
Po prvO raz v h istó
rii hostoval tt ncis sve
toznámy operný SIÍ 

bor Státneho a~·ade
mickello V C!.Kt/JO 
DIVADLA z Moskvlf. 
l o r.tvordiío•Jého po
hos/lnsk~ho vystzípe
ma prtbllžujeme: r oz 
hovor ministra kul/ li 
ry SSR Miroslava Vál 
ka s umeleckým riadi· 
tefom Velk~l!o di vad
la K. V. Moll!anovom 
{ ~nzmka hore J; stret
nu/te riaditeľa SN D f. 
Ktlko§a so sólistom szí 
boru f. Obrazcovovou 
11 sc~nu z IT. detstva 
rnscendcle opery Ptko
va ddma. 

Snímky: CST!\ 

N echceme opakovat bohatO ~atvu cien 
na tohtoročnom 8. medzinárodnom 

festivale populárnej_ plesne Br a t l s l a v
l k á lýra 73 (30. mája - 2. júna 
t. r. v PKO]. Venovali sa jef podrobne 
t sčftajCico najm!! slovens ké dennfky, kto
ré majú výhodu v -spravodajskej pohoto
vosti. SkO·r by sme chceli vymedziť as
poň primeraný priestor spätnému zamys
leniu sa nad národnou sO.fa~ou a Istým 
problémom, ktoré z nej zostali - najmä 
u Judf, čo kaZdoro~ne sledujd toto vr
cholné podujatie našej populárnej hudby. 
:-Jejde nám o šmahom ruky zatracu)úce 
vyhlásenia: minulý rok taká, tohto roku 
onaká. Produkcia populárnej hudby sa 
tot!~ ant na festivaloch nemOže repre
zentovať !náč, než je celkové smerovanie 
v mesiacoch uplynul9ch. A tohtoročná 
Lfra plne dokumentovala súčasný s tav 
lakef a slovenskej piesne, jej nevnuili· 
tt, pálllvý charakter, k torý nedokáže 
....... ~ ·JYlnt k •lM.iDiílllQ> P.OtlllkU. 

r -, 
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U dalo st na záver 
už nie osamelá 

-

Uf po nlekorko rokov sa ťažisko hudobného .záveru sez6ny presún na i!eskoslo· 
venský hudobný festiul člslo jedna - na PRAZSKO JAR, na stretnutie modzlné· 
rodnej i domáceJ interpretačnej ipičky, na výra?.né dnmaturgick6 činy. Na Jeseň 
sa čoraz nástoj1!ivejiie pribJasujú Bratislavské hudobné slävnosti, priťahujú hlavná 
mesto SSR do centra pozornosti - a výrazný podie l si z jesene vyberá i 'Brno. 
Pražská jar - to je súčasne :záver hudobnej sezóny Y je j naf,rozmanitejlfch pre
jawoch a podobách a zákonite t~a i toll najväč!iej pozornosti zo strany tých, ktor( 
pi iu, refern jú. 

Nie vždy bý'Yal ilver v sezóne súčasne aj kulminačným bodom. Tohto roku akoby 
mimoriadne talentovaný režisér pripravil účinnú gradáciu i vyvrcholenie práve na 
posledné dni .,slovenského roku". Už pomaly, nie detské kroky festivalu Ko§ická 
hudobná jar, festivaly východoslovenské, vydarený ročnfk speváckej súťa~e v Trnave, 
fareboe paletu doplňajúca Bratislavská lýra - to sú nie zanedbatefné udalosti 
slovenského hudobného r oku. 

Ospelné finále mali aJ prvé slovenská reprodukčné telesá. V závere sezóny, ktorú 
ta2ko oznaclt iba u .,solldny priemer" - ani Y produkcii hosti, ani vo výkonoch 
domácich - prlilo takmer nečakané finále: výnhuoi:ná produkcia Slovenskej filhar· 
mónie, ktorá 1 dirigentom Cellbldachem odrazu za~iarlla v podnes nedocenených -
ne tu!iených fubách na poslednom, záverečnom koncerte sezóny (výrazný bol i jej 
f1spech na Pražskej jari). Opere SND sa nehol vydaril tief v závere~ných fázach : 
výnimo~nou premiérou Veci Makropulos, velmi soUdnym predstavenlm Toscy a naj· 
mii tým, že odovzdala svoje hradisko l javisko umelcom Velkého divadla z Moskvy. 
Dve predstavenia Pikovej dámy, dva koncerty §pičiek aftboru prlbU! Ili nielen zá· 
žilky, ale i množstvo poučenia, potvrdenie prlivd - najmä pravdy o nevyhnutnosti 
čistého, rýdzeho profeslonalizmu, o náro!!nosti k sebe, ale sdl!asne aj k tým, ktori 
umenie konzumujú. A ie táto druhá vrstva výzvu pochopila, o tom svedt:la obrovské 
aplauzy hydbymllovnébo - a ako sa nanovoukázalo, i znaleckého - obecenstva 
v koncertnej sieni Slovenskej fll harm6nle i v hladisku opery SND. 

Pražská ju, udalost na záver tiaz6ny - tohto roku nestála osamelo. Aj finá le na 
Slovensku bolo dôstojné - dúfajme, i e pre roky budúce nie výnimočné. 

1 medzinbodnon prezentáciou umelec · 
kých hodnôt festivalového lesku. Ak 
chce zostať takou 1 v budúcnosti, must 
sa pripečllvo trledlt kvalita, hladať lep· 
šle, novšie, neošúchanejšle cesty po 
stránke autorskej, aranžérskej, interpre
tačnej. Ani jedna zo spommaných zlo· 
~iek neprekročlla totiž tohto roku slušný 
standard. 

Dovolfm sl trochu odboMť: v rámc! fes
tivalu bol semln&r na tému Inflltrá· 

cla západnfch vplyvov do naiej populár
nej hudby, kde poučena predniesol hlav
ný referát - Ing. Zbynék Mácha. V dis
kusii sa ozvali hlasy, ~e naša populárna 
hudba nie je ani tak pod výrazným 
vplyvom anglo-americkej, ako skôr ne· 
meckeJ tvorby s pommanébo žánru. Mys
Hm sl, ~e s týmto názorom moZno glo· 
báJne súhlasiť - aj v súvislos ti s tou 
ča s tou produkcie, k torá na festlvole Iš la 
cestou Jahšieho odporu, uspokojac sa 
niekedy s prlchudobnýmt melodickými 
linkami a osúchanýml poetickými zvrat
ml stále tých Istých tematlckýcb okru· 
hov. (A ešte raz k semináru: Našej zä· 
bavnej hudbe by skutočne nemalo ťsť 1ba 
o komerclonalizáclu a rfchle uchytenie 
sa na trhu, skOr o zdravé možni)Stl ko· 
merčoosti , ktoré sO viac späté s umelec
kou úrovňou, majstrovstvom v nápad.ivos-
11, v osobitosti, v tematickej 1 §tflovej 

Z. M. 

V Bratlslave bola skOr uspokojená ve· 
kovo staršia vrstva posluch4čov. TI, čo 
očak4val1 niečo nové, osobité, nebotme 
sa povedať l národné, odchádzali z kon· 
certov zatial s ot4zmkom na perách. 
Globálne: tvorba národnej súfaža ne• 
klesla pod pr ofesionálny iltandard, no 
ani nepostúpila o krok ďaluf. 

V týdhto reläc1ách nijako nemOže byf 
na ťltechu čestné zastúpenie s loven· 

s ke j pesničky v r4mct celoš tátneho sOpe· 
renla - lebo ant česká produkcia sa 
nam4 vermt čím hrdiť. Od extrému na· 
podobovania sme sa dosta\J do extrému 
sebauspokojenia - a to nie je dobré. 
Is te to cltla všetcl zdravo rozmýšlajúcl 
hudobnfci. Dťífajme, že sl z toho vezmó 
1 poučenie, výs ledky ktorého sa ukážu 
snáď na budúcom ročnfku Lýry. 
p ozornejšie snád treba vyberaf at In· 

Bratislavská lýra '73 

ter.pretov. Nikto nechce zatvára( 
dvere mladým, ale medztnárodná prezen
tácia by mala l v domácej sQťažl pred
s tavit špil:kové osobnos ti, ktoré su už 
nie originálne pre "os obltost nedokona
losti", ale pre jodlnečnosf, profesionálnu 
precťznost a schopnost kvalltattvneho 
dotvo.renia s kladby. A napokon - hoci 
nikto neuvádza mená aranžérov, .nebolo 
by zlé zvorojnif ich v programe, aby sl 
divák mohol porovnať pomer zt•učnostl a 
skutočného majstrovstva. Toho prvého 
bolo v tomto ročntku viac. Bratislavské 
publikum vie velmi presne rozlflílt bod· 
notu. Dokázalo to napokon reakciami 'Y 

domácej l v zab,ranlčnej i!astl fe!ltfvalu. 
Viade, k de sa leu trocbu ,.zaiskrilo" u· 
menťm, zaho.rel l plameň nadilania. Ne· 
podceňujme teda postnchái!ov, zvfime 
ambfcie a tvorivé schopnosti, aby budú
cl roi!nfk bol iiivif. orislnälneJilf a bo· 
ha tlf. Skôr zamyslenie ... 

Za to ncmOžu organizátori, na hlavu k to
rých sa zosypalo priveľa nov!ná.rskej 
černe. Kvalita autonká by nemala Y žiad
nom prfpade zvádza( nikoho k úvahám: 
byť - ~i nebyť . • • Každý z festivalov 
prechádza Istými kvalltattvnymt kolfzla
mt - a je len vecou v9voja, umeleckého 
snaženia, ako sa z týchto výkyvov dostat 
na O.r.oveň vzburlzu)úcu ríctu. Lýt•a už to· 
~~ díYD.O IU8 J• lb • naiou vecou. ale 

vyhranenosti autorov a n4rodnfch prll· 
de nr.) Skoda, že porota nepodporila prá 
ve tie diela, ktoré sa s nažil! o nové, 
autorským rukopisom poznačené smero
vanie, aké preJavil napr. v skladatelskom 
l aranZOrskom pohlade M. Varga (Pie· 
sočný dom] alebo dVOJICa P. Janda -
V. 'Babule v beatovef skladbe Slzy tvý 
mámy. Každý fes tival populárneJ hudby 
prlná!la produkcia pre vtacero gen&l'áClL 

Tri prvé piesne z národnej aúťafe sťi 
známe, denne sa ozývajti z r ozhlasových 
prijhnačov a myslfme sl, že nič z vyiille 
povedanélto netreba traglr.ovot. Napokon 
- každý poslncbá!! má prlivo na vtber 
z predloženej kvantity semlfinálovtch a 
finálovtch plesnf. V tomto zamyslenf litln 
skôr o to, aby tá kvantita bola v bu· 
dlícnosti s tále lepš ia aj u tých plesol, 
ktoré neobsadlll pl'Vé td miesta. 



TRNAVA -
&plo.,tenr1 predstavu o mladej gerteracii. ktorá r obí dte 
lert prcé skrí.Yobné sorrd!f do umenia. Hneď prt·é kolo 
vytvorilo o::ajstné slita:::né napčitte, v ktorom lw:dý 
chce 11yduf murmtum a ::uležr mu rw t om. aby st ::: Tr 
novy prrniesol dáky prejat• u::nunia. Slovenská t•okálna 
škola pr;;;za tu s mekolktímt rrápadne disponor•unýml 
.~per•tilonl, ktorí od samolntlto začialktt pom.általi rtrčlt 
kornml L'IJSOké estetické kntcriá. Porota správrle ro:-
1 riedila najlep.~tc výkony a unwžrti la najdisponovanej
š1111 ucltádzaéom postup do dru/té/to a napokon do tre
tieho kola. Posud::ovalo sa vsetko t o, čo posttd:wjú me
cl:: inarodné vokálne suťaie: jednota hlasových dispozicií 
a ter:ltnickej prrpravu. prijenmosr a použit et nosr hlasu, 
t•ýrazové a celkové umelerA·é ::vládnutie zvolených ples 
Ili, preJav vlastnej osobnosti u irrterpretácli. pomer k 
textu, spolupráca s klavlnstom., dramalurgickd objav · 
nos(, celková pres r:edčivoM prejavu. Pochop/le/ne, :ie 
pre komrsiu, v ktorej boli poprední československí od
borníci, na čele s narodrrort umelkyrlou Mdrlou K l§ o
ll o v o u- H ub o u o u , zo.~tdvalí na posúdenie l mnohé 
clrelčie . ale podstalnó otá::A:y :: vokálnej pedagogiky 
(spravne d!ícharue, detaily z deklamácre, spôsoby tvore 
ma t<irru, regrstre. slovanskd deklamácia). Napokon pri 
súdili l. miesto tenoristovl Petrovi D vo rsk é mu z 
bratrslavskéllo Kon::ervatória (prof. l. Cernecká). 

obra::11osf , perfektne vedeni! m4!lodickif lrrtill, iU&Itt 
vltodrrost pre $pevdkov. vypracova11d klavírrta /llktúre. 
to viietko sa v nich vzdjomne umocríuje a podmiellujl 
ich trvalrí ltodnotu! • ečudo, .ze po mnohých výkMocla 
sa nám chcelo tt~ na súta:l aplaudovať. Mladí speudct, 
L'id iac ttílo pria:rtivti tmavskú atmosféru, prekoltttoaU 
sa práve v in t erpretdcii spomina11ýcl' piesnf. Vlalflttt 
sríťa: dala piesriovej t vorbe MIT.ald!a Schneldra-Trn11v" 
ského tal.·ri obrousk tí satisfakciu, že pochybujem, f • 
by sa našiel niekto. kto by ju chcel zatláčat do Ul .. 
budnutia. Pochopiteine, :ie sa u prestávkach ro::prudill 
d iskusie o jeho piesríouom odka:e, ktorý čo do po6tu 
a vyrovnanej k vality nemá azda obdoby ani u inýcll 
slaviartskych Jtlitou. Hoci kaídý cíti, :e jeho um•ld 
pieseri :ákMite vyrastá : etapy, kedv sa po v:nlkl& 
.~amostatného štdtu uvoCtluje mladé republiklimske meJ .. 
tanstvo, predsa m11ohé obsahy daleko prerastajú t úte 
historickú situáciu a zachovali sl trvalú :aujfmavo1f. 

plná hudby 
Cesta do Trnavy na ll. ROCNIK VOKÁL. EJ S0tA2E 

MIK ULÄSA SCH1 EIDRA-TRNAVSKtlfO slubovala síce 
zaujímavé stretm1tia, ale ťažko sa dalo POpred odhad
núť. kolko o:ajs lrtých umeleckých ::a:iitkou prinesie a 
k akým uzáver om povedie. Zrkadlovd sleri u trnavskom 
dwadle vytvor ila suojort prijemn.ott architektúrou l 
akustickými parametrami vltodrzé prostredre, navyše 
estet ičnosť týchto priestorov, iniciatíva a ochota miest
nych organizátorov a určité fluidum lri.~ tonckej Trnavy 
pomo/tli k celkovému prijemnému ov:duf11t a ist e dob
r e ::ap6sobil1 11a dvactsat súta:iacich. mnohých pritom
lllích korepet ítorou, dve desiatky vokálnych odbomikov, 
l.'rltikov a napoko" i na stovku Jtudentou a cial§ích 
občanov. 

Tdto kulttima al.·cia nara:: povýšila Trnavu medzi tzv. 
.,Hifairzé mestá", t. j. mestá, ktorým sa :verila akcia, 
k·de sa r ozhoduje o ndstt1pe a prvých trittmfoch mladej 
umeleckej generácie, kde sa sldvna kttlttirna história 
má spojlt so smellimi kultrimymi zámermi ttašej stičas
nostr. Trnavskí hostitelia sd svojej úlo/ty ujali s plným 
profeslortálnym :áujmom, v!e tko sa im dar ilo; azda len 
vmitromestská reklama mohla byt nápadnejšia a miest 
na okre.~r1d tlač mohla e§te cie(avedomej§ie sútat pri
pravovat. 

Ui prvé kolo 11enechalo nikoho rta pochybdch, že me
dzt prihlásenými budú výkony, ktoré ďaleko prerastú 

Skoro sa dostala do popredia l druhá fwtkčnost t ejto 
srífate. Uká::alo sa, :ie /roc1 uchdd::ač1 majú §irokú mo~
nosf výberu, k/adit uahu st·ojich vystúpeni na interpre
táciu piesni Mrkuláiia Sclmcldra-Tmavskélto. V tejto po
lohe sa ro::pútal pra r>li z a p a s o akítsi .,ldeálm1" po
dobu Sclmeidrov!ich piesni, o interpretácitt t oht o rtá§ho 
klasika :: pohCadu mladej generácie, u snahe naduia:ar 
na l.·edysi klasickti Interpretáci" Sclmeldrovýcl' piesnl 
u podani Márie Kifoňovej, Janka Bl ahu, Stefana Hozu, 
Gustáva Pappa a iných. Plesne Schneidra-T rnavského, 
ktoré u! viac fudí chcel o takmer odpisat z našej kul
t úry, alebo rm aspon pomáhalo k predčasnému odc11o
drt do ::abttdmttia, zažiarili tu ako s k v o s t y, hodnoty 
11eošúchané časom ani luciml. Nádllemé te:rtv, !lroká 

V atmosfére do posledného k ola ,.bojových" 11 v kO: .. 
dom výstupe i11špiratívnycll súťaži dostdva tllk rtda 
Trnava popredné miesto. Dobre, :e usporladajtlce ínftj., 
tticie prtnl s touto my!llertkou. Trnava prilákala súfa., 
žiacich, desiatky pedagógov, vera :áujemcou a sprdrmt , 
dôstojne povýšila pieserí Sclme1dra-Tmavskéhc do Pf'" 
predia. Zr ejme ne:ostane len pri tejto súta!l. ĽudU. 
hladaj1í Schneidrovc noty tlO kni!nom trhu (mnoM Cflk· 
ly sú dá vno vypredarté). niektor/ ltladajtí gramofónor:l 
platne s jeho tvor bou, : aujimaj1í sa o dotera: nevfl" 
danú koreiiponde~~ciu. cllctí sa do:vediet viac o jtlle 
živote, navrlwjú, aby jcllo t vor ba vllčšml prenikla clo 
§kolskýclt osnov. Naraz sa vyskytuje ďaleko viac :a .. 
pdlenýcll záujemcov, ktorl správrte pochopili, že :11bú" 
dat predčas11e na obrovský plesňový odka:: MikuldJc 
Schneidra-Trnavsk ého by bola prlrtajmenl om kultllrnc 
nezodpovednosf , ktorú by u~ fa~ko naprávali M llecfujú• 
ce gener6cle. O dua r oky sa pripravlme na treti r~nlk, 
v ktorom a:da Trnavčania eí te viičlmi vvu!ijú túto 
fancu, jednu : najväčiiclt u Ich súčamom kultúl'tiOIII 
pul::e. ZDENKO N O V A<! E IC 

Predstavuie sa 
JOZEF POOPROCKt, repre

zentant najmladšeJ slovenskeJ 
skladatelskej generácie. Narodil 
sa roku 1944 na v9chodnom 
S lovensku v maloj ban!ckej de· 
d lne 2akarovce. Na Konzerva· 
tóriu v Košiciach lltudoval 
hru na klav!rl. V !it!ldlácb po· 
kračoval na VSMU v Bratisla
ve v kompozične! triede prof. 
Jána Cikkera a prof. Alexandra 
Moyzesa. Absolvoval v roku 
1970 Concertinom pre komorný 
sláčikový orcllestet·. V súčas· 

nosti pôsob! ako profesor hu· 
dobnej teórie na Konzervató· 
r iu v Ko lclach. 

O existencii hudobn6ho diele 
možno nejleplle hovoriť v Je
ho znejúce! podobe. Bolo by 
lde61ne, keby ate mali molnod 
vypočut al detky noje diela 
v fl•om predndenf. Darilo aa 
vAm v to mto smere? 

Už za š túdii na Konzervató· 
r iu som mal možnost s l svoje 
prvotiny f Etuda pre klavlr, Po· 
clly pre klav!r, Sonáta pre kla· 
v!r, Variá cie pre sláčiková 
kvarteto a Iné l vypoču( v po· 
dan! spolužiakov, čfm som sl 
mohol overi( sk ladbu v jej zne· 
júcej podobe. Na VSMU tomu 
bolo podobne. Niektorá diela 
odzneli v rámci Stúdia mladých 
(Sólová sonáta pre flautu, DI
vertimento pro pli( f!lkacfch 
nástrojov, Monológ pre bary· 
tón. !!autu a sláčiková kvarte· 
to 1 a boli nahraté al v Cesko · 
s lovenskom rozhlase. Dramatlc· 
ké š túdia pre symfonický or· 
cllester, absolventská práca -
Concertino pre komorný sl4čl· 
kový orchester - a Iné -však 
neboli doposlal verejne pred· 
vedené. 

Prel!o nebola nie ebsolnat
akA pr6ce doteraz uveden6 ne 
koncertnom p6dlu? 

Concertino som p!sal p re 
SKO, avllak rôzne okolnosti 
spOsob ll\ (v tom čase som už 
vyučoval na Konzervatóriu v 
Košiciach 1. že z jej vere jného 
predvedenia zl§lo. 

Ako mledt s kladater tlzko 
spolupracujete s nlektorf ml In · 
terpretml a so zatloajúclml ko· 
mornt ml telesami •• , 

Od zalo:Zonla Státnej fllhar· 
mónle v Kosiciach sa hudobný 
život na vychodnom Slovonbku 
evidentne rozrastá a nadobudo 
kvalltat!vneJšle rozmery. Pt·!· 
spieva k tomu al vznik Komor· 
ného orchestra pri SF - pre 
ktor9 som zatial nap!sal dvo 
suity podla zápiskov ,.Pestré· 
ho zbornlka levočského", z kto· 
rých Suita In C bola uZ verej· 
ne predvedená, a Slličlkového 
kvarteta pri SF - ktoré na 
svojom premiérovom koncerte 
vo februári tohto roku uviedlo 
mo je Sláčikové kvarteto, nap!
sané na počesť 25. výročia Feb· 
ruárov9ch udalost!. Zo sólistov, 
s ktorými spolupracuJem, spo· 
menlem akordeonlstu Vladtrnf· 
ra Cuchrana, ktorému som ve
noval cyklus troch skladieb pre 
barytónový akordeón - Rever· 
zle. Pers pekt!vna sa jav! spo· 
lupráca aj s ln9ml sólistami, 
pôsobiacimi v Košiciach. 

Aký te vál postoJ k súčasneJ 
hudbe? 

SOčasn6 hudba sa vyv!Ja rOz· 
nyml smermi a mysl!m sl, že 
Ich spoločným menovatefom by 
mal by( poslucháč, konzument 
hud by, na k torého by sklada· 
tel nemal zabOdat. Mne osob· 
no sa vzorom v tvorbo sklll· 
datella oko Strovlnskll. BarlOk, 
llonegger, Lutoslaws kl, u kto· 
r9ch v popredi stol! pregnant· 
ná rytmlčnost a tematická stav 
ba hudobnej formy. Domnievam 
sa, :Ze tieto dve z!\kladné 
zložky hudobného procesu by 
nemali chýba( ani v sCrčasnol 

hudbe, pretože préve onv sO 
zá r ukou užšieho kontaktu me· 
dzl skladaterom a posluchá 
čom. 

Zilezl vám teda na užlom 
kontakte medzi skladaterom a 
poslucháčom. Ako mladý, za · 
čfnaj6cl akladater s te na ceste 
budounla vlastnej hudobne! 
reči a určite hfadáte aj ln6 
molnoatl a s pôsoby dosiahnu· 
tla apomlnaného kontaktu 1 

poaluchičom. Ako ďaleko ate 
na tejto ceste hfadaoia ? 

Vyrastal som obklopený bo· 
hatstvom fo lklórneho prejavu 
a hlavne l udovou plesňou. )e 
preto logické a prirodzené, !o 
teJ vnútorná s ll a a bohatstvo 
v9razu 1 obsahu ml ent dnes 
nedovolule zosta( k nej nev~!

mavým. Práve tieto tedl nočné 

a nevyčerpatelné hodnoty na· 
šeJ ludoveJ plesne - spolu so 
s pom!nan9ml zložkami hudob
n6ho procesu, v zdravej syntá 
za s hudobnou rečou - sCt po· 
dla mňa schopné, umocniť spo
m!naný kontakt s poslucháčom 
Myslfm, fe sa ml začlna v tom 
to smere al darlt. Do akci mie· 
ry, to posúdi zajtrajšok. 

s. c. 

Klavírna súťaž PJ 1973 
Tohto roku mala medzln6-

rodná lllítal Pralskej jari po 
prvf raz dva lotorpretal!o6 od· 
bory - klavlr a spev. Ceakf 
účastolcl boli vyberan! oa zá
k la de umiestnenia v klavlrnet 
a speváckej Interpretačnej 111· 
t aži CSR (v Prahe a v Brne v 
marci a v ap rUl 1. sloveolkfch 
ka ndidátov vybralo priamo Ml· 
nisters tvo kultúry SSR. Mol oo 
povedaf, t e klavlrna súfal ma
la vcelku vylll u úronii nel 
spevácka llífaž. Prlhlbeof boli 
mladi klavlrlsll zo So•lelakeho 
zväzu, Pof11ka, Maďarske, Ru
munska , NDR, Bulharska, N6r
ska, USA a Analicka. Do Pra· 
hy ich prll lo 23, z toho ll kao
dldAtov čeakoeloveoakýcb. V 
dvanbfčlenoet porote a ... dall 
ltyria nail umelci a pedag6go
vla - prof. E. F l s c h e ro' á
M a r 1 v oň o v á, prof. F. 
R a uch, prof. d r. 0. VOD• 
dr u v lc a prof. dr. V. Ho lz
k n e c h t, klort porote pred
sedal. 

Prvé kolo bolo v pravom alo
va zmy11le vylučovacie. Malo 
vcrmi oárol!n~ program, pozo
s távajlícl z Bachovho Prelidla 
a fúgy a mol 1 dr uhtho dielu 
Temperovaného klavfra, :& Bee· 
thovenovet aon6ty Fia dur l!. 24, 
op. 78, zo SmetanoveJ Polky 
a mol z Cesk9ch tancov a :& 

koncortoej etudy La leaglerez
za F. Liszta. Natmll Smetanu· 
va polka bola pre vlčllnu z6-
t:astnených kameňom bazu. Z 
tohto kola, hraného anonymne 
za oponou, vybrala porota do 
druhé ho kola ll kandld6tov. 
TI mali v d r uhom kole mol· 

ooaC vybrat al atfunt pro1ram 
podal lubovile 1 aajzbdnej
"ch diel olHiobla romaotlamu a 
1 t•orby klulkov 20. atorollla. 
Do finillovtho - tretieho -
kola poetúpllo sedem a6ťatla
clcb. Mali za po•loooat pred
vlelť podla vlutatbo vtberu 
celt klavfray koncert 1 orcbea· 
trom. Porota pri koael!oom bod
noteof prlblladala l bez toho, 
le by al!flela body a jednotil· 
vých kôl) oa celko•f pret" 
lloallato• v priebehu celej ••
ťate. Vyb16alla tieto •taledky: 
L cena: ValeriJ V ll o eva k l J 

(ZSSR) 
2. cena: Vadim S u c ba a o ' 

(ZSSR) 
3. cena: Jrlae V l n o 1 ra d o

v o v 6 (ZSSR) 
Kv61a NoYotn6 (CSSRI 
Eu K r 6 m a k 6 ( tSSR l 

Ceatnt uaaaole: 
Mllaa L a a 1 er (CSSRI 
Cyril O la a o u k t l CSSR l 
Vlloeukll a Sucbano• ver-

ml dobra repre1eatonll etčaa
ni vyepelt tro•eii ao•letakej 
klavfrnel lkoly. Pnt z aleb te 
lyrlckejif typ a jemntm pre· 
ja•om, druhý preferuje robuat
ot vtru a peYDfm mutnfnt 
ihoaom. Vlaoaradovod • pr· 
vtcb d•ocb kol6cb podhala 
kollaad vfkooy, V celku mol
ao mat rad•f 1 umlaetoeola 
l!eakosloveoakfcb kandldéto•. 
Kve ta Novota6 (oar. 1150) Je 
perapekllvny technicky 1alole· 
nt typ, doteru vuk oesrelého 
a oavyro•oaotbo vtrazu. Alpl· 
raotka JAMU Eu Krimak6 
(19471 brala prenedl!lvo a ty· 
rovoane vo Yletkfch kolécb a 

svoju areloet l pld ,,...IIUIII 
pre euti koaaarlai upla ..... 
prejavila vo lldla .....,.. 
lfm a lttlovta ,....._ ._. 
tbovenovbo 4. klufrulle U.. 
certu. 

Sympatlcki ja aal ........ 
oboch mladfcb uaaalaoY, kieli 
dostali llaetai uaaaale: ,..,._ 
dom na ich uk, te to ... ,... 
nt zisk. Milan Lan1er (11111 
je alubnf talent, at klllf jaH 
prejav je zatial nevy•Ueat a 
.,hranatý" . Ako aajalMII 
6čulafk tlo61e :&fakel ateu.a 
Cenu HudobneJ ml6dele CSL 
Mladt sloveoskf klnlrlata Cy• 
r ll Olaoonkt (1154) ja ,.,.._ 
ruhodof zjav medzi nallld 
planlatlckfml vratonlkllll 
nielen pre technlcki vya,.lott, 
ale l pre achopa•ť cltll•tlle 
at•6roeola hudobaej myiiiiDIIJ. 
Jeho prflll n6 Istota mu dak ... 
rez, zd6 sa, zabralliuje fOCJl .. 
pif dobre mleoen6 rady ,.U• 
a6aov - a tak oa drubaj ~tre
ne jeho hre •yknuje mlate Jl
nt výky•ov a rozporov. 

Ak odhlledoema od meaDY .. 
oých nallch kaadld6tov, 1 111 .. 
rtcb za jediný arelt ettdef 
a pre koocerto6 p6dluaa ui bo
to•t zjav moho označiť Ilia 
Evu Kr6maka, oie ja ail!uú 
situácia medzi mla•tml ...... 
puj6clml klavlrlltaal "'" 
najleplla. Aepol • llaellfdl 
krajoch sa zallfna pra~ 
cbudoboejlla obdobie, prlôi• 
dzajúce z6konlto po ,.....,... 
d1aj6clch bobatlfcb rokoU. 
Nunatlla lo ul Ylutaa ie.t 
a •faledky laterpralall8et li· 
lala CsR, ktoreJ flaalilll .,. 
horlil tallallo l!eskoalove..Uj 
6čaatl v medzlnbodaat dfltt 
Pralakef tarl. 

Rt\TIBOR BUDJS 

e Pod názvom ,,Hudobné uda losti v socialis tic
kých štátoch" rozmnožilo a zadarmo rozosiela 
záuJemcom Hudobné lnrormačná stredisko Ceské· 
ho hudobného fond u ( 118 OO Praha l, Besednf 3 l 
podrobn9 zoznam hudobn9ch festivalov, stHaž!, 
kurzov a konferencii, ktoré sa chystalO, ale bo už 
boli v tomto ro ku v Bulharsku, v juhoslávii. v 
Maďarsku, v NDR. na Kubo, v Pols ku, v Rumun· 
sku a v Sovietskom zvllze. Spracovan9 je podobne 
ako predt9m vydaný prehlad ,.lludobn6 udalosti v 
Ceskoslovonsku 1973". -m•· 

e Kra jská stredisko Slovkoncar·tu pre Západo
slovenský kral usporiadalo v dňoch 10.-11. m6ja 
t. r. v ple tanskom hoteli Eden poradu usporia· 
datcrov koncertov a zábavno-umeleckých progra· 
mov v Západoslovenskom kraji. Hlavn9m bodom 
programu bola lnrormácla Alexandra Slezáka. v• 
dl1ceho Krajského strediska pre ZSK o výsledkoch 
spolupráce za u plynul6 obdobie a o úloh6ch 
ll. polroku 1973. SCíčastou porady bola ponuka 
a ukážky programov. 

e Di'la 6. má ja t. r. bol v koncertneJ sien\ Cs. 
rozhlasu koncert priatelstva. VystCtplll na ňom 
Dlevčensk9 spevácky zbor Plameň pod vedenlm 
Jozefa Klocháňa a družobný zbor z Huttenschule 
v Halle, ktorý vedlo Rosemarie Strelthofovd, no
sltel ka lfllndlove t ceny. Na základe bohatej do· 
mácel 1 zahranične! činnosti a tlspechov na rOz· 
nych sOCažlach bol zbor z Huttenschule vyzname
naný v r. 1969 titulom VynikaJúci umelecký ko· 
lekt!v. Na programe bratislavského vys tapenla 
odzneli diela Bacha, Schumanna, Relna, Blmber· 
ga, Werzlaua, Elslera, Mozarta, Schulza, Kogana 
a Dunatevského. 

e Pri pr!le11tostl 100. výročia narodenia Serge
la Rachmaninova pripravili pedagógovia a poslu· 
cbáčl bratJslavske j VSMU, ako at pracovnfcl Do· 
mu čs.·sovletskeho prlatelstva koncert z tvorby 
tohto ruskOho skloda tera. Bol dňa 30. aprfla v Do· 
me CSSP. 

e Ceskoslovenské hudobné ndstrole. odborovt 
podnik v Hradci Králové u robil oa Konzervatóriu 
v Bratis lave technickO prehliadku klavfrov (cel• 
kom 631 za tri dol l s p!somným ohodnoten!m 
technic kého stavu. Tieto práce urobil lclav!rny 
technik Kar ol Marha mimo svojeJ pracovne! ni· 
plne, ako závllzok na počesť 25. výročia Vftazn6ho 
februára. Práce, ktoré urobil s. Marha, odborovf 
podnik Cs. hudobných nástrojov neOčtoval. 

e V mesiaci aprlll usporiadala CSU v Humea
nom dva verejné koncerty. V pro1rame prv611e, 
venovan6ho Dňu učiteľov, sa lnterpretJclou diel 
B. Romberga, L. v. Beethovena, F. Chopina, 
F. Poulenca a D. šosta koviča predstavili poslu· 
chl\1!1 Konzervatória v Ko !ciach a učitelia r.!U 
v Humennom. Druhý koncert bol venovan9 101 
v9ročlu narodenia v. l. Lenina a pozostával z koa
certu žiakov a z vyst!lpenla učltelov tSU. Mimo 
sólistov vyst(tpll sláčikový ll akorde6nov9 sObot 
a tlačky tanečného odbot·u ~koly. l. l. 



PRAžSKÁ JAR 1973 
Vybrať sl niekolko koncertov z bohatej ponuky tohtorol!· 

lej Prdskej jari, znamenA Iba velmi dlelčiu lnlorm6clu. Pale· 
ll tiacer~ch pohladov vilak Iste vytvori obraz o tom podstat· 
10m, čo sa v h udobnej májovej Prahe dialo počas takmer 
jedného mesiaca. · 

Centrom pozornosti restlvalo· 
Yých host! sa nesporne stalo 
hosťovanie umelcov Veikého 
divadla z Moskvy. O "Ich" 
!osce pl·inášame materiál na 
Inom mieste, PikovA dáma sa 
atala zážitkom aj pre Brat!· 
alavčanov, a tak zostáva podať 
aspoň stručnú lnformAclu o 
koncertnom programe zo di\a 
25. mája t. r. Bol zostavený pre 
nás v neobvyklom zložen!: v 
jeho dramaturgii sa vystriedali 
takmer všetky zložky, ktoré 
tvoria jedinečnú povest tejto 
svetovej scény. Okrem sólistov
spevákov, obdivovali sme kva
litu orchestra pod vedenlm Ju· 
rtl• Simonova a Marka Ermle-
1'1 (pre Pražanov zvlášť zaujl· 
mavým bolo počuť predohru k 
Predanej neveste - v máloke· 
dy počutom s úzvuku techn ic
kom a výrazovom ... ), u nás 
známu Skupinu huslistov Ver
kého divadla pod vedením Ju· 
l1ja Rejentoviča, kde každý 
flen súboru má kvality só!ls· 
tu, videli sme mladý, no v bo· 
hatom výbere sovietskych ta· 
nečnlkov už popredný baletný 
pár: T. Golikovovú a Borisa 
Akimova, ktorý uviedol fanlá· 
ziu na Choplnov valčlk, na JB· 
vlsku - ramcovanom Iba far· 
bou pozadia - ul<ézala jedl· 
nečné možnosti ovliídanla hry 
na harru nár. umelkyňa Viera 
Dulovová . . • Ale pozornosť po
slucháčstva sl predsa Jen vy
nútili najviac oč~kávanl spevií
Cl·sóllstl, mená ktClfých dnes 
znamenaj\1 pojem: Irina Arcbi
potová a Vladislav Piavko v 
ukážke z Borisa Godunova, Ga· 
l111 Borisovová v dvoch ples
flach Rachmaninova a Saportna 
- umelkyf1a vzácneho drama· 
tlckého pre Javu, veJkého hla
su, možno Iného chápania ko
morného prednesu, než sme 
zvyknutl, bas-barytonista Jevge· 
aif Nesterenko, aplaudovaný za 
6rlu Končaka z Kniežaťa Igora 
l za Serovovu Pleseň Eremku 
z opery Vraždiaca sila, spevák 
e prekrásnymi hibkaml, suve· 
rénnef ~toty a súčasne Iahkos· 
t~ _navy.~Q . sy.mpatlck9.ch .. . ,I~d~ . 
akých čf~ s ktorým! dokázal 
nadviazať kontakt medzi javls· 
kom a neznámym publikom, ša
lapinovskou trad!clou vychova
nt veTký zjav a súčasný pred· 
alavltel titulnej postavy z Mu
sorgského Borisa Godunova -
Al111nder Ognlvcev, do dela!· 
lov dramaticky stvárňujúc! scé
nu smrti Borisa. . . Koncertu 
dominovali však predsa len vý· 

1he Deller Consort 

kony dvoch majstrov nad maj· 
strov (ťažko posúvať výkony, 
z ktorých každý sl zaslúž! ab· 
solutóriuml ): Vlrglliua Norejka 
spieval ukážku zo Sadka a áriu 
Kalafa z Turandot, Jelena Ob· 
razcovov' predniesla ukážku z 
Trubadúra (Azucena) a z Dona 
Carlosa (Eboll). Norejka, kto· 
rého sme počull v Jedinečnej 
forme už v Tosce, dokázal 1 na 
koncerte, že vlastn! tenor s ca
rusovským kovom, mozartov
skon Iabkosťou a verlstlckým 
prež!tlm, Obrazcovová Je svo· 
jlm farebným a kultivovaným 
hlasom, plným slovanskeJ vrúc· 
nosti, ale stvárňovaným zása· 
dam! talianskej vokálne) ško· 
ly, predurčená k velkeJ sveto
veJ kariére. Ak doplnlme tento 
dojem o konštatovanie zážlt· 
ku z plného, technicky i ra
robne prepracovaného zboru 
Vefkého dlndla, ktorý kon
cert doplňal, máme obraz o 
maximálnych možnostiach 
operného sfiboru, ktorý mOže 
- najmll v širokom repertoár! 
na domáceJ scéne - podávať 
Jednotné, výkyvmi nepoznačené 
výkony, pred ktorým! sa treba 
skutočne pokloniť. ... 

V !Iar! dspechov Veľkého dl· 
vadia ZSS R však nemožno za
búdať na dalšie výborné zážlt· 
ky z PJ/73. Dominoval Im bez 
d iskus ie recitál huslistu Hen· 
ryka Szerynga. Iba umelec ta
keJ úrovne, ohlasu a lntelek· 
tuálneho zázemia l muzikant· 
skef Istoty, akým ]e Szeryng, 
sl mOže bez zábran zostaviť 
program z Bachových sonát a 
partlt, z muziky preduchovne
lej a vychádza)llceJ výlučne zo 
zákonltostf hudobnej výpove
de, bez barličiek pomocných 
výkladov obsahu. Apolónsky 
čistý prednes bol dokonalým 
pendantom Bachovej hudby. 
Skoda, že práve u s onll.t s čem
balom (sprevádzal výborný 
Josef Há la ), kde je poly!ónny 
prlld rozlo~ený medzi dva ná· 
strofe, krehk~ zvuk čembala 
"nestačil" na bohatý a š tavna· 
tý tón Szeryngových husU, kto· 
•·é mali dominantnú funkciu. 

THE DELLER CONSORT, 
madrigalový súbor z Anglicka, 
ktorý pracuje už vyše 20 ro· 
kov pod vedenlm Alfreda Del· 
lera pripravil v Bazilike sv. ll· 
rf (23. mája t. r.) koncert z 
tvorl>y renesančneJ alžbetln· 

skej Anglie 2. polovice 16. sto
ročia a zo začiatku 17. stor., 
ako aj zo spoločenskej vlac
hlasej plesne Európy okolo r. 
1600. Velmi nll.ročný, pomerne 
dlhý koncert bol zá~ltkom z 
čistého muzlclrovanla, súhry 
niekedy farebne nezvyklých zo· 
skupenf - najmä mužských 
hlasov, slohového cttenia a kul· 
tlvovanostl vo výbere progra· 
mu 1 v feho preclznom stvár· 
nenL Spolu so Szeryngom pri· 
pravll! Angllčania skutočnt1 po· 
chúťku. 

• • • 

Francllzske TRIO FONTANA· 
ROSA, zlo~ené z troch súroden
cov (bratia a sestra-klavlrlst· 

Ndrodnd umelkylfa ZSSR Viera 
Dulovo vá. 

ka) prejavilo v trlach Leclaira, 
Beethovena, Martinťť a Ravela 
viac technickeJ súhry, než slo
hového nuancovanla, no na· 
prlek tomu zanechalo dojem 
velkej muzlkálnostl. ... 

Katedrála sv. Vrta, zdá sa, 
nle je akusticky najvhodnejšia 
pre zborovo-orchestrálne po· 
du]atta. Je ) atrakUvnosť je skOr 
v kráse Interiéru, utekaJťlceho 
- žlai l so zvukom - do vý· 
šok gotickeJ klenby. Symfonic· 
ký orchester Cs. rozhlasu pod 
vedenim B. Lllku tu uviedol 
Sukovu Meditáciu na staročes
ký chorál, Jlrkovo Requiem a 
Seldiov Vzkaz živým. Pozornosť 
sa sfistredlla naJmll na J!rkovu 
novoklaslclstlckd orchestrálno· 
zborovll fresku, kto1·á na vel· 
kej (l časovo) ploche doku
mentovala na stareJ cirkevne] 
hudobneJ forme nové, súčasné 
myšlienky, vyznlevajťlc ako 
oslava vždy novovznikajúceho 
života. ... 

A nakoniec výkon Ceskej 
fil harmónie, Prabkého fllhar· 
monick6ho zboru a dirigenta 
Ericha Leinsdor!a na verejnej 
generálke, kde "v premiéro
vom" štandarde uviedli Bach· 
Webernov Rlcercar, Ravelove 
dve Suity z Daphnls a Chlol! 
a Brahmsov Koncert č. l. d mol 
pre klavír a orchester v lnšpl· 
ratlvnom podanf Ivana Morav
ca. Bol to zážitok maximálne 
s ústredený, v sóllstlckom stvár· 
nent Jedinečne prepracovaný a 
dirigentom bravfirne zvládnu· 
tý. 

TERf:ZIA URSINYOVA 

Vokálne recitály 
Cyklus piesňových recitálov Pražskej jari zostal 

tohto roku - práve v roku speváckej sútaže -
za obuyklým priemerom. Nepodarilo sa zachránit 
večer, ktorého hlavnou náplňou mal byt Janáč
kou ,.Zápisník zmizelého", ktorý sme ani v Prahe 
pričasto nepočuli; po odrieknutí Jaroslava Ka
chela ochorela aj Véra Soukupová. Večer SIG
MUNDA NlMSGERNA priniesol zaujímaué zozná· 
mtnie s výborným mladým hrdinským barytónom, 
ktorého doménou však je - ako sme zistili z re
citálu - predov~etkým opemé javisko. Doteraz 
ofak nevie zo seba vydaf jemnej~le zvukov~ va· 
l~ry. potrebné pre piest'fový večer - a navodit 
dôvernú atmosféru medzi p6diom a h!adiskom. 
Cyklus otvorila EVELYN LEAROVA a zakončila 
EUSABETH SCHW ARZKOPFOV Á - a aj tie dva 
večery by bol! stačili k spokojnosti v tomto sme
n náročného publika - ak by sa oba vydar ili. 
Uf pri vystúpeni Schwarzkopfovej na Pražskej 
jari 1969 bol jej výkon prijatý s určitými kOlt· 
ersiamt (pokiaľ šlo o jej vtedajšiu vQkonnost), 

telltoraz v§ak bolo sklamanie privetk~. Hviezda 
svetových p6dli (i opernýclt javísk ), ktorá v mo
dernej ženskej piest'fovej interpretácii priam udá· 
vala t6n a z ktorej vzoru tažilt jej mnoM nasle
dovnlčky, dnes už technicky nestači reallzovaf 
svoje predstavy. A tak z plesňovýcll večerov 
Pražskej jari jednoznačne a jedine zaujalo vy · 
stúpenle Evelyn Learovej , sprevádzan~ výborným 
ERICHOM WERBOM. Jej triumf bol o to jasnej§!, 
fe so Scllwarzkopfovou spievala zhodne dve čísla: 
Brahmsovo Vergebliches Ständchen a Wolfovu pie
seň Kennst du das Land - neporovnatefne lep§ie. 
Jej program bol zaujimavt}, po Vivaldim prednies
la pleseň Mignon v zhudobnertl §tyroch skladate
l'ov a tr i piesne Bizehve. Po prestávke (Raclt
manlnov, tajkovskij) mala najmll v piesňach Ri· 
charda Straussa publikum úplne vo svojej moci. 
Celé spektrwn spevdckello výrazu od intímnej ly
riky a~ po nostalgickú bezvýchodnost vie pod
porlt nielen svojou technikou, ale l zmyslom pre 
dramllt ickú miniatúru - nepochybne sa tu zra
čf jej mnohostranr1á javisková pra:r. A tak sa 
.~tal otvárací večer plesňového cyklu jeho vrcho
lom. LEO ~EHNE 

TVORBA 
VÁCLAV FELIXr 

Najsilnejšie 
zážitky 
z pražského 
Týždňa 
súčasnej 
tvorby 
Q d pražskej skladatetskej 

prehliadky uplynulo už nie .. 
koľko mesiacov. Myslím si vlak, 
že je účelné eUe sa k nej vrá-1 
tít. Už aj preto, že tohto ro 
ku (podobne ako vlani) dostali 
na Týždni súčasnej tvor by slo 
vo autori, ktorí maj ú poslu
cháčom čo povedat, ktorí ne
komponujú len pre úzky okruh 
znalcov, ale prinášajú vo svo
jich skladbdch závažné a ak· 
tuálne výpovede určené širo
kému obecenst vu. A potom: 
včičší časový odstup umožňuje 
lepšie triedit dojmy a vyzdvlh· 
nút tie najsilnejšie. A prdve 
na tie najmohutnejšie zážitky 
zo skladateľskej prehliadky by 
som chcel upozornit. 

o vadsiatepiate výročie Víťaz-
ného februára poznamenala 

tohtoročný Týfdeň súčasnej 
tvorby v tom, :ie popri novirt· 
kách zautelt l star!ie skladby 
výrazne socialisticky oriento
vaných autorov a tie! tým, že 
prehliadka bola koncipovaná 
ako celoštátna a umožnila 
pražským poslucltáčom zozná
miť sa s výberom z tvorby slo• 
venských autorov. Týfdeň sú
časnej t vorby otvárala sloven· 
ská hudba a 1ttteď na prvom 
koncerte zazneli dve najzávaž
nejšie slovenské skladby z po
sledných r okov: SUCHO~OVA 
Symfo nická fantázia 
BACH a OtENÁSOVA Symf 6-
n i a o z e m i a č l o v ek u. Su
choňova monumentálne dielo 
(po zásluhe odmenené tohto
ročnou štátnou cenou Klemen• 
ta Gottwalda) je logickým vy
vrcholením impozantnej tvor i 
vej dráhy autora, ktorý pri 
všetkej osobitosti zostáva v 
podstate verný svojmu ~týlo
vému východisku - zložitej no
vákovskej polyf6nii a hutnej, 
farbistej inštrumentácii. Ak u 
Suchoňa ide o dovŕšenie orga
nického vývoja, v Očená~ovej 
Symf6nil o zemi a človeku sme 
sa stretli s tvorivým priekop
níckym činom, s vykročením v 
nové, nezmapované oblasti. Pri 
počúvaní tohto diela som za
žil vzrušujúci pocit ob javova
nia netušenýclt a neočakáva
ných krás. 

V skladbách Ar1dreja Očenáiía 
- pokiaľ sme sa mohli s 

nimi v Prahe zoznámif - bolo 
možné v posledných rokoch vy 
cítil akési zhromažďovanie sil, 
akumuláciu tvorivej vôle a 
energie k objavnému činu. 
Myslím si, že práve Symf6nia 
o zemi a človeku je týmto roz
hodným krokom po novej ces
te, vedomým vybočením z pria· 
meho smeru dar1ého novákov· 
skou tradíciou, ktorc2 autorovi 
už neumožňovala votnQ rozlet. 
Očenášov výraz je tu zbavený 
zložitej kontrapurtktickej sple
ti hlasov, zbavený zjemnel(Jch 
impresionistických farieb t 
ušíachtilého zvuku novoroman
t ických harm6nil. Základným 
pilierom diela je jadrná ryt• 
mika a melodika, hlboko zako .. 
renená v rodnej zemi, bytost· 
ne späM s národným sloven
ským hudobným vedomlm. Os
tré, lapidár ne melodlck~ línie 
nie sú ničím zakrývané, na
opak, autor ich zdôrazňuje s 
drsnou priamostou - nelome
nými farbami j ednotllvt}cll ná
strojov čl fudskéllo hlasu. Aký 
hutný výraz vie Očená! vytafit 
napriklad zo zvuku osamotenej 
skupiny kontrabasov, ktorými 
Symfóniu uvádza! Ako dôsled
ne sa vyhýba o počúvanému or
chestrálnemu "tutti", aby vy
nachádzal stále nové, neopotre
bované kombinácie jednotlivých 
nástrojov! Ako tlsporne zaob· 
chádza s orchestrom tam, kde 
hlavnú úlohu preberajú tudské 
hlasy! l keď pracuje s kla
sickým orchestrólnym a vokól
nym aparátom, dosahuje zvuk 
celkom nekonvenčný. skutočne 
modernú a lapidárne účinný. 

očen~iovä zvukovc1 vunalie .. 
zavost i harmonická orlgi .. 

nálnost nie je, pravda, samo .. 
účelná, ale sa naplno odovzdá .. 
va do služieb veľkej myšlien ... 
ky. Ver§e Mihálikove, Válkove 
a Majakovského sú touto hud"' 
bou umocnené tak, že sa priam 
zarezdvajú do vedomia. Je to 
úprimné kr~do moderného, so., 
cialistického človeka, ktorý vi 4 

di dMiný svet v celej jehCJ 
zložitosti a ktorý pritom na .. 
chddza pevnú životnú istotu 
prdve v činorodej, obetavej a 
hlbokej láS'ke k rodnej zemi. 

••• 
zo skladieb českých autorov, 

uvedených na tohtoročnom 
Týždni súčasnej t vor by, neJ 
sporne zapôsobila najsilnej~lm 
dojmom 111. symf 6 ni a Lu .. 
bora BÁRTU. Styridsatštyriroč"' 
ný autor ju dokončil vlani ll 
lete, tesne pred svojou pred
časnou smrfou. Nevieme, do 
akej miery ttt!il, keď písal svo
je posledné dielo, že zákerná 
choroba sa v ňom pripravuje 
k drvivému úderu. Isté v!ak 
je, ie Bdrta vo svojej symf6nil 
vyslovil so vzácnou umeleckou 
nástojčivosťou svoje žiuotné 
krédo, ktorým bola vôta pre 
činy. priamočiara, pohŕdajtíca 
planým rečnením, plná mužnej, 
nesentimentálne! ldsky k ru .. 
ďom. 

Stvorvetá Bártova symf6nia 
prekvapuje stručnostou. Jej 
časový r ozsah pripadá postu .. 
cháčovi celkovo krátky; jej hu.., 
dobný, citový i myšlie[lkový 
obsah je viíak pritom neoby ... 
čajne bohatý. Stručnosf tejto 
hudby neznamená zlomkovitosť 
ani nedomyslenost, ale je pre• 
javom umeleckej zrelosti a 
myšlienkovej hutnosti. Je to 
symfónia v pravom zmysle, či .. 
i e hudobná výpoveď o najzá .., 
važnejšlch otázkach fivota t 
smrti. 

Klasická sonátová forma sa 
už od čias Beethovenových ne .. 
spočetnekrát ukázala byt 
schopnou noslteCkotL takýchto 
závažných výpovedi a pre Bár .. 
tu bolo celkom prirodzené vy .. 
slovif sa celkom osobito prá.., 
ve v rámci tejto f ormy. Jeho 
r iešenie štyroc/' symfonických 
viet je, pravda, celkom v pro• 
tiklade k novoromanttckej 
mnohovravnosti brucknerovské ... 
flo t ypu. Bár tova symfoničnost 
je blízka princípom janáčkov .. 
ským: ide vo svojej hudbe naj• 
krat~ou cestou - priamo .. k 
veci" , jeho témy ma]tí úder .. 
nost a originálnost. vrývajú sa 
na prv~ počutie do pamčiti. a 
preto t ief nepotrebujú byt 
mnohokrát opakované a reprí "' 
zované. 

V tejto krátkej poznámke 
niet miesta pre podrobný roz
bor j ednotlivých častí Bárto• 
vej lll. symfónie. Ak sa zapo ... 
čúvame do jej výrazných, na• 
vzájom bohato kontrastttjúcwlt 
scén, počujeme vo včičšine z 
nich určtt(J tragický prlzvuk. 
Ale dielo ako celok tragtcky 
nepôsobí. Meditatívna prvá čast 
prináša ostrý spor mužne vy .. 
rovnaného motívu, e:rportované ... 
ho naj prv v sláčikoch, .~o 
skeptickou až ironickou odpo .. 
ved'ou dychových ttástrojov. 
Stretnutie týchto motívov sa 
vyhrotl v prudkom, dramattc · 
kom prevedení a kusá repríza 
uzatvára vetu akoby Twdobnlirn 
otáznikom. Druhú čast, zastu ... 
pujúcu klasické scherzo, by 
som označil za .. hudbu priro ... 
dy", pravda, nie v zmysle tm .. 
presionistickom. Je to janáč .. 
kovsky zemitý, tu rozochvel(/, 
tu zasa drsný obraz mnoho
t várnosti života. l t u cítit tieň 
úzkosti. Chvejúce sa trioly 
fláut so už iba mihnú, akoby 
pramienok fivota uf-už hro .. 
zll vysclmut·ím. Tretia časf v 
dlhodychom melodickom oblú .. 
ku graduje k výraznému vrcllo ... 
lu a potom sa končí v polohe 
múdrej a zmierlivej meditácie. 
Obdivuhodn~ umeleck~ r ie!enie 
prináša ltvrtd čast. Začína ~a 
v pollybovom rytme, vyznieva
júcom ako odhodlané vzoptitie 
sa vôle. V strede sa objav! hud ... 
ba nesmierne nefná a spevná, 
ktorou sa Bdrta posledný raz 
vyznal z t oho. ako rád mal pri
rodu, deti, človeka. . . Záver 
symf6nie sa potom vzpína opčit 
do pochodovej intonácie a pre
bojúva sa od t ragického moto .. 
v~ho akordu k jednoznačne 
opHmistlck~mu dur. A ten kla .. 
sický, jasný finálny súzvuk znie 
po všetkom. čo mu v symf6nit 
predchddzalo, celkom novo, ne
schematicku moderne - ako 
umelecky dôkazn~ zhrnutie zá
kladnej t~zy, fe život . prežitý 
v boji, v práci a v láske - sa 
oddá žif. 
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r;~ELSOV 

Vl:ČP:R 
Un11 2·1. nHlja pred~t.wll sa v 

Dvnrllkovej ::.Hllll ~ovrntskv kle~ 
Vll"l'>ld llill'. liiiiOII:C ZSSR !:;mtl 
G1lels ~; celovnčcrným rucltá· 
lom jrho vvstupeulu patrtlo k 
vrc·hulným podujuttum Praž
t>ket jnrl il súčasnf• potvrdilo 
)111111 Opi'(\Vill'll(hl lcii'UlfOVtl( tU· 
to nmPiec:klr osollno t ku spič
kum svatnv~ho lnltlrprl'lučného 
llliH'IIill. V SIII'.I'<IIO~ll [ kofký UŽ 

rok 7 l jP Gill'!~ v Z~'nttn ~VO JICh 
tvorav~ch .,!1 Tet'hlllrk.t per· 
ťektiiU>ť 8 SIIVCI'enlta jO uM10 
natofko samozrojmou. žo u po
slnchll~a u~tupniH do pcraférlll 
dcnmu, ktnt·v Gtll:lsova hra vv-

BOĽŠOJ 
A TOSCA 

Zarc~donle l'uctlulho 'ľo"cy do 
l:P.:.koslovenského zá jazdovčho 
pa·ogramu moskovského Velké· 
ho dtvadla 1!>19 prekvapilo. 
Mysltm sl vsilk, 1.e hlavn9m 
umyslom vedenia suboru bolo 
- popr i vyrle~enl určitej pre
vádzkovej pr oblematiky, ktorá 
b y na naslch scénach mohla 
vzn l knll f pri uveden{ priesto
r ovo náročnťiho diela - doká· 
za(, že Vofkó divadlo má vy
n lkajOca umelecká sily l pre 
oporu, proveren6 svetov9ml 
opel'llýml sólistami. A konečno, 
diskortll st Isto spomenú na vý
borné nahrávky Komediantov 
čl Carmen. ktoró ku nám pri· 
sil na pr·vých sovietskych dl· 
hohrajilctch platniach a mali 
podobn9 ohlas oko vtedaJI.{ 
.. gr,Jmot'Onový" Boris Godunov 
~l Knlota Igor No nich sa sve
tovost c;ovl!"'skych spevákov 
jednoznatno preukázalo a te· 
raz sa n11skytla rnolnosf - pri 
prvom vvsttrpenf prve( soviet
skcf scény u nás - dokilza( 
tteto kvality l v .,živom~ pred· 
veden!. A ak tu vznikla tstcl 
medzer a v poznatkoch Cesko· 
slovenských poslucháčov po
k to r Ide o sovietske operné 
umenie (a ttť' poznatky za čias 
I vanova, KozlovskOho, Rejzena, 
M lchallova, Lcmr-.Pva a dal šfrh 
bola nemalá]. mohla so tu 
prP.d!.lavl( l :1ovs1a garnitúro 
sovtotskcj opernAI skoly. A Je 
potošttrfnň, 'n mP.dzl iO! po
predn9ml zlistupcmnl boli dva
ja SOVIOtskl !>jli!VÍICI, ktor[ SVO· 
j u kurlfii'U zal:hl clll prakticky u 
nas, ako lnurPiltl Pl'lll$kCI jari 
- lnrvtonlsto JURIJ MfiZUROK 

Ca/ma Vmreco/.:u 

voiAva .. Ú!.<ts z l.ira~ ú ry Gllclso
veJ hry prerásto l rokmi na pi· 
nohodnotn9. vzácny pOžitok z 
v9mmočno!.tl, ~týloveJ čistoty a 
Intenzity umelcovho vkladu. 

Gllel sov umolecký naturel 
smer uJe k univerzalite. Co 
skladarer, to Iný, vo vsetkých 
I nterpretačných parametroch 
výrazne odl l sn9 svet. Hovori 
sa, že krehkost a prostota Mo
zartovho sl ohu jo skúšobným 
kameMm umelcových kvaUt. 
To to tvrden ie sa v plnej mie· 
re potvr dilo na Gi l elsoYI. Poda· 
nie zr iedkavo hrávanej Sonáty 
F dur l Kächel 533 a 494 1 vy· 
značova l o sa lahkos ťou, čtst9· 
ml kontir r nml, prleuačnosfou 
faktnry, jed inečným a spevným 
veden fm hlavných 1 vedfaJMch 
meiOdU krehke j mo<tartovske l 
kontrapunkllky, prirodzenou, 
vz11 cnou spevnosťou, vzácnou 
deliká tno tou dynamlck9ch pro· 
!.trtcdkov, priam nadpozemskou 
atmo~ľérou a jed inečným, ne· 
opakovateTným nap!l tfm stavby. 

Odllšn9 llo l Gllelsov pr l!>tup 
k Br ahmsovl l Fantázia op. 116) . 
Poutlval pr er'lho sýtejsle dyna
mteké prostriedky, prl k rejšte 
kuntrnsty, vásnlvojšf výraz, l 
mužnu, sline odosobnenú l yrl· 
ku. S priam gonlúlnou lntufciou 
maxtml\lno vy tall l umelec PI'O· 
menlivosť v~razu jPdnotllv9ch 
CilprtCcU o ln tt:rmo.:z. Zvrcho
VIIIl6 kultú r a úder u, dokonlllá 
čistota kresb~. správnu ucho
pl'nlo knldf'lho dHtallu prlpra· 
vlli preplmmoJ nvorókovet ste
nr 1efky zá/.rtok. 

Krt~snvnl - a tym na)nll.:or
rll'i'lm prlklodom na dPmon
~tractu známeJ skutočno~tt. že 
zvnhovuné technické majstrov
sl\·o a tvorlv9 nRdhfad pravé
ho. vcfkčhu umr.lr.a clokiUu al 

a sopranistka GALINA VIS-
1\I:;VSKA. fi prava Galina Vt!.· 
nnvska, dnPs tleí. vďaka ollmo
r~<ldno skvoleJ nuhr·ávko Ontl· 
gt1111 spevuC:ko ~kutoeue sveto· 
.:nllllltl, vytvul'illl ua prvom 
pred:.tavoní I osev v Prahu 1 dí111 
24. mája t. 1'. J lltul nu u l oh u. 

·\ká to teda bula ľosca VIS· 
nevskeJ o akll bu la tlito Tost.d 
vd bec? fik by som mal svoj 
dUJI'lll VY)ddľll ldpldórn!!, p1JV9 
dal by som, zo rom c1 n t 1 c· 
ke J:. l a, rwž ako ju pu.: r~<tnw .: 

Iných podani. Verr .:mu~ dlelc1 , 
dohnan9 realizmom predvede· 
nta at na okraj, skl br l sa tu 
s rom11nt1zmom, a to vo 1 :.et
k9ch zložkách, najskdr, !.a mo
zretme, v hereckeJ, ale tlf'i v 
h udobnom naštudovant t v 
prodvedonf spováck vc h partov. 
Tíe akolly overa v!lt:Sml d~cha· 
It, ro:lptnolt so, skrá tka boli 
poznt~čené r uskou I nterpretač
nou tradfclou. A Tosca Vtšnev
skc l bola v tomto zmy!>le naj· 
typlckejslu: postav., chApaná 
ako by tosť spontánne al tmpul · 
zfvne r oag u j(lr.a. v k toreJ Sil 

her ecký temporomont divy 
Flor le Toscy SJ>ci jal čl zuáso· 
buval s hereck9m tPmperdmon
tom prrd-.tavltof ky Gestá ne· 
raz at tunreno. akoby stv llzo
vané, cxul tovanosť - v herec
kom preJavo l v speváckom 
výrau:. Ano, tuk sme !.l Vlš
nevsk u zupomlitall - s Jel nád· 
hernými, ~a l majovllým l piana· 
ml, skvelou prácou s dychom 
l volumlnéznym .,l r lobrlstým 
i>l ným h losom. Vynikajflca, na 
špt~ke wf>lovej urovne bola Jr j 
vnfká ária z 2. drjstva, azda 
lbo v rocl tntlvnejstf' konctpo
vt~nýc h miP<;tach ~~~ !lo Jel pre· 
111vu - 11 to k puvodiHC do pra
Javu vsPtkvch sOitstov - vkrá· 
dali pa·vkv tónoveJ rozkolfsa
nustl: pravdepodobne tu však 
šlo o zámPr l o rAallzovan te 
určitého spevl\ck eho tde6.Ju, 
ktorý te odlišný od Ideálu, po
vrdzmo tallnnskeho. 

Bol o vObPC prfznačné, 1.e 
hlavni' llrln vvrhádzall všet k9m 
sp!lvukom výbor ne; Cavar adosst 
\ I RGILl fl "JQR ľJKU, tenoristu 
výnlmoi'nf'lho už vznosnou po
stavou, bol vObec azda spevác
ky no jl!'pšo•r a naJsvetle!šou ft · 
Rúrou prPdvndonla. !Pho h las 
má pravú opo j n osť tl mbru 
skvolého medzloborového te
nonstu, schopnost splev11f 
prtam rnlzf'tové p iana a na po
lrPbnvch m iestach gradovať do 
drumallrkl!ho tlmbru t v9razu. 
Slovom [e to tenor, k torý sa 
<;melu 111ôl.r Zdi'Adovat mndzl 
hvtPzd ~ tvpu del Mon11c11 čl 
BAr~nnzth o. o dl StPfflnovl an i 
nehovor iac. VLADIMIR VALAJ· 

u známejsieho diela, ako te 
Oebuasyho cyk lu'! Obrdz~ [l. 
zostt) nájs( mnoho nového, do· 
teraz neobjaveného, alebo ne
dostatočno zdOrazneného, bola 
Gtlelsovo Inter pretácia. Pred 
poslucháčom otvor il sa pravý 
svet Impresionisti ckeJ fan tázie, 
zvukoveJ f ar ebnosti, lntfmnel 
k r ásy detailov. Pri v~otkeJ svo· 
jeJ ilžasnej schopno!.tl vy.rhu t· 
návaf čaro drobnokresby Ja 
Gllels aj JedlneCnýrn budovalo· 
rom širokých plOch. Napomáha 
mu prl tom novyčerp11telná zá
soba a pPstros( Jeho dvnamtc
ko-výrRzuvýc·h prostriedkov. 

Stravi n~okl!ho klavfr na t r an· 
skrtpcta suity z baletu Petruš
ka pat r { k technicky najnároč· 
nejšlm dielam klavtrlstlckc l li
teratúr y. Už len skutočnost , že 
sa Ju niektorý umel ec odváži 
zaradi( do programu, svedčt 
nielen o odvnlll', a iP. aJ pri· 
najmene j o mimoriadnych toch· 
ntckých dlspozlclách. Gtlelsova 
Interpretácia Stravinského bola 
vsak na milo vzdlulená vlrluOz· 
nej oxh tbfrtl. Prt v~r.tkoj f ah· 
kosti s akou zdolávnl technic
ké krkolomnostt, za mera l sa 
predovsetk9m nn clostuhnutlfl 
orchost r!Hnrho (rčtnku. 'rslo· 
ctoval však tým r1ur vvrovnn t 
~a v si lr clectbalov. alu v kva· 
iltl' u n!:opukovn!Pfnel difornn 
COVIIIlOStl SVOjhO lldi!I'U, 1'1'~11'\' 
kalnldoskop farlrh )!:mnvrh 1 
hutných [air vldv zrwtnc·tc·h 
kv 1lr1ne 1. ~lrok9 rei(ISIP.r vvr•l· 
z·wvrh odtienkov u llf'l.VIkln 
IPf 111 )PdiiOI.t <;1,1\"h\" tVorili \"Pf 
knlr Jll' zävPr tohrn vrchnln(:hn 
H sl1va!nvfol10 norlnJ•rtto~, ktorť:· 
ho tedtnr.čnost n1r1 smn ~rhnt>· 
nl nostrhnnf hr>n~ml rcrcn 
Zellt<;k\'1111 epitf'lllml 

VLADIMIR CIZIK 

TIS v u lohe Sct~r·pru ~<~ nHpluo 
rOWsplCVdl V Z<lVIH'Il ť\VOJhO 

p11rtu no konci t du(Stvd 11 v 
dl'llhOill dHjStVP. tnii!!Jli'Ckll liVO• 
jicu ddo;;toJne doplt1oval. O r·et.tl 
l hudobnom ntt~tudovanl sn už 
čltrstoč1w hovorilo: rf~~ ~~fir Bu 
RIS 1'01\!WVSKI J 1111 strNinn 
~1\lrtov.mnj srnnn V,\l,f:RI .\ 
Ll v~."~H1\I .A prl'k~llpll nrPkur 
k~llll ZciiiJIIIHVohlltlll ), IlkO llttpr. 
nPir.rdlrným u ntmcltkuvct nýrn 
umac~tnc•nfm .. muč lcii'Cj ~ely" 

V1rgiluu :0. orcjl.:a 

do ktoreJ sa vchádulo tapoto· 
vrmt dvrrml, t scOnou popra· 
vy, pri ktorA! Je CavHredossl 
umtestnenf chrbtom k hfudls 
k u a osudovost chvllR Je zdO
ruznena t prácou so svetlami. 
Hudobné nastndovanlo MARKA 
ERMLERfl l výkon orchestra 
boli na úr ovni, l keď zvuk or
chestra l kontúry bol i ovoro 
mohutneJšie, než no aké sme 
z lnýcb podan! zvyknulf. A 
predsa hlasy všetkých sOilstov 
preni k li celkom bez pr oblómov 
ponad or chestAr l a Srn etonovo 
d i vad lo Je scénou po teJto 
stránke obávanou!), pre tole al 
ten naJmenst part bol obsade
ný sólistom skutočne k valit· 
n9m. Touto vyr ovnanosrou só
listického st\boru prl existencii 
spevákov skutočne J extrHirle
dy sa zrejme opera Vefkého 
divadla dnes dostala na šplč 

k u svetovOho oper ného d iania. 
Marná sláva, o pe r u ro b t a 
nredov~etkým sp a vá 
c l. bl'z nich sil u 1 lf na Jlopsl 
dlrtgPntl, re'-l'lért a výtvarnlrl 
oko stovltella bez murárov 

LEO IEU NE 

Hudobnt f estival Prahk4 Jar te popri hosťovaní 'dirigent· 
sk9ch a sóllstlckých zahraničných hviezd l jedinečnou prlle
lltos(ou pre \lpl etllenle domicloh telies, komorntcb sllborof 
1 aólletov. 

Po vypol!ut1 vlacer t cb f estlvalovf cb podujat1 pokúhme 11 
r etrospekttvne l po trtedenf a určiteJ hierarchii umeleckých 
hodnOt o prlblfžen te .,domácich" podu jil tf. 
Dňa 21. mája uviedla CESKA FILIIARMÚ~I·\ pud vPd~·lím 

lpantelskeho dirigenta nemeckého pOvodu Rafaela Fri.ihbecke 
de Burgos atrak tfvnu koncer tnll čs. pr emiéru oper y La vtd1 
breve (KrAtky ~Ivot) od Manuela de Fallu. Vynikajúci orchP~· 
ter, t emperamentný ! pHnlelsky kolor it dlrlgentovho podan11 
umocňovalo hosťovan ie Angely GulfnoveJ ( predstavllelka hlav
neJ ženskeJ postavy) - k rásneho, sýteho dramatického sopr' 
nu, ktorá s citlivým pochopen fm, sugestrvnym prežlvanfm 1 
~lrokým vtrazovým reg istrom sl váruoval a na pódiu osud ne· 
šťastne zalúbenel clgán&keJ d ievčiny. Radil sa k nej vynlkajucl 
ludov9 spevák Perico SnJIIa a pOvnbná, temperamentná ta· 
nečnlca Lucero Tenod, ktorá na ohraničeneJ ploche koncert· 
ného pOdla suverénne pr i podmanivom španielskom tanci 
stvárňovala kastane tové sóla. Určitý kontr ast vznikol medzi 
puncom originality a bezpr ost r ednosti poznačenom v~kona 
týchto troch ~panlelskych hosU s k ultivovanými i technicky 
dos ť spofahllvým t výkonmi domácich sólistov (). ZAbradnfl!ek, 
M. Mrázod, V. Llnhartod, ). Prlldek, K. Hanul a L. Lijbl). 
Kvalitnú hru orchestra umocňoval muzikálny a technicky 
znamenite stvárnený v tkon Prahkého filharmon ického 1bora 
na čele so zasl. umelcom pr or. ). Veselkom. 

Burgusovo podanie Beethovenovej VIl i. svmrOnie sl1strcdllo 
sa prPdov~etkým na ~lvý spAd, rytmiCkli prc~nantno-;t, meneJ 
vša k na vy tibnulle pravej beethovenov!ikcl dtmosíér y. 

Ceskoslovenskí 
interpreti 

22. mája V)stupll pri prfletllos.tl polcentE'nárm:ho !ubil ~>~ 
1 othiJ~ového vysiel.mta v CSSR S\ MFO\ IC K\ ORC 1 !i R 
C~. ROZHLASU, na Cole s nat• umelcom J. Krombholcom. ľ•Ho 
teleso svojou umeleckou úrovitou v kontl•xtp fc!>llv..tlovyrh po· 
dujdtf nedosa hovalo vždy vy·soky :.tandill'cl, Co vatlrlo plni.>· 
l"sl:tkym v dr uhej polOVICI pro~:runtu, v ktiJI'Oj odznflla hu· 
dolmi! béseil Pohfltlko léta J>rt• Vf'fky on:hr.stl!l'. op. 29 oli •o
ser u Suka. Strokodychos( a vyrdlol'ti var111llrhtu Su kove, hu· 
clobneJ reči nebola dostatočne vyv6!.!'ncl tOnovou 11 technrc· 
kou l kvalitou a dlrerencovftno~fou p11rt1tury. úspcsne,~ie Vl"· 

znela tretia a niek toré usoky i. tvrtcj ču~tr. Sovrmskv čJJihr.1 
Daniel Sarran vystupll s týmto tľiPwm Hko •OI1sllt utirol:nŕ.:'!o 
Sehumannovho koncer·tu. jeho 19kon )JI"(!ll'iHllOVdl este vcfd 
z vyruzovej sily t teehnll'kr.l pohot ovo~tt 1cho velkcho u1u0· 
ll Hl. 

Slovr:usklr tVOI'bU l't!pľllll'llfOVII I tl liU 1011110 podujull SIIO'O· 
nrľká r.tntázln B \CII JlľC orgun sluciky u llrne nástrOJ!! ull 
nur. umulc-u Eu)!onu SuchOilll, ktoľt'J sbluvy part ~Ivor,,,~ 
1. Potmeilllová. Porovn(tvu)ur. Wl výk,)lf ., dr J.:ltnclnm kon~t a· 
IUJCme, ie 1!'1 koncepcia SIUflrova la pn:liov-.r.tkym k tmpre· 
slnnlstlclwj, intlmnoJ:>eJ zvukovo•;t l, l< tOl'•\ ll cl Vl sP v ltku~;llr.· 
kvc·h podmtP.nkuch Smelllnovo j o;lnnr: Obucn~ho domu nehu a 
pnive nnjstastnfljšlm rlc~nnrm l colková vy:.tuvb1:1 dael lnkh· 
novaJa skor k illnskej ly l'lkt\ uchn 111-u k be.~:prustrcdnej dr a· 
vo~11. s ukou podava toto drelo dt• I-;ll•Hia 

:!3. máju ~il predstHvtl SYMFO'I;JCK\ OHCIIFSTI.R IILt\\ ~(;: . 
110 1\IE~TA PRfiiiY - l'OK. Drrlgovul hu Wd)čl,rr~kv. v s•1l ~· 
llUSII VO VICdiiJ pdsobiHLl Ulllt'lt'C Poter Moag. 'l'llt.isku MOA,i:\1• 

ve1 proce s or r. hesLr·om srnc1u)o k jcdnolltl tusta, kult1vov.i· 
IHl'>tl zvuku. Ccl kuvy jeho prn1av jo prcdurllovnel9. ushrchtrly, 
plny lantdZIC. ktorá domwov11la pri predvndenl ~thum.mno· 
Vl'j ll. ~vmíónle, 1:1 Pľl VVIIIkii)UCOIII :.IHtrncnt Dl.llu:.svllu Mora 
n konctno l pra 'tylovom 11 zvukovo delrkatnom sprtPvode 
~luzdľtovho Kotrt•f:rtu pre hu!>le 11 orrhr'ltPr G dur ll\• l PI 
2161 - so soltstom zasl. umelcom U!:R Georg! Badcvom. 

24. a 25. mllja vystúpila v Prnho <;TAT'\lA FILIIARMú:-.1 -\ 
BR'IiO: v prvy dea1 so slávnym Gyorsyom Lohc lum tgnnerálkct, 
ilill, IH:bOll:t prlSIUJlná VCI'!'jiiO~II ll Vt:h' r V\"SIUjl<lVHI E, Gi· 
l els l a v ptatok s m lddym Jh· un Bt•luhlávkum. V Zllskoku spo· 
luutankovala Valentina Kameolková ako sOitstka Beethove· 
novho lll. k lavfr neho koncer tu Po nezubudnutelnom GIIPI· 
sov! pripada l však te l výkon prerornun114ovaný 11 trochu n R· 

dosta točne skl bený v stavbe. Po ortglnE!InoJ, ako by mt r.lllhftu· 
dov polytematlzmus nadvllzujucej suite C. E. l vesa Tn mlc~t• 
v Novom flngllcku, umelecky presvedčiveJšie vyzneli La Ba,I!Hr· 
r a od B. Marunu a na jmll sym fonická básf'n O večnej tuzba 
od V. I\ováka. 

Vysokú urover1 česke J dychárskej skoly reprczeutovalo 27. 
mája v Záhrade Cernfnskeho paláca COLL~G IUM MLSICL \ l 
PRAGE:'IISE pod vedentm F. Vajnara v pr ograme spetatllre 7.0· 

stavenom z par tft a serenád ( J, Drulecký, fi. Kanuncl, \ Jjro
vec, A. Vranlcký a F. A. Rosett11. 

Strokú paletu restlvalovycb podujat{ spe~tnld 27. má)d ~n 
Vmohradskom divadle MIN IOPERA BR 'IJE:'IISK~UO ~1 A1:'\l::HO 

DIVADLA, komornými operami O. Mllhauda a Jednoaktovkou 
Arlodna od B. Mar tinu, k tor o popr i znamen l t9ch speváckvch 
vykonoch boli prcdovselk9m skvclým rel11nym konrer·tom 
hos ťu Júceho E. Schorma. 

Z dvoch v ystnpPnf SLOVENSKEJ FILHARMO, IE na Prat:.kej 
jari 2:7. a 28. mu j11 ukázal o naj lepšie stránkv nAshn rolesa 
predovšetk9m druhé, ktor é dirigoval slávny Serglu Cellbldl· 
che. Program reJ>rozentatfvny po st ránk!! drarnallll't.:ic·kr 1 1 
umeleckého a technického stvárnenia pa tril lle.: nadsádzkv k 
naJiepllfm orchestr álnym koncertom t csttva l u. Orchester hral 
p r iam s vášn i vým zauJatfm e vrcholným S(ISlredentm. 1\atdf 
tOn mal presne určené a vysoko Očlnné miesto Po Jedinečnom 
Al borado del Gr aztoso od Ravela a po Stravinského suite· z bd· 

l etu V ták OhnlvAk patril Bar tOkov Koncert pr e orchPster 
v rozp!ltf posledntch rokov k tomu naj lepslemu, čo sme od 
SF počuli ! 

Posledný orchestr álny koncert, k to1·ý som mal mozno::.( po· 
ču( na PJ bolo vystupen lo SYMFONlCKf:IIO ORCHESTRA HL. 
MESTA PRAHY - FOK. Program pozostáva l zo s, mtonrr ~eJ 
tvorby S. Prokor leva 11 dl r lgovol (opli( v záskok u z11 o'lemoc· 
nelého O. Danona l Juhoslovansk9 umelec Bogo Leskovic. Toto 
podulatie sice zo strany orches tra bolo zna ml!nllll prlprnvené. 
chýbala však tvoriveJšia 8 osoblto!sla l~k ra K 5VIHI9m 11tr iln· 
ka m večera patril výkon Pražak#iho filharmoni ckého zhnru 
:.Oilstky L. M6ro11e1 v kanláte Aloxonder 'Jevsk~ op. 711 ~ 
skvelý výkon Slováka Petra Toperczora v Konrorto č. 1 Ors 

dur pre klavfr a orchester op 10. S vofkym t"lsprc hom lu· 
monstroval mladý umelec vysokO urover'l <:voJho umemo. w~h· 
nlckú brllanctu, napatla stavby, !.l r oký Arz:enál dVnclmlcko 'a· 
rebn9ch prostl·Jedkov l bohatstvo f antázie. -tk· 



Z 9alári opery. S~D .ast4va 'limelec a! tMi r oku 1969 
ako riadny, i nterný sóltsta, potom 
sa vracia domov, do Br atislavy, 
pričom na velkeJ scéne N DR ob· 
javuje sa pravidelne ako stély 
host, navyše zmluvne viazaný na 
jedno premiérové naštudovanie v 
sezóne. V Lipsku sa llruban t de· 
!lnitlvna preortentováva do dr&· 
matlckóho barytónového odbor·u. 
Spieva tu Escamilta, dona Carlo
sa, li tu Iného hrdinu v opore su
časného anglického autora Allana 
Busha Guyana johny, Borodlnov
ho Igora, grófa Dunoisa v uaštu
dovanf Catkovského Panny orleán· 
skej, Plzarra z Fldelia, Sharplesu 
z Madame Butterfly t stárka v 
Inscenácii janái:kovej Jej pastor
kyne. Na fvllčšie nemeckó úspechy 
vražu sa vsuk s Hrubantovou kreá
ciou marklza P6su z Dona Curlo
sa (s touto postavou hosťoval aj 
nd scéne berlfnskej StátneJ ope
l'VI, Mandryku z flrabelly a Por· 
gyho v Ger~hwlnovej opere Porgy 
a Bess. 

Ma tú§om z Hublčky. Krátko po de· 
bule v opere SND prtšll aJ prvé 
velké prlležttostl, zatla! tba vo ľot·· 
me záskokov. Tak sme spoznolt 
jeho Escamllla a Gallckého z opo
ry Knieža Igor - v9kony adekvát· 
ne nevšednému talentu. 

S11ímka: M. Rob111sonoua 

jura i 
HRU BANT 

Ked sa tento mladý, symp!ltlck9 
muž objavil na jar roku 1962 v 
Jednej z menslch postáv Fischero
vej Inscenácie Sna noel sv!ltojAn· 
skef, nebol už pre bratislavsk(\ 
opernt1 verejnost neznumym pof· 
mom. jeho farebný, hutn9 a tma
vý barytón poznali sme uz z pro
dukcii operného !.túdla VSMU, kdo 
z viacerých postáv upl1téll na fm!l 
KUinom z OstrčlloveJ tcc1noaktov 
kv Poupč, Lotarlom z Mtgnon a 

V nasledujúcom roku konči ju
r .t i llrubant štud iá na Vysokrf 
i.lwlo múzických umeni absolvcnt
slwu postHvou dona Alfonsa z 
Mozartovej buffy Cost ian tutte, 
v llredstavon!, kdo nafmU mužská 
z lo2ku sóllstlckóho sexteto ( Ltvo
r n, Rnnlnec, llrnbunt) patr! k naf· 
v!l tiihn tn tertJrntaCnym klndom 
rxlstenclc opel'llého stúdia VSM U. 
V tomto roku dostava sa vsak nf 
nn proroslon(tlnel sréne k pt·v~m 
význa muým rn·Pmlórovým ulohá m. 
Nitj prv su suverénne vyrovnáva s 
niirokrnt p!Hnusťmlnutového baso
vcho monológu v postave Verdiho 
Ferranda z Trubadurn, potom svo
jim basbarytónorn kre~l! tmavé, 
pochmllrne plochy nn plátne dó· 
monlckého Kalpora z Verdi ho Cil
rostrntcn. Osciluje aj nodale j me
dzi basovým! a barytónovýml ulo
hdtnl. V roku 1964 je to výrazn~! 
epizóda spl'[sahanca Sama z Mas
ko1'11óho bálu, o plír tý~dnov ne
skôr svihlícky Tomski i v spevucky 
po.Goruhodnom naštudovanl Ptko· 
veJ dämy. V roku 1965 prtbuda do 
Hrubantovej kronlkv postáv prvý 
veTký vcrdlovský hrdtnn - don 
Carl os d i Vargas zo Sily o!.udu. 
Vyvrcholenie a zárove11 bodk,J zu 
prvou etapou umeleckeJ čt11nost t. 

Od roku 1969 stretávame sa s 
Hntbantom opl!ť na brattslavskom 
javrsku. Popri dostudovaných ulo· 
há ch f Mtchéle v Plást!, Nabucco 1 
prichádza zau jťmavíi troJica kla· 
~lclsttckých parllf - Pizarro vo 
Ftdéltovl, Figaro v Mozartovci ne
!>mrtcrnet opere. kral Agamemnon 
v Gluckovej fl'lgénl\ v Aulide. Nd 
hradnom nlídvorl v lete roku 1970 
prod5tavuje sa po prvý raz v ko~
tyme veľkomoravského kntciaťa 
Mojmfra zo Suchonovlto Svlltoplu
ka. K týmto postavám pribudol v 
zrenovovanej budove opery Uhor· 
IHk z Jura Jánoslka. novona!;tudo· 
Vduý Escamillo a pred nlokofkýml 
tyl.dlllilfll jedna z najpo.:oruhod
ne)slch umelcovych úloh posled· 
ného obc1obla - barón Sc&rpta v 
Krlskovom a Fre!lovom mtstudo 
\ •1lli Purcinlho Toscy. 

V jC5Cnl 1965 sp lcvu llrnbaut v 
LIJ>Sku, v súbore, 11!1 cele ktor~ho 
sto j( jeden Z najpOlOruboclnr'Ji;tch 
r uz!sórskych zjavov sučtt~ nostl. 
Fclsenstemov žrak proľ. joachim 
Hen:. V úv!izku tohoto dtvadiH JAROSLAV BLAHO 

• Za ucaott prcdstauttelou rozhlaoových st ar11c a 
pozorouatclou z 32 kra]m (z toho 12 numoeurópskych) 
usktltočnila sa v stdlc UNESCO v Parí:~ ]ubtlejrw 
20. MEDZ/NÁRODNA TRIBONA SKLADATEĽOV. Na 
prvýc/l nuestacll spomedzi 77 prezentovaných skla
dieb sa umielilllili Ad matrem pre soprtúl, zbor a 
&rchester od pol.~kcho skladateľa llenryka CóREC
KC/10 (dielo malo premteru na mmuloročnej Var
$av~kej jescm), W ords by Beckett (1971) pre dm 
: bory, tri ittiilrumen talne slcupmu a magrtetoforwvti 
pásku od Talialla Ciacoma .\IA'IZON/110 a for You 
pre me:::zo.~opra11. {lrtary , klaueso!'é nastroJe a elek
trontkll ocl flolall((arw Petra SCJ/ ATA Najtíspc.~nej
lra skladba z CSSR - J. TAUSSTNCRA Ave Maria pre 
soprá11, recr tllcru a orclte.~ ter sa umre.~ t 111la ako ii t l'r · 
t á, čo trclla lwdtľotrt nielen ako uýrawO úspec·ft 
dtcla a jeho autora, ale aj ako doka;;, že srii:as11á 
éeskoslovcn.~ká Ttudba pro~ tred111cl uom Trrllliri!J t•cl 
mr rispesnc prcmlw do sr.:eta. Pot urdZtiJC to o~ tat11c 
aj ohlas. ktor(/ vo .wete ::i.~lmli (:e.,k oslrw cnské sl.·tad
by, preze11toua11é 11a Trrbwre 1972. Najuspesnejsra 
% r11ch. Mu.\tCa IIOCt uma od l t•arw 1/RUSOVSKtfiO. 
bo!a doteraz vrtstelaná ro::llla.,ot•ýmr stamcamr 18 
krajin, o. L. u Japonsku, na Nouom Zélande, t' i\rgen
ture i u Bra::rlii. Celko t·e .~kfarlblf Tribwru 1Q72 U/1· 
ste/ali u 32 krajuuicl! 790 - l.:rut . čo je r ck ord11ý po
cet. No11eto Jo::efa SIXTU uysrclatr 11 -krut. L. M. 

• Ostroclný výbor Zvllzu slovnn'ikých skladateľov 
u>kutočnll dllu 24. ma ta l. r. v Llbres!Cie Domu CSP 
v rámci plánu svoJeJ činnosti prednášku pro fe'>nra 
moskovského Konzervatória Samnlla Chaskjevil!a Ra· 
poporta na tému Estetické problémy sťíl!asnej hudby. 
Prednášater sa zaoberal .špecifickými problémom! 
umenia a hudby. Hovoril o mnohostrannostl umenia. 
označil ho ako syntetickú formu fudskef činnosti, 

prednášal o vzťahoch ml!d..:l subjektom a objektom. 
Sovietska hudobná estetika venuje, podfa slov pror. 
Rapoporta. značnú pozornosť rozvoju stlčasnef hudob· 
nél reči. ktorá sa vyv!Ja neodlučlterne s rozvojom 
celej spo l očP.nskej základne a v dOsledku toho je jel 
paleta široká a mnohostranná. Kritér iá hodnoty, kto
ré sovietski estetici stanovili, prtjfmajú každý systém 
modernej hudobneJ ročt, zapadajúc! do umonia so
cialistického realizmu. Oa!što dielčie problémy pod
netnej prednásky, ktorá bola určená členom Zvlizu 
sloven'ikých skladaterov, vyuslltl do dtskus1e. (ava) 

• V rámci BHS '73 prlprnvuje MDKO v spoluprlicl 
s festivalovým výborom BHS ll. medzlnár·odnt1 kon· 
rerenctu pod néilvom Froo~ U\tt a jeho bratislankf 
prietelie. 

1\onreroncla ~~~ uskutocnf 5 októbra t. r. v Zrhad · 
loveJ stou! Prrrmwlálneho paláca. Vedeckým ta1omnf· 
kom kun ťereucto je dr·. Zdenko ov6ček. CSc. Dila 
6. oktObrd bude mtcrprotai:ny seminár v odbore kla· 
v!r, !nory povodte pro f . l. Antel z LlsztoveJ akadé· 
m te v Budapesti. 

Z našich mut.lkológov prtsfúblll zat111F účasť: 
ctr Ballové, dr. Clžik, pr·o f. Albrecht, dl'. Hrabuuay, 
1\J. Gáborová, V. Zltná. O lll'i:>pcvky po2radall organ!· 
zutot·r aJ Ó5111tCh mutlkotógov zo Zflhranlčla: napr. 
dr'. Punlatiwskú - Varsava, dr. Gábryho - Buda
pešt', dr. Fatvyho - Budapešt, pror. Unverrlchta -
:VIalnz, prof. Krafla - Weimar. Obrlittll sa aj na Zväz 
sovlct~kych skladotcluv a Zvliz čusk~ch skladatcTov 

T11k ako vlani , rnt~ln s a progr·.1m konferencie o 
malé dtel~le podujuttu Pripravuje sa výstava veno· 
vanli Llsztovl, učo~tnfcl konferencie budu mOct spo 
!očne nav!. t!vtt mie!'.til . lo.tor·é sa viažu na osobnost 
Fr. LisztH. V rlimcl konff'ľonr:rr sa u<;kutočnta aj dva 
kla VIľllO tt' tital\ Z [, f.., /.I (JVr.j IVnt' by. 

• Toh to roku ul po I'J. raz U~JlOrtadalll JenAI:kon 
filharmónia OSTRfiVSKY MAf, prehliadku význam
ných ho!:. tuj(u:l ch sólistov. dl l'lgeutov 11 mlmoostrav
ského orchestra. V zozname host! vystupuJe soviet· 
!.ka klavlr·lstku Cubuv Tl mofajcvovA, Japonský huslls· 
ta Takeshi Kobayashi. rul iHnskv kiHvlrlsta, oc1r.hova
nec A. BPnedettlho Mlclw lnugellho - Bruno Mczy,e
na, poprrdnl speváci z DR - A. Burmelstrová a 
R. Wollrad, drr1gent Ota r K och, Moravská rilharm6· 
nia z Olomouca a v tacP.rl domáci sólisti. 

• V dňoch 18. Vl.-23. VI. t. r . stretli sa mladf 
umelci - tentoraz klaviristi - na celoštátnej st1(o21 
o cenu Beethovenovho Hradca. Ztal. XIII. ročnfk te j· 
to stiCaže sa nemohol uskutočniť v krásnom prostredi 
zámku Hradec nad Opavtcf, nakofko .,Cer vený zá
mok" a prlive koncertná ster'~ po valkom požiari e!lte 
nic sLí dostavané. ,Zodpovedn! pracovnlcl r obia však 
v/letko, aby sa sútaž najneskôr r. 1975 vrátila na 
povodné miesto. Do tohto ročnlka súťaZe sa prthlá· 
stlo 73 klavi ristov v troch kategóriách: 27 klavi ristov 
zo Slovenska - z bratislavského, košického a žllln· 
ského konzervatória. Prfpravný výbor pri zámku 
Hradec s potešenlm prijal vyhlásenie zástupcu Ml· 
nlsterstva kultúr·y CSR dr. Budiša, ktor ý navrhol roz
sfr l t túto cykllckt1 súťu~ o čembalo a vlolu s tým, 
:Ze Mmlsterstvo kultúry CSR sa bude podielať na vý
davkoch, spojených s touto vcfml závažnou sútožou. 
Komisia l porota Beethovenovho Hradca sa zaviaza la. 
ze do roku 1975 pripravi pre tieto nástroje sťífaž 

s patričnou náplňou. J. P. 

GRAMORECENZIA 
DMITRIJ SOSTAKOVIC: 24 PRELODif PRE SOLOVf KLA· 
VIR, DP. 34 
PAUL HINDEMITH: SONÁTA PR E KLAVIR t . 3 
Na ktnlri hrá KLÁRA HAVLIKOVÁ 

Hudobná rétia Miroslav Kubo 
Zvukové réžia Ing. Jozer Platz 
Technlck6 spolupráca jaroslav Zach 
Nahrané v Prahe, april 1968 

OPUS Stereo 9111 0188 

Len nedávno vyšla vo vydavatelstvo OPUS gramof6· 
nová platila s nahrávkou Suchoňovho Kaleidoskopu • 
Interpretácii Kláry Havlikovef (OPUS Stereo 9111 0163). 
RPcenzta (Hudobný život roč. V., č. 51 hodnotila túto 
nahrávku vysoko. Teraz prichádza na trh ďalštu platna, 
ako ukážka umenia prominentnej slovenskej klaviristky. 

DmitriJ Sostakovlč vo svojich neokiaslcky ortentova· 
ných 24 prelúdlách pro klavfr . o t>. 34, komponovaných 
v r. 1932-33, nadväzuje na trudlcte Chopina, Skrtablna 
a Debussyho. Prelúdlá - krtltko pootlrké skladbičky sú 
usporiadané do cyklu podla kvlntového kruhu, molové 
nasledujú po durových. Z celkového cyklu vyžaru je oso
bltA hudobnosť, ale l úrta k tradfcll. Sostakovlčovl s~ 
tu podarilo t•ozohrať V!>Otky hudobné zložky. Drobné 
11tvnr y, k toré kontrastuJú náladou, tempom l farbou, sú 
ako celok veľmi pôsobivé a každé cJal!ila prelúdium pre· 
kvap! čl uz hudobným nápadom, rytmom, prokof\evov· 
skou hravosťou alebo lmpresslonlstlckou farebnosťou. 
Tretie prelúdium (Andante) očarí choptnovskou meló
diou a plnosťou zvuku, 5. prelúdium (Allegro v!vacel 
hýri perlivými tónmi - tak Isto, ako 9. prelúdium 
( Prcsto]. Vt11mé sú 15. a 16. prolttdiá, jedno tanet' né, 
druhó pochodové s prfznačným bodkovaným rytmom. 

Doménou Kláry Havllkovej sO skladby súčasných slo· 
vr?uských 1 svetových skladateľov To potvrdzuje t tato 
nahrávka. Podarrlo sa Joj vytazrf z diela maximum, 
jel tón je v suladc s hudobnými náladnml jednothv9ch 
skhtólob a cel kové poi1atte diela je vcTml pôsobivé. 

lhndemlthova Sonáta pre klavfr č. 3 v.:nikla r. 1936. 
je stvorčasťovíi s čas f arm Ruhlg bewegl (Pokojne), Se hr 
lebhaft (Veľmi t.lvo 1. Massig sclmell ("'te prfllš rýchlo 1. 
Fuga. Lebhaft (Z! vo). V Sonáte jo naplno rozvinuté Hin· 
demltbovo skludateľskč umenlo. jeho tvplcké vyu~Tvauro 
vrchných a spodných tónov s prázdnym stroctom !P. 
marknntné hlavne v l. časti , gerualna 1or·movä vystavha 
a pritom jednoduchosť te prlznučná pre 2. časť (z 5 t6· 
nov~ho motlvu, ku ktorému su stále vraClll, Je utvorená 
tro jdielna forma ). Treti !l čast - akordlcktl - je vv
budovauA na jemnom rozoht·utf zti k l 4dného moliVlt <~ 
obmeuonych návratoch k nemu. Zúverccna fúgo je splo· 
tou tónov, no pritom je prehTadnft. 

Klára Havllková ukázala na tejto so11áte, žo dtspo· 
nu1e dobrou prstovou technikou l srlou akord lckel hrv. 
)ol akordy su muiné, ale n te n ..isllné d má zárovei1 
zmvsel pre )emné odtiene a pre Hlndrmltha také pr(· 
znal:né pohronie sl s tónmt. 

PAUL tuNDf:MITH: !\TYRI TEMPERAI\JENTY PRE KJ,AVfR 
A SLACIKOVÝ ORCHESTER 
IGOR STRAVINSKIJ: CAPRICCIO PRE KLAVIR A OR· 
Cl! ESTER 
KLARA HAVf.lKOVA - klavír, A. !1102:1 - husle, M. TE· 
LECK~ - viola, V. SARAY, J. SIKORA - v ioloneelo, 
J. ROTH - kontrabas 
Symfonický orchester Cs. rozhlasu v Bratisl ilvo dirlsuie 
OTAKAR TRHLIK 
OPUS Storco 91 LUU187 
ľrml l llndcmtth skompnnoval Styn tempera men tv pre 

sláclkový orchester a klavtr (The Four Temperaments l 
v r . 1940. No!>kôr dielo prepracoval al na balet (prvá 
predvedenie bolo v r . 1946). Skladba je vlastne témou 
!.o stynnl variáciami. Rozsiahlu a výt•a..:nu tému prmáša 
najprv orchester. Do neho srr organicky vflenené party 
klavh•a a husleT. ktoré spoločno rozpr acuvafu tému. 
Styri variácie majt1 psychologické názvy (l. melancho· 
llcká. 2. sangvinic ká, 3. r legmatlrká. 4. cholerlcká l a 
rôznym prlstupom k témo l joj spracuvanfm vystihuJú 
jednotlivé char aktery. Mclancholtr.kíi variácia sa zač!nd 
lntfmnym rozhovorom huslcl a klavťra na spOsob duet11. 
V ďa lšom priebehu sa pridá orchester a celá variácia 
plynie zádumčivo, pokojne. Sangvlntcl<á variácia je vzru· 
sená a plná nečakaných dynamických a farebných kon
trastov. Sólový klavfr sa prellna so sláčikovým kvar· 
tetom a orchestrom v geniálneJ sCthre. Flegmatlcká vn
r!ácla vyuzfva zase sólovo sláčikové nástroje a klavlr 
mlí často sprievodnú funkciu. Cholerlcklí vnt•!úcla vv· 
stthuje programový názov hned v úvode. Začtna sa vý· 
bušne klavlr om a spolu s orchestrom tvori a vefkolepý 
dynamlck9 oblúk. 

Kllira llovlfková dokázala prispôsobiť svoj par·t týmto 
náhlym zmenam v hudobnom výraze a technicky ne· 
predlmonzovaný klavlr je často podriadený orchestru 
(akordtcká bra k hlavnej melódii orchestra 1. Orchester 
1 sólisti st1 vzájomne vyrovnani a technické kvalita 
snfn1ky Jo na Orovnt štandarc1ných gramofónových platní 
vydavatefstva OPUS. 

Stravinského Capriccio pro klavfr a orchester z roku 
1929 (revtzla 1949) je jednočasťová skladba s vnútor
ným členenfm Prosto-Andante rapsodlco - Allegro 
capr!cctoso ma tempo gtusto. Skladba sa vyznačuje Stra
v inského typickým a lnštrumentočným bohatstvom (só
lové dychové n<tstroje využtva v čarovných farbách). 
Sóllstka l dirigent vhodne vystihli náladovo l tempovo 
odlišné časti a hlavne náročn9 klavfrny port je výborne 
zvládnutý. v. ZITNÁ 

BENBOW 
Vystúpen ie Charlesa Benbo· 

we v kontexte cyklu brat!slav· 
ských organových poduJati 
mo2no bez nadsadenta označiť 
za kulturnu udalost prveJ trie· 
dy. Ovadsalšesfročný americký 
ot•gantsta, žijúc! t. č. v Anglie· 
ku, laureát dvoch medzinárod
ných sllfažf [Praha, Mnlchov v 
r . 1971 ). vfťaz a nostter ,.Gran 
Prix de Chartres" (Francúzsko l 
sl svoJim sympatickým chova
nim a osobitým šnt·mom plne 
&Jskftl prltomné obecenstvo, 

ktoré sa grupovala povllčslne 
z mladých ludf. Krásna náv
števnost - výsledok náborovel 
činnosti organizátora [ MDKO l 
- v histórii posledných brali· 
sldvskych organových koncer· 
tov ojedinelá, umelcov jedineč
ný výkon spoluvytváral\ osob!· 
tu atmosféru vzájomne koroš
pondufúceho Ideálneho kontak· 
tu medzi Benbowom a obecen
stvom. 

Pre Benbowa prakticky niet 
technických problémov, čl v hre 
manuáloveJ, alebo pedálovej. 
llorl jeho l:ra je technicky 
priam omračutOca, nemožno 
povedilf, žo je vtrlllózne znmn
raoá. SkOr naopak; fakt. 1& 

tento umelec stOJ! vysoko nad 
techmckou problematikou, 
umožňu10 mu rieši( ako prvot· 
né problematiku Iných para
metrov: ~týlovych, agoglckých, 
reglstt•ačných, koncepčných a 
pod. 

V našich pomeroch by sl as! 
nijaký organista nedal na za
čiatok svojho vystúpenia dielo 
takých technických nárokov, 
ako je Passacaglla quasl Tocca
ta na tému BACli od Mlloia 
Sokolu. Všetky technické krko· 
lomnostl rýchlych akordlckých 
sledov, náročné pedálové pa
sáže zvládol Benbow suverén
ne na strhu JCrcej itrovnl, s vý
razným prlbltadantm na stavbu 

diela. Umelec má ešte vypesto
vaný osobitý ctt pre agogiku, 
pre umeme páuz. Nim predná
~aná melódia má vždy t vorivé 
napätie a vy~aruje sllnú ume
lacku tndlv!dualltu (čo je u or· 
ganu, ktor ý je bez moZnosti 
p lastického stvárr1ovanla tónu 
condltlo stne qua non ). Z tvor
by J. S. Bacha predniesol ame
r ický umelec chorálovt1 pre
dohru .,Nun komm der Helden 
Helland" a stavebne, technicky 
1 artlkulačne priam prtkladne 
stvárnenú Passacagllu c mol. 

podstaty slohu a všetkých jeho 
odttonkov (ako výsledku l 
priamych konzultárll s autor
mt l ~tvllrntl mladý ume Iac 4 
časti z cyklu La Nat!vlté du 
Se!gneur od Oliviera l\1esslae· 
oa, pričom sa mu podarllo zo
st1ladtt na tdeálnet úrovni po· 
žladavky autora s rozletom 
vlastnej tvorivej muzlkantsklll 
fantázie. Záver koncertu patril 
exhtbfclt umelcovej všestranne 
rozvinuteJ a zrejme sústavne 
a dôkladne pestovanet technl· 
ky (Deux Esqutsses, op. 41 
d mol a b mol od Marcela 
Duprého ]. 

Druhá polovica programu 
patrila rrancOzskyr:J skladatP.· 
lom. So vzácnym pocbopenfm -ll-



NAš ZAHRANICNf HOSŤ 

Sergiu 
Celibidacbe 

Svetoznámy dirigent ru
tn unskóho pôvodu s pa
rižskou ad resou a zápa
donemeckým pasom Je o· 
bávaným pre svoJe ne· 
kompromisnú predstavy o 
hudobneJ tektonike. Slo· 
venskl filharmonici pocl· 
tlli Jeho detailnú drezt1ru 
na vlastneJ koži: za l tyri 

llni sedem sktíllok a kon
cert ... 
Konečne sme v6s moh

li prlvftať a j v Bratisla· 
VIl •• • 

Už neraz ma po roky 
k vám poz9valt. Presved
čil som sa, že o mojej 
práci sa u vás čosi vie. 
Néhodou sa ml uvofnll 
t9ždcň 11 preto som ponu
ku akceptoval, aby som 
spoznal, 11k5' materiál je 
tu k dispozicii. Bol som 
Slovenskou fllharmónJou 
prljemne prek•vapen9. je 
to zdrav5' orchester: jeho 
otwovskému nadšeniu 
možno ďakovať za vStsle
dok koncertu. Z medziná
rodného hladiska je to 
velmi slubn9 začiatok ... 

Ste Jedným z méla di
rigentov bez sUilebo ú· 
Yhku ... 

Som Európan - a tá
to devfzn ma vedie k to
mu, aby som pôsobll po 
celom našom svetadieli 
bez akéhokolvek obme
dzenia. Európska kultúra 
je často mnoh9m ohroze
ná. Neraz prechádzame 
hospodárskym! a pollllc
k9ml krlzami, na druhej 

strane nás pohlcujú ame
rické a japonské tt·hy, 
ktor9m ch5'bajú humanis
tické tradicte a t9m aJ 
umelecké .kritériá. Preto 
seba rezervujem Iba pr·e 
Európu a ant ~ladne za
oceánske ponuf<y nebe· 
riem na vedomie. 
Prečo ste sf do progra-

mu zvolili práYe diela 
Stravinského, Ravela a 
Bartóka i' 

Nebola to Iba moja 
volba, ale skOr v9sledok 
ntekolk9ch telefonlck9ch 
dohovorov. Viedla ma 
myšlienk,a , aby odcheste,r 
ukázal viacero tvár!, po
klal Ich má. 

Mo'bli by s te stručne 
charakterizovať vaie po
ňatie prednesených skla
dieb? 

Nepoznám žiadne pot1a· 
tie, poznám !ba štruktú· 
ru hudby. Zladen č lovek 
nemOže urobtt z hory ú
dolie. Rozdtely v lnterpre
tác11 nie sú nič Iné, než 
hromadenle mnoh9c,h fo
r iem Ignorancie. Hudbu 
nemožno pestovať empi
ricky, nikto Ju nemOže 
Integrova( bez toho, že 
by vedel, čo sa pt·e !nteg
t•ovanle hodf. 

Jniltr umentlílne koncer
ty Yilak nemáte v prlver
kej obrube .. • 

Mám svoje kritériá, 
ktor9ml sa zásadne t•fa
d!m. Neroblm koncerty, 

ale konštrukt!vnu prácu s 
orchestrom. Delenie po
dla foriem neuznávam. V 
koncertantnom žánri e· 
xlstuje tak Isto dobrá 
hudba ako v čiste symCo· 
nlckom. je však málo 
dobr9cb sólistov, ktorf by 
vyhovovali mojim krlté· 
rlám. Komerčné hladiská 
nie s(l pre mňa smero
dajné. Napriklad koncer· 
ty s Mtchelangelim patria 
k tomu naJlepšiemu, čo 
som kedy vytvoril. Ale 
aj s nim muslm mat bez
podmienečne tri skúšky. 
Hlavnou zásadou je, ally 
d frigent so sóf!stom dia· 
log lzoval - ak ho už ak· 
ceptuje - čo, pravda, 
predpokladá, :Ze sólista 
vie, čo dialóg je a ne· 

pokladá orchester za ad
resáta svojich rozkazov. 

Vál vzťah k súčasnej 
tvorbe .. . 

Na túto tému by sa da
la napfsaf kniha - ktorú 
som l napfsal ... Súčasná 
hudba zotrvéva v krfze. 
Dev!ltdeslat percent tzv. 
avantgardy je Iba púhy 
podvod, lebo stavia Iba 
na honbe za senzáciami. 
V~razová t•eč sa obohati· 
:a o mlllóny nov9ch efek
tov, ktor5'm však zvllčša 
ch9ba myšlfenkov~ náboj. 
Hud ba má však použfvať 
zvuk .ako vodldlo na pre
niknutia do hfbky člove
ka. Každ9 zvuk sa člove
ka dot9ka - a on rea
guje, alebo je zasiahnut9 
vo svojej perifemej exis
tencii. To však ešte ne
znamená, že Ide o hud
bu. To Isté dokáže aký· 
kolvP.k šum. Clovek pri
tom zostáva chladný. Hu
dobn~ zvuk má však -
obdobne ako slovo - k 
nemu transponovať du· 
chovnú substanciu 
Ideu. 

MIROSLAV SULC 

RING V BUDAPEŠTI 
Týtdennlk Metropolltnet Opery - Ope

ro News - pred tromi rokmi, keď re
cenzoval novi! na§tudovanie WagneroveJ 
Tetralógle v §tokholmsket KrtUovsket 
Opere pl§e, te Jestvuje tba mdlo oper 
nych sci!n, kto,•/! sa schopn/! uviest kom
pletný "Ring" vlastnými umelcami. Nuž 
- k tomuto mali!mu počtu pribudla ted
na ďalSla, keď koncom mtnuli!ho októb
ra skoro po troch desaťročiach ožili zno
vu hrdinovia "Stlmraku bohov" na sc~ne 
budape~ttanskef Stdtnef opery, čtm sa 
stal cyklus nafmohutnef§leho javiskovi!
ho diela opernet llteratary af v naSet do
stupneJ bllzkostt konečne uzavretý. 

"Stlmrak bohov" te naJndrollnet§tm, 
nafrozslahlet§tm a natvtac protikladov 
obsahuJtlclm dielom nielen Tetralógie, 
ale at samotni!ho skladatela - a tak at 
Jeho lnscendcla, aby bola prltatelnd !>tl
l!asni!mu dlvdkovl, te mimoriadne ndroč
na. vsetka fJest teda budape§tlanskym re
alizdtorom tohto diela, te tch predstave
nie te vo v§etkých feho zlotkdch mtmo
rzadne vydaren~. Na prvom mieste treba 
spomenat moderna ri!!lfntl koncepciu An· 
drdsa Bi! k i! s a, v ktoret sa zdôraznen~ 
prdve ludski! črty, vd§ne a charakterov/! 
vlastnosti hrdinov - ako v aketst Sha
kespearove/ drdme. S týmto potiattm die· 
la harmonlzute nddhernd a velmi funkč
ne rteSend sc~na Gdbora For ray ho, 
ako at výsmn~ kostýmy Gtzelly S ze tt
z o veJ. Notmél kostf}movi! dotvorenie 
charakteru HagPna a Gunthera te mimo· 
riadne vydarené. 

Ľudmila Dvoi'áková v inscenácii Sú
mraku bohov v Budape§tl. 

VtzudlneJ zlo!ke te ekvlvalentni! aj 
hudobni! naStudovanie. Predstavenie, kto
ri! som videl - asi 10-12 reprtza -
dirigoval Andrds K ó rod t. Orchester 
pod Jeho vedentm znte vyrovnane a pre
svedčivo. Azda smatol!na hudba stegfrte. 
da by st zasltltila vtac dramatlcket s/ly 
a tmav§tch odttellov. Z velmi dobrých 
spevd.ckych výkonov na prvom mieste 
treba spomentlť Ferenca S z a l mu, vý
borni!ho predsta111tela Hagena, ktorý hla 
sove, výrazove a at herecky na§lel vhod
ni! prostriedky, aby vleruhodne vytvonl 
tato ddmonlcktl a zlomyserna postavu. 
Bi!la Tur pln s z k y spieva Slegfrieda. 
felzo Stthly a prttom pekne sfarbenfí tP 
nor prtpomtna/tlf't hlasovfí charak/Pr 
Wolfganga Vtndgassena, dobre znd~a 

l 

Viera Donovalova 

ZAHREBSKÉ BIENNALE 
v novej koncepcii 

Tohtoročný, v poradi siedmy medz/nd
rodný festival stlllasnet hudby MUZlCKl 
BlBNNALB ZAGREB, ktorý bol v dtioch 
14.-20. maja 1973 - prt§lel s novou 
koncepciou. 

Porladatella festivalu sa vd.!ne zamys
lel! nad čoraz akútnet§tm problémom 
~ačasneJ hudby, probli!mom kontaktu a 
komunlkd.cte so §trokým okruhom kon
zumentov. V snahe odbtlrat "eltttzmus" 
a uroblf výraznet§ie kroky na ceste k de
mokrattzdctl hudobndho umenia, vytvor ila 
sa koncepcia festivalu ako "Urbofestu". 
Urbofest st postavil za ciel poJal celý 
urbanistický komplex mesta Zahreb do 
festzvalových podutatt; prenies( festiva
lov/! akcie z nie kol kých koncertných 
sient centra na celi! teritórium mesta, tst 
s hudobnou kulttlrou medzi ludt at no 
netradičných priestoroch {okrem kon· 
certných slenl, divadiel bolt festivalov~ 
podufatla v !ikoldch, v Studentských cent
rdch, v kulttlrnych stredtskdch, kluboch, 
Sport. haUfch l na voln!)ch prlestran
stvdch}. Stll!asnd. hudba sa chcela prlblf
Ut posluchdčovl portadanlm koncertov a 
prehrdvok skladieb s úvodn{im slovom, dls
kuslan11 so skladateľmi, teoretikmi, krl
tzkmt, porladantm tlačových konferenf'tt 
cez prestávky koncertov a pod. Nová 
k·oncepcla sa výrazne dotkla at M.nrouet 
platformy. Okrem tzv. vdžf!et hudby roz
Slrll sa zdber t na operu, balet, taz, siah
lo sa po o!lvent promenddnych koncertov 
a estrddnych poduJatf; festival prezen
toval značn/! mno~stvo elektronicke/ hud
by l experlmentdlne multtmedU1lne diela. 
Urbofest sa stal "mulllfesttvalom", lebo 
okrem hudobných podutatt zahrnul akcte 
a1 z Iných umeleckých oblastf: výtvar
nlctva, poi!zle, fllmovi!ho umenia. Takto 
sa naJrôzneJ!ilmi formamt hladall cesty 
noveJ umelecke/ komuntkdcte. 

Festival sa nechcel niJako ohraničovať 
pri výbere dzel. Porladatelom išlo o spro
stredkovanie lnformdcil o §!roke/ palete 
stll!asneJ produkcie. Chceli poprt uplatne
n! krtti!rta kvality vybrat pestra, zautf
mava mozaiku diel, ktora by ddvala mo!. 
nost konfrontf!cle rôznych estetických 
koncepclt, umeleckých postotov, tecltnic
ko-vf}razov{}cll prostriedkov. 

Oproti minulým rokom sa značne zvý
§zlo percento domdctch skladieb. Na fes
twale odznelo 42 skladieb zahraničných 
aU/orov, 35 diel Ju"hoslovanskýcll s1.:laria
tel ov. Z toho bolo 22 premii!rových uve
d ent {18 domdciC'h, 4 zahraničn/!). "Ze
lenú" dostali najmtl mladi! domdce ta
lenty. 

Novinkou tohtoročni!ho festivalu bolo 
zavedenie d1la fuhoslovanski!ho skladate
ľa - celý dell bol venovaný len jeho 
tvorbe. Výber padol na IVA MALECA fpo
predni!ho komponistu i publicistu, nar. 
r. 192.5}, ktorý t. č. prednd§a kompozí· 
clu v Parm. Usporzadala sa v.l}stava z Je· 
lto diel. Ako pohotový diskutér sa Ivo 
Malec predstavil na tlal!ovef konferencii, 
ako l v "Konfl'ontdcldch", diskusldch v 
prestdvkaclt oboch koncertov z Jeho tvor
by. {Velk{) zdujem vzbudili nafmél sklad
by Cantate pour elle, Mlssa, Dodecame
ronj. 

Aspoti v skratke spometime nlekolko 
autorov a skladieb, uvedených na festi
vale. Z domdceJ produkcie: Ruben RA
DICA {Canon tnfinllus}, Vlnko GLOBO· 
KAR 1 Airs de voyage vers l'interteur }, 
Alexander OBRADOVIC {Mikro Stmfoni· 
JO}, Igor KULJERIC (Omagglo a Lukačlč}, 
Mirko KBLEMEN {Oliphant}, Stanko 
IIORV AT lfama}. 

Na!iu tvorbu reprezentovali dvata au
tori - /an KAPR a Miloslav KABELAC 
{8 lnvenzlont}. Velký tlspech mala Kap. 
rova skladba Trt etudy pre Gyldl, ktora 
zaradil do svofho programu Budape§t!an
sky komorný ensmble. Zo stlčasnef so-

tískalla partu a poddva kulttvovan~ a vy
rovnan{i výkon. Mladý Istvan Ber cz el
ly u~ teraz naznačuJe, !e bude znameni
tým Gunthreom. Gutruna v osobe Márie 
D u n s z t o v e t nas la tiet dobrú Inter
pretku prdve tak ako hlasove v{iborne 
zladené normy a r !}nske !lenky. 

Na kont11c, ale nie na posledn/! miesto 
som nechal predstav/telku Brli.nnhildy, 
ktora na tomto predstavenl spievala v 
Budape§tl vel mt obltlbend Ľudmila D v o
i' d k o v a. Priam poldruha desaťrollta u~ 
uplynulo, čo sme tu naposledy počult na 
sci!ne SND, ako pôlJabntl Manon Lescaut 
v Pucciniho rovnomennet opere. Za tte· 
to roky sa Dvofd.kovd. vypracovala na pr
votrlednu hrdinku Wagnerov!)ch hudob· 
ných drdm, a tak niet divu, !e hneď od 
prvf}ch tónov a hereck~lto prefavu cUiť 
u net nefal§ovana atmosféru Bayreuthu a 
~vetv!}ch sc~n. kde sastavne vystupute. 
Po lzlasovet strdnkR bola výborne dispo
•!ovana napriek tomu. !e počas rozo
\plevanta sa v prvom deJslve bolo predsa 
len badal, že obdvani! vý!iky partu tef ro-

vletskef tvorby odznel! diela gruztnskye11 
skladatelov {v predvedent hosfufQcrr11 
gruztnskyclr Interpretov}; pozoruhodn~ 
bola preml~ra skladby Bdlsona DEN/SD
VA La vie en rouge, cyklus plesni prt 
hlas a 5 ndstrofov na texty Borisa VIana, 
v podant význačne/ nemeckeJ soprantstkl/ 
Roswtthy Trexlerovef. Poliaci bol! zasta
peni Krzystofom PENDBRBCKYM (Bkloga 
Vlll/ a dtelamt Boguslawa SCHAFF&RA 
{kold~ z jeho diel predviedol krakovskg 
súbor .,MW 2." ). Maďarsk!) sQbor predsta
vil svo/ICh ~oklad()telov: Sdndor BALASSA, 
András SZOLLdSY, Endre SZBKBLľ, 
Gyorgy LIGBTI. ZduJem vzbudil Luciano 
BBR/0 svoJou S/mfonlou, kde využíva 
r tJznorodi! mo!nostl nafmi1 vokdlnef zlo!
ky. Kuriózne bolo vystúpenie Maurlclll 
KAGBLA, ktorý te zndnzy svofiml expert· 
mentml v oblasti tzv. ln~trumentdlnelro 
divadlo. So svojou skupinou predvteaol 
Repertolre a Tactll. 1nteres senzáciechtz· 
vi!ho publika vzbudilo vystúpenie skupl· 
ny J. A. Rl EDLA z Mrztcl!ova. Predveaf!
ni! multlmedld.l ne produkcie, vyu~tva/IÍCI 
vsetky mo~ni! výdobytky najnovseJ teclr· 
nlky svotelnet, zvukovet. computersket 
graf tky.. . poskytlt okrem pestrých au· 
dto·vlzuaznych d~Jmov t vnemy resplrač· 

nl1 l pouWte sprayov). Mllovntkov tazzu 
upatalo vysttlpenla 7'rla Cecila TAYLORA, 
známeho amerlcki!ho klaviristu a skllldtz• 
teľa. 

Te potrebn/! zmienil sa o velkom kvan
te predveden!}ch elektronických skladieb, 
ktor/! prezentovali rtJzne !ittldld {Syntlll 
100, televtzne elektronick/! §ttldto - s.
lehrad; Groupe de recherches muslcal dt 
1, O.R.T.F; Sttldlo elektronicke/ hudby z 
Utrechtu). 

Vypredanl1 hladtsko Chorvdtskeho n4-
rodni!ho diVadla odmenilo velk{im potlts· 
kom vystapenle operni!ho saboru Dri 
deutsche Oper am Rhetn z Diisseldorfu, 
za predvedenie v{jznanmi!ho stlCasnl ho o. 
perni!ho diela Vofact od B. A. ZIMMBR• 
MANNA. Toto predstavenie bolo prdvom 
zaradené medzl naJv{iznamneJSie akcii 
festivalu. 

Podobne sa môte kvalifikoval af záve
rečný koncert symfontcki!ho orchestra 
a zboru RTV Zagreb (dirlgentt Milan 
Horvath a Igor Kuljerič), kde zaujal! na/
mä skladby pre zbor a orchester Omagglo 
a Lukačlč od l. KULJBRICA a kantdla 
Jama od S. HORV AT A s ndročným ba· 
sovým sólom}. Poslednd skladba na text 
basne S. G. Kovačlča s revolučnou tt· 
mattkou bola vlackrdt odmenend. Doku
mentufe snahu mladých tuhoslovanskýr-h 
skladateľov hladat nové cesty spoločen

kef angažovanosti hudby, kde si!mantrc
kd stranka textu dost4va znova d6le~ltfl 

funkciu. 

Tohtoročn{1 festival priniesol ozat Pf! • 
tra paletu stlčasnet hudobneJ (a tnet ll• 

meleckef) produkcie. Dal 11'40!nost kon· 
frontdcte a vytvorenia st hodnotlaclclt 
postojov neraz l odmietavých. Signalizo
val rasttlcu potrebu komuntkdcie, kontak· 
tu umelca s Novekom - stlčasnlkom. 

Nova koncepcia tohtoročni!ho zdhrf!J
ski!ho festivalu, ako sa o tom vyslovovali 
at sami portadatelta, bola pokusom, kto
r!) priniesol mnoho problémov,· vela ro
stalo otvoreni!ho, nedorle§eni!ho. Skflst
nostt, klady l zdpory budil podnetom 
tlvah o nasleduftlclch ročntkoch. 

bta urW~ problémy. V druhom a tretolll 
detstve v§ak podala u~ tak!} §týlovo l!ts
t!i, nadlzeme gradovan,l} a velkolepý vo
kon, ktorý st človek s radosťou zapamii· 
ta. 

Kladnfí doJem z jef vysttlpenla bol o to 
váčst, ~a v priebehu týžda zaspievala at 
Brunnhlldu Sleqfrteda v chronologickom 
poradt, teda celf} "zemský" ~Ivot Woto
novet dcéry od prvých fasavých tónov po 
prebudent "Hell dlr Sonne, hell dtr 
Licht .. . " at po tragický a pritom hym· 
nick/} zdvert>čný monológ "Starke Sch.ellt 
schlchtet mir dort •. . " !et prv{im Sreg. 
frledom bol /dnos C s dny t, ktorf} od rnt
nuloro~net preml~ry urobtl mohutný krok 
llpred. ]eho hlasový matertal te tadrntf
Si, ta!St a tmavst a t!}m eSte at tdedlnl f
§1 pre hrdlnsk~ho Slegfrleda ako Turpln· 
szkého tenor, av§ak po spevdcket a výro
zovet strdnke eSte nte te takO dlfl'l'erz. 
covaný a IJyrovnanfí. Andrtfs F ar ag l 
bol velmi dobrOm W ot anom a 2va f a ll
l o n k a yo vd znamenitou Erdou. 

JOZEF VARGA 



,.Zivot vás odmietne .•. " - je vobec 
horšf trest pre umelca? Mal som mož
nost spoznať najróznejšie vr st vy poslu
cháčov, rtavštívit vyše štyridsať k rajin 
a precestoval' celý Sovietsky zväz. Všade 
~om sa presvedčil o tom, ako tudí pn
tahuje hudba, aktí mocntí rolu hrd v zch 
:ivote .. . Hovoril som o hudbe s Ne
rudom, Ilemingwayom, Chaplinom, s bel
gickott 'krátovnou Alžbetou.. . A potom 
1 mládezou Sibíre i Voroneže, so so
vietskymi vedcami, akademikmi, r obot
nikmi, študentmi, kolchozníkmi... Za
ujímavé priatetstvo som ces tou hudby 
mkal s občartmi dediny v 2itomírskej 
oblasti: prednedávnom ma pozvali na 
1lávnostne otvorenie kultúrneho domu 

Snlmka : Z. Minäčov4 

- spolu so Symfonickým orchestrom 
Ukrajinskej SSR som sa im predstavil 
na autorskom koncerte. Takýto kontakt 
1 publikom je rtezabudnutetný! 

Utkvelo mi v pamäti stretrtutie v mes
te Klrov: star ší elektromontér ma po
: ual ku sebe na 11tivštevu. Pohostinský 
domdci pán sa ukázal ako vetký pria
tet hudby, v jeho skromnom byte som 
obdivoval zriedkavú zbierku gramafóno
vých platni s dielami ruských i zahra
nii:ných skladatetov; požičiaval ltudobntí 
literattiru aj pre rozhlasové programy 
Výc/IOdtlého vysielača . . • Tento zdanlivo 
bezvýznamný fakt považujem za prlznak 
našiclt čias. 

Ako sa rtáš poslucháč menil, vyrastal 
a vyvíjal sa jeho vkus, tak sa rod il t 
zóujcm o vsetko nové, skutočne progre
awne v hudbe. Co sa prostému náviitev
nrkovi koncerltt pred tridsiatimi rokmi 
t'tdelo neslýchartc odvtiznym, dnes sa pri
wna 1 oduilet·ncllým ertt uztazmom. Na 
dru/tej strane vsak - niektoré diela, na
pt~ané 110 solídny akademický spôsob, 
ale ktorým chýba %ivá myillienka, od
cáiny vzlet - sa sŕdc nedotýkajú, rte
zapol ujrí ich ..• 

(Z článku A. Chačaturlana: Masy 
chcú vefkú hudbu, Sov. kultúra 
1973.) 

ARAM II!)IC CHACATURIAN, národný 
•melec ZSSR sa do! fva 70 rokov. Je dô
terne známym prlatelom l nale) hudby, 
alooloroi!né Bratislavské hudobné sláv••11 boli vz6cnou prllelltosťou nanovo 
11 atreloút nielen s jeho výrazným au
tonkfm rukopisom, ale aj skvelým dlrl
lllllkfm umenfm. -kl· 

2 x zo SND 
Sólista opery SND JURAJ ONISCENKO 

vystupll ako host vo verkom divadle ope
ry vo Varšave - ako predstavltel titul
nej úlohy v Cajkovského opere Eugen 
Onegln. 

- Velké divadlo opery vo Variave je 
allutoi!oe velké. Gigantickými rozmermi, 
lapoaantným vzhladom, architektúrou 
,atrl medzi skvosty polska) histórie. Na 
ta, It mé pomerne 6ctyhodný vek (za
Jol 11125), nevieme o varlavskej opere 
,nnra. Mal som tprlmnú radost z tejto 
eaty. Som ltastný; a ked' poviem, ie 
IOID nadlený, je to slabý výraz na vy)ad· 
reale mojich pocitov. Ako 4i!lnkujúcl l 
alla divák som bol uchvátený: výkonmi 
úllatov, scénografiou, choreogra[lou, 
ellet:aoatvom. Zbnr, orchester, balet sú 
taleú na výbornej proreslon6Jnej európ
lkaj 6rovnl, Mojimi partnermi boli M. 
Hrlaton-Kiimck (Taťfana), nahrávok i!s. 
roahlaau l u nás známy B. Paprockl 
(Laoaklj) , A. Vranova (Olga), E. Kos· 
IIWikl (Gremln) . Ka:ldý umelec má tu 
•Dtnosť a priestor naplno rozvinúť n 
nariť sl svoje schopnosti a zdokonalo
vať Ich. Publikum to vie oceniť, Dvetl· 
úe aedadlel nlkdy nezýva prAzd.notou. 

Jura ja Ontščenka v ten večer Var~a
nnia odmenili volkým potleskom, ba aj 
orchester mu aplaudoval. A tak do knlhy 
hosťujúcich operných umelcov vo Ver
kom divadlo vo Varšave sa k menám ú
spešnych lnterp1·etov zaplsal l sólista 
opery SND Juraj Oniščenko. 

A. Dulovii!ov6 

Ked u roku 1971 ztskal barytonista PA 
VOL MAURBRY anga~mdn u ko!ilckej 

Dňa 21. mája 1973 dožil sa našej ve
l'ejnostl dobre známy huslista, prlmárlus 
Slovenského kvarteta, sólista a koncert
ný majster ALADÁR MúZI plHdeslattn. 
MOžl vyrastal v hudobnlckej rodine. Svo
je prvé štlldlé huslovej hry absolvoval 
u prof. N4hlovského, konzervatoriálne 
i;tlldlum dokončil pod vedenlm prof. 1'1-
bora Gašparka. Pokračoval v Salzburgu 
a vo VIedni na Vysokej škole pod vede.
Jlfm Wolfganga Schnelderhana. V roku 
1949 sa s tal koncertným majstrom Sym· 
ľonlckého ordbestra čs. rozh lasu v Bra
tislave. Zároveň zakladal Bratislavské 
kvarteto, ktoré neskOr po personálnych 
zmenách prevzalo aj nový názov - Slo
"enské kva r teto Rovnobe!ne s umelec
kou činnosťou zača l MOži svoje pOsobe
nle ako pedagóg na bratislavskom Kon
zervatóriu. 

Aladár Móži 50-ročný spechom sa orientovalo n a diela roman
tikov t na tvorbu klasikov, o čom svedč! 
nedávno Opusom vydaná platňa s kvar
tetami J. Haydna a W. A. Mozarta. 

MOžlho estetickým c.lelom je živý pre
jav a latentné nevtleravá virtuozita pre
javu- s velkým zmyslom pre koncepciu 
celku diela ako l pre jemnocit sllhry a 
stvárnenia detailov. Napt.'Jek velkej výra
zovostt a expreslvnostl výrazu nestratil 
MOžl zmysel pre mllkkosf tOnového for
movan ia pre}avu, ktorá v dOsledku vy
sokej profesionalizácie ustupuje neraz u 
tnýC'h sllborov do pozadia. MOl!i velia! 
uchránlf komornll hudbu od vplyvov a 
dOsledkov novej vecnosti l expresioniz
mu tam, kde tento prejav nie je na mies
te. Spontánnosť ako l oduševnelost pre
javu charakterlzujli MOžlho ako umelca. 

Umelecka činnost Aladára MOžlho Je 
nesmlet·ne bohaté: pôsobil jednak ako 
koncertný majster, vedú.cl Bratislavské
ho komorného orchestra, prlmárius Slo
venského kvarteta a jednak ako sólista. 
Svoju sOllstlckll kariéru začal vlas tne 
koncertom P. I. Cajkovského, ktorým 
absolvoval ako konzervatorista. NeskOr 
naštudoval mnohé Iné koncerty zo sve
tovej l domáce j llteratllry, nahral desiat
ky sólových koncertov a este vllčšla 
mno!stvo sonát a Iných skladieb pre hus
le a klavír. 

Za vyvrcholenle jeho práce ako inter
preta treba vysoko vyzdvlhm1t jeho zá
sluhy o rozvoj lromornej, predovšetkým 
kvartetovej hry na Slovensku. Slovenské 
kvarteto dosiahlo pod vedenfm Aladát·a 

MOžiho vysokú profesioná lnu \lroveň, 
ocenenú nielen v rámci vlasti, a le l na 
medzinárodných fórach. K vrcholným vý
konom zo svetovej tvorby modernej, pat· 
rt Interpretácia š tvrtého kvarteta B. 
BartOka, jedného z najfažšlch a na!ná
ročnejšlch diel talf BartOkových ako l 
celej kvartetovej l1teratťlry. Zo slovenskeJ 
tvorby dosiahlo kvar teto azda najpozoru
hodnejšf výkon naštudovantm Sláčikové
ho kvarteta O. Ferenczyho. Repertoár 
Slovenského kvarteta sa neobmedzuje len 
na modernil tvorbu, ale s rovnakým 11-

Pedagoglck4 činnost Aladára MOžlho ja 
bohatá. Vychoval už velký počet vyn lka• 
júclch huslistov. Na tomto poll sa odzr· 
k11dlu je velmi jasne l zdrav4 selektlv
nost MOžlho umeleckého štýlu, ktorý do
sta l dobrý zéklbd v prebrali hlavných 
prlnc!pov českej huslovej školy, ku kto
rej prlst ilptll ďalšie cenné vplyvy fran
cúzskej a belgickeJ školy, tlmočené T. 
Gašparkom a napokon Inštrumentá lna 
umelecké koncepcia Wolfganga Schnel
derhana. Všetky tieto elementy jeho In
š trumentálneho štýlu stoja pritom na bá· 
ze jeho Individuálne ho pretavovanla a je· 
ho samostatnej koncepc ie. Bohatá skla
datelská, upravovatelská a didaktická 
tvorba doplňa profil výraznej osobnosti, 
akou je jubilant - Aladár MOžl. 

JAN ALBRECHT 

Nástup mladých v Košiciach 
Najvllčslm prínosom I. ročnfka komorných a sOIIstlckých 

koncertov bolo prvé vyst\lpeule Sláčikového kvarteta pl'l StAt
nej !llharmOnll v Košiciach a Komorného orchestra pri SF 
(o druhom podujat! sme referoval! v č. 8 HZ). Sláčikové kvar
teto (v zložen{ Milan Jirout - I. husle, Frantliek Figura -
ll. husle, Jozef K fika - viola, JuraJ Jánoilk - violonče lo) sa 
predstavilo s programom, v ktorom najviac upú.talo Slái!lkové 
kvarteto F dur - ,.Americké" od A. Dvoi'éka a premiérované 
Sl61!1kov6 kvarteto J. Podprockého. Hlavne druhé skladba ma
la - l zásluhou Interpretov - velký ohlas a vzbudila pozol'
nosf nápaditosťou, spracovantm tém, často Inšpirovaných vý
chodoslovenským tolklOrom, s maxlm4lnym využltlm technic
kých a výrazových možnosti sl4člkových nástrojov. Trojčas
tová skladba má spoločný tematický Impulz (pozostávajúci 
zo štyroch tónov) a strieda modálnu techniku s atonalltou. 
V skladbe vyniká pregnantná rytmlčnosf, vyv lerajilca zo zdra
vých prameilov a tanečnostl východného Slovenska, zvuko
vosť a néladový kontrast jednotlivých častl. Interpretácia 
skladby sa vyznačovala dokonalou suhrou, rytmickou rovno
váhou, farebnosťou a technickou dokonalosťou . Zanietenosť, 
aktivita a zvyšovanie kvalltatfvne1 úrovne členov košického 
kvarteta sú silnými devlzaml jeho ďalšieho rastu a napredo
vania. 

Zo sólistov naJViac upú.tal Marián Lapilaoský - technickou 
vybavenosťou, zdravou muzlkalltou, výbusnosťou a ::.pôsobom 
stvámenla !ednotllvých skladieb. jeho tec.bnlcky nárol!ný pro· 
g ram dokázal, l!e v ňom vyrastá klavirista velkého formútu. 
Obdivuhodná bola lahkosť, s ktorou hral l tlo najobtlužnoj!llo 
miesta. P1·ogram koncertu mu poskytol možno::.tl k prejaveniu 
temperamentu, ktorý vi.ak v:Zdy u::.mornll v prospech skladby. 
Lapšanský sa všetkého zhosti l presvedčivo a jeho Interpretácia 
dokáže nadchnut poslucháča. Z programu zvlášf up11tala Toc
cata C dur od R, Schumanna, Zrkddlú od M. Ruvela a Tri etu
dy op. 2 od Sergoja Proko(leva. 

Klavlrne duo: Ludmlla Kojanová a Pavel No-votný svojim 
výkonom potvrdili technlckl1 dokonalosť, preclznost súhry a 
muzikálne podanie 1ednotlivých s kladieb programu. Ich tech
nický rond, plastlčnosf fráz a svo1rázna fantázia sa plne pod
riaďujú dielu. Podanie skladieb inklinovalo k elegancii, umler-

nenostl, ale tam, kde to bolo potrebné, nast\lplla drama
tičnosť so sprchou výbušnos ti. Zvléš f presvedčivý výkon po
dali v Concerto pathétlque od Franza Liszta a v Slovenskej 
suite od J, Cikkera. Premiérovo uviedli skladbu českej autor
ky J. Snf!kovej - Rytmlcon. ... 

Zaujfmavý a prlfažllv9 program sonátového večera tvorlll 
dve sonáty od A. Corelllho, Mozartova Son4ta F dur K. v. 376, 
Beethovenova Son4ta Es dur, op. 12, č. 3 a Franckova Sonáta 
A dur. Sólistom tohto koncertu bol Karol Petrticzl, koncertný 
majster košickej Sf'. Na klavlrl ho sprevádzala Anna Ličko
vá. Petróczi sa predstavil ako Interpret, u ktorého dominuje 
verné tlmočenie diela, prlsna štýlovosť a zodpovednost za 
predvedený výkon. Jeho Interpretácia nech ce byt objavná, ale 
všetkými umeleckými a technickými dlspozlclaml kresli pri
jemný umelecký zU!tok, smerujúci k ušlachtllost1 a citovosti. 
Celkove tu bolo prftomné zdravé muzlclrovanle, premyslená 
výstavba a zralosf prejavu. K tomu sa pripojila svojim výko
nom aj sprevádzajlica Anna Ličková. 

••• 
ImpOnujt1clm znakom klavlrneho recitálu Stanislava Zám

borského bola smelé, netradičná dramaturgia. Nebudoval 1u 
na známych skladbách, ale dal vynlknllt dielam, ktoré boli 
pre poslucháča Istým obohatentm. SpOsob podania Inklinoval 
- prostrodnlctvom racionálneho uv4ženla - k primerane 
tvárnej, pôsobivej a 11člnnej Interpretácii. Zámborský je ty
pom umelca, ktorý prostrednlctvom nástroja pretavuje autorov 
notový záznam v llčlnný emoclon4lny zážitok. )oho velká tech
ulcká vybavenost a temperament mu slú.žla k dosiahnutiu 
presvedčlvého výkonu, ale v niektorých momentoch prerástli 
unosný dynamický rámec, čo bolo spOsobené aj tým, že jeho 
koncert bol v slenl košického KonzervatOrla, ktorá nestačila 
absorbovať velk\l tí.dernosf a nosnosf jeho prejavu. Z pred
vedeného programu zvláš ( upl1tala Schumannova Sonáta pro 
klavfr č. 2 g mol (detailným vypracovanlm), Sonáta pro klavlr 
č. l od B. Marlind a Debussyho Reverlo a Nocturno. ... 

V rámci cyklu vystllpil s huslovým reclt4lom l Radovan Ku
beUk, poslucháč AMU v Prahe - za velmi decontn6ho, pre
mysleného a muzikálneho sprievodu Eleny Okrasove). Eva 
Cipkayové, poslucháčka hudobnej akadémie F. Liszta v Buda
pešti sa predstavila na klav!rnom reclt4le. S. tURILLA 

opere, mt1lokto predpokladal, !e sa vzd. 
ptJtt zaradt medzi !;plčkougch spevt1kov 
súboru Státneho dtuadla. Za uplynul~ dva 
roky v!;ak Maur~ry vytvoril v Ko~lciach 
nlekolko pozoruhodn!Jch kredclt, nafmčl 
Marcela z Boh~my a Germonta v Trovia
te. Tých, ktort poznalt nie prdue natvy
darenetšle začiatky kariéry to/lto spe
udka, musel prekvapi( teho ol:ivldn!} vý
l.:onnostnfí vzostup. Maur~ry ho dokumen
toval naposledy at na sc~ne SND, kde 
21. V. t. r. vysttípll v Blzetovet Carmen. 
Hoci teho ESCAMILLO bol čiastočne po
značený pocitom prtll§net zodpovednosti, 
uypl!Jvattícet zo snahy dobre sa zaptsat 
u bratislavsk~ho publika l krlllky, teho 
debut v tefto tílohe mo~no pova!ovat 
vcelku za vydarený. Vďaka sprdvnemu 
Skolenlu znie dnes feho hlas rovnako fa
rebne vo vSetkých polohdch, vo f orte l u 
plane a md vzdcne vyrovnan~ oba hla
sov~ registre. Ak k tomu prtrdtame tn· 
terpretačntí k ulttíru a muzikalitu, mame 
hotový zdkladn!J v[Jpočet pozlttv teho In· 
terpretačnfJho umenia. Dobr!J dotem z vý· 
konu ruStla tba nadmernt1 vtbrdcla t6nu 
(hddam vplyvom tr~my cttelneJSia ako 
pri Jeho predstaveniach v KoSiciach; ulič
Sla vlbrdcta tónu vSak nemust byt han
dicapom, čo ndm dokazuftl prtklady via
cerfích svetovfích speudkov - Pertlle, 
Corelll, alebo v Maurdryho odbore Ro· 
landa Paneral j. Hoci part Escamllla ne
poskytol spevdkovl mo!nost odhaltt vSet· 
ky strdnky Jeho Interpretačných schop· 
nostl {zauttmav~ by bolo vypočut st ho 
v nlektoref z verdlouských post du 1, teho 
bratislavsk~ vystúpenie ukdzalo, ~e sa u! 
dnes dopracoval k pozoruhodnfím ufísled. 
kom a Je eSte schopng at ctal!ileho uý· 
VO/O. 

Zo zahraničia KONKURZ 

V. B. 

• Hudobná verejnost sl nedávno 
pripomenula nedožité osemdesiate na· 
rodenlny slávneho dirigenta KLEMEN· 
5A KRAUSSA. Spom!najtí. sa predo
všetkým jeho zásluhy o tvorbu Rlchar· 
da Straussa, jeho vzfah k tvorbe A. 
Berga l viacer! dirigenti, ktor! vyšil 
z jeho !>koly. 

• jeden zo starej gardy hrdinských 
tenorov LAURITZ MELCIIIOR zomrel 
v USA vo veku 82 rokov. Patr! ku ge
nerácU legendámych spevákov, kto
rých velké kreácie sa zap!sall do 
opornej histórie. 

• Známy dirigent a šéf opery v Ko
Hne nad Rýnom ISTVÁN KERT.€SZ tra
gicky zahynul vo veku 43 rokov pri 
kúpou! neďaleko Halfy. V nekroiOgoch 
sa spomtnajl1 jeho kvality, najmll je
ho schopnost nadviazať sugesU·:ny 
konta kt so spoluhráčmi, 

Stätna fllbarmtinla KoJice vy
pisuje konkurz na obndenle tých
to volných miest v orchestri: 

do skupiny prvfcb busH 
do skupiny clruhfch husU 
do skupiny viol 
do skupiny lesných rohov 
na miesto 2. hobojistu 
na miesto 1. lesného rohu. 
Konkurs bude dňa 22. 8. 1973 o 

9,00 hod. Y Dome umenia. 
21adosll posielajte na adresu: 
Státne filharmtinla, Dom umenia 

041 23 Kollce. 
Cestovné bradfme Iba prijatým 

uchádzačom. 

StAtne divadlo v Kollclach vy
pisuje 

KONKURZ 
na miesto hartiatu v orchestri s 
nástupom 22-ho augusta 1973, Zá
ujemci, hláste sa p!aomne, dátum 
konkurzu podla dohody. 
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• 
V SltnlmSkom n6rodnom diYadle H koni!{ pni sel6· 

na pôsobenia operného a baletn6ho s6boru .,. zrekoa· 
ltruovanej budove. Neraz sa už spomlnalo, že medzi naj
•.f:rnamnejlie pozltfva roku 1972 v celospoločenskom t:i· 
t'Ote Slovenskej socialistickej republiky patrilo prhe 
•novuutvorenle Slovenského nbodn6ho dl1'adla. Vo fi· 
nále prvej sezóny sme požiadali léta opery SND Pn· 
Ja BAGIN A (na snlmke) o jej hodnotenie • •• 

VO FINALE 

• Va r! až teraz, klld sa kon· 
čt mtmortndne vyčerpávujúca 
sezóna v SND, uvedomujú st 
umele! operného a baletného 
s úboru, že dôstojným otvore· 
nim umeleckej prevádzky a 
zdarným priebehom umeleckej 
sezóny 1972/73 sa stal! opätov
ne reprezentantmi nérodnej a 
soclallsllckej kultúry vo vP.do· 
m t občanov našej vlast l. Ume· 
lecké sítbory opery a baletu 
S"'D sa znovu stu!! v povedom! 
národa nosltefml mravných. 
estetických 11 etických hodnôt 
pre tlstce návštevnfkov, z kto· 
rý ch mnoh! ešte len čnka jú na 
rno~nost zhlladnut svojo divad
lo a v i\om umen!P hodné epo· 
ehl' h11c1nvania sociltlizmu 

SEZÓNY 
klor4 le n l e l e n d r a m a
t u r g l c k ý m, a l e a j t v o r l· 
vo - Interpretačným 

vrcholom uplynul e J 
se z 6 n y. 

• K pozitívam uplynulého 
o/Jdobia nespome piltn tiéast 
operného a baletného súboru 
s,\D na mirtuloročných Brati· 
sluuských hudobných slávnos• 
t iach. Potei>ujc nujmil ohlas v 
zahranic1, keď inscenacia opery 
Bohuslaua Mart inu - Grécke 
pa~ie w o kritikach radí k naj
uäč~ím úspechom festiualu. 
Nesporným umeleckým, spolo 
čenským a kultúmo-politlc· 
kým úspechom /Jola Prehliad 
ka slouenských a ceskych oper
ných a baletných inscenácii z 
pnlezltosti 25. uýročia Vítaz 
ného februára. Nemenej ra
dostné je kon§tatovame o 
úspešnej poriadate(skej činnos
ti v súvislosti s hostouaním 
významných umeleckých telies 
na našej scéne. Kubánsky ná
rodný balet, Opera a balet ND 
Praha, MCHAT z Moskvy, Ope
ra SD Košice, SD Katovice. Ba
let Komickej opery z Berlína, 
vystúpenia Ltiénice z príleZI· 
tosti 25. výročiU založenia srí· 
boru a prirodzené vyvrcholenie 
sezóny, hosťovanie Velkél!o di-
vadla z Moskvy, podsta tne 
rozšírili paletu ponúkaného 
repertoáru rta$im nu ušteuní· 
kom. 

nfcli umelcov. Hosťovanie 58 
umelccw, v priebehu jedne! se
zóny, nemá obdoby v dejinách 
Slovenského národného divad
la . . , 

• Umeleckd, organizačnd a 
popularizačnd čimtost prísluš
níkov operného a balet11ého stí· 
boru Slovenského rtárodrtého 

!iivadla prerdstla hranice bu .. 
!lovy SND, ba možno povedal 
i hlavného mesta SSR a ce
lého 11dšho štátu. Hosťovanie 
na§ ich umelcov v ZSSR, Pot 
mu, Bulharsku, Maďarsku, Ru
mwtsku, NDR, NSR, Rakitsku, 
Juhoslávii, Suajéiarsku, Taliatt 
·':._ku, Suédsku, Japonsku a ver -

kej Britdnii posltíirlo k spo .. 
zndua11iu interpretačnej úror;. 
ne našich umelcov a prispelo k 
dobrému menu našej hudobnej 
a hudobno-dramat ickej kultli
r1J v zahraničí. 

• Prospešnou sa ukázala aj 
spolupráca s domácimi inštitú
ciami, Ceskoslovensk"ým roz-

• S pozoruhodným ohlasom 
9a v priebehu tejto sezóny 
stretlo hosťovanie zahranič
ných l špičkových domácich 
sólistov, dirigentov a balet• 

Aplaudouanie umer!iu sríúoru Vel kého cliua dla - v záuere prvého predstavenia Prkovej dámy Na 
snímke ( zľava): dirigent J. SIMONOV, T. MILASKINOVÁ (Líza), V. ATLANTOV ( llermatl) a p~ed
stavitet Tomského J. VALAJTNIS. Snfmka: CSTK 

Hostia v opere a balete SND v sezóne 1972/73 
ZSSR - Celovaluikovová N., Krumm H., Plavko V., Rdetin M., Sotkivala Z. 
RSR - K6nya L., Pallyov11 Z., Simionescu E., Tcodorfan V. 
1\li!R - Havas F., Kaszaová K., Lacz6ov6 1., Miller L., Oroszofá A., Rad · 

nay G., Róna V., Tóth S. 
PI.!R - Ambroziaková D., Pawlus B. 
Bf:R - Gol'an!Jevová K., !\Jarkov S., l'filčeva A., Nikolov N., Pavlot' N., Smo

čevský N., Tomová - Sintau A., Vasillvová L., Zdravkov N. 
SFRJ - Bukovecová V., Cvejlčovli B., Flllppi P., Merlak D., Radovan F., Sta-

jaoovil:nfá n. 
NSR - C!ewa M., Erb H., Kucharskf A., Svobodová R. 
Finsko - Nurmela K. 
švaJčiarsko - Brunnerová E. 
Taliansko - Vh·gilli C. 
Holandsko - Ridder A. 
f"rancúzsko - l'umiár T. 
ND Praha - Beiiačková G., Drottn&l'Ová 1\t., Hakel! E , 1\laebotkoYá M., Wy· 

snczanská J., Záhradnfček J., Zfdek l . 
So KoAice - Mauréry P., Mrázová A. 

hlasom a tclevlzlou, agentúrou 
Slovkoncet· l, Slovenskou tli ... 
harmóniou, ZSS, SH~', VSMU, 
Konzervatóriom a ďalsími 
umeleckými inštituciarni doma 
l v zahranič!. 

l . "'· 
.... ~ <rl 

SD Brno - Abrahámnvá M., Blahulliaková M. 
DJGT B. By11trica - Kocián V., Fresserová D. 
Dirigenti - Cvetko C, (SFRJ), Marlnov I. (BĽR). 

• V retrospektwe uplyrtll • 
leho obdobra vystupuje do po~ 
predia angažovaná pol1tická a 
kullurno- spoločcnská cinnos( 
elenou súborov numo rlimc:a 
SND. Desiatky brigádnických 
vystúpeni (najmä u Dome 
ZCSSP a v spolupraci s MV 
SPB), angazovaná potittckd 
praca v rôznycll orgá11och ue" 
rejnej správy a v kultúrnyc/& 
mštitúciách, pedagogická čln .. 
nosr na VSMU a Kortzer uat6 .. 
riu, spolupráca s družobrtým 
divadlom v Drá~clanoch, aktlv .. 
na činnost v patronátnom pod• 
niku ChZJD, ako aj spolupráca 
$ gymnáziom na Metodovej 
ulici - patrfa k pozitívam vo 
verejnej činnosti členov oper .. 
ného a baletného súboru. Vfí .. 
:znamná bola účasr delegdcie 
SND na stretnut! §éfou národ· 
ných operných scén v Berlíne; 
v konte:rte týchto inštitúcií 
SND zaujíma dnes čestné mies .. 
to. 

/~ . ' 

t 
• 

• Pre 11ás je mimoriuclrte 
radostné konHatouanie, že pn 
základnej dramaturgickeJ 
orientácii sme hneď v počiat
kocl' sezóny mohli plným prie
hrštím načriet do pokladnice 
slovenskej národnej hudobno
dramatickej tvorby. Uvedenie 
opery S v ä top l u k od národ
ného umelca Eugena Suchoria 
a opery J u r o J á n o š í k od 
národného umelca Jána Cikke
ra od začiatku naiiej čitmosli 
dokumer1tovato vztah k národ
ným tradíciám a vyznanie vzá
jomnej spl:ltosti ľudu s trvalý
mi hodnotami našej kultúry. 

• V9razne sa v dramaturgii 
odrazilo spristupi)ovanla oper
ných klenotov éeskef národnej 
tvorby a operneJ a baletneJ 
tvorby klasického dedičstva 
svetovej hudobno-dramattckel 
llteratl1ry pre najširšie vrstvy 
na~ef návštevnfckel obce. Ru· 
salka A. Dvoi'áka, Vec Mokro· 
pulos L. Janáčka, Eugen One
gin, Labutie jazero a Spiaca 
krásavica P. I. Ca!kovského, 
Bach!Jisarajská fontá na B. A. 
Asofleva, Carmen G. Bizeta a 
T!Mica G. Pucciniho - to fa 
stručný v9počet desiatich pre
miérovaných titulov, z ktorých 
uvedenie každého znamenalo 
tvorivé naberania umeleck9ch 
s!l po predošiSfch sezónach nú
teneJ umelecko-prevádzkovej 
Improvizácie. Osobne som hlbo· 
ko presvedčenf, že nazhromaž· 
dený umelecký potenciál oper· 
ného súboru sa už naplno roz· 
vinul pri lnscPnár'i1 opery Leo 
~a janáčka Yec Makropulos, 

Poslednou premrerou tohtoročnej sezóny v opere bola Puccirtiho Tosca - v ré
tri B. Krišku, v hudo/Jnom naštudovarti T. Frešu a 11a scéne L . Vychodila. Na 
snímke predstavitefka t itulnej postavy - Gita AbraMmovd a. h. 

Snlmk'a: ~. Vavro 

Predstavenia operného a baletného súboru SND a hosťujúce súbory 

v sezóne 1972/73 

An tor 

AsaUev V. Boris 
Bizet Georges 
Cikker Ján 
Cajkovsklj P. l. 

Dvorák Antonfn 

Janáček Leoi 

Martin ll Bohusla . 
Mozart W. A. 

Nedbal Oskar 
Prokofin Sergej 
Pucclni Glacomo 

Smotana Bedrlcb 
Suchoň Eugen 

Sčedrio Rodion 
Verdi Giuseppe 

Cechov A. P. 
Gorkij Maxim 
Wyspianski 
f. B. Moliere 

Inscenácia 

Bacbi!lsarajsk4 fontána 
Carmen 
Juro Jánoilk 
Eugen Onegio 
Labutie jazero 
Spiaca krásavica 
Piková dáma 
Rusalka 
Sloyanské tance 
Vec Makropulos 
Z mfl"•eho domu 
Káťa KabanoYová 
Gr6cke palle 
Figarova svadba 
Coal fan tutle 
Z roapr4•ky do rozprávky 
Romeo a Júlia 
Madame Butterfly 
Tosca 
Predaná nevesta 
Svätopluk 
Krti.tliava 
Carmen - IIDtta 
Rigoletto 
Malkarnt bál 
Nabucco 
Olhello 
Tri sestry 
Po11lednf 
Svadba 
Tartuffe 

Súbor Reprfzy 

(SND - balet) 5 
(SND - opera) 13 
(SND - opera) U 
(SND - opera) 111 
(SND - balet) 25 
(SND - balet) l 
IVerk~ div11dlo Moskva) 2 
S~D - opera) 18 
l SND - balet) l 
(SND - opera) l 
(ND Praha) l 
(So Koilce l l 
(SND - opera) 7 
(SND - opera) 7 
(SND - opera) l 
(SND - balet) 13 
(ND Praha) l 
(SND opera) lB 
(SND - opera) l 
(SND - opera) 12 
l SND - opera) lO 
(SND - opera) 5 
(Kubánsky národný balet) l 
(SND - opera) 10 
lSND - opera) 9 
(SND - opera) 111 
(So Kolllce 1 l 
(MCHAT Moskf8) 3 
( MCHAT Moskva) 3 
(SD - Katovice) l 
(SD - Kalovlce) l 

• Prvá sezóna operného a 
baletného súboru v renovova
nej budove SND je teda za na
ml. Uvedomujeme sl, že naša 
práca je prácou verejnou a je 
sledovaná a hodnotená široky
mf vrstvami návštevnikov, kto• 
ri často prejavujú svoje näzo
ry pripomienkami najrôznej
šlch podôb. Umelecké vedenia 
súborov hodnotia svoju prácu 
každO sezónu, ba dokonca hod
notia aj každ\1 novt1 prem!čru 
hneď po jej zrode. Po istom 
časovom odstupe je potrebné 
tieto hodnotenia skorigovať 1 
dať do sťiladu s každodennvm 
životom. V umeleckej tvorbe 
je totiž nle vždy .,dennll prav
da" pravdou. Stretávame sa s 
tým aj v kritikách, v ktorých 
chvála nepretrvá čas, ale čas 
tiež poopravf výhrady kritiky. 

• Ak teda môžeme vcelku 
hovarif o prvej sezóne operv 
a baletu Slovenského ndrodr16· 
ho divadla v zrekonUruouanej 
budove ako o sezóne úspe§nej, 
chceme pri doterajšej koncep
cit našej práce zotrva( i u ~e 

z6ne budúcej, pochopiteľne po· 
učenf skúsenosraml minulého 
obdobia. Našou najvličšou &na
hou bude zvyšovanie umelec· 
kej ndročnosti voči sebe, pre 
prospech ďal!ieho rozvoja slo
venskej socialistickej kultrírv. 


