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Skor
naz: a zaplnia
hlad sk·
operných a koncertných stem,
nez doznejú tótly letných
fe~tivalou a ltttdobttých podujati mimo tradičných centier,
ziada sa pisateľovi tohto étánktt pouedaf niekolko uoodnýclt
stou (možno 1 za L•iacerých z
hudobno-kritickej profesie ) k
uplynulej i nastupujtkej ~e
zóne slovenského hudobne/to zivota.
To, čo spája recenzenta koncertného a operného zivota s
reprodukčným umelcom a skladateľom-tvorcom, je asi spoločná láska k vel!i, 'ktorej slúžia, nebojme sa povedať i stá vášeii k druhu umenia, nazQvaného prosto h udba • ••
Obe 1trany:, tvor ivo-inter pretačná
i recenzentsko-kritická
väčšinou nepostrádajtí zdravú
ambicióznost a snahu po zdokonaľovaní, cizelovaní i presnom vystihnutí zdmerov. A
predsa . .• Od nepamäti bol medzi týmito dvoma pólmi pracovníkov u oblasti umenia podozrievavý vzťah, precitliuelost',
vyvolaná možno nevhodne zvoleným slovom, vetou, inokedy
však rozdielnosťou vytýčených
cieľov, za ktorými išli vo svojej práci umelec i posudzovateľ jeho činov.
Je to problematika, ku ktor ej sa obšírnejšie a v diskusii chceme vrótit v jednom z
jesemtých čísel nášho časo pi
~u. Vieme, že sa nedá uyriešit
iba
v
niekoľkých
riadkoch
krátkej tívahy, ba ťažko aj u
rozsiahlej diskusii. No už dopredu vieme, že najdôle±itejším mometzlom i uzáverom bu de profesionálne hľadisko +
tal.:t, objektivita, iudský prístup.
Bilancia, ktorú robili 11a záver se:óny vo všetkýc lt hudobnúch inštitúciách, ale i denná
prax a kontakt s ľuďmi podnecujú aj kritikov k ltodnote nitt, ktoré je iba zdanlivo obrátené dovnútra. Veď každé napísané a publikované slovo je
určené vere jnosti,
usmerňuje
ju alebo môže dezorientoval. Z toho vyplýva potreba
zodpovedttosti do dni budúcich, marimcilna miera objektí vnos ti, vedomosti, poučenost,
citlivost - no neprecitliuelosr.
S tým posledným sa však novinár stretáva velmi často práve na strane druhej, ktorá o čom 11ikto tlepocllybuje vkladá do svojej práce tú najväč.~iu aktivitu a vypätie síl. O
čo teda ide?
Devlzou umelcov l kritikov
by malo byť oboj'stranné rozširovanie sl obzoru, odstup od
vlastnej práce, širši obzor, než
je iba náš - domáci, vzájomná dôvera a nepodozrlevavosť ,
úcta k v!;etkým ušľachtilým a
čistým c ieľom, ktoré posúvajú
vývoj našej kultúry ďalej, než
n o domáce kolbištia.
Naša kritika potrebuje všeličo navyše patrí sem možno väč§ia otvorenosť, kvalita,
ale aj kvantita, z ktorej sa
triedia hod110ty. No rovnako sa
treba zbavif zbytočných nejasno$tí a hl'adania osobných zámerov (vo vztahu k recenzent om ) zo strany umelcov, ktorí
11toja pred publikom ako čosi
IJýnimočne 'krásne, čisté a obdarené inšpiráciou.
Veďme diskusie na l'udsky
lfcistojnej rírovni, bojujme za
pravé umenie, ale nech nová
sezona je rovnako podopretá
v::ájomnou snahou o pochope. uynie ciel'ov. ,
.~kor,

Dua pohľady z t ohtoročnej jubilejnej Východnej: ženský spevácky ~tíbor
Východnej a snímka z alegorického sprievodu v druh(/ deti slávn(l.~ti.
Sntmky: CSTK

:J

c
Trad1čnou súča sťou ku ltťirne

ho diania na Sl ovensku, najmll
v letných mesiacoch. sú rol kiOrne slávnosti a f estival y.
Medzi nimi n a jčes tnejšie miesto
svojou tradtclou, spo l očensko
politiCkým dosabom 1 umelec·
kými
výsledkami
zau f{ma
Fol klórny festival vo VýchodneJ. Tohtoroč ná prehliadka naj·
krajšlcb
skvostov
ludového
umenia nášh o národa je ovenčená vencom jubllan th, pľe tože
je to už XX. FOLK{.ORNY FESTIVAL VfCHPDNA '73.
jubllejný festival pozostával
v podstate z dvoch samostatných časU. Pr vou tiola medzinárodná konferencia v Liptovskom Mikuláši na tému Fol kiOr
a scéna, druhou samotný res·
lival vo Východnej so svojimi
programami v nádhel'llom amf iteátri a s neopfsatelnou atmosférou.
FOLKLOR A SC~NA
Mnohoročná práca a výsledky súborov, sk uptn a jednotliv cov v oblasti spracovan ia ľ u 
dovej matérie Je v sfére záut·
mu niel en spoločenských lnštl tt1cU, ale aj zainteresovaných
odbor ných a vedeckých kruhov .
Problémy, ktor é . vyp l ynuli z
mnohoročnej
usil ovnej práce
- napr. spôsob a miera štylizácie, vzťa h k autentickému
materiálu - stal! sa predmetom záujmu pt•acovtsk Slovenskej akadémie vled, k torá podnletll!l zvolanie ko nferencie, na

na '7 3
..",.

ktoreJ sa na zákla efe vedeck9ch
anal ýz hodnotili výsledky tejto
práce a hraclall sa spoločné
komponenty, určujúce ďa l š! vý
voj tohto umeleckého žánru.
O prlobehu a výsledkoch konferencie hovor! predseda Rady
konferencie prom. bist. Milan
Leič6k ,
CSc.,
Národoplsn ý
úStHv SAV:
V dňoch 4.-6. júla t . ' ·
uskutočnila
sa medztrtárodná
konferencia Folklór a scéna,
~torú z príležitosti XX. f9lklómelto festivaltt Východná pripravil Osvetový iistav v spolupráci s pracoviskami
SAV.
K oncepcia kolljereltcie, vypracovaná v Rade konferettcie sa
u plnej miere r ealizoua/.a. Hlavné referáty prednie.~li ic/t
Milan Le ščdk, Svetozár Sue/tlók
a Cyril Zálešák - zhrmtli základné problémy, t ýkajúce sa
oblasti štylizovaného folkl6ru
a v niekt orých .~pecifických
aspektoch. a problémy uvádzania folklóru na scéne - ako
:vlášt11e
fo r my
scénického
Utflellia. Konfer encie sa zúčast
nilo 88 dl)mácich a 12 zahra,
ttičllýc/t
tíčastttíko v.
Výsledk!!
konfere11cie bttdú zosumarí:o"ané v samot nom zborniku,
lctorý vydá u najbližšom období Osvetouý tíst au v Bratislave.
V~TVARN~

ĽUD,OV~

UMENIE

Posledné t•očnfky festivalu vo
VýchodneJ ťažko te sl pt•edsta·
vif bez výstav , ktoré poriada

Hoci letné dni vyu:i!V!lJú aj tvoriv! prac:ovnfcl na oddych,
predsa väčšin a z nich mé r ozpracované dlhodobejšie pracovné ťí l ohy, s ktorým! sa zaober é l v týchto odpotlnkových mesiacoch. Preto te na mieste otázka :

NA COM PRACUJETE SKLADATELIA,
INTERPRETI, MUZIKOLOGOVIA?
Z a s l. u me l ec MILAN NOVAK - h u d o b n t s k l a d ate l :
- Robtm cyklus piesn! k 30
výl' Očlu SNP pre bas a orches·
ter na slovA básnika Pavla Koyša. Pracovnt názov je: Plese/!
o slovenských h orách. Momen·
tál ne sa llsujtl gramoplatne s
23 drobným i pesni č k a m i - rle
kanka ml, ktoré som nAp!sal
pn deU predškolského veku.

••. amUteliter
Priestor, v ktorom sa festival uskutoči'luje, je sám osebe
festivalom. Ing. Viliam Gruska
velmi tvorivo využil danosti
materiál u, v tomto prlpade dreva, a spojil Ich s výtvarnou fantáziou, vychádzajúcou z typicky našich prfrodných ornamen tov v majestátnY. celok.
• • . program
.. . piatok 6. VII. 1973: Prv9m
programom, ktorý le rázu pro •
pagačného, bol program v Starom Smokovci. Vysoké Tatry,
plné domácich l zahraničných
hOsti sO vďačným prostred1m
pre pr ogramy takéh oto typu.
Pozvanie do Východnej pr ipravil Emil Bartko. Tohtoročn~
TatJ·v boli k účinkujOclm šted ré l v počasf. Hádam po prvý
kt·át nepoznačlla jeho neprla
ze rt program, ktor9 IA kto moh

nerušene vefké
divákov. Začiatkom
resttv1:1lu 1 ked neoflctálnym Je pt·tame vysielame
čs. rozhlasu z Kultúrneho domu vo VýchodneJ. Program pripravil už tradične Ondrej Demo pod názvom Ozývaj sa, krásavica.
. .. sobota 7. V Il. 1973: Akéte
to tou Východnou parédlenk a
ide. Pt•lpruvll Peter Švurc. NeboJu by Východná Východnou,
keby nebolo sprievodu. Sprievody boli a zostali charaktertstickou predzvesťou, že sa festival vo Východne! za ča l. V
tomto sprievode sa predstavili
sk upiny, súbory a Jednotlivci.
VItajte u nb na Liptove. Pr ipr avili a réžiu mali dr. Kliment Ondrejka, CSc. a Jozef
Majerčfk . Liptov a Východnú
so svojim richtárom Marlinom
Debnérom sl svojským sptlsobom. tradičným! piestlamt, tancami a vinšmi uclill a prlv!tall
vSetkých prítomných, ktot•l sa
prlsll pokoc hať v krAse ľudo
vého umenia.
Sobotný večer sa niesol v
znamen! pôvodného rotklOrneho
umenia: Veniec vekmi uvitý.
Autori programu - prom. llist.
Stanislav Dú2ek, CSc., dr. Ladislav Leng, CSc. a prom. hist.
Svetozár Svehlék. Velmi ťaž
ko te kohokolvek,. čJ ktoru korvek skupinu vyfía( z rámca tohto prog!lamu, pretote všetci,
ktor! v ~om Očmkoval! , priniesli svQj diel, im vlastn9 kle·
not do vienka národnej kultury. Bolo to vskutku reprezentatfvne zastúpeni!! celého Slo·
venska.
Záver pt•vého dilu, sobotľ\af
šia noc, patrila bádam natpooulárnajšlemu súboru vo Výr Dokončenie na 3. st.)

návrhy kostýmov a scény pre
operu národného umelca jána
ClkkP.ra Hrči o láske a smr tt.
Prem1éra [30. IX. t. r.) otvor!
Bratislavské hudobné slávnosll. Po uplynulej sezóne sa velml teš!m na žlvánsku v Tisovcl - a ak sa podari, aJ na jadranské ryby .. .
KLARA IIAVLIKOVÁ -

šéf.

r e ž l s(! r o pe r v SND·
-

VÍCHODNA '73 .

sledovať

mno~stvo

k IB·

v l rl st k a:

Sú sprevádzané vždy lnfml nAstrojovými skupinami. aby sa
u deti cibrila zvuková predstavivosť Snom!naný cy kl us plesnl dokonCim pravdepodobne až
v septembri. lebo v auguste
ldflm 11a dovolenku do Bulhar·
ska
BRAN I SLAV KR ISKA -

Ostredle ludovef umeleckej vý·
roby v Bratislave. jubilejn9 roč 
ntk umožnil porladateľom uskutočn iť výstavu po mnohých
tematických výsta vách ako
prehliadku
najOspešnejslch
prác našich ľudových majstrov
Možno bez obúv pov eda ť, že výstava v Ku ltúrnom dome 'vo V9
chodnej je jednou z najkratš!ch - po stránke aranžérskej
l po stránke výberu jednotlivých exponátov a výrobcov.
Vcraka Boftene Madkovej a kolektfvu ÚĽUV-u za tOto výstavu !

lo

Do výr oby sme odou.dall

- Pt•tpravujem sa na dva recitály v Trenčianskych Tepliciach a v Bardejove, potom na
zájllzd do NDR !začiatkom septembra). l<de hrám s Drážďan
skou ľ llharmOnfou dvakrát
Clkket·ovo Concertino a v Des·
sau Suchohovu Rapsod1ck0 suitu. V auguste mám nahrávať v
Helsinkách - v rozhl ase - slovensku hudbu. Mus!m sa prl·
pt•avff llH rerltál v rámci BHS
[Pokračovanie na 2. str. J

Aktivita neustala
(Dokončenie z l. str. )
(v októbri) a no vefk9 ..:ájazd
d o ZSSR v tom Istom ča se. Na
m esiac
n ovember
studujem
Brlttenov klav!rny koncert, kto·
r ý uvediem dvakrát so Sloven·
skou fllha•·mOnlou v Prahe a
d vakrtlt v Bratislave. Okrem to·
ho rea lizu jem z(!jazd do Spamelska.

Z a s l.

um. ALA DAR MOZI
hu s ll s t a :
- V auguste budem hrat s
m oji m bratom Stefanom (ktorý predntlša na univerzite v
Clevetondo ) v Luxemburgu a v
ztlpadnom Nemecku medzi·
lnym prednesieme aj Such o!'lo·
vu Sonat!nu op. ll. So Slovenským kvartetom sa, samozrejme, pri pravujeme na BHS, kde
prednesieme ako premiéru II.
s láči ko vé kvarteto A. Očená§a .
P1·e OPUS študujeme kvar tetá
DPbussyho a Ravela. Ešte v
INných mesiacoch mus!me zača ( pripravo v ať program
pre
n o vembrový ztljozd do Svédska.
Ja osobne dovolenku nemáml
-

Dr.

I VAN

m u z l k o l Og

IIRUSOVSK?

a

s k l a d o-

t e r:
- Obdobie letných prázdnin
je pr o mo ju tvorbu v1.dy priazni vým a v!toným priestorom ttc ha a koncentrácie. A l v tohto·
ročno m lete bilancujem a doko nčuje m
niPkofko skladieb.
S u č asne sl prlprtlvujom pOdorys pre plánované k ompoz!cle.
V marci som dokončil elok trontcku hudbu I nvokácia. Toraz
vl'nolem svoju pozornosť spo·
l uprácl s Bratislavským komorn y m zborom (d i rigent A. Káll ay ), prP ktorý som naplsul 3
u pr av y sl ovenských fudovýrh
p lesni a tan cov z Gemera, ďa 
l l'! madrigal Si svetlo a rtl no . ..
na text talianskeho básni ka Cesa r a Pavpseho, ktorý tPieso uvedi e promt(lrovo na známej medzinárodn ej su(a žl amatérskych
zborov v talianskom Arezze a
v auguste t r . Pro mle!'.aný

zbor Technik som nap!sal Tri
rubostné mlkropiPsne na texty Jevtušenka, Prévt!rta a Smreka . Na si •taž k 30. výročiu SNP
c,om posl al trilóg iu miešaných
z borov Cesta ku !>vetlu na
básn l ck(l texty P. llorova. Momentáln o pra CUJem na zmienenej Mlldrlga love j sonáte a na
Duette pro dvoje sólových huslf, ktorý venujr.m manzel om
lWibllngovcom . Po absolvovon!
tohto "zborovéh o obdobia" sa
c hcem plno vpnovaC komornej
Inštrumentálnej a orchestrá lne!
kompozfcll.
A NNA KOVAROVA - rl ad It e r k o S t a t n e 1 r 1 l h a r-

m O n 1 e, K o š 1 c o:

Pomalým tempom ale
s vefk9m elllnom pokračujem v
i>rácl no Stúd tl Hudobný život
na Slovensku od r. 1945. PrtJ>ravujem pre Hudobný život
dva rozhovory. Prvý bude s dr.
Z. Nová t kom na tému Práca
vedecká a organizátorská, druhý rozhovor bude so zos!.
umelcom Ladislavom lloloubkom pri prfletltostl teho životného jubilea.
VLAD IMIR BOKES - s k l ad ate r:
- Som rdd , te mám koneč
ne prázdniny o snaž!m sa Ich
využit n11 dokončonto klav!rnoj
sonáty, ktorl'l r obfm pre Ivana

mu-

t l k:

Pripravu jem v yslevu o
Frt covl Kerendovl. Jei vernlsáz
bude v rámci BI!S.
ĽUBA BARICOVÁ - s O l l st.
k a op e r y SN D:
Poč a s dovolenky natradšej vOboc nespievam. Mysllm
sl, 2o t reba odventllovaC celosezónne napätie. Venutem sa
!yzlckel prílet - staviame garáž, a tak pomáham manželo·
vl.

Dr. FERDINAND KLI DA o r g a n l s ta, d o c en t VSMU:
Pripr avujem sa na turné
do západného Nemecka v auguste t. r . Hneď po návra te
mám trt koncert y v Cecbácb a
13. septembra vystu pujem na
restlvale v PartU Pripravujem
sl tam dve premiéry: Concerto
pre organ a orchester no·
vontljdený
rukopis
starého
francúzskeho majstre Corretta
a jednu skladbu sCičasnóho
francúzskeho skladatefa ChiiV·
nosa Dlagramme. Pracujem
BI n n r Oznych publikáciách o
sta rých slovensk ých organoch.

Palovi ča .

TEODOR
SE BO·MARTINSK~
s k 1 a d a t e r:
Do sú ťa že k 30. vý roč iu
SNP, ktorú vyp!sn l SHF, robhn
vokálne dielo Partizánska balada pre mlešan9 alebo muzsk9
zbor. Po úspešnom uveden! muzikálu Revtzor začfnam prdcu
na diele podobného typu. Oddychova ť Idem k Balatonu.

V lallmur Bok es

JOZEF SPACEK - s O l l st a
opery SN D:
Zlar. z dovolenky nebudem maC tohto roku asi n tč.
Ceskoslovenská televlzta realizuje filmové spl'acovanl e operv
Jána Cikkera Beg Ba lazld, v
ktorej ml bola Z\'erenil úloha
Bajazldovho pobočnfka Ahme
du. Celý juJ a začiatok au gusta
strá vim v a teliéri. Ak čas ov o
stihnem, rád by som nejaký č as
vyuZII na hlasovO rekonvalesrenclu v Luhačo vl ctach. Začia t
kom budúcej sezOny odchd dzam so sCiborom opery SND
do Gréck11.

Skolská hudobná výchova:

Príprava novej koncepcie
budobnei výchovy
V rá mci pripravovanej !lkolskej r ef ormy budO sa mentt l
u če bné
osnovy
jednotlivých
p red metov.
V s úča s nej dobe Výskumný
ú st av pedagogický v Bratislave
pre jednilval vo formo re·
cenzného pokračovania s
p r lzvanýml odborn!kml návrh
n ových učebných osnov l koncepciu jednotllvýcll predmetov
n a l. Stlli>nl zoS.
V tlvode sa k onštatuje sko·
t oč n os f, l.o v su č asnej dobe aj
hudobrll vý chova mus! hfadaf
n ové cesty, ako daf svoje cle·
le do súladu s potrebami a požiadavkami dnešného života, s
terajšou hudobnou kultOrou, a
pritom brat do tívahy mentálno
vlastnosti a mo~nostl dnešných
det!.
Hudobná výchova má participova ť na
ctefoch, ktoré má
pred sebou celkovS' systém
skol sk ého vzdelávonla, na for m ovani vlestra n oe ro nl nul ~ h o
a tvorivo ~l nn é ho č lovek a , ktorý by vedel plne a ui fach tllo
ži ( a spo l očensky sa up lat n iť.
Eal ollcká výchova v nema lo!
ml f!ľe k tomuto prispieva tým,
žo vi l opuje delom 11ohopnost
v nlmať a pretlvof krby v p ri rode, v živote a u menf. Estetické hodnoty, ktoré nám dávo
p redov!>etkým u menie, n a p lňa
j(l človeka rudosťo u , lť8!1 tlm ,
ale s u č a sn e mu umožn uj ú vl·
dle t a 1>r ožlt s ku toč nost Iným
spôsobom oko Vt'da, Iným spô·
sobom pochoptt suvlslostl, pods tatu vonkajšieho a vnutorného
sveto. Vzlab vedy a umen ia te
tu zrejmý a zanedbávanl m pósobonla Jedného :c nich nemohli by sme ul hovorlt o v!ie·
st rannom pôsobeni na človeka,
doQio by k poruleni u r ovnováhy med zi citovým a u clon61·
nym svetom.
Hudba, vďaka svo jim výrazovým prostriedkom v č loveku
navodzu je
zv!Utoo
dulevn6
11tavy (napr. lyrická uspávanka
- pocit ne:lnoall, rezká skladba - odhodlanie, rozhodnosť ),
v yvoláva Ul)ho estetický zálltok.
K e ď l!e skl ado ter komponuje
p od vplyvom prostredia, v kto-

Dr. VLADIMIR CI ~IK -

z l k o l O g a hu d ob n y k l' l·

rom 21JO, dotýkaj(\ sn ho ako
člena s polo ť. nostt roz li č n é apo·
l oče n sk 6 problémy tieto na-

chádza jú svoj odraz v jeho diel e a p omáhaJ6 riel l ť rozlll!n i
s pol oče nské otázky: strh núC ru dl pr e pokrokové myilienky
(napr. Beethovenova hudbu),
vzbudzoval lásku k vefk ým
Ideám, k vlasll, alo !lež vy jad riť nťa b y med zi fuďml , podpo·
ri ť
tivolný op timizmus atd.
Takto hudba prehlbule citový
llvot č l oveka , upe v ň u le Id eové
polltoje, formu Je a vplýva n a
jeho morál ne kva lity. Tým sa
hudba stáva dOiožltým a učln·
ným čtntte r om, ktory pes tuje
usrachtllé city, a tak formuje
našu mládež.
Oatš!m rtelom hudobnej v9chovy bude rouffan le hudobnosti vlolkých ilakov, aby do·
ktlzoll citlivo a akt!vne pristupovať k hudobnému dielu.
Podra návrhu nových učeb·
ných osnov základným prostriedkom hudobno-výchovného
procesu a rozvoja hudobných
schopnost! budil hudobné čl n ·
nosti, ktoré rozdefujtl na nasledu jO ce okruhy:
l . recoplfvne ( vn!macle) č ln 
nosti, ktoró sa r ealizujú počú
von! m hudby v rozli č ných formá ch ,
2. hud obné preJavy dell:
a) re produkl! n6 (Interpretač
né),
,b l p ro d ukč n é (tvorivé) č ln 
nosti, ktoró sa roalizuju spevom, hrou no fohkoovládatofné nástroje a spojenlm hudby
s pohybom.
Vy!i!.la kvalita nových osnov
Sil prejavuje natmll v produkč·
nej, čl tvorivej činnosti deU,
ktorá podstatne znlžl pasivitu
a podstatne prispeJe k rozvoju
hudobnych scbopnosU det!.
Jednou z týchto tvorivých
činnosti
je
l nl trumentál na
l!aaf , ktora je výzllftmným obohaten!m
h udobného
prejavu
žiakov. UmožňuJe viacero spO·
sobov sebauplatnenla . Hra na
detských hudobných nástrotoch
(bubienok, clave!l, činel, trlangol, chrast!tko, motalof On, xylofón, zvonkohra, zobcové flauta a Iné), je dobrou pomOckou

-

pri osvojovan! niektorých hudobnych schopnosti a návykov
(najmll rytmu) a nahradzuja
nezáživné cvičenia (tlieskanie,
klopkante ceruzou) za u j(mavýml hravými prvkami Zla ct mOžu na nástrojo .h Imitovať (na·
podobňovat) mot!vy podf a sl uchu (napr. hrn na ozvenu),
hrať podfa grafického záznamu
(nemusi to byť od z a čiat ku no·
tovó p!smo ). Deti mOžu brat
jednoduché sprievody k plesnam (napr. ostmétno motlvy l a
Improvizovať v rá mci hudobnP.j
tvorivosti, mOžu vynachádzať
svoj u vlastnú hudbu, melodtzovaC krátke hesla, melodické
dlniOgy až po melodtzáclu
riekaniek, neskOr vy tváranie
rondovof rormy, variácii a pod.
Druhá z tychto tvorivých čln·
nosti je spolenl e hudby a po·
h y bom , ktorá sa stáva (odd O·
vodnene l sCič a sCo u hudobnej výchovy. Doplilll le a obohacu je
percepčny,
vokálny a ln!trumentálny projav. Nachádza svoje miesto medzi tvorivými hudobnými činnosťami. Spojen ie
hudby s pohybom m02e mať
svmbollzujtíCI. d ramatlzačn9 a
tanečný charakter.
Význam tvorivých činnost! je
mnohostr anný. Dovof ule dlefa·
fu upl atni( svoju aktivitu. hrevos( o fantáziu, vnikať do podstaty a štrukttíry hudobného
diela novým, netradičným spOsobom.
Vo vyučovacom proces!! nebudú hud obné činnosti vystupovať l7.olovane, ale budO sa
navzájom strieda( a doplň11C
lak, aby každá hodina bola pre
deti - aj pre učltera orf·
fnžlivá. NesmtP nám fs( l en o
konečný výsl edok dokonale
nacvlčentl skladba, ale al o to,
aby proces onotonnla al h udnbnfch schopn o11tf aru č noatf a
n6nkov bol p6tavf , radoatnt
a efokllny.
V nlPktorom z ďat §fch čfslel
HZ podrobnejšie uvedieme z pripravovaných osnov - konkrétnu náplľ1 Inštrumentálneho
a hudobno-pohvbového prejavu
det! l nápltl hudobno- ná ul':nO,
ktorá svo jfm progresfvnym postupom zač!n11 sústavne od 1. ·
ročnfkll odstratlovef doteraJšiu
~labCi gramotnost. Okrem toho
budú spomenuté l zvýšen6 požiadavky na učttefa - ako po
odborne!, tak 1 po pedagogickej stránke e o jeho pr!prave
na plnenie týchto po21adavlek
nových u čehn9ch osnov.
ANTON ZA VODSKt

PETER BARTOVI C s k l a•
d a t e r:
T. č. pOsob!m vo VUS-o.
Vďak a podpore a pochopen iu
vedenia sllboru som vytvoril
spolu s posluch6čml VSMU v
Bratislave !tudentský muzikál
nazvaný ,.Dov olte, aby sme &a
predstavili .. .". ktorý v prveJ
polovici JOla putoval po Slo·
vensku ako sOčasC obnovenej
lrad!cle Frontového dl vadlé z
čias SNP. Muzikál čerpá námet
zo živote jedného hereckého
ro č n!ka. Spolu s rdlsérom Jozefom Prál!márym a dramaturgom Ondrejom Sula jom sme sa
rozhodli prlbllžlt našim rovesn!kom - mladým Juďom rozptýleným po brigádach - l!tvot
posl ucháčov VSMU v Bratisla·
ve.
BYSTRI K RE2UCHA š é td 1r 1 g e n t
S t á t n e 1 r l lb a rm O n l e v K o§ l cl ach:
- Studutem diela pre novu
sezónu, kedy ma e&kil osol.má
premiéra Suchoňových Meta morroz pri prflel!t tostl skladatelových narodenfn. Okrem to·
ho pripravujem program do
Rakuska a ZSSR. V rámci Roku
č e sk e! hudby študujem Smetanove symfonické básne Má
Vl liSt

tllmu Rudavská, nahrávam 1
týmto suborom pro slovenskll
totov!zlu diela slovenskych skla·
da teTov do relácie Hudba z
Bratisl avy. Bude to SynfOnla In
D od JuraJa Zlatnlka, Tance
od Speera o výber z Ba cchových neäpor P. Roskovského. V,
auguste odchádzam do Rumunska. DM 21. jlíla t. r . ma !':aká
vystúpenie
no Oravskej
priehrade pri pr!ležltostl otvorenia výstavy o ~Ivota a diele
A. Bernoláka. So Slovenskými
mad r lgollstaml uvádzame tu výlučne starli a novú sl ovensku
hudbu.
Dr.

LADISLAV

m u z l k o l Og

BURLAS

a

-

s k l a d a-

te l:
Upravujem tri slovensk6
Iudové plesne s partizánskou
tematikou pro mužský zbor do
suCaže SIIF k 30. výročiu SNP.
Okrem toho pracujem na Koncertnej fan tázii pr e ~Oto husle.
Prvú skladbu c hcem venova (
Speváckemu zboru slovenských
učltelov, druhO pr l prav u jem llre
náde jnú 111l adú huslistku An·
dreu SP.stákovil.

JAROSLAV BLAHO pr ac ovn!k
D ivadeln éh o
o st a v u:
Pracujem na obsiahlom
profile vyznamného tenoristu
I mricha JakQbka. S kolegami
zostavu jeme ll. ročenku slovenských profesionálnych divadiel
za sezónu 1972-73.
' or. I VAN MACAK - mu z l ·
o l Og :
Rtd lg u je~n
bi bliografiu
Mu ~lke thnologtscho
Jahresblbllogr aphle Europas.
k

LADISLAV HOLÁSEK vB·
d ú c l z b o r m a 1s t e r o p 8·
l' V SND:
Hoci skončila práca v
opere a nastúpili sme zaslúže·
ný oddych po namáhavej sozOne, pre mi\a osobno sa práca
neko nčl. Okr em toho, že som
nahral so Slovenskými madrl·
gallstaml miešané .tbory I. ZelJenku do slovenského krátkeho

Predstavuje

sa

Jozef
Luptáčik
V rámci tohtoroCných BHS
na medzinárodnom InterpOdlu
mladých SSR bodo reprezento·
va( klarinetista JOZEF LUPTACIK. Na §ttldlá do Bratislavy
prišiel z V ysokej na Morave
(nar. 10. l . 1947 ), z oblasti, kde
trad lcla
dedinskej
dychovej
hudby te sline zakorenená. A
c.elé toto kllm11 v ~:>po jen! s vrodeným talentom predur č ili ho
k neskor!llemu rozhodnutiu venovat sa h udbe k l arinetu.
Po absolutóriu bratislavského
konzervatória pokračova l v stUdlách na VSMU, kde aj naďa
Jej zostal žiakom prof. Bombaru. V r ámci Skolských V9·
menn9ch koncertov vystupoval
l v zahrani č!: v r. 1971 v Kyjeve, v r. 1973 v Drážďanoch.
Tohto roku ukončil šttldlum na
VSMU a teraz sa pri pravuje na
l nterpOdlum mladých .
Ste l!lenom dychového kvi nteta, ktor6 po slucháčom bratlal ankfch koncertoY nie je oean6me. Pr6Ye preto by som
da chcela polladet o nlekofkn lnrorm6cll o tomto a6bore.
D ychov~ kvinteto sme sl založili ešte na konzervatóriu v
r . 1968. Vzniklo z našej vlastnej lnlclatlvy, z obfuby komorneJ hry a §kole tCtto našu lntclat!vu podchytila. Účinkovali
sme na viacerých koncertoch
v rámci §koly. Ked sme sa
všetci člen ovia kvinteta stali
poslucháčmi VSM U, pokračovali
me v k omornej hre a mail
sme mo! nost predstavi( sa l na
verejnosti. Pravidelne spol upracujeme s čs. rozhlasom a
televfzlou.
Ako to bud e 1 dycb OYým
kvi n tetom po ukončen! VSMU ?
Bolo by lkoda, aby sa taklilo
a6dejn6 teleso roapadlo ..•
Po skončeni štOdla ostávame
všetci v Bratislave, vlastno sme
v etcl členmi Slovenske! !llharmOnle. máme preto na!lep§te
predpoklady pro ďal§tu spolupr4cu. Chceme sa ešte viac
tdokonellf, dosiahnu( maximá!·
nu llplčku v sOhre a vo výraze,
rozšlrlť repertoár hlavne o sOčasntí svetovo hudbu.
Dychod kYlnteto nie te oajobtykl eJIIe komorn6
tel eso.
Máte doatatok hudobnej literatúry ?

PETER MIC!IALICi\ - ll u S·
ll st a:
Prlpravutcm Suchot)ovu
Fantáziu a Burlesku J>ro kon·
cot·t pri pr!le21tostl Zlvotnliho
jubilea majstra. V rámci Prehliadk y mladých Interpretov v
Trenč i ansk y ch
Tc pllciarh
zučlatkom augusta t. r. uve·
dlom premiérovo skladbu pre
husle sOlo - Dlanolo - od Hanuša Domanského, ktorú ml
venoval. No a pokloT ml to~ t á·
va č as - u č hn d cér u plávot.
Pripravilo. M. tt11~SA RO S OVA

Materiálov pro tnterpret4clu
jo dosť. Starej l novej hudby.
A potom jo tu možnost rOznych
kom binácii
obsadonta
( napr. kvlnto to s k lav!rom, duá,
tr Já, seJttetá ). U rčit e by to neboli nez01q!mové koncerty. je
množstvo mlilo známej litera·
!1\ ry, takto perspekt!va, čo sa
t yka r epertoáru, je srubná a to
nám ddva l mysllenku smelého
plán u radi by sme so osa·
mo'ltatn l ll ako dychové kvinteto. prl podna komorný subor
rôzneho obsadenia
Stali stP bB jedný m z dvoch
mlad ých slovenských Interpretov, ktort nb bud6 zastu ponf
na medzinárodn om l nterpódlu'
Bratisl ave. Prekvapil vh len·
to výber a to lll od vystúpenia
sfubujele ?
Ze vofbo padla pr.ive na
mna, je veikým vytnamenanhn,
t o~ kú poc tu som estu nedostal.
je odmenou za mo ju dotorHI·
stu prácu . C!t l m však vofku
zodpovednost. Budom so snaži ť
dosiahnuC čo na!lopšl v9 kon,
ncsklamat Co sl od vystúpenia
srubutem? To sn áď necháme
budúcnosti . .•
Chu sa pruds l av!lc na luter•
pódi u ?
S pražským r o zhlasovým orchestrom budem hrať Concerto
pre k l arinet a orchester od
amerického sklodatera Aarona
Copl anda . Je to vefml zauj!mavá kompozlcla s prvkami swingu - p!saná pre Bonnyho Goodmana. Bude to IBI čoskos lo·
vonská premiéra.
P reč o sl a sa rozhodli prh e
p ro tú lo 11kl adbu ?
Zauj!ma
ma predovšetkým
nová literatúra Rád obtavutem
pre soba nPznOmll skladby, nových autorov. Mojou snahou je
rozš!rlt klarinetový repertoár,
oby sa nehral stá l11 len Weber
a roma n tizmus
Bude lo vde jediné vyslll pt·
nie na lntorpOd lu?
Ešto neviem, azda budem moC
možnost polorecttillu, kdl' bv
som chcel hra t s klaviristom
Pavlom Kuvllčom Sonat!nu Bo·
huslava Martinu, SonRt!nu ~val ·
č larskoho
skladatora
llenrl
Gagnnblna o Trt kusy pre s01ov9 klarlnot Igora Stravinského.
Vaše plány do bud úcnosti ?
Chcem sa venovat k omorneJ
hre. Pre hráča na dychový nástroJ je vefml Cažkó upla tnte sa
sólovo. Ak však bodO možnosti, vefml rád sl samostatne sOJovo zahram.
VI ERA ZITNA

t•i dakouaf. Suoj lml nout]ml my!lieTlkamt ner a: uy~oko prcdctl suojlw súca~ 
ll(ka - Wa1111er a! Ju O$Oblle ~ a napn·
klad • obdu:um pu2U$ t at•ujcm nad vymkajúcuu lw clobtwu clwrakt crt::aciou
po~ tá v LegciiCifl o su. Al!bete. V Tlej sa
Lu :t ovl podarilo dokonale o~vetltt via·
cer u typickýc/l crt j ednej osoby: napr.
A/;;beta me j e sk umenelou r elig10:nou
pu.~ ta vou Je tiez man.elk ou, mat kou,
: enou, kt or d súcití a obet avo pomdha
chudobe ..•

V znamení

spolupráce
kronlko brat11lankého hudobnibo
llnta nie je oratórium Franza Liszta
.,Lesenda o n . All bete" dielom celkom
neanimym. V roku 1883 znelo v prleato·
roch bratislavskeJ Reduty - sklliku po·
ctil nojou prltomnostou at lliutor. V Jd·
ni a v Júli roku 1973, po 90· roilnet pre·
athke 1a Reduta opllt rozonui!ala tónmi
.,Allbety" •• •
V

Ja n M 6 r la O o b r o dl o 1 k ý, z bor·
••J•ter SF:
.. Mac!ar skd gramo/OIIOVá firma 1/U 'I·
CAROTON vypracovala projekt postup·
ného vyddvama sríbom t.:ho dtela Fr anza
Lts:::ta. Do t ohto projektu je :::al&rnuté
aj oratórium Legenda o sv. Alžbete, ktorého 11ahrdvka $0 realizuj e v Bratisla·
ce. U nu1 sa teda r od1 plattia, kt ore j
etiketa bude med:: l ul:i llkujtlciml u vád:at aj zbor a orc lle.~ ter Slouemtkej fil /ra rmóme. Do.,talo sa ncim ueC#.:ej ctt:
mactarski kolegovia po::.tadall obe nase
telesá o spol uprácu pri nahrávam t oht o
or atória. Aká je história zr od11 tejt o,
: iaC dos( ojedmele}. spolupr áce? Dobr é
meno 111 u našich susedov :!skal Sloven ský f t/harmonický : bor prostredníci vom
uralllOIIUitrávky
Palesl r inouej
Piesne
piesm. K r okom k spotu pracr bolo IIU·
hrávanie Bartóko vých m1ešaných :borov
( $lovenské a maďarské tudové presne) ,
počas ktoré/l o ~ ~ mac!ar .~kl kolegovia
mo/1U v prazl over lt k vality ndšho zbo ..
rot:éllo telesa. NajväCi 1m a vzácnym ocenemm bola pre nás ponuka tll:inkovat v
.,Alzbete". VJiznam tejto skutočnos ti sl
mo::no pribltú f 1 :darrllco ,.pro:alckým"
faktom: ftnanCné ndklady. spojené s na~
hrávkou sa pre maclarsk tl stranu ne·
rimcr ne zuýktll prdve tým, ~e vletel madar ski sólisti (I:. Andorova, S. Sólyom Nagy, K. KoudU, L. Miller, E. K om16uyová, Cy. Bord/b ), dirigen t Jónos Fe r errcsik, rezisér t t echnický lltáb a na·
pol.:on aj aparat tí ra sa museli presfalrorat do Bratisla vy na dobu pomerne
dlluí - od 12. júna do 17. jtíla.
Celé naltró vanie sa vyz11al:uje obdl vtr ·
hocl t&ou discipllnorr vletkýc /1 ::tíčas t ne ·
nlicl& a perfek t nou organi%ócíoll prdce.
U! dua mesiace vopr ed sme mali mo!·
Msf obo:mdmif sa s podro bným harmo nogramom plánovaného nahráuanla - a
t en sa do bodky dodr!laua. Režisér na hr ár;ky dokonale ovldda k aždý tak t par.tttlíry, svojimi opodst at nenými, faklte·
kými pri pomienkami vie :asia/muf v
pravej chcíll.
Pre Slovenský filhar monický :bor je
tuto úCinkot•ame o t o v:ácnejšie, : e po
preli ra: vobec IIOI&rá t•a ceU..·é or at oriál·
ne dielo na gramofót~ outí plattl tt. Doma
sme takllto prtležitosf e~t e nedostali • . •"

Dirigent I 6 n o 1 Fa ran cs l k, pod
takloYkou k torého sa dielo nahrávalo,
a6m zodpovedal nlekolko otázok.
Ako sme sa dapoi!ull, Legendu o sv.
All bete s te uvidaall scéolcky. Dlrlgon ll
ste toto d ielo častejlle at • koncertofcb
slellach 7
V r oku 1936, pri prile: 1tostl 50. výr ol ta smr ti Fra r~ za L iszta som dcrlgoval
,.Al:bet u" v Bayreuthe, pre k torfl toto
d1elo 1cémcky rw§t udoval súbor buda·
pe! tlauskej opery. Odvtedy som sa 1
tiJmt o oratóriom nestretol, dokonca ani
v \fadarsku tlie. Nastalo toll! obdobie
odurdtenla 1a od romantickej hudby. Ai
dnes sl td to opät 11a! la cest u do koncertných sieni a prei:lva svoju renesan ·
eiu. Znovu sme sl spomenuli na Llnta,
" Brr~ckuera č l Mahler a. Dlhodobd ab.~er& ·
eta r omantických diel v koncer tných r e·
pertoaroch vlak splodila dosf t rpké ovocle: po:abudlo sa na &prdvny r pósob
interpretdcie roma ntickej skladby, naJ·
m(J mlad§! dlr lge11tl sa prejauujrl SVO•

juu vyslove11e antir omanttckým citenl m
a r omantiku studn lujtl do akc~r $trtlll·
tej, dosr komickej podoby. Zabúda}u. - C
r omanttckú lw dobnd skladba predstavuje široké pole pre uplatnenie vlastnej
mdi vrduallty, i e o11a sama je nostteCk ou
skladal cCskej osu bno~ tí.
mdi vlduallty
Oprot l dielam klasicizmu, k ompo:tcie r omantikov sl ! iadajú pr edsa te11 isté
,.premrstenle" umeleckej výpovede. Ak
potom r omantick·1l skladbu ~ t vdnlujeme
unuemeným ktaslckiJm spó~obo m - J.·astr ujeme j u! Nemali by sme 0111 dnes ::a-

Slovenský filllarmonrck·ý ::bor pri na·
llrdvani.

Ako s a vAm pracu je s nalllm zborovym
l orcbeatrélnym telesom ?
Obllgat11a otazka. Možcm sl a le, cllvalabohu, douolrt odpoveď celkom tlcobll·
gat /liA. S or chestrom Slovensk ej ftlh arm ónie .~a poznám " ; 20 r ok ov - a po·
z11áme sa obojstra11ne dokludnc, Na§e
prlat eCs!.:é v:ťalty nam :nočne ul ahcujú
spoluprácu, rea ll:dcm svojho :::ameru sl
nemusím vyntfcovar. Nevyst upujem pred
nimi v úl o/te dirigenta-vojvodcu, l k ec!
ma m usia r cspektovat ako postavu primus tmpn mis. Mojim iclealom 11ie j e mat
k dls poztcil ,.štab", ale v r ukaclt ná stroje. Pred pár r okmi sa nu dostala
do r úk platila - nahrávka zbor ového
t elesa sr. Slubovala Ilie každodentlČ umel eck é schopnost i. Skoda. !e sme sa nepo ·
::nali uz sk ôr . Ast rrebol a napor úd :::l prileillO$t pre spol uprácu. Az t eraz. prt
pl ánovani ..Alfbet y" navrhlo m i veden i~:
Hungarototw ~polupracu so Slovem kým
filhar monickým zbor om.

Profesor J á n o s t>f 6 t y á 1 jo i étre·
i isérom matfarak6ho hudobného vydavatelstvo o re2is6rom bra tislavskeJ nabrh·
ky. V centro teho odborne j i peclalizú·
cle stoji dialo Ll n tovo a Zolt6na Kodá·
Jya. S oboma postavami sa sústavne za·
uberá ot ako ntuzikol6g. At v i:ase svoJ·
ho pobytu • Bra tislave vyuzll nlekolko
volnýcb chv!f na ezkurz do Trnavy po stopách Zoltá na Kodá lya.
Akt zámer sleduje te vyd6vaorm Lin ·
tovho súborné ho diela?

Dirigent János Ferencsik (:ťava ) •
J. M Dobr odlnskiJm.

Ciel om celiete (viacer ' z jej titulov
:tsk all už OJ medzinárodné oce11enie ) je
kor l govaf vo verejnostt :akor e11ený vďaka jetl11ostr armtmtr uv4d::aniu niekt orých j eho .,romalltickúcll" skladieb
skr eslertO - Lls:tov obraz. Ze L l szt j e
oveta modemej šl a progrcslvnej§l , na to
upozortlovat u! Bar t ók - a to elte ne·
po::rtal jeho novile diela, pretože tie sa
objavujú v tlact a! v neskor flch r okoch. Nafim zdmer om je teda - po d6·
kladnej príprave, kOtlzuztcJcicJch • ezpcrt mt a v tislll o optim cllmr ln terpr etd·
clu - prlbližit maj str ove !plčkooo kompoozlcte. Medzi ne sa zaraďuje aj sv.
Alt:beta (hoci skor§l skladatetov opus ):
vyznačuje sa akcentovanfm dramat ickej
::lo:ky. čo Idka ku acénickej realtzdcil.
Mysllm sl vsak, ie je to post oj nesprdvny - mala by •a r eJpckt ovaf č is t o ta
! áttrU.

Ako hodnoUte vdu •polupracu so zbo·
rom a orchest rom S ~'? Rovná sa t ento
dr ub spolupráce kofrodukcll ?

Slover&skii fiUtarm(mlu dir iguje J. Fc Sn!mky: J. Korčák
r e/lcsik.
bud11úf 11a meno, umenie a vzorovO pr íst up k r omantike dir igenta Ar t ura Nl kischa • • •

Zaujlmal by ob Yál oaobnf nCah k
skladatefskej osoboo1U a ume leck8mu
odkazu Frao1a Llnta.
~f 6j v::fall k L rs:tovl je naprosto nezávislO od dr&dne} r enesallCie r omantikov. V zrkadle moj ej dirigentskej čitt·
nosti sa objavuj e väčJina f aflskovýcll orchestrdlnych skladieb toht o aut ora. Mohol by som vlastne %Opakovaf t o. čo u!
v stlvlslostl 1 Llszt ovým odkazom tak
pekne vyjadril Béla Bart6k: vetml sl vážil L iszt ove Idey a nera% mu za ne uy·
&Lovil vďaku. Veď moderneJ hudba, Bart6kom počlnajúc, md ozaj za čo Liszto-

Melt e sku točne t'Yillka}tíci zbor. tele so vysokýc1& kvalit. To sme st napokon
pov§lmll u! skôr, pri nallrávanl Bart 6k ouých zbor ov. Pozitívne treba pnjaf aj
uýkon orchestra, naj mlJ. ak si u vedoml me, že t ot o dielo dopo.f lat ,temali v r opertodri , bolo pre n1ch úpl nou novin·
k ou.
Mysllm sl, :o pojem kopr odukcia sa
r o:flruj e - možno do tlej :allm úf aj
podiel zahran ič ných Inter pr etov na uznl ku nahrá vky. V zdpadt~ríc lr krajindcll sú
koprodukcie t ohto t ypu pomer ne bež ·
né V rdmcl soclallstlcklích k r ajin je prvým t akýmto čln om bratlslavskd nahrdvka. Osolme zastdvam ndzor , ze ro zšírenie t akéhoto druhu r poltrprdce by
bol o iba r1a tlžltok zainteresovaným nd·
r odným kultúram.

Pripravila: D. KOVAI\OVA

Deti

a spev
•

Dna 21. Jun a t. r. bola tlačovd po·
rada k 20. výročiu za loženia Duh.ké·
ho speváckeho zboru Cs. rozhla&u v
Bratislave. Pri prlležltostl Jubilea toh·
to popredného speváckeho telesa, kto·
ré md za sobo u rad nahrávok, ale
al úspechov na verejných koncertoch,
prlnáäamo zh ri\ uJOcl materiál z hlstO·
rle telesa.
Zárodkom dne!lného profesioná lne·
bo útvaru bol .,Spojený detskt zbor
bratlslavakých stredných lk61", ktort
viedol odborný u čltor Anton Ho lý,
D11a l. septembra 1953 založil d neil·
ný zborma Jster, hudobný skladatel
OndreJ Francisci Pioniersky s pevácky
zbor braUslankébo rozhlasu. Bola to
prlekopnlcka práca. Ved ne bolo z bo·
rových skladieb, anl prorestonálnych
skOsonosU. Nad!lená práca v!lak prl·
niesla svoJe ovocie. Postupno sa ZV Y•
Sovalo reprod u kčné umenie telesa a
slavenski budobnl skladatelia zača ll
preň komponovať. SvoJou prácou do·
kázal, že sa stal profes ionálnym raz·
hlasovým umeleckým telesom, čo po·
tvrdli Cs. rozhlas v Bratislave v ro ku
1965 Ustanovujdcou listinou, kde do·
stá va z bor nový názov : Detský •pe•
v4cky zbor C1. rozhlaau v Bratislave.
Podfa neJ hlavným poslanlm zboru 1a
realizácia zboroveJ a plesňove J tvo r·
by, ktoré nodvllzuJe no plnenie pro·
gramových tl loh Hlavne J redakcie v9·
chovy a vzdelá vania Cs. rozhlasu.
Zbor lltudute predovšet k9m sklad by
a utorov slovenských, českých, klaste·
kých a llkladaterov zo soclalls tlck9c b
k raJin. Zbor Je výberový a Jeho Jedl·
nou odmenou Jo d voJ· troJt9ždt\ové letné sústredenie v niektorom rokreač·
oom s tredisku.
Poč as 20 rokov vidno kvall taUvnv
skok v Jeho úrovni. Dnes má teleso
oa svoJom konte 400 nahratých Ut u·
lov: od plosnf Janka Miltušku, GeJzu
Dusfka, Dezldera Kardoša cez zbory
Eugena Suchot\a, Ota Ferenczyho. Bar·
tolomeJa Urbanca , Milana Nováka, La·
d ls lava Burlasa, Tibora Andra šovana,
Zdenka Mlkulu, }tlllusa Kowals kého,
Alfréda Zemanovského a! po noJml ad·
štcb - Jozefa Slxtu a Vla dlmtra Bokasa. Nemožno nespomenOt skl a da•
teJsk9 podiel zbor maJstra Ond re Ja
Francisciho, kt orého tvorba Je t:amo·
raná naJma na ples!\ovO llteratOru
pro deti.
Okrem nahrávania v rozhlase úč in·
koval zbor na festivaloch zboroveJ det·
skeJ plesne v Brne a v }l hlavo, na kon•
certoch v rámci Hudobného leta •
Trenčianskych
Tepliciach, na sláv·
oostných stretnutiach pionierov s
predstavlteJml strany a vl4dy, spo·
lupracuJo pri uvá dzanl vokálnych d iel
so Slovenskou filharmóniou. Repre•
zcntova l slovens ké re produkčné ume·
nic na l l záJazdoch po M aďars ku,
Bulharsku, Talians ku, Belgicku a Ra·
kus ku. Spolu pracu!A s Cs televlzlou,
s Cs štá tnym lllmom l s gramovy·
davateJstvaml práve v t9chto
dt\och sa pripravu Je výber na h rávok
pre protllovo g ramorônovQ platt\u
zboru.
V dt\och 7.-11. septembra t. r., za
tlčastl
rozhlasových zborov kra Jin
OIRT bude Medalodrodof realifal roz·
hlasovf cb detských sborov, ktor9 prl•
pravuJe Cs. rozhlas pri pr!lel!ltostl 50.
výro č ia vzniku Cs. rozhlasu a 20. v9·
rač ia znlo!enlo Detského spevácke ho
zboru Cs. rozhlasu. Dt\a 8. septembr a
t. r. bude v PKO v Bratisla va sláv·
nostn9 koncert, kde vysttlpl ka!d 9
zbor so svoJim programom. Zbor y vysttlpla o den neskOr na koncertoch
v Ple!l ťa n och, v Trnave, v Tren čtne
a v Nitre.

---------------------------------------------·-----------------~-------------------

Východná'73
( Do končenie

z l. s tr. )
Ldl!nlcl. Po Os pel oom min ul oročnom vystOpenr
nezostala ani tento raz n ič
dl!ná svoJeJ povesll: v progra ·
mo. zostavenom z nov9ch pro·
mlérových čfslo l vzdala hold Ju·
blluJtlceJ V9chodnef - a Vý·
chodná dOsloJne pripomenula
stlboru š tvrf&toročnl cu Jeho zatot enla.
... aedera 8. vu. 1973: Pred·
poludnia patrilo d e ťo m , det·
akým folkiOrnym s kupinám z
celého Slovenska Program Ma·
terlnské moja rei!, ktor9 pri·
pravU prom, ped. Igor Kon·
chodnel -

i!oYll! a MAria M•rorod , a detské sllbory, ktor6 tu tl čl nkova 11, potvrdili oprá vn e n os ť svoJho
vstupu do koncepcie festi va lu.
Prehliadka ticheJ krby . Rtlia Ing. Vlllam Gruska, spolu·
price dr. VIera Nos•rod a dr.
Jarmila Palli!kod. Ten to pro·
gram mOleme bez vll čš l e ho rozmý!lfanla ozna f lt za zá! ltok
n aJ v 8 č~!. Výtvarná hodnota s lovenského tudového odevu , raz·
manltosf, nádherná far e bnos ť a
ornamentálnosf cllllvo poda n6
v programe prlvádzall diváka
nevdoJak v Olas nad t9m. čtm
všetkým &a mOZe pý!IU sloven·

s ká kulttlra.
Netrpezlivo očaká v ané nade f·
né
popoludnie, vvvrc ho lPnle
festivalu
ma lo n eo ča k áv n n 9
priebeh. Zišlo sa množstvo nár od a, prl!lla vzácna návšteva stra nlcka a vládna de lel!dcl a
pod vedPnlm prvého taJomnf·
ka OV KSS Jozefi! Len ll rt11 no ro::mn r prlrodv ta tn tnsk9
ddtď neumožni l orogromov11né
akcii' u sku t o~n l f.
Napriek nevvd~~renému zá veru tre ba h od n o tiť Jub11e 1n9 XX
ročnl k ro lkiOrneho re ~ ttv n l u vo
V9c hodnel poztllvnP prototo
dnes ešte s tlllP !l vé fucl ové
ume nie má tu svoJe vrcholné
podu Jat ia na prezentáciu, dO·
kladne 1>rlpraven ~ po všlltk9ch
s tránkach.
EMIL BARTKO

Va VúcllodtlC} sa predstavila

1 mlaď

z

Očo!XIj.

..

Snlmka;. CSTK

ude

ý

on ert11ý ži vot

v P ahe?
,.Oo a•u:óny 19? 3-? 4 sa premieta rad v ýz namnych jubilef českých skladatefov ", vyhlásil zasl. umPlcc prof.
j i ŕf Pauer, umelecký rladiter Cesk ej rll har m6 nle, " pre
ktorA aa rok 1974 oz n aču j e za Ro k čes ke j hu dby. !'>1 yil·
lienku Roku českej hudby, klorá sa zrodi la pred d vadalatlml rokmi, chceme ch ápal n iel en v onom jubile jnom,
pietnom slova zmysle, a l e tiež v jej pln om kullfl rnopoltlickom a Ideovom význame, k torý te pre d z na če n ý
vefkým a prfkladný m v:.corom tvo r cu mod ernej č clikej
hudby - Bedrlcha Smetanu. V lirl om zmysl e c há peme
myllleoku Roku če sk e j h udby vo vefkom vývojovom
11bl6ku af po sú ča s no s t . Pr eto je potrebné c hápal a j
dudaa ť mien sú čas n ýc h českýc h a slovenských skladaterov ako organickú sú časť Roku česke j hudby. Oo dramaturgického pl ánu ju v č leiiu j em c n ic ako nejak ú prehliadku, ale v najruznl' jšlch ko nf rontác i ách s vefk ýml
dielam i minulosti i s diel ami ostatnej svet ove j moderny. Iba v takých kon fro ntáciác h moz no tolli hodnoty
skuto č n e preveril a oce nil . . ."
CeMká filh armón ia pripravila cykly abonentných wm
ronlckSích koncertov, dev!!{ koncertov komornej tvorby
11 cy klus recitálov. Medzi nojprl(ažllvojiae koncerty v
októbri bude pntrif koncert, na ktorom CF pocl takt ov
k ou Davida Oistrac ha predvedie diela Hnvdnn. Moznrta
a Ca jkovského Sólistom večera bude umelcov svn. huslista Igor Oi stra ch. Krätko po tom pri!III!Zme takto\'ku
známy americký sklad atef a d irigent Aa ron Copla nd,
ktorý pre pra]ské (>Ubllkum pripravil okrem !>uity zo
svojho baletu Billy the Kid Bernsteinovu predohru Can
dlde a ďalsie skladby, medzi ktor5'mi ncc h5' ba nnl
llalf-tl mo od B. Martinu. Do r ámca novembrových osláv
V OS R vstupu Je cnnným prlspevkom i CF, ktorá pad
t aktovkou Edua r da Serova predvedie Tiščen kovu Symfóniu robustu, 5. symrónlu S. Prokofieva a Sos takovi čo v
Ko ncert pre klavfr, trúbku a sláčiky. Di rigent Zubin
Mehta bude dirigovať druhú sym fóniu Gustava Mahlera,
Lovro von Mala i! l č a klavirista Sviatoslav Richter pred ved(! Dvorákov kiavlrny koncert spo lu s Brahmsovou
symfóniou č. 3. Ve!kým prfnosom pražského hudobné ho
života bude tiež naštudovanie BachoveJ omše h mol, v
ktorej popr i zahranič ný ch sólistoch vystúpi dirigent Karl
Jtlchter. Protipólom tohto monume)ltálneho diela te

e
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u skutočni sa VIH. MEOZINÁRODN f

HUOOBNf FESTIVAL V BRN E v tomto roku s názvom PESTrVAL
MUSICA
SLAVORUI'>1 .
,.Festival
h udby slovansk5'ch národov (.Mu·
si ca Slavorum'l obohacuJe čes ko·
sl ovenské l z ahraničné hudobné
d i anie o nov5' akord. UsiluJeme sa
tu o vzáJomnú konfrontáciu hudby
Jedn otlivých s!ovansk5'ch národ
nSích celkov. Zameriavame sa prit om na 19. a 20. storočie, kedy
slovanské národy v hudbe prehovorili už osobitou rečou. I de tu o
svoJrázne hudobné kultúry, vyrastaJúce z ná r odnSích a rudových
kore11ov. VzáJomné vzťahy hudby
slovanskSích národov k ostatným
hud obnSím kulturHm sú mnohotvárne. V5'razn5' Je tl o::! prlnos Sl ovanov do hudobného vývoJa západo·
európskeho. Je verm1 ťa ž ké postlhn(lt v etky novodobé aspekty

Tauslngrovo symronlr ké d ielo z poslP-clných čtac; Ave
Maria, ktoré zahrá CF pod vcden tm Ladislna Slodka
spolu so skladbami W A. Mozarta a Z. Kodályn . Byatrfk
Refucha bude d i r igova ť okrem Slbellovej 2. symfónie,
GreMkove Améby a Luckého Koncert pre husle, kiavlr
a orchester. Z celovečernýc h hudobných d1el sl pripomellnw nastudovanie Prokoflevovho i vuna Hrozného,
koncertné predvedenie Gluckovej opery Orfeus a Eurydlka a Dvorákovo Stabat mater. Pod názvom Pocta Smetanovl a Pocta Sukovl sú pripravené dva koncerty, venované t5'mto dvom významnSím sk lH datefom, na ktoré
nadv!lzuJo rad drobnejšlch upozornení na tvorbu ostltt·
ných sk lndatorov
Komorný cyklus zaujme svojou monotcmatičnosťou,
ktorou sa vyzna č uje vll č!. tnn koncertov tohto cyklu. Za
znejú tu Smetanove, Dvorákove, Janl!čkove a Sukovc
diela. 5 lávnostný koncert Ceského noneta k polstoročiu
Jeho trvunia pripomenie komornu t vorbu česk?,ch skladatorov násho stor o/'18. I ste zaujme 1 koncert z čem
halovej tvorby. ZuzneJ(t na t)om Ba chova koncerty pre
dve če mbalá a sl á čiky c mol, pre tri čembalá a stá·
ciky C dur 8 vyvrl"itolenlm večera bude Koncert a mo l
pre styri čembaló u sláčiky od toho Istého skladotora.
So Slovenským komorný m orchestrom , ktorého umeleckSím vedúcim je B .Warchal, vystúpia če mbali stl: Z. Ruž ičko\16 , G. Malcolm, H. M. Schneldt a E. St efanskaLu kowiczová.
Sy mf onický orchest er hl. mesta Prahy FOK sa na
na~to vajucu koncertnú sezónu pripravil prl'lplet k Roku
čPs ke j hudby. Napr. cy k lus z tvorbv B. Smotanu obsiahne okrf'm predvedenia cy klu Má v last :.tvrl koncertv. vnnovnnó klavlrnomu. komornému a vokálnemu
odk azu !.klndutclu. FOK naštuduje Dvor ákovo Rekvie m.
Novosvet'>ku symrónlu u Synlľónl u č. 8 (tzv. Angl icku), janáčkovu Glagolskú omšu o Symt"onlettu, l nkantarlu od B Mart 1nu - 11by sme sl prlj>omonull Hspo 11
na,zlivu1nelslr diela trorh -;kludawrov. ktor! popri Snil'
tanovl znamPnatú pro ČC'>kú a svetovú hudbu naJvllisl
prmos. VýrtJzným člnom bude uveclf'nle Stravlno;kého
Kt•tíla Oidipa. Vyvá~ená kon ce pcia programu orchestra
FOK nozablt da ani rHI súčasných sklndaterov. z k t or5'ch
sa oproti CF orientuje viac na v ý rowé dlol a sučasn9ch
zn hranlčnSírh skladaterov.
V novembri budo h osťom Slovenská rllha r mónla pod
takt ovkou L. Slováka. Na svojom koncerte uvod te Chačatu ri anov u Poému. Brlttenov Klavfr ny koncert (v interpretácii Kláry Havlikovej) a Dvofákovu Sy m rónl u
č. 7. V decembri a v aprfll b. r.
sa oč akáva vyst úpenie Slovenského rllharmonického zboru. Zasl. umelec
Ladisla• Slovák sa predstavi Pt·ažanom na šiestich koncertoch. Zo zah raničných Interpretov sl prlpomMme
mená týchto hosťujúcich umelcov: Helmuth Koch, Mari•
Jansona a Maurice Plasson spolu s klaviristom Johnom
Ogdonom .. .
TOMAS HE)ZLAR

fenoménu hud by slovan ských n árodov. Jedno te však Isté: Hudba
slovanskSích národov te plne ži·
volná predovšetkým preto, lebo odmieta degrad&clu hudby n a (Jroveň
l>úhet ,hry tónov' a že práve
preto akcentuJe splltost so ži votom a s potrebami s poločnosti. je
silná práve v Jednotlivých národnSích kulturach (čes keJ , slovens kej, ruskej, porskeJ, bulharskej,
juhosl ovanskeJ a pod. l. pričom sa
však nikdy norozv!Ja v zmyslo romantlckSích ,.nadnárodn9ch " sl avianofilských tendencii. To h toroč
ný festival chce zdOraznlt práve
tieto frty slovansk5'ch hudobných
kultúr a pritom sledova ť nielen
Ich osobitos ť, ale tiež Ich vllzbu
s h udbou ostatných národov" (Z
prlhovoru Výboru festivalu. l
Inter pre ta č né účast na restiva ·
le M USICA SLAVORUM BRNO
1973: Foerstrovo dychové kvinteto

Koncerty Fl[th Dimension v Ceskoslovensku (vystGpil l u nás v rámci zájllzdu, pri ktorom navštfvlll tiež
Porsko, Rumunsko a Turer.ko l boll mimoriadnym zá·
žit kom, na ktorý prlazmvci populárneJ hudbv neprestáva jtl spomlnat Táto voká lna sk upina od svojho založe·
n ia lv r. 1965 ) pOsol>! v nezmenenom obsadonl - Billy
Davis Jr., Marilyn M cCoo, Lamonle McLemore. Florenca La Rue Gordonová , Ron Townson - a za ten čas ztskala vše tky pocty, ktoré len v oblast i popu lárnej hudby
existuJú : l l zlatSích platnf. dvakrát cenu Grammy (ekVIvalen t Cllmového Oscara v americkom hudobnom prle
m yslo), spoločne vystupovali so Sinatrom, Jonesom,
Strelsandovou .. . Flflh Dimension m ajtt at množstvo na sledovntkov; prlpome11me, že napr. na Slovensku Bra1'o
llronoc bol niek ofko rokov pod Ich vplyvom preJavilo sa to v zložen! vokálov rdva ?!!ns ké hlasy o tri

z Brna, S6bor aorii•keJ !t6toel
opery, Komornf orchester Bohu·
alava Ma rUnu ( dlr. fao Stych , Gunther Radhuber čembalo}, St6tna f ilbarm6nia Brno (dirigenti
Jerzy Katlewlcz a Jli'l Waldhau,
sólisti Kazimierz Pnstelak - spev,
Hermilo Nove lo - husl e). Chlapče nsko - muhký
zbor z Poz11ane,
Musica lyri ca ( Boris Vyblral violo n čelo, Jif l Skovaju klavlr,
Anna Kratochvllov6 - spev), Var·
nianska filharmónia ( dlr. Emil
Glavarlakov, Ivan Dreonlkov
klavfr), S6bor opery !t6tneho dl·
vadia Brno, Sloveo1k6 tllbarm6oia
l dlr. tu dovi! RaJter a Pierre Co·
lombo, Sloveoakf tllharmonlckf
zbor ), Zara Ooluchanod - spov,
I .enlngradsk6 rllharm6nla l dlr. Ju·
rij Temirkanov ). Ensemble Conlinuum z Dortmundu, Eugen lndilc
klavlr, Gabrlell Quartet z An
gllcka.

01Jery pre obrazovku
Upr os tred parného }tína usku točnil sa u kr·
nosále Domu ZCSSP malý, temer nenápadný (či
,.dobr e utajený" r) fest ival televíznych hudob·
n ýc h fllmou. Bližšie: te levízni t uorcouia sa prezent ouali
f/lmo uJím
st uámemm troch slovenských oprer a staryt'lt
tancou z tízemia Slo uell ska. Filmy sú urce11é pre
farebné vy sielanie. ll/au né otázky, ktoré mohli
dwcika p očas f est l ualu
napadnú l sú sice vel mi
pros te, au$ak pokia( rde
o rstý špecifický prr.~ t up
k opemcmu zánru, tecia
k zánru. ktorý sr stál€'
e§te nezískal uspokojiue
kua11t llTn ObeCeiU/ Ua, .~IÍ
to ušak zrejme i otázky
najpodstatnejsie. Do akť}
miery dokáza tr t uorcovw
v prospech d iela t·yu:rf
l echntcké
t•ymoze 110~ t 1
frlmu? Do akej mieru sa
rm
podarilo ":otnef"
pnpadné nedostatky Irbrela 111itiace d H•ál.·a u
hl adisktt
"prr!mtírrt
oko":> Do akej mrery poslrí:w 11ovŕ uýt cor y ako
prr spe~·ky 1.· spo pularrzo uattirt a propagácri slo ce'ls~:ej oper11
na poli
tak .~trakom (a pre t e11·
to účel najudaénejilom )
al.·ým JC masa t eleur;:ltycll ctwakou? Pokrí.~me
.w1 odpoucdat.
Já11
Levoslau
Bella:
K ouáč W eland.
Wagnerousky komplr kouané lrbreto rozpraukouého
charakteru,
s
m nohými rískallami
už samo osebe je tatké
pre j auiskoué spracouanle. Film sa môže zmoc ...
rlouat aj takejto pred/o ..
hy a vykresa ť ju do za ujímavej podobu. To, čo
sa na ja utsku naznačuje
symbolom. lrouori sa u
t omto filme "na plné
ústa" (kreslené labate 11a
t rPom
pozaái,
k ouáč
uznáiiajlicr .~a na krrdlaclt
atď. ). A akosr sn tu d i 11á s tojč ruej! ie
vákoui
prrhlasrtjti momenty, u
kt orrích by u diuadle mala .\ padnríť opona . .•
Eugen Suclto1l:

K rtlt -

llaua.
Reálna slovenská prír oda.
nódhemá paleta
kr ojov, reálny príbeh ;:;.
uýclr ludr z mllsa a krui,
1clr u.~ed11ý i neu§edný
de1i s prácou l tancom,
a nad usetkým st rhuj risa
ca, nepret uarujríca

hudba, u ka::clom pnpade
u::aj ~loven~ka. Krut11a ·
ua JC .~kutocným drelom
s uellqjm D r uo svojej
/tlmor:e}
podobe a 11
zmysle pozradau1ek mo.
derného umenia. Kamera
u prauej clwrli uyuzívola
~uoj wh l.IJjtcarných mo:•
110~t r . aby kre~llla obra:,
ér naladu ruka u ruke •
hudbou.
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G esamtkwr ~ lwerk u llaJ ·
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realt:ácti.
Po predstar:ení sa tlie.l·
kalo ...
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\fr.,/er
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V rodme /rlmuvo .~ pra .
COUCIIIýCII
/cle i'IZnyc/1
oprcr prl'Or odený ,\yn.
Vz111kol
uot alcerly pred
platinu r ol.·m; .'IJa 1irmr
sa t r·u"·ouiu ui:llr, ora
1Iom :btcra/r cltýlwjuct
sl.·tísc110. tr. Preto p6.,obi
.~ko r ,,/atrr·~·,;m dOJmnm.
A u.,a~·
u pr11mt ll'llflc-11
portmtcnkuclt, v ktorr1ch
uledy ~tab pracocal t /(l·
crln ~a u lrangart crt"illlclro tetr.,J,;a t•o Vn]•lll·
roclt ) . ~a Ut/1 uacs1 ku•
práce od ure.,f •teda/ Co
sa t•lak ne lllldarrlo o
\1tstrocr. nw:c sa purtnr if u ďalseJ opere .,l<ll·ensk élro opemt"-110 IIIIIJ<I ra
- u Beyor•r Bajowto•• .
kto r ý .1a začal vyrábaf
ešte u jrílr t. r.
Skoda,
že
uča~tmci
prehliadky
hudobných
teieulznycl& filmov nemali mo:nost bližšie .111
z oznámiť s menami ličrll 
kujríciclr a s menamr t'li ·
r obného stábu. Z nmo:stua rworin ýclr ltlrdA·o.,
si toti! mólukto molwl
:apamutat čosi u1ac. Ak
.~a u bttdrícll'lr rokoch takáto akcia bude opaA·o·
uar, nemalo by sa zabudmíf 11a malé informac•te
bullet wy. A tak na záuer aspo11 d L·e mc•tá
konkrt:llllfClt o.~äll. ktoré
nesú
velký poclrel 110
tomto .1p6sobe propayacre slovenskej npery: Ja •
r omír Merer, hlar:a lw dobnej r edol;c1e Cs. tcleuízie a Ttbor Rakon4·1j,
k t orli má IIC/ l.·o11/e r~ 
ziu ušelkJÍclr spommanýclr opier.
DAGMAR KOVAnOV,\

Oh asv na 5th DimensiO
mužské) ako l v [10h otov om pr eberani repertoáru lU p
Up and Awt~y - Carov ný balón, 1\quarlus a 1.).
Vystllpenld F lfth D11nension vyvol ull živý záujom kri·
tiky - a ldk Sl mt}?eme VSi lllllllť dve ZdU jhnavé l"et;Un·
zle uvot·ojnlmé v Me lodll (č. 7 1973) a v pofskom mesačnl ku Jazz (č 6/19731 . ObaJa kri tici Lu bo mJr OoriiZka a Kazimier z Czyž uviedli nl oko!k o zaujlm nvSích
myšlienok. Skor, nož sl všimneme problémy. ktoré t oto
vystupenie navodilo, uv e ď m e o ceň u j u c o Doružkovo slová:
"Spevácke t"ýkolty, intonácw 1.1 náročných ltpraváclt. :la d en re a uyváíenie hlasov l vyrt::íuallle u§ctkýclt možnosti em;emblo11ej fal.·ttíriJ, kt o1é pr111re s/a slii:as11á pop
music - ud dokonale/ro ~-olektwnclro frázovania star ých sw111gouýclr skup111 aí: po tecluu~·u emfatr ckýclr oclštrepnyclt /riasou, éerpaj ríc ich :z reprodukčnej pra:re
gospeltt - u!etko bolo zvlád nu té ~ dokon alosťou. k torá
pot urdzujc. :e cena, kt orú 5th D11nens1on pred časo m
ziskalr za najlepsw uok álnu nalrráoku roka. bola plne
za.~lrí!ená. Reper t oár je citliuo vyb raný, skladby Juna
Webba . Burt a Bacl rar aclra, Calta McDermota. ale/Jo Laury Nyro udačia za svoj tispeclt .~ku/očným umeteci.·Ífm
hodnotám, a ntelen masouej psychóze plynúcej z
umtestnenl u rebríčkoch" . a túto tému KazimltJrz Czyt
dod áva: ,.Pre nuía Fiftll Dimension pr ed sta uujtí typicktí amer ickrí zábautt - ich hudba je výsledkom 111/tO·
lrorasouej a verajazyčnej migrácte za oceánom. farba
ich plet i nemá rozltodujríci uýznam. V ltudbe stiboru
počujem e ecllá Broadwayu, Las Vegas, filmo v Walta Disneyllo, soul music, Californta sound. Zdôrazntme, že
tent o k onglomerát bol preuedený uefml ~·o mpe tentne.
Kai:dó nota, ka ždé gesto alebo krok, s1í dôkladne narežírouané" .
Priamy kontakt s Fltth Dimension napomohol tiel
odbú r aniu niektor ých myl ných predllláv, pramenlaclch
z nic prave č astého k on taktu so špičkovými zjavmi silčasne j populárnej hud by. Mnohf z obecenstva šli na
koncert s o bavou pred naporom dec ibelov a očakav ali
vlasaté krea túry v roztodivnom obleče n l. amlesto toho
boli svedkami produkcie určenej pre obecenstvo najr óznorod cjšieho vkusu a vekového zloženia. O ďalšom nedorozumenl plše K a..:ymlerz Czyt: ,.Okolnost, že je to
če rno!urký llíbor , nemusi znamenat spr iaulenosr s bu·
ričským agresiu1tym postojom umelrou typr' Jamesa
Browna. Jimieho Hf'H<lri:ra r ittých lllu r~ma 1tou a jazzmanou- prot ag oni~ t o u tzv. black man art. ft! th Dimensiotl

suojrm zovnaj§ko ln i hudbou skôr nauodzujú atmosféru
optimrstických mnohofarebllýclt reklám kozmetick.l!clr
uýrobkou ,.Duke" ( f or black gentlemcn only) uuereJ Ilouanýclt v če mošskýclt bur1:oáznyclt obrá:kouýcll magazmoch typu Ebony či , Jet . Fiftlr Drmen.v1on sa zaéle·
1hrjri do hudobnej anstokracte, sú welt e~tablislled ~plC ·
vajrí v Bretom dome, rea!l~ujri zájazdy. ktoré /rlla•ll"ll]t
Státny department" . Tento postreh doplňuj e DoniLka
úvahou o mieste Fitth Dimension v kontex te sučasnPj
popu lárnej hudby: ,.Práue so zretetom 11a to, co .,a u
pop music skutočne dá dosiahnut. 11utr ná~ nedal <ll
pomýlrf uý r1imočnos fou takejto nat•Uet•y a pokti~t l 10
5th Dunensi011 objel.:tíunej re včlem r aj do kontu/u
dne§rtélto dra111a u po pulómej hudbe. A ltt treba kotriltatouat , že popri dokonale preduedc•reJ slww, akti skupitta uuád:a. e:rlstujrí d nes uo suctot•ej t uorlle r polohy
uýrazove 11áročnej!ie, ob.~ahoue bolratSre a umelecky
uzru§ujtícejšie. Ze, povedzme. solídne m.Hrwnelt/áltte
vstupné číslo sprieuodnťj skuprny (s efe~·tným show
na conga ) by velmi uybiedlo uedra i akliclr \lala. ale.•o
Santany. Ze popri umeleckom dojme z uystrípema sku piny d ne§nej Roberty Flackouej, by sa program 5th Dr ·
mension jauil plytký a nie pr íl/J uzruJujríci A íe. ako·
kofvek pro[esionál1111 je rámec uyst ripenra celej sl.:upllll/,
vn ima uému poslttcháčo ut taí ko poskut 11e taký zá:rtok,
ako napriklad oueta jednoduclt!í pro(lram j edrnélro ~ó 
listu s jemnými, prem ýštavýmt pres1lami tupu Doltor:ana alebo Joni Mi t clrellouej. Taký ~po~rÁJ porotmár:ama
nie je fair v recenzii o vynrl.·ajricom srlbore, ktor(/ si
podobné úlo1t11 nekladie - a lo čo robi, robí dokona ·
le. Ale urcltolné hodnoty tejto obla ~tl pozná u nás lett
relatiune malý počet jednotlivcov z platni a 11ebe :pečre,
že bu deme celú suetouú pop music ltodi!Oi rf le11 podla
toho, čo z nej náhodou poznáme 11a ulas t né oč r , je prilif uetk6".
Z doslar konštatovaného vyplýva. že priame stretnutla s f ormáciami , ktoré predstavujú v niek torom zo žánrov popu l árnej h udby vrcholnú k valitu. pomáh ajú zvy.
šovat vkus nášho obecenstva a pot l a čujú epigónstvo.
Práve zájazd Fltth Dimension ukázal , že tak u nás, ako
l v ostatných socialistických štátoch. obecenstvo l kritika oceňujú skutočné umenie a pritom nepodllehaj\l
polohe jednostranného nekritickéh o obdivu. Castcj§le
pod ujatia tohto charaktet•u môžu n a~r 1 populárnej hud·
be len I}Om ôct, .
l. WASSERBERGEI

galer"'e
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NINA

HAZUCHOVA
Zaslúžilá umelkyila Nina Haw chová patri už dve desafro~ ia
k popredn9m oporám sólistického ensemblu bratislavskej
opery. A boli sezóny, ktoré by sme
sl bez jej umeleckého zástoja jed-

noducho nevedel! predstaviť. Na
prelome päťdesiatych a šes ťdes ia
tych rokov rozHi~lla sa s velk9ml
úlohami Dita Gabajová, z dnešných
opôr mezzosopránového odboru or.
ga Hanáková pokúšala sťaste nu v
sopránov9ch partoch, Ľuba Bari·
cová stála na samom prahu speváckej dráhy, jaroslava Sedlára
vá prechádzala .,učl1ovsk9ml I'Ok ·
mt" v opavskom divadle. Vtedy
sme temer na plagáte každej premiéry, ktorá prinášala mezzo~prá ·
novú úlohu, čltall meno Niny Ha·
zuchovej. Stretávali sme sa s nou
v zrtedkav9ch reprlzach Borisa
Godunova (.Marina Mnliková) , v
kost9me titulneJ hrdinky Bizetovej Carmen, vo vyplltom parte
princezneJ Eboli z Verdiho Dona
Carlosa, v rovnako exponovane j
pos tave Amneris z Altly. A holi
a J stretnutia v množstve menšlch
úloh vtedy naozaJ sirokého kmeiJOvého repertoáru - zrelé ženy
Ludmila a Martinka v Smetanov9ch operách. véšnlvá Maddalene
z Rigoletta , ktore t teplá altová rsrba dodávala dych erotil: nos tl, Zd matom hlbš!ch blasov9c h polOh
tajomne orientálna Su ~~: uki z Madame Butterfly, ., nohavlčková" pos tava Siebela z Fausta a Margaréty. V roku 1959 vytvorila Nina
Hazuchová postavu Katarfny v čes
koslovenskej premiére Seballnovho
preplsu Shakespearovho Skrotenlo
zlej ženy. O rok neskôr stretla
sa potom umelkyňa s partom spevácky trochu odllšn9m od predchádzajúcich úloh - s kolorat(lraml originálneJ - mezzosopránovej Rossiniho Ro1lny (ku koloratúram l au toro vi vrát!la sa op!if
v roku 1965 ako Talianka v Alžlri
- Izabella ). V tej Istej sezóne vy·
tvorila Hazuchová aj svoju doposial naJpozoruhod ne tšlu kreáciu z
oblasti slovenskej operneJ tvorby,
pohanskú otrokyň u Blagotu v prvom naštudovant Sucholiovho Svätopluka.

Profesionálne umelecké začiatky
Niny Hazuchovej datujú sa do pr·
vých povojnov9ch sezón. Ako u
každého začiatočntka sú na sa·
moro počiatku menšie postavi č ky
- ale aj Verdiho Azucena ( to Ladislav Holoubek neváhal zveriť né·
rotný part dvom talentovaným
,.debutantkám", Nina HazuchoveJa
orge Hanákovej) a Cajkovského
Ofga, Jedna zo spevéčklných .,kla
s lckých" postáv, v ktorej Hazucha
vé už roky uplatiíuje svote netcennejšie spevácke devtzy
ušrachtllos ť
prejavu, vrúcnu ly·
ričnosf, mäk kú farbu, dominujúcu
nntmll v hlbšej polohe. Otohy Konč akovny z Kniežaťa Igora a Pavtiny z Plkovej dámy boli potom
nemeneJ úspešn9mi variáciami Ca !·
kovského hrdinky.
PokoJná llnla spevá ckeho pre ja
vu a vyrovnan9 hlasov9 rozsah
dal• Hazuchovej m o žnosť ús pešne
zápoliť a) s
postavami star9 ch
majstrov ( Amaatrls v Xerxovi,
Cherubfn vo FigaroveJ svadbe l muzikalita a in terpretačný cit po·
znal:fli tej kreácie z oblasti su
tesnej opernej tvorby. Tak v pa
m!ili zostáva bodrá Eva z Martln úho jednoaktovky Veselohra na
moste, herecky náročné d r. Ru o!ov6 z Holoubkovho Profesora
Mamlocka. trpezlivá, zádumčivá a
vo svojej plesni nostalgicky doj!
mavá osetrovato!ka Varvara z
Prokofievovho Prlbehu ozn Jstného
človeka l epizóda odfudštenej sekretárky v Menottiho Konzulov i.
l·locl prevádzka v priebehu rokov
zahtňala Nlnu Hazuchovú t9ml
najdlferencovanejšlmi prlležltosťa 
ml, zmocňovala sa Ich umelkyi1a
af s prekvapujíicou spolahllvosfou
a samozrejmosťou. Prfepasl!. ktoré
by pro podobný lyrický natural
hlasu bol! neprekonatefné. doká ·
zala pre kle nťiť mostom muzlkall·
ty, Interpretačne! kultúry a svoJského tvorivého pohladu.
JAROSf,AV BLAHO

Letné komorné koncerty
Poriada Ich MDKO v Bratislave v atrakt!vnom prostredi na nádvorf Starej radnice - síi v!tan9m spestren!m a ožlvenlm dovolenkovej sezóny. Pravda, závisia na priazne počasia, ale v júli s a našťastie posluchá č i a umelci nemuseli ani raz presťahovať do
susednej Zrkadlovej siene. Atmosféra na koncertoch
bola v9borná a vďaka poslucháčsky vďačne! dramatUI·gll, ktorá má v tomto prfpade zvlášť svoje oprávnenie, záujem a návštevnost neusUíle rástla [až škoda t9ch chýbajú cich stoličiek - sympatické skupiny
vojakov sl museli celé konce1·ty odstáť) .
Otváracl koncert [19. VJ.) patril hosťom zo zahraničia stlboru CoJJeglum Muslcale z Viedne,
ktorý svoju r e pertoárovú paletu dokumentoval Interpretác iou d iel Stamlcov9ch a Haydnov9ch, no súčasne no l'rel 1 do tvorby nášho storočia (Janáček.
lli ndemllh ].
Rratislavskf komornf s61isti [vystúpili 26. Vl. l sú
duiJre zná mt na tmtl rozhlasov9m poslucháčo m . Síibor
je zložený z č lenov bratislavských orchestrov a pra·
cute pod ume leckým vedenlm Aladára M6žibo, ktorý
vtláča lntrrpretá cll svote št9lové poňatie. odlišné
od toho akO poznáme u Warchalovcov. Bez toho,
Aby sme chceli porovnávat, te trPba povedaf, že komurllé tel eso tohoto druhu s1 bezpodmienečne vyžadu te vysokú né strojovú úroveň každého hrá ča a preciznu. za7itú súhru, aby bolo schopné plniť výsostne umelecké zOmery. Zvlásť v r9chlycll častiach
sa u Brutlslavských komorných sólistov prejavilo ab
sPncfa tohoto momentu. Markantné to bolo vo VIvace
Bachovho Dvojkoucertu d mol, kde orchester proste
netvládol tempo Celkové št9lové stvárnenie barokovej hudby u BI<S je založené na umiernenom narábanl so zvukon1, takže zvukov9 obraz nie je natolko dyuamlck9 11 kontrastn9. V pomalých častiach
dominovala vyváZená melodická Unia s plynulým
tvarovantm, prirodzene a spevne rozvfjaná, bez agogfckých v9kyvov. Najvydarenejšie z koncertu boli
Purcellova Pavana a Chaconne, Leclalrov flautový
koncert a Vivaldiho Concerto g rossa d mol. Flautista
Vladislav BrunneT ml. znovu potvrdil, že patri k
špičke nášho Interpretačného umenia. Tento koncert
má dokonale obohrat9, ale at tak bolo možné postrehnuť usllie neustále kultlvovaf tón, technické l
štýlové prepracovanie detailov.
Slovenský filharmon ick ý zbor (3. VII.) s dirigentom J. M. Dobrodinským a so só11stami Ľubou Baricovou a Jurajom Wiedermannom rozozvučali nádvorie Starej radnice tónmi slávnych operných *'if a
zborov. Uvornenost a pohoda charakterizoval! tento
populárny koncert, pri ktorom an! nie te treba recenzentsky sl vš lmaf jednotlivé člsla; nakoniec na
podobnom koncerte človek v prvom rade počťiva,
nie porovnáva a bodnoU. A možno sa aj tak trochu
zamysllef, v čom to vlastne spo čtva, že niektoré árie

•

Pri pr!lažltostl desiateho výro~ia
obnovených vežov9ch koncertov
vydal OBZOR (pre Mestsk9 dom
kultúry a osvety) štúdiu d r. Zdenk• Novéi!ka, CSc. Ve! o v6
k on c e r t y. Skromná brožúrka
podáva z autorovho pera poblad
na peknú a svojráznu tradtclu ve·
žov9ch koncertov, ako Integrálnu
zložku bol1atého hudobného života Bratislavy minulých storoči.
Autor ~ túdie vyc hádza vo svojeJ
práci predovšetk9m z Komorných
knih mest11 Bratislavy. ktoré poskytujú o. 1. celkov9 pohlad na

a zbory z tej obrovskej produkcie cel ~ho vývo Ja hudby vošli tak nás tojčivo do povedomia najširšlch
vrstiev poslucháčov. stali sa .,šlágrami". každ9 Ich
pozná a pospevu je sl - a Iné, asi rovnako krásna
a dobre urobené. sú už z ničoho ntč ., ťa žkou" hudbou. Najviac na mila zapôsobil Zbor píitnlkov z opery
ľlllnhäuser (aj preto, že sa v jeho štyllzác!l strácal
zvuk klavlrneho sprievodu, ktor9 Ináč pôsobil velmi
rušivo - nie vlnou Interpretácie: rušila nevhodnosf
kompenzácie orchestrálneho sprievodu nástrojom, v9·
razovo 1 možnosťami veľmi cudzo a osamelo sa cfllaclm v dram11turgJckej skll\dbe v eč era) a Zbor
svadobča nov z opery Kríitňava .
Na posledn9ch dvoch koncertoch cyklu sme mohli
konfrontovať dve sláčikové kvartetá polské Sláčikové krarteto G. Bacewiczovej a Prokoflevovo kvarteto zo Sovietskeho zv!lzu. V pripade sovietskeho
ensemblu Ide o unikátne komorné združenie - dáms ke kvarteto a te zautfmavé. že aj v pofskom s úbore je prvou huslistkou žena. Obidva súbory sO zlolené z mladých umPlcov. ale majú už ze sebou v9znamné C1s pechy Právom. Zvlá šť Prokofl evovo kvarteto nadchlo 1.1 potvrdilo už po tolk9 raz suverénna
postavenie soviets kej pedagogiky vo svetovom me·
•·adle. Každá č lenka by mohl@ byt sólistkou - a ak
dávnjú svote umenie do služieb kolekttvneho v9sled ku, musi byť tento znésobenlru tch schopnosti. Zážitkom bolo Ich dokonalé a perfektné muziclrovanle. v
ktorom sa ušľachtilo spájala virtuozita každet muzf kantky do presnej súhry a zvukoveJ lahodnosti. V
Haydnovom .,škov ránčom" kvartete sa blysla prvé
huslistka Lina Gubermanová, vrcholom ve~era bolo
predvedenie Prokoflevovho drubébo
slá~ikovéllo
kvarteta F dur op. 92, majstrovského diela, v ktorom sk lad atef geniálne spracoval tuctové kabardin·
ské melódie. Tu sa naozaj naplnil zmysel Interpretácie - st rh núť poslucháča k plnému oddantu sa
hudbe, vnlmanfu te j plnosti a krásy a prekleníif préve svojou hrou priepasť, ktorá oddelute cudzie od
známeho. vzdialené od dôverne blfzkeho.
Kvarteto G. Bacewlczovej (je pomenované podla
známej polskel skladatelky a huslistky, na podnet
ktorej pred siedmimi rokmi vzniklo l sa sovietskym
umelkyniam vyrovnalo v súhre, ale zaostalo za nimi
v čisto te lntonovania (nepresnosti v Beethovonovom
ponurom kvartete B dur, op. 18 č. 6 ), v tónovej
vrúcnosti a v kvalite vyrovnaného kvartetového zvuku (pomerne slabý tón prv9ch lmsU a z celkového
zv uku preri!žajíica viola). Velkým prlnosom ich koncertu bolo predvedenie málo hrávaného .,neobaroko
vého" kvarteta B. Martlnú č . VIl.
Koncerty snlmala aj televfzla, takže Ich budeme
môcf počuť a vidieť aj na obrazovkách.
IGOR PODRACKf

vtedajšieho hudobntka s jeho umeJeckfml 1 existen čnými problémam!. Autor uvádza za markantn~
nástup rozvo ja truba čského ume·
nis rok 1548, kedy sa tu vlastne
začalo pestovať truba čské muzlclrovanle, využfvajúce hudobnú ll·
teN!túru bUzkel Moravy, Ciech 11
Nemecka. Za zlatll dobu označu je
hlavne 18. storo ~Je, kedy mestskl
trubači necbýbajťi pri takých zá·
važn9ch udalostia ch, ako boli ko·
runovácte a rôzne významné mestské slávnosti. Vrchol tohto umenia vša k priniesol so sebou (v pr·
vej polovic! 19. s toročia) t zánik
400- ročnef trubAčskej tradlcle, kto
rá zahynula spolu 11 vynikajúcim

.,mestským vežov9m majstrom"
Františkom Tostom.
Renesancia truba~skej tradfcie
roku 1963 vyšla z inlclattvy bratislavského Konzervatória. Po~lato~
né ťažkosti - vypl9vajťice predovšetkým z nedostupnosti 11 nedostatku materiálu, Interpretačných
problémov a otázok št9lovostt vyťistlll do
ob!O.benej kultúrne!
udalost!, ktorá - okrem obohatenia domáceho hudobného života
- prfjemne prekvapi l zahra n ič
ných hosti letneJ Bratislavy.
Tolkoto v stručnosti hovori quasl
programov9 bulletin Vežové kon·
certy 1973. ktor9 posiOži ako zá
kladná Informácia o trubal'o;kf' l
tradfcli Br a tislavy.
-av•·
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MUSICA ANTIQUA SLOVACA
Hudba 14.-17. storočia na Slovensku
Pražskí madriga list i
umelecký vedúci Miroslav V e n h o d a
OPUS 1973
Recenzovaná gramoplatľla 1e prvé v poradi a·dfcia
MUSICA ANTIQUA SLOVACA, ktorej projekt vznikol už
pred niekolkými rokmi a dostal sa teraz k r ealizácii.
jedn9m z iniciátorov bol team pracovnikov Ostavu h udobnej vedy SAV - a tak editorom platne, otvára júcej
chronologický rad. te dr. Richard Ryb a rlč - odborný
pracovn!k v oblasti stredovekej a renesančnej hudby.
V sprístupnen! hudby 14. až 17. s toroč ia s lovenskej proveniencie, resp. hudby obsiahnutej v slovens ktch rukopisoch tkvie velká zásluha podlelat úclch sa na vzniku cennej a mimoriadne zaujfmavej nahrávky. Teda
hudobne exkluz!vny v9ber, vecne osvetlen9 s tru č ne formulovaným textom (zrejme z edltorovho pera - z dokumentácie sa to nedozvedáme l. Je prirodzené, že pri
narában1 s htstorlck9m materiálom musf by( zo strany
odborného pracovn!ka uskutočnent nejeden zásah v
službách oživenia hudby. V súvislosti s našou na hrávkou dochádza k týmto zásahom, pochopiteľne , tiež, no
pre odbornetšle zaujatého záujemcu zostOvafíi skryté
[až na v9nlmku spracovania organálncho hlasu v Alletu ja Ave, benedlcta Maria, kde sa udáva meno M. Venhodu ). Nebude azda od veci sf v tejto súvislosti konfrontovať úlohu editora, ako vo všeobecnosti tasntJ, s
pojmom ,.realizátor" - pojmom trochu neuzemnen9m.
je nesmierne ťažké, na čo zo zvukove j krásy upozorn i ť záujemcu v prvom rade. lebo nahrávka okre m
Ideá lneho chronologického výberu - mé aj bezvadnú
dramaturgickú zostavu. Poslucháč sa s táva svedkom
jediného krásneho melodického priebehu, čl le to úvodná kultivovaná melOdla tropovaného Sanctus z Bratislavsklih o misálu zo 14. storočia, s mellzmatlckou melodikou. dlhodychosfou frázy - s fa žls kom na mužskom sólovom speve, č! Glorlosus rPx h umllls zo Spilis kého g raduá lu z r. 1426 - s pravide lnou stavbou r v
me lod ike podobné prvef skladbe) . Por.oruhodné jA All eAve. benedlcta Maria z Kollckého graduAlu
luja [ koniec 15 s to ročia) , melodicky pá č ivé d ielo. pt•ftažl i\ é
tll'áve svojou rudimentárne pOsoblacou melód iou. Efektnou skladbou (až surovet. no o to ll~lnn etše f povah v ],
cennou svojou hudobnou spontánnos ťou Je Venl Sanť'te
- De guudlorium z Trnavského rnkoplsu f 15. s tDI:Oč le ),
dielo, v kt01·om sa tíčinne strieda polyfónia s ho mo l'ónlou. Zložitejšou hudbou a dokladom nad vl! zovAniA na
Intencie európskeho hudobného dian ia te Quos confertis invfcem ambulantes. drža né v el e~ a n tnej potvr6nll a ko štvorhlasné moteto. Dôkazom pestovania hudhv
na š kolá ch a jef vysokej íirovne sa dva pôvabné tzv.
škols ké h ymny od českého emigranta Juraja TranDScia,
ktorý sa po r. 1626 zdržiaval na Slovens ku .
Závažnejšie diela zaberajO druhú stra nu gramoplatne. Napr. mimoriadne pozoruhodné O, Domina od féna
Simbra ckíiho [17 storo~le): je to motetové skladba,
ktorá fe dôkazom orlentlicle a Informovanos ti skladatela o vtedajšfch hudobných prtldoch. Je vedená uš lachlllou melodikou k decentneJ dynaml cket g radácii. kde
sa Inš trument chápe len ako zvuková podpoŕa 11 všetka zvukové krása je sťí.stredené vo farebnom spoluznenl Iudských hlasov. Tvorf naJkraJšie d ielo nahrávkv.
V Intenciách Stmbrackého sloh u pokrnčufe ZacbariU
Zar evutlus, ktorého Magnlflca t z r. 1662 te zvukovo a
kantabllne pln9 - s mierne a rcha lzujOclm podtextom.
Ve!kolepou skladbou S11muela Caprlcor na fTe Deum
laudamus) je nahrávka mimoriadne tl~fona uzevratá .
Skladba ukazuJe jasnú orientáciu tvorcu na taliansku
hudbu a na opemO tvorbu. ako af na baroktzujtlce tr.ndencie. Je dokladom nadania, mimoriadneho skladate rského hudobného vk us u a Informovanosti .
Zbluhu na l tflonf interprettcll a o! ive nf hudobných
dokumentov svedi!laclch o vy1pelef k ultúrnej 6rovni
na SloYensku m6 1tbor Prallkfch madrigallstoY pod
umeleckým vedenfm MfroiiBYa Venhodu.
Gramoplatňu. ktorO odporQ~ame verejnosti ll všetkým
t9m. ~o ma jťi Jen trochu zmysel pre historickO hudbu,
opatril Juraf Linzhotb obdlkou. ktord možno nazvať
.. asketizmom v čiernobiel om ". I kec! tu nie je všetko
v takom poriadku, ako by sme sl !elllll fvera druhov
pfsma hned na titulneJ strane, nemeckt a . ruskt preklad nie la opatrený dokumentáciou a te ned0sledn9),
pre hudobný obsah je graf1ckl1 vybavenie pomerne Ideálne. V kvalite dramaturglcke! a tnterpreta~nef vysokd
umelecké úroveň titulu tste vtrazne o!ivf záujem o d al·
~lu produkciu vydavatelstva OPUS v rámci edlcle MU·
SICA ANTIQUA SLOVACA,
INGE IISKOVA

•

je takú pozomosť - a teda
mus! p ra c ov ať omnoho samosta tne jšie. Orovei1 sO ťa žt v pos ledných ro koch zn a čne tlO·
klesla. Poznll m vel a pripadov,
že nov! vtťazl hra jú podsta tne
horšie, nož ume lci, ktor! na tej
Istej sOťažt pred niekofkýml
rokmi obsadili tretie, a lebo ešte
nižšie miesto. Povedal by som,
že sútaže sí1 svojim spôsobom
športové podujatia, často preblohajO pod heslom: kto rýchlejšie - a nie: kto hlbšie. 21a f,
tvoria jedinú cestu do svetových koncertn9ch sál. Na druheJ strane však je predsúťažná
priprava stimulom k lntenztvnet práci 11 uči mladého In ter·
preta tvrdej, neúprosne! drine. Ide len o to, aby aj potom
pracoval rovnako lntenzrvne.

Náš zahraničný host
Sovietsky
huslista

Vladimír
Spivakov
Ako nlekolkonilsobnf laureát
Iste méte Ylastnf nbor na sfl·
ťa! nd problematiku •••
Interpretačné

stHa~e

majú
svoje tienisté 1 svetlé stránky
a ťažko povedať, čo prevláda.
Z negat!v (neraz zabúdaných]:
Ka~dá sťiťaž potrebuje určitý
okruh povtnn9ch skladieb, na
ktoré sa must bndO.ct účastnfk

študljne pripraviť, nemOže pracovať nad inými, pre jeho vývoj neraz ovela dôležltejšlml
dielami. Nemust sa v budúcnosti presadiť ani ako Jaurellt,
lebo pri súťaži sa predsa len
osvedčil v ohraničenom repertoári - a koncertn? život máva širšie nllroky. Navyše l pe·
dagOg, ktorý ho na súťa!! pripravoval, mu teraz už navenu-

Learová-Stewart
Popri snahe o zmodernizovanie scénického tvaru opier
·( réžie, výtvarnej zložky), nesporným znakom starostlivosti o bud ap e! ti an s ke scény je ho sťovanie významných zahraničných spevťtkov. Dva dni za sebou
tu pohostinsky vystúpili aj svetoznámi americkí spevtJcl THOMAS STEWART a EVELYN LEAROVÁ:"
Thomas Stewart, basbarytonista svetového mena,
'účinkoval v úlohe, ktorá je jeho doménou - ako W ot an vo Wagnerovej Valkýre. V predstavení, ktoré bolo
veľmi dobré po speváckej stránke a kde slabinou bola
iba Fricka Margit E rc se o vej, mohli sme počuť hrd inského tenoristu slovenského pôvodu - Bélu T u r ..
pi 11 s z ké ll o, preškoleného barytonistu, ktorého hlasový .,pôvod" sa v interpretácii ttáročtlej úlohy Siegmundä aj prejavil (výbor11(1 plnd a nosnd strednd pol oha), ale i problémy s tónmi nad tenorovým hlasovým
zlomom (už i g! ), sku točne ,.člemy" bas Józsefa B 6d ih o (Hundtng), ale predov§etkým celkom mimoriadnu dramatickú sopranlstk1t Katalin K a s z a yo v ú v
úlohe Brunhildy. Medzi sopranistkami svojho odboru
je dnes už skoro ojedinelým zjavom: zatiaľ, čo jej ko legyne dlsponujtí tmav§lm, zamatovej§!m hlasom .~koro
mezzosopránové/Lo charakteru, K aszaová md od lllbok
až po r1ajvyš!lu polohu vyrovnaný timbr, v ktorom
cez plno .~( a sýtosf dominuje kovový lesk. Technika. s
ktorou svoju tilohu absolvovala i jej výdrž dávajú tu§if,
že tu existuje skutočne vyníkajtlca dramatická sopranistka, ktorá by zažiarila aj v najpopredrtejšom wagner ovS'kom obsadení. V tejto konkurencii bola pozícia
Thomasa Stewarta veľmi t ažkd - jeho hlas nie je z
tých najväč~ích. V last nost i, ktor ými nadchýria, stí predov§etkým itýlové uchopenie partu, ltla.~ocá kultúra,
celková výstavba partu pri úspornosti hereckých prostriedkov a schopnost gradovat prejav až do závereč~
ných taktov.
Stewart spieval v BudapeUi svoj repertoár, Eveltt't
L e a r o v á - jeho mar1želka - sa predMavila v tllohe
Desdemony z Verdiho Otelia a robila ju po prvý ra;;.

TICHON CHRENNl KOV - 11arodil sa 10. jtíla
1913. Mál(Jkedy býva zvykom, pravidlom a §fastnou náhodou, aby na čele umeleckého zväzu stál
štvrťstor očia človek, ktorý v sebe spája velké
organiza čné a pedagogické schopnosti so silou
osobnosti a umeleckej potencie.O Ticllonovi Nikolajevičovi
Chrennikovl, národr1om umelcovi
ZSSR, ktorý sa prednedávnom v plnej .~vteio.~ti
a sile dožil 60 rokov, to možno povedal bez
akýchkoľvek komplimentov. Autor, ktorý vo svojej tvorbe prešiel vývinom zazn.amená uajiicim pokrokové tradície rttskej iclaslckej hudby, IWd v či
zujtíci 11a prokofievovský modernizmus. vyráíva}tí.ci ruskú melodiku, !pecifickú zborovtl t vo rbu,
tvoriaci v oblasti maso vého žánru rovnako ríspe!•Je ako v t vorbe komornej, symfolllckej a opernej
- vyslúžil sl rešpekt u v.~etkýcll ger1erácíí sovietskych skladateľov. Rovnako pozoruhodné .~tí jeho
l11terpretačné výkonu naposledy vo vlastnom
druhom iclavínwm koncerte, ktorý zaznel napr.
aj na jubilejnom koncerte poča.~ Leningradských
bielych nocí. Predstavíte( - a nielen hlásater zásad socialistického realiznw v hudbe nikdy r1el trto val silu a energiu. na to, aby z postu svojej
funkcie vytváral čo najlepšie kontakty medzi
skladateľmi tábora socializmu.

Ako si predatuuteta lddlnu
spoluprácu medzi s611atom a d irigentom ?
Sólista má právo, aby svoje
POI)atle presadzova l, v prvom
rade sa však musr dokonale
ortentovat v reprodukovanom
diele, to znamená, vidief ho v
celku, a nielen z hfadtska

svojho partu. Ked v~ak je o
~>Prtvnosu svojho názor u pevne presved čen9, presved či a t
di rigenta. Mne sa opak este nesta l. Napri klad v prveJ vete
Catkovského koncertu prosim
vždy d ir igenta, aby expoz!clu
vygradoval až o osem taktov
neskôr, než predpisuje partitúra, čo orchestru umoži\uje nastú.plt s o vera pružnejš!m rozvedenlm. Doter az mote stanovisko všetci dirigenti akceptovali. A naopak, vo Ftnsku som
sa poučil zasa ja, keď som hral
Sibeltov koncert pod taktovkou
vyntkaJOceho Paava Berglunda.
Z Jeho pohfadu na Interpretáciu StbelloveJ skladby som pochytil tolko užitočného, že som
ho prijal za svoj. ZakO.pll som
sl tiež pr!slušnO partHOru a
všetky pripomienky a nuance
som sl do neJ zaznačil.
Ako ate sa dostall k Chrennikovovmu koncertu, ktorý ste
prednleall v Bratislave ?
Ked som sa pred n!ekolkýml rokmi bližšie zoznámil s
tymto vynlkajOcim skladaterom,
zistil som, že je človekom, ktorý vie p o radi ť a pomOcť v rôz-

Je svetoztláma ako jedinečná Bergova Mária l Lulu
a pretože som jtt v tejto tak e:rponova11ej úlohe videl
pred desiat im i r okmi vo V iedni, nevedel som st ju pr edstavil ako interpretktt speváckeho (l 11er eckého ) par tu
natoľko diame trálne odlišného. A pr edsa sa zdá by f
Evelyn Learová podobne všestramtou umelky1lou, ako
napr. Fischer-D iesk a1r. V hereckom st vámení tejto lílo hy nie je Lear ová ešte tak doma ako pr i hrdinkách
moderných opier , v aktfvnycll postavách, po speváckej
stránke vlak bol jej výkon na mimor iadnej 1ír ovni. Pre
úlohu mli vynikajúce pianissimá, dokonalú kont rolu t6 nu vr átane messa di voce i vo vysokých polohdch - a
týmito prvkami prakticky vystaval<l celrí ktúäovti scénu
Desdemoltinho part u vo IV. dejstve opery. Svoje for te
použila iba niekoľkokrát - a boli to tóny prier azné,
ale siíčasne mäkké, bez tremola, ktoré r1iekedy forte
kazí i vetkých speváčok.
Doteraz nebola reč o úrovn{ hudobného naštudovania
a predvedenia orchestr ami; t u je azda najvážnejšia slabina budapeHlanskej oper y, menej zjavná v interpretácii Verdiho par titúr y ( Er kelovo dtvadlo, dir igent Mi k lós
Erdélyi), ďaleko viac však vo Valkýre - orchester Státnej opery pod vedením Miklósa L ukácsa.
LEO JEHNE

Ohudobnom krásne
Prednedávnom vydali v nakladatelstve Phlllpp Reclam
jun. Leipzig - knihu hudobnfch kritik - MUSIKKRI·
TIKEN od EDUARDA HANSLICKA. Otelo 11 život tohto
najch9rnet!l!eho h udobného kritika a estéta 2. pol. XIX.
sto1•. sú u nás takmer neznáme.
Eduard Hanallck sa narodil ll. septembra 1825 v Prahe a pochádzal zo vzdelanej českej rodiny, ktorá bola
spriatelená s mnohými významným! osobnosťami čes
kého ku ttOrneho života. ako Palacký, Purkyne, Han ka
a l. Je nesporné, ~e priezvisko rodiny bolo z české h o
Hanzllk, ponemčené na Hansllck. Základné, v·erml fundované hudobné vzdelanie zlskal od svojho otca, ktorý
bol aj výborným klaviristom. NeskOr. už ako študent
právnickeJ rakulty KarloveJ univerzity si svoje vedomosti v hre na klav!t·t, v nlluke o harmónii a v kontrapunkte rozšlril a zdokonolll u známeho českéh o skla·
datera a pedagóga Václava Jana Tomáško (1774-1850) .
V tom čase skolJlponovaJ nte koJko skladbičiek pre klav!t• a cyklus plesni na české texty od Jarom!ra . Erbena.
V roku 1846 sa prestahovat do Viedne. kdo po ukončeni štúdii práv pracoval ako Oradnlk ministerstva fi·
nanctr a súčasne začal pôsobtt ako hudobný referent
listu "Wtenor Zeitung".
Zaoi.Jeral sa čo naJintenzlvnejšie hudobno-estetickou
problematikou a dôkladne študoval knihu o estetike,
ktorú vydnl v r. 1849 nemecký profesor ľllozofle Friedrich Vlscher. Toto teoretické dielo, v ktorom autor dalej rozvinul Kantov formalizmus a agnosticizmus a He·
gelovu estetiku, neostalo bez určitého vplyvu na Hansllckove estetické názory. V roku 1854 vydáva knihu
"0 hudobnom krásne" (Vom muslkallsch Schonen ], Táto praca urobila razom meno Hansllck znämym. Bol povolaný na Vledensktí univerzitu, kde v rokoch 18561894 prednášal deJiny hudby a hudobnll estetiku. Bol
vo VIedni pt•vým docentom, ne~tkOr profesotom hudobneJ estetiky vôbec. Eduard Hansllck viac než pol sto·
račia sledova l európsky hudobnf život a sta l sa na]·
vplyvnejš!m hudobným kritikom svojeJ doby. jeho maJstrovsky plsané hudobné fef t6ny a kritiky - do konca
storočia \lyllo v kni:lnom vydani ole meneJ ako 12 nbkov - llli spolu 1 teho autobiogrllllou obsalnfm ptf·
nosom k hudobnej hlst6rll druheJ polovice minulého
storočia.

Vo svojom hudobnom chépanr cftll sa zaviazaný kla•
stekal a poklasicke ! pertOde, ktOrá mu bola llleradlotn
všetkých h udobných prejavov. Najhlbš( vzťah mal k
Mozartov!, Beethovenovl, Weberov!, Schubertovl, Schumannovl, žtvý zl!.ujem mal - okrem Iných - a l o Bl·
zeta. Gounoda. DvoMka, Smetanu a Br ahmsa.
Kategoricky sa ohradil proti cl tovel, nlíladovej estetike hudobného výrazu, proti obsehovostt. pt•otl ka!dému druhu zvukomalby. Z tejto poz!cle odmietol af tzv.
programovú hudbu.
Argumentoval, že hudba " nli!" nnytadrufe, ani ne·
napodobute, ani tecl, ani myllienky, aul city. pretole
nemá fla dny lnf obaab, nal lpeclficky hudobnf. Kr••ao
jo jedine •o nukoch a • Ich umeleckom •P•taal.
V neskor!lfch rokoch sa Hanslick do urette t mlerv
dištancoval od viacerých ostro formulovaných téz.
"o hudobnom krbne" bol o pOvOdne myfl.lené eko
sktzza k obsiahleJ prAc! " Estetika hudobného umenia" ,
Toto dielo ale ne naplsal a vo svo jej au tobiogra fii o tom
uviedol:
.,Ntekofko rokov som ltudoul také mnoilstvo diel o
estetike, i!ftal tofko pojednanf ó podatate hudby. fa
som presfteof fllozofovanfm o hudbe a unavenf prácou
m. p.
s abstraktnými pojmami."

nych problémoch. Preto som jeho po~tadavke - aby som husfov9 koncert naštudoval ešte
po Leonidovi Koganovl - vermt rád vyhovel. Samozrejme. že
sa mt páčil, te melodicky bo·
hatt, rusky lntonovaný, optlmlst!Ck9 tep dneška z nehô
priam vyžaruje - a preto ho
hrám 11 ťlprltnn?m zanletenlm.
P ľ V9 raz som ho predviedol
mlnulf rok s Kyjevskou tllhar·
mOnlou pod Svotlanovovým ve·
donfm.
Ktoré zahranlllné zUUky 1
uplynulej aez6 ny vám nalvlea
utkveli v pamäti ?
Nojvluc spomlnam na kon·
corty v NDR, hlavno s DľáMan ·
skou fllharmóntou, na turné VD
~·tnsku a na svoje vystúpenie
v rlimcl Dn( sovietskeJ hudby
v Terste. V tomto krllsnom mesto som hral už druhtkrllt za
dva roky. Tallansky pobyt som
využil 1 na nllvlltovu Bon!ltok,
aby som sa poklonU pamiatke
Igora Stravinského. O toho
b rob sa tu zrejme velmi ne·
starajtí, todlné kvety, ktoré to m
boli, poch6dzull od naile! dela·
MIROSLAV !IULC
gdcle.

• GRAMOFóNOV A PLAT&A V ZAIIRANICI • Fir·
ma Philips prezentuje ako "prvú nahrávku originálneho znenia" šiestich brandenburských koncer·
tov J. S. Bacha Interpretáciu komorného orchestra
St. Martin-In-the-Fields s dirigentom Marrlnerom.
Kompletné orchestrálne dielo Antona Weberna
dirigoval v štOdiu CBS Plet·rc Boulez.
Nové
nahrávky Herberta von Karajana a Bcrltnskych
f11harmonikov: BartOk - Hudba pre sl!lčlky, bicle n!lstroje a čelestu, StravinskiJ - Apollon Mu·
sagéte, Beethoven - Velká fOga, Richard Strauss
- Metamorfózy, Mozart - Adagio a fóga c mol,
Vlvaldl - Styri roňn6 doby.
Novinky DECCY:
snimka opery G. Verdiho Rigoletto - s Pavarot·
tlm, Sutherlandovou, Talvelom; G. Pucciniho Turandot v lnterpretlícll Caballéovej, SutherlandoveJ,
Prvou pt·odukciou LeoKrauseho a Gjaurova.
nard a Bernsteina pt·e DGG Je snlmka Btzetovet
Carmen s Marilyn Ilornnovou a Jamesom Mc Crackennom.
Operetu Johanna Straussa - Netoplor
diriguje na gramoplatnl Willi Boskowsky s reprezentatlvnym obsaden!m: Renato Holmová, Brlgltte
Fassbaenderová, Walter Berry, Ntcolal Gedda o
Dletrtch Fischer Dleskau.
Kritiky velmi priaznivo prljfmajú novO. nahrávku Mahlerovet VIli.
symfónie s dirigentom Georgom Solltm: hodnotia
Ju ako zatial naJdokonalejšl a naJvvdareneJst pokus realizovať toto monumen tá lne dielo na g1·a·
mo!Onove1 p.la.W..-

e

e

e

e

e
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a 11e:dle!í uf rta tom.
člmsl, Co me
je tot ožné • kažďO dénrlým žtvotom. Umslec sa
musl ~tvot om trť§pl ro vaf, no 11voje dojmy, my§ •
lienku, zážttkfl a zvukv v umeleckom diele pre t vdraf. To je vlak iba môj osobný názor. pričom
r alpektujém, že všetky umeleckl koncepcie majrí
prc1vo na ftvot."
Citujeme z myšlienok v tomto roku jubilujúceho maďarského skladateľa CY6RGY A LIGETIHO
( 50. vfiročto narodenia). Meno tohto skladatera
a teoretika ~oraz vličlnu potvrdzuje 1voje pró ·
vo zarat!it sa medzt vyra::né pozitívo umenia tta·
§ich čias. Llgeti patrl k tomu prtldu modcmlstov
ktorl hľadaja inšpir áciu vo všeludskej ltumámtet
filozof ii, jeTto v§estr anncf vzdelanie sa zúročuje '
v r ade §túdil, v ktorQoh nielen estetickrf a filo·
zoflcfqj, ale aj matemattckiJ zdlJvod1luje stanoviská svoje t jedr1et z ciest 1wdbq dvadsiateho
.,Ume11ie je pre nula -

IH vfitvamd, literár ne /Jl 1Ludob11é -

storočia.

Nitrians·k a sonda

V júnt t. r. zúčastnil sa hudobnO skladateľ J úliu.~
K owalskt na uvedení svojich diel u mestách NDR
Dría 24. júna usporiadal Kruh priateľov hudby kult úrnych pracovníkov v Gothe K o11cert priateľstva,
na ktorom odzneli komorné diela Júliusa K owalského,
v interpretácii súboru Collegium musicum Posonienle (Trio pre husle, čelo a klavír, Mo11ol6gy pre klavír, piesňový cyklus Antitézy, skladby pre sólovú
flautu, Kvarteto pre flautu, husle, violu a klavír).
S týmto programom vystúpil súbor aj rta koncerte
v Eisenachu - pri príležit osti 20. výr očia založenia
tamojšej hudobnej školy. Divadlo v Gretfswalde
uviedlo dňa 30. júna t. r. ako celoštát nu premiéru
K owalského operu Lampiónová sldvnost'. K premiér e
nám autor povedal:
.
.,Divadlo si zvolilo toto dielo jednak pre jeho pat if istické angažovanie sa, jednak pre podporu riiO·
dernosti výrazových prostriedkov stíbom. Zo stra11y
divadla (združ11je pod jednOtl str echou činolt ru, ba·
let, operu, operetu, poriadajú sa tu aj k oncert y) ,
k toré v oblasti opery doteraz prinášalo zväčša tradičný repert oár, bola inscenácia Lamplónovcj 5lllvnosti pri pravená veľmi zodpovedne: v detailnom vypracovaní úloh režisérkou E. lieinovou, v scé11ickom
r ámci E. Htlbrechtovej i v hudobnom rtailtudovwtl
dirigenta K. D. Richtera. Orchester pod jeho vedením - napriek svojej komornosti - dosahoval sýty
ad ramatický zvuk. Speváci sa v pomerne krlltkom
čase naštudovania zhostili náročných partou po speváckej, ale najmä obdivuhodne po herecke j strá11ke.
Pote§ila ma ako autora aj reakcia obecenst va, ktoré
premiéru prijalo veľmi spontánne."
Na snímkach prinášame scény z l. a 3. dejst va
Kowalského opery rJ inscenácii greifsfwaldského divadla.

Semin6r pre ufitel'ov.
Na kOnci lkolakého roku 1972/73 bol

trojdňíJ.

tf 11mlnb hudobnej tfchovyJ tPOJenf s exkul'·
alou. Uaporladal ho v dftooh ;s1. méfa - 2. Jána
t. r. Pédagoglckf OtiU m11t1 Bratt•lavy v pte·
krbnom lesnom prostredf na ktpél!ovej. Vypoi!ull tme ti hodnotné prednélky, vymanili skúsenosti a nnltfvlll ZOS NémeckA a Horehronské
slhnoitl na Helpe.
S pletou smo 'V)'ttupo\'1111 oa mhtlte1 kde je kat·
df kOsok aon1o skropenf krvou hrdinov SNP.
V Nélilackel nesie lkola nAIIuv .,Skola mladých
hrdinov SNP". Pred llkolou 111 rulo vý sad , vvsi·
dený pioniermi z celého Slovenska - ako pro·
jn •d'aky pionierov SZM za výstavbu ZOS v Ne·
meckeJ.
Dell nb prlvftali spevom, tancom, hrou na fah·
koovlddatefné nlistruje a zoboovd tlautu. Hudba
je tu ka~dodédným chlebom l ~Ilka obétavej uči·
terke 1. Kohdllknvej,
V BanskeJ Bylltrllll odb, 11. Dlllldl!r S tr m e ň
predn61al oa tému ,,Prfl!iny lillOithanla žiakov v
hudobnom rozvoJI a celty k Ich odstráneniu".
S touto problematikou sa llfl!tbame v praxi vel·
ml i!Bito, dell ziustliYaiO v hudobnom roztoji z
rOanych prU!In, vyladujd lndlt'lduAinu starostil·
wosť, nemôžeme Ich však z vyučovacieho prOcAsu
vyradiť.

1

Hudobné výchova mé ' syitéme komunistickej
vtchovy dôlelllé poslanie. S touto problematikou
sa zaoberala i prednálka Ľ. S i k u l o ve l z VOP.
V bohatej diskusii sl učitelia vymlei'lall svoje skú·
1enosll, poznatky, telili sa z ds pechov, ktoré sa
' poslednom obdobl zaznamenali a načrtli sl plAn
pr6ce na iikolský rok 1973/7C.
Pedasoglcký ústav mesta Bratl•lavý mé pre
••otlch ui!iterov vefk6 porozumenie, sleduje tý•
chovno-vyni!ovacle výsledky v tednolli•ých pted·
metoch a nezabúda ani ha hudobno výchovu, i!o·
1111 dôkazom te l výborné oi'IJahlzovahf odbtlrbý
11mln6r na Krpél!ovet.
ANITA PODHORNA
Dňa 25. f41a t. r. po
fl!kel chorobe znmrel
•o veku 43 rokov l> hOr .
I.ADISLAV tENG . vedt\cl
etnoruuzlkologlckúho oddelenia a vedeéký pf a·
covnfk Ostllvu hudobne!
vedy Slovenske! akadé
ml& vied, védeckf pta·
covnlk Slovenske! spuloi!·
1101tl pre hudobn(a vf·
chovn. Odr.hodom
dr.
Lenga stráca slovenská

mutlkológia významnéhO
f.blklorlstu,
hUdobnôllo
l)edagósa a vynlkatOceho
orjl;anlzátora v ohlutl Ju .
dovet umeleckej tvori·
VOllti. :lltlit a l)rátlu dr.
t.alllslava LenJ(a pripomenieme v budúcom l!tsle
1-tUdôbnéhn žiwota.
Skladby odmenené Sln·
venským hudobným rondom v ll. ~tvrt'roku 1973:

Pred oiekofkýml mesiacmi oslhll v Nitre 2ijúci s lovenský skla·
dater Jozet Rosinský svoje '75. narodeniny. Nitrianske hudobné pub·
Jlkum - spolu su Zvhum slovenských skladntelov - sl uctili toto
vzácne lilvutné Jubileum slá'Vnostným koncertom. V podanl SF (pod
taktovkou T. Frešu) od:mela ptlldohra k opere Pribina, Intermezzo
z opery Matal a Slonnská fantbla pro k lavlr a orchester. S6llst·
kou večera bola v Nitre !ljuca klaviristka Alica Saubererowá-Nil·
rayové. Rozhlas tleli prispel k oslavám majstra ni e koľkými nahrávkami z Rosinsk6ho komornej l symfonickej tvorby. V Slovenskej
koncertnej fantázii pre klavlr a orchester, ktorú nahral SOCR v
Bratislave s dirigentom Ondrejom Lenárdom spoluúi!lnkovala (pn·
dubne ako na koncerte v Nitre) klavirna umelkyňa Alica Saubererová·Nilrayová.
_
Alica Saubererová -Nltrayová - profesorka ĽšU v Nitre je dušou
hudobného života tohto mesto. Spolu so skladatelmi Jozef om Ro·
s inskfm a Bartolomejum Urbancom, ktorl žijú v Nltre, pod ieľa sa
vo velkej miere na raste a rozvoji hudobnej kultúry Nitry, ktorá u l
v minulosti zohrala dOie!ltú dlohu v hudobných dejinách nalel kra•
jlny. Pretole nás hudobný llllvot mimobratislavských miest zaujfma ,
vyvullli s me prestávku nahrávania a poi!l adali s6ll11tku o krátky roz·
hovor.
V prvom rade by n ás zaujhnal
tbzvoj koncertného života Nitry.
- Na lv äčšla zásluha v tomto
smere patrl členom Kruhu priate·
fov umenia, Mol'f urobtii v tomto
smere veľkY kus záslužnej práce.
lvlášf chcem uvlesf meno pred·
slldkyne Marty . Cerveňanskej . Tle:Z
pa trlm do radov KPU a bola som
už pri kollske jeho vzniku. Pred·
tYm, ako táto organizácia začala
svoju činnost. nitrianske koncertné sály bol! prázdne. Dnes snáď
niet v Nl tre koncertu, na ktorom
b y boli voľné miesta. Obyvatelia
mesta považujú za slávnostnú
udalost každú hudobnú produkciu,
po riadanO. či už našimi, alebo zah raničnými umelcami.
Ktorých umelcov hostilo valie
mesto ?

-

Prololle Jo záujem obecenstva
pol'ladatolla sa snažia zls·
kat poprednYch umelcov-sOllstov 1
súbory n ielen od nás, alo aj zo
zahranlbla. Dodnes sa vystriedali
v Nitro vari všetci poprectnl umel·
~;i a zo zahranlčnYch, ktorých tiež
bolo hodne, mali sme najvllčšt zá·
žltok z klavtrneho recitálu Svla·
toslava Richtera.
Nitra i celé okolie vás pozná
ako poprednú pedagogi čku. Vychn·
vali ste rad absolventov, ktorl na
vás s láskou spomfnajú. V pos led·
ných rokoch ste sa v!lak zai!all
venovať i koncertn.!!! či nnosti. Vy·
volal to snáď oživený hudobný ll·
vot Nitry?
- I to sa stalo podnetom, ale
koncertnej č inno sti som sa venovala ešte po absolvovant konzet"
veľkY,

Naša .p oznámka
V školskom r oku 1958·59 založlll v srdci Zltného
ostrova, v Dunajskej Strede Ľudovú llkolu umenia. Vtedy viedla d o tohto malého, v minulosti zanedbávaného
okresného mestečka len jednokoľajná železnica. O kul·
tfirnom ~ivote tu ľudia len snlvall a hudbu predvádzali
v9lučne cigánske kapely. Hovorl sa, že ka~dý začiatok
Je fažký, ale tu bolo problémov neúrekom. Nebola k
dlspoz!Oil školská budova , ani jeden klavlr a okrem
dobrej vOle chYbelo vlastne všetko. Po vyriešeni naj·
nallehavejš!ch problémov začalo sa v januári 1959 vyučovať. Prvym riaditeľom sa stal Franti!lek Hartmann,
prvým uč i teľom - Alexander Kupkovič . Celkove bolo 34
~iakov na husle a klavlr. Postupne sa tento počet za·
ča l zvyllovaf,no tým vznikol l novy ' problém chYba ll
vyučujO.ci. Učltella tlochtldzall z lnYch miest, často sa
menili a jA pochopiteľné, že vYučba nemohla byť na
na jlepšoj úrovni.
V r. 1982 nastúpila na riadltelské miesto Beata Vámo!liovl - s pevnym predsavzatfm : povzniesť úroveii
vyučov ania a stabll1zova1 pedag ogičKý zbor, zfskať novYch kvaliflkovanYch u čltelov a rozš!rit vyučovanié o
cfaUie hudobné nástroje. Dnes má ĽSU v DunajskeJ Strede 14 učltelov a 330 žiakov, z ktorých vera prichádza
z 52 okolltYch dedin. Okrem hry na husle a klavfr
sa vyučuje tiež hra na violu, kontrabas, klarinet, har·
moniku, gitaru a spev. Najlepší žiaci sa zúčasti\ujú Sú·
taže tvorivosti mltideže a niektor! sa :ľ.rebojovall až do
celónárodných k Ol. Od r. 1963 spája ĽSU Dunajská Stre·
da družba s ĽSU Komárno. Pri prfležitostl 10. výročia
týchto priatelskYch kontaktov, usporiadali vYmonné lwncer ty.
Doterajšie úspechy spomfnanef školy sťi ozaj pozor uhodné. Veď od r. 1966 dodnes absolvovalo 136 žlal<ov,
z nich 14 prijali na brlltlslavst<é KonzervatOrium (9 kla·
vlrlstov, 2 huslistov, l harmonikára o 2 speváčky). Je·
den viollsla úspešne zlo~ll prlj!macle skťišky na VSMU.
Pred 7 rokmi tu založili dobre prosptn•ujúce oddelenie
výtvarného umenia. Je pochopiteľné, že n~e každY z ab·
solventov hudobnej školy sa v živote naďalej aktfvne
venule hudbe. No určite sa zťi č asti\uje koncertnYch podujat(, prfležitostných opernYch predstavon!, alebo sl
buduje svoj vzťah k hudobnému umeniu inlič. Ztar,
Igor Bázllk
Musica
slovaca,
orchestrálna
skladba
(venované 25.
vyročiu Februári!]. Opravy 5 slovenskYch rudo·
vých piesnf. Vladimir Bo·
kes - Sonatlna pre husle 11 klavfr, op. 16/a, DetskY cyklus pre klavlr.
Hanull Domanský - In·
no. hymnus pre organ
(venované 25. vYročlu
Februára],
Neposlušné
pesn ičky ,
cyklus
detských zborov. Oto Fert!n·
llliY - Tri poézie S. Sči ·
pačeva pre mezzosoprán
a klavfr (k 30. vYroč•u
SNP) . Dezider Kardoil Spevy o živote, cyklus 4
nllkl'Odrám na báSnické
texty M. Halamovet a M.
Vilka, pré soprán, tenor
a orchester (venované 30,
vYročl u SNP] . JOliet Kre·
16nek Styri plesne
.,Na oblúbené has ne 19.
storoč ia "

fKalln člak,

Král, Vatans kY. · Tomátíik 1. pre tenor a klavlr.
Zdenko Mikula Slo·
vensk9 tnál, 10 vlasteneck9ch miešaných zborov
ne texty slovens kých bás
nlkov [venované 25. vý
roč lu Februára l
AndreJ
Di!en61 - Miloval som
fa, l!wrlttórlum prr. sOla,
zbor, organ a orcheste r,

dielo 46, na básne A.
Plávku. Frantl§ek Pr6llil
Fantasia quasi chromatique, pre sOlo organ
[venované
30. výročiu
SNP) . Tadeáii Salva Burlesca (Koncert] pre
husle a I<ClmornY súbor.
Teodor
šebo-Martinský
celovecernY muslc.Jl
Revrzor, na libreto B.
Kramos!la a J, Turana
podla t•ovnomennoj GogoľoVej komédie. Bori~
lomel Urbonec - Vftajte,
vita lto, ructovll svadobná
plesuil v tlprave pre detsky l~ensk9 ] zbor a capella.

vatOrla. Moja prof. A. Kafendová
ma totiž po celé štúdium viedla
v skupine koncertnej, a tak som
1 absolvovala. Mala som nteko!ko
koncertnYch vystúpeni a nahrávok
v rozhlase. Za vojny som však
utrpela fažké zranenie r ťik, čo mi
bránilo vera cvlčlt. Musela som
sa preorientovať nn pedagogickú
dráhu. V poslednYch rokoch - po
zlepšenr zdravotného stavu - sa
opllt snažfm vniknút do pôvodnej
profesie a mám z toho ve!kll ra·
dosť.

Ktoré diela vo vailom repertoári
uprednostňujete?

- Už za štťidlf som najradšej
hrala slovenské diela, a to vllčšl·
nou ich premiér y - priamo z ru·
kopisov. Ako priklad uvediem So·
natlnu od J, Cikkera, Suitu v sta·
rom slohu od F. Kafendu, ialadic·
k ll s uitu E. Suc hoňa, MlnlatOrnu
suitu T. Frešu atď. Okrem toho
1·ada sl vyberám do svojho re•
pertoáru d iela 20. storočia.
Na i! om pracujete • eúi!Bin08ll?
- Pdpravu jem sl na nahráva•
nlo v rozhlase Sonatlnu pre kla·
vťr od mO jho bývalého žiaka Jo·
zefa Malovca a Koncert pre k la·
vrr a ol'chester od Bartolomeja
Urbanca. Pracujem tiež ako kore·
peUtorka a klaviristka v Speva·
kole nitrianskych učttelov .
V súi!asnosll má lkola velké ná•
roky na svojich pedag6gov. Stai!Ua
- popri povinnostiach v lkole v e novať sa 1 tolket mlmolkolskel
i!innosll?
- Všetko záležf od p ochopenia
zamestnávate!a l mojej rodiny. Oboje mám. K tomu prldávam
už iba svoje snaženie.
PrlpravUa: E. CARSKA

úspešnú prácu spomfnanet ĽSU brzdí dnes už nevyho·
vujúca budova školy a skutočnost, že 90 o/o učite!ov do·
ohádza do Dunajskej Stredy z odľahlYch miest, niekedy
až 40 km vzdlalenYch. Treba však zdôrazniť, že nadriadené orgány venujú telte problematike pozornosť a
je tu nádej, že tieto negatfvne stránky vývoja ĽSU budú
určite v dohladnom čase - vyriešené.
MIROSLAV PEJHOVSKt
Pražská jar, hudobné festivaly u Bratislave, v Brne
a podobné hudobné slávnosti v iných našich mestách
sice . dokazujú vysokú hudobnt' kultúru socialistickej
spoločnos ti, ale uo všetkých prípadoch ide predoviíe t -.
kým o špičkové výkony (zväčša v inštrumentálnej hud ..
be). Dnes sme takmer ueľmocou mnohých symfonických
a komorných združení. Vrcholné spevácke súbory ustu ...
pujtí pod náporom inštrumentálnej hudby do poza(ita.
Okrem toho hudba "mecha11ická" - r ozhlasová, t elev!z-.
na - so všetkými doplňko vými a kulisovými zložkami
j e skôr ohlušujúcou príťažou, než milým osuiežertlm.
Je najvyšší čas venovat pozomost praktickému spe•
vu, najmä na nehudobných školách, deväťro čenkdch, r~a
učiíovs<kých, str edných i vysokýc!' školách. Na ter ajších
gymnáziách je potrebné r ozšírir hudobml výchovu do
najvyšších tried, ako to naznačila dômyseíná reforma
ministra Zd. Nejedlého. Z vlášť by sme odpor účali za..,
chytif spevnosf mládeže na lkolách odborných, ekono ...
mických, poľnohospodárskych, priemyslových, zdravot ...
rtíckycll atď. Dalo by sa to uskutoénir pridaním hodín
spevu, čo by pr išlo mládeži vhod, akó emóclortálne vy ..
striedanie rozumovej jednostrannej výchouy a výuliby.
Nesmieme zabúdat, že ĽSU sú výbérové. Neuplatňujú sa
tu však ušetci, ktpri túžia po základnom hudobnom
vzdelaní.
Je zrtáme, že už prvý íudovg sovietsky komisár Lwta•
čar skij hlásal že emociálne chápanie je pre nás dôleži..,
tejšie než chápame logické, pretože to, čo sma si 1we ..
domíli prostredníctvom citov, zostane v nás ovel'a peunejšie a trvtlcej!ie. Táto požiadavka citovej výchouy
zodpovedá tiež zásadám učiteľa národov J. A. Komert·
ského.
Zavedením hudbu do všeobecnovzdelávacích škôl by
su zvýšila spevnosť našej mládeže a hudobná výchova
by sa stala skutočne masovejšou a radostnejšou.

Muzikologické
práce
odmenené
Slovénským·
hudobným fondom v 11.
štvrť roku 1973: Ján Al·
brecht - štúdia Umelecké dielo z aspektu ma\'xlst!cke1 dialektiky 11 od·
razovej teórie. Zdenko
Nováček propagačnO
publikácia
Bra tislava,
ml:!sto hudby na Dunetl:
preJnOška Pro ~lémy tve,.
r ivej metOdy st-clallstlcl\6ho realizmu v umenr.
Of~a Pavlovské In·
šlrukcia o prevádzant
muzlkoteraple; Metodické rady pre nácVIk hry
na
ľab ko ovládatefnYch
nástrojoch; Hráme doma
l v škole, • II.

V

B.

ST~OROŇ

pomerne

krátkom

časovom odstÚpe od vy-

dania monografie dr. Er·
nesta Znwarského - Jo·
bann Sebastian
Bach
(Editlo OPUS, Bratislava
1971), uvádza h1to prácu na poľský knl~ný trh
POtSKIE
WYDAWNIC·
v
TWO MUZYCZNE preklade Marie Erhardt·
Gronowskel a v náklade
10 000 výtlačkov.
Oznamujeme nallm či·
t atelom, le najbllžile !!fa.
lo náiho časo pisu - Hu·
ciobnf život i!. 16 vyjde
di'la 3. septembra 1973.
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ávšteva
.,Krajiny tulipá·
nov" má v seba vždy ču
ro ne vsed nosti a tobôž o k
je spojená s I>Odujatlaml jed
ného z niiJVIičslch fP.stivalov 1111
svet~. te ztlillkom neo pa ko
vatoln9m. Tohtoročn9 Holland
.F estiva l 1za ~estného predsed
n lctva krárovnej fu liany 1 bol
orf 15 júna do 7. jLrla 1973. Af
k~d'
som z tohto mnmutiP.ho
festivalu [ 176 npe r·n~ch . bu let
r.ých a činoherných predstave·
nr symfonických, vokálnych a
korno1'11ýCh konr.P.rtov 11 veče
r ov poézie v dvanást ich rnes
t ách Holandska l v priebehu
~lest!ch dnf mal mo>.nosť nnv
stí viť len úzk v v9sek proľi lo
vých podujati. obozmrnwnir ~~~

N

Snú cl bude ZilU jima vé spomeniek toré monlí dirigentov a
sólistov, ako ut umoleck9ch telies. ktoré sa podielali na úspe·
chu tohtoročného llulland Festivalu Z drrigcntov to boli Br u·
no Maderna. Dern!lrd Haitink,
Joser Kri ps, jean Fo urnet, Jer·
zy Katlr.wicz. Paul Hupperts a
Anton Kersjcs
povllčšlnou
spoturu'tntwv1111 s domt1clrní or
ehcstramr
Pestrú. rclznorodu.
ate kval!tatlvne vysokú t'rrovFu1
podnj11tr zaisťovalo ho~tovanle
r·oprezentantfvnyr.h
člnohr.r
nýeh diVéld iel l Kráfovská spo·
loč nosf
W
Shakesocara zo
<;tratľorclu
N11ri11 Esperl
z
Maclr•rtiu, Ope n Theatr c \lew
York, OH NiOII\VP. Sce ne, Ant
núť

Po takmer šes ťročnej odmlk e opll.f hudbou ožili zrenovovll.•
né priestory Smetanovho divadla v Prahe. Nová sezóna čo do
počtu predstavenl bola kratučká, ale po strAnke hosťovani a
kompletných súborov o to bohatšia, lebo v l<rátkom odstupe
po vystúpeni Vefkéh o di vadla z M oskvy nasledoval a séria
predstavenl talianskeh o súboru TEATRO MUNICI PALE Dl

Elizabeth Schwarzkopfo"á

Bullet

ľolklottro

organizáciou festivalu (boha·
te dotovanom z dani verkoka·
pr tá lu), zoznámenie sa s mnohými významnými osobnosťami
hudobného a divadelného života l prlatelské stretnutia so
známymi z in9ch európskych,
ale l našich bratislavských po·
dujatl, to vše tko patrilo k pekným chvHam môjho pobytu v
Amsterdame.
Z profesionálneho
záujmu
som využil prfležltost navšUvlt
operné Inscenácie pripravené
pre tento festival a pozoruhod·
né predstavenie Hol andského
nár od ného
baletu
(Ravelova
Dafnls a Chloe a baletné štú·
die na výber skl a'dleb Webern a). Ztar, ostal ml čas navštf·
vit len jeden koncert - Con·
certgebouw or chestra, ktor9 dl·
rlgoval Otar Taktakilvili, aj u
nás známy gruzínsky skladater,
dirigent a minister kultúry
Gruzlnskel SSR. Nll koncerte
s pozoruhodným úspechom
- uviedol Tance Rodtona Sčed·
rlna. vlastn9 cyklus plesni, kto·
r 9 Interpretoval Zurab Sotki l a·
va ( hostoval v minulej sezóne
v SND ako Don José v Carmen) a Musorgského Obrázky
z výstavy.
1

clt> ,\1eJwo

werpy, Ensembl e MW 2 z Krakova) a baletných súborov
( Mexický ná r odný bal et o Louis
Fal co Dance Company z New
Yorku). K na jrcprezentatfvnef·
šlm Interpretom festivalu pat·
rill
nesporne
Elizabeth
Schwarzkopfová , Sta rania Woy·
towiczová, Kazim ier z Pustel ak,
Bernard Ladysz, Ronald Masin,
Anneliese
Rothenbergerová ,
Yvonna Loriodová a Hei ner
Kti hn er .
Z prehfadu tohtoročných podujat! Holland Festivalu vystu·
pufú do popredia dve sympatické črty - sna ha o konfrontáciu hudobnej a divadelnej
kultúry väčšiny európskych, ale
aj zámorských krajin a umož·
nenle zhliadnuť širokú škálu
umeleck9ch podujati nielen aby.
vatelom Amsterdamu, ale aj
ďalšieh holandských miest.
Velmi rôznorodo zapôsobili
na mr~a operné Inscenácie, pri·
pravené pre tohtoročný res ti·
val lnscenačne konfek čn á,
ale
velkovýpravná
Verdiho
Aida (di rigent Edo de Waart,
režisér Gotz Friedr i ch, známy
najmä vlaňaj šou "škandalóz·
nou" Inscenáciou Wagnerovho
Tanhäusera v Bayreuthe), Do·

IVAN MACÁK

s

u
II

V minulom čfsl e sme zač a li u verejň o 
nat i túdi u pracovnlka Hudobného od·
del enia Siovenskéhu národného mlízea
dr. IVANA MACAKA, ktorý sa v mi·
nul om roku v rá mci t ro jm esačného iit u·
dijného p oby tu v Indii zaoberal doku·
meotáciou l kon ogr a!ick ého mater iál u k
i t údiu hudobných nást ro jov od n ajstar·
Jich č ias do príchodu islamu.

...

Otázky štúdia Indickej hudby v počiatočnom obdobi treba chápa ť v zlo·
žltosti vzťahov celej najstaršej histórie.
V tejto kapitolke naznačfme tieto súvis·
lost! a pokúsime sa odôvodni! stanovls·
ko, ktoré viedlo k obmedzeniu nášho
výskumu l konograflckého materiálu v
lndll do prfchodu Islamu.

Poznámky o h ist órii
V súvislosti s v9skumom natstaršlch
v rstiev kultúry ludstva sú natzaujlmav efšle a najmenej prebádané otázky kultúry paleolltu v Európe a jej migrácie
na severov9chod. Po trase, kadtar pre·
chádzall kultúrne vplyvy z Európy, sa
neskOr objavujú kvalltatfvne nové kul·
túry a domnievame sa. že niekde v ob·
lastt Strednej Azle sa sformovali lmpul·
zy pre vytvorenie najstaršlch vysok9ch
kultúr v oblasti Perzského zálivu, Egej·
ského mora a v9chodného pobrežia Stredozemného mora. O v9zname Stredne!
Ázie, ako ohniska pre vznik nových kul·
túrnych kvalit, najmä v súvisl osti so star9ml vysokými ku!Uíraml BHzkeho Vý·
chodu hovoria Intuitivne početni bádatella, ale zatial bez významne1šleho dO·
kazového materiálu. My sa . teraz ne·
chceme zaoberať detailami tohto procesu, ale chceme len konštatovať, že po
určitom obdobi sa smer kultúrneho pr·ú·
denla vrcholných 11ýtvor·ov rudo;kého dn·
cha vracia spät do Európy Vplyvv z
Orientu prichádzajtí jednak v súvislosti

nrzettiho Don Pasquale f dl rl·
~o: ent
A nt on Ker sjcs, ro"sér
Frans Boer l agc J. r·on lrzovuný na
t'lr incipn Commcdle delľHrte. a
spevácky a hudobno perfektne
nnstudovnná ll!lndlova Rodollll·
da f clrrll(l'llt Richard Bonynge,
režlsé•· Tito Capob ianco l v ti·
tulnPt (rlohe s Joa n Snt her lll n·
dovon, prvou hviezdou rostlvalu. Spr.v(tcky vša k v ničom za
i1ou nezaostávali ani "hvlezdl č·
kyq Hugnette Tourangeauová,
Cora Meierová, Margerita El·
kinsová, Er i c Tappy a Pleter
van den Berg.
Spomienkové návraty do Amsterdamu minulých dni sú stá·
le plné dojmov aj z mlmohu·
dobn9ch podujati. K nezabud·
nutefným zážitkom patrila návšteva Rembrandtovho múzea,
Rljkmúzea, Múzea voskov9ch
flgurln Madame Toussandovet
(pohotovo stvárnené stretnutie
Leonida Brežneva a Richarda
Nixona) a architektonicky krásne vybudovaného a obsahovo
neobyčajne cenného nového múzea Vincenta van Gogha.
Babylon jazykov v tomto pri·
stavnom velkomeste je nie na·
darmo na z9van9 križovatkou
Európy, s Amerikou. Okrem ob·
rovsk9ch lodenlc (s velkým zá·
ujmom fotografovaná turlstic·
ká Joel ZSSR Nadežda Krupská J. kúzeln9ch ku ná lov v strede mesta, množstvo kvetov a
hippies a fenomenálneho Afa·
xu, sa v hortíclch letn9ch dr1och
hrdi toto mesto množstvom his·
torlck9ch pamiatok a minulých
l súčasných kultúrnych hod·
nOt.
PAVOL BAGIN

so stahovanlm národov a potom s vplyvmr, l<toré Zjednodušene môžeme spája ť
s nabožonstvom Isl amu. Toto sú v hrubých črtách naznačené historické súvis·
lost!, ktoré máme na mysll, keď sa zaujfmame o podiel I ndie na tomto procese pokroku. Prirodzene. spomlname
z<Jtlal len suvlslostl rámcové a nešpe·
cifikufeme Ich na otázky hudby.
N!1Jprftažllvetšte porovnanie priamych
vztohov Indie a Európy ponúka dokáza.
terná s p o l oč n á genéza oboch k ultúr, naJ·
mä jazykové súvisl ost i. Pri tomto po·
rovnávani treba podčiarknuť, že pOvodné kmene lndoeur6pskeho zv!l zku sa od
seba neodlúčlll v Indii, ale niekde v
priestoroch Iránskej náhornej plošiny.
Ako sa zdá, boli to bojové kmene a
čast z nich prišl a Zllčlalkom 2. tlslcro·
čia p. n. l. do severnej Indie a nbsadlla
ju. Bieli dobyv11tella sa zmiešali s p0vodn9m obyvatclstvom tm11vet pleli a pri·
jali Ol Ich knlt(rru
Aká bola v Indii kultúra pred prlcho·
dom ÁL'Ijcov? Ak súdime podla ob·
rovského komplexu vykopávok pri Mo·
hendžo Daro a Harrape, ktoré zanikli
približne v tomto obdobi, bola to vefml
vvvpe lá kull lír a. Ar·chliektonlcké rleše·
nlu miest svedčia o dokonalých projek·
Hlinený bubon Blwnaneshwar
mtízeum, v štáte Orissa.

REGGIO EMILIA.
Po dramaturgickej stránke hosti a mali štastnCr ruku - zvo.
1111 sl diela ktoré vo vývoji talianskej opery predstavujtí cha·
ra k terl stlcké obdobia a pritom v pražskom opernom živote
su vysl ovepou raritou. NAPOl LÁSKY, rozkošné dielo Gaetana
Donizettiho je jedným z posledných reprezentar , ov "koncert·
ných opier ". pozostávajtícich z uzav;-etých ár ii, dvojspevov a
zborových scén, zatial čo Verdiho MACBETII, ktorého sice
powlíme z druhej strany prepracovanc1 verzie z roku 1865,
te už priam vášnivou drámou výčitiek svedomra a prvým
sl<vostom v rado hudobných drám sk l adatela.
P•·edstavenle Verdiho utkvelo v motol pamlltl práve svojou
t'ótnorodostou a - použ:lfuc technick() porovnanie - svojim
V\'Sokym percentom nerovnomernostt. Po spevácko-hercr kel
strá nke vo fók use diela stoji Macbeth a jeho Lady, a tak kec!
tieto dve postavy nie sú na rovnakej úrovni, rovnováha diel a
sa zákonite narúša. Ztal, práve tento prlpad demon~troval o
toto predstavenie, knď veden ie divadla nevolilo natštastnllsle
prr obsadenl ulohy Macbetha. Barytonista Gi an Lu i gi Col magro
- vlaiíajš! joga v SzPgedfne - ma totiž ani v tomto prlp11da
nepresv edčil. sam pekný hli!S skOr lv·
rlckého naturelu - bez pllll'lčného vý·
razu a charakterlzu júclr.h !> ~lopnostl, 18
prlmOio na takulo zl ožitú postavu, Gra•
zla Lu r idiona Colliová (na snlmke] bo·
la výbo r·nou Lady. Má mohutný, sýt\. ~le
aj v pianach prvotriedne ovládaný dra·
matrcký soprán, ktorým ľohko zvládl a
af démonické koloratúry partie. Z ostal·
ných účinkujúcich na sl ušnej tme·
mernej úr ovni - upozornlh na seba v
úlohe Banca Giancar lo Luccardi a vyni·
k a fú ci zbor lsidora Gusber tiho.
Neporovnatelne kladnetšle vyznela In·
terpretácia Donizettiho diela, napriek
tomu, ze podat túto naivnú historku o
nápofl lásky tak, aby to bolo ešte aj
dnešnému divákovi prljatelné, ttéž me
je trplnc 'bezproblematlckou záležltoslou,
Režisér Pietro Formentini na nená'roč ·
nej, ale vkusnej scéne Silvana Fallenlho
u v pestrorareb'n9ch kost9moch Graziei·
ly Dossiovej ukázal v prikladnom
predvedenl velmi vUpn6 a vkusné rre·
šenle tejto problematiky.
Spoločn9m monovatelom
sólistiCkéh o
kvarteta bol vyrovnaný výkon na dob·
r ej urovni. Wilma Vernocchiová - Adl·
na, Ber nardi no Trotta (na snfmke 1,
Cl audio De11deri - Belcore a Enzo Dora - Du l camara určite
nepatria medzi tollnnsku speváck u šylčk u - no naprie k to·
mu bol o pôžitkOm poč úvať Ich .,voce • ich prirodzený spevác·
ky prejav,v lebo z každej frázy, z každého melodického ob·
luku bolo cl tlť, že pochádzajú z lcrajiny bel canla a vedia
spievať tento u nás taký vzácny štýl.
Skoda, l!e orche:ster, zre jme z finančných prlčln, nebol lH·
llanskej provenlencltl, a tak náhfad na súčasnú úroverl dJvHd·
la z Regglo Emilia nemohol byt komplexný. Vypomáhatuci orchester N6rodnáho divadla dirigoval! v prlpade Verdiho diela
Manno Wolf Ferrari a u Donizettiho Albero Zedda, ale. zraf
- napriek sl ušnému výkonu - ani jeden z dirigentov ne·
vedel z orchestra vytažlt Toscaniniho slávne heslo .,Cantandol
Sempre can tando l".
JOZEF VARGA

toch zachoval! SR luxusné domy s
vodovodmr a kanalizáciou a pod. Exls·
tencla tohto vyspelého mesta je pot>rllv·
de dost záhadná. Mnohé otázky z tohto
obdobia sa nedajú zodpovedať . Nevieme
napriklad oddtlvodnlť pribuznost juholndlckej kultúry a kultúry v Mohendžo
Daro a Harrape s kultúrou, ktorá bola
v Mezopotämii pred prlchodorn Sumerov nieked y ku koncu 4. tlsicročiH p. n. 1.
Archeológovia l etnografovia zistili, že
medzi kultúrou predsumersket Mezopotámie a starej Ind ie, r esp. dnešnej Južnet
Indie sú početn6 prfbuznostl. Pozoruh od·
ný je l fakt, žH táto pr·edsumerská kulttíra v Mezopotámii bola na vyššet úrovni, ako kultúra Ich dobyvaterov Podra
archeologického materiálu sa dnes vie,
že Uto dobyvHiella sa bránili Sumerským nájazdolll a nie te bez zau jíma·
vostl tu prlpornP.núC podobnú situáciu
niči vého plienenia sevorolndlckých miest
nájazdam i Árl jrov o vyše 2000 ro kov neskôr. Ch!\,l'akter l~tl ku kultúry Indie pred
prlchodo m Árijcov osvrtlf zodpovP.di!nle
týchto vefml nejasných súvisl osti s kul·
túrou predsumorskei Mezopotámie.
Zatial čo v Mezopotl'\rnll po prfchode
Sumerov nastáva pr ucl ký rozmach kul·
túry, v I ndii bol a kontinuita materiál·
nych pamiatok pôvodného
vysokého
štandardu prerušená, Pravdepodobn e v
súvis losti s prlchodom Árllcov vzniká v
rokoch asi 2000-1500 p. n. l. Rlg Veda
a o čosi neskOr rané Upaniilád y - hlbavé nábo ~e nské texty - a to sil vlastne
jediné lnformár le, ktoré nám zatial preklenutú obdobiA takmer 1500 rokov ra·
net histórie I ndie.
Početnejšie doklady hmotných pamiatok ako aj duchovného života v I ndii
sú sledovatelné okolo druhej polovice
posledného tisict·očla p. n. l. V tomto
obdobi treba spo men ír ť predovšetk9m
vznik dvoch slávnych eposov RamaJ6nam
a Ma habharata [100-500 p. n. 1.1. Vo
štvrtom storoči p. n. l. obsadzuje časf
severozápadnej Indie perzský král Dá·
rlus (514-512) a pre kultúru Indie z
tohto obdobia tvori dôležlt9 medznik na·
r odenie Budhu (563-483]. Predpokladá
sa, že v tomto obdobi už Indovia poznall plsmo, hoci najstarši doklad o tom
predstavuje Ašók ov stlp z rozhrania 3. a
2. storočia. Od tohto obdobia počnfic sa
zachovalo už tofko pamiatok, že sa da·
jú udalosti nielen presne optsovaf, ale
mO~eme I ch aj vi diet na po četnfch vy·
obhlZenli!r.h i ndického v9tvarného umeni a z tohto obdobia.

Hli11ený bubon uyobrazenrí v chráme
v Konaraku z 12. s toročia.
Snimky: archiv autora
Najvýraznejšl kultúrny zásah do hisl6·
rle Indického subkontinentu spôsobil
prfchod I slamu v obdobi od 8.-12. stor.
Nerozširll sa po celom územi a aj v se·
verných oblastiach trvalo dlhši čas, kým
začali m edzi lud prenlkat teho nové
myšlienky a kultúrne Impulzy. Ak sa za.
uflmame o problémy Indickej hudby
pred t9mto obdoblm je to preto, že tu
môžeme predpoklado t pretrvávanie prvkov prastarej tradlcle. Po prlchode Islamu nastáva možnost rýchlej výmenv hodnôt predovšetk9m z oblasti rovnakého
náboženstva. V kultúre Indie sa udomác·
nenle týchto vplyvov nedá datovať ted·
noznačne. V niektor9ch oblastiach sa
prejavuje hned po prlchode Islamu a v
ln9ch pretrvávajfi pôvodné umPier ~é
koncepcie napr. v sochárstva a:! do 14.
stor. Južná India neostala ušetrená vplv·
vov I slamu, hoci nikdy nebola obs11dená
Islamskými panovnikm!, ale tieto vplvvv
predstavovali prvky pokroku a nezasahovall natolko um eleckň sľérv knltr1r v
a náboženstva.
(Pokra~ ovanle v budOcom člsla. )

