.,

r

.J
t. vn. 1975 ...,

Roč.

V. - Cena 2,-

Kč.s

u obovd snímk 4 Smetanovlto drvadla :: dvadsiatych rokov násho st oročta a l:áber budoL'II tcs1te pred dokon ...
čenlm rekon§trukčných prác (uz , prlstavbou ::výlen41Lo povrazaska) - dduajtí dostatoč111i obraz o metamorf6:e vonkajiej t várct budovy. A.le mc je to len prftatlwost' vonkajšia - najmll v11út_ornd dekoratlvnJJ boha•
t o.~t rad i Smetanovo divadlo k najkrajiiim v strednej l:ur6pe (snfmka č. 3 ). Posledny zdber je : technickej
,,kúšky Martinúho baletu Spalícek. k tory mal premftr~t tt!! v ttollej bu~ove. Do vrc11ka bl~~oprram treba _%al~ lat'
3 taro-noL·emu du;adlrt (okrem prt}cmncj próco v prrestororll pcrtr~rrr.•rlt davadelnfím m u~rmt ) ltlavne uspesné,
na my§!umky a t uorrvé víJboje bohaté inscenacie.

•

e n
' vyou,ent • reno•oun6 bude urbatt tu nahredzouC
pratskll Nérodni dlvedlo. ktoré ntupuje do dlhodobe!
rrkoa.strukr.lc. Rekonltruount§ prlustory Smetano•ho d l·
vadln 1111 lh11 l!aatou n o't'éh o komplexu budo•. n o l te k
d11vat
prlldllll'fll o dôkladnosti pr6c, ktoré boli vyk onann v tomto hlstorlckona 1tánku tesk tóbo dlwadalné·
ho nmrnia llita 2. jána 19117 bola predste9fn•fm
Smetaa· uvej Predanel nevesty u t8 Hf!tli ted ol ére
l:eskfcll dt'jfn tejto dlwadeloej huduvy. Za neculých 8 ro
kocr spro\6d1nll rlld'lslné tóny tej Istej opory '<lhoosln9
nkaml h ot•orenl11 hrán 1< ol!noYeniimu hTadlsku. !lin·

l ov~

o estP-

Z lmctatfvy Motodttlo.o vy akumného kabine tu C1o. rothla
su v Bratislave Sd usku toi:ml
dvo}dnovy seruluát· o problc·
moch marxhtlcko-tonlnskct r.s ·
tellky. Ro~"ovým pr11covni
kom prednieSli po dva referáty
sovtot~kl hostia doc V GUS·
Ci'liOVA, CSt., doc. E. KRAS·
NOSTA \:OV, C::;c
a prof. S.
llAPPOPORT. D1·Sc.
Estetlcb.é problémy sú v te·
ra jšom období vcdocko-tcchnlc·
keJ revolúcie čoraz vloc v po
pred!: naliehavo vystupujll niclen v umeni, ale a 1 v cr loJ okoliteJ skutočnos ti, v nu jrOz.ne t·
lilch sférach súkromného u spoloeenského ~Ivota ludl. T9m pre
15tetlku a umenovedy vzulká
tíloba teoreticky sa vyrovnáva t
1 nov9ml prvkom! a nozubudof
ani na prakttcku stránku výchovu, rozvljať schopnosti,
pripravenost človeka, vnlmať a
bodnoUf javy okolo seba este·
tlcky. (AJ u ná s sa akosi rozIIOhol konzumný prlstup k ži·
volu, len v užitočnosti vec!, v
prospesnostl sa vidia kvality a
hodnoty; Je to práve dOsledok
111Mncle citovej a duchovno· zá·
lltkovej bAzy, ktorA ja pro har·
IIIOnlck9 rozvoJ osobnosti prepotrebné.) Toto nemo~no obcbidza ť, ala naopak rleštf
koncepčnou estetickou výcho
'ou od útleho veku, lebo u ž
tam niekde vzniká .,nechuť "
k umeniu, neporozumonle, ne·
ach o pnosť vnfmať krásu.
Hovorilo sa oj o hudbe, o jej
mieste v su!!asnom umenf. Ak
kaf d6 epocha mala svoje .,typlckf!" umenie, v dnešne J jo to
1sl h u d b 11. Sftvlsf to s ne·
predstav ltefn~m
vzhTadom
111 mlnuloc;f pr lel omom
1 v u k u do nášho každodenné
ho života, spOsoboným vynález·
ml z6zn11mu, repr odukovllnla 11
llHaJa zvukov. Tieto potom .ta·

čtnaJCI

pO&Oblf t1 potenciálne
obrovským dolouhorn Na oruhc1
!>trdnl' tu sl)l)sobuje 111 ur l:ltu
ruztrtci.teuu:,t. l>ťii~Ut9 onunu1
!'Ili, pruHit.u "nddpt·odukc·au" s uosle<Jkum nlvuhzovunlu hou
nul. Pre :.vute 'illné pusoben•e
111:1 vedoUJJfl rudt 11 v~•ntmo~;
ne postovente v k om un t ku č
ných ~uawloch Je hudba prlomo
v epice ntre ostrého ldoologlc·
keho zliposu. Otázky podstaty
hudobného umoni a, čim Je, čo
vvfodruíe. l otázky Jeho usll'O·
Jenla, tvaru. Sll uzko S\>Ojoné s
fllozorack9m postotom. V bur
lOdznej estetike napriklad eštn
stá le pretrváva
llansllckova
teória o bezobsažnOtitl hudby,
hodi sa JeJ. Marxistické o te·
Ilko prlncl pHllne nopow~ .,bez·
vo
obsa2né" umonia, Iba v.~:tahu ku s k utočnos ti umA·
nie zobrazujaice a nozobrazutu·
cc, v závislosti od tvárnych
prostriedkov. ktoré su tomuktorému dr uhu umenia k dlspozfcll.
Práve šp cclrl čn os ťou
materiálu - tónov 1e dana 111
!>pectrll!nosf hudby a pridržiavať sa pri Jel v9klade analó
gil povedzme s llterat(lrou, kto
rá pracuje so slovom a Jeho
v9znamml, nevedie nikam. Pri
analýze hudobne! štruktúry sa
vychádza z troch ktúeových
momentov: Ideálneho modelu
(umoleck9 zámer ), materia lizA·
cle modelu do systému znakov
(artefakt] a mentá lneho modolu vo vedomf subjektu (este·
tlcké vnfmonle). Centrálnym a
zlu č u jficlm sa tnvf pojem !lpe·
clrlcky hudobného umeleckého
obrazu; historicky vznikol na
pOde zobrazujfictch umeni 11
preto ho treba očisťovať od
zJednodušuJOclch nánosov
11
skú mať v jednotlivých pre Ja
vach 1 v cP.IOJ k omplexnosti.
Sovietski vedel neobišli vo
svo!lcb referátoch ani nlltčac;-

ttJ$\e disk utovanú a zo stran y burtoázn ycb kri ti k ov na tvtac napauanu tezu milrxlstlc.·
t-.et estouky: metódu -Joclulls
uckého reullzmu v umoni s tel
prlnclpml ~l votnej prttvdlvostt
d :.rranicke1 uvedomoto-;tt. 1\nd
pa·or. Rappoport hovoril vetml
.~:ro.~:umlteľne 11 p resvedč ivo o
týchto vectacll, spomunul, ie 111
na ~lovensk u sa stretol s vul
gartzilclou v chápani soclalls
ttckého realizmu. Určite sa to
nellil zovSeobocnlt, alo v ka2
dom p1·lpade JO u nás nemálo
prlmlUvneho stotoži\ovanla čl
ul schematick y realistického
maliarstva a llterotury alebo
povedzme l en na folklóro po~ tctvenot hudby s typi ckým so·
clallsllckfro realizmom. Krátke
spoJenie, akoby spomenuté, Ide
ologl cky spr(ivne momenty sa
my
osebe zaručovali diel u
umelecku hodnotu bez prlhltadnutto nn ostatné paramot
re a požiadavky na umelecké
dielo ho kategor1cky pasovali
na to pravé. Tu Je lrebs velmi
citlivo rozll&ovaf, lebo zanedbtlvllnfm ŽIVCI umeleckej ob
rattlostt, nedocenenlm emoclo·
nálnej sily a špecifických kvaIH umenia, nechuťou k zásado
vému hodnoteniu dávame do
ruk zbr·ano naslm ldeologlck9m
odporcom.
Spomenul som v krátkosti
niekoľko problémov. ktoré ma
n11 seminári na jviac zaujali. V
každom prlpade to bolo velmi
u~ltočné a potrebné poduJatie
ktoré zdOraznllo velkd aktutll
nosť riešenia naliehavých otá
zok umen111 a estetiky v duchu
morxtstlck ého svetonllzoru, pro
každého z nás vyzdvihlo nut·
nosf neustrnúf nn mechanlc·
kom prebera ni a paslvnom op11
kovanf už známych myšlienok
- bez snahy dOjs ť k hlbšiemu
uchopeniu I ch podstaty, v ak
tlvnom dotyku s umeleckou
skutol!nnsfou. ktorA oAs obklo!GOtt POORACJ(f
nu JP.

v

llerul ~ 6cht , robené

s pletou • CJtlJ9ostou, le Yldltefd
nafmli v t.radittku , lesknllcom 11 zlatom l l!ervetiou 16U
1 bt lol!ou siien. Rátalo 111 l 10 spolotensk9ml priestor·
1111. ktoré by boli dnstojne dnol!nému dl vakov•. Sl'lmnzrejme, hoheUie 1 modernetlle 1111 technicke 9yn6toxy
ifl prlfahlá budon. 6i!elne • citlivo spjjejíice start
priestory 11 perf ektn9m technickfm 9f hnenfm jnlsko·
" " ' l!a 11. v kritkel fotorepnrtUI dm chceme 11rihlť·
~ if nalkraj!ie partie Smetennvho dlndt11 - s dok ora•
tfYn ou krhou lnteri tru.

tra a

"

re

v t9chto dtloch usporaadal Ov KSS dvotdt'lový seminár k
problnma llke stranlckej politik y na usoku kultury. Vedúct od
th ten\11 prot dr. Ing. Michel HR USKOVlC, CSc:. predniesol
ruz&Hlh l v referát k teJto prohlemutlkc Charakt8l'IWVal sltuá·
clu na usoku ku l túry. rozoberal mnohé pozltlvno strllnt-.v
a deYinovnl niek toré základné ostP.tlckO POIDIV ZviM I znu thuave boli tlt pa&úe. kde akcentoval, iP strantcka pollr!ka a
hlavné zá'!udy a prtnclpv marx-lnnlnsket ostotlkv plnt\1\ pre
kuždQho, Cl ~IJe v Bratislave, alebo na vtdleku, 1!1 tvori na·
tom alebo onom ústJkll. Charakterizoval tlo stránky stt:llnlc·
kel politiky, ktoré osvedčili svOJU ~lvo tnost, ktoré treba dal ej .
rozvljaf a ktorým treba venovaf mtmor·tadnu pozornosť. Spo·
mfnal umelecké diela, ktoré pravdivo zobrazujO našu prltomnosť, v ktor9ch vystupuft\ silné typy a ukozuJO sa perspektl·
vy socializmu. V sťivlslostl s touto problematikou hovoril o
'umeleckom mofstrovstve, o schopnosti širokou výrazovou
paletou vyjadriť určitú Ideu, zapOsoblt na človeka, prlnlet.t,
mu zážitok. daC mu životné Istoty a radost zo spo l očensk~ch
1 osobných perspektív. VIac miesta venoval 1 pl'oblematlke po·
pulárnel hudby, o ktoro ! sa v posl ednom čase hovori. n11Jmlf
v súvislosti so zl epšenlm jeJ kvality, bolw tšou pRletou rorlem •
a llmorneišfm zastllpeutm v celel nai;eJ kultúre. Pri tel prfletllosu sl povštmol 1 to htor očnej Lýry. Vcelku zarámCO\'A I
všetky tieto názory do kultCtrno·polltlckých snaženf strany.
Znova sa vrátli k revolučným tradfclá.m našo! spoločno sti 8 Ich
odrazu v umeni, nodvtazal na progresfvOA o plodné snaženia
ku ltOrnych pracovnikov v mlnul ostl. hovor il o umelcoch ko·
munlstoch e definoval široké mo~no <~tl slll!asného umeni a. Tu
vychádzal z tézy, ~e štát vynakladá vysoké Clnanené pro·
strtodky na kultúrny a duchovn9 život tudu, umelci m11 !t\
nesmierne vera možnosti v yjadriť svoJe estetické predstavy
a včl enlt sa do celkového kultllrneho prúdu. hfad ať v ~Ivota
námety a lnšplrAcle, brOsH sl svoJu umeleckO reč. vzátomne
sa esteticky ovplyvňovať a pod. Všimol sl t niektoré ldealls·
tlcké estetické koncepcie, ktoré zut~uju t)lohu umelca z u ~u Jťl
teho tvori vý hortzont a nemOZu mat pozltfvnv dosah v spoloč·
nosti. S!ršle hovoril l o umelecke! krlhke. ktoré zat111f nerieši
niektoré estetické otázky. Strana urobf vSet ko. aby mobtllzova111 umeleckých kritikov. vychovávala Jeh k zásadovosti 11 k
plnému t•ozvl1anl u marx-lenlnsk9ch estetických kategOrll Príto mnosť dobrej, zásadoveJ a vederky rund ov11 no1 krlt1ky v našeJ kulttlre je predpokladom zdravých tvori vých diskusii a
<fal šteho rozvoJa cel el naše! kullOry. Osobltnfl hovoril s. Hr uš·
kovlc na 11dresu niektorých umelcov ktor! v krlzov9ch rokoch nemall dosf pevno'ltl 11 vl astne! ldP.OVP.I Istoty. O čakáva
sa. ~e v9raznou angažovanou tvorbou prPukálu tito umelci
svoJe ~>tanovlská 8 IPdnoz nn č nq prlklon k 'IOCIIIIIstlckej IIPO·
ločno~tl.
ZDENKO NOVACBX

Predstavuje sa

Ked' pllaobfle na Morave, nezabei date
na s lovensk li tvorbu ? Má le dojem , te je
dn11t s li č a sn e ( s lovenske( Jlterat6ry pro
vU od bo r ?

Z

vys l oviť

avo(e p rla·

- Nojvllčšfm Je túžba velmi nespev~c
ka - aby sme celá rodina žili spolu,
čo Je tiež jeden z predpokladov pre dob·
ré spievanie. A ďalšou (e: zaspievať sl
v Bratislave.
M. MF.:SAROSOVA
Mári a Tu r ň o v 6 - P l v a č k o v 6. Konzerv atóriu m 1' Bratlalave abao!Yovala u
pro f. MArie Smutnej-VIkonj, Vyaokl
likolu m6zlckfch umenf u prof. Anny
llr ui onkej v r. 1971. Stlie anallmh
zlakala al po 6 apelnom koakurze do
Divadla Zdeňka Nejedl6bo v Oatrave vo fe bru6rl 1972 v tlohe Travlaty. Od
.zač iat ku d lndelnej aez6ny 1972-73 nai tudovala 61ohu Norlny 1' Donl1ettlho
Don PasqualovJ, poatavu KaroUnyv Smela nových Dvoch vdov6ch a taras pripravuje Conatanzu v komickej opere W. A.
lozarta Onos zo aerallu (prem16ra v po·
lovlcl o któbra t. r. ). Pri jedneJ z nh·
i tev mladeJ alovenekeJ apedčk y • Bra·
tlalave ame s unatlll jej roaprhanle:
Súťa~ v rámci Pra~skeJ Jari bola
moja štvrtá. Ešte za štOdlf na VSMU som
zf1>kala titul laureátky na sOťažl Antonflla Dvoi'áka v Karlov9ch Varoch. V sú·
ťaži M. Schneidra-Trnavského v Trnave
(v r. 1971) som obsadila druhé miesto.
Potom prišla l. Interpretačná súfaZ v Br·
ne (v aprlll t. r.), ktoreJ som sa mohla
zučastnlf len preto, žo pOsobtm na Morave. Zlskala som druhO cenu, pričom
prvú neudelili. Išlo vlastne o vylučova ciu
súťaž pre Pražskú Jar, na ktoreJ bola
učast len motlm tatn9m, najskryteJšfm
žolanlm. Na prlpravu pre brnenskú súťaž som mala velmi málo času, v dl·
vatlle som bola pred premiérou a voln9ch chvll pre ,.docbádzo(úcu" speváč 
ku nezostáva vera. Manžela mllm totiž
v Bratislave. syna u mamičky na stred·
nom Slovensku. . • Počas prlprnvy som
často spornfnala na moje profesorky. U
prot. Smutnej-Vlkovej som zaclnala. Uči·
la ma pocttvef muzikantskej práci. !ll9·
lovot čistote, správnemu frázovanlu a
vnútornému v?razu. Najvtlčšla devlza,
ktorú som sl od net odniesla - spiA·
vaf vždy a všade, za ak9chkolvek okolnosti. Prof. Hrušovská objttvlla, !e by
~om bola schopná sptevaf at kolorattlrne partie, učila ma technickeJ lahkostl,
brilantnosti a adekvátnemu v?razu jednotllv9ch opern9ch postáv. Ako bývalá
operná umelkyi'la dávala svolfm poslucháč om neocenttelné rady z bohat9ch
skúsenosti.
Na sú l'a ~ l Prafskej jari v kateg6rll
! len p rvú ce nu neudelili, drub6 zfakala
Anna Kratochvllová 1 Brna a apedčka
z NDR a treti a cena a tf m aj titul lau·
reá t sú ťafe Pra!sk6 far 1973 patri elt e s polu 1 dvoma uhranlč n ýml s pe·
-,áčkami (z Maďarska a Bu lharaka) vám . • • AU alí p ocity 6 č astnl čky tak6ho
zhaln6ho a úťa2 n 6 ho (6ra?
- Je to predovšetkým aj určitá odva ha, overenie sl vlastneJ nervoveJ sOstavy
a pocit zodpovednosti. Podobné pocity
som mávala ako LOčnl člar ka na medzi·
nllrodn9ch poduJatiach. Po sútaZI som
mala nádhern9 pocit. C! ovek začt na vla·
cet vertt vo vlastné sily, dostane vzpruhu do ďal šeJ práce. Predtým - v Brali·
slavo som mala velmi málo prtležltosU
na verejné vystt1penla. Dokonca svoje
absolventské predstavenie som spievala
v rámci družby VSMU a JAMU v Brne.
Co znamená vU p oalednf hpech p re
prácu?

r:<~lsl u

- Hosťovala som v pra!skom ND v opere Dve vdovy a mám pozvanie na
Očlnkovanle na PražskeJ Jari 1974. Na
základe výsledku brnenskeJ súfale budom sptevaf - spolu s kolegom Klemen·
tom 'Siowtoszkom, ktor9 ziska! v Brne
prvú cenu - v decembri t. r. (v rámci
MedzinárodneJ trlbdoy mlad9ch umel·
cov) s Karlovarsk9m symfonickým or·
chestrom na koncerte v Karlových Varoch a v Prahe, pod taktovkou Thomasa
Sanderllnga.
Máte v Ostrave mot:no1tl pre koncert·
n ú či nnosť ?
Pomerne malá, ale po súťaži sa
zlepšili. Hned teraz som mala 25. a 28.
máta t. r. polorecltály so spomtnan9m
lr.olegom.

Letná aktivita MOKU
Mestsk9 dom kultOry a osvety v Bra·
tlslave pripravil na letné obdobie množstvo koncertov. V máji a v (Qnl 1973
( každG stredu a sobotu o 19,30 hod.)
zaznievali z RadničneJ veže vežová kon·
ce rty, ktoré maJO velk9 ohlas nielen u
Bratislavčanov, ale aj u náv:ltevntkov
zo zahraničia. Za uplynul9ch desa{ ro·
kov ožtvená lradlcta zapustila hlboké
korene.
MDKO nezabudol ani na mllovnlkov
dychoviek. Pripravil pre ntch od 17. má·
ja do 16. septembra ,. promcniid nn koncerty" dychových hud ie b, ktoré sa uskutočň ujú na bratislavskom hrade, v MedickeJ záhrade, v parku na Račianskom
mýte, v Sade janka Krála, na llerranskeJ, na Strkovcl, na Smldkoho ul. a na
OstrP.dkoch. Nn s pomfnaných koncertoch
účinkujú:
Posádková hudba, Ostrodná
hudba Ministerstva vnutra SSR, dychový stlbor DPMB, Spotilr, Prlcvozanka,
Vnjnorár, Vatnoranka, Slovnaft. Mlad9
strojár a Zeteznl č lar, Novosolanka z De·
vlnskef NoveJ Vsi a niektoré dychové
hudby z Ciech (A matt Kraslice a Krno·
chovka z Kolfna). Porladanlm promenád·
nych koncertov sledule MDKO oživenie
viac nav~tevovan9ch miest, spr(Jemnonln
oddychovúho prostredia a t9m zvyšovanie kultúrne J CH·ovn11 nášho mosta.
Azda natzaujlmnvelšle sť\ Letná komorné kn ncerty - už tradične no 111~
dvori Staret radnice. Vyplnafú určitO vil
kuum kultflľltyrh podu(atf v letn9ch mc·
slacoch. Umelecký zJžltok umoct)u le
vhodné proc;tredlo. Cyklus letných ko
morných koncertov sa začal 19. fúna
t. r. a potrvá do konca augusta t. r.
Uskutočn! sa l l komorných koncertov.
na ktorých prtv!tame napr. komorné
zdru2ente ERBEN z NDR. PROKOFIEVO·
VO KVARTETO zo ZSSR, SLOV! SKe OK·
TETO z JuhoslAvl~ MUS ICU CAM ERU z
Prahy, VIEDENSKt: DYCHOVe KVARTE·
TO. SLÁCJKOVe KVARTETO z Polskn
atď.
LEOPOLD KARAFIÁT

Noví absolventi
Tolltoroč11á ve!mr bohate! pre1Lliadkt1
absolventov na bratislavskom Kon:erva·
tóriu by si vyžiadala hlb!f pohtad. Do
života odclldd:a 11iekolko desiatok dobre
pnpravenýc/1 absolvetttov, :: ktorQch na
seba tmmoriadne upozornili klavirlstk1J
EleOtl6ra TRCOVA, Mcfria COBANOV Á,
Mária K ONRADOVA, Magda KOTRUSZO~
V Á, celý &amos tatnQ r ecltcfl absolvujú .ca lc011a TRCOV!.-H RINOVA, Milan VIN.COUREK, Edita KOPECKA a Judita HA .I ft\ROV Á. Spommatli absolventi vy sttípi•
li buď v sre11i SF alebo v Zrkadlovej
sieni Starej radnice a preuká:alt zjavn~
sklony k sólistickej práci. Mnohl :: nich
absolvovali u~ r6:ne významrté sú(a:e,
Vl/Stupovali často na SkOlskQc/& koncer•
tocll, majtl :a sebou desiatky i.:oncert ~
ných brigád a pod. Je sympatické, ~a
väéštna z nich nastupuje tlčlt na ĽSU,
takie mo~no očakáva(, :e do jednotUvých okresov prrde nove! wrtelecká a organizačlld krv. V triede :asi. uč. prof.
Custdva Ve černéh o absolvovali t. r. d vaja: Cu11ike BAC.A SSOVÁ a V ladimir KU BOVCÁK, ktorý hral 1 mimor iadnym
uspccllom VIolončelový koncert Bohusla·
va Martinu. Už tradične sa vlolottčelová
trieda spomínaného profesora r eprezen·
tovala k plnému uspokojeniu pr ltomnéllo obecenstva. V husľových triedach vu~ttíplll
na najoyššfch absolventsf.;ých
koncert och Mikuláš KOVAC, ktor ý znamenite hral Cltačaturianov hustový koncert, Jarmila MACHAJDIKOV!., ktorfJ sl
zvolila jeden z Mozartovýcl: kotlCertov,
ivona KOSINÁROVÁ a J cftt ECKHARDT.
Vo všetkých prípadoch ide o dispottova·
•té. technicky dobra pripravené a per.~pcktlvne typy. Bohato bol t. r . :astú·
pený l vokcflny odbor. Okrem dnes u~

Pedagóg - žiak - klavír
.. . hovorí A l~be ta ELANOVÁ, pro'esorka Konzervatória v Bratis lave
Ako c harakterizuje te súl!asn ú slovo n·
s kú k lavlrnu Jkolu ?

e

Vychildza z v9sledkov záslu.tnej
zaklodatelov hudobného školstva no Slovensku. Proresort Ruppeldt,
Karendovct, Kajctánová, Smldžárovú, Križan a tnf za verm1 falkých podmienok
položili JeJ základy. Tento kolekllv vychoval prvých slovensk9ch klavlrny~;h
pedagógov, ktorých vllčšlno lo podnes
činná na 1·0znych hudob ných Inštitúciách
a tradu(e v9sledky Ich tvoriveJ práce.
Snažtm sa pracovať bez strnulého
llpnutta na doterajšieh smeroch, prehl·
bovaf a rozvfjať to, č o sme v dotcratiilch krátkych dejinác h slovenske! klavlrne( školy zlskall, h l adat nové cesty
maximálnym využlvanlm v9sledkov všal·
k9Cb sQčosn9ch klavlrnych !ikOI, venova ť
pritom osobltnG pozornosť slovenskeJ
klavlrnef tvorbo. Zameriavať sa na to,
aby sa študuJOca mládeZ s i'lou o boznámila a z net čerpala. Ale hlavná úlo·
ha, ktorO sledujeme, fO vlesf !ltuduJú·
clch k správneJ Interpretácii klavlrne(
hry a zabezpečovať k~dre, ktoré tCtto
Qlohu odovzdávajú ďalšt m generáciám.
Som presvedčená, Ze sOčasná slovenská
klavlrna škola sl zvolila aprávny smer
pri vytýčenf svottcb Qloh a 2e Ich splňa.
činnosti

e

Co sl - podla vás - mo2no osvo (ovaC zo s ovie ts kej k lavlrnej melod iky?

pošty

Cuopi1 Hudobnf !Ivot zo dfia 21. V. 1973 unre jall o. L a j lll6nok P. Mlcbe·
hcu .,0 v zácnom remeale".
Tento lB6 nok - roahoYor a mejatr om huallarom Karolom Nosálo m - ma
zaujal preto, le celf avoj l lvot - od mal6bo chlapca venoval aom hre ne b ul ·
llach, ako amatér, ne1kGr profeelon61 l pedaa6a. Za avojej dlboroi!De j či o noatl 
vyie 40 rokov ako aikromaf učlter hry •• huallech, prello mo jimi r ukami mnol·
Hlvo husll - naučil aom aa poaudzove( Ich hodnotu a k valitu. V t omto smere
za svoje skhen011t1 -vd'el!lm majetrovl hualla rovl Otalrarovl Splndlerovl (Ateller
umelec k6ho h ous lai'atvl v Prahe ), ktorf aa avoje práce mal nlekolk o zlatých
medailf. Osobne ma naul!ll po.udaovať a hodnotiť kvalitu huslf.
Va mi uvere jnent čl6nok .,0 n6cnom r emeale", ktort velmi krb ne e vf atllne
h odnoU pr6cu mejatra buallara K. Nodla, aom pOChopil l ako -výnu a podporu
p re obnoven ie huallarakej tradJcle a majstro-v, ktorf aa t omuto -vz6cnemu remeslu venu jú. Prbe preto reapjem l na v61 č 16nok ( a m uf ma, že doelel aom
tak n eurobil ), pretol e u ab aa Vrltkach 14 rokov - dnes ul mof no poveda(
na pro(ellon61nef trovnl - buallarat1'u aa -venuje .FE DOR NEMEC. Ide o mimo·
riadny ta lent. Za č faal ako aamouk - podle modelu Guaruerlho a d nes p racuje,
u! v lastnou cestou, 1 cielom: d011lahau ť vo -vý robe a konltrukcll fo najvyUiu
zvuk ovú liro v eň. Sá m al zhotovil -vietky p rfpra vky a po môcky pre výrobu h olil,
okrem toho rôznymi akUkaml abotoyif vleatný podklad l lak na husle, ktorf
• dnelnom zloleaf mt vyaokt kvalitu. ftalet al vytvoril velmi dokona li -vleetnt
koniltrukclu Juboy po pe-vaoataef l akn1tlckej atrá nke. Hu1le -vytvorené F. Nem·
com boli u l vy1tevovan' na vf ateve 1udov6ho ume nia atrednébo Slovea 1ka v Bof·
n lctacb a • Martine. Dielo vynoreat F. Nemcom je (alko oplaovať. Je to na j·
Jepl le vid iet na vleata' ~~ a avukovo -vy1kllaf.
F RANTIŠEK KOVACIK. skladater, Martln-Vrutky

- Na ku:Zdom koncerte splavom aj
s lovenské veci a do kaldého zaradlm okrem samoslutnS'ch piesn! - at Jeden
cyklus. V ostrovskom rozhlase som nahralo Jurovského cyklus Muskát. Splovom
plesne A. Moyzesa, D. Kardoša, samo·
zrejme - M. Schneidra-Trnavského, Fr.
Ka[eudu. Clllm, že sa na Morave páčia.
Studcutky
ostravského Konzervatória
pt·lchádzajG za mnou, 11by som Im ob·
starala plesne našich skladaterov. Rada
bv som prlvltala novinky pre vysok? sop·
rán.
A keby 1ta moh li
n ie?

redakčnej

e

Našl pedagógovia kaldého stupň a
z poznatkov sovietskeJ klavlr·
ne( školy pre svofu teoretlckt1 prípravu
a pro praktické vyučov11cle metódy. Vy·
nlkajuce v9sledky v9znamn9cb, svetovo
známych umelcov, ktorf vyrástli zo so·
vlotskef klavtrnet ~koly a pomáhali ju
pozdvthn(J f na svetovO Qroveň , sú pre·
svedčlv9 m dOkazom o význame soviet·
ske( klavlrneJ metodiky. Spomfnam Richtera, Gllelsa, Kerera, aby som len n ie·
kofk9ch u viedla.
Zo sovietskeJ klavirneJ metodiky
sme st osvoJili to, že od samého začlat·
ku kladieme dOraz na r o z v o 1 hu d ob·
n é b o c f t en l a. Jeho vypestovanie v
žiakovi musi mat určitý predst1b pred
rozvo(om technickeJ zručnosti, aby mu·
zlkálny prejav nezaostal pri prevahe l!ls·
te mechanicko-technických návykov. Zá·
sadou Je rozvttaf techniku prevdne na
prednesenom materiáli - a nte samostatne. Napr. dr!aole r dk, zdvihnutie
prstov atď. nemOže b yf - podla soviet·
skeJ klavfrnct metodiky - samoúčelné.
Bezduché preh rávanle prstových cvtče·
nf bez obYadu na fyzlologlck6 a tntelaktuálne predpoklady !laka nie je apr6v·
ne. Zlak má hraf psychicky a eJ s valovo
celkom uvolnene. DOraz Je na zvuko·
vej a v?razovej strán ke klavlrneJ h ry,
ktord mo~no dosiahnut Intelek tuálnym
prfstupom k !ltddlu dielo. Interpretácia
musf zohladnlt formu a !ltýl hudobneJ
skladby.
SvstPmnlfrkou výchovou k uvornenostl
a pohybovej prirodzenosti sa metOdy
čerpa(Q

e

..reprezentatfvnych" absolventov Petra
DVORSKtHO a Juraja fJURNtHO (:
trrcdu prof. 1. Cemeckej ), o ktorých sa
u: veta hovort a viackrfJt sme o nich
písali, absolvovali dte Vlasta DROBN!.,
zncfma u! :: Novej scény, Ján KORITKO,
Dagmar PIKALOV Á a Hildegarda IV ANi~
Cov A. Je to sCubne pripravený absol ~
vetttský ročmk, dobre pou:iteCný v na ~
šom umeleckom zivote. Ako jedine! or ~
ganistka končila konzervatoricflne ua ~
dium Helena PETERICHOV Á a v ncfroč~
nom, dobre zostavenom programe po~
tvrdila svoja kvality. Prljcmt1Qm os vie•
!enlm absolventsksích kortcertov bolo
premiérové uvedenie Koncertu pre IUJr•
fu a komomsí orchester Milana Noooka,
ktorým absolvovala skladatetova dcéra
Kristina NOVÁKOVÁ. Je to dobre napi•
sané, v jednotlivých častiach kont rast né,
pre ltarfu vďačné a najma v rytmtc .kýcl& častiach mimoriadne zaujlmarl
diela. Uznanie sl :ískal l trúbkcfr J u ~
llus VARCIC, ktorý končil štúdie! Aru~
tunanovým Koncertom pre trúbk-u l
Vojtech FEKETe, ltráč na lcsttý r olt. Zo
všetkých dyclldrov si však primát od-.
niesol hobojista Jo:ef l>URDINA, ktor~
dokončoval šttídiá pri ::amesttwnl.
Ok rem týchto lpičkovýcll výkonou
mohli sme strctmíf tUJ kotteertoch v Do ..
me pionierov t ďalšieh absolventov: kla~
rlnetlstu Stefana SZOC..LOSYliO, trrlbká~
ra Petra SrS~IU. spcvcfkov Ladisla~:a
FRANCA a Jo:efa KIRSCHNCRA, klavt•
ristky Janu MOJZISOVO, Mtírlu SREN•
KEROVO, K vetoslavu OC..ÁHOVO, akor~
deonlstoo Gejzu VAJDU a Zitu JAMBO~
ROVO, huslistku Boženu MIKC..ETI COVO.
Plejádu absolventsl..-ýcl& koncertov dopl ~
nilo celovečemé vystúpenie absolventskej
triedy prof. Evy JaczorJej v oblasti kla•
srckého tattea.
E. Or.

predvedenia hry prlspOsobuju lndlvldua·
Uta !laka.
Vo valej t riede te n iekofko velmi dob·
rfch, talentounýcb l tudentoY. Ako a
čfm vytvárate ,.atmost6ru" toh to pracov·
n6bo prostred ia 7

e

Každ9 z nás má talontovan9ch a
menot talentovaných žiakov. Individuálny
prlstup k nim vyladuje dlhoročné skú·
senostl, pochopenie pre mláde! - a Iás·
ku k povolaniu. SabiOnovllosťou a ruli·
nérstvom nemožno dosiahnut v9sledky,
Ka~d9 žiak má InO povahovo črty. Vy·
ch6dzatú z rOzneho prostredia, nlo sd
rovnako prlpravent na štt1dlum na kon·
zervatOrlu a reagu(O rOzne na nové pod·
mienky.
Na začiatku so sna!fm spoznať leb
povahové vlastnosti a predpoklady pre
š tOdlum na konzervatóriu. Pozorujem leb
hudobné nadanle, psychické a technické predpoklady. Zameriavam sa na !ndi·
vtduálny prtstup ku každému llokovl.
Clelavedomou prácou možno u ka!d6·
ho dosiahnut výsledky do určitého s tup·
tla. RozhoduJe Ich nadania. Mám aj po·
zoruhodné talenty v triede.
Som náročná na hudobný pre(av
21akov. Vediem Ich k dlsclpllne, k sús·
tavnej a samostatneJ prlicl, aby vedeli
kriticky hodnotiť svojo v9kony a vý·
sladky spolužia kov. Sna~lm sa v triede
udržiavať dobré ovzdušie aj t9m. že
problémy s nimi vydlskutuJem. 2tact sl
uvedomuJú, že dOslednosťou a prfsnyml požiadavkami sledujem tch prospech.
Ich dOveru sl z!skavam aj tým, že som
Im vZdy k dispozicii nielen v odborných
vectoch, ale af pri r le!ienf Ich osobn9rh
problémov.
-6·

e

e

Zhov6rame sa s klaviristom
Petrom Toperczerom

Napriklad Ian v čase mOJho pobytu v Londýne z kla·
vlrlstov tu koncertovali Benede tti·Michelangell, Cher·
kasskl, Góza Anda, Gnryk Ohlsson 1 mladý maďarský
ldavlrlsta Dezsó Ránkt. HraJ som v Purcell Room na
klavfrnom recitáli diela Beethovena, Schumonna, De·
bussyho a Chopina a o nlekofko dnf nesk0l' Cojkovskó·
ho Koncert pre kiO\'Ir a orchester d mol v známeJ Al·
bert Hall. O anglických recenzentoch Jo známe, žo
zriedkakedy chvália, skOr niečo vy ~ltnjú. Preto ma po·
tešila priaznivá kritika v Daily Telegraph, čo jo Jeden
z naJčftaneJšfch dennfkov ntelen vo VelkeJ Británii, ale
nl v os tatných svetových metropolllch, kde vychll.dza Iba
s nlekolkohodlnovým oneskorenfm. Oalšle kritiky sa ml
počas pobytu v Anglicku, flal, nepodarilo zohnaf.
Dotolfm sl :aaoltotaf 11 te jto kritiky, ktor6 bola ave·
r eJnen6 dfia 7. 3. t. r.: "Mladý, čes ký klavirista Peter
Toperczer, ktorý absolvoval v čer a pOsoblvé vystOpenle
v Purcell Room, te Jedným z tých spontánnych hudobnl·
kov. ktorých vynlkalllca technika je jednoznačne v sl už·
bách skladatelo, bez svoJvolných, čl okázalých lnterpre·
to č ných zásahov. Toperczerov program zahrňoval diela
širokej výrazoveJ a š týloveJ palety - od Beethovena
cez Debussyho, k Schumannovl. Za každým sa sólista
plne ldentlflkoval so svetom skladatela, stávatuc sa
temperamentným mladým virtuOzom - v Beethovena·
vet brilantneJ rannet vfzll. V Debussyho Od razoch vo
vodo bol Jemným vnfmavým básnikom. Beethovenovu
sonátu C dur op. 2 zahral naozaJ vynlkajuco, v dyna·
mlcb.eJ !orme, naplltet ako tetiva a s adagiom bohato
tvarovon9m. Recitál ukončil sugestfvnym predvedenfm
Schumannovýcb Fašiangov vo VIedni, ktorých !eravá
prudkost prOdlla so zázračnou volnosfouw.
S touto kritikou úzko shlsf zrejme otb ka nal tudova·
nla Cajkouk6ho Klavlraeho koncertu b mol. Co vb
lákalo pri jeho aaradenl do repe rtoáru a a ko ste pri·
s tupovali k výslednej koncepcii I nte rp retačnej podoby ?
-

Objednávku som dostal z Londýna. Tom som bo

l uviedol po prvýkrllt. NeskOr nasledovall predvedenia

V službách

so SF v Bratislave a v NDR - v BorUne. Koncepci u
tohto diela som založil výlucne na s kladateiových po·
žladavkách v notovom zápise. Momentálne jo asi 40 na·
hrávok tohto diela v podanf svetových pianistov, pričom
kafdý sa snaží o vlastný vklad do Interpretácie. Tieto
rôzne sólistické nános y postupne zbavili koncert pun·
eu originality, s akou sa hrával kedysi v Petrohrade.
Vysoko st vážim naštudovanie S. Richtera (na hrávka
Richtera s Kara fanom ), ktorý
vo svoJej koncepcii sa obrátil
k originálu. CaJkovského kon·
cert považuJem za diel o sym·
fon icky koncipované, ktoré ne·
má demonštrova( klavlrlstlckd
techniku, ale vč leľ1 uJe sólový
part do symfonického prtldu.
!lroké plochy sl vyžadujú minimálne agoglcké výkyvy,
ak sa má dosiahnut celistvost výstavby. Tieto momenty
som s a sna!ll zobladnlť v prvom rade.

reprezentácie
Z•flil sa - po vl aňa j lo m vfťazs tva na Medzln6rodnej
trlbCtne mladých Interpretov - d ujem aJenUir o vale
eaallovanle ?

-

Mysllm, že áno Me l som velmi bohatý program.

Od 15. do 30. novembra minulého roku vys tupoval som

v NSR s FOK a s dirigentom dr. Václavom Smet&i!kom
- ako sólista Brahmsovho Klavfrneho koncertu d mol.
Počas tohto záJazdu som sa stretol 8 dr. Gohrem, riadi·
telom Jednal z nafvplyvneJšfch západonemeckých kon·
ccrtných agentOr, k torý sa prostrednfctvom UNESCO
dozvedel o moJom umlestnenr na MTMI a prlslObll, !e
bude so mnou l v budOcnostt poerta t. Na prvo polovicu
tnnrca budúceho roku uzavrel so mnou zmluvu na vyše
10 koncertov pre taliansku HudobnO mládež. V Januári
budílceho roku mám uvies( s berl!nskou Staatskapelle
V. klavrrny koncert SergeJa Prokofieva. V štádiu vyjed·
n4vanla Je aJ moje tíčlnkovanle v Solil - v novembri
t. r. V Prahe mám začiatkom februára uvlesf klavfrny
koncert Ravela alebo Prokofieva - v rámci Medzlná·
rodneJ trlbfiny mladých umelcov (cyklus koncertov !au·
reálov medzinárodných sO fe!!). Velmi sl cenfm ponuku
CeskeJ fllbermOnle na predvedenie Mozartovho Klavfr·
neho koncertu d mol. So švaJčiars kym dirigentom Pier·
rom Colombom, ktorý bol členom poroty na MTMI v
Bratislave, mám vystOptt v Zeneve - spolu 8 dal!Umt
O č astnfkml TrlbOny. Mám za sebou marcové vystOpenla
v ZSSR, kde som mal prostred.nlctvom Slovkoncertu trt
recitály vo Volgograde, v Riazani a v AstracbAne.
V apr!ll som uviedol v Rumunsku (Jassla Tlrgu Mures )
Mozartov koncert d mol. V apriU - na otváracom kon·
certe Košickej hudobneJ Jart som naš tudoval a uviedol
premiéru Salvovho klavfrneho koncertu. Vzápllt1 som
mal recitál v Halle. Na PražskeJ jari som bral 29. máJa
t. r. prvý klavfrny koncert od Sergeja Prokoflev.a. V per·
spoktfve te dlhšie turné po JužneJ Amerike (Peru, Me·
xl ko, Kuba a Chile). V prfpade realizovania mám po·
nuku od dirigenta Burkha na vystOpenle v Michigane.
No a napokon - v decembri ma čaká záJazd so Stát·
nou fllharmOntou Košlco do ZSSR. Op!lf tu uvediem Mo·
zartov koncert d mol.
Ako je aoán1o, v marci ste a baolt ovalJ dve koaoart•
11 tohto
bOIIOflnla?

at Yyatúpenla v Loodýoe. Ak6 boli nla dojmy

- Hudobný !Ivot Londýna Je bohatý. Celé koncertná
sezóna má priam festivalovO atmosféru - v poč te umel·
cov 1 v Ich kvalite. Denne tu odzneJil 3-4 rOzne kon·
certy, na ktor ých llčlnkuJQ poprednf svetovf umelci.

Recenzujeme
ROBOTNICKA HUDOBNA KULTOilA

J6o Klimo, aktivista a organlz6tor ro·
botnlckych speváckych s polkov na Slo·
vensku nám vo svojeJ publlkécll .,Sio·
f1Di k6 r obotofoke spevokoly na Slovan·
sicu". ktorO vydal v tomto roku OPUS
(eko l. zvDzok edtcle Pamau a doku·
menty a zbornfk Mestského domu kul·
ttlry a osvety v Bratislave J, približuJe
tó časf robotnfctva, ktorá sa zdrul!uje
' speváckych spolkoch, a tak sa stáva
aosttelkou a štrltelkou robotnfckeJ ples·
11 y .nase j krajlne v medzivojnovom ob·

Nitrianska lutna
Pek11rl myšlierdcu - poriadaf Sllfaf mladých nad 12 ro•
kov v spe ve a sólovej hre 11a hudobné nástroje - r ea•
lizovalo v máji Programové oddelenie pre prácu s det ..
ml a mládežou pri PKO v Nitre. Sútaž niesla ncbov
"NITRIANSKA LUTNA '13".
OrganizcUorov sútaže vedie uJCachtdý c~eC - pod•
nietir a zvýšit záujem mládde o pozname a Interpreta ..
eiu klettotov hudobného umenia, podporU záujem mia ..
dých tudi ua r ozvoji svojho hudobného talentu, podpo ..
rif icll záujem o sús ta vn~ Jt údium d iel t vorcov vážnej
hudby.
Programové oddelenie pre prdcu s detml a mldde•
!ou chce zo stita~e Nitr ianska lutna vytvorit tr{:ldičml
akciu, ktorá by každoročne umožnila mladým ukdzat
výsledky svojho Uúdla a umeleckého rastu. CieCom
v§ak zostáva l naďalej prispie va( k dal!lemu rozma ..
chu hudobného !ivota v Nitre, o ktorý tak vzorne dbd
Kruh priateCov umenia pri PKO.
Prvého ročn íka súfafe Nitrianska lutna '73 sa : ú ..
častnilo 87 mladých Cudi - prevažne žiakov ĽSU, ďa ..
lej frekv entantov hudobnýcJl f..:urzov pri PKO a študell ..
tov stredn ých lkôl v meste. Na &tUafl sme počuli
skladby v poda11f apevákov, klaviristov, akordeonistov,
nechýbali atll sláčikové a fúkacie ndstroje - od flauty
cez klarinety, trúbky, až po lesný r oh. Už I. ročník
stUaže ukázal, že pôjde o kvalitnú akciu, 1tdročnú na
výber skladieb a lcll podanie.
Do podujatia sa s veCkým nad!enlm a aktlvnou účas ..
tou zapojili v Nitre žijúci skladatelia: J. Rosinský at
B. Urbanec. Druhý svojou ltllciatfvou viedol I. ročnfk
Nittianskcj lut ny. Pre f inálový koncert skomponoval
slávnost né fanfáry, ktoré v podani žiakov ĽSU zaznelt
v Estrádnej hale PKO dňa 21. V. t. r . Vážnost' tohto
podujatia svojou účasťou podportll vedúci tajomník OV
KSS I ng. R. Vančo, tajomnik OV KSS V . Zdvodný , pod ..
predsedcs ONV v Nitre Ján Melil, predseda MsNV I ng,
Pavol Domasta a koncert otvoril podpredseda MsNV Jú ..
líus Kocman. Na t omto koncert e mtmo súfa:! vystúpil
detský komomý spevácky zbor ĽSU pod vedenlm u či •
t e(ky Magdy Hrmovej a ferukfi komomfi zbor za dlrl ..
govanla odbornej asistentky PF v Nitre M. 15urindovef.
Zeláme sl, aby pekn4 my!lienka a u! Caclltllé ciele
Nit r ianskej lutny nakll l v budúcr10stl Mdšcných orga ..
11izdtorov, úspešných úča s tnikov a podporu od zalnte ..
r esovaných čirtitetov 11a polí kultúrneho život a v meste.

EVA KUCEROVÁ, CŠU, Nitra

Akt je d l pos tup pri l ttdlu ?
- V prvom rade sa snažím čfm skOr naučiť prfsluš né
dielo spamllll, č o Ide obyčaJne ruka v ruke s vyrov·
návanfm sa a technickou problematikou. Pravda, v nie·
ktorých dielach sO Oseky. ktoré vy!adufO llporna detail·
nO prácu, aby sa stall .,neomylnýml". Samozretme, tým
sa práca na stvárňovanr diel a Iba začfna.
Akf je dl uhor oa nCa h usllotnoetl a nada nia?

- Volakedy umelec vystačil 8 velkým nadanfm a 1
menšou usllovnosfou. Pri dnešných nárokoch IB možné
prerazU Jedine s maximálnym v ystupň ovanfm svoJich
možnos U.
M6ta pedaaaalok6 ambfole?
- Predbežne som o tom neuvažoval - zatial mám
tolko práce, fe v prfpade pedagogickeJ činnosti by som
mal času elite meneJ.
Ste sólistom Slovenske) fllbarm6nla, no IIJate • Pra·
be. Aké Yf hody a anf body plyni a dlho etablovania
1a • tomto mn te ?
- NemO!em tvrdlf, že by som sa stretol s nevýhoda·
ml. V Prahe je bohatllf hudobný !Ivot, sllneJšf tlak kon·
kurencle, ktorý je nevyhnutnou podmienkou ďalšieho
umelcovho rastu. Je tu viac telies. s ktorými mám mol!·
nosf spo lutlčlnkovat. V určitom zmysle slova sa ml podarilo zlskaf v pražskom hudobnom !lvoto Ideálne
postavenie. Ved z generácie mlad!lfch Interpretov llčln·
kovali doteraz s Ces kou filharmóniou Iba Hudeček, Ma·
tou!lek a B6lohlávek. MoJe prvé vystdpenle 8 CF bolo
v r. 1971, kedy som uviedol Boi'kovcov klavírny koncert
A napokon - rad Interpretov u! dnes nebýva v mtes·
tach svojho pOsobenta. Lletadl4 l telefóny umo!ňujO
pomerne v krátkom čase prekonávať velké vzdialenosti.

dobi. Vznik t9cbto spevokolov, tch ak·
t!vna člnnosf l neblahý zánik, spôsobený nástupom fašistického reflmu, n6m
predstavuJe nielen obrovskO snahu. ale
aj potrebu prezentovať hudobné umenie
robotnfctva ako triedy. Tento zlo! ltý pro·
ces postupného triedneho uvedomenia
autor ukazu je na činnosti Zdruleota ro·
botnlckyoh apedckyob 1poJkot na Slo·
venaka 10 atdlom v Bratislave. Konkr6t·
na člnnosf Jána Klimu, teho spolupra·
covnlkov, pOsobenle speváckych spolkov.
Ich podmienky, z6žltky l faktografický
materiál nám dba jasnt obraz o kul·
tdrnom bnuU, vtedy alte nie celkom
Ideologicky Jasne zameraného slovenské·
ho robotnfctvs, ktoré po boku ldeologlc·
ky vyspelejšfch nemeckých, českých a

Zhováral sa: V. CI!IK

Skladatet Jozef Rosinský odovzdáva diplom tUJjmlad!le•
mu účastnikov/ Nitrianskej lutny '13.
Sntmka: B. Kolibu·

e

Osobnost a dielo
velkébo českého hudobného skladatela Josefa
MYSLIVECKA (9. III.1737
v Prahe - 4. II. 1781 v
Rf me ) sil s t4le predme·
tom záuJmu hudbymllov·
ného obecenstva l šttldla
teoretikov. O autorovi
opier a symtOnU mozar·
tovského razenia, pOso·
blacom dlho v Taliansku,
kde prijal meno Vena·
torlnl, napfsala sovietska
splsovatelka Marietta Sa.
glňano vá "ZabudnutO his·
tOrtu", Sona Spálov6 ro·
mán "Il dlvlno Boamo -

madarských robotnfckych speváckych
spolkov plni lnternaclon61nu povinnost
šlrltal a robotnfckeJ revo lučnej plesne.
Autorova snaha - rozosplevaf slovensk6
l'Obotnfctvo - vyznieva velmi dprlmne a
i!ltatela určite nadchne jeJ obetavosf a
šlachetnos f pri uskutočňovani tohto verkého oredsavzatla.

•••
Zbornlk

materl6lov 1 konferencie,
v m6jt 1972 l pri prflefl·
tostl 100. v 9ročle zalo!enla prvého ro·
botnfckeho spevokolu v Bratislave), ok·
rem hlavného referátu dr. Zdenka No·
váčka. CSc. ..Typoaralia a (ej h!Jtorlc·
kf vf toj" prtnUa do poslal neznáme rak·
uskutočneneJ

Božský Cech", Jaroslav
Celeda monograttu .. Jo•
se! M ysllveček - tv~r
ce pražs kého nái'ečf bu·
debnfho baroka terezlán·
s ké doby", dr. Rudolf
Pečman i!tOdlu o Mysli·
vačkových
operách a
pod. V Prahe existuJe
prfpravný výbor Spo l oč·
nosti prlatelov umenia
Josefa Mysllvečka, ktort
v týchto dftoch odoslal
do Moskvy plaketu 1
Mys llvečkovým
portr6·
tom.
(Yo pJ

ty a dokumenty o verejnej hudobnospeváckeJ činnosti náš ho robotnfctva.
Jednotlivé referáty našich popredných
hudobných vedcov, pedagógov a osve·
tových pracovnikov značne roz!lruJO po·
hlad na rodiaci sa organizovaný hudo!).
ný prejav robotnfkov. Jednotlivé faktografické materiály sd spracovani§ tak,
že v nlch možno pozorovaf zložitý procea
postupného prerastanie speváckych spol·
kov v revolu č nO silu, schopnll bránU a
presadzova( záuJmy robotnfcket t riedy.
Obidve publlkécle sO hodnotné a zá.
vafné naJma tým, že vynášajO na svetlo
doposlat meneJ obJasnenO kultllrno·osve·
tovtl člnnosf robotnfkov na Slovensku
v obdobf medzi rokmi 1860 al! 1940.
DUSAN BILL

Prešovská Veselá vdova
LeMrova Veselá vdova ešte Mále ;;ostava jedným z najznámejšrch črsel kla lického repertoáru, opradených legen d ou neodolatetnostl a nesmrtelnostl
,.operety storočia". Casta sa objavuje l
na najväč§ích svetových operných scé7lach v sprievode žiarivých mre1t reziserov a spevákov (to najmä!), dirigentov ba i choreografov, čo sa po kaúlrí
r az viac-menej ~·ydarcn1íml ripraoamr a
zmenami pokrisla l'!tťa~rf z drcla IIO!"é
estetické i spoločen.~ky platne h•ality,
dosia/muf umelecht hodnoverno.~r tejto
u:: takmer sedemdesratročnej Madamc.
~atrska sa mi tu spomrcnku 11a prvrí
po•·ojnovtí mscc1Wcttt v pra;.{kcj Opere
5. 1.-vétna, v ktorej sa ;;o samych ru::pako v nad vla.~tnort odvahou uvád::at
operetu, uchýlili k štýlu crrkusot•cj l.mffonády so sériou lluziomsttckých §prlcov a gagov graf Danrlo napriklad
švthal stojkfl na tuctovej •toličkc a
zvodným pohľadom zdola zvtirl::al dánw
svojho srdca. (Ale bol to tenori.~ta.)
Takato chaotická roztatarcnosf vsak,
pravdaze, bytostne odmietala lahodnu.~r
o melodicktí" konsolido!'anosf httdúy. emocronalny ob.~ah jej výrazu.
Popri dnes uz ,.legendárnej bruselskej
verzii" Veselej vdovy v choreografii
Mauricea Béjarta, v ktorej na konci tejto operety rachotia guľomety a 11a javr.;ko sa privalia tanky a vojaci, eJ:i.~
tuje druhý eJ:trém VO forme .,Vl/SOkO
estetickej revue" v i11terpretácil drtthé110 chor eografa svetoveho mena: Johna
Cranka v Stuttgarte.
Ktosi bol povedal, ze operu nesmie
dostat do rúk choreograf, pretote ten
paf:uje hudbu in a k a má za to, ze v
jad.~kovom pohybe musí byt niečo, čo
nemá nič spoločné s prtbcltom diela.
Uvedené prtklady dokazujtí, ze to platí
' pre operetu.
Vo frankfurtskej opere zverili pred Iledávnom r éi.iu Veselej vdovy :márnemu
rakcískemu Ottovi Schenkovi, ktorý s
Anjou Siljou a Haraldom Serafinom pod
t aktovkou Ch. van Dohnanyiho upadol
do opačného extrému: na citový vztah
Clavarlovej a Da11ila položil taký vážny
člnohern(J akcent, že napokon predsa
len plytk ý príbeh neuniesol fažka dramatlckti kle11bu. A napokon táto samopa§ná vdovička odolala dokonca l
t riezvejším Angličanom v Sadler's Wells
opere, o ktorej prsali ako o .,umeleckej pohrome".

s menom dtrrge1cta Zder\ka KOSLERA
spáJa sa rad opem/Íclt 1 1.-oncertlzýcl&
uspecllov uplyllulej sezóny.
Snlmka: J . Vavro

K hosfovaniu

Kde asc je tá ,.:latá stredná cesta",
presna miera a vyvcizenosf L•šetkych zlozick v rámci tohto zártru vôbec a v
prrpade Ve.~elej vdovy osobitne? ll'a ha rach nerastre, v poli ju nesejti - ani
slovami sa definot•ar nedá, keďže okrem presnf!ho dávkovania operetného
korema 110 lekárnických vá::kach (cum
yrarto salis, alebo sa spálrš!) je tu ešte
niečo, čo úy sa mohlo volať spoločen
ská atmosféra - a ani to nre je v§etko.
Ro::por11 teda trvajtí ďalej i popri samo::rejmom predpoklacle, ;;e •klasická
opereta práve tak ako opera mu s i mar
predovšetkým specakov. l keď posledné
slovo má napokon v::dy Rc::i~ér.
V susedstve t!icltto umelecktích prehier, pod ktorými svietra mená sveto::námych rei.isérov a choreografov, predsa len celkom bizarne sa vynrma Veselá
vdova, ktorrí na záver t ejto sez6r~y
uvrPdla spevohra Divadla J. Zaborskélto
v Pre!iovc v réiii Jána Silona. Keď sa
v prrpade insce1tacie Leharovej operety
,.Paganilti'' v uplynulej sezóne moltlo
konštotovat, že pr.e absencm tenoristu
lo bol ,.Paganilli" bez Paganmlho a celc2
tare/ta llerecko-spcl'áCkej inter prelarre
le::ala 110 sopra11i.~tke, v prrpadc Veselej vdOV!f sa tetrto nedostatok zclvojlllrsobrl, preto::e táto opereta ••y:::aduje be::podmienečne dv ach kvalilllfíCh tcnoristov ... Je naozaj nepochoprte/11~. prečo spevacky také naročné operety lll.~cc
'llljlí u nás sríbory, v ktorrích 1taskrze
met predpokladov 11a aspo1l zne.~tlef 1111
tirOt'eli interpr etacie. aby sa divadlo nemuselo za svoju practt pýrrr.
Táto se::611a v Prešove 11cbola práve
naj!iCastl!ejšia, 110 treba dufat, ie ::u stane Vfíllrntkou. Pretože popn mscená czách akým bolo Caro cirk ttsoqích sl'e tiel, Pán Pickwlck a Veselá vdovCI, vr cholom se::6ny 1972-73 sa stala oovoclná slovenská ludová spevohra Simona
Jurovského Vietor od Pofcmu a svtelt
ako jedimf hviezdička na po$nuímom dtvadel•IOm nebi tohto r oku.

GIZELA MACUCOVÁ

Desat rokov súboru
ARS CAMERALIS
Pražský súbor ARS CAMERALIS vznikol na začiatku roku 1963 na podnet
svoJho umeleckého veddceho, klarlnetistu a skladotefa Lukáša Mat o u~ k a. Od
snmého zaflatku sa Jeho mladi členo
vla (spev, flauta, klarinet, viola, k lavlr) venujú Interpretácii prevažne neznamef alebo meneJ známeJ hudby vok.slno-lnštrumentálnej. Okrem skladieb
:tískaných z rôznych archfvov (vrátane
vlastných
preplsov s tarých notácll)
predvadza subor hudbu sútnsných skl~
duteľov. ARS CAMERALIS }e ensemble
známy nielen u nás, ale 1 v cudzine.
Mnoh( sueasnl skladatelia naplsall a pfšu pre súbor nové diela (okrem čes
kých aJ K. Meyer, L. Dallaptccola, Ch.
Schmidt, D. Morgan, Th. Musgraveová,
M. Marbéová ). Niektoré skladby svetových autorov predviedol súbor v CSSR
JlO prvý raz, napr. Tri plesne na Sha·
kespeara a Eleglu pre sólovú. violu od
l. Stravinského.
Za svojeJ existencie ARS CAMERALIS
umelecky vyzrel a je dOstoJným reprezontantom českého Interpretačného umenia. je potrebné v yzdvihnú ť najmä výkon
mezzosopranistky Zuzany Matouškovej
(členky súboru Pražskl
madrigallstl ),
ktorá po speváckej l Interpretačnej
stránke vyniká v dielach historických
l v štýlovo odlišných skladbách s(tčas
ných autorov.
-vla•

zahraničných

Spev nepozná hraníc
Spomedzi krásnych večerov, ktoré
nám v zrenovovanej budove opery SND
prlpravlll hosťujúci zahraničn( sóllsti,
doznieva stále ešte v ušiach l srdciach
bratislavského operného obecenstva vystúpenie umelcov Vefkého divadla. Moskovčania
nás,
aj napriek absencii
mnohých špičkových sólistov očarili svoJim speváckym maJstrovstvom, pri čo m z
výsledQ,1ho doJmu snažf sa skúsen9 po·
slucháč dopátrať prlčln tak vysokej profesionality. Z mnohých zaujfmavých uzáverov spomeniem Iba jeden: vrcholné čfs
la dvoch koncertov VeYkého divadla árto v podani Jeleny Obrazcovovej a
Jevgenija Nesterenka - vá:lne otriasli u
nás často pertraktovanými názormi o
svoJbytnosti národných vokálnych škOl.
Obaja umelci predniesli známe árie talianskeJ a francúzskej operneJ klasiky v
tok dokonale autentickom vokálnom vydani, :le sa s nimi smelo mO:lu postnv!t
na scénu Scaly, čl VeYkef opery. A neboli to Iba spevácke exhlbtcle - nnopak, potvrdilo sa, že len dokonalé
ovládnutie remesla - formy, te schopné daf vyznieť plnohodnotnému hudobno·
dramatickému obsahu, ktor9 1e ukrytý
v skladateYovom zápise. Tenorista Vladimir Atlantov, ktorý na eeskostoven
skom zájazde Moskovčanov spieval v PI·
k«WeJ slAme 1 v Tosce (v SND mal1 sme

X

l

ročník

Kocianovej
husfovej
súfafe
Malebné mestečko OsH
n. Orlici opät hostilo
najmladSich hu~llstov vo
veku od 8 do 16 rokov,
nielen naš1ch, ale aj z
Iných štátov ( BLR, MCR,
1\ DR, )uhosllivla, NSR a
Anglicko) . Nakolko Išlo
o Jubilejný ročnlk, sufaž
mala mimoriadno slávnostný charakter . Dei1
pred otvorenlm súťaze
prijal predseda MNV zahraničných
večer

účnstnlkov,

vo verkej sále divadla
bolo slclvno~tné
otvorenie koncertom Výc hodočeského
litátneho
komorného
orchestra
( Pt~rdub t ce l s hosCutúclm
dirigentom dr. Václavom
Smetá~ kom
a sólistom
Bohus lavom Matouiikom,
laui'CéÍlOlll Kll!> 11 Pra~
skej jdrl 1972.
Sll ltll ~d .:tiCUiri dna 7.
méitu - ako Vldy, s naJ·
meni.fml, teda l. a ll . katr.góriOu. Umlestncllle suta21Rclch v l . kategórii
- do 10 rokov: l. Oočev
Ca nko Veselinov, !>oťl8 ,
BCR. 2. Metelka licbal,
Tremo~ná, CSSR, 3. Koláčková Simona, Orlová,
CssR. 11. kateg6rla - od
10 do 12 rokov: l. MazaJová Rom11ua, Brandýs
nad Labem, CSSR, 2.
Návrat ViclaY, Ostrava,

CSSR, 3 Balogh Jozef,
Ostrava, CSS R.
Dl'la 8. mAJa pokrllčo
vala sllťaf III. a IV. kategórie.
SCi ťažiaci
sa
umiestnili
nasledovne:
Ili. kategória - od 12 do
14 rokov: l. Nodkod
Jitka , Mladá
Bolesla v.
CSSR, 2. Ma:talod Jolana, Brandýs nad Labem,
CssR, 3. Szabodl Vllmoa,
Budapešt, MĽR; IV. kateg6ria - od 14 do 18 rokov: l. Kotmel Bohumil,
Brno, CSSR, 2. Hračkou
Dora, Sorta, BĽR, 3. Palm
Evellue,
Schr11 mberg,
NSR.
Abso16tnym vfťazom a
laureitom
Koclauovef
husl'ovet liťaie 1973 u
atal Bohumil K o t m e 1.
OaJiie ceny zl1kall: najleplf hu1llsta CSSR
Bohumil Kotmel, naflep~f
huslista zo uhranlčla Dora Bračkon , najlepAf
pedag6g - pror. d r. Otokar Stejskal, Praha. najle pil žiak ĽSU v Csa Jitka
NoYáková,
ĽSU,
ktoreJ :liaci zlskall najviac bodoY: ĽSU B. Smetana , Plzeň .
Pre nás 1e poteSu)uca
najmä Hí skutočnost, že
v jubilejnom XV. rol:nlku
o p!lt po nlekoYkých rokoch zlskal cenu absolútneho vltaza a laureáta KHS náš huslista, alo
BJ to, že vefml mnoh! nd·
ši ďali;l huslisti sa vo
svojich
kategóriach
umiestnili v9borne.
Záverečný koncert vlCazov KHS, ktot'9 Je Vldy
pre občanov ústi nad
Orllcl veYk9rn sviatkom,
sa uskutočnil v mimoriadne radostnom a slávnostnom ovzdusr. Pre d

Pu dvadsiatich rokoch od
brn enského predvedenia posledného dieli Giuseppe Verdi·
ho, komickej opery FALSľAH,
opä t sa dos táva na scénu Státneho divadla jeden zo základ ných kameňov 1vetovej operneJ
literatúry (premiéra ll. mája
t. r. ). Verdi hnaný tvori vou horáčkuu robil Falatarra s rozkoiou ako prejav životnej radosti a odovzdal toto dielo verejnosti v roku 1893 (BO- ro č
ný), aby nim vzdal hold Sbakespearovmu génlu a súčasne
u zavrel noju dlhú skladaterskfi pAt. Libreto &pl'acoval skAsený llbretlsta a divadelný
praktik A. Boito podfa ShakespearoYých Veselých panf z
Windsoru 1 pouftiUm komlckfch lntermezz z Henricha IV.
ReaUdcie brneuskef inscenácie sa ufaU 16!dirtgent F. Jl·
LEK spolu 1 hosťufúciml : rdls6rom K. )ERNEKOM, Yflvarnfkom J. A. IALKOM a autorkou
kostýmoy O. FILIPIOVOU. In ·
scenačnf dmer, s akým k E'alataflovl rell16r
pristupoval,

sólistov v opere SND

ho možnost počuf Iba v postave Hermana) a pár mesiacov predtým trlumtoval
na Javisku VIedenskej štátnej opery ako
Cavarodossl a don José (kde ho mOžu
porovnávať s Corelllm, Geddom, Domingom a ďalštmt hviezdami) predstavil
nam dokonale ru s kého Hermana. je
Jeho perfektné zvládnutie CaJkovského
portu t veristlckých Ciloh Iba zázrakom
talentu - a lebo svedči o tom, že správne spevácko-technické prostredie a pro·
cesy sd univerzálne? Rozdiel medzi Je·
ho Cavaradosslm a Hermanom bo l Iba
v Inom uhle expresivity speváckeho vý·
razu, v IneJ požiadavke na hladkosť kantilény, v rozsiahleJ vokalizácii a artl·
kulácll. Zvuková a estetická kvalita lÓ·
nu, teho základné technické parametre
a teda aJ metóda jeho tvorenia, boli to·
to:lné. Len rozdielnosť hudobných ~týlov,
Iný národný kolorit a Interpretačná tľn
dlcla oboch partov sl vyllada ll !stu dl·
rerencláclu speváckeJ n11dstavbv.

Kvalita a kvantita
V sezóne 1972/73 hosťovalo v opere
SND do štyridsať zah raničných a tucet
domácich sólistov z Iných českosloven
ských divadiel. AJ keď vo s vete Ja dnes
Isto vlne kvalitných spevákov než v le·
gr.ndnrlzovone1 minulosti. nemo~no sa
vyhnúť kon:;tntovanlu, 2e na bratislavskom javisku sme po čuli prevažne Iba

Bilancia,
úvahy.
•
poznanie
umelcov druheJ a treteJ medzlnllrodne t
triedy. To samozrejme neznameuá, že to
neboli maJstri-speváci iba n aznaču·
Je. že z tej špiCky, ktorá pravidel ne spieva medzi Moskvou, Berllnom, Vled l1 ou,
Scalou. Pnrfžom, Londýnom a americkými centram i opery (pripadne v ne·
dávnej dobe spieva lAJ - prlvftall <;me
v SNO len zopá r mien: PallyoYii , Reletlna (pravidelne vystupuje v basových
úlohllrh ruskeJ klasiky na zllpadoeurópskvch jAviskách 1. Stoj~tnovičovú , Cvejičo
v6 , Ni kolovn 11 výkvP.t ~ovlc!lskvr.h 1,bol·
kan listov". Niektorých uz. za zenitom,

za čiatk om

koncertu jd·
notn9 zAvodn1 k lub ROK
pri n. p. .,Perla~ udelil
svojim zvlášf zasiOžllým
členom
8 významným
spolupracovnlkom čPs t
né uznHnle s právom noslf čestn9 odznak klubu.
T9mto u.mnnlm boli pocten l tr pracovnlcl, ktor(
aktlvnym spôsobom pod·
poruju č innosť k lubu a
zvlá~ť orgamzova n11 KHS
- Miloslav Kltbu, veduci
lajo mnfk OV K:>C v Úst(
n. Orhcl, Zdeňka Firto·
vá, veduc11 odboru kultúry ONV, p1·edsed11 MNV
)o!.ef Mot·avec a ďal si.
Po tomto slávno~tnom
akte sa PI'ISlúpllo k rOZ•
defovanlu cien 11bsolut•
nemu vlťazovl a laure6·
tovl KIIS 1973 a da l~llll
husltstom, ktor! sa vo
SVOJICh
kateg6r~ á c lt
umiestili U.
Po tomto m1lom stAv·
nostnom akte tal:al ba
koncert vy!otu penhn nalmladsfch vfta zov s vOJICh
kategórlf
a vyvt·chohl
produkciou absolutneho
vftaza a laureá ta J·(l!S
1973 Bohumila Kotmnlu,
ktoľý predniesol Husrovy koncert D duJ' od N.
Paganini ho.
Co zaželať XVI. ročn!·
ku KliS? Aby zdarne pokl'ačoval a udržal ~l tct
dobré medzinárodne oce·
i1ované a uznávané me·
no, ktor 9m dOstojne re·
prezentuJe vyspelosť n ~s·
ho hudobného škobtva.
Verlm, že prl takom po·
chopenr všetkých organ!·
zofných zložiek l jednot·
ltví·ch funkclonárqv - ~
toto hrásne poduja tiE! bu·
de z roka na rok rozvijať.
JAN PRAGAN!

)eruek vyslovil v proarame. Pra
tvorcu Je to pozícia spravidla
nevýhodná , lebo slovne fo rmu·
lovaoý dmer mu2nu fab ko koe·
l rontovel' so skutol:ným vjJJellkom na scéne. )crnekuvi sa podarilo naplnil' svojo predsla''
tam, kde buduje jednotliY6 charaktery postáv v leb pluoali
renesančnej i lvotnej
fllozolit.
Ale i tak sa mu ílstrodd ltO·
stava bruchíii!a Falstatra.
ka nestýlovému kostýmu, pod•• k typu dvorn6ho hib6k1
prve j polovice 17. storočia. Jar·
nekovu koncep1:iu nemilo nar6ia i t•ieAenie niektorých 1c6Jt
(Fordova zibrada, park), llhovoriac ul o výharnlkouf
l)avoet a na prvý pohfatl 16paduej nepuučeoostl o •f•ojl
notócle, o čom výrazne uedčf
opona vyzdobená fudovými renesanč nými (ig'l\rkami - apnlu
s notáclou takpovediac dču·
nou. Anglická renesal!d 11cha
te predu len vzdialená tomu.
ako sá v inscenácii vyrleien6
spomfnaná scény, nehlad hu: aa
romanticky ohavný dub " 161e·

•cl'•·

n leklorýcli v pln om r ozkvete sil. Sezóna
ntlm zato ponúkla široký a pldstlrký
prierez ďalšou výkonnostnou skupin••u
spevákov. Až na dve -tri výnimky m.1ll
sme možnost prlvltat pekné hlasy. matstrov remesla, spevákov dobrej a spo·
JahllveJ hlasovej techniky. zauJfmA\•ých
Interpretov. Technické zázemie sa pre·
javovalo vo v!l čšej kultú1·e spievania. v
estetickeJšom tóne, v bezproblémo\·ostl
8 nápadne! vyrovnanosti hlasových po·
lOh, a te aJ vo v!lčšfch možnost111ch rsrebného a dynamického nuansovanln. te·
da v prvkoch, ktoré sll základnýmlllrostrledkaml spevá ckeho výt·azu. DokAzllll
výraz d osiahnuť čiste voklllnyml prostriedkami, bez trhania kulls 1 bez hlasových naturallzmov (šepoty, výkrfl..y,
preplnanle hlasu 1. Zaujali zv!lčša muzlkantskou Istotou a detailnou vyprdr.O·
vanostou svoJich partov. spontánno~t
prejavu si nozamleňall s náhodllosťou vo
výbere prostriedkov, a hoci bol! medzi
nimi i speváci .,neopernýc h~ nArodnostl - prekvaplll stuptiom zvládnutia úloh
v jazykovom originále ( tallanskom 1
francú zs kom).
Zo zostavy sopranistiek treba s porne·
nút š tyri predstavllefky tltulne( úlohy
Pucciniho Madame Butterfly. NoJm!l v
NDR pOsoblaca Bulharka Auna TomonSintou 11 Maďarka Jldlk6 Lacz6oY6 boli
ozdobou Krlškovet Inscenácie. Obe za.
ujali krásnymi. technicky dobre fund ovanými materiálmi a vyspelou InterpretAčnou kullCirou, pričom Ide o unlver·
zálna sopranistky, u k torých sa okrui

Zgalérie
opery

SND

c!l·

Prvd vllč§lu prfle!ltott JeJ dbeftl
rlgent SchO!fer a re~ldr Jernek v 1llo·
he Nestl z Kabalevského Tera•o•eJ rodi·
ny (1953). O necelé dva roky neskOr
obsadzuj e Martvoňovu opllt Schotter - ]
popri skOsen9ch alternantktlch - do ti·
tulneJ postavy Pucciniho Medeme llut·
terfly. MartvoňoveJ Interpretácia traglc·
keJ postavy maleJ Japonky Je pre ve·
remost. ete l pre vodenie dlvadl8, ob·
rovsk9m prekvapenlm. Dodnes predsta·
vufe vrchol umeleckého vzoplltl 8 se tel·
to Ospe neJ a v nes kor~lch rokoch v
IsteJ repertoárovej oblasti 111 proCilovej
sopranistky opery SND. Tajomstvo Ospe·
chu nev!ledneJ kreácie nespočlva lb8 v
adekvátnosti fyzického typu, v ob (avenf
hlasových danosti umelkyne - gufaté
v stredoch nostal lck mU
o
vysolreíi)otohe prie oJného so01·Aou, v
tk!ITTflni
ltllvom a pl>ycbologickv
zcl óvo ne n um n lii:irisovnm c!1:Imm 1c1< om.
~artvonOVlJ rto<mcs odmfettt v te(to úlo
he čo len náznak pôlony-vm:ist!ckel he·
rofny~hiípe fu ako čisté. Cl~im
~testami 11 l detsky naivné dley(;a,
VO vefkOSll Citu neschopné pred pokladll(
11 pochopi( zlo, cynizmus 11 tt•pkú pt•ó
zu vSodného dno. Precitnutie Je o to
otrasnejsle. v stt·ate uzko orlentov11nó·
ho zmy'llll tlvota je dobrovoľné sm r ( re·
cl tným togtck9m vychodlskom. S Martvo·
novej hrdinkou. ktoré sl t•okml zlskltlfl
po•e•f Jednej z nej prenedl!lvejlfcb •
naillch zentllplsných ifrkech, obecenstvo
naozaJ žialilo. (OJ tragódi ll úprimne doll·
mala.

Drobntl, subtflna i!lernovlbka objavuje
sa v zbore opery SND u~ v prvých voJ·
nov9ch sezónach. Nasleduje fednosezOn·
ne Intermezzo v ktlhl~moch open.ltllfli
~ ~:v!~'&1i:O Sto ensk!!hO lmtov!"
d
e a 1!.0 osloboden! opllf
zgotQYé teleso brati.§J_avskej '!Pernej scé·
ny. Pekn9 hlas a 1ltla fyziognómie ponO·
kaJl' u~ v t9chto rokoch Anne MerfYo·
ilovef epizódne postavft:ky, medz! kto
r 9ml prevládaju detské a chlapčenské
ulohy Vytvára I ch v prevahe at po ro·
k u 1951, v ktorom sa stáva sólistkou
operného sl1boru. Do povedomie dlvtlkov
zapisu Je sa teda s p oč iatku ako paslle·
r l k z Krdlňav y, kuchárlk z Rusalky. pá·
ža z Rigoletta, alo aj eko Anlna z Tre·
vfaly, Smetanove Esmeralda a Bfzeton
Frnsqulta.
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BAROKOVA A KLASICKA KOMORNA HUDBA NA PLAT·
NIACH HDNGAROTON A QUALITON
V poslednom obdobi sa objavili na maďar& kých plat·
nlach zauJ!mavé a vzácne snfmky z tvorby )osephll
Haydna a Arcangela Corelllho, k toré nebol i vm·e tno!>ll
známe, prinaJmenšom neboli zná me v pod obe komplex·
ného vydania sOhrnne fs!ch skladobnýc..h cv ktov . Na plat·
nl LPX 11514·15 nllhrall Uénes K o v 4 cs f hu~l e j, F:r.le
Banda (violončelo) a j ános S e b estv6n (cPmbal o J
12 sonát Arcangela CORELLI HO IJ!'O husle a gpnerél l·
b a~. op 5. Sú to Corelllho slilvne tzv :.ol ove sonaty,
ktoré znamena tO vyvrcholonte husrovo j vlt·tuozttv v tom·
to obdobi. Overa viac ako v concnr tách stt tu upla t·
nuje bravOrna hra barokového lnt;trumen tallzmu. ktot•9
v podobe monodtckého pre(avu nachádza pl né a nlt:t m
nesptltané uplatnenie. Na nahrávke .,, trr.ba t•enlf l>llttllu
vyhovie( histor ickým požiadavkám Inter pretácie. Roll 1
skl ndobné utvary, ktoré sa notovall bt:'tna v dvot..h osno·
vach. v osnove husrového portu a v osnove baRového
hlasu. Harmonická v9ptir a realizo va la pod ra i:lsotne t
~~· mb o llky contlnua. Pouzivan te v iol onč ela dko sldl;lko
vóho basového ná trofa te napro ~ to mo ti vova né dobo·
výml Interpreta č nými pri ncípmi. l nterpretácta napomJha
k <:,iskan tu správneho obrazu o sku to~.:nom vzh fnde tych·
to sólových sonát, ktoré st zfskall vpfk u slávu a zn11·
menafú modznlk vo v ývo11 husl ovP I ~ólls ttk v 11 tvorby
v oblasti husrovycb sonát.

N11 platni LPX 11478 nahrllh Ján o~ L 1 e b ne r f bary·
tOn ), Gábor F l a s (vJ ota J 11 Lászl ó M e z o ( vtol once·
lo ) pät IIAYDNOVY'CH trH pre bary tón, vi ol u 8 vtolon·
č elo . Tieto Haydnove sk l adby. o ktOI'9Ch sa vedel o, l 9
Ml vofml hodnotné. nebol! do posi aľ pristupné verej·
n osil. uakofko sa hra n11 bdrytOne - néstrojl, prlpo·
ml natucom gambu. prestala pes t o v a ť Treba vyzdvthnu(
v vsok9 v9zuam tetto nahráv ky. ktorá nam ot vorf po·
hfad na zabudnuté zoskuponte d na nJstroJ Haydnum
vefml oblubený. lla ydna povertl tou to prácou Mtkul cls
Eszterh<1zy. pre ktorého naplsat 11 ~1 200 skladieb pre
barytón sólo, al ebo v rámci komot·nébo slačlkové ho
zoskuponlu. Diela vzolkh v d es atro č f medzi rokom
1765-1775. Kvalltna naht•ávka Jasn e dokazute hod notu
týchto skladieb jo epha Haydn8, k tot·ych usfachtllý V~·
re..: a umelecky vytrlbeny vkus v sk l adobnej technik e
sl ziska každého postuchll č a. UZ v týchto dtelach .,a
od zt'klldlufe vykry:.tallzovaný !.t ýl vled on&kef kl asiky vo
svojeJ pot:ta t očnel f 6ze a pred ov. etk9nt ma jslrovst vo
H11 ydnovho umenia Treba vyzdv i hnu t touto fak t preto,
lebo prvu platilll, ktoru vydal János Ltebner. nemožno
pokladať v tel miere za vydarenú . Možno. te playbeck o·
v & nahrévka nedala skladbám t(t výr11zovu a štylovu
char ak teristiku. ktorO by sl boli vví.udova ll f napr . ká·
nonfr ká Sonát!! p1·e dve gamby a gonerJibas bol a na·
hranll li ko •·eálny trot hills bez čem b11la ). T5•m vln e &l
t reba vat H umetecku 1 techmckO hodnotu platne.

Betprosu·edne po Buttcrt'ly nustedo v11
I t! v Jtolo~tur.í!Ch .,!.kovránt:e 1 ple&nu"
jasavl BBrča z Hubičliy a doŠtudovaoll
Mtc8E!Iii~al'lnen . 1Jd ne t bol
umelecky lb~ -po..:oruhod net a
optlf doflmafuceJ Mar aréte z Gounod.D·
v«,U opar.v....(..l95(lt_ o 958 možno omn
čH za doCinltl vny eríAiOm medtt urvu
~11rn tmrUsúboru. ZJšluhu w .LOm . má

postavrElcnx

Sn Imka . M. Robinsono\ á
--------------------------rei!Dom obraze.
Pa speviíckel trtnke je Ver·
•lbo Fel~>taf r dokon alou pre·
Yilrkou 116llstov. V brncnskol
tucea6cli vyniká Fa l st11ff v pu·
11.1111 ). SOUC:KA. llocl trochu
'aed.lcapovaný nojfm Cyzlckým
sjnom, ktorý musel byt .,do·
Jlaeef ' do Falstarrove j bru·
illetoetl - do ktoreJ sa Inter·
,nt die celkom nev:lll, zabú·
d.ajtc niekedy na robustnosť a
ee•oto r n osť pohybov dod 6·
fs s,a•6cky svojeJ úlohe 1adr·
aasť a 1ýtost. Olohu Ford.a el·
teraoje J. BAR 11 komornellfm,
niak 111chnlcky vzácne vyba·
natm hlasom a V. MACH a. h.,
f. AKROBANEK a J. HLADIK
••lnell s chuťou • úlohlich
fslstaffových 11luhov. G. ABRA·
liAMOV A (Allee Ford od) ne·
Mia na premiére v taket spe·
dckaj dlspozfcll, na akú sme
1 tel nrdlovských posth zvyk·
autf. J. PALlVCOVA ako pani
Qulckly odhalila vo svojom vý·
koet schopnosC hereckej komi·
Iry aklbent 1 kultivovaným 1pe·
Yiclrym prejavom. Nanetta M.

u~ntc·

~

BLAHUSIAKOVEJ te predsa len
bllilia •crdlovsk6mu ltjlu, nei
t6 Isté úloha v podanf J. JAN·
SKEJ, ktorému spe•éckemu oa·
turelu Je predsa len vzdialenej·
&1. Vysokt spedcky ilaodard
11 udrža l •fkon A. BAROVEJ •
ťllohe pani MeJJ.
Hudobné nalitudovanfe F. Jll·
ka vyzdvihlo orchestrálnu fa·
rebnost a zvukovú plastlt:nost
fniltrument4clo bez toho, ~~ by
bol zd0razt1ovoný prebleskufú·
cl verdlovsk9 rozbresk dycho·
vet harmOnie. 1 tak mal dlrt·
gent velmi ta~kú prácu v 811•
~ omblov9ch scénach sólistov čl
v záverečneJ t uge, v ktorých
sa pro)avll rad ry tmických kazov a celková nevyváženosť
zvuku.
1 cez tteto výhrady k nedes·
tatkom. ktoré Inscenácia tohto
vrcholného diela G. Verdiho
priniesla, Falstaff st práve pre
svoj žtvotn9 optimizmus, pre·
ltovajúcl sa cez rampu do hfa·
di ska, ziska! mnoho nadšených
divákov a pozorn9ch posluché·
čov.
PETR VIT

Clloh zacma Mozar tovou gróf kou a konci
at u Verdiho Aidy, Amélia a Strau soveJ
Arabelly. Dcéra známeho di rigenta MET
M11ria Cl ewod
a tall11nskvch sc6n aísk&la st sympa tie publika cltllv9m hu·
dobnodratnotlckým v.9razom , ravlskovou
prostotou l rarebnostou svojho nevefké·
ho sopránu, klor9 sa azda lep!Ho uplat·
ntl v parte Mtcaely, nel v exponovaneJ·
Ae j verlsllckef Ol ohe. Dobrý, štandard·
n9 výkon predvi edla t ďal ši a predsta·
vltefka Co-čo-san - mladá Talianka Cla·
re Vlrgillov6, hoci Ide o speváčku, ktoré
sa vo vlasu zatlaf pohybuje Iba na okra·
jov9ch periférnych scénach. Spomedzi
sopranistiek uputala však na JviiiC vokál·
nym majstrovstvom ~ t očka Zdenky Zlko·
va j 11 Zinky Mllanovovef - juhoslovan·
skA spevá č k a Milka Stojanovtl!od, ktoré
obdarila svoju Amcllu z Mašknrného bé·
lu znel9m, v pol ohách vyrovnaným, milk·
119m a zároveň zamatovo tmav9m soprá·
nom, nesOclm vsetky znaky čistého ~ko ·
l enia v tradlclách belkanta. Z mezo·
10prantstfek, k toré sa v priebehu sezOny
objavili n11 nasom javisku, spomeňme dve
predstavllefky Carmen ml adú, spe·
••cky kvalltnl1 Bulharku Toni Chri1to•o·
' ' 11 rutlnovano, medzinárodno ostrie·
fana Juhoslovanku Blserku Cvejll!o•i,
spevá čku známu na scéno VIedenskeJ
lt,tnet oporv v Sr.nlo l Metropolitan.
CvejiČO\' d nroearuv.tln plytvan!m svof·
ho zvučného hlasu. dala mu naplno za·
zn ie ť Iba v oa jr.xpo oovane)šfch pasážach
posledného obrazu, zato v plne( šťrke
IOIOI,Pievala svoju obrovskú výra ~ovú

t

kej o
FI
Gero návrat na kvtl ·
l tt'll ttvne ná roč neJsom Slllpnl k chlllpčen ·
kým postav!čkám v Vonlldovl z Debu sy·
ho reformnej opery, ,krlstáfovo čtsté ~o
f ia zo Straussovbo Gin't~
a pľea~JikJ::::BjetflliiiGrpoprl
Buttérny. druha exportná úloha umel·
kvne.\7 nasledujucl cn sezouach 1ottstru·
l
nna Mat toonou6 ar At9kolko trPI·
nut! s pOvoli nou sloven.,kou tvorbou . Ok·
rem uloh v l l otou bkov9ch opcrach Ro
dlna
~o~m.l4&:
~1:11'\T
z C1kket ovlto Ml111i11 Sc ton~ventTU
l~i't
atufé ~IOVUVI!Jv Úr<tll&lfJV·
S'R:t:ll prern!Ore \1l!Rrlél>erlta. ROfltOitl ~cstrdesiatych rokov dosuiva Martvonovíí moz·
nosu 111 v prorllovS•ch dielach českeJ
operne) klasiky v jeJ!!!.!!.JJ966) a
Merleake (196u......liiJm!l v prve! Olobe
dodáva svojej ht•dlnke nové výrazové
dttn8iiZTä. Prllom sl prlplsu(e na k onto
~ umpll:r\I:Vr.h úspnchov pa1·tte z talian·
skyclr opier. kde na palete fs V9nfmkou
roztancovaného pálata 01care z Ma ~
karného bálu J •.'njaml~falls~n:iío~s~le~~~~~arjl~aid;ve~rtl~s·~
tlcké sopránov~
PAU, MlmT, ťreor etta z Plášfa a naJr
mil
u na matom prl estot•e akýsi
vyrazový n ~vrat k Bu ttor t l y. Univerzál·
libst tälOntO Anny Märtvoiiovet potvr· O
•
dzufu Jej komi cké ulohy. Patrila k tým_
protagonlstkllm súborif,l<ll!n nemali zá
branv vyvollivnf v hfadlsku l smiech .
Prd tlloYentlká Katu h ao Vzkrle "
•Yborn6 predlltaylte ka komlcllfch jlo
•
moderného r11pertoiru, _!PO:.:f:.:a:.:.:h:.:.:h:.:•..~.--=f'rréo • lyricko·mladodremelfc
,
toch ne Ye operne
leslky, • nallctt '
rel6ci6ch Ce2ko prekooetelnt Butterfly
a By1troullke - to le 11 a dve desiatky
lllóo Ylec neZ uspokoi~tflica bilancie

l

umeleckého pru riltt uslíUIIlej nmelkyM
1\aay MertYoňovej .
JAROSLAV BLAHO

~ ká lu 11 skCtsenl!iho posluch4ča uc.hva·
covala tým, čomu sa hovori pav6cka
skúsenost. Prtlve v tom bota Cveflčovtl
bl!zka ďal šiemu hosťoVI v Carmen bulharskému tenorlstovl Nlkolo~o•l. Ten ,
kto pozná Nlkolovov hutný tenor z na·
hrlivok. nebol azda celkom spokojný. Nf.
kolov sa v!lak, mo~no z rôznych dO·
vodov, zriekol ,.športového" vyrábania
vefk9ch tónov, predovšetkým spieval 11
citlivo muzl cfroval a tba v B na konci
.,kvetinovej" lirle a v troJčlllrkovom C
vo finále druhého obrazu siahol blbo·
ko do svojich hlasových rezerv. Soviet·
skl, v Taliansku doškolenf tenortstt, St·
blrčan Plavko (Plnkerton) 11 ,.chladný"
Estonec Kru mm (Ricardo), akoby nám
zasa natruc prli.ll demonštrovať. 2e ta ·
llanskl tarebn! 11 technicky stopercentnl
tenorlsli sa vonkoncom nemusia rodH
na pobrežl tepl9ch južn ých morf. Rovna·
ké znaky skolenll\ ukázal 1 Gruzlnec Zu·
rab Sotklleve (Jos' ), tenorlst11 11 kt·4s·
n ~ m sptnto tenorom lyrlckefšleho lade·
nl a, Jen prlllš sOstredent n11 vokáln y
orelav 11 prlnAšllfOcl na Javisko dávno
prelltú hereckt\ manléru spred polstoro
čle . Poltucet kvalltn9ch tenorlstov do
plňa v bilancii ne západonemeck9ch 111·
vtská ch spievaJúci Holanďan Anton de
Rldder (vojvod a z Mantovy) a náš sve
tobe~nlk Andrej Kucherský. z ktorého
šiestich večerov počas sezOnv bol ted·
noznačne nofvllčš!m zážitkom (oho dril
matlrkv mimoriAdnA prPsvodčlvý. výr11
zovo vvprncovaný 11 vo volumAne hl11su
až prekvapujúco objemný don Josá. Zo·
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a platni Qualltnn LPX 11426·27 nahrali Dénes I< O·
v4cs (husle ) a Gáza Németh (viola) HAYDNOVE a
MOZARTOVE duetá pre buste a violu . Platňa Je vz4c• a l preto, lebo skladby pre toto obsadenie sa hra ju
na koncertných p6éll4ch málokedy. Duetov3 tvorba 1a
v klaslclzQ'le pomerne oblObena a dosť čast3 (duet4
pro dvoJe huslf alebo pre husle a Violu, ba dokonca sa
vvskylufO aj duet4 pre husle a violončel o - l ked val·
ml zriedka) . Ul skl11datella mannhelmskel školy f napr.
Cannablch l sl1 11utorm1 duetov9ch sontlt. č o možno po·
klada( za dOsledok Ostupu goner61basovef praktiky a
ústupu trioveJ sonQty. Haydnova f ormul4cla duetovet
sadzby prezrádza rasne Jeho brilantný §t91 raného kla·
slclzmu, ktorý v!lak bazfrufe - popri monodlckom po·
nfmanl prvého hlasu - l n8 concertaotnom konf ronto·
vani oboch nástrojov. Motartove duetá. o k tor9ch te
znlime, ze leb plsal z láskavosti - ako skladate!sk1
záskok zo Michaela Haydna - ukazufu uz tasne skla·
datefovo ponlmante dvofhlosu a lnštrumentélnet poly·
tOnie. ako l vtvofové napredovanie skladobnet technik y
klasicizmu, čo sa odzrkadlu)e v rovnomernom e rov·
necennom vyva2ovanf úloh oboch nástroJov. v dOvtlp·
nom st rled11nl sOIIt>llckých úloh, v strtedanl l eb hlllv·
ných tematlc k~ ch par tlf a v dOvUpnef 1mltačnet te ch·
nike a duchapln9ml kánonmi.
JAN ALBRECHT

stava bo&ťujtlcl ch spev6kov bola akosi
chudobnet 18 na mimoriadno blb~le mut·
ské hlasy. Pozornosť zasluhuJe rtnsky
Rtgoletto Kari NurmA!Iu - speváka z lo·
na sotva štvormiliónového, severského a
výrazne ,.neoperného" národa, ktorý v
posledných rokoch dol svetu také osob·
nosu ako te Anita Vlllkklové, Kim Borg,
Tlmo Collo a Tom Krausa. Sortjskf Esca·
millo Nikola SmočeYakJ sl brllantným
podan!tn populárnej 6t1e celkom napra·
vil do(em, ktorý u nés pred vyše rokom
zanechal blosove dobr9m. ale ,.prevýrll·
zovan9m" a z toho aJ vokálne rozdro·
l>enym Rlgolettom e moskovsk9 basista
Mark Relelln, af na malom priestore
GremhtoveJ árie z Eugona Onegina, pre·
svedt:ll, že máme do čineni a nielen so
spevákom obrovského volumenu, 11le aj
spevácke j kulttlry a l nterpreta čnfch
schopnosti.
Popt·t z.Jbrantčných hosťoch predstavi·
to sa v opere SND a) nlekofko sOllstov
t československ9ch operných d.lvadtel.
Zhodou okolnosti najpresvedčivejšie V9·
kony odviedli t1, ktor! sú tak - čl onak
'-POJenf s Bratislavou. Z troca sloven·
-;kých sopran istiek, pOsobtactch na scé·
nach Prahv a Brna predstavili sa Mesd•
81ahuillako•6 a Gabriele Beilai!kod v
uloho Ca(kovského Tatiany. Gita Abrab•·
mod úspešne .,zaskočil a " do Frellovho
prnmtllrového naštudovania Toscy
11
prln..:nlv9 oh las Inscenácie Je sčasti 11j
zl\~l u h ou jeJ spevll r ko·hereckých schop·
nosti RurvtOn Pavla Maur6rybo, ktor9
sa v posledn ých sezónach s!ubne ros·

vfJa v ko~lckom So, debutoval v úlohe
Escamllla prhe na scéne SND, tenor
Jli'fbo Zehrednfl!ke vrátil sa aspob na
nlekolko hodin v parte VOJVOdu z Man·
lovy tam, kde mu uni kátne bezpečnfl vy·
soké tOny vysHlžlll a..:da na jväč~! obd l'f
v r adoch obecenstv11 ...

Inšpirácia, kritériá, impulzy
Vystupenla zahrantl:nycb spevákov-sO·
listov na brattslavskom javisku bolt tak·
mer bez výnimky sviatkom pre obecen·
stvo a hádam aj lst9m Inšpiračným nto·
mentom pre domácich umelcov. V tom·
to konštatovanť netreba vldlet neexlstu·
fOce ostne, veď šlo o konrrontácle s mat·
strovstvom kolegov z taktch opcrn9ch
centier ako sťí Moskva. Mntchov, Vtedeb,
Budape§f, Bukureš ť, Soflll • . . Zárovei'í sl
však nemožno sypa ť piesok do očl. že
ul! tba krOčlk - a mladli slovenská vo·
kAina kultúra zastane sl vyrovnane a
čestne povedla kultOr a bohatou spevác·
kou tradfclou. To chce viac nd sn11hu,
plány a predsavzatia. Výber hostf v ope·
re SND bol bohatý - a predsa kust.
najmll zo Západu mell sme motnost
kontrontécle Iba s druhou garnltllrou.
Ak prvtl obsahuJe nlekolko desiatok
mien, táto celé stovky. A ak nés predsa
len v rel6cl4ch domáci bosUa po·
vllč!tnou nadchl a, potom to stgnallzu te
stav. ktor9 ~lad a rte!lenle.
A elite č osi: krltérltl kvallly st nemO·
žeme ur čovať sami, tte vypt9valtl z kon·
front6c1e my - a avet.
8. DANULJC

Zo

zahraničia

Náš

• PARI2SKU OPERU po viacročných
opravách znova otvorili a celá svetovd
tlač sa k nej vracia. Hovorl sa o ére
R. Lrebermamw, nového šéfa, ktorý v
nedavnom rozhovore uyhlasil, že u Parr::i nebude robrf :radny programot>ý
kompromis, ale za cenu rizrka presadz.ovat svoje dramaturgrcké predstavv.
• Hlndemlthova opera CARDILLAC má
v Kollne nad Rynom novO Inscenáciu,
v ktoreJ podla krtllk Janet Coster vytvára hlavnú žonstro postavu s určitou
dávkou sexu a na druheJ strane podfa
lst9ch modelov vertstlckoj opery.
• LEONARD BERN!rl'EIN napfaal novt
balet Dybouk, ktorf má mat preml6ru
v týchto d il och v New Yorku . Predatavonle Ja ol!akha 1 nfkým dujmom.

•
Krófo vská opera v Stockholme
oznámila pre sezónu 1973-74 ityri premiéry doteraz nepredvede11ých opier. Ide
predovfetkým o diela domdclch skladatelov.
Svetová odborná tlač sa vracia
k znovuotvoreniu pražského
Smetanovho divadla. V článkoch sa spo·
mlnaJu technické údaJe, akustické otáz·
k y, rozmery Javiska a pod.
•

článkami

• V Bratislave známy dr. HORST SEE·
CER, dlhorol!ný téfdramatura KomickeJ
opery v Berline, p revzal v týchto dňocb
lunkclu operného lnte11danta v DrUďa·
DOCh •

•
llERBERT VON KARAJAN c1tce
osldvif 50. výročie smrt i G. PUCCI NIHO
novým na§tudovaním jeho opery Bohéma. Premiéra sa md usktttočnif na jar
1974 v Salzburg u.
• LUIGI NONO pfše na objednávku
mlldnskel Scaly nové hudobnodramatické dielo. Už teraz Jo vybrat9 ako dirigent CLAUDIO ABBADO.
• Zn6my lvajl!larsky hudobnf vedec
KURT VON FI SCH ER, ordln6rlua hudob·
neJ vedy v ZUrichu aa dolll leat'desla·
tlch rokov. I ďall{ lujl!larak y hudobný
vedec, zn6my znalec Druhej viedenskej
&koly WILLI REICH Jubiloval - oslávil
sedemdesiate plate narodeniny.

•
Svajčiarsky skladater CONRAD
B CCK prinlc.~ol v poslednom čase niekolka novi niek. Záujem k r itik-y vyvolal
najmiJ jeho Komorný koncert pre or·
chester.
• V Oslo prlpravujl1
nlo GRIEGOV2CH diel.
nule na 20 zv!izkov a
l>kiAdby doteraz málo

kompletné vyda·
Vydanie sa plá·
vyjdú v t'lom 1
známe.

• Milánska Scala pri pravuje tane~n6
st vá rnenie WAGNEROV~CH PlES l na
texty Matildy Wesendonckovej. Je to za·
uJfmavt choreo11raflckf pokus previeaf
tú to augestlvou lyriku do tane~ n et podoby.

• V niektor ých !td t och slóvl veľký
ti.,pec/1 BALET CULBENKIAN. Toto teleso t>ycl!ád -za srce z. klasických pr vkov.
ale d"spieva k úplne r1ekonverlčr1ým talll'č•r?ím l varom a kreciciám.
• Medzinárodné llsztovské centrum sa
prusunulo z Lond9na do rakúskeho
El!>enstadtu. ZdrufuJo mnoh9ch pr!vr·
žencov LlsztoveJ hudby, znalcov ale l
rOznych mecénov. Chce ožlvlt llsztovské
tradlcle o prlz9va k spol upráci l viac
muzlkológov.
• PABLO CASALS otvára svoju nadá·
clu na podporu hudby v Span lel sku. Na
svoJo m maJetku ch ce llil!llsne arladit
k oncertnú sieií, v ktoreJ by vystupova·
li slhne orchestre l a61istl. Pol!lta l s
výstavbou hudobného mhea. Správcom
crlcJ nadócle te dm, zas tupovať ho bu ·
de teho lena Marta Montonez de Caaals.
• V rodnom meste HA SA EISLERA
v Lipsku usporiadali sympózium o
skl.tduiOlovot osobnosti a o jeho diele.
Pt·or. Werner F'ellx venoval svoJ referát
tómo ::Hans Elsler - t>rlekopnlk našeJ
soclallstlckoJ kultúryM. V centre dHlšlch
prlspovkov bolo skúmanie prieniku Elsle·
rovho rozsiahleho umeleckého odk~tzu
do vlustnfctva robotn!ckel tr iedy: v ne
poslednom rado k tomu prlsplevaJO ttl
nové vydania ElsloroveJ hudby v NDR
V lipskom hudobnom vydavatelstvo pri·
pravuJú snborné vydanie diela Hansa
El~lera, ktorO obsiahne 40 zv!izkov. Pr·
v9 zvllzok edlcle - Nové nemecké fu·
dové plosOA. šansóny. plesne pre deti a
mládež - ul vyšiel.
• Medzi hosfaml medzinárodného hu·
dobného festi valu v Helsinkách. ktorf
sA uskutočni v auguste t. r. ohlasuJO
at mená London Symphony Orchestra,
ako sólistov Davida a Igora Olstrechov·
co v
• Svetovt1 premiéru noveJ hudobno·
dr.lllli!tlckel kompozlcle CARLA ORFFADo wmporum rtne comoedla prlpra·
vuJo llerbort von Karatan pre tohtoroč
ný Ce!>tlval v Salzburgu.
• Predsedom AKADJ!:MJE MAURICEA
RAVEr.A vo rrencOzskom meste St.· jean
de-Luze stAl sa tohto roku Phlltppe En
tremont. Akadémia us ku točňuJe kefdo
ročne Interpretačné kurzy : okrem Entre
monte. ktor9 vedte klavlrnu triedu. pred
náSuJu na kurzoch Christian Ferras
(husle), André N11varra (v iolončelo) a
!'terre Bernac (spev) .

zahraničný

koncertom e na druh 9 deil. predpoludnlm ut cel>toval daleJ. Do Bratislavy pt·ldo v marci 1975 ...
Hráte na deJa(strunovet &ilare .•.

Spanielsky gitarista

Narciso
Yepes
petr! medzi svetovO extratriedu. Jeho
vystúpenie na PražskeJ Jari doslova vy·
volalo zJazd československ9ch gltllrlstov.
Vidiet skutočného tvorcu pri práci stálo
ze cestov11nle l prodraženú vstupenku.
Dom umelcov bol preplnen9 zvll(~~a mia·
d9mt fucfml. Známe náv!.tevn!cke tváre
ch9boll, lebo u konkurencie, v Smeta·
noveJ sieni, hral v ten tst9 večer d'alsf
Szeryng. Gitarový velme J·
fenomén ster priletel do Prahy štyri bodiny pred

Prldonlm štyroch strun se, samozreJ·
mr., nezvllčäll rozsah nástroJo. Doplnil
som ho Iba vo vnútri, aby som cez nové
ollltvotné tóny dosiahol overa l epiilu re·
zononclu . RozSirll som t9m aJ Interpr etačné možnosti e teraz mOžem hraf aJ
lutnovtí llteratOr1,1 bez trsnskr lpcle. Pre
desatstrunovo gitaru komponuje už celý rad sOtasnycb skladaterov. Nte som
sém, kto Ju použ!va. Lenže gitaristi sú
nilrod dosf konzervatfvny a lenlv9 ; ke·
by raz skúsili de&ať strún, nikdy by sa
uz k !ilestlm nevrátili.
re známe, Je tlel kompoaujete, ale ...
le sk ladby v programoch chfbajt •.•
Komponovanie Jo skOr moJim kontekom. Kompozlclu som ~ t ud oval velmi sta·
rostllvo, než aby som so svojimi pokus·
ml zaobchildza l nezodpovedne. Mám na
~eblt volmi prlsne nároky. Naplsal som
vera diel, Ale so žiadnym nie som celkom spokoJn9. stále na nich č osi me·
n!ro. Nenáhllm Sit, lebo moJou prorostou
to hraf - a nie kompon ovať.
O va~e l nterp re lal!n6 kuriJ
le obrovsk9 záujem .••

te

vo ne-

Bachovský výskum dnes
Nreto a::da v celých dejindc1t ltudby
::al na :matky a rozdielno&( ndz.orov
tak, ako kongres v Llpsktl v r oku 1950,
ani jednéllo skladatela, ktorého tvorbe
ve1wvur1ý pruve bacllovským problémom.
a osobr~ost1 by venovali odoorníci-!pecralts t l tolf..'o pozontostt, ako výslwmu
V Lrpsku su v dósledku toho založil
otázok, srívl$tacrclt &o :wotom a drelom . B a c /1 - A r c /1 1 v.
k t orý uedle prof.
J o It a 11 na
S e b a .t t r a 11 a
8 u c h a.
Werne r Ne um a nn a v Gotti11gene
Veď lerl v rokoch 1958 a! 1962 vyšlo tlaBach - l ns t l t u t 110 cele s dr. Alfrečou 800 prác. !ltldií a článkov o bachovdom D il rr om. Oba ustavy spolupraskej problematif..·e! Aj keď je velka ca.~t
cujú na 110vom vydaril všetkých Bachotejto produkcie len príleirt oslltó a l!evých drel a lipský ústav okrem toho
prrndša pre nové poz1tanre Bacha a }e·
sústreďuje pamratky, publlkócle, nallrd vl&o t vorby nič podstatne nocéllo, zo 1.·11 a všetok dokumentámy materiál o
'táva ešte vžcl y pomer11e vera prac. ktoskladu tel o vr. Výsledkom tejto čillllOs ti
r é pruwiiajtí 110vé poznatky. Prrtom preBaclt-Arcltlvtt stí okr em mého tri -zvil:kvapt4je skutočnost, že v priebelut ceky Ba cli - Do k u me 11 t e, čo je polých a.~l 150 rok ov vyšlo le11 11iekotko
pri Novom vydaní Bachových d iel nevý:nam11ej.Hc/t mo~tografií o skladateľovi
oceni teľná praca pre každého bacilov- a pri živote .va udr~ali vlastne len
ského bt!datela, podobne ako Schrmedve: dvoj::včlzk'!vá monografia Philtppa
derov katalóg.
a
morlografia
Alberta
S p l t t tl
Blume/io reč na Bachovských slóvnosS c ll we it ze ra . Sprttova prdca ltatolko
tiacl l v Maln:l roku 1962 zapôsobila na
ohromila záujemcov o Bachovu lwdbu,
bacllovskli obec ako zemetrasenie že napr. o niečo staršia, avsak objavnd
av!iak aj ketl zo ::emetrasenia nev:nimonografia B l t t e r o v a doslova upadkajri 110ué hodnoty, Blume v m110ltom
la do zabudrwtra a Sprttovo dielo ochrooltlade (napriek 11iektorým omylom} polntlo takmer uplne akýkoľvek cletailr1ý
ukázal na nedostatky v našom poz.nat•li~kum aspo1l 110 50 r okov a akékoCvek
llí Bacha a tým do značnej miery usmerJ.:ritlcké sta11ovisl.'o k Sprttouým tézam 1
nil aj výskum a povzbudil nejedného
Jrypoté::am
Prof.
friedrrch
Blume
badatela f..·u kritickému sta110vlsku k
tvrdi odvó!1re. adak sprat•ne, ie 0111
t radovaným t vr deniam.
Scltwelt::er, 0111 llt!skor~í bódatelra Bachovský výskum jo uctmi mnohoS c ller l ng . Pi rr o, Terry a počet
st ranný, no jednym : najvýzr1amnejšlcl1
ni tlalsr a;; po Amolda S cItmi t z a a
t•ýsledkov od roktt 1950 je :istenie dofrlcdnclta Sme 11 da sa neopovdžili llaby v:mku Bacltovýclt kantát (Georg von
ru.~it .:11kladmí št ruktriru Bachov/lo obDad el sen a ne::dvlsle dr. Alfred
ra::u. uko lto vytvoril Sprtta. A118ak BluDiirr ): Bacli ich totiž napisal v prieme - vwc myslltcl ako bádate( - sl
behu asi prvých 5 r okov svojho lipského pôsobenia, a nie ako Spltta t vr·
aj celkom oprá u11cne Ma:.ttjc, íe te11to
obraz. Bacha má statiéno.~t. ~tmulo.~r a
dil, za celého svojho lipského pobytu.
tte::wot rr o st .~ tarýcll tko11 - a vold po
Ttím samozrejme padli aj viacer é i né
.,110vom
obraze
Bacha".
po
lé:y, odvodené :o starej chronológie
.~ y 11 t é:: e, ktorá I.Jy zhrrtavala to obkantát. Bachovej tvorbe 1a ve11uje zvýro t•sl.:é m•rozstuo staršrclt, preverenýcll
ilellá po::omost pomocou filolog ickej t
po::natl.·ov. ako aj vJísledky 1toviiích vý diplomatickej metódy, ktoré •a navzá,fkumov. To sa ~ tuva d'!e.Y nuj•wlrellajom dopliiUjrl. usmerňujú, ba aj korírejšou rilohou barltovskčho bádania r
gujrí aj analýzou štýlu. Ve ta hluku naktrllu Budto11ej hudby. A v.~ak taká sunr obili aj disku sie okolo Omše h mol
téza je stu~ená 11ielen obrovským ma (Sme11d kontra Dadelsen a l.J a okolo
tertalom, ale aj skutočno.,torr, ze N oclatovania organových diel, k de je otázka var~ najz.lo žltcjilla. Blume porovnáva
"é vydanie Bachových drel
l>ulle v celku k dl .~ poucir az aspo1t o lO,
tri novšie pokusy datovania: ú daje
ak rue o 20 rokou. a tým, :e osob11o.,tt
Scltmrederovho kataló gu s datovaním na
l tvorbe Bacha sa a'! do nedávna Ile:áklacle biograflckom a t!vah o štýle
(H. K l ot z ) a s datovaním, vychádzavenovala zo stran11 p~ychologickef takmer 111jaká po:ornosf, tak:::e tvrdeme
júcrm zo sp6sobtt pedálove} hry mladéprof. Blume/to ,,a aj ltt ukazuje ako
lto Bacha a s t (jm súvisiacich §týlových
,,právllfl JW.,Irelt.
vlastnosti skladieb (autorJ, a dochád:a
Rok 1950. kedy trplyltulo 200 rokov
k ::áveru. !:c vý.,lcdky sú príll§ odlišné,
od smrti lrp.~ keho kantora, podnietil v
a že otózku v::rtiku organovýc/1 diel Bacha nateraz nemožno jednoznačne vyIICIJ!ivalej miere -záujem o bacltov.~ké
rie!ilt.
pro1Jlém11 a o ich L'IÍ·'kum. u: nie kol ko
NajmiJ po druhej svetovej vojne t•y rol.·ou
precliJím
impozant11é
dielo.
Sc1tm1ederov
Katalóg
cl/el
tlolalo vcla diskusii určen ie stanoviska,
al.·é B a c ll a j e h o h u d b a ::aujima
J. S. Bach a ukli:al v príkrom svetle
110
vývoji euró p ske j hudby
~teclostatky dot·tedajšle/10 bádania a va( c; g ge br ec It t a t. J. Schweit::erovo
r, am iedert vedecký lrol'lgres •1epouk·a-

e

Po uspesne skonl!eneJ Koslckol hu
dobneJ jari, ktoru uzavrela Panstwowa
filharmónia Sl aska pod taktovkou Karo
la Stry ju, boli v Košiciach ešte dalsie
koncerty. Dne 5. tuna uviedla Valentina
Kamemková svoJ klavlrny recitál o dt11l
6 jOne bol v Dóme sv. Alrbety koncert
Státnet fllharmónltl, ktor9 dlrlgovul Rys
trik Rducha. Sólistami bola Viktória
Stracensk6 e organtstl Ferdinand Kllndo
a Ivan Sokol. Na programo odzneli die
la J. S. Bacha, E. Sucho i.ia a F. X. Brl ·
xlh o. Pre mllovnlkov operetne! hudb\
bol dna 13. IO na koncert z na)krats!ch
operetných melódii Gejzu Duslka . F'ron·
~ a Lehára a Oskara Nedbala. Státnu
(IJharmónlu dlrii!OVal Bystrlk Re2ucha.
Sólistami koncertu boli Alzbc ta Mrázová,

j ozar Konder a Frantilek Kriltof Veael ý.
V de)och 18.-20. Júna t. r. bude
v Jlndrlchovom Hradci, v Treboai a na
llluboké V. Juboi!eaký festlul CONCER·
flNO PRAGA, oa k torom sa predstavia
vlťazl minulého ročnlka teJto zn íimej ak ·
r.le a to zo ZSSR, NDR, Rakúska a CSSR
l. proroslonúlnycll súbor ov obohatf ros·
tlva l SKO z Bratlslovy a MUSICA DA
CI\MERA PRAGA Di\a 6. Júna t. r. ZO·
~ud ali'! v Pt·ahe národná porota modzlná
rollnrt
rozhlasoveJ súťaže Concertino
ľruga 1973. Ohodnoti l a výkon y mladých
klaviristov. huslistov e v i olončelistov Na
zéklade tel rozhodnutia postópla do me
dzlnllrorlnóho kola: pražský klavirista
Martin H r~el , huslistka Jitka Novákov6

e

host
Zlof, ent tctleu rok nu nowstenc tas,
hoci velmi rád učhn. Konľrontácta s lal·
kosťami druh9ch prospieva aj mne. Na
buducl rok usporiadam mesačn9 kurz u
niis doma v Spanlelsku a ušetrlm čas
cestovenlm. Chcem sa vSak sústt·edtf len
na malú &kuplnu naJlep!.lch adeptov, aby
kurz mal c hantk tcr Mtkromnýcb lekcii,
Prlneslu to V!iOtkým overa viac úlltku.
Pri koloktlvnom spôsobe pt•áce stráca ~a
zbytočne č ll s opa kova nim nieCoho, to
druh9ch neuJUJima. ll vseobecné prob·
lémv postati, ak sa zldeme tlenne Iba
na hodinku. Al lekár zaobchádza s pa·
ctentom separátne a pt·l lnterpretačný~ h
kur·zoch som vlastne lekitt·om, ktor9 Ile·
čl interpretačné neduhy a (ažkosti.
Mil!leme oaarlet do vU ho koncerln6bo
plhu ?
Rotne mávam 120-140 koncertov,
takže som prakticky stále na cestách.
aprlk lad predvterom som hra l vo Vted·
nl, vtera v Pr ahe a teraz odchlidzam do
Polska, kde zuJtra otváram plltdenn9 cvk·
!us lekcii o gitaroveJ Interpretácii na
krakovskeJ VysokeJ hudobneJ skole. Až
potom sl doma trochu odd9chnem, Ináč
me v lete čaktl celý rad restlvalov9ch
koncertov. Obzvlášť náročn á bude pre
mt)a budOca sezOno. POJdem na l!tyrl
velké turné po Japonsku, Ju.GooJ Arrlka
a oboch Amerikách.
MIROSLAV SULC

stano visko, :e ,.Bach Ist em Er1de" (čo
prevzali aj niektor! illl, ako 11apr. G.
ŕl e r::) je už
de/illitivne prekonané:
dnes sa uiiéšml ::d6ra::ríttjtí I te prvk11
(Be s se le r ), ktoré pouka:uju na ne..
skor šl vývoj hudby, prípad11e lto u: na·
:načttj ú l predclldclzajrí i ked sa na
druhej str ano r ovnako prlzvukuje aj au•
vislost Bachovej tvorby s ml1wlostou.
Kamerlom úrazu v disku$iácll bolo aj
prlll!né uprediiOStliovallle lipskej tr;or•
by Bachovej oproti tným jeho t vorr r;ým
obdobiam. Tu sa postupne docMdza k
sprt!vltcj!cj perspektlve a ltodnotemu.
Aj otd::ka preberania hudby z jedného
d iela do druhého, najma do diel dttchounej lludby je už do stato čne osvet/e11d
(najma dr. Blankenburg contra SmendJ
a do popredia v hodnoteni i v z6ujme
posluchdl!ov sa dostávajú aj diela z Ba ..
citovej neskorej t vorby, najmä llttdob ..
11ý dar a Umenie ftígy.
Je ešte veta oblast1, ktorými sa vý ..
skum zaobera, no spomememe eiíte :a ..
ujlmavc, avšak pre poznanie Bachouho
d iela menej dóle:lté výskumy o pcivo ..
de Bachovskej rodiny, pri com sa ::110•
Pu dostala na pretras ota::ka bratlslausktYto p6vod1t rodiny, ako j!l /med na
::ai:latku Kronikll !lr:dd:a $ám Jollan11
Scbastiart Bach.
Napoko11 rrumo r iadnu a 11eustalu po•
:o most vyvo lávajú diskusre o s p 6 s o..
o e p r c d 11 ó d ::a 11 i a Bachových drel,
co ostatne velmi uzko sttvlsi s novi•..
ml výskumami a tc:h uý11ledkami. Spó •
sob interpretácie me je totiž len old::..
ka g enerač1tá , preto~e jcstvujtí súča~ne
ved ľa seba l11torprct dcle (tu srtudc1u poddvame trochu zjed1toduše11e), ktoré sa
usilujú o čo najdokonaleji!itt lustorickú
vernos( zvuku l obsadenie (napr. C011..
centus Muslcus z Viedne a Leonltard ..
Consort) a interpretácie v bohatšom ob•
sadení a 1 d11C!inQmi nástrojmi, vrdta•
ne elektronických. Obc stra11y uvádzajú
::ávažné argume11ty pre svoj spósob i11•
terpretácíe ale uýlučné právo nemozno prizna( ani jcde11, a tým menej
možno sclwatova( extrémne prípadv
.,odcud:ovanla" Bachovej hudby. Kým u
r okoch pti.tdcsiatycll sa pouažouala za
jedine sprdvnu ,.uecná", všetkej cito •
uosti po:bave11á Interpretácia, v pos..
lednom čase rú aj lf lstl umelci už me•
nej r igor6z11l, farebllOS( zvuku sa d o~td ·
va väč§ml do popredia, oa dokonca badať aj tendencm vy::dvillovat v Bacho•
vej hudbe prvk!/ emocionálne, to, čo
sa celkom oprdvne1te na:.Qva jej roman •
tickort črtou.
Každá doba - aj naša - .~a usiluje
c!Wpat Bacha a jeho hudbu svojim .~pci 
sobom čo najlopíiie; av§ak aj 11edá vna
mimtlOIIf 11ds rt č t , že t'IÍVO j nie je u::at'·
retý a nesmie zasta{ ani t·o výskume
ani v interprctdcii. ak otivujrlcl sa obra: Bacha umelca l čloPcl.·a rtemó ZIIO·
uu nadobrldlllíf stmu/é čr ty startícll
r1rón.
ER~EST Z A V A R S K '?

A•·

z MladeJ Boleslltvl a vlolonl!ehstka
rlena Ymerl z Prahy.
Opera Sliezskeho divadla Zdellka
Nejedl6bo v Opave uviedla teskosloven·
skú premiéru bulhar!>kOho skladatcfft,
n~rodného umelca Pardkeva Chadllj•·
u Majstri. ku ktoro! sl nllplsal libreto
~ám sk l adater na némot z prostredia
umeteckych rozbá,·ov na laCiatku 19 sto·
ročla. Oporu
nll!ltudovall dlt•Jgenr jlH
Karel a t·eZl sér )l ff M či' fnský. Obata
podčtarkll expresionistické prvkv diela,
Naproti tomu scéna Karla Oudll!a 11 kos·
t9my Evy Vticlavkovej vn iesli do pred·
stavenia reálnu atmosféru balkánskeho
prostredia.

e

lubileum

f'rof. Jílka

V máji

t. r. sme si pripome-

nuli 60-tktt FRA TISKA JILKA,
:asllížilélto umelca, !éfa opery
Stdtneho divadla v Brne a profesora Janáčkovej akadé tie
mtizrckých umeni.
Umelecké :dklady v hudl>e
: ískal na brnenskom Kon:zer-..
vatóritt (v kompo:lcri, v dirt ...
1/0l'alll a v hre na klavíri bol
ziakom
Jaroslava
Kvapila,
Zderlka Chalal>alu a A11tonína
Balatku). S vrodenou poctivostott a suedomitostou prehlboval
svoje umelecké vzdelanie v
spolupráci s na$iml poprednýml drrige11tmi, najmči s Mila·
nom Sachsom v Bme, najdllt·
!re s Jaroslavom V oglom v Ostral'e a potom kratky čas so
Zdeňkom Chalabalom po defmitít•rwm návrate do Brna
pred 25 rokmi. Vsestrannost jeho lwdobnčlto nada,tia sa dlho
prejavovala tak, ze vynikal ako
klav1rista, sklada te(, dir igent a
dokonca i pedagóg.
Vetké nádeje sCuboval ako
skladat eľ, o čom svedči pfsom nl : hodnotenie 'J ilkovho !tú dia na majstrovskej
!kole
1/cladby pražského Konzervató·

ria u Vite:ulaua Nov~ka o ro ..
koch 1935- 37. Hoci jeho skladby najmä due lltlčtkoui
koor tettl, Bur leska a Sliezski/
tanec - dosiahli po predvedení
značný úspech, predsa sa Jllek
plne stístredil na d i rtg e nt~
sk tí č in rt o st, u k t or ej je/to
vloha našla najvilčli11 uplatne..
nie. V časoch, kedv sa Jantlč ..
kovi upieralo rovnocermt po ..
stavenie medzi českými k lasik ..
mt, slávne uviedol na br nert ..
skú scénu Janáčkovu Jej pas ..
torkyríu a predtým v Ostrava
Lí!ikLL Byst r oušku. K uutldza ..
niu Janáčkovho diela príst upo ..
val priam. bakalovskJI dôsledne
a preto janáckovské fest ivaly v
Brne v roku 1954 a najmii v
roktL 1958 boli bez Jílka ne ..
mysliteC11é. Jeho zásltlhou zaznela ko nečne na brnenskej
scéne Janáčkoua opera Osud,
ktorá viac ako sa r okov tle ..
uzrela dwadclmí oponu. K operám českých klastkov (celý
cyklus Smetanových opier 1964)
prlberal hodnotné novinkll čes ..
kých skladatelov z Brna a slo~
ve11ské opery, má záslultu na
uvedení sovietskych opier. Dlhuje tlám predvedenie niektor ej opery svoj/to učíte(a V. No ..
váka, niektor é súčasné sloven..
ské opery a scértickú F iblcllovu
melodrámu.

ZA MIROSLAVOM FILIPOM
Vlastne by v titule tejto spomlenkJI malo byt
by odrazu upozornilo, že my vletel, čo
sme mali štastie lto poz11af, 110 i na!a ltudobntl
kultúr a - a bezpochyby i hudobnd akustika na
celom svete - str atili 20. júna t. r. výnimočnú
vedeckú osobnost. Ale doc. dr. MIROSLAV FI ·
L IP, CSc., skvelý vedec a pedagóg bol pr edovJet .
kým nesmierne ltlskavým a dobr ým človekom.
Preto želieme nielen t o, :te jeho - s ol>dlvultodnou disciplínou a htizevnat ostou tvorené - ve decké dielo :zostalo torz om, ale najmii to, že sme
stratili blízke/to pr late(a.
Mirkovi Filipovi poskyt ol osud nesmierne veta,
pokia( ide o talent a vztlcna char akter ové čr t y,
o výnimočne kultivované prostr edie, v k tor om vyrast al a školil sa. No tak, ako lto bo/tato obdar il
cenrtými pr edpokladmi a možnosfami, tak bol vo čl nemu tvrdý, ai neúprosný, keď mo o zdravie.
Miroslav Filip sa dopracoval výllimočnfíclt výsledkov u hudobnej teórii a akustike, k de bol ut
ako mladý bádat e( aut or itou svet ovej úrovne, l en
vďaka nesmierne vytrvalé mu :zápasu s úskaliami
svojho neobyčajne k rehkého :zdravia. Prlsny voči
sebe a k :wojej próci, napr iek ltlskavej podpore
a pomoci svojich bllzkych nedoktlzal nakoniec
ttájst východ isko, ktor l by mu dalo mofnost pra cova( a učit bez kompromisov a zjednoduJovania.
Mirko Filip spájal v sebe vr1lmavost' a senzi·
bilitu neol>yčajne talentovaného h udotmlka (nebyt
rwtných sebaobmedzenl, mohol byt výnimočným
čelistom) a skvele pripr aveného i rozl&ľaclertého
vedca. Bol m uzikológom, ktor ý dokortale obsiahol
aj neobyčajne náročmí sféru modeme} elektr oakustiky a to mu dovorovalo venovat' sa nielen
ot ázkam teórie harmónie, ku ktorým sa pr ipravoval pod vedením svojho učite(a - ltúrodnélto
umelca Eugena Suchoňa, ale aj pr oblémom ltudob'tej akustiky. Bol však predovšetkým bódate(orn
neoby čajne}, s!.:utočrle t uorivej potencie. V ob·
lastlach, ktoré ho zaujali, ol>javoval nové problémy, nové originálne a iniciatívne r iešenia. Jeho
vedecké dielo sa nepochybne dočkó kompetenllté·
lto zhodnotenia, no i nezasvätenl kolegovia 1 mimoriadnou tíctou sledovali, ako z roka na rok
r tlstol nielen počet j eho origiruílnych prác, ale
aj medzinárodný do.falt vedeckej tvorby. Okrem
kttlzných diel (najmil Vývinové :zákonitosti klasickej llarmórtie) a vysokoškolskýclt učebn íc (spolu s prof. E. Sttchorlom vydal napr. V !eobecnú
náuku o hudbe - nikdy nepodceríujtíc anl ele ·
niečo, čo

Ako Novdkov ziak, ll ktorého
stavebná analýza a syntéza die la bola dôlezitrím predmetom,
patri Jílek k tým nemálo di-.
rige11tom, kton dielu vo všet kých smeroch velmi dobre r o::umej ti u: pri stríditl partit úry. Pac/topenie ideového zdmeru skladl>y, schopnost zvuk ovej analýzy v celkovej výsta vbe diel_a stavia ho na po predné miesto medzi dirigentml, a to rtlelen na~úni. Je nielen uspešným kortcer tným dir igentom, ale zostáva pr edovšetkým dirigentom oper ným,
zndmym pohostinskými vyst úpeniami nielert v socialistických
Utlt och, ale t iež v Rakúsku, v
NSR, vo Svajčiarsku, vo Franctízsku, v Taliansku, vo Fin ..
sktt, v Turecku l v Spattielsku.

stúpená k lasická l súčasna zborova tvorba domácich a zahraničných
a utorov. Ume leckým
vodúchn a dirigentom te On·
drel Len6rd, dirigent Symfo·
nlckého orchestt·a Cs. rozhlasu
v Bratislave, pod ktorého vedením zbor od novembra 1972
naštudova l skladby jubileJného
koncertu.

BOHUMIR ST~OROl~

jubileum košických spevákov
ltallckt spedcky zbor utlta·
lot, vyznamenaný Za vyni kli·
Jllcu prácu, vznikol 23. tanuli·
ra 1948 pri kultllrnom spolku
:,vojlna v Kosiciach. V roku
1964 sa zlúčil s Okresným spa·
vokolom, ktorý samostatne pra·
coval od r. 1958 pod veden1m
VoJtecha Adamca. Pod jeho vedenlm sa zaradil medzi popredné vokálne telesa na Sloven·
sku. Za svale umelecké výko·
ny získal mnoho oceneni doma
l v zahrani č!, napr. strieborný
a zlatý veniec na celosloven·
skef súťaži v r. 1067, Cenu
mesta Koste v r. 1972 a pod.
Zúčastnil sa l dvoch medzinárodných súťažf. V roku 1970
v rakúskom Spittal/Drau získal
Ili. cenu za Interpretáciu kla·
slckých zborov a II. miesto v
stlfdl ludových piesn!. V ro·
ku 1972 na medzinárodneJ sOťaži speváckych zborov v ta·
llanskej Gorlcll opli( ziskava

dve cen y. Doteraz navjtlvll
osem eurOpskych tittitov, kde
absolvoval 25 llspešných kon·
certov,
vysoko hod notených
kritikou v domá ceJ 1 v zahra·
níčneJ tlači. Udrzu(e družobné
styky so speváckymi zbor mi v
ZSSR, v Polsku, v Rumunsku,
v Taliansku, v Bulharsku, v Ma·
ďarsku a v Juhoslávii, pre kto·
ré zorganizoval koncertné turné po CSSR. Za výrazné Qspo·
chy pri š!reni vokálnej kultú·
ry doma l v zahranič( ztskal
v r. 1968 vyznamenanie .,Za vy.
nlka(Ocu prAcu".
V súčasnostt v flom spieva
55 člen ov. V repertoári je za-

Bronz z Klingenthalu
TIBOR RACl, 20·ročný žiak z akordeO·
DoveJ triedy profesorky M. Szokeout na
bratislavskom Konzerva tOrlu sa po tteto
dni vrálll z nemeckého Kllngenthalu s
tre!ou cenou. (Minulý rok bol na toJ
Iste( medzinárodneJ sOfažl akordeOnls·
tov ploty.) Je to výrazný úspech, svod·
čiacl o umeleckom napredovan! T. Rá·
cza - na(mä ak zvážime, Ze bol vo svojej kategOrll natmladš!m Ol!estnlkom.
Okrem neho sCt(ažllo v Jeho skupine 23
akordeonlstov, z toho l l sú posluchá1:ml
vysokých !lkOI. Prvé miesto ziska! han
Kont, ktorý je absolventom brnenského
KonzervatOrla a v sllčasnostl študuJe
2. rok hru na akordeOn vo Weimare.
Od T. Rácza ho delilo 0,90 boda. D1..t·
bou v porad! bola 25-ročná Etabeth Mo·
•rod zo Sva(člarska (rozdiel 0,20 bo·
da), u!!llelko hry na akordeOn. SO(dflo
sa v dvoch kolách - prvé trvalo 25 ml·
nút a Jeho náph,ou bola povinná cyk·
lick4 skladba. Druhé kolo malo predplsaný 30· mlnútový program. Vefml n4·
rotné podmienky sú ťa ~o. program zabrl1uJt1CI v ~etky ~tý lov6 obdobia, vysoká
llrovCJ' súta~lar.lch - to v§otko dávo
ll•czovmu uspochu zvlástny punc cen·
nosti. Navy~o - eko Jediný z účastnl ·
kov dostal pozvanie ne 6 koncertných
vystt1pen!. V Sl1čosnos tl priJa ll Tibora
Racza no !ltúdlum kompozlclo (VSMU
' Bratislave). Je to výrazný umelecký
talent, ktorý v domácich podmienkach
- spolu s R. Kákonlm - pový~ll akordeón z nástroja ludov6ho na umelecký.
- r-

l

Dlla 27. máfa t r. bolo Valné zhromaždenie. na ktorom
boli pr!tomni zástupcovia kul·
tOrnycb a politických organ!·
zácl!, zástupcovia a delegáti
spevllckych zborov zo Slovens ka, ktor! prll'dl pozdravi( Ju·
bllantov. Stičas(ou slávnostného aktu bolo I odovzdávanie
1:estnýc h
uznani,
diplomov,
vecných darov členom a zaslú·
2llým pracovníkom výboru. Ve·
čet· bol v Dome umeJlla sláv·
nostný koncert. Košický spevácky zbor učlterov sa predsta·
vU s programom z diel Monte·

e

Dna 21. Jllna t. r. bol v domo CssP
Koncert z tvorby N. A. Rtmského-Korse·
kova. Očlnkovoll poslucháči KonzervatO·
ria v Bratlslave.
Súbor opery Státneho divadla v Br·
ne uviedol 29. VI. t r. v Janáčkovom dl·
vadte premiéru Sostakovlčovej opery Nos.
Dielo naš tudoval dirigent Václav Nosek.
režisér Milan Ptisek a. h. a 'Choreograr
Rudol! Karhtinek.
Vedenie tvoriveJ komisie muzlkoiO·
gov usporiadalo dňa 25. júna t. r. pred·
ná!lku sovietskeho estetika prot. Samu!·
la Cllaskjeviča Rappoporta na tému Este·
tika a muzlkoiOgla.
Chopin v Sliezs ku - tak sa me·
nuje zborntk prác, ktorý vydal - v rllm·
cl svojeJ edície - Arch!v sliezskeJ hu·
dobnof kultllry pri VysokeJ hudobnej
škole v Katoviciach. Zborn!k jo súhrnom
rererátov a prispevkov z konferencie,
ktorO usporladall pri prllcžltostl 20. vý·
roč la vzniku katovickeJ pobočky Spolo č nosti F. Chopina v Potsku. Zborn!k
zahrňuJe články o
choplnovských pamiatkach v Sliezsku (F. German, D. Mu·
stoková, L. Baranovsk4) ako aJ litOdle
slršleho významu. z nich naJviac zau(i·
ma pozornos ť štl1dla K. Mustola, ktorá využtva nielen hlstorlogratlcký aspekt, alA
l pr!stup filozofický a estetický.
Ťažiskom tohtoročného kultúrneho

e
e
e
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OZNAM
Odbor tkolat•a ONV 11 Jtladltefstvo
tkoly umenia Bohualua MarU·
nll ' Pollllke prlfm6 od 1. 1eptembra
1973 uiHtera dychových nlbtroJov, naj·
leplle manlelak6 d•ollcu s mui nnstou
výui!by na akordeón, HV a pod. Byty
l. kateaOrle 2+ 1 a pre mant elov 1 det ml
3 + 1 16 11lsteaé. Zladostl s uvede n Im
kvaltrlk6cle a atrui!nt l lvotopls posh:·
lojte na Odbor l kolslva ONV vo Svila·
dch.
Ľudont

f

mentáme problémy), v zborníkoch bratlslavshj
FFUK a v periodikách Ostavu hudobnej vedy SAV
pravidelne vychádzali Fllipove §túdle k ottlzkam
hudobnej teórie a akustiky. Charakteristické bo lo to, že vidy mal na mysli aktuálne potr el>y
vedeckej pra:re - a ani v oblasti teórie tterielil
problémy abstraktné, čl odfazlté. Pre potrel>y
našej etnomuzikológle vyvíjal melograf, schopný
ol>jektlvnelto grafického záznamu melódie l viac ...
kanálový záznam stíbor ovej hry. V posledrtýc/1
mesiacoch život« - takisto pre potreby ďallle 
llo pracoviska, s ktorým trvalo spolupracoval orgattologickélto oddelenia Slovenského ntlrodnélto
mdzea vypr acoval nielen projekt ltudobno.o
akustické/to pracoviska, ale aj je/to optlmtllneho
prlstrojového zabezpečenia. V súvislosti a touto
- pr etílto veCmi vzru!ujúcou úlohou - vznikla
aj je/to po:slednd, v Dó11sku publikovand práca
o automatickej analýze po/tónového spektr a v hu .o
dobnej akustike.
Uz dnes, keď so smútkom listujeme v publlk6~
cltlch Mir oslava Filipa, vedomi si t oho, že Ich
autor nie je s nami, vieme, že jeho vedeckO od ..
kaz má trvalú hodnotu a ie az s odstupom ča ..
su pocltopime veCkost a výnlmočrtosr je/to osob ..
nosti. No jeho postava zo.ftane v slovenskej mu ..
zikol6gii výnimočnou i pre rýdzost a čistot u cha.o
rak t er u, pre u§fachtilost a ltlsku k pravde - vo
vede l v mcdzl(udských vzťahoch. Lebo aj pra
Mir ka Filipa platilo to. čo za seba vyslovil ge~
ttiáltty vedec a nadšený muzikant Alber t Einstein,
osobnost, s k tor ou !Jol Filip duchovne sprlbuzne.o
n(J:
.,Moje idetlly, ktoré vždy pr edomnou žiarili li
znovu a znovu ma naplrlali radostnou životnou
odvahou, boli: dobro, krtlsa a pravda. Keby som
necítil, ie sa zhodujem s r ovnako zmý!Cajúclmi,
kel>y som sa 11ezaoberal objektívnym, na poli
umenia a vedeckého bádania večne rtedostliným,
javil by sa mi život prtlzdnym. V fedné ciele Cud ..
ského Sllaienia: majetok, vonkajší úspech a pre ..
pycl& sa ml od mojich mladých liet zdali l&od ..
nými zavrhnutia."
S Albertom Einsteinom vieme aj to, že .,len pri~
klad veľkých a čistých osobnosti môže viest
k uiCaclltilému chápaniu a člrtom". Mirko Filip
bol jednou z nich. Vieme to dnes elle určitejšie,
nez keď bol ešte medzi tlaml a keď sme v zhone
v§edných d11í na to dostatočne nemysleli. A je
nóm velmi smutno bez neho.
LADISLAV MOKR?

nrdlho, Gastoldlbo, Mozarta,
Schuberta, Dvor tika, Sostakovi·
i!a, Cikkera, Sveinlkova, Fe·
r onczyho,
Sucho ň a,
Mlkulu,
Grel6ka, BartOka, MOJ IBII, Pf·
ebu, Franctaclho. Konštatovali
sme, 2e zbor pod vedením On·
dreja Lenárda sa zaskvel v tom
naJlepšom svetle. Ked sl však
uvedom!mo, 2e celý program a~ na nlekolko skladieb - pri·
pravovall len od novembra ml·
nulllho roku, musime priznať,
2e to bol pozoruhodný výkon
celého koloktlvu. V porovnaní
s minulosťou musíme prlp!sať
zboru kvelltaltvny krok vpred
ZnoJ vyrovnane a disponoval
slullnou dynamickou paletou. čo
te nesporne zásluha clelavedo·
mol práce dirigenta. Nechýbala
ani h ravosť, ani muzikantský
esprit.
Napriek colkovómu dobrému
dolmu by smo chceli oovedať

festivalu "Bezručova OpavaM v rodisku
nl:irodného umelca Petra Bezruča, bude
výstava k 100. výročiu vzniku organár·
skef továrne Rleger· Kioss. UsporlodafO
Ju v Sliezskom múzeu v mesiacoch september a oktObar, za spolupráce brali·
slavského 1\onzervatOrlo. Súčasťou vý·
stavy budil organové koncerty popred·
ných českých a slovonsliých umelcov priamo vo výstavných priestoroch.

e

Brealovl Husári dostali novd podo·
bu na bratislavskeJ NoveJ scéne. kde
mali premiéru d11a 28. Jllna t r. ako
hudobn4 komédia. Hudbu napisal Igor
Bl1zllk, réžiu mal Ivan Krajíček a dlrl·
gentom predstavenia bol Bohu!! Slezák.
K predstaveni u sa vt·áttmo recenziou.

e

Operný súbor Státneho divadla v
Bme bude v d1'\och 2.-11. jllla t. r. na
zájazde vo švajčiarskom Interlakene.
Uvedie tu Smetanovu Predand nevestu a
koncertné matiné s Mozartovou Ju pl·
terskou symrOnlou a Stamlcovým Kon·
certom A dur pre violonče l o a orchester.

e

S cielom oslávi( krásu hlavného
mesto Slovenska Bratislavy - vzniklo
viacero sklad ieb slovenských autorov na
túto tému. Spomeňme aspoň niektoré:

nlekolko slov na margo Inter•
pretácle niektorých skladieb.
Monteverdlho S!ogava con le
stella by s l pri svojom dobrom
muzi kálnom
prejave !ladala
konzekvontneJ!I! prlstup v o táz·
ke §týlu - podobne 1 Gastol·
dlho Vezosette nlmfe e bello.
Sostakovlčove Zatlchll salvy bv
si 2Iadalt vllčll lu dynoml ckfl
škálu - l ked dlrlgentova snaha po peknom. kultivovanom
pp Ja chvályhodná, avša k zbor
znel miestami neprP.s vedčlvo.
Vzácnos ťou
Košického zboru
bolo teho komorné znenia oo·
pri technlckv oekne zvládnutých fortlsslmách. Zbor splev'll
vrllrne. Dirige nt svoJou osobnosťou naznačula vyhronenos(
svojho umolockého rukopisu s patričnou diferenciáciou tednotllvých skladieb, vvchádzatllc z obsahu poózle.
IVAN LUK NAR

A. Oi!onál: Slav!n z totralOgle Pa·
ml!tnlky s lávy pre sOlo, zbor a orchester,
A. Zomanovsky: Slovin lltvorhl11sný
detský l ženský) zbor a capella. A. Moyzes: Tri sklzze o Bratislave, M. Novák:
No Slavtne - plesne pre detský zbor,
J. Kowalskl: Kantáta o nalleJ Bratlslnve
pre mlellaný zbor a orches tor. T. Hlr·
na r : U~ voniaš novou Jarou, Malá kan·
táta pro zbor a orchester. Malokarpat·
ská predohra pre orchester, P. Bartovlc:
O Bratislave - klavtrna suita. Okrem
toho vznikol rad skladieb zameran9ch
na oblast popul6rnejš!ch Unrov.

e

D1'\a 22. máfa t. r. bolo v Bratisla·
ve druhé zasadnutie výboru pre slovan·
skt koncertný !Ivot, ktorý pracuJe prl
agentúro Slovkoncert. Na programe za·
sadnutla boli dramaturgické zámery na
sezOnu 1973-74, návrh iltatútu Výboru,
otázky širšieho sprlstupnenla kultllrn ych
hodnOt, problémy výberu domácich a za·
hraničných umelcov a pod. Velmi za·
uj!mavá bola najm!! diskusia o vylep!lenf
d ramaturgie vidieckych testlvalov a In·
torm4cla o to h t oročnýc h BHS. k toré b u·
dtl v d ňoc h 28. 9. - 12. 10. t. r.
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Tália
o hudbe
VIII.
pretkavala hudba ako stuž ·
V zala som sl na obnoven ie pamäti n lekolko plagátrkov z predl t aven la Slovenské/to spevokolu v Marti ne. Prvý je z r . 1904 - er.te pred mojim narodcnlm. Pnpomina mi utmo.~fe
r u horlivej ochotníckej práce. po,•llad=ajúcej z holých dlani, ale z horúcrch sŕrlc.
Martin mlnulcho storočra bol obcou net'eikou, tichou, národnostne UJarmertOII.
Crm sa mala krie.~if a udr:.ovaf duša mirada. dodavar jej sila l mírlej? .\1cij prostarý otec rtennvulel stojaté r•ody o ::oéal
buntoš tt. Zalo!jl mužské aT.·teto a keá.
ze nepoznal noty - ltyba], ::a prratel om,
hudobmkom do Ti~ovca. Rel.-u, l.·amarlít,
nauč ma spamúlt part prcélto i druhé·
ho ter1oru, barutónu a bam. Prastuni
otec potom rtattčil ,.nauéené" svOJiCh
spevákov a mužsl.·e okteto vystúpilo pod
jeho vedenrm prvý ra: tla ver ejnosti.
Toto bol zaklad neskor velmi zrllimeho
Slovenského spevokolu. V prvej dvadsratke tohto .~toročia boll oporou telesa v spevóckej i d r amatickej casti
moja mat a otec. A keďže jablko
nepad(J ďaleko od stronm, l apal a som
aj ja od malička t óny plesni. Od r okov, kedy som ::ocala vnlmar , ukladalo
sa ml v pamlitl v.'1etko, čo rlacvlčot•al
spevokol. Ziaf, vyu.:il'am hudbu len pasívne, napriek 8 rokom stráveným pri

vtedoj§l zubnfi t echrtlk v Martine, ne·
.,k ôr vy nrkajúci basista oper11 S. D v
Bratislave.
e.\k6r som sa stala h orlivou nó vJte vn i i:~·ou br atislavskej oper y. Orad , v
kto r om p r acoval otec, p redpl atll pre
·'l'ojrch zamest nanco v 16zu n a všetk11
prcdstat·en i a. Tam, skr11tá za záclonk ou,
sled ovala a pr ežíval a som uličši11ou tragu:kč prl belly operný ch post av. Nariekala ~om t•el akrót tak usedavo, az t o budilo po::or no$( ok olia. Opera m t učanla,
bola som riou priam posadnutá. Počli ·
t'Ola som ju w·ed omelo. snazrla som sa
:::Cipamätaf čo najviac za sebou cdúcicll
t ó11ov a m elódii. Po pr edst ave11í som
p rram bolestne mesta ak sa mi niekt o
prtlwvor ll. V d uch u som bola ešt e v opere med::t pos t avam i na javisk u. Zrla som
rch žrvot. V i dela som p rvé pr edstaue111e
slOI'Cttskej opery K o v a č W i e l a " d
od Jána L evoslava Be ll u, R o s 1 11 s ké/t o operu .\1 at aj, premrértt na Sl ouen ,,kct zijriceho i:e.fkeho skladateta Em arwela M a r l 1 k a
S t u de 11 t s k (J
l a s ka.
v clkq t•ý::rlum malo pre mlia r ozhlasoťé vysrclamc. Znamenalo: m at d oma lut<lbll v houktorý der~nv čas. Pn•ý
t on. ktorý ~om : prijtmflča ::ačula, bol
l.·lav1rnu. Dop oMat t vrdim, ~e rwj r adiogeniiCJSt luul obnti nattroj Je k laulr a po
riom - r•tn/oll(:elo. Ro:•h/o, r obí ce:: l!ttd ·
bil t><>,~lttclmt <Wt
d~t::l>y
najcennejsie.
Kn::dodCIItJc m~t ju ~tklada d o pamlilt,
ro::~irUJC jc>ho ob::or a v:cieláua. V ko rtecrwm clri.~ledktt nm dáva r adost , lwrmólllll a pozltok. ie kazdv má mož11ost
osolme nauií t et"OI'at kollcl!rty. No met
tal~čho : apacl leho k rila, kam fly r o::h/as
!lepre!ltesol hud obný :á:11am. \ l y , ro:ltla.~ou r pracovníci .~me .v1 tak ::1111kli 11a
stále ::aprw t ý pnjimnc. ;;e ka::dý procOt"·
11ý tikon 110111 podfarlmje hud ba. Vieme
pri nej črta(, pr.~al, ~tf:if sa - i uymle.~of pl11ku do mtri:nlf.:a. To. že hudba dopitia .~lot"o, m J;:ctl! .~ct aj sami pre.~r·ed
črt. Poculr ste mekedy r o:ltlasoL•cí .~lov -

Môjkaživot

vrkoč.

Snlmka: J. Kob1a
klavtri. Bola to t>luc srtalra rocirčov. ne::
PJifrvalosr mojeJ rteposed nej povahy.
Prečo je len mlad (/ človek taký lahko·
mu.\ Clllti? Ku::tlti sa mtt.\í prest·edčít 110
l'lastnej ko::::t No v vpct•okole .~a nlc>len
sprevalo, ale hrfwall sa 1 d ivadeltlč l~ry.
speuohriJ a dol..·or1ca l dve
operu:
V st dn i od V ilčma Blodka a Weberov Car o st r elec. 'to.a~c praotcovia a
otcoc•ia boli smeli. Niet orclte.Yt r a'
lč
to! Sprevad:ali r1a 1.-lacm. /.,t ý ča~r bol
\Ollstom spc>uol..·otu aj Arnold Flo gl,

c'

n a reláciu - ~~ u! h r u, litertfrtte pdmte.
recitácre, ale i p ublicistiku a VI/Siel4me
pre deti, kde by sa slovo nepodoprel t
h udbo~t~ Azda iba spravod ajst vo a ntf ..
ui:n~ predndilky sa be:: n ej obídu. 1 ktl
h udbll .milujem, niek ed11 zazlievam t entt
n avyk11utý st ereo ti/P· AJ.:ob11 slovo ne•
malo svoj ll vlast nú sil u. Akoby aj JUJj•
s rlrte j! W. my!llenka p otrebovala l1udobrli
barly. Niekedy 1a pomar ovávaj ú. alln•
hudobne aj teleuc::ne šoty a sloco Jl
prehl usene. To su momenty, k edy hudba
cloueka viac znepokoj uje, n e:: ho na.
pl11a harmoniou. Ale :a to nemôze hud·
ba, l e% t udia.
e:: opery, ktor~ m i pomáhali cm ik •
n út d o uázncj hudby, d osta vala som
sa k symfón ióm a kct k omornej hudbe.
V nich som si už vlast nou predst avwo&•
tou vyt u6r al a obra'Z!J. k t or é uo mne
sklad ba vyuolávala. Niekedy mi uiak
h udba ncprlvodz k oukrctno, tmimam l en
súzvuk t onov, k tor é m r l altod1a. naplnojú ma r ad ost ou, alebo :lalom. I stý druh
hudby ma t•re i ::ner vó::nit suoj ort utie·
r ac•ostou, alebo 11t tcn::1t ou. I nokedy nl
mňa p6sob1 vtltltom l: r o:polozenre. Velakrat u: 1 meno skladat el a sposohl
zmerm nalady. 'l'a prtkl4d t•:du ma rozradostní Sme ta'' a a jclto predfJit rtl
k oper e Prc d an(J neue.~ t a Hll ·
m o r e s k a Antoruna D v o rá k a c: bu d ::uje vo mne nalacl u }enmélto, dece>~l ·
nélto humor u. Pocrty tu::by cít i m pri
Be el It o ve 11 o vej
S o 11 á te
m c·
' a č 11 é It o s v it u, pn S u k o v c j pre.
dohre k R a d ti :: o u i a .\1 a It u I t e 11 e
a pod. ll r a,•osf. la§~·ouarlte, ro: mam o.,r
nu :a::111eva :: mot rvo11 hudby Se rpeja
Pr o k of ie v a 1.: baletu R om eo 11
J tli i a. K eá spo::rrále viacej skladre!l
toho istého skladatcla. ::Ist rie.
ko:dý
ma YVO} l m dobny rukopr.~. V r 6:nycla
'klacl bdclt l'a.~ po::rlrovw príbuzné mott•
t•y - a~·o dobrr :ndmt. To. čo st č/o •
"ek· z hud/>11 ::apamiital. Je mu t• ::dr~ ako ..
mtl.~rc. ne:: celkom not'~. cud:;'l' 111'•
znóme.
- I'C•
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Medzinárodný organovy

festival v Ko·iciac
V upl ynulých dňoch bol v Kol.lclach 111. roč n lk Medrci národ·
o 6ho organového testtvalu. Je
na m iesto zttmysllot sa nielen
nad ú či nkujúc im i umel cami, al e
a ) nad prlnosom tohto poduj atia. S pr! jemným poci tom mOže·
me konš t atovať, že Košice sa
stali významným organovým
centro m v Ceo;koslovensku. Tak
ako v predr.hlidza)úclcb ročnl·
koch sme pr lv1tall celý rad vý·
znnmných európsk ych organ!S·
tov, af nn 111. medzlnárounom
organovom Ccstlvale dčlnkova 11 významn! organov( umelci,
ktorr patria K :;plč k ovým re·
prezentantom organového ume·
nla svojich krajin. Programy
Ich koncertov priniesli široký
prehlad z oblasti hudby baroko, romantizmu a autorov 20.
storočia. Výkony
jednotlivých
učlnkujúclc h a volba programu
v plnef miere potvrdili drama·
turglcký zánlf'r restlvalu - pri·
bll~l( obocenstvu čo n ajv llčšf
obzor organoveJ literatúry a
pribllžlt mu v:.rtky možnosti
tónovó, výrazové a tvárne v
organoveJ hre Za prlnos t re·
hd pova1.ovoť a) spoluučlnkujú·
cl!'h ~6llstov, ktorých výkony
prbpell k )W<;trosu a rllznoro·
dostl, alo a1 k obohateniu )ed·
notHvých programov. Na reall·
zticll a uskutočneni tohto podu ntla má vefkú záo;luhu tá t·
na rllharm6 nla v Ko tciach a
IJJPI"f!dný slovenský orgdnlo;ta
Ivnn Soko l, ktorý zn svojho pOsol>enla v KoSiclnch rozvíril
hladinu
orgnnového
umenia
tak, ako sa to nepodarilo v
tomto smere nikomu 1>red nim.
1\1 nnohyča )ne vefký počot návstt•vnfkov n11 1Ninotl lvých konrortor h potvrdil, žo záufem o
t1H0 hudbu stále VlriiStá a že
má svo!lrh .,oddnných" poslu·
chltCov. VMHky koncerty fest!·
V11lu sa uskutočnili v gotickom
DOme sv. Al.tbety, v jedinečnom
hhtorlckom klenote mesta. Doteraz je to jr.dlná mo1.nosf, kde
sa organové koncer ty
dalO
uo;kutočntf a chceme l en verlf,
žo aJ Košlco budťl obohatené
o nrgan v koncrrtnej sále.
CHARLES BENBOW
(Vefká
Bl'lt~nlo) t\člnkova l na otváracom koncerte !cstiv8lu s programom - l\111o!l Sokola, J. S.
Bach Oli vi er 1\Jcssl oen, Marcel
Oup r6.
jeho
Inter pr etácia,
uchvncujúca premenlivou k olfsovosfou m edzi Intelektom 8
vrúcnym citom, je prehfbená o
cfnl<;to
rnozoflcké
di menzie.
Hlavno v skladbách 20. storoč i a
vvuW v plnPf miera !arebnO
košického
nástrofa
o;tu,l!llcu
pri V\'SOko domlnujOcet brllant
no) technike. TCtto v plnom les·
k u vyu.tll na jmä v skladbe M.

Duprého kdo autor sldh8 ož
po hi'Hnll.:o hrlltolnostl 11 tech
nlt.:kych oto.Wostl nástrOji!. V
teho Bachovi domin ovala t>rls·
na slo h o v os ť v
primer an om
te mpovom a reg i s tračnom clto·
nl. V nlektor 9ch mome ntoch
však trochu uvornenostl mohlo
Ion prldat na vypUtosti a vy·
stavanostl gradácie. Bonbow v
plno) miere potvrdil svoje vorké techntck ó rn<~l. trovstvo a
výkonom podčia rk o l opravdl·
vost dobret povesti, k torá teho
v ystlípenle pr edchádzala.
Spanlelsky organista ESTE·
BAN ELI ZON OO obohatil svo
Jim vystupenlm nielen program
fnsttvalu,
ale
predov~otký m
obecenstvo o diel u star!lef !.pa·
nlelsltcj hudby· v Košiciach
sme prvý raz poeull uká2kV z
tvorl>y majstrov 16. &toro~ta A. de Cebezún; 17. storočie A. de Sola, F. Correa d e A rau·
jo; 18. s t oročie - r-1. d o Sos·
too, ). J. Cabonlles a sk l adbu
súčasné h o špan tol skuho uutoru
T. Go rbizu: Sequentln sobrn
,.Vtctlmao Paschall~. Tlf'to me
ne) známe ski Rdby uvl'llených
nutorov.
ktorých
spoločným
zn" kom je mnns1a stavebná
komplikovdnO:;t )ovia sa nl po
stránka tcchmcku! meneJ ná
ročno. V skutočnosti vsak Ide
o skl adby Interpretačne neobyčajne chlllo~tlvé práve pre Ich
čistotu a prtozračnost llrať takóto diel o, to sl vyžaduJe zrolého u suverúnnl!ho lnterprota.
Eltzondo volil vs.tk prác;u s r a·
gistreml prfllš O)ldlrne a nevyužil vi.otky mo1nostl v toj to
oblustl. ktoré mu nástroj dáva.
j eho v ýkon ta poznačený vo rkou umel eckou poc ti vosťou , č o
so pre javilo nl ol on vo volba
tempu, ale l v celkove) kon cepeli, ktorll v dOsl edku zdravého
úsudku a tech nického zvládnutla jednotlivých skladieb bol o
pevná a sklboná
Mlad9 sl ovenský orgunlsta
VLAD1!111R RUSO uviedol vo
svojom programe diela J. S.
Bach a. Hral v r ozv4žne vole·
ných tempách s farebne um ler·
nenou a dobre premyslenou r egistráciou,
p r ič om
stavebnt
plán sledoval zákon kon trast u
a dra matic k ého nap8tla. Rusó
v plnej miere potvrdil svo Je
technick é dlspozlcle; v mi es
tach Inte rpre tač n e exponovan ých r ytmické výkyvy uberali
z celkového dojmu, č o nebý
valo pre toh to umelca prlznač
né. Sp olu íl č ln kujC!cl m sólistom
bol Vladlmfr KaJmar [ trObka 1.
k tor9 upozornil pr ek r ásnym tó
nom, vyvá ženos ťou jodnotll vých
pol Oh, ln tonačnou čistotou, r ytmickou vyrovnanostou e zmyslom pre štýlovosť ]oho hra bo·
l a prtjemn ým zážitkom, ale l

OIJOhOtlillllll d lÓII il!hO nft~lrO)•I
vynlkUJll 0111 <J,,ul>tiC·
kom pro"trt•di DóJuu )d~llll, prH
svedčlvo, s tMtru nou uosnos
tou a eleganciou
ľo l sky ot·gan'~'"·
Jll'OI"Oktor
~tótiiU J vysoke) ltudobnrt sku
ly v Kra kovu JA
JA RGU '\l
UldeJO[ pn>gľdlll, V lo.tOn)IIJ llJ:,
obohati l o :,toll'ýdt )>IJL:.k~l h
nuqstrov. Nicolaus Croco vl en
~ l • a Piotr Zcl echow slo. l. l.lk
rum UV(J(Icnft.:ll uvuch uut oruv
to IJolt 8uxto!Jude, J. S. Bach,
F. Meud elsl>uhn-Uartholdy. 1.
)oho hry silla a v yviera prlro·
dzena muztkallta u vefkó tcch·
nlcké
ma jstr ovstvo.
SpOsob
stvárnentd Jlldno tllv9ch skl e·
ul eb odzrk adruje precfznu o
svedomitú prácu, velké a conné sk1isenost1 z bohatej kon·
ccrtnl!j ~lnnos tl . Pri hre pra·
cu te s regtstraml pl"osto. ala
pritom pn arno lahodno, Jeho
zmysel pr e ry tmus má správ nu
pulzáclu a oZlvu fe cel u sk lad·
bu zvlói.tnym, u čl n ným pohy·
IJom. Jeho hra s n enél pednou,
sotva postlhnutornou orgélnovou
agogikou stači plne k tomu,
aby I nter pret v ne) pro)avll
svof vynl kaJOCI zmy~.el pre v y.
rovnanosf a pldstlčnost. V pro
grame koncertu spoluučlnkovu
la
huslistka
EVA SZU BRA
JARGON (Pol sko).

.wei vo

Na zá verečn o m k oncerte resllvdlu
v ystúpila
JAROSLAVA
POTME I LOVA s prugramom~ranck: Chorll l E uur; H11nus
Contempl azlonl per organo. )e l
výkon potvr dil technickú vyba·
venosf, z hry sála l mohutn9,
umocnený tok hudby, smeru j ú·
cl k u gradáciám velkých vrcho·
l ov. Treba však koni.tetova f, že
cel á tá to g r a d ač ná st n vebnos ť
l>oln v2dy v prlmeranoj miere
prlpustn ostl nielen vo č i auto·
rov!, al e aj dielu. P o t m ~š llová
sa dokáže vn or l t do hudb y ce·
lou svojou osobnos ťo u, celý m
svo)fm prirodzený m muzlkantským temperamentom. )ej pre
jav, vypracovaný 8 pr emysl en ý
do nnjmen~lch detailov, v ych4·
dza z celku, plnosti zvuku a
meni sa vo vzrušene plyndcl
prúd hudby. Ked kon~tatujeme,
že jej hra zaujme predov§et·
kým výrazovou a t echnickou
strán kou výkonu, je 19m vera
povedané o jaj muzlkollte. Na
koncerto s po l uúčl nkoval JOZEF
SPACEK, sólista SND, k torý
predn!Asol Blbllck ó plesne od
Aotonfua
Dvor 6ka. Výkonom
l zastupova l pOvod no oh Jásenť1
V. Soukupovú ) plne pres ved čil
o svoJich kvalitách výrazových
tónových, )oho hlasov9 prejav
ma t pa tr lčnO n o~nos f. prejav e
eleganciu.
STEFAN ť:U illLLA

'"· :al'l::c••Cho v r . 11194 Dole L' $l reSnlm ka : orrhtv autora

Spo ie

o

(lk sa d nes m ôzeme popýstt
uý::rtamn~mr ú.3pechml t akmer
celej naiej u meleck e:} oblast i,
nezabud n im e na prvýrll priekopn ikov- pionlerov, kturl v ča 
,,och nár od nej neslobody bud ovali
prué zák"laclnt piliere
~louenskej
nórodnej
l,:ultriry.
Centrom
národnobrul rtelskývh
Sllál& naj mii v druhej polo vici minulého sto ročia bol
.\1ar tin. J edn~m :: p r1četných
repr ezertta11tov
martm.flqích
národn iarov
a
prre~·opn!kov
my§lrenky slo11an~kej v:ajom nosti bol l BLA ZEJ BULL A,
ktor ého 120. vfl ročie nur od et1ia
za padlo v upl11nul~ch mójo výcl1
dňoch.

Pôvodom Or avi:a11 su r1aro drl
l 9. mója 1853 v Ostt, po stredoškolských lt tiel/ách v Ban skej By strici a v Ostrihom e
.ftud oval stavebnu tecl& nik ~t vo
Vie d rti a v Pr ahe. Ut za Stú dii sa ak t í vne ::apdjal do kul ftírno-umeleckej činnosti
čl už ako organizá t o r u::deUi t•aci ch večierkov, alebo diva delných
pred st auenl.
Ok r em
suojho po vol an ia ar clritekt a ve noval ra vo uotnýclt cl&uíľac11
lwd obnej prod ukcii - ako skla datet. r esp. upravovate(, spe •(Jk, di r i gent spev6ckucfl zbl)rov, nevynímajúc službu, za.wätenú. Tólii ako oc1totnlcky
rdis~r
i a ut or
d ivadelnýc11
f1ier, a to nielen doma v Mar ·
fine. k de ra po skončeni Jtríd il
u~adil, ale aj v ::aflran lčí. Ako
hudobník vynikol pred ou!et kfim
tí pravott
nlekotkých
st oviek
~lovemkých
(u do v~c h
plesnf,
Nor~ j eho z(Jsl u 1zou znt!rodne11. Sem pat ria p lesne: Teč ie uoria te~le, Anička duJ lčka . floreZa lipk a. ltorela, U zelenej
rakyty, flej, zapadaj sl nle~ko
a pod. Jed r1u z j eho p6vodn~c1r
ttmel(lr11 píe.~nl - Ke ď m l Brdce cltor6 prijal tud za ,,voju
a d ne., málok t o vie. kto je jej
,~·tttočn~m ttJorrom. V l polupráci s 1. M~ llčkom a 'M. L l houcckým zostavil a vydal n ie-
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kolko atJ:stalltuch verti:ekav Sl o·
uensk ých jt vor spevov. Okrem
vla~tných te.ctov ::lludobnoval
t1c: bame Sladkocrčove a Hutezd oslavove a k viacerým dn:a•
dcltJiím hram upruutl $CeiiiC•
kri. hud bu (.Sol rtetd ::lat oJ. l'o
smrt& $VOkra, oúchodmka u
Samarkand e (T~trke:st an ), odr·
~Icl Bulla VICSt jeh o obchodnl
zale:rl ostr, co podlomao jeho
::drauotnli sta v. Aj tam ~alo!rl
a vrcdol rrtsk{/ spevokol, 11 k torym rlacvti:ovat 1 sloueruke t u•
d ouč presne preva::ne v svo•
j tch úpravóch.
Známymr aa
stal i tte! Jeho úpravy maloru•·
k ej Oj, t11 divčtno, populárntj
bu rla ckej Ej uch nem, sl otnn •
skej Stoji, stoj r tam l 1plca. l're
amer ick{/ch Slovákov •tapisaf
p opulá my Sokol sk ý pochod pr r
muzský zbor , p oct ený prvou ~"8·
110u. Za lo~il f undáciu na poet•
poru stovettllký cll studentov o
Prahe. Cias tka z nej przpad/11
vo f o rme U 1pendia - nár.
wnelcovt M. Schnetdroul-Trnav..
sk ému po čas jeho p1a:~kelto
p obytu .
Blažej B ulla svoje ro ~~talt ·
le v zdelanre a r ozhl ad ( ovládal
nieko!ko reči) a všet ky schop.
nosti vložil do sl užieb naro·
da. V yd obu l s1 t ak prt :la$'olt
,.pansUlv", za čo bol zo 1t ran11
ulw rsk(lch
vlád n11ch or ganoo
t vr d o per zekvovanv . Ncpomýlrl
ho ani ten fa kt, ze keby :aprel suof rodokm eti, mohol bi!
pre vziat j edno z ministerských
pre správu llornello
k rflslel
Uhor&ka. Ost al ver ným r odo•
l'ubom a na prahu slobody •
nórod nej t amostatnosti f y:tckll t d u!eune podlo men~ zomrel
vo veku 66 r okov ( 1. rt ovt m•
bra 1919 ) . Jelto telesn~ pozot tat kll odpoérvaj a na Ntir odnont
clntor lne v Mart l mr, uedt a ct•
lej gener ácia naflch národiiO•
bud lterskýcll
uelikónou. VJi·
znamn~m p od iel om 1a zaslúzil
o zach ovanie bohatej studni•
ce mnohých slovenských Cucto..
uych ptesnl. MAR I Á ~ BULLA

