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SLOVO DO DISKUSIE:

Dlh sloVensl<ých skladatel'ov?
Nedávno sme oslavovali 25.
vlťazstva
pracuj uceho
Iudu v našej vlasti. Pre slovenskú slovesnú uteratúru znamonall roky po osloboden!
priam revolučn~ rozmach. Stač! sl zájsť do ktoréhokofvek
knihkupectva, poobhlladnut sa,
aby nlís zahriala radost nad bohatou knižnou žatvou 11leratúry každého žánru. Som učltel
ko.u ĽSU, preto vás oboznámim,
aká JO situácia v hudobnej 11terature, vhodntJj pre naše h udbu pestujúce t.lell. Zašla
som do centrálna] predajne hudobnm na núrnestl SNP v Brattsl!ave a požiat.lala o pred loženie slovenskeJ hudobnej literaLUI'Y. vhot.lueJ pre 2ialwv ĽSU.
Pre dychové nástroJe nemall ntč. Ani pre violončelá. Pre
kl avn· sa niečo nájde. ( Medzi
nami učltefmi sa povráva, že
Jl:l to preto, lebo viaceré skladby vznikli \•tedy, ked sa vlastné dati skladnterov uCill hre
na kldvirl.) Pre husle ml predlo2111 zbylfly starých publlká·
cif 1 no Ich spočftanle stačia
prsty n!l jednej ruke) . Pre komornú hru, orchester? Ztaľ, nie
je nJčl Zhrozená sa pýtam, ako
le možné, že dnes, ked s hrrlostou ukazujeme bohaté výsledky na každom úseku ná~ho
života, ostal! sme tolko dlžnf
slovenským det om?
Hovori sa, že mládež je buducnosť národ11. čo pre túto
našu mlQdež vytvorili a vytvárlljú našl slovenskl sklada·
tella? Je vôbec možné, že prá·
ve on! necltla národnú povinnost dať čosi aj slovenske!
mládeži?
Kde hfadať pr!člny tejto situácie? Vl!zl to hlavne v tom,
že našl skladatelia ešte an!
dnes nedocen!ll význam tvorby
pre žiakov ĽSU. Vytvárajú predoviletkým diela umelecky d ·
va:tné a rozsiahle, nllročné pre
interpreta i posluchá ča. Zabfl·
dajfl v!ink na vefmi dôležitú
o kolnosť, ie poslucháčom a mi·
lovoikom vážne! hudby sa člo 
vek nestáva zo dňa oa deň , ale
dlhodobou hudobnou výchovou,
~ aiHnatt\cou už v detstve.
Prl výchove na CSU nám Ide
predovšetkým o aktrvn11 ~trán
ku pestovania hudby. Ztak sl
v~roč!a

Sovietsky huslista Igor Oistrach pripravil posluchdt:om v r6znych mesttlch CSSR vztlC'ne mtlfol>~
hudobné ztl~ltky. O Jeho koncerte v Bratislave plšeme nW;ie.
Snimka: CSTK

Veľký

zážitok
Dila 15.

máJa

malo bratislavské publikum
sl v preplnenej Zrkttdlovej sie
ni Primaciálneho paláca recitál jedneľ z hviezd
sútasntiho husľového Interpretačnéh o umenia
IGORA OISTRACHA.
Roky pridávajú Igorovi Oistrachovi na zrelosti
a' plnosti jeho prejavu, na druhej strane však
nič neuberajú z jeho výbusného temperamentu.
prepiateho, až v krajných dimenziách sa pohybujúceho výrazu.
Igor Olstrach sa zmocňuje každého diela N
n ezvyčajným zaujaUm, bezo zvyšku sa mu od dáva; na druhej strane však stojí nad n!m, má
od neho racionálny odstup, ktorý mu umožňuje
formovať dielo nielen emotfvnou zaangažovanosťou, ale i Intelektom.
Fenomenálna technika je len drnhoradou a
úplne samozrejmou zložkou prostriedkov, ktorými Oistrach disponuje.
Program jeho bratislavského recitálu sa tiez
niesol v znamen! výnimočnosti a mimoriadnej
náročnosti. Veď len uvedenie Bart6kovet I . sonáty pre husle a klavír G dur bolo umeleckým
člnom, ktorý sa rad! k najvýznamnejš!m v tohtm·očnej bratislavskej koncertnej sezóne. Toto
vefkorysé dielo, tak málo sa objavujúce na nasteh pódiách, kladie na oboch Interpretov mimoriadne vysoké nEíroky čo do vnútornej výstavby
diela, súhry (fascinuje rytmy Allegra 1 1 ryztckej kondície. Klavlrny part, ktorý Bartók sám
často hrával s anglickou huslistkou maďar ského
pôvodu )elly Arányiovou (sonáta je jej venovaná) sa svojou obUaznosťou a závainosťou vyrovná huslovému partu. Igor Cernyilev tu do·
1tal najväl!illu prlležitosť demonlltroval svoje
kvality brilaotného a tvárnobo partnera Igora
Oistracha.
Druhým pilierom večera bola Bachova Ciaccona z Partity d mol v sugest1vnom, objavnom
podani. Olstrach volil znateľne t•ýchlejšle tempo; nenecháva! pr!liš vyznievať jednotlivé varuír.le Málokedy je počut toto dielo ht•ar <; ta kym .,tahom". al1oby na Jeden dúsol< Druhým
výsledkom tu keJ to koncepcio boli'! nezv včujná
kompaktno~ť v súz1Hmí med<~l osllnlítnou témou
H lwntrapunktll'l<ým <:prlevodom
Olstrach tu
ozaj prekonal všNky aprlórnf! dané ta ~kosti,
ktoré sléčlkové nac;troje nutne malú pri kontrllpunkttckej hre
~tmmr tova Sonáta C dur K. z. 296 sa pred~ll
h:n ukazala nutndlalenctšo u urnol<.ovmu nRturelu. Rucionálm1 11 kt·ehl<11 podstutll Mozartovej
hudby nelwreš pondovalH ~ O!stru<:hovým v9buš
nym a presýteným naturelom ~ Jnho flľZflnálom
sýtejšfc:h výrazových pt·ostr!P.dkov.
Dve novinky z tvorhv sííčaSII\•·1, sovietskych
autorov SonaUna pre husle a klavír op. 61
Jurija Levitina a Recitatlv a to•:cala pre s 6Jov6
možnosť vypočut

husle Konstautfna G r igorlcvlča Mosttasa Z!IU ja·
kompozičnou vvtrlbenos(ou a bohatstvom In·
vanete. Hlavne u Mostrasovho Rer.ttallvu a toccaty sme obdivovali, ako skladba ,ležala" zvole·
né mu nástro ju, vychádzala z jeho zvukových
možno~U . Zdá sa. žH v Sovietskom zväze množ
stvo výborných inter pretov sláčikárov pôsob!
spHtne na tvorbu autorov; málokde vzutkl:i ra
ké množstvo výborných a pre nástroj tak dobt•e posadenýcb diel ako pt•áve v ZSSR.
Na záver tohto obrovsl<ého programu zahral
Igor Oistruch s ušfachtilou eleganciou a bra·
vurnostou Pagauini ho Andante cantabile a Perpetuum mobile. Akoby načiera! do nevyčerpa ·
te!ných rezerv svojho repertoáru l fyzickej kon diele, rozdávajúc plným prlehršUm svoje umenie,
Oistrach pridal ešte (nadšene aplaudujúcemu
publiku l všetky tri Szymanowského Mýty.
Na koniec sa mt žiada dodat pár slov k
umiestneniu koncertu clo Zrkadlovej stene. O koncert bol obt·ovský záujem, ktorý sa však dal
predpokladať. Zvolenhn prlestrannej!tej sály by
boli usporiada telia ko'n cer(o vyi li v ťist rety nie·
len publiku. tvrdošijne sa d omáhajúccm u vstupu do vypredanej sály, ale i samotnému hosh1
júcomu umelcovi, ktorý hral nakoniec v nie priIli vyhovujúcich podmie nkach , v nabitej a ne·
dostato č ne vetranej sá le.
MARIA KARLlKOVA
ll

l

EMIL BARTKO:

Nezabudnutefni Alexondrovovci

Snlmka: čSTK

Ináč zapamätá autora, utvori sl
o itom Iný obraz, nadobudne k
nemu Istý cltový vztah, ked
má priamy aktlvny kontakt s
jeho t vorbou, ako ked ho po·
znáva len z nahrávok, ukážok,
ktoré často ani nie sú prime·
rané chápaniu v jeho veku. Ked
sl žiaci mOžu zahrat napriklad
na hodine komornej hry skladbu slovenského autora, ktorá.
ich vie nadchnOt, upútať, vy.
tvol'la sl <:ltový vztah k auto·
rov! a zaujlmajú sa aj o dal·
šla jeho diela. Tuto svoju Iás·
ku st odoesu aj do neskorš!cll
t•okov, ked navstevujú hudobné
podujatia. Ide v podstate o to,
ze skladateľ, ak chce mat stá·
le širš! okruh poslucháčov svo·
jich diel, mal by sa svojou
tvorbou zúčasti'lovat aj na v~·
chove mladeJ generácie.
Z histórie vieme, že nesmrteľným! sa stali nielen velké
diela ma jstrov. ale aj men Sie
skladby, ktoré má v obfube ot
dnešn& mládež, napr. koncerty
VIvaldiho,
Haydna, Vlottlho,
duetá Mozarta, Pleyela a pod.
Aký koncert sl vša k mOže zahrať napríklad náš absolvent•
huslista od s lovenského auto·
ra? Nijaký!
Podstatne lepšia je situácia
vo všetkých susedných socla·
lisllckýcb krajinách. V ZSSR
majú žlacl k dispozfcll množ·
stvo lltetatOry od autorov jed·
notllvých národov zväzových
republik - pre rôzny stupeň
technickej náročnosti.
V Maďarsku sO skladatelia v
priamom kontakte s učltefml
hudobných skôl. Vyhladáva jú
Ich. aby najprv zistili, čo 18
aktuálne, pre aký stupeň tech·
nfckej náročnosti, pre aký ná·
stroj majú komp onovať a potom, keď skladbu naplšu, dajú
sl ju praktlckv overlf. prehrať
v škole. Podobný spôsob kon·
taktov vzájomnej spolupráce bv
sa Ul'Čite osvedčll a i u nás. No
nielen za hranicami. ale at v
naše( vlasti deti bratského českého národa sO na tom ove·
ra lepšie . Majll ve1l<ý výber ll•
teratúry od česl1ých autorov.
malú edfclu skladieb špeciálne
pre r.Su. v rámci ktore! vvš lt
aj VIRreré skladby s(ičftsn'l)rh
(Pokračovanie na 7. str. )

Na~e kulttírne publikum malo moi •
nost po dlhšom časovom odstupe
opät pol;ut a vidiet znamenitý a ne ..
napodobitelný
umelecký
kolektív,
známy vo vsetkých častiach .~veta ALf:XANDROVOV SVBOR PIESNI A
ľANCOV
SOVIETSKEJ
ARMADY,
d ll<l J•Wsobného •1osttcl a Radu čerťC·
nej zástavy. nosltela Radu červenej
hvtezdlt ZSSR a CSSR Stil!or, ktorý
pracuJe uz štyndsatpät rokou. zalo::il o dlllé ro 'ku me dol u1íznamný pra •
cov~tík ruského
zborového wnema,
skladatel - prof Alexander VasitreVtč
ALEXANDROV . Uplynulé r()kJI
e;n~le11cre súboru stí charakterizotJané oeľmt preci'ZIIO!l a cteCauedomou
prucott s vysok!Ím' profestonálnymt
nárokmt, ktorá získala spoločensko~
politwkú a umeleckú pôsobnost do ..
ma t u uthrantčt. Dnes má Ale.rarl ..
rlrovou súbor
100-členný
muž.~lr tí
zbor, 50-členn.Ll tanečnú .~kuptrw a
početný orchester. Teleso oedie syrl
prného ume:eckého .~éfa >tdrod>rfi
ame!ec ZSSR generálmajor prof. BORl~
ALEX A Vn ROV , laureát štátnej
ceny
Program ~ttboru, s l>torym sa pred•
.~/avtl L' brattslav~kom PKO, bol zo ..
sttwe•tli 2 voienskýc1t pie.~ nf soviet •
skuc/1 'IIJ.toror;
~tadích vojensk(tch
pie.~ ·r i ~ •·la,tcnec1.:ých a angažova ..
mích <h·taclteiJ z klasického repertori•
ru l z l'udor.>,rjclz piesní. fažko re

(ľok~ačovanio na

:s. str.)'
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AVRO ,73
Po ú 1 pe c 11 och a ueCkom záujme
'verejnost i o uýstauu .. Audiouidco- r ádlo"
v Prahe u t omto r ok u uspor iadali Cs.
hi- fi klub u spolupráci s PZO I nc/teba
medzinárodnú uýstauu t eleuiznej. r ozhlasovej a zuukouej techniky v Brat is!a ee.
Dtía 19. a prílu t. r . otuor &li sa bránu pavilónu F v br atislavskom PKO pn•tím
náv§tevníkom z ra dov profesionálov,
amaUr ou i mnohých laick ých záuj emcou
o nouinky domácich a zah raničných t•ystauouateCou.
Snaha o ohlas med::i l irokým okruTt om
náu§tevníkou a náuilznosf na tradíciu vyústili u zameranie exponátou preuaz11e
na uýr obky t zu. spotrebnej elektroniky.
t ažiskom uysta uouaných pns/rojov a
zanadení bolt r ozhlasoué a teleulzne pri jímače, zosilouače, gr amofóny, magnet of óny, mikrofótty, reprod ukč né skrink y a
m agttetof ónoué pásky - pre §ir ok é pou::itie v modeme} domácnosti. Oclaje sl
m ohol každý m1u§t euník zist i{ priamo
tta mieste - z pr ospektou, ktorých bol
dost at ok, i priamou k onzultáciOtl so zá st upcami uýr obcou. Tlmočnícka i odbor•
ná služba k exponátom zahraničnýc h uý r obcou bola dobre zor ganizouaná a z a ~
bezpečenó .

l h n e ď pr l v s l up e uptitala ex pozícia pražského Ili-/l k l ubu, k t orý u ž
r oky dobr e .slúži nailm milovníkom kualltnej domócej r eprodukcie hudby nle lett odbornou r adou, ale posk yt uje aj
výdatnú pomoc pri obstaráuaní potreb 1tého mater iálu ponúka k ompletné
stavebnice, dielce a aj hotové uýr obky
v prístupných cenouých r elációch.
Pr e hl i ad k a ďa lHc h stánko u
uk·ázala, že nár . podnik Tesla oo suoj om šir oko r ozvet uenom programe uenoval dosf priest oru aj zariadeniam pre
kvalitnú zvuk ouú tecllfllktl . V expozictl
súčiastok pre re produkčntí techni ku sa
náu§t euník m ohol oboznámif s výr obným
programom odporou, kotulenzátor ou, pot enciometrou atď. - vhodných na staubtl amatér sk ych, čl pr ofesionálnyc h pr istrofou, v idief a p oč ut r epr oduké11é
skrinky od na}mcnšic/1 ( u r čených do by-

Na

čom

-- Po s kon čen i prAc na
detskeJ opere .,Marti n a
sln koM (na libre to Brei'la

*

tooýc/1 pries t or ov ) až po velké boxy,
uhodtté na odpul:tit•ame do klubot• a na
prizuui:ot.:anre !llillrumctttálnyc/1 $kup111
a tanei:nýcll orcltestr ou.
Záujem bo l aj o expo::iciu IIIÍ·
vo}ot•tícll l!!POII domuric'lt magnetofótwu.
AnA:et a, - u ktor ej sa uýrobca zaujíma! o názor 11 u•atel ou tta ultoclno.~ t
kot~iltruA·cte a t1spor wcla11ia I!Ot'éfto pnst roja - 11asvecléuje t omt~, Z:e spráutte
pochopil vý::nam a poslanie vystauy.
AV RO nebolo a nemalo byt ue(trltom
.~ potrebnej elel<tromky . Má byt - a cltífajme , že sa tak ešte uiičsmt prejauí preltlt adkou špičkouýclt uýr obkov u tejt o oblast i - s cleCom poskyt mít dobrý
preMacl širlej spotr ebitclskej uerejnosl i o t om, čo súčasnou technikou mož no docielít i o t om, čo by u žíuat elia
pot rebouali, alebo chceli mat . Nie ná hodot~ sa ( v oblasti uideoteclmiky ) erponá ty domáctcll l zahraniimýclt uýrobcou ::amer alt na f ar ebtw t eleut::lt~ - výstave prcdcllád::ali oslauy 28. uýročla
oslobodetl!a našej ulasti, O. máj, u ktor om sa začalo pravtdelné uystelame Cs.
telet'izie uo f arbe.
V ý n i m k u u celkovom zamera11í na
spotrebnú elektroniku t uon l exponát
11. p. Tesla poloaut omatické profesiOnálne uysielacie zariadenie pre r o::ltlas.

•••
Pri
uýs tauy

gl obálnom
hodno t eni
AVRO '7J mo::no konštatoval
vcelkt~ dobrý olllas u náušteuntkou. I
tu v.~ak nechýbali lm t ické pnpomtenl<y,
najm /l k pr lestorov~m~~ tt .~po n adamu,
ktor é malo viac-menej ue(tr:ntí cltarul.· ter a plne nezodpovedalo poslanit~ t'!f ·
stauy. twé erpomíty zuul.·ot•ýc/1 repro duki:ných ::unadcnl sa t u mali pre::en t ot•at nielen vt:matne, ale pr edoušet A·ým
at~d1líune, abu 11áuSteumk mal moZ:twsf
pnumym počtlt>amm st~bjcktívne posu dtf kvalít u r eprodtlkcie. To sú ušak požiadatJky nár oéné pre pr iestor a zuuko uri izoláciu, tatko zuládnutelné vo vý-VJsl aunom pauilone . . .

pracujete?

•.. odpovedá
hudobný
sk lad atef a d irigent opory
Slovenského národ ného d ivadla, zu lúžilý umelec TI·
bor Frei o.

Správy HIS

Krlllku, verše Su<..a Br uxatorlsovd) pracu1em na 1e1
lniHr umentécll. Chcel by
som by( s préco u hotov9
d o aug usta. Operu dlivam
d o s utaže k 30. v ýročiu
SNP, ktorC1 vyplso l Slovan·
s k9 hudobn9 rond . Koďlc
premlčrn md b~ t 15. dl'
ccmhra b. r .. musi byt do:.(
čas u n11 rozpísanie mate
r télu. SOCR v Bratislave
doko n čil nahrávku pod kladu k opere juro Jánošfk
od národného umelca Jánu
Cik kera. Te raz pracu jem
no plavbacku so sólistami
SND ( hlav nil Clio h u sp lc·
va dr. Gustáv Papp, erato)
E. KlttnarO\'ll. O. Mala·
chovs ký, ). Hrubant ... ) a
rllharmonlc·
Slovens kým
k9m zbor om. SOč a~ne pripravu jem nahrávku pre tele vlzne spracovanie Cik·
kerove1 opor y Beg BaJazld
Orchestrlilna podklady sa

z
kapacitných dOvodov
reailzuju v Prahe - s ft lmov9m orchestrom, nu nahrdvky nai.Jch sólistov 1
Slovenské ho tllhormonlr·
kl!ho zboru - plavbackom
v Bratisla ve. Réžiu to levlznc ) podolly oper y l vo
(arbe J prevzu l Tlllor RII·
kovsk9. DL~kn diP.Ia sa musela so stHllasom aut ora
uprovlt - z hfadiska medzina rodn9c h noriem. klul'~ pnpú~CaJú
maximálno
trvanie televlzne1 verzie
opory do 90 ml n(tt. Ich rešpektovanie je nutné a1 z
dôvodov komorčn9ch. Na
2. Júna t r. som prlpravo·
va l p remiéru opery Tosca
v rtlžll Bt·at)a Krli.ku, so
scénou Ladislava Vychodilo. so sólistami: E. Klttna rovou v hlovnc1 úlohe ralternuJe A. Mlcholkovill "
Fr. Llvorom a M. Kopač
kom v úloho Cavaraddosslho 11 s J. Martvoňom o
1. llr ubantom v Olohc Scarplu.

HIS uaporladalo dia 111. 4. t. r.
v Trnave a 3. 5. t. r. Y Nitre (Y spoluprAci s fakultný mi yf bormi SZM oa
Pedagogických ra kultAcb) prehrávky
zo slovenske j hudby oa ttmu ,.Slove nská hudba a myillenky buma o iz·
mu, pokroku a mieru". So sprievod ným s lovom odbos•net asiatentky Katcdt y hudobne j Yýcho•y Pedaaoglcke j
fakult y v Trnne loJe Sllknej al •Y·
p oču li budúci ped aa6a o•la u.k61ky z
diel Alexandra ftloyzep - FebrubovA predohra, Eugena Suc hoňa -- Ad
astra, féna Cikkera - Spomienky, Dezlde ra Kard oša - Hrdinská balada,
Andre ja O če n é§a -- Sym f6ola o zemi
a č l o v e k u a Iva na Hrul on ké ho !líro imo. Prltomný skladater dr. Ivan
llruAovský zodpoveda l po preh révke
rôzne otlízky mladých po alucb6č oY.

*

Na prehrbke Y Slovenskom hudobnom fond e (26. aprlla t. r. ) p re
č l e no~ tvorivých s kupin ZSS odzne li
d ielo: 1\tilan Nodk -- Prakroň o U
/:as, Jozol GreU k -- Amtby, Tade61
Sa lva -- Margita a Beaot a oajuo•·
lia skladba čeakt ho autora Petra
Ebena -- Pragenala ( 3 reuepoi!Dt
obrazy rudoJUnakf cb recepttr ).

*

Cien poroty Medzlo6rodaej tri·
bdoy mladých JoterpretoT pre rok
1972 1Bratislava) Daniel Laufer, tatom nik Zdr uleola eur6pakycb koncertných a d lvadelofcb asanttr požiadal prostredofctvom l vajl!lankeho
dirigenta Pierra Colombo o aabrbky
spcváckeho zboru Ltl!olce, ktort po·
č u l pri svojom pobyte Y Bratialue
a oz na č il jeho pre Ja• aa Yyaoko ume·
lecky b odootoý.

*

Riad ltefka Ja nkolakaJ koižo lce
v Da nvllle Y USA Martina Tyborou
sa obrátila na Hud obnt loformač n t
s tredisko a po~ la d ala o propagač ný
llllllAriól, ktorý by podal lolormAcle
o najzdve~ n c j ~f r. h 1kut o č ooatia ch a6l:asnébo h ud obného I IYota oa SloYensko. HIS poskyto l okrem ldbo prorJJové lotéky s lovens kých akladate fov a propagačnli Je tAky Slovkoncertu o slovenských Interpretoch a hudobných teleaAch.

*

Oatu d ejfo umenia Ceakoalovenskej akadémie vied Y Prahe Yydáva
druhý zväzok cudaojaayl!otho zbornika De musica dlaputationea praaenses, do k toré ho Informatívne j ča s ti
so zarad il p rehfad čes kých a alovenských muz lkologlckých pracovisk •
krá tkymi charakte ristikami leb čiu
nosti.

,

v

Za vysstu uroven
VV•

V dnoch 14. a 15. máJa t. r. bo! u Har ..
mónu ~e m má r n udtl elou a zdstu pcorJ
n adtl elou ĽS U, ako aj uedticicll sekctí
Metodické/IO cent ra pri Pedagogickom
ustave mesta Bratislauy. V pruý den si
pntomní vypoi:uli pr~:dná sku dr. f edor a .,Komunislickci uýchoua u esteticl;o..
výchouných predmetoch" a ,.Zásady dt ~
jer encwcie, improutzácte a sebar ealizácte
ztakou Ľ SU". Hodttotente práce na r.SU
v Brat islaue ::a !lkolsk1í r ok 1972 -73 u ka~
::alo, ::e sa ur oucti pote!lletne dutlta,
udaka pomoci pruzne pract~jticeho Me ..
t odick ého centra, k t ore/to základy pol ozila Inšpektorka M. Zikauská. Pocas
poldruharočnej ču1nos t i centra uspor ia ..
dali uiacer é semmár e 11 jednolliuýc/1 sek ..
ciáclt a u mektor ýcll odbor oc/1 sa po ~
!ožili
základy uylep~ettych učebných
osnou. Plán na r ok 1973 -74 smeruje k
t om t~, aby sa odbor ne pomo/tlo učit e tom
ĽS U u jednotliuýcll ,,ekcicielt. Pripr amjú sa preklad11 metodických diel, uyda ..
11ie cllýbajticiclt notouýcll pomôcok. hos •
pl tácie u výzrtamnýcTt domácich a ma•
ďa rskýclt pedagógov. Dtl a 15. 5. t . r . sa
seminóru zúčas t n il aj t ajomnlk k omisii!
skladateCou ZSS - Alfr éd Zemar10uský.
Za j eho tíi:ast i bola prejednaná pripra ..
ua cel oslouenského semindra m§tr ukl iunej
hudby spoj eneho s koncert om.
V zhtadom na t o, :e stau na úseku tuor •
by pre ĽS U j e neuspokojujúci, dospelo
sa k ndzoru, ze treba mttne realizova{
- e§te v j úni t . r. - str elltut le sloue11"
ských hudobných skl adatefou s hudob..
ttými pedagógmi Bratlslauy. Beseda bil"
de na ĽSU - Exnároua ul.
- jš ..

Naša g lostt
Po tieto dni dus tala redakcia
HZ t ri zvUilt ml16 listy. Dn boJI
z kol icktho Konzer vatória. V Ich
prflohe pos lelatťi proreaorl te jto
l koly M. P ot o m ro • li a S. C ur l l l a 85 prlhlé!lok na odber néi·
ho časopisu. Profesor bratislavského Kon zenat6 ria Adam G u l·
l e r zais til na spomloaoej ikole
107 objednávok. Je Iste ponbudzuj ťi ce, že na )m ladllo g enerácia bu·
dúclch profesioná lnych hudobofkov sa l touto cest ou zaujlma o
teoretické a kritické problémy
života.
1lovenského hu dobné ho
Vl etkým spomlo oným pedagógom
za Ich on g o ~ o vani c sa p ri propagácii HZ ďakuje m e.
- R-

*

J. Ka ras z Bloom riold u l USA) te
neúnavn ým propagétorom l!eakej a
s lovenske j hudby na ame rick om kontinente. Pre rozhlaa p rlpruil ~ minulosti nlekofko re lácii o naiicj hu do bnej tvo rbe. Oi\a 25. ma rca t. r.
sa jeho záslu hou odvysiela l progra ns,
v ktorom za znela če1k 6 a s lovenské
jazzová a beatová hudba, z lobo polovicu času venova l Knnvcrge nclá m
slovenske j skupiny Collegium musicum.
Dt1a 29. 3. t. r. Y Kolofferi 11
19. 4. t. r. v Slive ne l Bulharsko) sa
z lni ciuUvy bulharsklibo s klada tora
Il ju lli eva us lmtoč nlll koncerty súčas n e j l!eskef
a s lovenskej hudlly.
Od znela Sooatfna pre husle a klavlr od Eugena Suchoňa a Piesne n
pad o j ťicom !Is ti od l98na Parlka. Konce rt y uvádza l Il ja Iliev. V Koloffc ri
sl prog ram vypoculo d o 500 fi akov.

*

* O zaslan ie zbornlka Slovens klí
organové tvorba po21adal prof. zo

Son Olega v Kaliforn ii. ktor~ pllie
knihu o org anove j tvurbe.

JuraJ llumý o Peter Duor~ký a/J),Jf·
IIUfÚ u tomto ~kol .
r oku ~pcudck~ ~~
!Jor bratWauskťllo
Kot~:crvatórla. TU o
mlad! tenorl~tl do·
sta/l
Jedinečnú
matnoM anga~mJn
v brafl,/au.,ke/ o·
pere SND pre na·
lilliUfJ{ÚCU

mi ,p•ónu.

dlV.J'lť'l·

o~pech

.mJa~u tO cl

o pre
mladrích t mtmortaclne zodpouP..tnq.

Snlmkét :

J Vavro

Estetická výchova:

Dlho

očakávaná

Priamy s tyk žhtka s umeleck ~m d ielom mé tvori ť
prevažnú čas t né plnc esteticke J v9chovy 011 gymuilztách. Ved rozvf1oC esteti cký vztoh k u meniu le n
rozprévanhn o hudbe, o v9tvarnom umenf, orchltek
tura a pod. nte 1e m o~né. No vyuču Júc i čas to l pr i
nOJVIIčsej snahe zápasia s nedosta tkom
možnosti
zaobstara ť sl zne1úcl záznam, el ebo výtvarnO ro produkclu.
Vel ml talk o musia ped agógovia zfskava ť zvukové
ultážky p re hud obn u zlof ku estetlcke 1 v9c hovy. l ke d
predajne g ramoplatnl s Q takmer v kafdom meste,
v školsk9ch diskotékach mnohé ch9ba. Nafvýhodne1·
i.Je albumy gramoplatnl " DeJiny h udby y prfklad och", ktoré v priebe hu nlekolkých rokov vydával
Gromofónový klub. sO u ž dávno rozobroté. V preda1nlach ch9ba1Q základné die la hudobne j llteratOry.
Preto pedagógovia prlvltaJO sQbor hudobných uké žok, zostavent špeciálne pre potreby g ymnazlálne1
estetlcke1 výchovy. Bude obsahova ť 8 vel kých gromopla t nf v dvoch kaze tách pre každý roentk
zvléš t. Aut ori ( p rot. Jozef Kresánek a t uba Sikul ovA) pri zost a vovani kompletov vychádzali z požiad a viek uč ebný ch os nov 1ednotllv9ch ro č n l k ov. Snaž lll sa v y tvori ť t ypický a reprezen tatlvny pr ierez
de Jina mi h udby všetkých čias.
Kazeta, u rčená p re pnf roč n lk, obsahu Je 5 veJkých gramoplatn(, na k torých je do pll ťdes lat d ie l

pomôcka

( pripadne 1edno tllv9ch č ostr) od na1staršfch č los
11ž po ko niec 19. storoč ia . Prvé ukážky patt·la hudbe
tzv. prlmltfv n ych nérodov, pretože v ne1 nachádzame s úča sn u pa ralelu proveke1 hudby. Ovzdu9io stredo ve ku reprezentu1e grogorldnsky cborál, ole l skladby dokumen tu jQce rozvo1 e urópskeho vlachlas u 11
sviožu svetskO hudbu rytie rs ke! šl achty. Pomerne
voro mlasta :zaberé v9ber re n es11nč n e 1 hudby, k torý
dé žlukovl prehla d o charaktere rOznych druhov
vokdlne1 pol yfón te l o významných osobnos tloch,
ktoré ju tvorili l Blnchols, Losso, Pa lestrlna a l nf).
Hudba ba roka a rokoka 1e zas túpe ni! ťiryvkaml z
opier l Pergoiesst. Lu !ly, Monteverdi) o na1m11 typickými d r uhmi lnštr umen télne 1 hudby v dielach Core lllho, Couperlna, Hllndlo a Bach o. Sil tu aJ u kUky
:zábavneJ hudby, k torá sa h rávala na Slovensku
v 17. storoči ( tance zo zbierky A. Sz. Keczerove iJ .
Sklodb.tml tro11ce Ha ydn, Mozart, Beethoven Je zas tupe ný h udobný klasicizmus. Kedže Ide o 1edno
z nuJvýznomne1šlch obdobi v hudobne j histórii 11
s Očasne 1e dostatok prlstupných na hrávok z te1to
š t9 1ovef epoc hy, u č lt e l mOže výber -- podlo svo1ho
uválenlo -- doplnlt. V9berom z diela významných
romantických a novoromantlck9ch s kladatelov album
gramoplatnl pre prv9 rol'nfk konči. (Zo slovenske !
romontlc keJ hudby sme vybrali komor n6 dielo
J. L. Bellu. )

Pre d ruhý ro č nl k estetlcke1 výchovy budú mat vyk dlt.pozlcli 24 u kúzok z hudby dvadslaleho
s torot'!ta na troch vefk9ch grumopla tnloch. Muli by
poskytnut 21akom obraz o rôznorodosti kompoL.IC·
n~ch smerov a žátll'ov, typických pro nase stol'Ol:te
a nn1m11 priblf1.Jt nestJorné hodnoty st:tčasne j hudby Su t u skladby prechodn9ch skludntetských zjavov 19. o 20. s t oročia (R. St rauss a G. Mobler), diela
Impresionistov 1Debussv, Rnvel 1. skladatelov neo klasicizmu (Brit tan, Pro kotiev, StravinskiJ), nového
fo lklot·Jzmu l Bar lOk, Szymanowski l. porfžske1 SesCky l Honegger. Mllhaud). dru he! vledenske1 školy
(Scht.inberg, Webern J. Dielom D. Sostakovlča 1e zastú pená sučasnd sovietska hudba. Dostatočný priestor 1e vyhradený skladbám českýc h a slovenských
autorov ( Nová k, janáček, Martinu, Suchoň , Cikker,
Moyzes, Ka rd oš. Očenliš ).
Ku kazetám sú prlpo1enó metod ick6 texty s poznámkami k u každe1 skladbe. Poukazuje sa v nich
no to, čo 1e v ukážkach typické a charakteristické
a č o sl treba na diele všlmat. Pri skladbách mene)
:znémycb autorov 1nojmll zo star!:!ch obd olli ) 1e niekolka blograflck9ch úda1ov a podla potl·eby l st ruč
ná charakteristika spo l očenských pomerov. Pri s kladbach z ncskoršlch obdobi a tam, kde Ide o známych
s kladatofov, st tieto ddta doplni u čl tef. Úče l om metodlck9ch listov však nebude na h radiť u čebnicu.
Súbor gra mopla tnl pre esteti ckú výchovu pre
ústredolí dodávku Min isterstvo lkols tvo edl č ne prut ne p ripravili Ul:eboé pomocky v Bonskel Bystrici. Vý·
robu realizuJe pra2skf Supraphon. Oli sa predpo·
kladaf, lo v septe mbri tohto roku tu u č itelia n6tdu
na svoJich l kolách. Ve rime, l e bude u ž itoč nou pomôckou.
Ľ. SIKULOV!
uču1 u cl

Hovori prof. Ladislav Vychodil

Teda Idete dmerne len fednno Clll·
tou ?

Scénický problém:
boj o horizont

- Nic, je tu l druhá cesta, ktorá ma
zaujlma a na ktoru som sa vybral spo·
lu s pražským režisérom Radokom. Vy·
svetl Im vám ju... Jedno videnie sveta
je, ked vnfma me svet ako celok a tým
nachádzame aj vnútorné vztahy a sú·
vlsiostl v živote. Tak nazerali na ume·
nlo napr. Impresionisti, ktor! zaliali ob·
raz svetlom a práve prostrednfctvom
tohto sve tla vsetky veci so stali sllčas·
tou Jediného vefkého celku. V protlpO·
le stojf druhé videnie: nochtime vynlk·
nút Jednu vec o tá - oddelená a osa·
motená - pOsobf ako charakterlstlkum,
alebo ako symbol celku. Vezmime sl
napr. vefkú poullčntl davovll scénu. Ma·
sa neodllšených rudi sa mOže proti nám
hrnúť ako obrovský prlllv a pOsoblť svo·
jou strhuJúcou celistvosťou, alebo jedno
postava odrazu d ostane osobitú tvár, vý·
raz, charakter a pOsobl na nás v mene
co l ku.
Podla ktorého systému ste teda rlelill napr. scénu Janá č kovej Veci Makro·
pulos ? Zdti sa ntim , fe mii i!osi z oboch
( tvorlvfch postupov).

. $éf výpravy S D, zasl u::llý umelec La·
lislav Vychodil sa v poslednom čase su ataune venuje aj opere. Jeho scény Im
llletltým slovenským operóm (Svätopluk,
ldnoJik, Udatný k r ór, Peter a Lucia) i
arinlcké tlóvrlly k zóvažným dielam sve to~-ej hudobnej
literatúry (Tu r andot,
lforma, Vec Mukropulos, Butterfly, Tosta) v:budílt ohlas doma i v zahratllél
1 prekvapili no vým , zaujimavým r ie!ellfm. Je teda mtlollo príčin, pre ktoré
Ime sl profesora Vychodila pozvali na
ro:Jaovor.

..,

Cf• ll YfiYIIIi(, le Y poslednfcb Čl •
• l l tak nrbtla nie a6kloonost k ope·

- Zdá stt ml, naopak, ~e som sa jeJ
"noveJ v~dy rovnako - rád toll~ strie·
liam umelecké žánro - vofké plátna 1
ilrobn6 miniatúry, azdo kvOII spestreniu
prAce a striedaniu š týlov. Pritom som
ll, pravda, vedomý, že opera, totiž sa·
aotna hudba Je medzinárodná. Bezhra·
all!nosf je v jej podstate, dáva teda
tlltkfm, ktor[ sa Jej venujú, vllč~l u mo:!·
IOif preniknú ť. Nenahi!ňam sa vllak no·
aUu za zahraničnou slávou. )o ml Jasné,
ll s~nograt, ta k ako každý divadelný
umelec, v ytvorť najlepšie práce domo,
kde má zohratý team spolupracovnfkov,
•yskll!aný priestor a podmienky, časovú
l materiálnu mo~nosf vypracovať a pre·
myslieť scénu do detailov.
ICICfle sto u! spomenuli team, vidf sa
•l, It sa tu •ytvára stéla skupina: re·
ltsar l rllka, scénograf Vychodil , kos·
tJ•Arka Bez6kod. 'Z dirigentov sa k
dm nyl!afne pridáva Tibor Frclo alebo
llleaik Koller. Mienite s touto skup!·
10a Jraco•at aj naďaleJ ?
- Ano, ak nám to divadelná prevlidz:·
b umožni. S režisérom Krlškom sa ml
pracuje výborne - nézorove sa zhod·
name a mame podobný prlstup k prá·
el. Okrem toho zo skúsenosti viem, že
nerob{ dobrotu, ak scónograt pracu Je
1 mnohými režisérmi. Nevdojak totiž pre·
aUa názory a myšlienky jedného na
cflllleho, a tak nechtiac vvkonilva akúsi
.,vndtorno·dlvadelnll šplonážu. Ani sám
11 to nemOže. Je teda lepsle, ak sa zo·
llr6 so spolupracovnlkml, s ktorými sl
trMli) HSUID4e:- -l'&k lalo te vyskll!laoo
1 dobr6 spolupráca s kostymérkou He·
Jenou Bezákovou. Nestretávame sa ani
tak na oficiálnych poradách, oko na
41annýcb návštevách v dielňach, kde si
ukazujeme už prvé náčrty, konrrontu·
jeme Ich, doplilame. domýšlome. Tým,
pravda, dosahujeme, akoby suma sebou,
jednotu !ltýlu, zhodnll farebuu škálu,
61!1nn6 divadelné etekty. V Polsku nnpr.
acAnlckf výtvarnfk sl navrhuje kostýmy
sAm - no ako sa dozvedáme z tlače
1 konferenclf - nedosahuje takC1to Jed·
aotu a perfektno s ť p revedenia, za kto·

ru vďačfme u nás Jednak pracovneJ zho·
do, vyhranene! š pecl allzócll 1 výkonom
našich divadelných dielni.
Pro valie scény je vlak prfznačnli al
akási vnútorn6 ucelenosť, Jednota vf·
tvarnýcb prvkov, aladenosf fednotllvfcb
obrazov. l laik yypozorufe pri sledovani
vallicb prác, le rlelite postupne 1 fed·
neJ scény oa druh6 lsif sc6nlckf prob·
16m, rozvlfate lto, vartujete a privtidza te
k dokonalosti. Ako by sa dal nazvať
tento viii problém ?
- Celkom jednoducho: "BoJ o hort·
zoutM. Posledné scény som r le!lli totiž
nn prlncfpe vykrytia horizontu. Pritom
je jasné, že najviičšla úspornosť vo vorbo výtvarných prostriedkov vedie k naJ·
vllčšoj hutnosti ak sl, pravda, nimi
vyrlo!llme patrlčnll funkčnosť a všetky
ďalšie scénlckó požiadavky. Tento prob·
tém som vl astne rleš li od Turandot až
po Toscu. Niekde staviam ako funkčnú
len časf horizontu a druhll ponechávam
neutrálnu - a tiež dosahuJem. ten Istý
učlnok. Ako sa ml vldf, odbornlcl l obo·
censtvo pochoplll tento mOJ zámer a
pochodil som s nim doposlal dobre l v
zahranlčf. Mnohf umelci sice hovoria·
vnjú, :2o o ú č inku rozhodne vnlltorné
prežitie, podla vzoru: niečo cHlm - nie·
čo poviem. Isto, lenže treba v yslov iť pritom aj nieč o n ové, čiže v scéne pri·
nlesf aJ nový formálny vytodrovacf pr·
vok. Je toUZ dosť ťažké ošOchonýml
prostriedkami - v starých ošúchaných
reláciách - vysloviť nlc,čo novO. Napr.
scónlckou malbou, ktorá bola exploato·
vanll od čias Impresionistov, Picasso,
moderných Poliakov a Rusov. Ak by sa
tonto spOsob ma l ovanla obJavil znovu
na scéne, musel by sa objavlf v celkom
nových polohách a rie!enr.

Tália o hudbe - Vl.
Hovorí
zasltížilý

umelec
František
DIBARBORA

t!ieta, ked sa nar odí, dostane niečo do vien Kazdé
ka. Ja som dostal do kolísky vztal1 k hudbe a

Ir umeniu, ktorý sa pot om prejavil, ako vztal! k herectvu. Muzikdltlost som zdedil po ot covi. U IIÓil • rodine sa od malička pestovala hudba. Nie tak,
je bJI 1me si sadli a ltrall slóčikovl kvart eto. Nie.
J olo to živelnej!ie. Otec hral na gitaru - velmi
~bre, brat aa za čal učit hre na husle a pot om,
lrtl 1končil ::ókladnú husCovú §kolu, začal učit hraf
1 lftM. Tak sme d oma koncertovali, na čom sme vláMii. Neboli sme tlljakl fenomenólni muzikanti, ale
prt potrebu j edtlej počet nej r odiny to stačilo. Te·
dG - k hudbe som sa dostal skôr, ako k herectvu.
A cez to, co ml dávala hudba, som sa dostal k di·
IICidelnlmu umeniu. Veď bratislavská predvo jnová
opera, ktorú som často a rád tlav§tevoval, mala
~loka úrovetl . Nie je nijakým tajomstvom, že za
riGdltelouania Oskara Nedbala chodili tla tunajlle
premilry aj kritici a divdct z VIedn e. V tých ča ·
1och mala naia opera medzi svojimi čletlmt vynikajúcich spevákov, ako boli Chorovlč, Roma11 HUb"". .. Možno, keby mali talianske me11á, spievali
~ oj v mlldnskej Scale. Najväčlím zjavom bol vlak
Arnold Flogl. Pochopitelne, kerl som počul týchto 1pevákov, neuspokojil som sa len s nimi. Vtedy
prlchddzalo do módy aj r ádio, a tak som sa cez
hudbu spojil s celým dostupným svetom. Začal som
1/dovat opcmé vys1elanle a ;;oznámil $Om sa s ta-

- Snažil som so tu naozaj spojlf obe
.,videnia". Javiskový p riestor fe vyrle!e·
n9 v tvare gule, ktorá symbolizuJe asi
Makrokozmos, svet Rudolfa li. Predmet,
ktorý so ml no scéne objavuje, Je napr.
ženská tvár. Symbolizuje herečku, ženu
mladosť, divadelnO masku, psycbologlc·
ký element. Na scéne ml oscliuJú ne·
prestajne predmety reálne s Ireálnymi.
Police s kn ihami a oblaky v projekcii.
Táto hra kontrastov charakterizuje všet·
ky tri obrazy - kanceláriu, Javisko l
budoár. Prvý obraz je najreálneJ!I, tre·
ti má najmenej reálnych prvkov Je
najneutrálneJ!lf: v podstate guTa, r ozvo·
šonó stOry a nojpotrebnoJ§f nábytok.
Velmi zaujfmavf je af obraz druhf.
Predstavuje divadlo ako celok - budo·
YU, hfadisko, javisko, !oyery. Ako ste d o·
siahli tento efekt?
- Rozčleneným priestorom a proJekclou. Javisko nám symbolizuje tantasllc·
ké kreslo, zákulis ie - porozhadzované
panely, Coyery
typické divadelné
schodište. Hradisko vnlmame v proJek·
eli. Nechcel som, aby predmety pOso·
bill celkom reálne. Spočiatku som chcel
pracovať len so zrkadlami, neskOr som
od toho zámeru upustli a použfvam ok·
r em zrkadlo ston!Olové tOIIe, cez ktoré
mafujcm. Tým všetky predmety dostávaJtl zrkadlov9 lesk a strácojll hmotu.
Chcel som tým azda vyJadriť Istý velmi
zaujímavý vnútorný rozpor medzi Cap·
kovým textom a Janáčkovou hudbou.
Capkov civlllzmus a )anáčkov sklon k
romontlzovanlu, ktorý akoby čapkovskll
triezvosť presvecoval.
Vyt•6rate • opere SND scény k dYom
lnscen4cl4m, ktoré maj6 v námete niečo
spoločné a olei!o celkom protichodné.
Det oesti totl l v oboch prfpadocb dve
!eny, dve vefkií umolkyne: Elina Makropulos a Florla Tosca. Prvé nozúča s t·
n on4, sarkastická, studenti, druhá vál·
ni'fá, celkom pohrú!enli do I IYola. Do·
tfkall sa vás pri rielenf scény tieto
zhodné l proti kladné črty?
(Pokračovanie na 8. str. )

kými spevókmi, ako boli B. Gigi/, L. V olpl, T. Schipa, J. Schmiedt atc!. Keď som počul týcllto umelcov
sp1evat, skr sla vo m11c t tížba, vidiet ich aj na javisku. V niektorýcll prlpadoclt sa mt to aj podarilo.
Velmi však lutujem, :e som nikdy nepočul nažwo
spievat B. Glglil!o.

V t ýcl1

časoch

•••

boli VIedeň i BudapeU velmi bllzko.
Neexist ovali pasové prekóí ky - človek sl sadol
v Bratislave na električku a td ho dov1ezla az do
Viedne. Ja, ako Z.elezničlarsky synček, som mal ré !ljku, ktorá platila i 11a naše lode, premó vajúce
medzr Bratislavou a Vie dňou. Rdno sme st sadli
na loď a o dvanóstej hodine sme boli vo VIedni. Ve·
čer sme 1m do divadla. V tých časoch to nebolo nedostupným l uxusom. Tu som videl l počul spevakov naozaj svetovej triedy. Pri jednej náv§teue viedenskej opery som bol svedkom príhody, kedy davy
nadšencov l polskýclt študentov čakali pri dlvadeltlom vchode polského tertoristu Jana K lepuru - po
predstavení Trubadúr a. Nadlenci vypriahli konc z koča a tahali na ňom osobne K iepuru po celom centre Viedne. Medzitým slóvny spevók sp1eval pohkl
Cudové plesne. To bolo velké show aj pre Vledeni!aIIOV, zvyknutých na r ôzne zóžltky. Nebolo by spravodlivé, keby som spomltlal len na tetlorlstov a barytonlstov a nepripomenul aj niektoré vynikajúce
speváčky, ktorými v tých časocl1 opemý svet oplýval.
Ci to u ~ bola Hilda Koneczny, alebo Mórla Némethová, ktoré som počul vo VIedni. Zial, spievali v
operóch, ktoré môjmu naturelu velmi nevyhovovali.
Boli to väčšinou Wagtlerove diela, alebo tliektorl
z romantlckýclt opier, ktorl nepočúvam tak rc2d,
ako r epert odr verlstický. Samozrejme, spevdčky mali
vynikajúci materldl hlasový i herecký. Star§l obyvatelia Bratislavy sl Iste pamätajú tlajmiJ na Mórlu
Némethovú, k torá bola velmi častým llostom Brat islavy.

•••

s udapeU1 Aj tam som chodil, tlO nie tak často,
ako do V iedne. Už aj preto, že je o 150 km dalej ako Viedeň a potom - budapeštianska opera nebola takd slóv11a ako viedenská. Chodili 1me t am
Iba vtedy, keď sme 1a v novinóch dočítali, že tam
bude niečo atraktlvM. Navltfvll som aj operu v Bendtkach a v Parlžl. Bolo to približne v rokoch 1931
až 1935. V r okoch 1942-43, presne vóm to nepoviem,
som v SND r ežíroval operu aj ja. Dostal som sa k tomu celkom jednoducho. V. twlom d1vadlc bol vtedv

Nezobudnutefní
Alexondrovovci ·
(Pokra čov anie

z l. str. )

ve11ovat sa niektorému č&Slu podrobtll
viac, pretože všetky st zaslú%ia absolut órium profeslonólneho výkonu po
strd nke výrazovej, dytlamickej, rytm ic ..
kej a intonačnej. Hlasové skupiny zbo ..
ru sú vynikajúco obsadené, či už t eno ..
r lstaml, spievajúcimi uvofnene a Cahko,
alebo basistami - so ::amatovo Ztlejti•
cim hlasom. Okrem toho tu boli só listi, ktorých výkon možno zhrnút pod
pojem .,fatltastlcký". Nórod11l umelci
ZSSR - basista A. SERGEJ EV a teno ..
r lsta R. BECAJEV sa prekondvall vo vo•
kdlnom prednese (Ples eil o s o v te t•
s kej arm óde - A. V. Alexandrov,
r usktl Cudovó pleseň O te s, ukr ajinská
Cudovtl pleseň, Ej, v id let ded l n u,
M ll u je m ta, R u s k o - D. Tuch•
manov a tle:abudnutelnd K a l in k a).
Zaslúžilý umelec RSFSR V. RUSLANOV
sa predstavil nielen ako vynlkajtícl spe ~
vdk v skladbdch P i e s eň d r u ž b y V. Alexandrov a Z a t o h o c hl a p c a
- M. Fredkin, ale aj ako herec vo vet ..
ml vtipnej, žart ovne ladenej piesni S ta~
r ll v oje ns kd od Solovjeva-Sedého a
v P i e s n i v oje ns k ý c ll m u z i k a n ..
to v. 6alej sa ntlm predstavili - z pre•
jódy vynikajúcich sólistov - :asl. ume•
lee RSFSR I. BUKREJEV, laureát ples•
ilovej sútaže v Kolobrzegu, V. STEFU ..
CA a I. VOLKOV. V podan! zboru sme
počuli skladbt' NaJ a dr u ž b a
j •
n ó m drah ó - B. Alexandrov. ndd~
hernú kompozíciu S v ä t 4 v oj n a od A. V. Alexandrova, ako aj zbor z
opery Ern an l od G. Verdiho, kde te ..
leso dokdzalo !lroký ambitu• výrazových
schopností. Pre nó!ho poslucllóča boU
milou pozomostou ukdžky česk(jch a
slovenských Cudovýcll plesni.

•••
Tar!Cčný súbor pod vedením zasl. umel•
ca RSFSR ALEXANDRA CHMEL NI CKt ...
HO sa predstavil v !tyr och tanečných
scénkach. Vo vl etkých bola evidentne!
sovietska tanečnó škola - s vynikajú•
cou technikou, s lahkostou zvlddnutla aJ
tlajtaž!!cll pohybových variócll, s tem ..
peramentom a presnou líniou l myllien•
kovou 11lbkou jednotlivých kompozícii.
Vo veselom vojenskom obrózku Vy ..
z v a n i e d o t a n c a - hudba L . Sae,
sa uviedla ženskd &kuplna, ktoró veCml
presvedčivo, presne a vo velkom tempe
r ealizovala tlóročn4 krokové var ldcie.
Mužsktl skupina sa predstavila v t yplc•
ky ruskom tudovom tanci V e se ll d e ..
d lnsk i ch l ap cl hudba L. Sae.
Vrcholom bola tatlei!nó scéna na motf•
vy obrazu r uského maliara l . Repina
Z ap o ro ž ct. Toto vetmt populdrne
č íslo charakterizovali vynikajúce taneč ..o
né výkony mužov s malými hereck(JmJ.
vstupmi. Celý súbor sa predstavil v tatlečnej scéne z vojenského prostredia
O d o o č l n o k p o c v t č e n l - hudba
L. Sae. Choreografom v!etkýcll člsel bol
A. CHMELNICKTJ, ktor(J potvrdil pove&t
dobrého umelca. Za dirigentským pul•
tom sa vydrledalt A. KULYGIN. J PET•
ROV a J. TITIANKO.
E. BAR.TKO

len jeden opernf} re žisér - dnes u! nabohf} pdn
Vilím . Vedeme d ivadla začalo sondoval, kto by chcel
r oblf réžiu. Ako nad§enec opery - a vtedy už člen
divadla, som sl povedal, že to skúsim: vztah k to ..
mu mam, volačo o divadl e už v1em. Režíroval som,
žiat !en tri opery, potom ml u! čas na dalšie pldny
nevy§fel, lebo prlllel koniec vojny a ja som sa plne
venoval herectvu. Mojimi režijnými prdcaml boli Ho•
loubkova Túžba, Puccl n1ho Plc2U a Verdiho Ma§kar ný bal.

•••

ôj názor na operu je dost vyhr atlenf}. Opera je
dramatická dielo, a preto to musl byt na javisku
l citlt. Zdd sa, že v na§ej dobe je velkd prevaha di ..
rtgentov nad opernými režisérmi, s éfm nemôžem
osobne súhlasU. Režisér by Mmal byt dirigentovi
Iba asi stentom. Je to rovtlopróvny umelec, ktorého
prdca musi byt na javisku r eallzovanó v podani účin•
kujúc/ch. Tak, ako treba p o č u t zverencov kape!•
tlíka, tak treba v l dl e t zverencov režiséra. Iba jed ..
na zložka opery ml nedtlva kompletný obraz o mo•
dernej hudobno-dramatickej lnscenócll. Nie som mu•
zikantský odborník, hudbu vnlmam tla zóklade Jtoa ..
senostl. Vyberdm st Iba takl diela, ktorl sa ml pd čla
- aj na koncertoch. To neznamend, že dielo, ktoré
si nejdem vypočut, je menej dobré. Napriklad milujem v!etq nepdrM Beethovenove symfónie 111., V., VIl., IX. Prva atl/ nie tak, lebo je e!te pod
vplyvom Mozarta.
M

•••

N etvrdlm, že herec musf byt muzikantom a muzi•
kant hercom, ale každfi bJI mal mat niečo z ume ..
nla toho druhlho. Sk6r sa ml zdd, že kafdý herec
by mal mat ll21ku k hudbe, lebo sl neviem predsta•
vit činoherca, ktorú nemd zmysel pre rytmus a vy•
vinu tO sluch •• •

•••

l stfi ča:r 1om doslova ,.pr epadol" symfonickej tltl•
lade. Bolo to u:l dtlvno, asi pred 20 r okmi. Ku ..
poval 10m 11 gramof6novl platne s r 6znyml symfó ..
nlaml, veri mdm aj bohatú diskotéku. No momenttJr ..
tlym konfčkom sa mi Itala Schubertova Symfónia
h mol - Nedokon čenó. Pri gramafónových prehrdvkach som ju naltudoval spamtlti a dir igoval, ddvajtl a
j ednotlivým ndstrojom ,.pomiJ.,elnéH nóstupy. Ale to
je Iba takt1 kuriozita. No eHe k tej opere: určite sa
ku nej raz vrdtlm, možno za r ok, za dva, sndct :a
pät. To je moja túžba
r ealizoval sa prostred·
níctvom opernej r éžie.
Spracovala: ~~

D.obrá kvali.t·a
Nlŕ Mliom koncerte IV. abonentn~ho cyk lu v KM!c!ach sa &O
l t Atnou filharmóniou predstavU ang Uckt k lavirista John Lill a
d irigent dl'. Václn Smat,l!ek. V. Sm e tá če k opllt potvrdil, čo pre
orcheste r znamená velká d irlg entskA posta va. Do na jme-rulch d eta!lov pl'Milyslenou koncepciou, ak o 1 p rácou s occhestrom podn ie tll k.aždého hráča k maximálnemu sústredeniu a v~konu. Jeho
prič:i n enl!n znel orchester vyrovnane a jednoliato, vyni kal rarebnosfou jednotlivý-ch skupin a 111ástrojov. Všetci hrá či vytvorili
kompaktnt celok, plne sa podriaďujúc! dirigentovi, ale a j plne
sa zlíčastňujt1cl na vfslednom umeleckom zážitku. Program koncertu uviedla skladba Lubo!a Fiier.a Double - dialllg pre symronickt orchester. Dielo, upúta pozornosť nekonvenčnosťou a nápaditosťou , je rozhovol"Om s témami nemeckéko barolcové'ho skladatela Johanna Fischera a odpov&damt Lubo~a Fišera. Zásluhou
d irig enta a orchestra vynikla v skla dbe št~lová r0znorod06t s charakteristtck<Ou farebnosťou, dynamickou vyváženosťou, pl a stlčnos
tou pre javu a Jasnosťou najmä v plechovtch dycho v~c h nástrojoch. John Lill s vefkou dávkou technickej vybav.enosti a so
zmyslom pre šl~lovosf !nlerpretGval Koncert p re klaYfr a oreb. .te.r l!. 1, d mol od Johannlllia Brahmsa. Jeho prvé vystúpenie
na pôde Státnej filharmónie patrllo k t~m najlepšim, aké tu
odznel1. Prirodzená muzikalita, spôsob s~várn enla, rytmická vyvá~ enost, to sú klady jeho bezprostrednej bry. S na jväčšou s amozrejmos(.o u sa dokázal včleniť do kontextu symfonickej hudby
Brah msovho koncertu a napriek technicky náročnému k la virnemu
partu vytvoril - spolu s orchestrom - pevný a nedellt e fn~ celok. V druhej polovic! programu odznela Symfónia č. 8 D dur
od Antonina Dvoráka. Dirigent v plnej miere tlmočil silu a účin
nosť hudobného preJavu symfónie. Tempová vyváženosť, vyrovnanosf tónová a v~razová, ako .aj celkové poiía t!e boll umocnené
s drav9m muzikantsktm crtenim.

...

Slávnostn~

koncert k 103. v~ročiu na rodenia V. I. Lenina, ktor ého dirigentom bol Mario Klemens, otvorll! Symfonické tanráry
Rodiona Sčedrina, v ktor~ch plne vyniklo Ich slávnostné zamer a nie. Sólistkou v Koncerte pre hu111e a orcllesler D dur od Jo·
}tannesa Brahmsa bola vynikajúca mladá ja ponská huslistka
Shizuka Ishikawa, poslucháčka AMU v Prahe. O jej výkone možno pisat len v superlat1voch. Bol to vynikajúc! umeleckt zážitok,
podporen~ nadpriemernou hudobnostou, prekvapuJdcou zrel os [ou
a citlivosťou. Krása jeJ tónového prejavu a tech nické schopno,:;ll
- ktoré reprezentuJú umelca na vrchole u meleckej dráhy - plne
podriadila v prospech diela. Mladá umelkyila sa zhostila jednoz n a čne všetkých problémov technick~ch a v9razových, k toré koncert pred interpreta kladie. Obdivovali sme tónov(! eleganr.lu
druhej čast! a technick(! virtuozitu č asti poslednej. V druhej polovici programu odznela Symfónia č. 5, c mol " Osudová" od
Ludwiga van Beethovena. Orchester, žtar, jej zostal vera dlžn~ .
znel nevyrovnane a bez patričnej nosnosti a jesnostl prejavu. Aj
d l>rlgentovo uctlopen!e diela nemalo dostatočnú sklbenosť .

...

Poslednt koncert IV. abonentného cyklu sa - zásluhou amer ic kého dirigenta Dennisa Burkha - z.apisal k vynikajúcim. Bol
t o umel eckt zážitok, ktor~ znesie najprisnejšle hodnoti a ce k t'l·
tét•lá. Burkh svojou muzlkalltou, jasnou pt•edstavou, primeranou
miet·ou pripustnostl mal najv!icšl u zásluhu na konecnom vyznen!
k oncertu. Dokázal, že vie orchestru porad iť, pracovať s nim a
dostatočne odhadnúť jeho llrííčske kvality. Hned' od prvého taktu
bolo kddému jasu~. že pred orchestrom atojf tvorivf dirigent,
ktort nojou fantáziou a premyslenou stavbou podnieti kddého
llrtiča orchestra k vrcholnému v,9konu. Orc hester mal nosnosť,
priebojnosť , ale i vr úcn08ť prejnu. V 1ívode zaznela p redohra
I elixa Mendelsxohna-Bar tholdyho " Hebridy", ktorA vyn ikala krásn ou f-a rebnosťou. S611stam! koncertu bo1! č len ovia orchestra Stát·
neJ f!l har mónle: Pavel Pnkl - flauta a Jaroslav Jurena - ha t·ľa,
ktorl u viedli Koncert pre flautu, harfu a orchester C dur od W.
A. Mozarta. Zaujima vá kombinácia dvoch nástrojov upt1tala tónov9ml kvalitami hráčov a farebnosťou vo v~slednom tóne. Intonačnll čistota, technická dokonalosť a sdh ra oboch sólistov boli
n ajv llčš!rn kladom vystúpenia. Rýchlejšia vofba tempa v posle dnej časti mohla ešte viac umocntt technickú vybavenost obidvoch
s ólistov. Sprevlldzajúct orchester sa v plnej miere pod ielal na
úspechu a presved čil nás, že l v komomom obsaden!, ktoré ešte
n ie je jehD istou stránkou, vie odvlesr primerant v~kon a decentne sa zúčastniť na v ~slednom dotvoreni skladby. Symflínia
l!. 7, A dur od Ludwiga van Beethonna bola vyvrchol en!m celého koncertu. Autorov notov~ záznam tu ožll v celeJ svojej
nádhere a kráse. (A k~ to veYkf a podstatný rozdiel vo výk•one
orchestra oproti Symfónii č. 5 "Osudovej"!]. Dirigent ovládol orchester, t·voo·ll s nfm a odkryl Jeho doslaY skryté xvallly.
~. CURILr, A

Ceskoslouensk~ hudebnt ntíslroje, ztíuod v Krnove postavtll pre
Ďrallslauské
Kolaudačnt1

Konzervatórium trojmanutílov{) organ s 39 r egistrami.
komisia kon!ltatouala, že te to ntístrof vysokých umel eckgch hodn6t. Organ md lJU.t, .~talovaný u budove Konzerva ,.,_ M ~ uHel~
imm~e: l· Solotcký

Dominoval temperament afantázia
Na záverečnom poduja U cyk·
lu komorn,9ch koncertuv miad ych umelcov preds tavil sa 16.
aprlla t. r. v Zrkadlovej sieni
Primaciálneho paláca klavirista Stanislav Zám bor s k ,9.
Z bohate j ža tvy odchova ncov
klavlrnycb tried VSMU S. Zámborsk,9 si vybojoval a udržal
popredné um iestnenie. Je inter·
pretom s v e fk~ m i technick,9mi
dispoziciami, k toré mu umožňujú. hravo a s rados ť ou zdo·
láva( tech nické úskalia !Hudo·
vaního repertoáru. Má bohatú,
prekypuj lícu fa ntáziu, nadmerná dávku citovosti a temperamentu , ktorá pri jeho v,9konoch
dominuje, no neraz prllill zatláča do úzadia aj ostatné (pre
vyv!Henú interpretá ciu nevyh nutné) zložky: kultivovan osť
tónu ( na jmii vo vállnivo vypät,9ch
miestach), um eleck(t
rozvahu , ba n iekedy a j zmysel pre ll tf i l pri interpretácii
k lasikov) .
S prihliadn utim na k la vlris·
tove psychické dispozlcic sotva
môžeme pokladať za štas tn ~
krok zaradenie chúlostive j So·
náty g mol od Roberta S c h u m aD na na ÚVOd p rog ra mu. je
sice pravdou, že autor p re l.
č asť predpisal t empo .,so rast:h
wie moglich", čo ZámborskSi
chápal doslov ne a na kofko jeho techni cký arzenál je prcbohat,9, prehnal tempo až za hraD ir. u únosnosti, takže táto č a s ť

Matiné
gitaristu
Na vystúpeni jozefa Zsaplm,
profesora gitarovej hry na bratislavskom Konzervatóriu (29.
aprlla t . r.] sa ukllzalo, že att•aktivnym programom možno l
na nedelné matiné prll!íkat
obecenstvo.
Zsapka je typom technicky
dobre pripraveného gitaristu so
značnou d llvkou tvorivej inter·
pretačnet
fantázie, temperamen tu, ale 1 so zmyslom pre
št~l. Nie je preňho väčšim
problém?m~áJat .. ~~ra~nt\ a
plasťtcku
meTl>uiu,
su~asne
ozdo bovanú pradivom akordov
(F. Calleja: Cancion trlste ], či
pomerne (!spešne vysl!hnúť farbitos ť a zemitosť španielskeho
koloritu ( M. Albeniz: Sonata,
Legenda; F. Moreuo-Tor roba ),
prlpadne 1 v kombinácii s virtuózne bohato kolorovanými náročnými
pasá~ami (J. Turína:
Fandangulllo, ). Rodriga: En
los trlgales]. Skoda však, ~e sa
sympatlck~ mladl' umelec nevyh ol pamllťov~m zakolfsanlam
(niek toré skladby prednášal aj
z notového zllznamu ] a jeho
program bol s výnimkou
úvodných t roch skladieb od ).
Dowlanda (My Lady Hunssdon's Puffe, Melancholy Gal·
Hard, Queen Elisabeth her GalHard] orientovaný štýlovo
jednostranne.
Druhú polovicu programu vyplnll znamenitý hobojista Emil
Hargail, odchovanec bratislavskeJ VSMU. jeho tón má kvalitnú a prfjemnťl farbu, ktorá
sa znamenite uplatiJUje najmll
v kantiléne. jeho hra sa vyznačuje zretelnou artlkul!íclou,
pevn~m
držanlm rytmického
toku, lntonačnou pohotovosťou
a cttl!v~m zmyslom pre súhru
v komornom ensembll. Tdto
poslednú vlastnost mal možnosť
v~datne preukázať v spoluprá·
cl s ldavirlstom P. Kováčom a
violončelistom J, Sikorom
(v
Triovej sonáte Es dur od G. Ph.
Tele manna) a s huslistom V.
S ! mčiskom, violistom M . Teleckým a s J. Sikorom v Kvartete pt·e hoboj, husle, violu a
violončelo od W. Mozarta (Koche! 370). Ak sl uvedomlme, že
tlelo náhodné komorné zoskupenia, ktoré sl vynCltllo svojrázne obsa denie d iel, pracuJú
viac-menej Iba prfležltostne,
muslme sa s uznanlm vysloviť
o Ich výkonoch, ktoré neklesli
pod štandard. Hoboj - v obidvoch dielach - mal vedúcu
C1lohu a Hargaš zvládol svoje
party na lmponuj(JCej úrovni.
Až záverečná Sonáta pre hoboJ
a klavfr od Camille Salnt-Saii n·
sa umožnlla Hargašovl - za
kultivovaného, preclzneho
a
muzlklllneho klavlrneho sprle
vodu P. Kováča - uplatnlt sa
ťispešne (tak po stránke tech
nlckej, tónovej - bohatá dHP.
rencovanost - 1 v~razovej) aJ
só ltstlcky.
·19·

V bratislavskom PKO bol 14. V. t. r. absoluentskg koncert po·
sluchtícov V. ročn!ka Konzervatória v Bralislaue: S. Vlaslcuvef,
I:. Valov!čove; a Ľ. Ačaia. Na sntmke vidtme mladých absoluemoo
z triedy E. Jaczover v baletnej fantdzil G. Gershwina Raps6d•a
v modrom.
Snfmka: CSTK

pósubila miestami ako nejaká
impresionistická skladba do se·
ba sa zlievajúcich zhlukov tó·
nových rarieb. l pri vietkej
dra vosti a vzlete Schumannovho litýlu i v ďal šieh č11stiach
nebolo by b~valo zalíkodilo viac
zvu kovej kultúry a umeleckej
r ozvah y, hoci Zámbo.rskému nemožno uprie( miestami pravé
vystihnutie č ara , sugestlvnosti.
Soná to pre klavír č . l od
Bohus lava
M o rt i n u
pri
vše t ke j strhujúcej dramati č nos
ti, zvukovej hutnosti a technic·
kej zdatnosti bola by s vä č·
šou dávkou stavebného nadhfa·
du vyznela elite ú.čin nejlfe, v
koncepcii loglckejlie a mohut·
n e jlli~ . A tak a j tu sa striedali miesta výborne stvárnené,
s 6sekm i skreslenými prHiiným
vc ntilo;vanlm umelcovej prebyto č ncj a nespťita nej energie.
Priam vzorovo (a suverénne
s pamäti) naštudoval Ztimbors1<,9 premié ru Troch skladiebU. s onáty Ivana Hr u ll o v s k lill o. Jeho v,9kDn poznamenali

suverénne technické zvládnutie
niit·otných pastiž( s obdivubod·
nou v,9dr2 ou v gradáciAch, tfo·
rivý vzlet, zvuková pestrosť, bo·
hatstvo umeleckej fantázie. Hoci po prv.9' raz, Zámborský ja
hral na takej úrovni, akú bu·
de možno v budicnosti už lea
ťaž ko preko nať.

Za vefmi litastné rieienit
možno · pokladať (ako áčiant
náladový i formovt kontrast)
zaradenie dvoch mengfch ly·
rick,9ch skladieb Réverie 1
Nocturna od Clauda De bu ..
s y h o, pretože poskytli umel·
covi mo ž nosť k demonitroYI•
niu bohato d iferencovanej Jll•
lety jemnejiUch odtienku• 1
pdkladne1 vyyáženosti detkýcll
interpretačných zlo!iek.
Pestrý ohiiostrof farieb, tech·
nickej brntry, ale f pranjly·
rickej spevnosti a fantázie roz·
Yioul klavirista v troch Elu·
dá ch - Obrazoch (es moJ, op.
39, č . 5, C dur a els mol, op. 33]
od Sergeja Ra c h man i a o·
.,. a.
V. CtZlK

úspešný TecQnik
Tohtoročný v!ťaz v súťa.ž! o ,Zlatf venie c" mes ta Bratlslllvy,
vysokoškolský sCtbDr TECHNIK sa zúč a stnil v dň och 1.-6. V,
1973 medzinárodneJ st1ťaže speváckych zborov (v jubilejnom XX.
ročn!ku] Cork International Choral and Folk Dance v južnom
Irs ku.
Prlstavné mestečko Cork patr! dne s m edzi popredné svetov6
centrA zborov~ch festivalov, s vysokou umeleckou 1 spoloč enskou
úrovňou. Preto zbory, ktoré sem kaž.doročne prlch lldzajtl zo všet·
k~ch kútov sveta, patria medzi popredné v okálne ensembly svo·
jich kraJín. Zbot'ov~ festival v Corku s a skladá z dvoch časti : zo
súťaže dDmáclch !rskych zborov a zo sútaže zborov zo zahraničia.
Na to11loročný fes tival (do hudobného stá nku City Hall v Corku)
sa zišlo 38 frs kych a 8 zahran!čn~ch zborov. Z Ceskoslovenska
boH vyslané dva malé zbory.Vysokoikolskf afíbor Technik z Br•·
tlslavy a komorn~ zbor Madrlgallstov z Brna. Zo zahran ičných
účastnikov boli to pred ov~etkým velk l' mle~aný Mafakonkého
zbor z Bulharska, Nederlands Vocal Ensemble z Holands ka, Stu·
dentsk,9 zbor medikov z Bialostoku (Polsko ), Gruppo Poutonico
" Francesco Coradini" z Talianska, akademický zbo.r ,.Mirce Acav"
z Juhoslávie (s folklórnou tanečnou skuptnouj, London Javish
Ma le Choir z Anglicka, a Spevácko-tanečn,9 súbor z Cuvaiskaj
republiky Sovietskeho zväzu. Súťa žný prog ram bol rozde lený do
6 kategórii. Všetky kategórte mali pr edpfsané dve povinné a ted·
nu lubovo!nú skladb u.
Pre mnoh~ch účastnikov t oh tohocného festivalu bolo nemalým
prekvapenim, ked člen jury John AJJdis v záveL'ečnom p r!hovore
prezradil niektoré kritériá, k toré mala porota na zreteli p ri hod·
noteni účastnikov súťaže. Zdôraznil, že nehodnotila ani tak ztU•
kové kvantum zboro•, ako skôr umaleckú kvalitu prejavu, kul·
t ivovanosť prednesu, litýlové poňatie a 'VýrazoYé stvárnenie
sk ladby, rytmickú presnosť i otonačnfí l!istotu, výsloYnosr a tli•
tovú zrozumitefnosf. A to sú kritériá, ktoré nie sii týsadou vel·
k osti zboru, ale kvalitatrvnej stránky Yokálneho telesa a tú mll7.u
mať tak malé, ako i nlkli zbory.
Možno l preto v!ť.azné trDfe] e z Corku odvážall sl malé zbory.
V kategórii miešaných zbo:ov, v obidvoch častiac h . obsadili prví
miesta Madrigalistl a rozifrený zbor madrlgallstnv z Brna, a tak
odsunuli očakávan~ch favoritov, 105-clenný "Maja kovského 'lbor"
na dt•uhé miesto. Velká hlasová k ultt1ra a umelecké disclpl!na
uprednostn!la Brnenských madrigallstov pred Bulharmi. Podobna
to bolo aj v kategórii mužsi{~Ch z borov, kde nad masivnym muž·
ským zborom Bul harov bodove zviťaztl Jwmor·ný mužský zbor
Grnppo Polifonico " Francesco Corallni" z Talianska. Va ri naj vllč·
šle prekvapenie pr iniesla súť a ž žensk~ch zborov. Festtvalcwá po·
rota prisúdlla r. miesto v te jto kategórii ženskému zbor u .,The
Lindsay Singers" z Dublina (269 bodov ) a II. miesto (266 bodovi) ženskému zboru Technik z Bratislavy. Zdalo sa p riam ne·
uverlte !n~m. že našich 25 m lad ~cb d ievč at vyradilo z čestného
umiestnenia 55-čle nnt žensk9 zbor z Bulharska!
•Jd•
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HANAKOVÁ
V b llancovanf štvrtstoročneJ umelecke) čln·
nosti mezosopranistky operného súboru SND,
zaslúi!IOJ umelkyne Olgy Han6kovaj musrme sa
vrá tiť do sezOny 1947/48. Spolu s da lšrml mla·
dýml adeptami angažoval vtedy šéf opery Milan
luna aJ absolventku bratislavs kého konzervató·
r ia a neváhal Jef zverlt hned pri štarte nérofnú,
charakterove obfa~nú a spevácky vyplltú posta·
vu Azuceny v obnoveneJ Inscená cii Verdiho
Trubadura. K úspechom Olgy Hanékonj sa v
prvej fáze umeleckeJ činnosti potom čoskoro
pripisujú dalsie postavy, medzi nimi l tla, ktoré sa spájajú Š naJvýznamnejšlmi Inscenácia·
ml opery s~D povojnových rokov - s Fledlerovou Snehulienkou N. Rlmskébo-Korsakova a jernckovou Koiltanou P. Konjovlča. V jeseni 1949
zveruje umelkyni rellsér jernek úlohu Zlmoiiky
v pripravovaneJ svetovej premiére Suchoi'lovoj
1\rutiíavy. V kostýme starel sed liačky stretávame sa s O. Honákovou dodnes, a hoci je lo
postava epizódna, dokázala Ju obdarlt črtami,
ktoré majt\ kvality lntcrpre tačnl!h o vzoru.
Mazosoprán tepleJ farby a zmyselného, cllo
vého náboja Je pro Olgu Hanékovú zbranou,
ktorá 5polu s hereckyml donosťaml realistické·
ho rukopisu modeluto !.lroký výrazový pote nciál jeJ javiskových hrdiniek. Ton s a napl no
prejavuJe l v ulohách meneJ e xponovaných a

V~ROčiE

eptz6dnych, lctoré mezosopránu d a la do van&
operná kon vencia mlnul9ch s toročf. Jej mate·
rlnské postavy - ia iia Flllpinaa s Eugena One·
gtna, tetka Martinka z Hublč ky, 1 z6!a lá poh an·
ská otrokyňa Btasota zo Such oňovho velkomoravskOho eposu su pretlarené oza fstn9m lud~k9w teplom. ~)(Halo dokonca l z postavy tak
styllzovaneJ o !>ymbollcky neskutočneJ, ako bola
královná Gennlhe v lnscenácU Péllea a Méll·
sandy. Inou kil!>llolou sú komické figúry poJasoná Angličanka lady Pamela v Auborovej
opere !'rH DIHvolo, Frusola v Puccmlho Plástl
Anna v l!:gkovom Revízorovi. A predsa aJ u~
nosu v5'r azný Judský rozmer. s velkým uspcchom
so Han4k~vo zhostovola chlapčenskych ,.nohR·
vh~:kových
uloh. K Slebelovl z Fausta a Margoréty, Fjodurovl z Borisa Godunova a Nci:atovl
zo Sadka !H'ldHia najprv s kvelého Octavla na
v Gavalierovi s ružou a potom, vari po de·
~1at1ch rokoch, rozpornú postavu Adriana v pokuse o vzkriesenie Wagnerovho mladlckeho
Rlenzlho. Oa!Sou torbou na paleto Hanákovej
kreácii su vampy, za črnajúce Maddalonou z Rt·
goletta, ktoré (nie v zmysle chronologickom)
pokračuj u cez Glulle ttu z Horrmannových rozprávok a Venulu z Tannhllusera, k BtzetoveJ
Carmen.
V zime roku 1980 vytvára Hanáková Rosi nu
z Rossiniho Barbiera zo Sevilly. Este v originalneJ, mezosopránovoj verzll - ale Jej spevécko
uchopenie ul napovedá buduce ambtcie umelkyne. A tak ~a llanáková v nasleduJúcich uvoch
sezónach pokusa o vypäté party dramatického
soprénu v Mascagniho Santuzze, MozartoveJ doDa Anne, SmetanoveJ Kruave. Napriek uspcsn9m výsledkom nemO~e však v nich naplno
(ažlf zo svojeJ azda najcennejšeJ hlasoveJ dev!·
zy - n osných, fare bných a v5'razovo bohatých
stredných polOh, e preto sa op!lt vracia k svot·
m u pOvodnlímu odboru. A práve vtedy dosa·
huje najvllčšle umelecké úspechy. K výborneJ
Amneris z roku 1959 priraďuje Vlriku z Maš ka r
ného bálu a Prezloslllu zo Slly osudu. v roku
1966 dostáva dve úlohy, ktoré doposlar repro
zentujO jej umelecké vyvrcholenie. V KrlškoveJ
Inscenácii Jej pastorkyne vytvára skvelú cha
rakterovú študlu Kostolnlčky Buryfovky, ktorti
Je v jeJ pochopeni viac než tvrdý dedinský despota. V závere druhliho obrazu dokázala Ha·
né ková oZ do dna obnažiť zlolitý charaktor
postavy - a zrazu sa v I)Om, popri ~rtách kru
tosll a tvrdosti obJavila celá škála psycbolog1c·
ky m otivovaných pramlenkov citlivej a trpiaceJ
ženskej dusc. O pár mesiacov neskOr vžila sa
neopakovatefným spOsobom do hrdinky eSte zlo
žileJ!leJ - do postavy Magdy Soretovej z Menottlho Konzula. AJ v posledných sezónach presviedča nés umelkyua o stOle sviežich vok41nycb kvalitách (titulná posta va v Hllndlovom
Xerxovi l l o svoJej lnve n čno J hereckeJ dl spo
zfcll (Katarfna v Gréckych pastách).
Vo vitrlne najvli čiHc h Interpretačných 6spe·
chov slovenskej opery zostAva vlak predovlle t·
ký m fef Octavlán, Adrianu, Kos tolnlčka a Mag·
da Surelová. Postavy svoflm umeleckým charak·
lm·om značne odlliln6 - dokla d o unlverzál·
nos ti spedcko-hereckého talentu Ofgy Hanákovej.
BJ

ZBORU

Prt pr!letlto 11 90. v9roeta vzniku Robotnlckeho spevokolu holi
Zvolene d~ojllnové oslavy JUbilea tohto zborového tolcsa. kto·
r e sd vyln<lmno podielo no slreni !>Octallstlckych my& li f' nok ua
JtOll hudobneJ kullury.
~o

Pokrokovo orientovan! robotnici továrne Union zalollll v roku
1863 hudohuy spovokol, zdrutujucl v sebe hudobno, spcvúcku,
t itatelskú a podpornu zlolku. Do r. 1923 boli organtzatne viH ·
zdul no ,.Unlonkn". Po Je t z r usenl nastali pre zbor ťa:lké časy
[t>okles poetu SJH'Válwv, zbor bol dlho bez dirigenta) . Nuprtok
n•enovunym ol>oluo!>tlum etonovta zboru pokračov ali vo s vojeJ
práci. V r. 1.9í9 s<J 1:1sto muisky spevoko l spoJil so ?.ensk9m. etm
\'Vtvorllt ZIIIIP!>unt; teleso pod názvom Robotnlcky spcv4cky zbor
\ O Zvolentl.
RNrospektivnn uspoil nlekofko udajov a čfsllc o bohatej zboroHl Cl nnosll Zvol1•ncannv. O Ideovej orwntác11 v mlnulo~ll svr.dtr
za, hov11ny opis Mor::.t:>llhusy a Májovej hymny v ne u plnom arch!·
\ A zbot u. Mnol'l členovia akllvne pracova li v radoch 1\SC. ::;pe·
\ iik Rudolf Celko bol prvym predsedom orga111zuc1o KSC, zala·
žene) vo Zvolr.ne 14. 4. 1921. V1acerf členovia spevokolu sa
aktlvne zúčastnili bojov v Slovenskom národnom povstani a
plati z nich polotlll svoje žtvoty ze našu slobodu.
Od roku 1945 zbor uskutočnil 890 vystupenr, z toho napr. 42
vychovných koncertov pro mládež. zOčastnll sa rOznych spola
t ensko-kultúrnych osláv, súfažl, prtležltostn9c h vystúpeni, pod·
m kol osem zahranlčnych zájazdov ap.
Všetky ttoto fakty uviedol terajšt dirige nt zboru - dr. )6n
Halaj vo svo jom prlspevku na seminári, us poriadanom Os veta·
vým ústavom v Bra11slavc, v pries toroch CK ONV vo Zvolene.
Vyznamným spôsobom semln6r obohatili zás tupcovia ostatných
zutastnenych robotnrckych zborov. O histórii spevokolov v uvode hovoril doc. Pavol Pa ka , analýzu Ich sú~ a sn ého s tavu a ú·
r ovne podal vo svojom referáte J6n Klimo. Popri mnohých uspo·
choch sa konstatovala určitá stagnácia v práci robotntckych spevokolov no Slovensku, zavinená obfektlvnyml skutofnos fa ml (ne
dostatok mužskych hlas ov, generačné otázka, nedos tatok zboro·
vej literatúry vyslovne robotnrckebo c harakteru). Othka drama·
tur11le programu a nutnosti aovfch foriem pr6ce • Jednotlivých
teles,ch sa ukázali byt .,č ervenou nitou" tohto Ideovo c e nného
11mln6ru. V romci allívnostn6bo koncertu DJGT odsnell zboro-.6
skladby v podani robotnfckycb. spevokolov 10 Zvolena, Tisovca,
Krompách, Tre n čl na a Trnavy.
Záverom trubH koni-lat ovať, že oslavy 90. výrotla zalozcn ta
Z\Ulonskóho spovokolu sa stan ú 1ste v5'znamným medznlkom o~l
vonla a rozvoJa ďalsej e tnnostl v!letk9ch deviatich Jostvuj6c lc h
zborov nn Slovnuo.,ku Seminár odhalil klady a nedos tatky v Ic h
pract a ul\utul nu porspektrvy d o budúcnos ti. Koncer t s náz vom
.,Poll čo rvl!nou z6stovou" jasne dokumentoval jednotu názorov
11 bol prejovom láskv k zborovému umeniu všetk ých zOčastne·
nych spevakov. čo su dos tato čné záruky Ich snáh po ďal s om
zdokonalov<~lll sa a rusto umeleckych kvalit robotnfckych zboro v.
IGOR TVR.OON

D1la 11. md/a t. r. bola v brnel!·
skom Statnom divadle prem t~ra
Verdiho komlcke/ opery ľa/
stafl. Tltulntl fllohu sp1evat }.
Sout:ek. O tnscendclt prtnes;eme
osobltn!í čltfnok.
Snlmka: R. Sed! eok

e

Intendant
divadJa
v
Grolfswalda oznámil slovenské·
mu skladaterovl Júliusovi Ku·
walskému, fo jeho komorné
opera Lampl6nová slávnosť bu
de tu mať premié ru dňa 29. jú·
na t.r. Dňa 24. fina t. r. bude
autorský koncert tohto skla·
date ra • Gotbe. Na programe
je Sooatfna pre husle a kla·
vfr, ftfonoi6JJ pre klavtr, Kver·
teto pre flautu, husle, •loJu a
klavfr a Aatltb.eaa pre spev a
klavtr. Na 11iver koncertu 11
plánuJe beseda a autorom.

e

Divadlo ) . G. Tajovského
v Banskej 'Bystrici premUirovalo dňa 12. mája l r . bal et
Os kara Nedbala Z rozprbky
do rozprlivky. Choreografiu a
ré!lu m6 O. F. Beruatlk, dlrl·
sentom predstavenia je Voj·
tech Juora. acl!ny a kostýmy
pripravila log. arch. Jana Kri·
valové. Prelovak6 Divadlo Jo·
ntila Záborského prlprnllo na
18. m6Ja t. r. premiéru Lebtrovef Veselej •do•y. (RI!IIa)lin Silan, dirigent - V. Oa·
nc k a ). Matta, choreoaratJa F. Diimtny).

Recenzujeme
BIBLIOTHECA MUSICA
Zvhok 119?2
Radaktor : Zdene k Strajc, prom.
hist.
Spolupra o ovn~ci .

dr.
Mar18
Grun1eldovli a kol. prac. Stli tni
knihovny (;Sl( v Praze

Vydala: Statní kn ihovne CSR
- Praha 1972 Uolversltnl koi·
hovna, Hudebnf odde leni.
l'rvym zväzkom roeeuky Btb·
l•uthu~;a
mu:.1ca, ktorý vy!llel
aJ..o u čelový naklad v 400 vy-

lloc koch, ldčlua sa zapltl ovať
medzera pocllovaná za1ste vset·
kyml. ktorl pi·acuju v Jed notlivych dtsc1phnach muzikológie.
Zukladny ciel publlkUcie je obSIOhnutS' v podnázve: .,Prehlad
hudol.nto·vcdeckeJ
llteratOry,
V)'dane1 v zuhranlčl po roku
19·.15 a t:lskuno1 knltnlcamt a
m9m1 lnstttúctamt v CSSR od
roku 1005". Ovod prvého zvllz·
ku, popri u du Joch blbllograttc kcho Chlll'll kle ru (spôsob trlO·
dcntu, spracovania a radenie
tcduotllvých z(tznamov), tnlor·
muje tlel o tom, že materiál
pre sOpts r edaktori zfskaJijed·
nak cxcer povonfm dielčich In·
turmutných bulletinov, Jednak
priamo od knllufc 11 jednollt·
vych tn!.tltuctt obslahnut9ch v
supíse. Dóležilou Informáciou v
uvode Je vymedzenie branfc
rozhod ujúCich pre zaradenie
.:.lznamov do sú pisu, podla kto·
rého je: 1. supls venovaný knl·
t.am o hudbe a hudobnom dl·
vudlo, vydan9ch v zahranič!. Z
hudobnln uvádza len fa ksimile,
voclecky komentované edfcle
luclových plo~nr. kde notová
cusC sprevádza textovo 1 tao' Plie kú. Z čusoplsov niektoré
mimoriadne a špeciálne ~!sla
~pr11vldla monotematického za
merania.

2. supts !oleduje Ion knihy
publlkovrmé po t•oku 1945 •• to he~: ohfadu tHI to. čl Ide
o prvó vydaniu. alebo o reedl·
clu
3. silpls prináša správy len
o knlhltch trva le ztskanýcb
knl:tnlcamJ a Inými Inštitúcia·
rnl v CSSR. a to od roku 1985.
• Z vlastného suptsu obsahuJe
prvý tv:lzok abecedne .:m·ade•
nfl lllznomy pod plsmeoamt
1\-M
Dalšie zázna my budu
pubhkovnné v druhom zv!llku,
k tory mil sue11sne obsahoval ant.>ro;ky 11 vern9 re~1ster. plat·
n~
pre obidva zv!lzky l Prv9
r:v!Jzok obsahuJe len tabulky,
vv~volluJuce
JH>Oill6 skratk~.
IlkO al lOWBm knlžn!C 8 IOŠlJ·
tu eli zarorlonýcll do sOptsu.) Z
tohoto lldvod u ol.lroz o pub·
llkovanom &uplso urelt až vyllontc drnh(Jho zvllzk u. V kaž·
dom Pl'ipade možno už dnes
povouur, žA zalo>enlm ročenky
Blbltotlleca musica Ide o eln
nnmorlodne lélslnžný, nakofko
pc·~ky t nutle lnform4clf o extstanclt lltoraturv l< lednotllv9m
IJI'Oblémom a sučasne o možnusll prlst upu k t~ml o publl ·
klir.lám te Jedn9w z prvvt h
111 r·cpokludov pre vlastnO prá·
Lu. A naJmll z tohoto dOvodu
'ime považoval i za nutné lnformuvaf o vyJdcnr prvého zv!lz·
ku novet edlciA.
CUBA BALLOVA

l u l lat t e
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IIUDBA PRE HANOI CAPOVANt
DETI

l Mut~lo for the Hundicapped
nh lld r.ondon sity-Press)

Oxford nnlver·

Kniha, ktorá sa zaoberá hud·
bou pre do!ektné dotl, fP roz·
delená do 12 kapitol. Na zá ·
klade pozorovani. štOdlf a skO·
~ono tr autorka konštatuje, ~e

post1llnut6 deti raaguJO n a hu·
do bné podnety podobne. axo
deti normálne Hudba mii pre
nich vbak zvlástny výrnam,
preto~e
nahradzuje podnotv,
ktoré nedostávaJú Inou cestou.
J Alvlnovlt venufe po.wruo~t
odhadu hudobnej citlivosti. rv·
Zlkálnemu pôsobeniu
hudby,
rozv!janlu vnhnanla zvuku a
produkcie hudby týchto dett.
Taklllné poznanie - pí!oe HU·
zlskanlí prostrednfc·
tor k a tvom spevu a hry na nOstrojoch, Je pro defoktné dtofa del·
ležllé. Dotýka su a manlpuiU 19
s hudobnými nástrojm! 1kombi·
nujú dotyk s vizuálnou percep·
clou ), pri splovenr. pri vy dd ·
vunr tOnu .,spull~ pery. Pred·
vúdzonle hudby vyžaduje koor·
dtnované a ko ntrolované poby·
by. PomOha r1adlt telesné 1
mentillne pochod~·· Monlpuli\ ctd
s nástro)ml Ulhrnuto mnn l.~ t vn
mentálnych proce ·ov, dtCtll musť napriklad pochoptt, ako -.a
no nástroji ,.JH'acuto" a pod \1
na subnormálnef Orovnt ...u
dlefa nauč{ počuvaf hudbu Po·
trebuje však kontrolu nad mvs·
rou a pozornosťou. Julletto Al ·
vlnová uvádza, že t mentá lue
defektné dieťa je schopné nr·
~l f, kedy sa konči hudobuá
veta - a zároveň dokáže za·
chyti! e j moment prekvapenia.
DaleJ sa vo svojeJ knlho
zmteilu fe o sociálneJ zrelosti,
sociálneJ Integrácii dlotaro. o
s kupinoveJ ~lnnostl, ktorá ~>d
mOže uskutočňovať až vtedv,
ak te dteta už schopné veno·
va t Jef pozornosť. Nádej a am·
bielo na Ospech v hudbe mó·
žu sa dosiahnut zaradením do
tispešnef skupiny.
AJ u mentálno retardovaných
dou napomá.lla hudba prostred·
ntctvoru tvorivého procesu 11
ked je to proces prebiehajúci
volmi
pomaly l v!.oobecnému
rozVOJU
osobno!otl.
Alvlnoví:t
uvádza, ie prácou motivovanou cHovo o tnlolektultlne
&pi·ávne podarilo sa nau tt t
dell po určiteJ dobo slovne vv·
Jadrlt zmysel hudby: radost,
žart a pod. Casto sa deti na
zmysel hudby p9tall samé. l le·
to takty mali velký vplyv na
lepsr verbálny prejav. v kapt·
toto· lludba, ktorá \ ytvára c;kuplnu, te rozob1·aný typ pre11k·
trvnv a h ypoakuvny a prára
s týmito dvoma proll chodn9nn
typmi 1\utorka upozori\uje ne
'ltarostllvý a vhodn9 výber ek·
llv1za č nych pt·ostt·ledkov, kto·
ré musia by( v sulodn s lekér·
o;kvml nutozmt. llra na hud•'h·
nom nástroU mil vplyv na
spastlrllu a motorlt;ku kontra·
lu. Prrto Je možné - po poraclll s lekárom - vycvlčlt pohyb~ tak. aby SH zautonlAtlzo·
valt. Pomocou spevu dosiahla
l Alvtnová zmtčný rozvoj vnr·
báJnej schopnosti mentálne re·
tardovaných dotf.
Motoricky a psychicky po·
&llhnuté deti trpia nfldosta t·
kom rytnuckého pohybu a ko·
orcllnácle lf'la, pohyb má u
r•tch svoJo Specl!tcké mlr<-to.
Nr.must to však vždy byf ro·
hyb celého tela, postihnuté ctte·
fa sa mOže vyJadrova r akým·
kolvek pobybov9m
znakom.
l Nesmlel•ne cennó sú hudobné
hry a hry no vozlkoch.) Vllč·
šlna dell - ptše Alvlnová odpovedá na hudobn~ pod nnt,
resp. hudobné podnety prlml·
tťvnou cestou, prlmltrvnym po·
hybom. Preto Im treba da( mo~
nost opakovania pohybu, mož·
nost lmtt6cle. Hudba md bv(
Jorlnoduchá, alo charokterl"lfľ·
ká. a by provokovala pohvb v
správner r?chlos tl. Po osvo te ·
nl sl určitého ropertoát·u pohv·
bov moZno dať dlflto(u komplexnejšiu l11ohu, ktor6 by kon·
troloval11 Jeho motorická mož·
nosti a pomllt
OCGA PAVLO\I:•KA

e

Pr am • n e pod ttmto dnom u1ponadah Zv li z sl<t·
notkfch tpltovatelov a skiadatelo• večer p oózte a hudhy ná·
r odnfch umelcov Andreja Plhku a Eusena Suchona . Progr-Am
bol uvedený na Malej tcl!nc v Bratislave dlltl 14. mála 1 .r . <;r.s·
nllr a rôtlu programu mal Tibor Rakovs kf .

e

Konzenat6rium v !iline usporiadalo v duoc h 12. ma rt:d Ul. aprfla t. r . piť vereJných absolventských ko ncertov svurlc h
poslucb6čov. Pl'fldltavlli sa na nich: M. Krkefovd hoboj, o.
Vrtbel - akordeón, A. Neumannová - k luír, K. Smrakov11k á klavfr, K. Tvrdoiiov6 - 11pev, M. Obddálnk - trúbku, u. Trllv~
nlkov6 - klavrr, M. Br6ska - klarinot, M. Kaprállková - akorde6n, M. BatkoYt - hut~le, P. Mint6J - klnlr, H. Tannenbers ová
- flauta, M. Moravco•6 - klavlr . K. BelkovA - hosle, c. Str a ·
nlanek - akordeón, M. Cvacbová - k lavfr 11 O. Stefano•á ldaYU',

Sezóna vPARfžSKEJ OPERE
Po viacmesačnej krlze parlžska opera ožila.
Riaditel ROLF LIEBERMAN (byvalý 1>ét hamburskej oper y) v časopise Le Mon d o tom hovor!:
- V Hamburgu bol repertoilrový systém a lokálne
o becenstvo. Parlf je prestížna zcilef.ltost. Zahra niční
,.melomam" a tttrl1ti pred stavujú nezabudnttte!mí
čast publika. Chcem vyt vor tt repertocir, ktorý bude
mat zdrove1l lesk sezónnosti. Kazdci Inscenácia bude
v medzlncirodnom obsadenf. Spevacl budú angazovanl do katdej Inscenácie, ale nebudtí stálymi zamest,
n arrcaml opery.
Všetci významnf franctízskl spevdcl majtí už an,
g azmá11, ak me na rok 13, tak na U., alebo 15. Súčasne chceme dat pr~let.itost aj mladým. Angažoval
som ich d vancist - predbežne alternujtí velké role
cz v budúcich rokoch dostanú možnost vystriedal
t erajitch mterpretov. Tak isto som anga:oval troch
m ladých dirigentov a Jtyr och asistentov r~ žie.
Na modernú operu nezabúdame. Moja parížska
zmluva je na trt roky. Ide mi v prvom rade o to,
urobit z opery divadlo, ktorému !udla veria, lnscenovat klasické diela v modernom svetle, pripravit a
zfskat tak obecenstvo, ktor~ bude schopné svojim
počtom i kvalitou prijat avantgardné diela. Veta sl
sľubujem od operu. ktorú som objednal u Olivlera
Messiaena.
Ročne budeme mat asi 280 predstavenl. Hrat bu~
d eme iestkr4t do týidifa, tri operné predstavenia
a tri baletné. V nedetu bude oddych. Budova vfak
., niektoré nedele bude ,)lostit" koncertu dzezovej

a populllmej hudby. Gala premtéru vo večerných
uboroch ponechame, ale rovnako budeme r obil' orga llizované predstavenia pre mladých priatelov hud by
a pre podniky. V poro vnaní s prcdchcidzajúcou sezónou pod statne zní:ime ceny vstupného.
Do novej sezóny vchádzam s dôverou. Ver~m, ze
aj obecenstvo. Obavam ~>a v~ak. ze Cttdia budú prvý
rok oi:akáuaf privela. Túto sezó11u sme museli pripravova( narýchlo, u sezóne 1974.-15 však budeme
mat naozaj obdwullodm: obsade111e, krajšie ne:f tie,
čo sú na platniach •• •

....

V tejto sezóne ur.:cidza opera v Panzi Msledujúce diela:
FIGAROVA SVADBA: dtr. Georg Solti, rčiia Giorgio
Streh/cr
ORFEUS: réžia René Clair
PARSIFAL: dlr. Horst Stem, rčžla Augttst Evcrding
TRUBADOR: dtr. Riccardo Muti, rézia Tito Capobianco
MOJ21S A ÁRON: dir. Georg Solti, rčzia Atto Schenk
BOHt.MA: dtr. Aldo Ceccato, rezia Glancarlo Menottl
DON QUIJOTE: dtr. Georges Pretre, rézta Peter
Ustlnou
SICILSKE NESPORY: dtr. Nello Santl, r éžia John
De:xter, scéna Josef Svoboda
COSI FAN TUTTE: dir. Josef Krips, rčila Jeall-Pter ..
re Ponnelle
ELEK ľRA: dlr. Karl Bóhm, ré;:la August Everdmg
MANON: dir. Serge Bauclo
Zo

zahraničnej tlače

pripravila:

SABINA SKARBOVA

Hudba na export
Na jedn9ch z dverl Ceskoslovent kého rozhlasu v Bratislave je na·
pfsané: " Redakcia 11branli!oej bud·
by". Tento názov by mohol zvá·
dzať k domnienke, ~e Ide o redakciu, ktorá zostavuJe programy
a relácie zo zahranične! hudby.
Pracovná nápl ň redakčného kolek·
tfvu je však ovela !llršla. Jeho
hlavnou a prvoradou úlohou je zabezpečovanie
plynulého exportu
slovenskeJ hudby a Importu hud·
bv zo zahraničia, v oboch prtpadoch zatlxovanel na magnetofó·
novtch pásoch. Pracujd tu teda
ludla, ktor! pomáhaltl slovenskeJ
hudbe do sveta •.• O Ich čin nosti
n ás bll~šle Informoval vedťlcl Rellakcle zabranll!neJ hudby - Tibor
O r Un ne r .
Velkf poi!at ro1blasowých
spolol!noatf, • ktorfmi spolupracuJete , al Iste Yyladu·
je dokonal6 orgaol.ziclu a
koordin6cha pr6ca •••
Rozhlasové spolol!nostl celého
aveta sa organizujú v medZl.národ·
né zdru~enla, ktoré usme rňuftl lc h
tlnnost Ceskoslovenskt rozhlas l&
členom OIRT, t. J. zdru~enla rozhlasov soclalisticktch štátov a
Flnska. Pre našu redakciu má
existencia takéhoto centra velký
vtznam. Na pOde OIRT sa totiž
každoročne stretáva medzinárodná
komJsla hudobných expertov, aby
skoordinovala
prácu členských
rozhlasov. Práve tu sa uzatvárafú at dohody o formách a spôsobe exportovania hudobných nahrávok. Rozhoduje sa napr. o tom,
ktor9 druh hudby sl budú Jednotlivé rozl1lasy v ymieňa ť pravidelne
v určitých časovtch Intervaloch.
bez predchádzajOceJ požiada vky
partnerov, ktoré nahrávky budl\
odosielané tba na základe predošlého dopytu, atcf.
Teda 'fletky i!lenakl lti·
ty OIRT maJlí mo!Dost stra·
tiflola ta IO IIOvenskou
hudbou •••

Nielen tieto štáty, pretože ur·
l: lté kontakty nás spáJalO a j s rozhlasovtmt spoločnosťami , ktoré sO
začlenené do ln9ch rozhlasových
organlzácU. Tak napr!klad spolupracuJeme al s rozhlasovými spoločnosťami západných štátov, kto·
r6 sú zdru~ené v EBU. Na zákla·
de systému ponuky a dopytu, cha·
rakterlstlckel spolupráce s nečlen
mt OIRT, sa slovenské hudobné
umenie dos táva prostrednlctvom
rozhlas ového vysielania do všet·

e

Edltlo Supraphon
vyda la v roku 1912 pri
prlležltostl 80. vtročia
narodenia svetoznámeho
franc ozskeho skladatera
Darlusa Mlihauda -nar odeného 4. septembra
1892 v Alx-en-Provence
Jeho autobiografiu
pod názvom .,Motlvy bez
tónll".
Skladater napfsal ttlto
k nihu na naliehanie svo·
JICh prlatelov za nútené·
ho odpočinku po ťdkel,
sedem mesiacov trvaJú·
cej chorobe v Stantord~kel nemocnici
v San
Francisko. RozhodujQclm
Impulzom Jel vzniku ale
bolo, ~e autor vo svojich
spomienkach chcel ob·
jasniť a korigovať nedo·
rozumenla a omyly extstuJdce medzi verejnosťou

ktch !tátov Európy. Z mimoeurópskych partnerov by som spomenul aspotl Japonsko, Brazlllu,
Cyprus, Austráliu, Kanadu, Mexiko, USA, Argentfnu, Turecko a Al·
~Ir. U~ toto ne'Ciplné vymenovanie
§tAtov svedč( o tom, že našu hudb u poč0vajt1 takmer na celom
svete.
Systém ponuky a dopytu
predstavuje ťal!iskovú formu vf meny nabrhok s EBU
a so dmorfm. Ako je to v
OIRT ?
Ako som u~ hovoril, v OIRT mé·
me podplsané nlektoró dohody,
ktoré ná~ zavllzujú k pravidelneJ
vtmene nahrávok, bez prudchlidzania objednávky. Medzi trvalé
povinnosti všetkých partnerov patrl napriklad automatické odosielanie 30-tich mlnut tanečneJ budby mesačne. Export a Import ludoveJ hudby bol donedávna založený práve na dopyte. Nakofko
však zahraničn! odberatelia (kto·
rým nie je známy výber) mOžu
len ťažko fo rmulovať svoje požiadavky zreternefšle. zabezpečil
OIRT aj v teJto oblasti pravldelnt export - 30 minút JudoveJ
hudby !itvrfročne. Zásielky symto·
nlckeJ a komorneJ hudby sú závislé predovšetkým no dopyte.
Systém ponOk sa v OIRT využlva
nojmll počas rôznych hudobn9ch
testlvalov, súťaž{ a podobne.
Napriek url!ltfm zhilzkom, vyplfvajQcim z č len ·
s tva v OIRT, má iste bra tislavské redakcia at svoju
l'lastnd koncepci u expor·
tu . . .
Naše snahy so zame1·1avaJú hlavne na propagovanie pôvodnej slovenskeJ tvorby a slovensk9ch In·
terpretov. Po priazniveJ ročneJ
skúsenosti s v9robou portrétov
spevákov populárneJ hudby sme
začali zostavovať medallónky operntch spevákov, ktoré od nás odoberaJú všetky čl enské štáty OIRT.
Podobne exportuJeme napr. aJ JubileJné profily skludatelov. 1nterpretov-s011stov, čl orchestrálnych
a komorn9ch telies. Pravidelne
vydávame stvrťročnfk •.Slovenská
hudobná kronlkaw, ktor9 Informuje zohranlčnfch poslucháčov o v9·
znamných udalostiach ná šho hudobného života. Cestou .,Kro nl kya
sme napr. oznamovali zahraničiu
zrod noveJ slovenske! opery Cikkerovho Corlolano. Na návrh
flnskeho rozhlasu bol v Mos kve
schvá lent proJekt vzáJomnej vf·

sopranistka

Éva

Lehoczky
eHneďAkopoateabsolvovanr
•• do1tall k operetn6mu ! 6Dru?
Vysokej lkoly Franza Liszta
som naSta v operete stále sólistické uplatnenie. Azda
eto ~e som vedela al dobre tancovat. Paralelne
ľ~m 'však začala pohostinsky spievať koloraulrne
partie na opern9ch scénach. Spočiatku som nebola
velmi šťastná, ale postupne som sl zvykla. Velkeu
vthodou operetného obdobia bolo, le som ztskala
pohybovtl a herecktl istotu. Za svoJeJ doterajšeJ ka·
rléry som naštudovala celkom asi dvadsať operet·
ných úloh a ešte teraz, ako sólistka Státnej opery
v Budapešti občas v operete hosťuJem, najmll v lete
(z termínových dôvodov), lebo opel'eta Je ak9msl
moJim kontl!kom.
Na operetných 1pnákov cstotlcl hladia vä~llnotl
podc eňuJflco •••
Zlal 1 keď dnes sa tomuto Unru venujú l sl6vne
operné hviezdy (uvediem aspoi\ nlektoró mená: Rot·
benbergerová, Godda). Ked som napriklad v Berlina
nahrávala na platne Kálmánovu Cordésovú prince~
nú, mojim partnerom bol Peter Schreter, slávny mozartovsk9 Interpret. V porovnani s operou Je pr6ca
v operete náročnejšia, muslte navyše tancov ať, mat
dobrú prózu l výraznej~! hereck9 prejav. Preto každ ~
ambiciózny rožlsór, ak chce niečo z operety uroblf,
aby nepôsobila smiešne alebo gýčovo a nebola ani
nudná, má dnes problémy zohnať vhodných sOlls·
tov. Predov!:etk9m mus! disponovať dobrými spevák·
ml, lebo vyt1stenle hovoreného slova do hudby te
gradáciou. Ak sa tento vrchol nepretavl, nálada
upadne.
Vefk6 väl!lina spevákov sa vlak sama pozer6
na operetu zbora ...
To je ak9sl predsudok mlnul9ch čias. Mnoh9m ro·
bf ťaZkostl striedanie prózy so spevom, hoci kr4t·
kou praxou možno zlskať rovnaké posedenie hlosu
v oboch preJavoch - a le po probléme. Nie kaldV
hlas sa však hodf pre operetu, protoíe opereta chce
hlavne lahkost. Povedala by som, že na operetu
musl mat spevák nadanle a tiež chuť. Opereta sa
musi robiť CAlým srdcom II6I:1L v ňll. potom uvert
ajdiväk. act vsak näčf~pri:IVÓ zätijlittEr.li'UTTJCJ~em stthnút ani publikum, lebo nevyžlarlm ono potrebné fluidum.
Ako Je postarané v Maďarsku o operetnf dorast ?
Už asi desttť rokov exi~tuje pri HoJ•eckel škole
v Budapešti, ktorá vychováva naslch l!lnohercov, l
operetný odbor s v9ul!bou spevu a vsetkébo, fo
k operetnému umeniu patrf. MuJO celkom slu1>n6
úspechy. Z elévov sl operctnó dlvadlú volia svoJ
ensemble, pripadne hostl. Studontsk9ch produkcii
tohto oddelenia využivaJú l zahraničn{ ImpresáriO·
v1a pri hludanl nových posU.
Ktor6 opore toA úloha vá m prirástla naJ•Iaa
k srdcu ?
•
Mám rada všetky 'Cilohy, v ktorých mOžem vera
spievať a majO tiež dobrý text. ZbožňuJem hlavne
Fallovu Madame Pompadour, lebo obsahuje drama·
tlck9 nerv, pekné melódie. obstojnú prózu. skrátka
dá sa z ne1 čosi urobiť. Mám však rada aJ Kálmá·
novu Grórku Marlcu, Fallovu Rul.u z lstambulu 11 samozreJme, tiež Netopiera.
l\11 ROSLAV SULC
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meny nlírodných opier. Náš rozhlas prispieva stereofonickou nahrávkou SuchoiiOveJ Krútňavy. Ku
ka~dému odosielanému pásu pri·
kladáme čo naJvyčerpávaJtlceJ!Il
propagačno-Informačný
materiál,
ktor9 nám velmi ochotne posky tuJe HIS. Ntt fm aat!lhn ochotným
aomáclm partnerom je al BHS so
svoflm1 bulletinmi.
PraJavuJO vall zabraali!nl
partneri aJ najak6 ,.lpeciél·
no" priania?
Západoeurópske štáty ma1t1 ml·
morlodny záuJem o ná!l folklór.
V člunsk9ch !ltátoch OIRT má dobrú odozvu, a t9m aj zvf!len9 do·
pyt (mimo pravidelnej mesačneJ
minutáže) slovenská tanečná bud·
ba. V bratislavskom rozhlase má·
me velmi dobre vybudované expe·
rlmentálne lltťldlo, čo oceňuJe napriklad Japonsko, ako trvalf záuJemca o elektronlcktl hudbu. Kolegovia v NDR natčastel!ile požadujú dychovku.
Akým apOaobom 11 redakcia za branll!oaJ hudby za·
p6Ja do vy1lalaola ?
V poslednom čase sme spolu·
pracovali na dvoch velmi vyda·
raných priamych prenosoch hu·
dobného vysielania do zahraničia.
Dt)a 10. robruára t. r. sme s rozhlasom NDR vysielali spoločne
priamym prenosom reláciu taneč·
nej hudby pod názvom .,Haló Borlln. huló Bratislavaw. Nad!lent list
sme dostali od kolegov z Antverp
po odvysiela nr spoločného koncertu
staret slov!'nskef a flámske! hud·
by. Koncert sa vysielal priamym
preno•;om dňa 16. aprtia t. r. 11
vydaril sa naozaj nad očakávanie
dobre.
DAGMAR KOVAitOVA

MOTíVY BEZ TÓNOV
1 k ritikou a jeho osobou.
V početn9ch, 41 krátkych
kapitolách načrtol Mil·
haud krivku svojho hudobného vývoJa a upresnil radom poznámok a
motlvov niektoré miesta
v dejinách hudby ná!lho
storočia. Dielo zaznamenáva početn6 historické
takty a osobné zážitky
zo stretnut( so svetoznú
myml umelcami a vý·
znamnýml
osobnosťami
svoJeJ doby vOboc.
Mllhaud Je prlslui:nf·
kom skupiny skladatelov,
ktorá te označovaná ako
Groupe de slx - PariZska šestka. jeho tvorba

Maďarská

pre!ll8 nlckolkýml vývo·
jovými tézami, ktoré sa
dosť vtrazne od seba lf·
šla Ideovou ako aJ hudobnou orientáciou. Zá·
konltobtt zttulfvanel harmónie ho odpudzovali,
oproti tomu ho vtedol
zmysel pro zvukovosť ku
stýlovému prlnclpu polv·
tona l! ty. Ako ka~dý svotrlizne nadan9 umPinc. na·
rá:lal u poslucháčov s
nloktor9ml svojimi dielami na určitú bezradno'lf
a nepochopr.nla. A nielen
to; často vvvolall tak1
nesťlbles
odbornfkov l
vereJnosti. že dorhádzo·
lo 82 ku škandálom.

V posledntch desaťro
stále putoval medzi Francúzskom. Kall·
rorniou a Coloradom. PO·
sobll sOčasne na Mllls
College v kalltornskom
Ottklande a na parfžskom
KonzOJ·vatórlu.
Darius Mllhaud Je v~n
stranný umelec, ktor9
pdsobll ako klavirista, dl·
rlgent. docent. dokon ca
účinkoval 8f ako herec
vo fllmo .,Sny za penia·
ze" [Bru~el 1947) .
Autobiografia .. Motlvy
bez tOnu" znamená nic·
Ion obohatenie hudobne!
lltorattlry. ale te aj sve·
dectvom o neobyčatneta
V!>Pstraunel
vzdelanosti
autora. ktorý vi.etko vOkoi seba sleduje so ži·
vrm záujmom.
l\11ROSLAV PEJHOVSKf
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Na Slovensku dobre známy zakladatcf a stl·
1>éf Bl!renrelter· Verlag dr. Karl Vtstterle sa
dožil v aprfll t. r. 70 rokov. Známy je natmll jeho
blizky v zťah k Clkkerovej tvorbe.
Známa švédska speváčka Birg it Nllssonová
zaio~ila nadáciu, z ktOJ·eJ sa každorofne udeluje
stipendium mladým spovl\kom Mr.stského divadla
v Malmts.
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BudapeSt roku 1973 11 l1é!>ml 11~Z po /11d roky rJl!ala
na suoJlrh operných ~r~nal'lt ll<HII Pulz o r•e•rt~ ho
!!.Ivota prtbltftme v l11lrltícom Nsle UIIP.S pre t lu\trtlclu uvddzanze budape~l ml\kP s/rt>trllttle Bor/~;a Chrtstoffa (spt•uol Do~/111/a} a .Marta del Monaca u $atnt
budapešllall~kej opery.

Snlmka: A. Prakd
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2 X MLADI

AlŽBETA MRÁZOVÁ

"' .. ako Vloletta .,. Traviata
berecky a apedcky 1ympa·
llcU . SYojfm mladlatvfm, pri·
Nlluatm hereckým prejavom,
lyrU!a01fou a precfznym nlád·
aaUm tloby alakala ...elk6 arm·
,.tlt obecea 1tva •••"

Jl

-oMá lahučký soprán kolora·
tllrnych v9§ok, pozná jeho mo!·
nosu - neprefa!ujo hlas dra·
matlzmom - asp01'í zatial nie,
ponecháva mu prlrodzenu farbu, priam sklonnQ krehkosť,
ktora sa vliak - ku chvále spev6čky nikdy nerozbi Je na
technických úskaliach, s ak9·
ml obyčajne zápasia mladé hlasy. Hovori, že za Istotu dakuje svojim učltelkám . V ~Ul·
dlu u pro!. Hrušovskej pokračuje ďa lej mlad9 spevák sl
mO!a fafko povedať: diplom
stači k životneJ deflnltfve. Od
pror. Hrušovskej m'á vlastne l
vetu: splevnf - to je radost.
Pamlltá na svoju učltefku ešte
1 javiska opery SND a z
mnohého zapamätaného jejnaj"9 raznej~le utkvela práve pri·
rodzenol>f, fahko sf - a radol>f
zo spevu. Tieto devlzy sl Betka Mrázová priniesla aj na
avolo umelecké pracovisko do
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Dostala sa &ern po prechodnom obdobi vo VUS·e, kde
llipolu so s. Hudecom, ). Sel!itákovou, ). Sestákom a M. Mlstrl·
kovou absolvovala rad vystO·
peni. Robila v9chovné koncer·
tv prostrednfctvom Slovkoncertu - stálo ango!mán sa neponukalo. :\a juj kariére - ak
možno poulif toto slovo v sú·
vlslosti so sfubnou umeleckou
pracou mladej llipováčky - má
zásluhu zasl. umuloc Ladlsluv
lloloubek, ktorý ju počul na
jednom z tl:lk9r.hto koncertovlJolo to v l:'rcsovo. VzápiHf na!!ledovala pouuka na konkurz·
né predstavenie: bola i'iou po~tiiVII Mar10nky v Predanej noveste. Nastuuovala Ju a jOJ výkon bol ocouen9 angažmán v
SD (od r. 1971 ). Po PredaneJ
neveste (hosťovala s 1'\ou v
novembri a v decembri m. r.
v opere SND) nasledovala uloha Oskara v Maškarnom bále,
Eva v Holoubkovej opere Túž·
ba, Manon v Massenetovej rovnomennej opore, tlluh1á poste·
va v Traviata, Musetta v Bohéme, Siesta žena Modro!úza v
O!!enbachovl a napokon Oloha
Sedliackeho dleveata v Orrrovef MOdreJ !ene. Pripravila
koncertné vystllpenle na otváracom koncerte KošickeJ hu·
dobnej Jari a v septembri uvedie v Koslcl1:1ch Holoubkov cyklus plesni Mlado!!( - pri prf·
le'Zitostl jubileJného koncertu
tohto umelca. Dostala ponuku
k spolupráci l od Komorného
orchestra pri SF. Košice Jef te·
da davajú možno!>f pre nazble·
rante favlskov9ch skúsenosti,
roz!llrenle repertoáru. Tamojšie
publikum sl zvyklo no Jef umelecké vstupy, ktoré su vkusné,
Inteligentné, decentné a nesentimentálne.
Vyznania musia byť vždy
podopreté serióznou prácou.
Alžbeta Mrázová vykonali! na
svojom po!>ta už kus poctiveJ
umeleckej práce. Je to radostné konštatovanie: t9m viac, fa
fo to mladá , perspektfvna speváčka .

Ha l ka
Halka Stanislava Monluszka
sa v repertoároch našich opern9ch scOn nevyskytuJe často.
Uvedenie llolky na scéne Juhočeského divadla dokázalo ti·
votnost diela, ktoré sa opiera
nojmll o metodickO Invenciu,
pílsoblvé stvárnenie nacionálna
pol18tého prlbehu a sklodaterov hudobný Cit pri výstavbe
dram1:1t1ckého kontllktu; pre
speváka vSak znamenaJ\1 prepracované hlavné Olohy prlležltostl k v9razn9m speváckym
l hert~ck9rn ki·eácllím.
O vydarené českobudéjovtcké
naštudovanie Halky sa velkou
mierou zasiOžll najm!l dirigent
Jan DoleZal. Za zmienku stoji
zvládnutie niektorých obtla!nych partlť v odvážnom svlž·
nom tempo, zatial čo dynamlc·
ké odtiene zrejme nepatria k
llnesom orchestra. RéZta Jaro·
slava Rylav6ho sa usilovala za
daných možnosti (rozsah scény, početnos( komparzu atď.)
bez teatrálneho pátosu a zby·
točných
efektov podčiarknu(
základnú lfnlu deJa a sOstredl( sa na ,.komornú" tl·agédlu
hrdinky. Z týchto dOvodov bolo vynechané baletné člslo s
prevažne mužskými prvkami na
začiatku 3. dejstva (Horalské
tance). Choreograf Milan Hol·
dys odviedol prácu bez pozoruhodnejšfch nápadov a v9raz-

Organovf

nosti. Návrhom scény l kostýmov poverlll hosfuJQceho Antona Toiltu z družobného divadla
v polskeJ Torunl. Výprava
na(m!l v prvej polovici - Je
jednoduchá a funk!!ná.

absolventský ..•
Dňa 30. aprlla t. r. vystQplt
na diplomovom koncerte v
koncertnej stent SF absolvent
VSMU Klement Re č lo, žiak doc.
F. Klindu. Mladý organista prlpravll posluchá!!om Jeden z
hodnotn9ch organových kon·
certov posledného obdobia. Za
zmienku stoJ! u! nezvyklá dramaturgia. Tu sa preJavil Rečlo
ako racionálny typ, ktorý svoJ
program postavil vo valkom ob·
lúku od ProlOdla o tOgy c mol
J. S. Bacha cez Sonátu J. Renb·
keho, Styri meditácie O. Mea·
alaena, Pastorale op. 19 C.
Francka po Prellldlum a tOgu
H dur M. Duprého. Tento ne·
pochybne náročný
repertoár
zvládol Rečlo - a! na začiatok
!Ogy M. Duprého - a Istotou.
DomlnujOctm znakom jeho prl·
stupu ku všetkým skladbám Ja
detailné vypracovanie dynamlc·
ko-formoveJ v9stavby, tak dO·
ležlté zvlášt v efektnej Reub·
keho
Sonáte, mdlo hranel
(naposledy Ju mal v programo
holandský organista W. van d e
Pol pred 2 rokmi), ale nároč·
ne(. V Bachovi, ako aj u !ran·
cOzskych skladatelov zv9raznll
registráciou jasnos(, priehrad·
nos( hudobného procesu. Prelil·
dlum c mol svoJou zvukovou
čistotou a návllznostou na tQgu (až na pomalé tempo) trochu pripomenulo známeho In·
terpreta diel J. S. Bacha K.
Richtera. Osobttn9 vzťah Rečla
k rrancOzskeJ hudbe sa prejavil
nielen v tom, !e do programu
zaradil hneď troch francOzskych skladatelov (celá druhá
polovica koncertu), ale aj v
Istej štýlovej jednotnosti. sved·
člacel o vyhranenom názore na
zvukov9 Ideál tranctízskeJ organoveJ hry. Z tejto časti nat·
viac upQtal Meul!len.

Zo sólistov vynikla predstavltelka titulnej Qlohy zas!.
umelkyM Stanislava Sou čkoYé.
joJ výkon je podopret9 bezpeč·
nou technikou a Intonáciou. Po·
tla~e jeJ nerobili ani pasále s
dramatlck9ml akcentami. Obdlvuhodn6 s\1 aJ ICf plane. Ani
mierne tromolo nemOže ubra(
celkovOmu dojmu z v9konu,
ktor9 (v porovnani s ostatn9·
ml} presahuje rámec oblastne!
scény. Cltcfnou slabinou druhej
premiéry bolo obsadenie Jlrfho
Odeh na la do lllohy )ontka, na
ktonl nestačll spevácky - aJ
ked jeho v9kon počas predstavenia mal stQpajúcu tendenciu
- ani herecky. Lepšte sa viedlo Joserovl PrudkoYi oko Janu·
!.ovi. Vera Srnkové (Zof(a) typovo odpovedala po!tadavkám
ulohy, 1;koda v~ak, !e tel Intonácia nie je čistá. Ešte treba
spomenúť v priemere sa pohybuttlce výkony Oldricha Jaku·
bfka (kráfovský stotnlk) a Sta·
nislava Stol benku ( Dzlemba ).
Naštudovanie Halky je dOsto)nou vizitkou celého česko
bude)ovtckého operného súbo·
ru a bolo by dobre, keby sa a
týmto, zriedkakedy uvádzaným
dielom, mohlo juhočeské dlvad·
lo reprezentovať l za hranicaml svojej bežnej záJazdoveJ oblasti.
VLADIMIR CECH

Rel!lo noJfm koncertom, •
ktorom dominova lo obsahoY6
zvl6dnutle diel, milo prekvapil
poslucb6!!ov 't'efml dobre obsa•
deneJ koncertneJ alene SP.
L. KACIC

MLADí VPIEŠŤANOCH
Na konzervatOrlllch v Bratislave, v Zlllne, v Koštclach a v Drne
§tudujO bývalf !laci ĽudoveJ lkoly umen ia 't' Pleiťanoch. Agilné
ZRPS tejto školy sa podu jalo zorganizovať koncert ,.piešťanských"
poslucháčov bratislavského Ki>nzervatórla. Volba na bratislavské
Konzervatórium padla preto. lebo tam je najpočetnejšie skupina
Plešrancov. Usporiadatelia velmi starostlivo pripravili vystOpenle
mlad9ch adeptov lnte.rpretal!ného umonia, a azda l oni sami boli
prokvapcnl nobývel9m záujmom obecenstva.

Premiéra
čembalisti ek
V tomto školskom 1·oku bola
založooll na VysokeJ škole muzlck9ch umeni v Brattsluve
čembalové trieda 1ako jediná
v C!>SR J, ktorá sa ujala vel·
ml zodpovedne( práce vyplni(
medzeru vo v9chove čemballs
tov u nás. Na založeni tejto
triedy má hlavnO zásluhu docentka AMU v Prahe - Zuzana
Ru t lčkové , ako af Jel aslstunt
Robert Grác. H1·a na čembale
sa tu vyučuJe ako hlavný Stu·
dljn9 predmet, mOžu ju však
fakultatfvne !audovaf aJ poslucháči klavlrnych tried.

Konco1·t otvm·ll A. Pulfrlk, riaditel KaSS. Na koncerte vystll·
pili Jaroslav RoCk o (z triedy E. Knoteka l s Hllndlovou Sonátou
pro trubku a klavfr - klavlrny part hrot P. Rebro, Dorina Môcl·
ková (z triedy Zl. Llvorovel) zaspievala dve plesne (Mozart a
Palslello 1 a Kartovó ér lu z Blzetovet opery Carmen, Zdena Od·
klada lovA (z triedy K. Oberlllndera 1 za klavfrnoho sprievodu A.
Ro~llá kuvo( zah•·ale H!ln11ov Koncert pre hoboj B dur, Peter Rebro
(z triedy E. PappoveJ) predniesol l. časr z Beethovenovej Son~ty
pro klavfr C dur, op. 2. č. 3 o Chopinove Nocturno, op. 15, č. 2.
Koncert uzav•·cla Evo Hrobonk6 (z triedy zos! u~. G. Večerného)
Solnt-Sllcnsovým Konro1·tom p1·e vloton~eto a mol za klavfrneho
sprievodu J. HamarovoJ.
P.\\'UL PROCHAZKA ab·
l oh·ont ..:borového dlrlgovama
na V:>MU v Bratislave z tried y
pror. juraja Haluzlckého. (O
jeho diplomovom koncerte zo
dua 17. aprlla t. r. sme pfsull
v 9. c. HZ.) v rokoch 1964-68
studoval na žilinskom Konzervatóriu (klavfr u prot. A. K81·
Jaya), v rokoch 1968-1973 bol
poslucbá!!om VSMU. V Zllme
viedol Dotsk9 spevácky zbor
ZOS na Hollého ullcl, s ktor9m
sa zueastnll l Krajskej prehliadky v r. 1968. Dlhé roky
bol členom známeho Zlllnskébo mlosaného zboru, kde mal
mo!nos( zlskať praktické skúlenostl ako zborov9 spevák a
pozorovaf prácu Jedného z naJ·
zn6tne)s!ch slovensk9cb zbormaJstrov v oblasti amatérske·
ho spevu - prot. A. Kállaya.
Od r. 1969 bol asistentom dr.
Stefana Kllmu v zbore LOčnl·
ce, od decembra 1972 je dru119m dirigentom tohto - prá·
Ye jubilujúceho - zborového
telesa.
Dlplomov9 koncert mladého
dirigenta ukázal na bohatom,
ltýlovo rOznorodom programe
(predvedenom
s Komorným
zborom VSMU a so Speváckym
zborom Ló!!ntce) pomerne ver1111 prax P. Procházku, ktoro
nesporne zlskal nielen rokmi
ltOdla, ale l možnosťou pOsoblt v u! spomfnanom telese.
Odzrkadluje sa to v Istote pred·
vedenia, v ráznom, no citlivo.
• mladlstv9m elánom modelovanom prfstupe, v jemnom nuan·
1ovanf nálad 11 !t9lov (slahaltí·
clcb od baroka po sll!!asnos(),
YO v9raznom, mllkkom geste,
bez hrán a strnulosti. l ked
~l ešta l!osf programu obslahl.l
dobre pochopené skladby star-

~oich

stýlov, pred~a sa zdá, !e
naturelu Procházku sú najbllž·
!.le diela súčasných autorov
(Eben, Mikula, Suchoľl, Zim·
mer, Ferenczy, Sostakovtč ... ).
'ľu spoluznel v9kon tíčlnkuJO·
rlcb so zámerom dirigenta v
l>kuto!!ne bezchybneJ jed note 11
nadi.enf. Nechceme však v tejto krátkeJ poznámke suplova(
kritiku, skOr načrtnot profil
mladého absolventa. Od svoJho
profesora na VSMU zfskal zreJ·
mo precfznosf, zmysel pre de·
tallné prepracovanie !ltudovon9cll skladieb, nadšenie pre
prácu (také potrebné najm!! v
amatérskom zborovom dlani),
prfsno vedenie, vypracovanie
čistého, v9raznóho gesta, zmy·
sol pre dOkladnO prlpravu novona!.tudovaného diela. (Bolo
by dobré, keby na VSMU pracoval cvičný zbor z po s l uch á č o v ~koly 11 nte z prorestonálnych spevákov, ktor!
maJO tn9 prfstup k ilttldlu, noz
v Istom zmysle slova amatér! . . . Snád by to bola
pre posluchá!!ov VSMU a( tst4
seminárna prax, navyše by tu
bola
možnost reprezentovať
!kolu . . . ) Na druhej strane v LOčnlcl - mal P. Procházka
mal dobré mo!nostl prejs( ce19m systémom zborovej praxe,
s neustále sa meniacimi speváckymi tvárami, po boku dr.
S. Klimu, ktor9 vla partnersky
poradlt mladému kolegovi, s
pravidelnými skQškaml, kde 1111
dá ~kolou daná teória premeniť na praktické v9sledky.
V roku 1970 sa P. Procházka zoeastnll letného hudobného
tábora v Pécs!, kde bol štlpandlstom u prot. Antala Gyergya
budape~tlanskeJ
Llsztove(
z
akadémie.
-uy-

Všetci účlnkuJOCt l>8 pričinili svojimi v9konml o dobrú atmosféru večera. Popri u l známejšom P. Rebrovl boli prljemným
pt•ekvapentm výkony dvoch najmladšlch Očastnfčok koncertu z Odklada loveJ a E. HrabovskeJ Bolo by Iste predcasné roblt
o nich koneené uzávery. alo nepochybne Ide o perspektfvne talenty.
K. DUFFF.K

Dlh slovenských skladatelov?
( Dokon~enlo z l . str. l
českých autorov. Ceskf hudob·
nl skladatelia plš u napriklad
skladby, ktorá sú venovanO
konkrétno ~kolám, alebo slltažlaclm a sú nu týchto súfal!lach
zaraďované a ko povinné sklad·
by (napr. v Osu nad Orlici).
NezasluZia sl aJ slovenské
deti, aby tm našl skladatelia
napfsall k sútaZiam vhodné
diela? Veď pri vyplsovanl pra·
vldelných adtotf nemáme z čo·
ho vyberaťl Pri zostave pro·
gramov koncertov pri prflefl·
toall rôznych al6vnostn9cb tu·
bilo( nemáme po čom 1lahn uf

·-·-·-·-·--·~

OZNAM
Státne
divadlo
Zdo!lka NeJedlého
v OsU nad Labem
vypisuJe
konkurz
na
obsadenie
miest hrál!ov ll.
h usi! v orchestri.
Ponuky pnslnlajte
urfchlene na ria·
d ltelst•o dlnd la.
-·~

............. .

a zaobra!lufemo situáciu zara·
cfoYanlm skladieb od českých
autorov.
Bolo by načase, aby sl slovan
skl skladatelia (a vydavater
stv á - pozn. red.), uvedomili,
že ostali vefml vera dlžnl slovenske! hudobnej mládeW
Plsof pre mládež, vstupovat
do jej vedomia, citov má al
polltlck9 dosah. Mládež potrebuJe Ideály, potrebuJe u!!lt sa
mllovat svoj národ nielen cez
splsovatefov, básnikov, ala at
cez svojlrh llkledatefovf
JOLANA SESTAKOVA,
rtadltelka ĽSU

Dita 6. mája t. r. bolo v bn·
L.rkadlovej stem ~em
balové matiné, na ktorom sa
veľe(nostt predstavili dve poslucháčky prvOho ročnlka teJ·
to triedy. Mária Hu1Jakuv6
pt•edvledla FrancOzsku sullu
c mol, PrelOdlum a tOgu Cla
dur z l. dielu temperovaného
klavlru od j . S. Bacha, Hllndlo·
vu Artu s variáciami E dur a
dve
sonáty O. Scarlattlho
(d mol a C dur(. Mária Hul·
jaková sa musela vyporiadať s
volmi nároenou pl·oblematlkou.
Napriek tomu podala celkove
vyvážen9, seriózne premyslen9
a stavebne pevn9 v9kon.
tll>luv~kel

l

V druheJ polovici koncertu
vystúpila Marica Kopecká. Hrala Toccatu a rogu e mol od
f. S. Bacha, Francúzsky kor·
neval od F. Couperlna, W. Byrdove Zvony a od l. Strovtnské·
ho Les cinque dolgts. Rovn11ko
zaulfmavá bola v lei podani u
nás
málo známa cyklické
skladba Coupertna, ako a) Stravinskij, ktor9 toto dielo napf·
sa l pOvodne pre klavlr.
ROllfAN RYCH LO
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Vtn111t"
Poktt 1m11 al pripomenuli 100 rokuv od

Festival
v Neerpelte

aarodeoia a 30 rokov od
sm r ti r uskebo
s kladatera
SeraeJa R a c h m a n l n o v a
{l. lV. 1873 - 28. 111. 1943).
Po11fltdn 6 6. č1slo časop•su
l'ttu :r.ykaloaJa 7.1zh prinUa
" iacero matorlll lnv o tomto
aoa mom a s lávn om klavlr·
n om virtu ózovi a <~k l a d a t e 
l ovl , o jeho tragickom odc hoda z Ruska, o dielo a
dtltkoch. Pre na Ich i!lla tefov sme vybrali n•ekolko
k r6tkych n kUok z materi6Ju A. ~t edvedeva a s pom ienok man te lky l!k lodate ra Na tálil Ale~a n drovny Rar.h·
111an loovovej.

Serge ia
•
Rachma nt nova

Spomienl<y na

Z úulJoUijch mimo~; Sl'r!/efa Rachmaninova bytu v Ru~ku.

e~te potas po

e

Ako tvoril Rachmanmov ~ )Pho žena o tom hovori: .,Keď
plsal, uza vre l sa celý do seba a nebol prfst up oý lladnym
dlskos iAm. Pra coval at do d esia tej hodiny večer. V noel mu
ul oči vypovedali slu t bu. Okrem toho sa pripravoval na koncertn6 z6jazdy a pravidelne cvičil. Nikd y som nevedela, fo
p(l e, pok la r n eskončil prllcu oa diele. Za to som bola p rvo u,
ktoreJ zab ral noje veci."

e

Rachmanlnov začal svoju cestu v umeni šťastlivo. Bola
• neJ VP.fká Intenzita práce, energie a talentu. Vsetko ~>a mu
darilo: klavlrny koncert, al opera Aleko, ktorá Jsl a priamo
r. konzervatorlálnych štúdU na scénu Vefkého divadla. Potom
n asledovalo Cigánske capriccio pre orche ter, klavfrne Eleg ické trlo, romance, zbory. Tmllo sup ls die l bol zavi'Sen9 prvo u symfóniou. ~lektori z krillkov nachádzali v mladom Rach·
rnanmovt spoločné črty s CaJkovským 1 CPchovom. GorkiJ ke·
d ysl povedal o Cochovovl: .,Je to t ragl ckf l n e!nt talent". Tieto slová možno rovnako prldat k menu Cojkovs kého a Rach·
manlnova. Druh9 klavfrny koncert sa stal dielom, v ktorom
bola ch arakteristická nielen ruka autorn, ale celeJ doby. Sú·
časn! kritici sa vyslovili, tfi v každom Odere akoby počuli
srdce Ruska. Na dielach Rach maninova, ktoré bolt určen é
pre klavlr, sa demonstruJe celý vývoJ ruského klavfrneho
umenia. Nikde sa neprejavil génius Rachmaninova výraznejšie
a ko vo sfére klavlrnych diel. Tý m, samozrejme. ~~~ neznižu Je
hod nota Jeho symronlc kaj tvorby. Rovnako legendárnym sa
1 tal Ra cbmanlnov ako vtrtuOz. Jeho hra podnes zost~va Zll·
chovaná na rade gramonohrávok. Krédo Rac hman inova by
s me mohli zhrnú( do nasled uJuclch slov:

Bol l dirigentom. Vyžadova l prl!.nu dlsciJ>IInu a bol nekompromisný v službe autorovi a dielu. V r. 1907 vystOpll na Jednom z historických konr.ertov, ktorO zorganizoval v Parl~l
Oagllev. Okrem toho dirigoval v leningradskom Marrtnskom
divadle a vo Velkom divadle v Moskve. Nezubudnutefné zostu·
nu Jeho predvedenia svmfónll CaJkovského. MozartoveJ Symfónie g mol, suity Peer Gynt od Grlega u pod Pod jeho taktovkou vystupoval Casals, Skrlabin, Kre!slflr a ďa l šf. Vyladoval stopercentnú vnlmavos( od orchnstrálnych hráčov.

Medzi jeho prlateTov a bllzkych druhov patril a J slávny
spevák Sarapln. Pred vy'itllpenloml na koncnrtoch spolu kore·
petnvoll romance a árie V!lčstnou su tieto po!>odenla skonclll
VP~clým smiechom, lwrec-kýml scénk.nnl v podani Saraplna
a ukál.kou Sl>nvákovho kur.hárskcho umenitl. Clovek l umelec
Ra chmaninov bol prlstupný vsotkl!mu hulskému, prlrodze·
n6mu. A t«k9 zostavu l vo SVOJOIII du~lo a v spomienkach
natl>l!hlch.

.,VIičll oou sa sklada telia obraca li 0 11 mel6cliu, ako aa noaoi
k ostru akladby. Ak je skladat er neschopný vytvorit 111el6dln,
• ' Iba m6Jo lane! n 16dn uC cel6 kompozil!n 6 maJatroutvo."
Melódia Rachmaninova Je ruská , spevná, plastlck~ . Obdar enf zmyslom pre spevnosť, akoby bol pokra čovatelom CaJ·
kovského. Impulzy zrejme nach6dzal v plesni, v hlase člove·
k a. Podobne ako Schubert, aj Ra chmanlnov myslel 11 preJavo·
VIli sa n a jšťastnejšie v plesni. Vokálne dielo Rachmaninova
r.ahrnuja trt opery, kantátu jar a Zvony, tri ruské plesne pre
sbor a orchester, v111c ako 70 romanci, dva vokálne duchovné
koncerty.

e

e

Ako sl vysvetli( odchod Rachmaninova z Ruska? Napriek
jeho tale ntu bol rudsky naivný, priam slepý. Myslienka o od·
chode sa prvý raz obJavila už nlekolko mesiacov pred revoluctou. Pfse o tom v liste z 1. Juna 1917: .,Vietko na mlia
d olieha tak s iln e, t e n emil!em pracoya( ..• Ra dia ml, aby som
od illel z Ruska. No a ko - a kde? A mllle m?" NeskOr plse,
že by rád odlslel do Nórska, Dánska, Svédska ... Hocikde ..•
,.Cbcal by aom odflf 'f jill, erm s kô r, tým lepl lel Muslm pracovali o v terafl om s tave sa to d A Iba td ko. Preto buda
Jepl ie odlet za h ranice." Tlnto riadky sít dôkazom, že človPk
Rachmanlnov bol neschopný poslldl( situáciu, to. čo sa pri·
pravovalo za múrmi jeho domu. Po prlchode na Západ sa
Rach mantnov, ako skladater, odmlčal na 9 rokov. !Pho zlvot
prebiehal v ustavičných koncertných záJazdoch . Vystupoval
takmer každý det1. Nie každ9 virtuóz vydrž! také zatažente.
Až v r. 1926 sa vrátli k tvorbe. Robi redakciu Troch ruských
plesni pre zbor a orchester. Na začiatku tridsiatych rokov v Interview pre americký časopis - hovori: ., Keď sum od ill el
s Ruska, s tratil som cb uC t'foriC. Opustiac vlas t - s tratil !111111
aam6ho se ba. U vyhnanca, ktorý 11 odtrh ol od h udobného
k oreiia a tradlcle, n iet t U by po tvorbe. Zostéva iba s pomlen·
ka." Hrozné prizna nie pre umelca take j tvor1ve1 sily akú m11l
Rll chmanlnovl No napriek tomu našiel v sebe silu pre novt
vzlet. Pfše geniálnu 3. symfóniu a Sym fonické tance .. .

Nedaleko holandských branie Je
tv plc ké rtAmske mcstei:ko NceqJelt
Tu bol v d11ocll 28. IV . - l. V l. r
u.t 21. európsky hudobuý rc~uv a
mládete, ktorého sa zučastnllo 72 su
borov z 9 r.uróp!>kych štátov. Sp
menut9 Cesttval vznikol z malS·c
stretnuti be lgic kých 11 holandskfcli
spevokolov
eskOr sa rozslrll aJ o
ln!>trumflntálne skupiny. ktoré pri
chádzall s triedavo každé dva roky
Dnes mA festival ui trodlclu 11 dlb
r očné skúsenosti. Doteraz ho nadtl
v!lo asl 80 000 mladých Tudf. Pod u
jatle pripravuje organlzačnf výbor n
čele s lekárom dr. Lambertom Vie
kenom. Okrem toho tu praCUJe Cest
ný a patronátny výbor, ktorý podp
ruje komitét prlaterov Cflst1valu. O
ganlzačn9 výbor vyberá vopred pr
gram z predloženého repertoáru su
borov. Tento potom verejne. ~
prltomnostt obecens tva a mcdzln6rod
nej poroty - zaznieva na rôznyc
miestach Neerpeltu. [Tohto roku bo
v porote za Ceskoslovensko hudobo
skladater M. Juchelka z Prahy.)
Každ9 sQbor sprevádza ho tesk
ktorá rtak, ako v~etcl organizátori
pracuje bez odmeny. Festivalová \·f
bory úzko spolupraCUJU s mlmster
s tvom kultQry a belgickou televlzlou,
s rozhlasom, so sociálnou a kultur
nou ln!ltltOclou Oommelbor a pod
Festival je sOčasne na nlekolkyc
miestach. Hlavným strediskom Je dl
vadelná a koncertná sála v mode
neJ budove Cullur Ce nt rum Dommel
bor pri riečk e Dommel v lese za mcS<!
tom. Tam je aj ubvtovacla buctovft pft
su bory . XX. európ&ky hud obný rrs•
tlval mládr.te v Neerpelte bol venO>!
vaný ln!,trurnentálnvm súborom. Pri
restoval! bľm enor;embly z Belgtck ~<
Holdndska. 1. NSR. z Francuzska. z
Spanlľhka. z Ceskoslovenska, z Pol
ska, z Bulharska a z Portugalska. Su
bOr v mali ľl)l.nU ZO,tBVU f fanfár0\·6,
pochodovO. dychovky komorné v rO&
nych obslldenlach - dominovali zobcové flautv. ale al m.tndollnv Rllar\1
- a n11pokon: akordeónové :.úborv t.
Programy tfchto telies sa oplar&l
hlavne o barokovtl a klaslr.k o hud
bu. Orovfli'l bOl ll •·Oznorodá. Bolo mo!
né poCuť skvelé '-Pnc;ké klavlrne tr.o
z Krakov11, výhorn9 súbor zobcov~c l\
Claut z B11rrt>lonv, zm•menlt9 veiK
sláč lkov9 orchP.ster z Burgas u 1 flO':
pulárnu ruládP2nlcku dychovku z Kv
lova - vo folklorls tlckýrh kroJoc h
l\11á det OJ cky 11 l 6čl ko vt orcbetter J
LSU Bra tlalava , Stef6nlkou aL
bol prv9m orchestt·om zn Slovenske,
ktoré do Neer"polt u vv~laln ~1tnl~tfr•
sivo kulturv SSR Pod tak tovkou ft·
llusa Kowalského predniesli mlftd
sláčlk~ rl
diel a Ram ea ua, Hlintlla,
Haydna a Kowa lskéh o. OrchestP.r ~
dôkladne pripravoval na toto medzi
ná•·odné sutaženle.
Pri vyhodnoteni zlskal bratlsln akt
poč et bodov 1 udelili
mu prvt cenu - 10 niUtnoa 1111
chvalou poroty a medailu bolandak6-!
bo mlnlsteratva kulttry.
lá bor vysokf

J0 LIUS KOWALSK

Hovori prof. Ladislav Vychodil

Scénický problém: boj o horizont
(Doko nčenie z 3. str.)
Ani nie, alebo azda - okraJovo.
Makropulos som vám oplsal a v Tosce
ma hned sp očiatku zauJala franc úzska
revolucla, ktorá sa črt á na pozad! deja.
Me je vl>ak podstatná - s tou sa skOr
na Jesel'l popasuJem pri Cikkerovej Hre
o lá<ike a smrti. Upol som sa teda na
v ystihnutie podstaty pucclnlovskeJ oper y, ktorej predsa len vládne IP.sk, diva·
deln9 efekt, tak trochu pátos. Ok rem
toho som sl vedomy, že Inscenácia Toscy je určená tak pre na~lch umelcov,
a ho l pre zahri!nlčn9ch hosti. Scéna ne&mle byt teda prPkompllkovaná, ani prilis experlmentáhtn, aby sa v nej všetci
dobrt> ellili a Jahko sa v nej pohybovali.
Poku ll som sa výnimočne a znovu o
upllllllf'nlo speclrtckPI maYby na javls·
ku. La texové far by utlm totiž dovoTuJO
nauci ~nt sparhtYovon Wehn1kou vr~tvy at
S cm hrubé, kloré vl.ak n te su tv.rdé.

T9mto spôsobom som maToval na gu·
raté, akoby kupolovité horizonty z čiar·
neho zam11tu nahodené frag menty z
chrám u, čl z Palazza Farnese. Predpo
kladám, ~o toto riešenie dod4 scéno
patrlčn f vr.let, e fekt a Očlnnost. Sporn!·
nano revoldclu pripomenie len proJekcla rannfcb oblakov, ktoré svietia tro·
chu vo far bách trikolóry. Inak scéna
musi pOsobl( ako Jahko nahodená !lkl·
ca, nie ako drobnokresebne vypracovant obraz. Myslfm, že pr~ve 19m pozdvlh·
neme rahkosť a eleganciu celel opery.
Myslite, le ollborn6 kriti ka Y nale l
tlaf l si d o~ota t of a e df ma scéno3 rafo'f a
!e Im pom6 ha v p ri cl ?
- Nie tak celkom. Totiž pf!le sa o
nás dost. Spomfnaft\ nás v~ctky noviny
po ko1dcJ prrmlt!ire, obvC:alno pochvAlne.
lt>nžP - 11ko sl z tých glosovttých po·
chvAt m6me vybtat, v čam a ako sme

pokročili, v čom sme prlnlesll Impulzy?
Režiséri, herci, speváci, dirigenti maJO uZ
dnes svojich kritikov, ktorí sa Im ve·
nujtl špeciálne, hodnotia tch, porovnéVIIJO, vyvodzujú rezultáty. A to b y sa
zl!.lo 1 nám. Mol by napr. niekto odborn e porovnať práce Gáborove, SuJanove
a moje. Ukázať, kto v čom pokročil ,
ktor9m smerom sa vydal, kde sa názo·
rove stretávame a kde sl odporuJeme.
Co stl naše výhry a prehry. Aspoň pr!
prlležltostl s0born9ch výstav by s me sa
mali zhodnotenia a rozboru dožiť. Ten·
to odborn~ nezáujem nám už totiž %.11·
čfna robi( ťažkosti v práci.

nančné t priestorové ťaž kosti. Všetci p
m6ball, a ko mobil, no predsa sa dielo
velmi ťažko rodilo. Tým vllčšle bolo te·
da moje prekvapenie, že v časopise Ole
BUhne som bol napok on uvedený medzi plattml naJOspesneJ~fml scénogratml
r oka, spolu s Zertrelllm, Johnom Burry
a lntml svetovými kapacitami. Korunou
všetkého bude, ako dtltam, novembrD>!
vá Ltšlca Bystrouška v Ltpsku a pred•
nášlcy na kallforoskol univerzite Sanct
Barbara, kde mám viesť postgraduáln
kurz scénografov. M~m rozpráva( o svo
JaJ pr6ct a o svojich scénograflckfcb
skdsenostlach.

NU rozhovor ndprosne letf k pra·
vómu opern4mu ClnAie. V ňo m by ame
mali celkom z6koolte rozvlest, l!o ate •
poaled nom hse uviedli • aabra.nli!l?

Donellell sme sa teda, ako prnlkitt
do zabraalllla, pýtame aa eite, ako to
ubraaU!Ie pl'enlk' k dm. U hutlobal·
ko•, ,,.dko• Ja to samonefm6 - 1
lriiOIJ'IIfll'f zrledk•v6 •••

- Tak teda prvt motfv finále: Polsko,
Lodl! a scllno pre muslcal .,Mul! z La
Mancheu. Podla slov kritiky - Ospeš·
ná. Oalšl motfv - Mládel!nfcke dtvad·
lo, VIedeň a práca na Svédskej zápalke spolu s reZtsérom Radokom. Rozvedenie · Theotflr an der Wien - scéna k
Brechtovmu Svejkovl za druheJ sveto·
voj vojny, Divadlo má &voje velké fi•

- ••• a predsa by sme mali prlzyvaf
do d ivadiel zahrani čné umelecké oso~
nosti, aby l na~e obecenstvo a kritika
mohli porovn~vať a kon frontovať vfslPd·
ky našich prác. A aby to napokon zdvih·
lo autoritu n6s, doml!rlrh scénogratoY.
Pl'tpravlla: JELA UCN&u

