do roku 1968. frelo• diriaeatakt rukopll cbaraktttrlzuje allná cito•oat, amyHI
pre budonnle opern6bo dramatll!na a •efml •frnná
dhka s pontánaoali, s akou sa ponára do lttdla diel,
nafmii ttch, ktoré sú mu po l ttlovef strlinke obnlál t'
blfake. Vefkoryao buduje i iroké orchestrálne celky
( uplatt)uje sa z času na čas at ako dirigent symfo·
n1ckých koncertov], ale nes tráca zo li&retera s peváka,
ktort je v istej i:aati opernej literatúry hlavnfm, ak nie
jedlafm noslterom hudobno-dramatickéh o vtruu . DokAle sa mu prlsposoblť, doká!e ho l lnlplront. Ak na
jednej strane vydoluje z orcbeatra vletok zvukovf a rarebnf arzen61, je oa 1traue druhej z námy ako •tbornt
sprevá d zal!. Po týchto konštatovaniach logic ky so vyde lu ju z pestrého repertoáru dve hlavné Frellove du·tgents ké domény. jednou z nich je povodní 1to•enská
tvorba, ktorej aststoval ako spoluautor premiér Cikkerovho Jura )ánolfka o BeJa Bajazlda, Suchoňovh o Svä topluka a Moyzesovho Udatn6bo kréra - druhou Siroká
obl a~t talians kej romantickej opery, najmli tvorba verlstlck6, ktorá najviac korešponduje s jeho lmpulzlvnym
muzlkantským chorakterom. S jeho menom su spájajú
uspesné koSické nastudovanie Aidy, Bohflmy a Gianni
Schlcch iho l bratislavské Inscenácie dvOJice CAV + PAG,
Dona Carloaa, Aidy, Otbella, Ri&oletta. Na)Cennejille vý~l edky dosiahol v talianskom repertoári v obdobi pos·
lodných r o kov, ked sa mu s polu s teamom prlnajmen ·
som rovnako zaangatovaných spolupracovníkov l rožtsét•
K1·tška, výtvarnlk Vyc hodil l podarilo cel kom jednoznač
ne potvrdlf životnost Puccmlho je dnoaktovi e k PlUť a
Giannl Schicchl (1968 ]. Belliniho Normy a zároven od kryt nové výrazové polohy Pucciniho opier Turandot
11965 1 a Madame Butterfly 119691. Je len sam ozrejm é
lo Fre~ovu dirigentskú činnost nemožno obmedz lt Iba
na tieto dve repertoárové centrá. K teho najvýznamneti;lm naš tudovanlam patri s lovenská premiéra Debussyho
opernej bás ne Pélleas a Méllsanda, československá. premiéra Brlttenovho S na noel svätojánskej, Hlndemlthov
Cardillac l hudobná ..:lotka jedného z vrcholov praxe
opery SND v uplynulom desatročl - predstavenie Gluckovho Orfea a Eurydiky l o pät s Kriškom a Vychodllomj.
Už o nlekotko dni budeme mat možnost v opere SND
vypočut s l jeho Toscu, dielo akoby s tvorené pre uplatnenie muzlkantského temperamentu. kolorovania orchestra a s lobodné, cllovo spoluzaangatované vedenie s peváka - vlastnost!. ktoré patria k určujúcim u mP.Ier.kvm
dcvfza m zaslúžilého umelca Tibora Freš u.
JAROSLAV BLAHO

tttwárací koncert
Po slávnostných fanfárach, po
prlhovore riadttelky SF Košice
Anny Kovlirovej, otvoril za učas:
ll členov Rady NV mesta Košic,
zástupcov
Ministers tva
kultúry
SSR, tla če, verejného l politického života dna 27. apr!la t. r. v
Dome umenia uámestotk ministra
kultúry dr. Pavol Koyi medzinárodnf budobnt [estival - XVIII.
koiicki hudobnú far. Toto podu·
jatle je výsledkom organizačného
usllla východoslovenských
pracovnikov v oblasti kultúry, ktor!
za výdatnej pomoci zá s tupcov NV
mesta Kosrc vytvorili festi valový
výbor, zabozpeču jucl organizačnú,
propagačnú a umelecku s tránku
festivalu.
Pod taktovkou svoj ho šé ľ dlr1
genta Bystrika Rez uchu vys túptla
Stlit•a filharmóni a Košice. Cente
ná rl um Mna Regera pripomenulo
dramaturgia programovantrp jeho
Variácii a rftgy na té mu W. A. Moaarta, op. 132. Technické a najmä
výrazové zvládn utie problematiky
prcmenllvého obsahu jednotlivýc h
časti die la je prlsnou p re vierkou
vyspelosti orchestrálnych hráčov .
Ak sl uvedomfme, ie SF JB teleso mladé, buduje sl svoj umelec ·
ky profil, pochoplme a s nažlme
sa ospravedlnlt rad ncdotlahnutych detail ov, ktoré rus tvo skr esrovall dtrlgentovu poetlzujúcu J..on·
cepcJU - s široko ro..:vlnutou ro
mentiekou agogikou. V prvom ra·
de slllétkom c h 9ba flste jednotnosť
R natmli s ťavna tos t farby, ktorá &a
zlskava Iba viacročným hranlm.
sústredeným počuvantm a prispO
sobovanlm z vuku nástroja . S uzna
nim sa treba vys lovtt o práci dl
rlgenta Režuchu, ktorý musf pri
v9sledne1 koncepcii diela prlblla·
daC na možnos ti tohto telesa. Tá ·
to jeho vlastnos t priniesla ovocie
' dverečoej, rozmerne! ft1ge, ll

ktore j v r4mcl dan ~c h možnosti
vybudoval plochu pomerne účin
nej a pre svedčivej gradactP..
V BeetboYeaowej IV. sym ftl nii
dokáza l Režucha tak Isto lmponujúce výsledky: v prvej č a sti pre·
svedčlvo vyzdvihol údernos ť, spevno s ť a spád tempa I naplltle dy
namlckej stavby. V druhej ča sti
sa rovnako ako prt Regrovl ukázala absencia 1ednotnejsej ľarby
jednotlivých sláčikových skupin
neraz sme postrádali a1 potrebnu
zvukovú mäkkos ť a súčasne aj vy·
váženos t sláčikov s os tatnými sku·
plo am l.
Použitie vox human a s talo sa už
charakteristickou črto u hudobného
rukopisu slovenského skladatefa
Tadeliia Salvu. Tento úzus ne ·
opustil ani pri konclpovant premlérovenej Balady - fa ntázie pre
klavlr, aoprlia a orchester. Na jmU
part s ólového klavlra je veľmi ná ·
t•oč n~ a exploatuje hrá č ov virtuózny fond. Fakt, že Salva venoval to·
to dielo vynlkajt1cemu Interpr etovi Petrovi Toperczarovl, ktorý spinaJ vs etky podmienky vydarenej
Interpretácie, Inšpirovali s kladate
ra pri konečnom rozvrhnulf a
s tupni využ itia jed notllv~ch kom ....
pozlčn~c h zlo!lek.
Vzfah medzi kla vtrom [resp. l
sopránom l a orchestrom nemá
c harakter dialógu v zmysle baro
kového concerta g ro!.sa. pretožP
orchestrálny sprievod tu má skOr
fun kciu zvukovofare bnej v~plne
Ak by ~.me hladal! paralelu s kon
certn~m žánrom š týlovo s tarš lrn,
s kOr by s me ju nac hádzali s romantlck~ml klavlrn vml koncertmi.
Pravda, Salva sa zásadne vyhýba
témam kantabllnejš lm, ktoré v romantických koncertoch mali predsa len významnú a neraz prvoradO t11ohu. V s trednej časti Baladv
nachádza me reclt11tfvnv úsek, kto

n
Hoci o v9vo jl tanečdho sdboru Ldč
nice pgeme podrobnejšie v článku Iného
autora, aspoň v skratke s a chceme zmie
nlf o dojme jubilejného koncertu - do
slova koncertu - pohybu, mladosti, ná
padov, farebného vkusu, tanečnej vybrú
~enos tl , aký prezentovali na Javisku ope
ry SND Jt1čničlarskl tanečntcl dňa
10. má ja t. r. Nie je celkom samozrejmé, aby sme na pódiu videli tolko zollratostl teamu. ktor6mu nesporae .,veU"

r9 je akOU!.I retntnl!.CenCtOU na
Chopinov koncert f mol l Il. časil),
pravda, v zásadne odlišnom š ate.
Celkove je klavlr tt•aktovaný rozlične ako rytmický, neraz bic l, ale prevažne virtuózny s ólový
nástroj s dominantnou funkciou
v hudobnom prude . Clenenle die·
la na po sebe attacu nadvll zujúco - tri čas ti je pomerne lah
ko postrehnuterné. S tredná čast
je vo či dramatlckejslm. zv ukovo
kompaktnejšlm a techni cky e xpo·
novanejšlm okrajovým častiam svoUm pastelovým tlet,ovanhn Otlnným a prepotrebn9m kontrastom.
Finá le je ohi\ostrojom stupim júcej
!>a technickej bravúry a tvori skvelý záver tohto via c než pozoru·
hodného prfnosu domáre1 koncertnej llteratťíry.
Vefkou výhrou sklada te fovou bola s kutočnosť, že dielo zveril umelcovi takých vyni kajú cich kvalit,
s uverénnej techniky a pevného
rytmu - ako je Peter Toperczer.
S preitho prlznačnou dôkladnosťou
pris túpil k naštudovanlu tCJIO novlnky, ktorá svojimi nárokmi.
avantgardnými vy jadro vaclml pros trtedkaml sa dosf z načno vymyká
z bežných klavlrlstlckých nárokov
Režuc ha nanovo osvedčil SVOJ U
s kúsenos t s reprodukciou novej
hudby a značne sa podtera na zos úladenf hry sólistu s orc hestrom .
Orc hester, hoci mu a utor zveril
zvllčša úlohu doplnkovej farbv k
zvukovo prleraz nému klavfru, hral
svo je party s tlahnuto, tónovo pri sk romne . Sopranis tka Alž be ta Mrá zová, sólistka opery So v Koši
ciach, ktorej svieti vs> hlas zas tu
poval tednu z rarleb zvukového
rámca klavtrneho tOnu, podala vý
kon svedčiaci o Istote, o lntona č
nej, rytmickej a konečne l výrazoveJ pohotovosti.
VtADJMllt t iZIK

<.horeog r a t ltefan Noalir, umelec, prtsne
kontrolujt1cl všetky zlo!ky predstavenia
1.4s luhou jeho a v9tvarntka se'ény (V.
Gru1ka) , kostýmov (~. Kilod, O. Roblil!o" l s a na velmi pros tunkom, lmlt4
ctou slovenskej čipky rámcovanom pó
dlu, s jemnou tylovou oponou - po vy
-.tapenlach, rozohral v jednotlivých čfs
Iach priam vodopád nápadov, umelecky
pretaven9ch z pôvodných ludov9ch zdro
lov. VoJmi početné, vetmt rôznorodé. no
vä čš inou mladé obecenstvo, ktoré napi
nllo divadlo snáď tak, ako nikdy pred
tým, vede lo ocen iť tdto lnvenčnosf cho
reografa, ale l profes ionálnu prácu In
terpretov, ktor! dnes spNv.tll z Lúčnice

Jose ph Haydn: Symfónia

č.

44 a 1!. 49

Dirigent: Carlo Zecch l
Hr6 Slovenská lllharmónla
OPUS 1972
Z bohat eho symfomckeho odkazu Josepha Haydna sa
oblube mterpretov a pozornosti muz1kol6gov a vyda va lel sl•ev Ieina diela z autorovho pozdneho tvorweho
obdobia - tzv. parížske a londýnske symfónie. Je to
p ocltopiteľllé L' týchto skladbách sa uzákonil doko nalý t var klasickej symfónie s perfektnou tematickou
kOI!CiznosCou a propo rčne vy váženou a koncentrovanou
formovOtl výs tavbou. N eobyčajná jasnosr a bezpros tred ..
no.~r exponovania a r ozvíjania myšlienok je typická tak ..
mer pre celú Haydnovu tvorbu a podmteltlla určité ha11•
livé a z nepochopenia plynúce označenie " papá Haydn''
- skladateCovej reči. Jeho tvorba však nepost upovala
vyrovnaným , jednot várnym a jednoduchým sledom, ako
l1y sa na prvý pohťad mohlo zdať, reago vala aj na spolocenské ov:zdt~šie a ovplyvríovala sa n1m. Jednou z ta-kýchto duchovnýc h polmii t ok bolo hnutte ,.Sturm und
Dra11g": voč i r okokovej vyci:zelovanost i a ranoklastckej
uhladenosti :znamenalo toto lmutle obnovu barokového
passionata, vzru~enosr, :zvýšenú obrazovii predstavivosť,
značne ovplyvnenú po:znélvaním dramatických predlôh.
Smer , ktorý obollaltl aj literatúm a maliar stvo, vplýva
okolo r. 1165 aj na Haydna. (Zoznamuje sa s drámami
Shakespeara a ku llmohým ptiie aj hudbu.) Spomínaná
vá!imvosf vsak nepram ení :z baro!..·ových duchovných tradtcii, ale obsahuje už čosi predromantické. Prejavilo sa
to najmä v melodickom a lwrmontckom prtebehu ( veU·é
rntervalové kroky, chr omatizmus). proti prevažttjtícemu
duro vémtl stereotypu sa vyskytuje mol. Impulz ,.St rtrm
wtd Dra11gu" v Haydnovej t vorbe. na:zýoaný r omantic kou .,krízou" 11etrval dlho, ale našfastie kladne
ovplyvnil jeho ďalší t~melecký ra st a nemalott mier ort
pri.~ pel k dokonalosti po.~led nýc h opusov.
Je len 11a škodu, ie sa so skladbami t ejto Haydna ..
t'Cj tvor wej perwdy obo:znat11tljeme len sporadicky. Pat ..
rí preto pl11é uzrrame a :zásluha dirigentovi CARLOVl
ZECC /ll \ IU, ktorý siahol po nekorwenčnom Haydnovr a
so SLOVENSKOU FILf/ARMó NIOU nahral dve symj61t1e
- č. 4.~ e mol ..Trauersymphonie" (Smútočnú ) a č. ~9
f mol ,.La pass/one" (t áto napriek vyššiemu poradovému číslu vznikla sk ôr - pravdepodobr1e je prvou :zo
symfónií obdobia ,.Stt1rm und Drang" ). Molouá tonalita,
netypická t1 Ha11dna (patrí sem aj známa fis mol .,Roz ...
lú!: kova" symfónia č. 45 ), je určt1júcou pre celkovú ruí ..
ladu oboch ~kladieb, romanti zuj1iCt1 melodickú rozor va ..
nost l harmonicky pestr ejlií pôdorys. (0 čo jednoduch§le sú stvárnené jediné :známej§le molové symfónie z
11eskoršieho obdobia g mol :z parížskych a c mol
:z londýnskych!) Rafinovaná práca s rytmom v e mol
symfónii a nezvyklá koncepcia f mol symfónie - prvá
veta Adagio! - dopltítljti celkový výraz , ktorý dostáva
individualizovaný charakter, v tých časoch čosi neobvyklé (K obom symfóniám mal llaydn osobný, itttínmy
u:ztah - f mol údajne písal pod d ojmom tragickej nehody, žiadal si, aby e mol - Smtitočnri - hrali na jello
pohrebe.)
Carlo Zecchi sr bol tste 11edomý tlicllto pozoruhod ..
nýc/1 znakov t hudobných k valít diel, lebo j eho kreácta,
tak ako 11am ju tlmoét gramofónova plat•w. plne vystthuje pochopenie Haydnovej tvorbu a ko11krétne týchto
skladieb. Jeho taliansky temperament, šarm a elegancra
modelovali každú melodtckú frázu, citovost sa zrač f
zo st vá menia lqri ckých pomalých ča s tí, ktort(ch emo •
cionálna ttá plň v mnohom tli huclobne a1ttlcipuje Bee ..
thovcna. Zecclli však nikde neprehnal v afektoc1t, dodr ..
zrava ~ús trede,llí lcollcepcw celku. voli miernejšie tem ...
pá a znamenite pripravil orchester. Slovenská filhar ...
mónia hr á výra z•1e. plným tó1tom, VIJr ovnaltosf a zvuko ..
vá kultú ra vládne medzi skupinami slačrkov a dychov.
Nahrávka 1/aydnových symj61t1l -~ Carlom Zecchim a
Slovenskou /ilharm6niott sa realízorJala ešte v roku 1969
v spolupráct so Supraphonom - do svojho edičného
rok u 1970 ju zaradil aj Gramofónovú klub. Vfíbomá
teclwická lcvalita nahrávky prastické stereo, minimálny šttm - znásobttjtí pôžitok z vníma1ua krás Hayd·
ttove j lwdby.
ĽUBOMTR CHALUPKA

,

Na bratislavskom koncerte z českej hudby IJIIStúpilo
aj SUKOVO KVARTETO A. Novák l . husle,
V. lou:za - ll. husle, K . lfeMk - viola « /. StroB violončelo
SnlmkA" ~STK

najprograsfvnajl( sdbo r svojho druhu u
nb. Ich ,.ekvlllb rlsttka" - v tom na j
lepšom slova zmysle v takom Pallcoyom
tanci, zohratosť v člsle Na det1'lan1kych
laa och, alebo v záverečnom S•latku ne
Zempllae nemusf vychádzať zo !ipeku
láclt, "ako" chytiť za s rdce dneš néh o
diváka doma l v zahranlčf ... Vych~dz ~o
z originality, priam úmornej driny sn
~ tále novopric hádzafllclm aparátom mia
d učkých kádrov. Iné polohy skOr ta
neč no-baletné kreácie u kázali l účni
č larl v pásme Ef, hu111irl ale zá klad
bol predsa len v š tylizovanom uchopenl
fo lklórneho materiálu, ak9 sa s tretol s
najvAčšfm ohlasom v takom ~.

alebo vo vtipnom ~lr6koYom. Starite 1
celkom nov6 čfsla tu mail základ (na
90 percent) v Invenčne! hudbe S•etoz6·
ra Strai!lnu, ktorý vyrbtol z p0vodn9ch
foriem a mol!nosU práce s folkl Orom k
celkom nov9m (niekde s modernou hud·
bou korešpondujdcim l prejavom. Pritom
lebo hudba vždy c ltl tanečne . . . Orr hester pod vedentm Miroslava ~mfda
sa stal jedným zo základov ds peš ného
tubllejného programu večera , z ktorého
sa odchádzalo s velmi rados tn9ml 11 nedlskutovatefns>ml pocitmi tednozna~ného
vftazstva mladosti a poctive j pr~ ce

-•1-

NAš ZAHRANICNlí HOSŤ

Zo zahraničia

Americký barytonista

• Na 2!1 näzkov sa plánu .. aow6 a dopoalal aajtpW.
nujlie vydania dotera~ známyab dlfll DMITRIJA IOSTA•
KOVICA. Má vyjs( do r. 1979 • moakonkoa budollao•
vydavateratve Sovietski! kom poaitor.
• Zvláštny priebeh malo uctenie 11 100. nar odenitl
ENRICA CARUSA v neapohkom dwadle Sar1 Car lo. Po
uystúpem ~restich poprcdnuvll tenorlstov - medzi m •
mi Vladimíra Atlantova z Velké/to dwadla u Moskve ct
Maria del llonaca -. klon prcdv1edll opem6 árie a
p1esr1e, do~lo k symllollckemt' uzavre/111 mier u: vnu/(
k r itika Roberta Procidu ~a o.,prat•ecllrul vnukovi Enrica
Carusa ::a l.·rílikt•. ktorú o slilvllom tcnorlstovl napísal
je/to ded. Proclda semor tot/z 11plne- ::ltoclll vy~ttipen le
fnla déllo tenoristu u opere Stm Carl o. Nato Car uso odi§iel v r, 1901 do Londy11a - ::uprlsahajuc sa, ze už nikdy
nevystúpi v clwadlc svojho rodnN1o mesta. l keď sa do
Neapola vrdtil v r. 1921 - zomr iet, na javisku Sa•1
Car la tli 11rl.·cly nespieval.
• STAATSKAPELLE DRESD EN oslavuje v tomto roku
425. výročie svojho zalo ~ enia. Oslavy jubilea tuhlo sve·
toanámebo orche111ra budú vrcholil na jeseil L r . Pri pri·
l elitosti jubilea odondall moobl skladatelia dráid'an·
skému orchestru svoje d iol a na premiérotanie: novi
orchestr álnu kompuzlclu venuJe orchestr u sovietsky ak la·
dater Boris Cajkonk l j , čes k ý sk ladater Viktor Kalabla
zveruje tele11u premiéru svojeJ 4. symfón ie, rovnako bu·
de drUďanský ensemble pre m ié rovať nové kompozlcle
Maďara Andrésa Szolloasyho, Witolda Luloalawského a
Luigiho Oallapiccolu. Bohaté st1 aj prlspeYky skladaOeuaua, Korza, Kunada, 1\l oyera,
telo-r a NDR Matthusa, Koauera a Thilmanna.
• STUTTCARTSK? KOMORN'l ORCHESTER s drrí ~
gentom Karlom Mlínchtngerom usJ..:utočnll velkú ko11~
cer tný zájazd po Sovie tskom zvlJ:e. V iac časopisov ltO•
vor í o úspechu tohto telesa a o mimoriadnom kultúrno-politickom význame celého zájazdu. llosfujúclcl•
umelcov prijali vlacer l význanmi 10uietskl ,wltúml pra ..
cov11lcí.
• MAURI CE BE:JART Inscenoval y Brusoll Verdihl)
TRAVI ATU. Tento známy choreograf a nodtor tanei!n6ho umenia vytvoril llplne nekonunl!né predatne nle. Ce·
Iý prlbeb fe zasadený do llrokeJ apolol!oostl - dlnd·
lo • dindte, -rypravené s mimoriadnymi llnani!nými o6·
kladmi. Podfa kritiky, Béjart tu nasadil zrkadlo Ylff·
dafAej f raoctizskeJ burl oh ll a vytvoril čosi , ~o nikto
nei!akal a čo mil nlált ou pôsobi•osr.
• Raktí!anla venujú u tycllto mesiacoch ::vý!enú po zornost skladatelovl ĽRNSTOVI KAENKOVI. Osterrelch ..
tse/le Musrk::eitschríft podrobnt> referuje o Krenkovyclt
nových dielach a ten ist ý časopis robí propagdciu ce lej je/to tvorbe. Zdá ~a. ako by tieto akcie ~ignallzo 
L'ali zvýšenú pozomost tejto výzr1amr1ej osobnosti hud·
by dvadsiateho storočw.
• BALET VEI!K~HO DIVADLA Z MOSKVY hosťonl
koncom aprtla vo Viedni. Tla č vyu l lla t6to prflelilo11t
pre z ve re jňov a nie l!tánko11 o deji nách Vefkého divadla,
portrétov najvýznamneJIIch tan e čnfkov a naoOYO podčiar•
kta ~tvetov ý •ýanam sovi atskeho baletného umenia.
• Vo svete st úpa :árrJem o sovietske/to klr11•trrstu
ALEXANDRA SLOBODJAI\wiKA. M11oM recenzie ho za.
radujú med::r špičkových umelcot• a vwceré nakladatel slvá propagu}ll jeho koncertné na11rdv~·y.

Robert Christesen,
Vlťaz
,

medzinárodnei súťaže Pražskej iari

Mohli by ate nllm oal!rtoút vái umelecký l hrotopis?
Najprv som študoval na univerzite ~tl\tu Wisconsin
a až potom postgraduálne spev na hudobnej škole v
New Yorku. Mojimi učltelml tu boU Daniel Ferro a naJmil George Schick, pôvodom Cech, ktorý dodnes ovláda
liVOju motorlnskl\ reč a občas chod! do Prahy. V Ko·
doni som ešte študoval plesňovO Interpretáciu. V roku
1971 som zvUazll v newyorskej sOťažl zočlatočnlkov a
pri prezentácii Metropolitnej opery som sa dostal me·
d;d finalistov. No javisku som debutoval v llini 1972
ako Henrik v omorh_;kej premiére Nlolscnovcj opory
Maškaráda. Minulý rok na Jeseň som bol na európskych
stHažlach. V holandskom HertogenboschP a vo rran·
cuzskom Toulouse som obsadil prvé miesto, v Mnfchovo
druhé. Toru to bola tak Isto druhá cen11 - prvú rw·
udelili. Medzitým om, samozrejme, spieval a( domu,
n11prlklad Tomsa pri americkeJ premtére Smetanovej
Hubh'ky.
V stl talneJ atmosfér e sa zre jme cltlte doma . . .
Sútnle pokladám za dobrú vec, pretože ml urnožJ)Ujil
styk s verejnosťou. Nechcem sn vsak stat Markom Spil·
zom speváckeho sOperen ta, som však schopný llplovat
v napätom ovzduši, lebo poznám svoJe silné stránky.
Je velmi dOlellté zvollt sl tle najvhodnejšie skladby a nie také, ktoré dokonale zvl ádnem len ked mám dob·
rý dei"l. Základný kameň speváckeho umenia tvori Mo·
zort. Ked viem spievať Mozarta, potom zaspievam vset·
ko. Jeho spevácko party potrebujl\ vclký r ozsoh. rOzne
nálady, skrátka majstrovský hlas. SutažnO oeast neba·
rlem tragicky vážne a som pripravený kedvko!vek pro·
hrot. Nu budlicl l"Ok skončlm so sútažcnlm, alo až po
Mos k vel
Ako oa vb aapôsoblla prah U stiťal ?
Predovšetkým som bol rád, že som sa do Mozartovho
mesta vObec dostal, pretože zásluhou SVOJho pedagóga
G. Schlcka k nemu mém zvlášť bilzky vzťah. Bol by
som spokojný, l keby som sa nebol umiestnil. Súťdl
bola velmi dobre zorganizovaná, l ked neprekypoval.t
učastnlkml . Mysilm, že ako jediný zahraničný adept
som spieval povinnú áriu z českej opery po česky: ,.My
clzlnou jsme bloudili~. Samozrejme. s predchádzajúcim
suhlasom, aby som toto Dvorékovo dueto mohol pred
nie!>( v sóloveJ úprave.
O apev6ckych sti(al!lacb Y Eor6pe máte teraz ul
takmer dokonalý prehfad a môlete poronhat . . •
Ani nie. Zásadne toli:2 nepočtlvam svojich kolegov. po·
klal sám neskončlm. Ak počujem strémovaného kandl·
cláta, zachváti nervozita aj mlia - a tak so takému
riziku vyhýbam. Mysilm, že najnamáhavoj~lll jo mnf·
chovská s(lfož, na Jm!l pre svoju dj~ku. Pohudol som
v Mnfchovo pr·nktlcky celý mesiac, a mtle to býv11 týt·
cloň-dva. Bolo to pre mlia dost vyčerpllvHjuce . protnžo
v čase srlťaženla sa naplno koncentruJem ibu na svoJ
umelecký výkon. jem, splm, alebo spievam.

SZERYNG
llist6ria hudobnej interpretárrc nie je chuclobm:l na o.~ob
no~ tl 1 pozoruhodnými zlvot'IIÍmi dsudmt i najr6:nej~ímr
numohuclobnýml
:aujmarm
/lu.drsta IIFNRYK SZERYNG ~~
wojun zivotopt.~om r sféro._,
čmno~t1 rozhodne zu~luhuje byt
zaradený 11a popredné nue.~ to
/C'jto l.·uteyórw umrlror1 Nre je
ler1 jed11ým z IIOJ" i'sícll ltusll~lov 110 rwsej plcméte, ale SL"O·

Prel!o ste sa dali práve na spoY6ckn kariér u?
No umverzlte som mal vera záujmov: reči, naJma
§paniE> Ičlnu a škandinávske Jazyky, históriu, antr opolO·
giu. Ak osi zo žartu som to skOsil raz t so spevom a napodiv ml to šlo. Pri študentských muslcoiových pro·
dukclách som mal cel kom slušné Ospech y. Profesori u
mila objavili spevácky talent. odporClčall ml odborné
~t údlum a tak som začal. Svoju prv(t opornO ári u
som odspieval Iba pred tyrml rokmi, predtým som o
opere vera toho nevedel. Teraz ml je divadlo všet·
kým.
Zostanete natrnlo -r Eur6pe ?
a základe mnlchovského umiestnenia ma od bu·
dilcej sezOny angažovala frankfurtská ope1·a. Bolo ťalké
rozhodnut sa, opustiť svoJu vla'lt, ulllt sa po nemecky,
prlvykut sl na odlišné prostredie, ale tu mám v!lč!.le
sancc prenlknut. V USA Je velmi málo stálych oper·
ných divadiel, pre neznámeho speváka te slušné uplat·
nenle sa takmer zázrakom. Poznám mnoho mladých
umelcov. ktorf sice dáko operu naštudovali, alo potom
ju odsplevall Iba raz.
Co viete o syojej najbliU el budúcnosti ?
V septembri európsky debut ako Onegln. Potom to bu·
du vo Frankfurte Majstri speváci, Faust po francúzsky.
Travl11 ta a Don juan po taliansky, Bohéma. TrubadOr,
Turandot a 1. Podfa zmluvy muslm za sezónu n11studovat
12 uioh. Vo Fau stovl mám trež splovat v Riu de janelru.
oko Marcello by som s11 mal objaviť vo Fr11ncr1zsku
u o hostovanl so mnou )ednajO l Dáni. Dllľam. 1e anl
Co:.koslovensko nezabudne na svojho laureáta.
MIROSLAV SULC

PAGANINI
rol.:och Cť.~luje tento 1111''rsta
•11Cif'11 ako 4·orlccri11JÍ umelťc.
ale aj ako ::vlaS/IIIJ kul/urny
l'f/Sla•lec merlc4·ej republiky ~
drplumalll'kJim pa.tom Po L•!ct~·om rwerlenom rue 7e u! preh•apemm, ::e Ja S:eryng ue•WJf' aj drrrgot•UI'lw u hudolme}
•Jede
O S;:erungovl - rmt::rkol6yor•i ~~~ ut doneclám1a prwera ne ·
vedelo Jeho po.~ledn1í objav

'
Autor i:lúrrl;u v ro::lwt·ore s llerJryl.:om S:erynyom ( rpravo )
jimi t·edomo.;faml u a11gaíovanostou patri medzi najv$e·
~t rar111ejiue
zjavy kulturnelw
.~vet a. 1Jod1ny kompo::ic1e u N.
Boulangerovej. §túdium este ·
tll.·y. ftlozofte, lusUme a filO·
lógie ( Szeryng ovláda perfekt·
ne ~cdem jazykov ) na pariiskej Sorbonne formovali osobIIO'f t tlal!i íivot predtým zá::ral'néllo cllefafa. Po drullej
s11etor•ej vojne vyučuje Szery11g
rra Ndrodnej univerzite vo svojej r10vej vla.fti - v Me:r1ku
(narodil sa v PoCsku). A ibo
lllliiOdllému stretnutiu l ve(·
kým rodákom A. Rub.nsteinom
t'cfačl Szeryng za vstup tla sue·
tov6 p6dld a milovnlci 1tudbl/ za ob javenie genldlneho husUMu. O čo negk6r sa začal
Szeryrtg
venoval
sólistickej
činno:;tl. o to rýchlejlla bola jeho kafléra. V po~ledných

vlak vzbudrl
a $en::áclu.

velkrí pozornos!

E!te pred mekolkýml rol.:m1
boli hudobnej verejnosti :ná·
me Iba dva 1wslové koncert11
IIJICCOLU PACM-11\IllO: l.·oncert D dur a koncert It mol so
slávnou Campanellou. Iba IJedávno .sme ~a dozvedeli o !turtom koncerte d mol (ttvredol
ho a nahral na platne A. Gru-.
miau:r ). A napokon bol ob ja·
vený tretí k·oncert E dur. Je·
ho objavltefom me je nik i rrý
ako Henryk Szeryng. O koncerte sa dozvedel z Paganini ·
llo li.,tu adre.,ovaného matke
A keď sa v liste spomlnalo, ~e
v::nlk ~·or1cerlu .~a vla~e na ~-on
certné tumé u Polsku, pova ·
tor>al to Szeryng %a pro•·okd·
eiu. aby 'a o vec ďalet zat~jl
mal. Prv(/ krok urobrl v Cose svojho uysttlpctua 11 Mila-

ue, kde lto predstavili Pagampnbuznym.
PravnuCka
nrlto
slavrteho vrrtuóza mu ukd:ula
mekoCko strán rukoprsu, v ktorom ltned spo::nal Paganuulto
p1smo. Po mekolkodnovom tnedem mohol už Szeryng s Istotou tvrdil, Ze 1de O tretí hUS•
lový kom:crt. Podporrl ho v
tom aj ná:ov trete] čas ti Polone-za, ktorú autor tiez v
l1ste $pomlnal. Keď mu potom
skladat etova rodma navrhla,
aby pr evzal zodpovednost ::a
autentrcnosf k·on<:er tu a aby 110
koncertnc preduredol, ponuku
pn]al. Hoci, ako sám hovori,
neskôr svoju smeloNt trpko Itl·
tor•al. le/Jo nielenže je tento
k·o•wer/ azda na]t'az$! zo ušet •
kých viac ako Stynd.flatrch
k·oncertov, ktoré Szeryng v repertodn má (už Paganini p1~e.
::e technirké problemy koncertu ~ri takmer nelrrate(llé). ale
aj termln prl'ého preclveclema
/Jol clu~lol'a diabolský: celý koncert mu$el •1a!tudovar ::a lest
tý::driov! Ok·rem toho cite do·
k·ompottoval do koncertu dl'B
kadencie ( Payamni to ti z ka de•tcle v~dl/ improvizoval)

Celý koncert, rto najm/l jeho
prttá čaM má v .,ebe lyprcU
čri y talianskej opery, čo u Pagamllllto vobec ~~eprekvapu]e
Tretia (;asr koncertu je azda
na}fazšl notový text, ctk(/ ked11
skladate( 110p1.,a1.
Po uuedenl koncertu l po jelto nallráuk·e na gramoplatne
ozvalo sa mno/to hlasov, pocllybujúcrch o pravosti t ohto
diela. Szeryng, pochop1tetne.
u§etky podobné výhrady odmieta. Odvoláva sa okrem Oli ·
torovej kore§pondencie aj no
progr amy :z Mnichova, Viedne
Karlsruhe, kde Paganini dielo
uviedol a mtmo inélto vtipne
tvrdi, že pozll6 Paganmiho písmo tak dobre, ak·o svoje vlast•r6. Fakt, že 1a tento koncert
dosr odli!uje od ostatrtých
troch, u§ak vzbudzuje pocl!lfb·
nosti u 11iektorýcl• odbomlkov
aj naďalej.
Naki poslucltáčl si buc1Jí moct
Treti Im ~ l ovO koncert E dur
N1collu Paganlrlilto v poduru
l l enryka S:eru nga I"JIPOčut rtn
tohtoročnej Prnhkej fan
PE fER t.IICllALlCA

Poltlad na lltadisko a javr.~l.·o ples11ovýcl1 ~lam1ostí v Rige.

ARNOLD KLOTI"dl

d ••biletllll

lot~T ~

ke i

zbot•o,~ej ktJitúr·~,.
Dna 21. a 22. súla sa v Rige
už po ~estnésty raz bude konať
sviatok ple11ne. Su to tradič nO
hudobné slávnosti pod holým
nebom, ktorých so zOčastnf
12 000 spevákov a ak k tomu
prirátame detské súbory, dy·
chovky a tancčnlkov, vzrastie
počet účastni kov na 20 000 To·
horočný sviatok plesne okrom
toho osl!vt sté vý'rollle od svoJ·
ho založenia v roku 1873, ked
sa položllt zéklady nádherneJ
hudobneJ tradlcle, ktoré sa v
podmienkach socializmu obd!
vuhodne r ozmohla.
Lotyši patria medzi Ile eurOp·
ska národy, ktorých proresto·
nálnu národnt1 kultllru po dlhé
roky hamoval cudz! útlak. Ten·
to dvojm1110nov9 n&rod mé asi
30 000 hudobných folklórnych
Jednotiek. Počiatky !olklOrneJ
hudobneJ tvorby sa objavu111
1.ačlatkom nášho tlsfcročta. N11
dl hý čas zostal folklór Jediným
bohutstvom národa, preto~o v
13. storoči dobyli nemecké rytierske rády prvé štátné for
mácle no lotyšskom pobrc'-f a
v Lotyšsku &a začal 600-ročný
ho!>podársky a kultfu•no ldcolo
gtcký utlak. Kým pre nemecká

privilegované vrstvy loty~>ských
miest bolo prlstupnd európska
profesionálna hudba, medzi Iu·
dovýml a sociálne bezprávn ym!
vrstvami základného obyvatel·
atva o tom nemohlo by( ani rc·
čl, ba aJ Ich fudov4 hudba sa
potláčala. Situácia sa nezmenila ani po prlpoJenf loty~ské·
ho uzemla k Ruskému Impériu
koncom 18. storočia.
Kod sa vsak po zrušeni ne·
vofnlctva v polovici 19. storočia zaktivizovalo povedomie rudu, stala sa pr4ve predtým vvsmlevan& a potláčané Judo~á
plesal'
Jednoduchom zboro·
vom sprncovant) katalyzátorom
sebavedomJa !;trok9cb utlá ča·
ných más. Začali vznikať pl"vé
spevácke sObory, plesnou fu d
vyjadroval svo!u túžbu po rovnoprávnosti o :;loboda Velkú
n tohu pri výchove prvého po·
kolonla organizátorov zboL·ové·
ho spevu, zohralo pedagoglrká
člnno<,C Jänlsa Cimza (1814 11~
1881) Zal oZII tiež prvú štvlls·
tlckú tr11dlclu v lotyšskeJ hud·
be, tradfclu spracOvania rudovrch melOdlf, ktorá svoJimi
zborovými moduláctaml a cbro·
matlzmaml nlo vždy zodpove-

rv

Prof. SMUTNEJ
VLKOVEJ

-

V nich sl sa, m uzik ál ne r~ad 
prremer nadaná, celým srdcom
odovzdávala hudbe a spevu.
Denne st dochád:ala na H u"
dobnú a dramatickú akadiJmlu
do Bratislavy, kde sa ďalej cib r il Tvoj t alent, k t orý sl sl rozllrovala o vedomosti po dvoch
kotaj ácll: v sólovom speve u
prof. J. Egema a v hr e 11a klavíri u prof. E. Križana. T ie sa
napok on ako d ue súr ad nice
1pojllt v celo~ivo tnQ clet : kon -

cert nej spevdčky s t echnicky
ollybnym a f arebne výrazn ým
sopr á11ovým hlasom
a
so
scllopnostami budúceho
uQznamnello pedagóga spevu.
Speuacky sl so u platnila na
kortcer tnýcll p<idtácll celej rta·
liej vlasti. 'kd e si vymkajúco
mterpretoval a ptesňo vý a á r iový r epert odr k lasikov t sličas 
nlkov. Spolupracovala sl s ro zhlasovými st anicam i v Brattlll ave, v Brne a v K o§ictach.
T outo cest ou sl sa dostala pr ed
nukrof ony aj ::allraničllýcl' vy:nelactch staníc, k de TI boli
klavimymt spr ievodcami na§i
popredni virt uózi Ru dolf Macud::irtskt a Michal K arin.
Od r oku 19~8 wčala st pôsobi( pedagogicky najpr v rta
H udobnej sk ole v Bratislave.
lltízevnatost' a vytr valost ako
aj čes t ne nadobudnu,t ~ pedagogické výsledky určlll ta na no ~
vé pôsobisko: r oku 1953 pre ~
clw dza! na Pedagogickú h t& ~
dobnú šk olu, kde sa IJojne ukó.
::alí výsledky T vojej práce. Po
::lličenl ~koly s K om:ervatór iom
učí§ na tejto naj star§ej slo ven skej umeleck ej škole, r ozširu-<
j ei per spektívne svoju pedagogickú činn ost. Tebou :aslate
~emä
umelecko-pecla(Jogick ej
práce prej avuje ra činorodo 11a
T voj icl& žiakocli sóllstocll
nalich d ivad iel a koncertných
spevákoch, na členoch zbor ových telies a pedagógov, kto r !
stl rozosi at i po celom Slovensku i v Cechácl' - ako vzom t
peda(Jógovla. Popri práci rta
Konzer vat órl ri učí$ t na VSMU,
k de :doko11at ujef ~lakmi zis ~
k ané základy na vy§šl stupert
Vilč!ln a t ých , kt or l vyllt spod
T vojej r uky, r o bl éesf nielen
umeleckým §kol~. ale slovensk ému spevdckemu umeniu i!t
už doma alebo v :ahranlčl, najmä na silnýc!' med zlndrodných
srífatiaclt. I ste 1 r teobyčajným
:adost'učinenfm č ítaš hudobniJ
kritil.·y o M. Hajóssyovej, A.
M lchálkovej,
M. • Pl váékovejTlll' ňo vej, M. Blahušlakovej, M.
Kl ausovej a ďall ic h desiat kach
T vo j ich !lakov.

i ala CJla tonlckej osnove 1oty •
ského hudobného !olklOru, al e
na svoju dobu bola protes loná l·
ne na v9Ske a jej najlepSie vzory su podnes populárne.
Prv9 lotyšsk9 svia tok plesne ( kona l sa roku 1873), na
ktor9 lotyšsk9 ľ u d ta k dlho ča·
kal, nielen zhr nul v9slodky prv9ch krokov lotyšskej zborovoJ
hudby, ale bol obrovskou kul·
t urno ·s poločenskou
muntrestá·
clou, ktorá skoncova la s m9tom mlesLnej nemeckeJ šľac hty
o tom, že lotyssk9 ľud nie je
schopn9
vlastnej umeleckej
tvorby. Ten to sviatok bol moc·
ntm stimul om rozvo ja lotySskeJ
prorestonálnej hudby - z 11 č all
sa zbiera! a spracuva f fud ové
plesne, mláde! odchádzala študova! hudbu na konzervatOrlá
do Ruska. Ta k sk ladatof An·
•reJa Jurja ns (1856-1922 ], ktort v tom čase ako m lad9 chla·
pec spieva l v miešanom zbore, zúčastn il sa už na Tre tom
sviatku piesne (1888 ) so sym·
lonlck9ml tancami na lotys!>ké
l udové témy, ktoré sa s talí klu·
&lck9m vzorom nérodnej sym·
tonickej hudby. Spolu s t9m·
to dlolom odzneli vted y a j čas
tt prvej lotyšskeJ syrnrOnle, ktorej autorom bol }azeps Vftola
(1863-1948), žiak N. A. Rirnského-Korsakova na pe trohrad·
akom konze rva tóriu, kde potom
pln ~ch trldsa t rokov prednášal.
Neskoršie založil rl!ské konzervatórium, v h.torom vycho·
v6val nlekofko gene récll Joty ak9ch s kladateľ ov. Tito dvoja
skladatelia - klasici za nechall za sebou vera s tále žlv9ch
diel aj v oblasti zborovej hud·
by, ktoré (najmll ľudovCi eplc·
kt zborové balady J. Vltolsa)
zaznlevajli na s via tk och plesne
podnes. Boli zakla date ľmi dru116ho !!tyllstlckého smeru v
spractlvanf fudovej plesne !6nru, ktorý našiel !llroké upla tnenie v Iotyšske) hudbe: berúc
do Ovahy dlatonlckO osnovu
ludovej hudby, dali roma ntickému chromatizmu ce lkom no·
vé, výrazné za farbenie. Tretiu
tradlclu v tomto žánri zalo!ll
najosoblte jšl loty!lsk9 zborovt
klasik Emilia Melnsallla (1874
at 1954). Jeho št91 te prtsne
dlatonlcký, ale vždy ra rblst9
- v ďaka modálne j barmónU.
kvnrtovým a Iným ne tercov9m
akordom, širokeJ poly!onlzäcll

faktury; d nošnf Iotyšsk! s kla·
datella rozvljajll túto tradlclu.
l<ažd9 ďalš i sviatok plesne
priniesol č osi nového. Tra dlclou
sa s tali tzv. .,sliboje plesni" sútaž jednotllv9ch kolektlvov o
na jlepšiu In terpre táciu. Rast lí·
ce majstrovstvo spevá ckych sú·
borov od kr9valo pred autormi
nové ve lké možnosti, takže lo·
tyšská klasická zborová plesei'l
dosiahla úroveň na jlepšieh vzo·
rov zboroveJ lltera tťlry svoje j
doby. Tu t reba spomentlt d alšfch sklad a terov : E. D6rzlnla
(1875-1910), A. Kalnlnla (1879
11! 1951 1 a J. ZAlf liu (18841943).
Dôležitá však nie jo Iba masovos!. Dnes, k e ď je prorestomllne umenie maJetkom vše t·
k9ch, vysvetru je !>a masov6
u čast v l udovoj umeleckeJ tvo·
rtvosll
vysokou
umelec ko u
Ul'Ovt1ou. To podnecuje k zdokonarova nlu hudobneJ v9chovy,
k profesionalizácii vedúcich
sť1b orov.
V Lot yšsku za ložili
zbor dirige ntov s Obo rov. Metodicko prá cu riadi Dom ludo·
ve j t vot·lvo tJ. Na jle p!lle kolok·
tlvy sa zaraďu jú do s kuplnv
tzv. .,Ľudov 9ch sO borovu, kto ré
sll ú rovň ou bllzke profesionál·
nym a Ich r e pertoá r Je boha t·
!il. V pos lednom č a se vzn tka jtl
a j komorné sO bory. Na svla t·
ku plesne sa z tíča stň u jU všetky
kategOrie sô borov. Ta k9to rozmach a rOznorodos t s pevá cke·
ho hnutia pomá ha tvorbe lotyšsk9ch
skladaterov
s ťlčasn o J
zborovej plesne. Ma jstra mi zbo·
rového žánru st1 dnes sklad atelia MarJerls Zarlnl, Adolfa
SkuJte, Aldonla Kalolnl, Valten
Kamlnakla, Paula Dambls.
Pohostinne vystupujO na slávnos tiach s pevácke súbory zo
sovietskych r epublik a ln9ch
krajin, s ktorými lotyšské sO·
bory udržuJO tvorlv9 st yk a
ka m chodia na v9menné koncertné zájazdy.
AJ toh to roku Lotyš sko oča
káva mno!stvo hosti, ktor9ch
c hce zoz n ámiť so svojimi tra·
dielami a st1časn9m zborov9 m
umenfm, s ples ňam i, vyslOpe·
ntaml tanel!ntch st\ borov a l pe·
clál nyml umeleck9ml a retro·
spekt1vnyml vtstavaml. V ples·
nl - starej l dnešnet otvori
fud svoju dušu bl1zkvm l
vzdlalen9m prlatclom.
Prel. H. L.

Mtl• Már ia,
11tbQva zvykom , aby sl kole ..
govla z povolania d opisovali.
No dnes r obím výnimku. V
tQcllto dlloch oslávil d voj akl
1ivotniJ jubileum. Prv4 by m ož110 malo pr lpomenú t tba Tebe
01obne a varl Tvojim najbllž ..
Jim r adost nú zvesf, !e sa v
zdravi doži val 7UlTOden1n ( 13.
mája 1913), ale to drultl uf mel
&yf ver ejne známe, lebo pri ..
pomína T voje 25 -ročnl peda ..
fO glckiJ
Qčlnkovan le.
Patr il
túm i lr! ej verej nosti, lebo sl
Ja svojho pôsobenia odovzdala
,,zdcne dary do vienka !ivota
1uojtm žiakom, pomohla ll
r ozuinúf Ich talent na - po~
110lanle.
Roky

d ospievania

nad Tebou v bllzkom

prel etelt
LQmačl.

Popri obe t av~j pedagogickej
práci u plat ňu jel nadobud nul l
1kúsenost l aj a!..•o členka vObo rov r ó:nych súfazi, vpísala sl
icll aj do .,Mct odtky spevrt" , %
ktor ej vy šl i uz d ve vyd ania.
Ostala si nielen v slávrt os t nej
chutil , ale l v k aždodennom tt vo le obot auot& čl enkott pedagogického : bor u. Naplnená st
pr iat eľskými tudskýml zvčizka 
ml, ktor 6 ctia človeka pri t vo rive j práci 1 kolegam i.
M lló Már ia, dovot preto, aby
som Ti pri T voj/cl' dvoch t akých bl íz kych j ubileách srdeč ·
rte zaželal do ďalšlc /1 r okov p6 sobenla významné úspeclly ko11ané v :dr aví a .~p okojnost t!

STEFAN HOZA
llllllltllllllllllllllllllllllllnlllllllllltllllllltMIIIIIIII~
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V anabe podchy ti ť 1vorlv6
hradanle nových postupov pri
nahrhanf nukových amaUír·
skych anlmok a oceniť tak prA·
cu fonoamaUirov, vyblaauje
Ceakoalovenaký rozhlas v Bra·
tlalave a v Prahe, Ceaký fouo·
klub - Y spolupráci a Cltawom pra
ki&IUírno-výcbota6
i!lnnolf, Ceakoalovenaká talatl·
zla a Onetový iatav Y Bratl·
alan VIU. rol!nfk s6ťaie o naj·
lepil amatínky nukový IA·
znam a l. ročntk vldeoatfa l e
na rok 1973 s medzi národnou
6 č aaťou amatérov zo aoclallallckfch ltátov. S6ťal bude pre·
blebaf Y Ceakoalovenskom ros·
hlaae Y Banakej By1trlcl v
dňoch 4.-8. aeptembra t. r.
Zvukoví zhnamy musia u • • ·
alaf najneak6r do 15. j61a t. r.
na adruu: Cs. rozhlas, redak·
cla HaJali, VInohradská 12,
PSC 120 99, Praha ll. Podmlen·
ky s4ťale bud6 podrohnellle
narejnení v rozhlasových f a·
aopl100h.

S maistrom husliarom
KAROLOMNOSÁLOM

ovzácnom remesle
(Dok o n čen ie

z 3. str. l

n1u roaglejllt nie ktoré miesta n11
h usliach, l!lm zvuk s tratil vera zo
svo je j !arby a dostal mnoho pa·
zvuk ov. Behom pred poludnia som
mu husia opravil, tak~e veče rn9
koncert nebol ohrozen9. Menšie
opravy som robil aj na talianskych
nástroJoch ka nads kej čellstke Not·
sovej, prof. Gaš parkovl a 1o9m.
Je anáme, l e aj prot. moakot·
ak6ho Konaervalôrla Galina Bari·
novA bula vo vale j dielni so n oJimi Stradlvarkami. Ale teraz by
aom vb prosil, aby s te ná m povedali n ieč o o '"" ojom vyn6 tew:e,
ktort ná m hus listom varmi pomO·
l e a ako viem, mohol by o61mu
buspod6rstvu usp o ri ť cenné devl·
ay.
V pO!>lednom čase sa vo vofke l
miere po užfvaju na s l áčtkov9ch
nás troJoch kovové stru ny . Toto sl
vyžiada lo DlOžnos! lth čo oatclt·
llvwjgUJho doladovunt u. A tuk
vzni kli rO..me strunnlky s doludo
vač m l. NojznámejSf Jo paten! rtrmv
Thomastlk. Keďže tento dovážame
za d rahé peniaze, rozm9šfal o m
al lu na .:ostrojonl podobného
&tľ u nnfku. Poda ľ llo &o ml zostroJ\! tak9 systém dolotl'ovunlo, kdo
vlastn 9 s t ľu nnlk je druvon9 (Thomastlk ov strunnlk Jo kovov9, č o
lo z hladiska rezonancie velká záťdž l - a Iba doladovače sO z kovu, no oezaťažujú prlllš strunolk,
takte zvuk nást roja móžo by! ovora volnetSt. Návrh no patentovanie Jo už neJa ký čas oa úradoch.
Ako dlho?
UZ treti ro k.
My husli11tl 111 teda eite budeme
mu11lef počkaf. Ziel, Thomaatlkov
patent doataf kúpl f v nallch ob·
chodoch velmi zriedkavo ... Pre dpokladám, le za val u dlhoroi!n6
nornll prácu 111e Iste dos tali mno·
ho pretavov ocenenia val eJ práce.
Dosta l som nle kofko diplomov
• Dňa 5. má ja 197:1
l ul po dru bt ru v
prlababu
5·roi!nej
drulby medzi Hudobnou lkolou v Berline
a tSU &amorln 1 od l·
lia oa 8·daunt &AJa•d
do NDR
30-i!lenn6
akuplaa t lakov a ul!l·
tarov tlU v Samorfna. Najlepll
l iaci
usporiadali pra dru·
loba6 lkolu koncert
1
dial i!eakoalovall·
lkfoh a mad'art~k foll
1kladatefov. Pri ohlieva barlfnak el Hu·
doboaj lkoly ai ui!lte·
lia vymenili pedago·
glckt s k6uno11t1.

XVIII. pleAfanskt
festival 1973
Stvrtok, 14. jllna
Ze lená veta - Slovan 21,00 hod.
FANFÁROVf KONCERT NA VE!I
Úči nk uje FANFAROVt SCBOR KONZERVATORIA V BRA•
TISLA VE
Na programe die la akladaterow zo XVJL a XVJU. storočia
Pia tok, 15. júna
AmflteA ter - 20,00 hod.
S J 6 vnoatné otvor e n ia
Eu1en Suchoň : SVATOPLUK
SND Bratlalata
Utor ok, 19. jiÍDa
Amntdter - 10,00 a 15,00 hod.
P l elťanut festital d e ťom
Stanlalav Mičinec : SEZAM, OTVOR SA, rozprAvková hra
NovA 1c6na Bratlalava
Streda, 20. Ilina
Slovan - 20,00 hod.
Komornt koncart
SLOVENSKY KOMORNt ORCHESTER
S6ll1ta: K)EL BAEKKELUND, klavlr - N6nko
Na proarame: Mo1art, Bach, Vlvaldl
Piatok, 22. j4na
Amfltdter - 20,00 hod.
Eu1en d'Aibert: Nf!JNA, opara
Divadlo J. G. Tajonk6ho, B. Byatrlca
Sobota, 23. J4na
•
Slovan - 20,00 bod.
Sym f onlckf koacart
SLOVENSKA FILHARMONJA
Dirigent: EDGAR DONEUX - Belalcko
Sólista: MYRIAM SCHROYINS, ktavlr - Belalcko
Na pro1rame: }onsen, DtofAk, Mo1art
Stvr tok, 28. f6na
Slovan - 10,30 bod.
· MUda l alcky koncert
STATNA FILHARMONJA KOIICE
Stutok, 28. f6na
Slovan - 20,00 hod.
Sym f onlck f koacert
STATNA FILHARMONJA KOSJCI
Dirigent: BYSTRlK REZUCHA
S6ll11ta: Milol JURKOVJC, flauta
Piatok, 29. Júna
AmtlteAter - 20,00 hod.
P. J. Cajkovsklj: LABUTIE JAZERO, balet
SND Bratlalata
Sobota, 30. Iha
Slovan - 20,00 bod.
Sym f on lc k f konc er t
SLOVENSKA f JLIIARMONIA
Di rigent: TOMAS SANDERLING - NDR
S6llatl : IRINA &OCKOVA, huale - ZSSR, JURAJ O"l tSC EN·
KO, barytón
Na programe: Nov6k, Beetbovan, Brahma
Sobota, 7. flila
Am fiteá ter - 20,00 hod.
JAn Cikker: JURO JANOSIK, opel'll
SND Bratis lava
Streda, 11. júla
Slovao - 20,00 hod.
Kl avfrn y rectUI
ANTON DIKOV - Bulha rsko
tmok, lZ. jella
Amfiteáter - 20,00 bod.
Glacomo Pucclnl: BOH2MA, opera
Divadlo J, G. Tajovského, B. Byatrlca
Sobota, 14. J6la
Slovan - 20,00 hod.
S ym fo n ic k ý k o nc e rt
SLOVENSKA FILHARMONIA
DlriJent: AN DERS )ANSSON - Svédsko
Sólis ta: LASZLO MEZO, č elo - Maďarsko
Na prOJrame: Moyzes, Dvoľ6 k, Beethoven
Streda, 18. fllla
Slovan - 20,00 hod.
K n m o rn9 koncert
PR OKOFIEVOVO KVARTETO - ZSSR
Na p rn~r ram 11 · Haydn, Prokofiev, Ca fko vsklf
Streda , 25. llila
Hloh ovec - 20,00 hod.
Ko mor u/ k o n c ert
SLOVI NSK OKTETO - Juhoalh la
Sobota, 28. l6la
Slovan - 20,00 hod.
Slévnostné z a ko n če n ie PF 1973
Sy m f onick ý kon c ert
STATNV SYMFONJCKf ORCHESTER GOTTWALDOV
Dirigent: ZDEN~ K BILEK
Sólis ta: HERMILD NOVELO, huale - Mellko
Zmena progra mu a obsadenia v y h r a de n 61
Informácie: Sekretariát Ple!lta ns kého fes tivalu, Ple!!any, Po§tová
ul. č. l , tele!On 29-45, PSC 921 Ol.
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a ln9cb oceneni v našom podni·
ku 1Komuná lne služby mesta Bratislavy J. diplom a strleborntl medailu od bratislavského KonzervatOrta, kdo som nlekofko rokov externe v y učova l predmet .,dielenská
prax".
A nejaká Iné uznan ie alebo ocene nie od nallch nafvyU fcb kul·
t úrnych uatanovlznl?
Ano, raz to bol list z Povereniet va ku!tOry .. •
Zhovára l sa P. MICHALICA

Ofia 18. aprfla t. r.
koncertovala v porskfc h Katowlclach alovenak6 klavl·
rlatka Klára Havllkod . Pod
taktovkou Cze11lawa Placzaka 1 PMlSTWOWOU FlL·
HARMONJOU
SLASKOU
uviedla Sucbollovu Rapso·
dlcklí aultu. V dllocb 20. a
21. aprfla l. r. nahrhala
pre prallkf Supraphon Su·
choňov Kaleidoskop. Orches·
tr61nyml partnermi Jel boli
l!lenovla Prabktho komor·
ního orchestra, ktorý dlrl·
JOYII F. Vafnar,
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astavenie sa pri práci a výsledkoch súboru Lúčnica je prfležitosťou, aby sa čitatefská verejnosť oboznámila s bilanciou výsledkov za uplynulých 25 r okov, zhodnotila posledné
tvorivé prínosy všetkých zložiek telesa a cez vždy nové
m etamorfózy práce mladých v tomto telese obdivne zložila holu
nadšeniu, energii a plánom umeleckých vedúcich. Je to tiež chvíľa,
kedy sa môže verejnosť - odborná i laická - zamyslieť nad stále
živou inš piráciou ľudového folklóru, ktorý - najmä ' V tanečnom
súbore Lúčnice - dostáva priestor na umelecké podoby mnohých
tvárí. A po tretie - stretávanie sa s členmi súboru je optimistick ým nachádzaním elánu mladosti, jeho energie a stáleho nadšenia
pre krásu.

Z

Zbo•

Lúčnice

Sn!mka: CSTK

v závere jubilejného koncertu.

pevácky zbor Lúčnice sl za 25-roč·
nej existencie vydobyl v sloven·
skom hudobnom živote jedno 2
natpoprednejš!ch miest. Hoci svojim zloženfm patri toto leso k súboro m ama·
térskym, jeho drovei\. v .11H1n. do~
l zahraničné 4spechv mo~no merať a

S

hodnotiť ' kritériami profesionálnymi. To,
že v priebehu šlvl'tsloročla sa jeho ob·
sadenie stále menf, p~l chádzajú nov(,
mlad a meneJ skC!senl členovia, sa nl·
tako neodrá ta na technickej čl umelec·
el úrovni. Pra da, kritériá pre prljf·
manle nových 'pevákov sa z roka na

tvo a krása výtvorov slovenského tuctového
Bohat
umenia sa stal! východiskovým momentom a ohnis·

kom etá padov 1 tanečného súboru Lúčnica, ktorý mul
dlhé rok<r v rAmc! existencie Lúčnice primárne postu·
venie. Dodnes je pre jeho umeleckú prácu charakterls·
tlcká stúpajúca krivka dramaturgickeJ Unie, ktorá vytvára vždy nové kvality s vysokou umeleckou úrovi\ou.
Dvadsaťpäť rokov existencie súboru možno analyzovat
z dvoch pohfadov: hlstoricko-spolol!enakébo a ume·
leckébo.

...

Z

V

C

lerol'6, V, Gruska, S. Oúfek, J. Guot, Z plejády vynl·
t aneč nlkov pripomeitme sl J. Majén!lka, M.
Grandtaera, o. Guryčovú, A. Bardo!otíi, z mladš!ch
M. Beala ka, F. Slaninku, S. Haruiitiaka, Ľ. OessetQvú,
Ľ . šteraaovlčovú atď. Za 25 rokov s a real!zu alo pri·
bllžne 80 choreografii.

Obdobia práca

kajú c t~:h

Osper:hy

tanečného

vfvoji
V..o bližne
tel etapy:
e Obdobie pných

pokusov, kedy sa na javisko pre·
näsal Iudov9 tanec v jednoduchej úprave, veľké folklór·
ne pásma a začiatky umelerkého prekomponováva111a
Iudového tanca. Záverom tejto etapy su veľké drama·
t u-11plcké kompozlcie.
pn f t;ll palcu ch je niekolko zaujímav9ch momentov.
Sú pozn11tent apootánnosfou choroograľky O. Cho·
däkovej a jej spolupracotnlkov. Z tejto skromneJ Znd·
lostt ludového tanca sa vytvot•ilt prvé č!sla: Hronské
kolo. Hajd6ch a Veselica. Realizácia pásma Rok na de·
dine v SND zn amenala ve.lkt pokrok vpred. Podporila
sa t9m tendencia tavlskovt bo ~pr acovávanla fudovýcll
tancov. V9sledkom boli nár očnej§ e tance: Cipovii!ka,
Máje, Sviel:kový a Iné. ance odz.emkárov sú Iného cha·
rakteru: motivicky bohat le, žlvelnej!lle v tanečnom pre·
jave a priestorovo dlsclpl inovat•~· sem patria Kubán·
kove tance Dupék, Verba ok a Odaemok. Z tohto zá·
kladu vzniklo l pásmo V a edelu pod horou na Polom·
ke. Dalšlm vydareným pásmom bol Veter oa Valale.
bojofckym tancom z r. 1950 (choreog raf Nosál a Zel·
nik l nastupuje sa ce ~illl blbsteho pohladu na folk·
lórny materiál. V tomto obdob! ~• " vrtešila aj otázka
vvužitla velk6ho orchestra. (Za dirigentským pultom
sa vystril!dall 8. Urbanec, }. Ktaldaa a M. Smfd, ktOl'Ý
• je dodnes umeleckým vedúcim orcb tra.) Tým sa pre·
sadila apr4mejila koncepcia pr6ce (obhajovana na]mll
·os6fom 1. Orcb trá lna zložka totfž podporovala sna·
o o adekvAtne! tu mieru štyhZ6cie a umeleckých po·
trieb sOboru. Dôkazom nastúpeJtej cesty bola už ďal·
sta kompoztcla - Detvia•ka ,.eselica, prvá samostatná
práca S. Nosé fa na hudbu 'f. Andrailovana. V reperloárt
bola 15 rokov. Toto obdobie vyvrcholilo vefkýmf drama·
tlckýml kompozfclaml: Stretnutie mladosti ( j. Cikker),
l advanskf jar•olc (T. Andrašovan ), Zbojnfck11 rozpráv·
ka a Jarú viNia (A. Moyzes). Vo všetk9ch pr!padoch
bol chort~Qgra fom š. Nosál.

Mos kva (1957), zlatá med aila. ofl• 1'l68J MP. ·
•.ll.ll'o<lná súťaž v Agrigente, Ta lians ko (1962) - IJľVá
, ""ll Medzinárodná súťaž v Tunise - druhá cenu. ok·
···m toho súbor zfskal množstvo rôznych oceneni na
domácich súťažiach a úspechy na rotklórnych ľestlvn·
loch najm!l vo VýchodneJ '72. Kritika sa vyslovila o su·
bore napriklad takto:
"Tane č ný súbor prekvapuje plastickou krásou pohybov, na!itudovanfm detailov, mimikou, najvýstižnejšie
vyjadrujúcou city, dokonalým thnnčenim ľudovýc h ná·
molov a tiež prekrásnymi bohato vyšlvanými krojmi."
Le Man s, Francilzsl<o
d

"Kultúrna o rientovano ť čl e nov tohto sf1buru fahko
vysvetli st upeň jemnosti, Y fket dl•ciplfay. el(priiSivity
toncov, a o a j do kona lt h udubnf prejav .~
l' d (l a S á 1 a, 1m
Charakter• ·Uka
moleck9 vývoj tanečneJ zložky Lúčnice ovplyvnilo
okolnoslf, ako nnpt• spoloče nsko kultúrne a
lcleovó vplyvy, návstevy sovietskych súborov. kvalita
a možnosli tanečných kádt•ov ll v neposlednom rado iv 1n11 nela a vná!\anle osubltn9ch vlastnosti cho·
, ••ow, <~ !-.t ťanll Nosáfa. Umelecký vývoJ obsulluje v se·
ne d " tat<ladné prvky pr11ým je všeobec ný aspekt,
ktorý y sebe absorbuje zák ladné pui«Míea t1 momenty
f napr. obsah procesu vývo ji ludového tan eč ného ume·
nia v jeho nových formá ch, spoločenskú sil uéefu. pDdi el jej vplyvu na umelecl.ía ll nutl. drul!ym f& sumari·
zácia charaktel'ls ti ckých znakov T< ompozičné ho rukopi •:n
jej umelfwké ho vedú cnho (d n!l1·ziavanie oril(inallty pri
maximlilnej šty li zácii , citlivá sfl hra hndnbn liho a pn·
hybovliho materiáln, jasná prii!Siorová k resba jodnnl li·
vých chnreo~rafit:kýl!IJ skladieb, precfzna práca i po vý·
111ar11Pí slrllnko a pod. ).

U mnoho

Z

...

ruhé obdobie molno nana( prechodnfm. Pod vply·
vom rôznych vonkajšlch okolnos ti vznikla Istá dra·
maturglcká roztriestenost. Jednak sa pokračovalo v spra·
covávan! folklórneho materiálu (Romano čapaiUk }. Móži, Vinobranie, Ceptkovf tanec - F. l!'reio. Cer•
kaný - T. Andraioun), jednak sa siahalo po sprace·
vaní novet tematiky zo súč asnosti (Prvf 11neh - M. No·
vák, Studentakt tanec, 15 l!enenfch ruž( - T. Andra·
šovan ), až po vyvrcholenie novej tematiky v kompo·
z!clách niekedy IIŽ abstraktných (Túžba, Masky, Hrdza,
Generácia). Prvky ludového divadla mala napr. Goral·
skA l'ibosť a Goralsk6 svadba (T. Andraiovan). Posled·
nou z tohto radu bola tvorivá objavná práca na hu·
dobnej a tanečnef kompozrcu - Impresii Stefana No·
sara Na obnílcke (bunkošovt tanec) s hudbou S. Stra·
činu , skladatela, ktort d.opostaJ velmi ovplyvňuje svojou
tvot'bou celkový trend práce v stlbore .

D
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Dvukrát Svtulok

11a

Zemplíne -

llíboru sa vykriitalizuvali pri·

··.t 1'111 aspoň najpodstatnejšie: l , reát '" '''''"'~'tt
Utestl
valov mládeže bronztJ á medaila, Berlin
V
(Ul'll l. s tr ieborná medaila, Bukur Iť (1953), zlatá me·
ct,all <~

hladiska historického te zauttmavých nlekofko mo·
mentov, ktoré vytvárali podmienky pre vznik a roz·
voj tanečného súboru. Základom boli dve skupiny tanečnlkov. Prvou bola skupina O. Chodákovet, l družPn á
pri Zlvene (tzv. "živeniari"] - vznikla v ro.koch 19 7
až 1948. Druhou bola skupina .,odzemkáro•" pod 'P.
denfm j. Kubánku (1948). Živen1arl neskOr presli pod
vedenie VR SSM. V r. 1949 sa obe skupiny spopl1 Vo
vnútri súboru ešte dlho existovalo dPlenie na sku pinu
odzemkárov a párových tancčnfkov Oficiálni" t>racovall
pod názvom "Nátodopisná skupioa VR SSM" Slw pt.,
rozšfl·ená o ludovú hudbu a m4'.t~! spevlkky zbor pnpravila prvý dvojhodinový progra m pre D11! českosl ávP.t
sko rumunského priateľstva. Zéklad tvurl li tance z lto·
ku na dedine a čfsla "odzemkárov . V tom Istom roko
(1949) odišla skupina na Trat mlAdeže, ktorá zo hr a la
rozhodujúcu (1lohu v lalšej ex • tencli súboru. Vý lerl·
kom snáh vo vn(ttrl stlboru • l okolnosti vonka j 11 h.
bolo rozšlrenle pOvr•dnéh a t resa na velký reprezerna~
ný mládežntcky
bor "l' Ov CSM.
čase pobytu IIAI·a<luprsnej skupiny nu T1'atl mláde?.e
prejavU z lllfem o • l • tvo v ~kuphlP i Štefa n Nosá r.
Nesltôr b l pr i1111~
,mbl;.'ne prv~m vy<;tupenínl
10. septe bra lé49 na 'Troch l1a• n. h. 11 n~t ~l ..dlllll ch.
rokoch u sta l ved úcl.ll} ,,odzemkärov- a n kor 11 mf'ler
kým ved úCI
a c hor
'o
ne.!; né ho sltboru (pro·
O. Chndáko·
reslóná h • <Jd r 1953 J Prvá vedúe s111>o
vá odišla z telesa v septembri 1951. Ešte konf:om , 1'14
o!ldt(udza do SCUK u J. Kt1bá nka.
elé nasleduJflce obd8bíe. te až po dnešok vln~tnP
naplnené lllllCinckým pôsobením zusl umnlru lnA
~!dana Nosáfa. Bez hOdn otenia jeho tvorhy ťo ~ ko hoci
nollť Ospechy umeleckeJ prace tanečnej z lo ~l<y L nčnlce
(z ostatných choreogral ov ktor! pOc;nhlll v s li bore. spo·
nw11me a~poit nloktOI'ýrh· M. 'i'a pák. B. Saka la. }. Králik
O Zelník M l.autr O. Taká~ . L. Hvnknvá . V Un tPrmiil·

tlmila Jaruoka, zo sovietskej zborov~11
tvorby limná cesta od V. Seb111iua l Pu:;·
kinov text) a zádum čiVá Amur ~um od
autorskej dvojice Rumjaocev - Sve·}ni·
kov, trt skladby Zdenka Mikulu - Kosci
z cyklu Portr6ty, v ktorých sa autor
vkusne vyrovnáv11 1 s uovi>lml kompoz i:·
n ý ml technikami, ž atevná, pre miesauý
zbor a poetlckä Uspávanka pre zbor žen-'
s k9. Najvýraznejšlm dokumentom ume·
lecko-technlckej zdatnosti telesa na pro·
reslonálnej úrovni bolo naštudovanto
mimoriadne náročného zboru närodného
umelca E. Suchoňa Na veselici z cyklu
O človeku. So zaslúženým ohlasom sa
stretla premiéra folklórnej štylizácie Bo·
lavá hlavenka od B. Martinu. Politicky
angažovanú tvorbu zastupovala pozoru·
hodná, silou Ideovo-obsahove] náplne
priam otriasajú ca a varujúca nlekolko·
časťová suita Arp,da BlAna Memento,
venovaná pamiatke obeU faši2;JI!u.
Okrem premiér zaradilo teleso na pro·
gram zo slovenskej zborovej tvorby e~te
Sucboňovu Pieseň o tvojom mene z cyklu O človeku, razantný Fereoczyho Ver·
bunk li onomatopoickým! prvkami, llml·
tujúclml zvuk bubnov, poetický, zvukovo jemnejšie laden9 zbor Vyletel sokol
od nár. umelca J. Cikkera, optimistický,
plnokrvný zbor Milá moja od zas!. umel·
ca o. Kardoia a na záver lyrlcké zhu·
dobnenle známej Kostrovej básne Moja
rodná od Z. Mlkulu.
Vo všetkých skladbách demonštroval
zbor širokú škálu svojich kultivovaných
výrazovfch prostriedkov - od okrúh·
lych, jemných planlsslm až po mohutné,
burácajúce kovové rorllsslmii. Na impo·
nujúcej úrovni zdoláva teleso problémy
deklamačné a tntonačné. Za homogén·
nost, osobité č a ro, čistotu a vrúcnost akou s a vyznačuje ženská zložka - by
sa nemusel1 hanb iť ani subory proteslo·
ná lne.
l napriek krlze náv§tevnostl zborových podujat!, Lúčnica sl dokéže vyvolať
vždy enormnt zAujem o svoje koncerty.
Po odznent oficiálneho programu zrne·
nilo sa htadlsko na spontánnu manlfestdclu a oslavu t vorive j práce pre krásnu
a kva litnú hudbu zaptlentch mladých
ludf, ku ktorfm sa - ' posledn9ch
dvoch prfdavkoch SuclJ'otl, Mikula pridali s vervou a l bfY l č lenovia zbo·
ru.
J. ZARNOVICKr

Podobne ako v ostatn~rh
amatcr.skyeh suiJoroch, aj
v Lúčnici sa ul roky venuje sustavná
pozornost lntlividuálnet hlasovej pr!pr1:1·
ve, ktorá je znamenlt9m a pri dnešných
nárokoch už neotlmyslltcfným doplnkom
kolektívneho ná.cv11<u.
Zbormajster teleso, zo:;l. umelec dr.
STEFAN KLIMO je typom plnokrvného
hudobnlka, bohatej tvorivej invencie.
Kladie velk9 doraz na mllkkost a jed·
nollatost zvuku všetk9ch hlasových sku·
pfn, má pr!kladn9 zmysel pre vyváže·
nost jednotlivých Interpretačných para·
metrov. Popri svedomitom technickom
a Interpretačnom vyp1·acovanl má navyše vzácny dar: počas koncertného výko·
nu sugestfvne prenlíša svoje prežitie elle·
Ja l tvorivé nadšenie na členov zboru
a dokáže Ich priviesť k maximálnemu
výkonu. Výmena Inšpirácie medzi zbor·
majstrom a zborom je oboJstranná, pre·
tože práca s mladými rucfmi spätne ob·
čerstvuje dlrlgentovu Invenciu a dodáva
jeho kreáciám punc optimistického elá·
nu, neopakovatelnet vrúcnosti a sviežosti. Tieto vlastnosti a svoj 1·ázna radostnä
atmos[éra, ktorá sprevádza všetky vystupenla tohto telesa, prilákali na sláv·
nostný koncert (5. mája t. r.) v koncert·
nej sieni SF množstvo priaznivcov, býva·
lých členov, veretn9ch i kultúrnych
predstavitefov.
Vysokú hlasovú kultúru, vzorovú jemnost zvuku a neopakovatelnú lyrlckú
sviežost vtlačil dirigent trom tivodným
ukážkam z pozdnorenesančnej madrigalovej tvorby J. Arcadelta a C. Montever·
diho. Ravelova Nlcolette bola zasa skve·
lou prlležltostou demonštrovat široké vý·
razové možnosti a lahkosf zborovej rak·
túry, Zbor K. Szyma nowskébo (so sólom O. Kubricke j) upútal prirodzenos·
tou citovej výpovede a delikátne tlei\oV'Inýml dynamickými nuansami. Zenská
zlo2ka sa predstavila ~ unostatne v známvc:h Muyzesových Trávniciach a v zvukon • ebnej skladbe z cyklu O vlaštov·
kách a d!vkách od P. Ebena. Krásna ar·
tlkulácla, zvukové čaro, čistá Intonácia
a pravá nefalšovaná vrC1cnost potvrdili,
že trofeje, ktoré táto skupina z!skal a,
boU zaslúžené.
V podan[ miešaného zboru premléro·
vo odzneli: opttml lieky pastelovo a
poeticky ladeu9 )arn'V madrigal od Vlas·
rok zvyšujú

vy~pelejšlch

u clioreog_rafti Ing. Stef.atta Nosá(a.

Snlmky ; ru:chiv Lúčnice

...

Tretie obdobie je vykrištaltzovanlm toho, č o je pre
Lučnlcu - ako sO.bor, čerpajúc! z folkl órneho materMlu
- vlastné. Možno tu pozorovať novt prlstup k tradlč·
ným témam a folklórnym oblastiam (Na detfiaaskych
lazoch - T. Andrailovaa, Hôrai chlapci - T. Aadralo·
van, Cirčla nka - S. Stračlaa). Doposia! najkompaktnet·
šlm choreografickým celkom 1e Sviatok na Zemplfne ns
hudbu S. Stračinu. Je tu nebývalé rozvinutie kompozlč·
ne1 . pohybovej a motivickej štylizácie. Druhou cestou sO
žánrové obrázky, vychádzajtíce z pohybových, v9tvar·
ných a pracovno-funkčných prvkov života (S ráchom,
Ľan, Strákový, Kresaaf, Pallco-.t •• . ). Všetky tieto práce
sú výsledkom umeleckej spolupráce Nosara a Stračinu.
Výsledky posledného obdobia tvoria rozhorluJOrl základ
a 1 pre Jubilejnú premiéru pri prlležllo~ll 25 výročia
založenia súborll Lúčnlc;a.
EMIL BAilTKO

